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 لوألا بابلا

 هعوقو لبق هنع عوجرلا يفو رذنلا ف

 ادب مث ءيش لعف للع رذن نمو دمجأ نب نسحلا يلع يا نع بسحأ

 ءافولاو ةرافكلا هنع طقست له هنع رذنام نوكي نأ لبق رذنلا نع عوجرلا هل

 هيلع وهف هسفن ىلع رذنلا دقع اذإف ؟ ال مأ ةينلا هيزبتا كلذ هل ناك نإو

 . ملعأ هللاو هسفن نع هلح اذإ هنع لحنيالو

 ايف نمؤملا ىلع رذنال» : لاق هنا ةي يبنلا نع ليقو : ةلأسم

 انعم ايف .ةلي هنع مقي لو « هللا ةيصعم ف رذنالو . عيطتسيال ايفو كلميال

 . كلذ يف نوملسملا فلتخاو .ةياورلا لمجم الإ اذه يف ريسفت

 هل تبثتالو هوجولا هذه نم ءىش ف رذنلا عقيال : لاق نم لاقف

 ءىش يف رذنلا ناك اذإف رذن لطبيال هنأل ثيدحلا رهاظب دحاو رذن ماكحا

 .رذنلا عقي ل دحاو رذن ماكحأ هل تبثت الف هوجولا هذه نم

 ف هل الو اذه ف نمؤملا للع ءافوال يأ رذنال هنا : لاق نم لاقو

 . هرذنل ةرافكلا هيلع نكلو هيلعالو رذن ةيصعملا

 هيلع نوكتف رذنلاك ارذن نوكيال هنأل انيلإ بحأ لوألا لوقلاو

 " مزال وهامم عيض امب ةبوقع ةرافكلا امنإو لمعلاب روذعم وه امنإو ةرافكلا

 ةرافكلا هيلع لعجي يذلا ثيدحلا بحاصل نكي ل اذه يف ةيصعملاب ىنو ولو

 . هل ءافوال : لوقي هنأل ةرافكلا همزلت نمم جرخ

 . ةلي هللا لوسر ةنسب هبشأ وه لوألا لوقلاف
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 ةيصعم ف ر ذن نميف انب احص أ فلتخيو : ديعس وب أ لاق : ةل اسم

 . ءافو الو هلل ١ ةيصعم ف رذن نم ىلع ةرافك ال هن ١ لوقل ١ رثكا ن ١ يعمو

\



 ناثلا بابل ١

 ةالصلاب روذنلا يف

 ردقام يلصي نأ ردقي مل مث ةليل يلصي نأ رذن نميف : رثوملا وبأ لاق
 هرذن رب دقف هباسح ىلع ةليللا تمق اذإف كلذ بسحيو ردقام يلصي دوعي من

 ثنح لصي ل اذإف ردقي ل مث ; اليل يلصي هنأ فلح نمو .هيلع ةرافكالو

 نإو رذنلا رذن يذلا لثم ةرم دعب ةرم ىلصي نأ هل زوجيالو ةرافكلا هيلعف

 ز . ةرافكلا هيلعو ثنح لعف

 ةأرما نعو رفعج نب دمحم نب رهزالا يلع يبأ باوج نمو : ةلأسم
 اموي يتيب نم جرخأ انأو يلجر ىلع ينلمحا مهللا : تلاقف اهلجر يف تينع

 نإف ، بلغت ىتح يشمت اهنأ تنعو تردقام ىشمأ هللا حتفام يلصأ حبص
 هريغ وأ دجسم ىلا اموي تجرخ اهلجر لع د هللا اهلج نا كلذك ل "

 تجرخ نإو يه ترب دقف تبلغ ىتح هيف تشمو اه هللا حتفام تلصف

 يشملل ترفكو هيف تشمو اهل هللا حتفام تلصف غ وا دجسم ىلا اموي

 ةرشع موصت ة وأ (هلعل) كوكم فصن دحاو لك يطعت نيكاسم ة ةرشع ماعطاب

 . هللا ءاش نإ لضف كلذف هلل آركش مايأ

 رثكأ اهيلع سيلو ،اهيلع ءعيشالف بلغلا اهلخدي ىتح تشم نإو
 ةلص وأ مايق رادقم ةعاطلا نم ءيش يف اهيشم نوكي نا بحاو كلذ نم

 يهو تشم اذإ ترداب نإو اذه وحن وأ ةزانج وأ ىضرم ةدايع وأ ماحرأ
. ملعأ هللاو بلغت



 لا اموي يلصي نأ رذن لجر نعو (هللا همحر) يلع يأ نعو : ةلأسم

 بورغو رصعل ا نيبو سمشل ١ عولطو رجفل ا نيب عنصي فيك ليلل ١

 كرت ام رخآ موي يف لدبيو نيتقولا كنيذ يف ةالصلا كرتيأ :لاق ؟ سمشلا
 ؟ نيتقولا كنيذ نم

 يف لصي مل نإ ةرافكلا هيلع : ليق دقو معن : لاق ؛ هريغ نمو
 . نيتقولا

 . هيلع ةرافكال : لاق نم لاقو

 اهلصيالف ةالصلا امأو . رخا تقو يف هيلع لدبال : لاق نم لاقو

 .نيتقولا يف

 يف نيلصألو نجرخأل هللا ينافش نئل : تلاقف ىوكش تكتشا ةأرما نأ

 .كلذب اهتربخاف اهيلع ملست
 الي هللا لوسر دجسم يف يلصو تعنصام يلكو يسلجا : تلاقف

 ةالص فلأ نم لضفأ هيف ةالص» : لوقي الل هللا لوسر تعمس ينإف

 . «ةبقعلا لجسم الإ دجاسملا نم هاوس اييف

 



 ثلاثلا بابلا

 دجاسم وأ دجسم يف ىلصي نأ رذن نميف

 ةناهج نع ةناهج تنب نعو ةديبع يبأ ةنبا ةناهج نع ةرفص وبأ ظفح
 فعضلا اهيبأ ىلإ تكشف ةرصبلا يف دجاسم ةدع يف يلصت نأ ترذن اهنأ

 نايحلا ىلإ زربت نأ ةديبع وبأ اهوبأ اهرمأف دجاسملا دعب وأ سانلا لجأ نم وأ
 اهسفن ىلع تلعجام هيف يلصت مث ادوع وأ اراجح اهمامأ لعجت ىلصم لمعتف

 . تاولصلا نم

 يف يلصت نأ ترذن ةأرما نأ انعمس يذلاو ملعأ هللا : رثوملا وبأ لاق

 . ةالص ةئام دحاو دجسم يف يلصت : اولاقف . دجسم ةئام

 { مايأ ةسمخ اهمأ تيب يف دعقت نأ ترذن ةأرما نع هتلأسو : ةلأسم
 تيب يف تدعقف اهتيب ىلا تراسو دجسملا يف تلص مايأ ةسمخ تضم اذإف

 : لاق ؟ لعفت فيك ضيحلا اهءاج سماخلا مويلا ناك املف . مايأ ةعبرأ اهمأ

 دجسملا ين يلصتو لسغت مث رهطت ىتح اهمأ تيب يف تدعق تءاش نإ

 لصتلف ترهط اذإف اهتيب ىلا عجرتلف تءاش نإو هيف يلصت نأ ترذن يذلا

 ِ . هيف يلصت نأ ترذن يذلا دجسملا يف

 ؟ اهمأ اهيف يتلا دلبلا ةيرق ريغ ةيرق يف : تلق

 ترذن يذلا دجسملا ي يلصتف لسغت مث رهطت ىتح دعقتلف : لاق

 .هيف يلصت نأ
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 ؟اهجوز اهيلع بضغي نأ فاخت اهنإف : تلق
 يف يلصتف تءاش نإ اهمأ تيب ىلا عجرتل مث اهتيب ىلا عجرتلف : لاق

 .دجسملا

 . عجرتال اذإف : لاق ؟اهيلع قش هناف : تلق

 نم دجسم يف يلصتو اهرفس يف اهتنوؤمب قدصت : لاق نم لاق دقف
 .اهدالب

 دجسم يف يلصتو ةبهاذ اهاركب قدصت : لاقف بوبحم نب دمحم امأو

 . اهدالب نم

 تدعقف موصتو مايأ ةسمخ دعقت نأ اهرذن ناك نإ تيأرأ : تلق

 نم ىضمام دسمي له تضاح سماخلا مويلا ناك الف تماصو مايأ ةعبرأ

 يذلا مويلا لدبتو ث مات وهف تماصام ال : لاق ؟ موصلا يدتبتو اهموص

 .هيف تضاح

 مث ةليل يلصي نأ رذن نميف ۔ هللا همحر ۔ : رثؤملا وبأ لاق : ةلأسم

 ةليللا تمع اذإف كلذ بسحو ردقام يلصي دوعي مث ردقام يلصي نأ ردقي ل

 . هيلع ةرافكالو هرذنب رب دقف هباسح للع

 ةرافكلا هيلع تبجو لصي مل اذإف ردقي مل مث ةليل يلصي نأ فلح نمو
 هيلعو ثنح لعف نإف رذن يذلا لثم ةرم دعب ةرم يلصي نأ زوبالو

 . ةرافكلا

 نأ ترذن ةأرما يف ةلي يبنلا نع ةياورلا يف دجويو : لاق : ةلأسم .

 . دحاو دجسم يف ةعكر ةئام يلصت نأ اهيزبجي : لاق دجسم ةئام يف يلصت
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 . ةعكر يتئام : لاق نم لاقو

 كل ذو ٠ لصتو لصم ةئام هيف طعت عضوم ل ١ زربت : لاق نم ل اقو

 . ًاضيأ هب ذوخأملا وه اذه . لإ بحأ

 دجاسم ف يلصت نأ ترذن نإو رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم

 6 اهر ذن ةراقك نينيكسم و أ انيكسم معطت ن ا بحأف اهيف لصت ملف ةفورعم

 . تءاش ثيح لصتو

 قمتي ملف نالف يب ىلصم ف يلصت ن أ ترذن ةأرما نعو : ةلأسم

 . اهرذن رفكتو هريغ يف يلصت اهنأ تفرع يذلا ؟ افينك كلذ لعج ىتح

 ةايسم دجاسم ىف ىلصي نأ رذن نمو «ءايضلا باتك نم» : ةلأسم

 كلت ف لصي نأ ردقام ددع ناكم يف يلصي هنإف كلذ ىلع ردقيالو

 . دجاسملا

 . رذنام ددع هيف ىلصيو اطخ طخي : ليق دقو

2 
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 عب ارل ١ ب ايل ١

 روذنلا يف ءانثتسالاو مايصلاب رذنلا

 هركف ةعمل ١ موصت ىهو يخ ا فاع مهلل ا : تلاق ة ارم ١ نعو

 مت تماص نإف هنذإب الا مايص ام سيلف ؟ ةعمجلا موي موصت نأ اهجوز

 . هللا ءاش نإ اهمايص

 . هنذا ريغب تارافكلاو روذنلا موصت اهنا ليق دقو : لاق ؛ هريغ نمو

 نم هلدبو ناضمر رهش الإ موصتالو كلذ امهل سيل : لاق نم لاقو

 . ضيحلا

 نأ ارذن اهسفن ىلع تلعج ةأرما نعو هللادبع يبأ نعو : ةلأسم

 لع تلعجام موصت : لاق ؟ اهجوز اهل نذ ي ملف اذكو اذك عضوم ف موصت

 اذك لعفأ انأو اذكو اذك يب لعفا (مهللا) : تلاق اهنإف : تلق

 ىلع تلعجام موصت : لاق ؟ اهجوز اهل نذأي ملف اهل هللا لعفيف { اذكو

 مايص (براي) اهلوقبو { مايأ ةرشع (مهللا) اهلوقب اهمزليو اهتيب يف اهسفن
 . مايأ ةنالث
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 نكاسملا معطتلف اهتيرق ريغ ةديعب ةيرق هيلع ترذن يذلا ناك نإو

 ةريقف تناك نإو { ةعجارو ةبهاذ دلبلا كلذ ىلا ةدلبلا كلت نم اهارك لثم
 . اموي عاص فصن لكل مصلتف ماعطلا ىلع ردقتال

 اهيلايلب مايأ ةنالاث موصن نأ ترذن ةأرما نعو : ةلأسم

 ناكم ىرخأ مايأ ةثالث موصتو مايأ ةثالث موصت : لاق ؟ نهيف ملكتتالو

 . يلايللا

 مايالا موص اهيلع امنإو يلايللا يف اهيلع ءيشال ليقو : هريغ لاق
 حيبي اهرذن ناك املف { موصلا يف لاصولا نع ةلي يبنلا يبنل ملعأ هللاو
 ىلعف . ملعأ هللاو «هللا ةيصعم يف رذنال» : : هلوق يف ةي يبنلا هنع ىهن ايع

 يلايللا ناكم اهيلع موصالو مايا ةثالثلا ريغ موص اهيلع بجيال لوقلا اذه
 . اهتمص ناكم نيكاسم ةتس معطتو © ملعا هللاو

 لجال : لاق ؟ ىحضألا موي موصت نأ ترذن ةأرما نعو : ةلأسم

 . هرغ اموي مصتلو رطفل ١ موي الو ىحص ألا موي موصت نأ اهل

 نم لاقف ؟ اهيلايلب مايأ ةثالث موصت نأ ترذن ةأرما يف ليقو : ةلأسم

 نأل ليللا مايص يف اهيلع ءيشالو اهرذن رفكتو مايأ ةثالث موصت اهنإ : لاق

 . هللا ةيصعم 1 رذنالو © ةيصعم ليللا مايص

 . ليللا مايصل ةرافكلا اهيلع : لاق نم لاقو

 يلايلل مايأ ةثالثو مايألل مايأ ةثالث مايأ ةتس موصت : لاق نم لاقو
 . اهرذن رفكتو
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 ةر امكالو رذن ال هن ل اهيلع ةراقكالو م ايأ ةنالث موصت : ل اق نم ل اقو

 . هللا ةيصعم ف

 .رذنال هنأل اهيلع ةرافكالو مايأ ةتس موصت : لاق نم لاقو

 ف رذن نم ىلع ةرافكال هنا لوقلا رثكأ نا يعم : ديعس وبأ لاقو

 . كلذ يبجعيو . ءافوالو ةيصعم

 ةعمللا موي ناكو ةعمج موي لك موصي نأ رذن نمع هتلأسو : ةلأسم

 هيلع ةرافكالو هناكم موصي : لاق ؟ رحنل ١ موي

 : ايهنع هللا ىضر رثؤملا وبأ هنع ىور هللادبع يبأ نع يورو : ةلأسم
 نكي مل نإف معطت نكلو ،اهرذنل موصت نأ هتجوز عنمي نأ لجرلل لاق هنأ

 مايصلا وأ معطلا نم دبالو © قادصلا نم اهجوز ىلع يذلا نم ءيش اهعم

 . اهمايص ضقتنا اهئطوف اهجوز يأر ريغب تماص نإف

 ؟ رذع هب هل ءاجف هب ىمس دق دلب ف موصي نأ رذن نمعو : ةلأسم

 . ةعجرلاو باهذلا يف بهذيام ردقب قدصتي : لاق

 هيلع ىأر اينإ هنأ هللا همحر _ سيمخ نب تلصلا رثؤملا وبأ هنع ظفحو
 يف ءاركلا ردقب قدصتي هنأ هنع هللا يضر بوبح نب دمحم هللا دبع وبأ

 . ًائيش لابقالا يف الو ةقفنلا يف هللادبع وبأ هيلع دري ملو باهذلا

 نأ امل نكي مل ةعمج موي لك موصت نأ ترذن ةأرما نأ ولو : ةلأسم
 ناف رطفتالف هتعاطتسا نا امإف ؟هموص عيطتستال ضرم رذع نم الا رطفت
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 . رطفت دعت الو رذنلا ةرافك

 موي لك لزغت تناك ؟ةعمج موي لك لزغتال اهنا ترذن ةأرما نأ ولو

 . تءاش ةعمج موي لك لزغتو اهئزبحت ةدحاو ةرافك رذنلا ةرافك رفكتو ةعمج

 اذك ةيرق يف موصأ انأو يل لعفا (مهللا) لاق اذإ : لاقو : ةلأسم

 هيلع ىري هنأكف (هللاو) : لاق وأ كضرألا كلت ىلا بهذي مل مث ،اذكو
 . ةنوؤملا عم نيميلا

 اذكو اذك ل هللا لعف نإ يلا نم اموي وأ نينثإلا موي 1 ةعمجلا موي وأ

 كلذ ناك ناف . ح مادام ادبأ مويلا كلذ موصي نا هيلعف كلذ هل هللا لعفف

 .هيلع ثنحالو هر ;اكم اموي موصيو هرطفي : ل ق ؟رحنل ١ و ا رطفل ١ موي مويل ١

 ؟ حبص ا ىتح ملعي لو ادمع مويل ا كلذ ابنج حبص ا ناف : تلق

 هيلعف ادمع ناك نإو هناكم اموي لدبأ ملعي مل ناك نإف ، همايص متي : لاق

 . موي لدبو رذنلا ةرافك

 اموي موصي : لاق ؟ . هتأرما ء ىطو وأ مويلا كلذ رطفأ نإف : تلق

 . هرذن رفكيو هناكم

 نم ىيحام هفوصي نأ هيلعو ةرافكلاب همايص هنع مدهنيالو : تلق
 . معن : لاق ؟ دعب

_ ١٨



 هناكم موصي : لاق ؟ هيف ئوطوو مويلا كلذ ف رطفأ داع نإف : تلق

 . هيلع ةرافكالو

 نب ىسوم َلعوبأ لاق : رهزألا نب دمحم نب يراوحلا لاق : ةلأسم

 . ةعاط ناك نا لضفأ ناك هلعفي مل نإ هرفكي نأ هلف رذن نم : لع

 طعأ وأ اذكو اذك ينطعا وأ انالف وأ ينفاع براي لاق نإف : تلق

 ؟بلطام ناكو اذكو اذك دجسم ف اموي كل موصأ انأو اذه وحن وأ انالف

 . اموي دجسملا كلذ ف موصي نأ هيلع نإف

 يف مويلا كلذ موصي نأ هيلعف : لاق ؟ دجسملا مدهنا نإف : تلق
 .دجسملا ةعقب

 ةنوؤملاو ةرافكلا هيلعف : لاق ؟ هدلب ريغ يف دجسملا ناك نإف : تلق

 .دلبلا كلذ ىلا ءاركلاو دازلا نم

 . معن : لاق ؟ هموص رذن يذل ١ مويل ١ مايصو : تلق

 داراف نىنثا موي لك موص هسفن للع لعج لجر نع لئسو : ةلأسم

 نع معطي هناف ضرم ناف كلذ عديال : رظنلا وبأ لاق ؟ مويلا كلذ عدي نأ

 . انيكسم نينثا موي لك

 .نع معطأ ردقي ل نانف هموي ناكم اموي حص اذإ موصي : : هربغ لاقو

 . ناضمر نم مظعأب هيلع سيلو انيكسم موي لك
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 : تلاق ةأرما نع ىسوم نب دمحم نب بوبحمل باتك نمو : ةلأسم
 يف ةين اهل نكت ملو ةعمجلا موي موصا اناو ضيرم وهو يخا فاع مهللا
 يهو اهيلإ كلذف ؟ ةعمج لك وأ ةدحاو ةرم موصتأ ادبأ الو موي يف موصلا

 . تون ام لا

 . فالتخاب كلذ ف ليق دق : لاق ؛ هريغ نمو

 مويلا كلذ يونت ىتح ةعمج موي لك موصت نا اهيلع : لاق نم لاقف
 .ةدح او ةرم

 يونت نا الا ةدحاو ةرم مويلا كلذ الا اهيلع سيل : ل اق نم ل اقو

 ةعمج لك مايص اهيلعف ةعمج لك : تلاق اذا امأو & ةعمج لك كلذ موصت نا

 . امح ام

 نا رذن نم : رهزاأل ا نب دمحم نب يراوحل ا لاق ؛ هربغ نمو : ةلأسم

 هل هللا لعف نا مايألا نم اموي وا نينثالا وا ةعمجلا وا سيمخلا موي موصي

 . ايح مادام مويلا كلذ موصي نا هيلع : لاق ؟ كلذ هل هللا لعفف اذكو اذك

 اموي موصيو رطفي : لاق ؟رحنلا وا رطفلا مويلا كلذ ناك ناف : تلق

 . هيلع ةرافكالو هناكم

 ؟ حبص ١ ىتح ملعي لو ادمع مويل ا كلذ ابنج حبص ا ناف : تلق

 هيلعف ادمع ناك ناو هناكم اموي لدبا ملعي مل ناك ناف همايص متي : لاق

. مويلا لديو رذنلا ةرافك



 اموي موصي : لاق ؟ هتأرما ءعىطو وا مويلا كلذ رطفا ناف : تلق

 .رذن ةرافك رفكيو هناكم

 نم يحام هموصي نا هيلعو ةرافكلاب همايص هنع مدهنيالو : تلق

 . معن : لاق ؟ دعب

 موصي : لاق ؟ هيف ء ىطو وا مويلا كلذ لعب رطفا داع ناف : تلق

 ٠ هيلع ةرافكالو هناكم اموي

 دمح رباج يبا باوج يف رهزالا نب دمحم نب يراوحلا لاق : ةلأسم

 وأ لاوش وهو رهشلا اذه مصأ مل نا : هتأرمال لاق لجر يف لإ رفعج نبا

 وأ ،رحنلا موي وا رطفلا موي الا كلذ ماصف جحلا رهش وأ ةجحلا يذ رهش

 هماصولو ديعلا موي موصيال هنا : لوقاف ؟ هلاح ىلع مويلا كلذ يف ماص

 . هيلع ثنحالو موي ناكم اموي موصي هلدبيو ديعلا موي يف رطفي نكلو هعفنام

 لك وأ سيمخ لك موصي نا رذن نمو رباج يبا باوج نمو : ةلأسم
 ناك نإف اديأ مويلا كلذ موصي نأ هيلع نإف ثنح مث كلذ وحن وا ةعمج

 هناكم موي لدب هيلعف هرطفاف رفس وأ ضرم هيف هانع وأ ديع موي مويلا كلذ
 لدبيو فلحام ردق ىلع ةرافكلا هيلعف ادمعتم رطفا نإو . هيلع ةرافكالو

 لدبأ ًاضيأ ادمعتم رطفأ عجر نإف ًادبأ مويلا كلذ موصي عجريو مويلا كلذ
 اينإ ثنحلا نأل ىلوألا الإ ةرافك هيلع نكت ملو هموص ىلا عجرو هناكم اموي
 . ةدحاو ةرم عقي

 موصا انأو لإ هدر براي : لاقف ءىش هيبهذ لجر نعو : ةلأسم

 هسفن ىلع هلعجام ىلع ردقي مل اذإف ؟ موصي نا ىلع ردقي مل هناو نيرهش
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 . مايأ ةنالث مايص وأ نيكاسم ةرشع معطأ

 . انيكسم موي لك نع معطي : ل اق نم ل اقو

 وهو ثنح امنإو موصلا نع ناوتي مل اذإ اذه معن : لاق ؛ هريغ نمو

 . موصل ا قيطيال

 . موصلا قيطي ىتح هيلع موصالو 6 ةرافكلا هيلع : لاق نم لاقن

 اذاف انيكسم موي لك نع معطأ موصلا قطي مل اذإ : لاق نم لاقو
 . ماص موصلا قاطا

 . ماعطاالو 6 هيلع ةرافكالو ماص ردق اذإ : لاق نم لاقو

 اذاف انيكسم موي لك نع معطأ موصلا قطي ل اذإ : لاق نم لاقو

 . ماص موصلا قاطا

 قاطا ولو معطي نا دارأ نإو هيلع مايصالو معطي : لاق نم لاقو

 ناميالا نم ءيش ف مايصلا ماقم موقي ماعطالا نأل هيلع موصالف كلذ دعب

 موصلا قطي مل اذاف موصلا نع ماعطالا هنع يزجيال هنإف لتقلاو راهظلا الا

 اذهف موصلا قطي مل ىتح ىناوتف موصلا قاطأ اذإ اماو ، ماعطالا هنع هازجأ

 ملعأ هللاو انفصوام ىلع كلذ ىوس اميف فالتخالاو لاح ىلع ةرافكلا هيلع

 . باوصلاب

 نموصاأل يخأ تيأر نا لع هلل : تلاق ةأرما نع لئسو : ةلأسم
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 ىتلا مايألا ةثالث موصت : : لاق ؟ نهيف ملكتأ ال لايل ثالثو مايا ةثالث

 ناكم معطتو مايأ ة ةتس كلذف اموي ةليل لك ناكم ىرخأ مايأ ةثالثو تلعج

 . نيكاسم ةتس راهنلاو ليللا اهتمص

 نا :ليق دق هنإف نيرهش مايص هسفن ىلع لعج نم امأو : ةلأسم
 نإو مايصلا نع فعضي نأ الإ رطفي نأ هل سيلو نيرهشلا موصي نأ هيلع

 انيكسم موي لك نع معطأو مايألا نم هيف فعضام رطفا مايصلا نع فعض

 نع فعضي ىتح الا راطفالا هل زوبجال هنأل افالتخا اذه يف ملعنالو

 هلاح نوكي اذه ىلعف مويلا كلذل معطي ىتح الإ ارطفم حبصيالو 5 مايصلا

 كلت نم مايصلا نع فعض املكو ماعطإلا هزبي مل مايصلا ىلع ردق املك

 ىلع لعجام يدؤي اجرو اجرف هل هللا لعجي ىتح ماعطالا هازجأ مايألا

 . هسفن

 ايهمايص نع ىناوتو نيرهشلا دحي ملو نيرهش موصي نأ رذن نم امأو
 وا رطفي نا هل ناك مايصلا نع فعضف ماص ناف هنيح نم امهيف ذخأي مل

 هسفن ىلع لعجام مصي مل هنأل هرذن ةرافك هيلعو 3 انيكسم موي لك معطي

 هرذن في مل هنال رذنلا ةرافك هتمزلو { مايصلا نع هفعضل ماعطإلاب رذع امنإو

 مايصلا يف ماق نإو هرذنب في مل موصلا عطق اذاف عباتتم رذنلا يف مايصلا نأل

 ٠١ كلذ يف هيلع رذنالف هقطي ملو مايصلا نع فعضف مايصلا همزلام نيح نم

 نأ دارأ ناف كلميال اميفالو قيطيال اييف نمؤملا ىلع رذنال هنال ماعطا الو

 ءاش نإو كلذ هل زوجيو هيلا كلذف انيكسم هيف فعض موي لك نع معطي

 ىلع لعجام لمكي ىتح هموص ىلع ىنب موصلا قاطا اذاف مايصلا كرت

 امايأ موصي نا رذن نإ كلذكو اذه يف قرفلا مهفاف هيلع ةرافكالو ؤ هسفن

 . كلذ نع فعضف ةدودحم مايأو فورعم رهش لثم ةفورعم
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 . كلذل ماعطا هيلعو قيطيال اميف هيلع رذنال : لاق نم لاقف

 لك نع معطأ ماعطإلا قاطأو موصلا قطي مل اذا هنا : لاق نم لاقو

 . هر ذن ف هيلع ةرافكالو ب اوص كل ذ لكو انيكسم موي

 . ءافولا هيلع ىسيلو قطي ل اذا ةرافكلا هيلع : لاق نم لاقو

 . باوص كلذ لكو رثكألا وه لوألا لوقلاو

 موصي نأ هل زوجي له ارهش نيثالث مايص هسفن ىلع لعج نإ : تلقو
 ؟ نيثالثلا لمكي ىتح موصيو دوعي مث حيرتسيو رطفيو نيرهشلاو رهشلا
 هسفن مزلا اذكه ارهش نيثالث مايص هسفن ىلع لعج ناف تفصوام ىلعف
 تفصوام ىلع مايصلا نع فعضي نا الا راطفالاب كلذ عطقي نأ هل سيلف

 وهو رطفا ناف © ماص مايصلا قاطا اذاف انيكسم موي لك نع معطيف كل

 هلبقتسي نا هيلعو هموص دسفأ دقف معطي مل وأ معطاف مايصلا ىلع ردقي
 ' ` ..نهمايص ًاعباتتم الا ارهش نيثالثلا مايص نوكيالو

 مهعم لكأيل هوعدف اماعط نولكأي وهو موق ىلع لخد نمو : ةلأسم
 هل بحا اناف ؟ مهعم لكالا هرك هنكلو مئاصب وه سيلو مئاص ينا : لاقف

 هللادبع نب دمح ملاعلا خيشلا اهداز ةفاضملا ةدايزلا ۔ نم : ةلأسم

 . هللا همحر دادم نبا

 ةقرفتم وني ملو ارهش نيثالث موصي نا رذن هيلع هلل : لاق نمو

_ ٢٤



 رذع هل نوكي نا الا ةلصتم نكتلو مايألا عطقي نأ هل زوجيالف ؟ ةلصتمالو

 مايصلا ىلع هيف ردقيال اضرم ضرم وا رفس يف رطفا ناف رفس وأ ضرم نم
 هضرم ف موصي نأ .ردق وأ هضرم نم حص وأ رقس نم مدق اذاف كلذ هل زاج

 اموي نيثالثل ا لمكي ىتح هرقس و ١ هضرم نم هر اطف ١ ف م اصام دعيلو مهيل

 كلذ طرتشا نوكي نا الا ةلصتم نوكتال موصلا يف رذنلاو ناميالا ةرافك نأل

 . هناسلب

 . عرشلا نايب باتك ىلا ؛ عجر

ت



 



 سماخلا بابلا
 مايصلاب روذنلا يف

 رو ذنل ١ ف ءانثتسا او

 اذه مايص اهيلعف اذكو اذك تلعف نا : تلاق ةأرما كلذكو : تلق

 كسمت نا اهيلعف رجفلا اهيلع علط نا دعب نم رهشلا كلذ يف هتلعفف رهشلا
 رهشلا ةيقب موصت معن : لاق ؟ موصلا يف ذخاتو مويلا كلذ يف لكألا نع

 لعج اذإ هنأل هللا همحر ۔ بوبحم نب دمحم نع دجويام سايق ىلع دعب نم
 ريغ نم موي ةئايثالثو اموي نيثالث مايص هيلعف ةنسلا هذه مايص هسفن ىلع
 اموي نيتسو ةئايثالث مايص هيلع ناك ةنس مايص هيلع لاق اذاو ناضمر رهش

 اذه مايص اهيلع : تلاق اذا اذه يف لوقن كلذكو ، ناضمر رهش ريغ

 . ملعا هللاو انلق دق ايك رهشلا

 نكلو همايص زوجيال موي كلذف ىحضألا موي موصي نأ رذن نمو
 . هنع الدب هريغ موصي

 ةنس موصا انأو اذكو اذك يل لعفا مهللا : لاق لجر نعو : ةلأسم
 لام هل ناك ناف هسفن ىلع لعجام هيلع : لاق ؟ كلذ هل لعفف كل اركش
 فعضو هلايعو هتوقي لام هل نكي مل ناو موصي نا هيلعف موصيو هلايعو هتوقي
 .ًاموي نيتس ادحاو انيكسم موي لك نع معطأ موصلا نع
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 ؟ اموي نيتس ١ دحاو انيكسم راهظل ١ ةرافك ف معطي ن أ هلف : ليق

 . انيكسم نيتس معطيلف :لاق

 اذاف فعضأ وأ ضرمأ نأ الا : لاق ناف ناميالا كلذكو : لاق

 . الصتم هماعطاو هموص نوكيو لدبالو هيلع موصالف ضرم وأ فعض

 هيلعأ ةعمج لك موصا انأو ينفاع مهللا : لاق لجر نعو : ةلأسم

 . اهماص دق هنال ادب هيلع ىرأ الف ؟ ناضمر رهش عم لدبي نا

 .اهل لب هيلعو كلذ هئزبجمال : ليق لقو : لاق ؛ هريغ نمو

 عمج لدب هيلع له اعوطت ةعمج لك موصا انأو : لاق ناف : تلق
 ؟ ناضمر

 بسح ىلع انعم يذلاو اباوج ةلأسملا هذهل دجن مل : لاق ؛ هريغ نمو
 نا الا ناضمر رهش مايص ةعاطلا لضفا نال هئزبي لوقلا ضعب يف انفرعام
 .ىونام هيلعف ناضمر ريغ يوني

 . لدبلا هيلعو كلذ زوجيال : لاق نم لاقو

 نوكيأ ةعمجلا موي رحنلا موي وأ رطفلا موي ناك نا لوقت ايف : تلق

 ؟ اثناح

 انفرعام ىلع انعم يذلاو اباوج ةلأسملا هذهل دجن مل : لاق ؛ هريغ نمو
 .افالتخا كلذ يف نا
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 . هيلع ثنحالو اهلدب هيلع : لاق نم لاقف

 انيلا بحا لوألا لوقلاو ثنحلا هيلعو اهلدب هيلع : لاق نم لاقو

 . باوصلا ملعا هللاو

 هموصو رذعلا هب ءاح كلذ نأل هبلع لدبال : ليق هنا ؛ يعمو : لاق

 ضرمو لتعاف ىحضالا ىلا رطفلا نم موصي نا رذن نمعو : ةلأسم

 ثنجي مأ اهدحو مايألا لدب هيلع له هموصي نا رذن امم امايا رطفاف ردقي ملو
 لدبال هنا : ليق دقف رذع نم رطفاف موصلا قطي مل اذاف ؟ رفكيو هنيمي يف

 . هيلع ةرافكالو هيلع

 . ةرافكلاو لدبلا هيلع : لاق نم لاقو

 هيلع ةرافكالو لدبلا : لاق نم لاقو

 . هيلع لدبالو ةرافكلا هيلع : لاق نم لاقو

 ؟ اهيلايلب مايأ ةرشع م ايص هسقن ىلع لعج نمع هتل اسو : ةلأسم

 ۔: ليواقأ ةعبرأ ىلع ةلأسملا هذه يف انباحصأ فلتخا : لاق

 اناو ةرافكالو ء افو هيلع سيلف ةيصعم ليللا مايص نا : مهضعب لاق

 . مايا ةرشع موصي نا هيلع
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 مايص نع ةرافكلا هيلعو مايأ ةرشع راهنلا مايص هيلع : نورخا لاقو

 .رذنلا ةرافك ليللا

 ٤ رشعلا نع مايا ةرشع ؛ اموي نيرشع مايص : مهنم لاق نم لاقو

 . يلايللا رشعلا نع مايا ةرشعو

 .رذنلا نع ةرافكلاو اموي نيرشع مايص هيلع : مهضعب لاقو

 موي يف عنصت فيك ةيح تمادام موصت نا ترذن ةأرما نعو : ةلأسم

 ؟ تضاح اذاو ناضمر لدب اهمزل اذاف رحنلا مويو رطفلا

 ىحضالا مويو رطفلا موي ةرذانلا هذه ترطفا اذا : لاق نم لاق دقف

 . ةيح تمادام كلذ لعب موصت مث رذنلا ةرافك ةرافكلا اهيلع ناك

 موي ناكم موي ىحص الا مويو رطفل ١ موي لدب اهيلع : لاق نم لاقو

 .انيلا بحأ لوقلا اذهو

 مايالا نم رطفتام رطفت نا تدارا نا : ءاهقفلا نم لاق نم لاقو
 . انيكسم موي لكل كلذ اهل زاج م ايأل ا نم رطفت ام ددعب معطتو رطفت

 رهدلا موصي وهو اذكو اذك هل هللا لعفي نا رذن نمع هتلأسو : ةلأسم
 لبقتسي امل مايصلا هيلعو ثنجي : لاق ؟ مصي ملف كلذ هل هللا لعفيف هلك
 . عيض امل رافغتسالاو ةبوتلاو

 نم كلذ هل بحا : لاق ؟ عيضام مايصب يصوي نا هيلعف : هل تلق
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 . موزل بابيا كلذ هيلع بجوأ نا ريغ

 كلذ ىلع ردق نا : لاق؟ هتايح ف عيضام ماعطإ هيلعف : هل تلق

 ىضم امل ةبوتلا هنع هل هللا توجر لعفي ل ناف كلذ هل بحاو نسح وهف

 . لبقتسي امل ءافولاو

 موصا انأو اذكو اذك يل لعفا مهللا : لاق لجر نعو : ةلأسم

 : لاق ؟ الصتم وأ اقرفتم رهشلا كلذ موصي نا هل نوكي له .بجر رهش

 . هقرفيالو الصتم هموصي لب

 . رهشلا كلذ موصي : لاق ؟ هنيعب ارهش ىون نا تيأرأ : تلق

 يضمي مث رهشلا فصن نم هموصب أدبي نا هل نوكي له : هل تلق

 : لاق ؟ لالهلا نم موصي مأ كلذ هل زوجي له رهشلا متي ىتح همايص

 . هنيعب ارهش هب وني ل اذا هللا ءاش نا هلدب يزتججي

 موصا : لاق ناو ؟ اموي نيثالث موصيأ ارهش موصأ : لاق اذا : لاقو

 اذاو ، لالهلا ىلا لالهلا نم همصيلف مولعم رهش ىلا دصقف رهشلا اذه

 نم ماص لالهلا نم ماص ناف اموي نيثالث ماص رهشلا فصن نم هماص

 . لالحلا ىلا لالهلا

 نا رذن نميف لوقتامو دمحا نب نسحلا يلع يا نع بسحأ : ةلأسم

 سيل ما هتجاح يضقي هلزنم ل جرحي نا هل له ةفورعم اماي ا عضوم يف دعقي

 من د امايا هلزنم لا عجري من ث مايالا ضعب دعقي نا هل له كلذكو ؟ كلذ هل

 امايأ موصي نا هثزبحم له ًامايا موصي نا رذن نا كلذكو ؟ امايا متي عجري
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 نوكيال هنا تفرع يذلا ؟ دوعقلاو موصلا يف ًاعباتتم مايا الإ هئزبمالو ةقرفتم
 . ملعا هللاو اعباتتم الإ

 موصأ انأو انالف فاع مهللا : لاق نمعو يراوحلا يبأ نع : ةلأسم

 ىلعف ؟ هموصي هنإ لاق يذلا رهشلا كلذ ىضقناو نالف يفوعف امولعم ارهش
 كلذك رذنلا ةرافك هيلعو رهشلا كلذ ناكم رهش مايص هيلع اذه تفصوام
 .راثآلا يف اندجو

 لقي مو امولعم ارهش مسي ملو ارهش موصأ : لاق نا تيأرأ : تلقو

 ريغ ارهش موصي : لوقنف ؟ ناضمر رهش مايص هئزج له ةنسلا هذه نم
 . ناضمر رهش

 جحف جحي نا رذن نميف ةلَي يبنلا نع سابع نبا نع يور دقو
 . ةضيرفلا ةجح

 كلذ لثم اذه ناك ناف هرذن نعو هتضيرفو هتجح نع تزجأ : لاقف

 ئ ملعا هللاو هنع ىزجأ جحلا ف سابع نبا لاق اهلثم ناضمر رهش ماص

 اذه هابشا ف ليق دقو ى أطخا هنا لقن ل ناضمر رهش ماصو لعف وه ناو

 . ةزاجالا ىلع اسايق ناضمر رهش يف نوكيام

 لوقلا اذهو . هرذن نع ناضمر رهش يزججيال : لاق نم لاق دقو

 . باوصلاب ملعا هللاو انيلا بحا

 اما : لاق ؟ مايالا وأ مايالا رثكا وأ امايأ موصي نا رذن نمو : ةلأسم
 . رب دقو مايا ةرشع موصيف امايا موصي نأ رذن نا
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 موصي نا ۔ هللا همحر يراوحلا يا نع دجويام اما : ديعس وبا لاق

 . ملعا هللاو رب دقف مايأ ةعبس

 مايأ ةرشع موصي نأ ۔ هللا همحر ميهاربا وبا خيشلا لاقو : ةلأسم

 ملعا هللاو

 و ا هلل اعئاط ماي اا ةرشع تمص تيفوع نإ : : ل اق لجر نعو : ةلأسم

 ىرأ الف ؟ لع ةفلح الو ينم رذن الب هللا ءاش نا مهارد ة ةرشعب ا تقدصت

 .روذنلا يف عفني ءانشسالا نا : ليق دق هناف ًارذن كلذب .رذن ناو . ائيش هيلع

 . عفنيال هنا بتكلا يف دجوي دقو :لاق

 مهللا :تلاق ةأرما نعو هللا همحر ناليغ نب مشاه نعو : ةلأسم

 ريغ نم اهلوق اهئربي لهف رذن ريغ نم ارهش موصا نا يلعو نالف دلو ينرا
 . أربتال : لاق ؟ رذن

 . معن :لاق ؟اهنع ماصيأ موصت نا لبق تتام ناف : تلق

 ةرافكلا يفو ©لطاب رذنلاف هلك رهدلا موصي نا رذن ناو : ةلأسم

 . فالتخا

 . يلع نب ىسوم لوق وهو انيكسم موي لكل معطيلف موصلا نع زجع مث هلك رهدلا مايصب ءيش ىلع رذن نم : دمحم وبا لاق
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 ردق ناف كلذ لعب هيلع ءيشالو رذنلا ةرافك هيلع : لوقيف هرغ اماو

 . .اهيف معطا تلا مايالا هنع تزجأ زجع ناو مصيلف موصلا ىلع زجعلا دعب

 موصي نا رذن نمعو ۔ هللا همحر ۔ نسحلا يبأ باوج نمو : ةلأسم

 . ناضمر رهش هيلع رمف ىمس دق ءيش ىلع ةنس

 وا ةين هل نكت مل اذا ةنسلا نم ناضمر رهش بسحي نا هل له :تلق
 : لاق اذاف تفصوام ىلعف ؟ ناضمر رهش بسجيالو ةنس موصي نا همزلي
 نيتسو ةئامثالث موصي نأ هيلع نا اذه يف ذخان يذلاف ةنس موصي نا هيلع

 لدب اعباتتم كلذ قحليو رطفلا مويو رحنلا موي ريغو ناضمر رهش ريغ .اموي

 ناف .هعطقيالو همايص رثا ىلع رطفلا مويو رحنلا موي لدبو ناضمر رهش
 هيلع عطق اميف هيلع لدبالو اهنم يقبام مصيلف ةنسلا هذه موصي نأ رذن
 .رحنلا مويو رطفلا مويو ناضمر

 ةنسلا هذه موصت نأ ترذن نا ةأرملا اماو : باتكلل خسانلا لاق

 .نوكيو ىرخألا ةنسلا نم مويل موي اهيلعف سافن وأ ضيح اهيلع عطقو
 . ملعا هللاو الصتم

 ةنسلا كلت يف همزلف ةنس موص همزل نمو تلقو .باتكلا ىلا ؛ عجر

 متا اذا راطفالا هل زوجي له : تلق رثكأ وأ لقأ وأ رهش وأ مايأ ةرشع صقن

 تفصوام ىلعف ؟ هعطقيالو ةنسلا موصب هلصي نا همزلي وأ ةنسلا موص
 . هعطقيالو ةنسلا موصب هلصي نا انعم همزليف

 انإو هذه ىتباد ملس مهللا : لاق لجر نع هتلأسو حاضو : ةلأسم
 ضرع مث ناموي هنم يقب ىتح ابجر ماص هناو هلبقتسا دق ارهش ابجر موصا
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 موص وأ نيكاسم ةرشع ماعطا ةرافكلا دايز وبا هيلع ىأرف ؟ رطفاف رفس هل

 . مايا ةرشع

 نا ىلا بجاو كلذ يف رظنلا : لاق ؟ هناكم ارهش لدبي له : تلقو

 . هيآر وهو هناكم ارهش لدبي

 ةعمجلا موي موصا اناو يخا فاع مهللا : تلاق ةأرما نعو : ةلأسم

 ال نكت ملو ؟ ادبا ةعمجلا ما ؛ ةدحاو ةعمج موصتا اهيلع اذام اهوخا يفوعف
 . تونام ىلا يهو (ةخسن) تونام اهلو اهيلا كلذف ادبا الو موي يف ةين

 املو اهنيد ىلع ةنومأم يهو يه لأست : باتكلا اذهل خسانلا لاق

 . ملعا هللاو تون ايب اهيلعو

 . ب اتكلا ل ا ٤ عجر

 هذهف ةعمجل ١ موي موص أ ان أو تلاق نا : ليق دقو : لاق هريغ نمو

 . ةعمجلا موي موصأ انأو : تلاق ناو ةدحاو ةعمج الا اهيلع سيل

 ةعمج يونت نا الإ ادبا ةعمجلا موي مايص اهيلع نا : لاق نم لاق دقف

 . عمجلا عيمج ىلع يتأي ظفللا اذه نأل ةدحاو

 .اهتين ىلا : لاق نم لاقو

 عمجلا عيمج يونت نا الا ةدحاو ةعمج ال ١ اهيلع سيل : لاق نم لاقو

 © تثنح دق تناك ةدحاو ةعمج تماصف ةعمجلا موصتال تفلح ول اهنال
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 ادبا ثنحتالو اهلك عمجلا موصت ىتح ثنحت مل ةعمج لك موصتال تفلح ناو
 .ايندلا ف عمجلا نم ةعمج ىقبام

 رطفي نا هل له ماص اذا:تلق نيرهش موص هيلع لجر نعو : ةلأسم

 اذك م ايص هسفن ىلع لعجي نمو "رو ذنلا يف كلذ اوزاجا دقف ؟ معطيو

 . هيف رطفي موي لك نع انيكسم معطي نا اذكو

 اهما تيب ف دعقت نا ترذن ةأرما 1 ديعس وبا لاق : ةلأسم

 نوكت ىتح اهيزجيال هنا : تايلاوتم ريغ مايا ةسمخ تدعقف مايا ةسمخ

 . تايلاوتم

 اهءاجف مايا ةسمخ اهمأ تيب يف موصت نا ترذن نإف : هل ليق

 لبق تضاح اذا اها يعم :لاق ؟ اهرذن يف رت فيك سماخ موي ؟ ضيحلا

 ترهط اذاف { هريغ وأ اهما تيب نم تءاش ثيح دعقت مايصلا متي نا

 .ترذن ايك اهما تيب يف مايصلا ةيقب تماص

 راهنلاب موصلا نوكيو هيف تيبتو ليللا يف اهتيب لخدت نا اهلف : تلق

 اهما تيب يف تماص اذا يل نيبيال : لاق ؟ كلذ اهل سيل ما اهما تيب يف
 . ليللا يف اهما تيب لوخد نم كلذ ريغ اهرضي نا مايألا

 نا دعب تضاحف ةدودحم امايا موصت نأ ترذن ناف : هل ليق : تلق
 هنا : لوق جرخيف كلذ يف فلتخا دق هنا يعم : لاق ؟ ائيش نهنم تماص
 . ةيصعم ضيحلا يف اهموص نال ءافوالو اهيلع ةرافكال

 . اهيلع ءافوالو ةرافكلا اهيلع : ليقو
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 موصي نا رذن نإف : تلق نئاهرلا نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 ةعمجلا ةادغ حبصلا علط ىتح هبتني ملف مانف عماجلا دجسم يف ةعمجلا موي

 . افالتخا هيف نا : لوقأف ؟ ال ما كلذ هيزبأ دجاسملا ىلا ادغف

 هبن نم ضعب ىنعم ىلع هتافام ردقب دعقيو هئزجي : لاق نم مهنم

 .كلذ ىلع

 موص نأل دجسملا يف وهو رجفلا علطي نأ الا هئزبجال : نورخا لاقو

 . هرخا ىلا هلوأ نم مويلا

 ؟ همزلياف دجسملا لبق حبصلا هكردأف دجسملا ىلا ادغ ناف : تلق

 . موي لك هرذن ةرافك : لاق

 . كلذ تاف دق ةعمجلا موي ناك اذا دارا هلعل : فنصملا لاق

 . ملعا هللاو مكح الب هناكم اموي موصي نا : ينبجعيو

 : لاق ؟ همزليام دجسملا ىلا يضمي ردقي ملف لتعا ناف : تلق

 . ةميق هل ناك نا كلذ ىلا بوهذلا ردقب ءارقفلا يطعيو هعضوم يف موصي

 .هرذن ةرافك هيلع رذنام تأي مل نا : لاق نم مهنمو

 مل اذا هريغ يف موصي : لاق ؟ همزليام دجسملا نع عنم ناف : تلق

 . موصلا هيلع امناو هيلإ لوصولا هنكمي

 . هب في ملام رذن هيلع نوكي : لاق ؟ همزليام يفوت ناف : تلق

 ةعمج موصي نا هل له ةعمجلا هتتاف ىتح هب رذن ايع اهس ناف : تلق
 . اضيأ هرذن ةرافك هيلع كلذ ليق : لاق ؟ هريغ يف وأ دجسملا كلذ يف اهريغ

 . هرذن ةرافكو دارا هلعل : فنصملا ل اق

 رشع ينث ١ موصي نا هل زوجحم ةنس م ايصب رذن نمعو هنمو : ةلأسم
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 مسي لو ةنس ىمس اذا كلذ اندنع زوجحم ال : لاق ؟ال م ١ ةقرفتم ارهش

 .ارهش
 ؟ ال ما ًاقرفتم موصي نا هل زوجي رهشأ ةرشع مايصب رذن ناف : تلق

 يف تدجو دقو اعباتتم نوكيو موصلا كلذ انباحصأ رثكا هيلع يذلا : لاق

 ددعلا لمكي ىتح اقرفتم موصي هنا ۔ هللا همحر رثؤملا يبأ نع نظا راثآلا

 . ةمولعم مايالا ةدودعم رهشا ريغ ناك اذا زئاج هل كلذو ،هب رذن يذلا

 دحاو ىنعم ىلع اهرذن يتلا رهشألا ةرشعلا موصي نأ : لوألا لوقلاو

 . ملعا هللاو لا بحا ًاعباتتم موصي نا

 مل اذا ًاسأب لمقلا لتق يف فكتعملا ىلع ملعاالو : لاق هنم : ةلأسم
 . هيف فكاع وه يذلا دجسملا يف كلذ قلي

 . عرشل ا نايب باتك ل ا ؛ عجر

 : لاق ؟ ىحضألا موي موصت نا ترذن ةأرما نع لئسو : ةلأسم

 .رخا اموي هربغ موصت كلذ اهل لجال

 . اهيلع ةرافكالو اهيلع موصال ليق دقو : لاق ؛ هريغ نمو

 . اهيلع موصالو ةيصعم يف رذنال هنأل ةرافكلا اهيلع : لاق نم لاقو

 .هناكم اموي موصت : لاق نم لاقو

 ءاج كلذك ةيصعم ليللا مايصف ليللا موصي نا رذني يذلا كلذكو

 ةفلاخم ىلع فلح دقو دقعنيال ليللا ين موصلا نألو ت يبنلا نع رثألا

 .ةنسلا

 ةأرما نع ۔ هللا كمحر ۔ تلأس يراوحلا يا باوج نمو : ةلأسم

 اهتنبا تناكو هلوح ىلا رهشلا اذه موصت يهو اه ةنبا هلللا صلخي نا ترذن
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 نع تفعض اذاف ؟ موصلا نع تفهضف تماص مث اهتنبا تصلختف ًارشعم
 اذاف مايصلا ىلع ردقت ل اذا اذهو انيكسم موي لك نع تمعطا . موصلا

 ىلع ةرداق يهو مصت ملو هيف مايصلا اهيلع بجو يذلا رهشلا كلذ ىضقنا

 ةرافك اهيلعو {هيف مايصلا ءىدتبت يذلا مويلا لوح ىلا تماص مايصلا
 موي لكل معطتو اهيلع ةرافكالف م ايصل ١ ىلع ر دمت نكت ل ن او اهرذنل

 ينفاع مهللا : لاق لجر نعو هللادبع يبا نع دجوي اےيف : ةلأسم

 دق هنال الدب هيلع ىرأال : لاق ؟ ناضمر عمج هيلعأ ةعمج لك موصا اناو

 . اهماص

 ملعيال وهو ادغ موصي نا رذن لجر نع ةيواعم ابا تلأسو : ةلأسم

 . فالتخا هيف : لاق ؟ رطفلا قفاوف رطفلا ادغ نا

 . هموي لدب هيلعو رطفي : لاق نم لاق

 . لدب هيلع سيل : لاق نم لاقو

 . ةرافك هيلع سيل نيلوقلا الك يفو

 هل لحيالو ثنحي رطفلا قفاوف ادغ نموصيل فلح ناك ناف : تلق
 مويلا كلذ قفاوف سيمخ لك موصي نأ رذن نا كلذكو : لاق ؟ هموصي نا

 . سيمخ لك فناتسيام لدبيو موصي مث رطفي هنا ديعلا موي

 ناكو سيمخ لك لاقو & سيمخلا موي نموصيل فلح اذا امأو : لاق

 ةفلاخخ نيميلاو فنأتساام موصي نا هيلع سيلو ثنحي هنا رطفلا مويلا كلذ

 .رذنلا

 سيمخ موي لكو ادغ موصي نا ر ذن نا هنا ليق دقو : لاق ؛ هريغ نمو

 ؟ رحنلا وا رطفلا موي مويلا كلذ قفاوف
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 . كلذ موص فنأتسيو ةرافكلاو لدبلا هيلع : لاق نم لاقن

 باتك نم هوحرو ١ ذهو هيلع ةرافكالو ل دبل ١ هيلع : لاق نم ل اقو

 . رباج يا

 داع ناف كلذ موص فنأتسيو ةرافكالو هيلع لدبال ٠ لاق نم لاقو

 ةرم ةرافكلا هتمزل دق هنال كلذ يف فالتخاالو ةرافك هيلع سيلف كلذ قفاوف

 . ةرم كلذ نم رثكا هيلع سيلو

 رطفا اذا اماو .دحاو هيف فالتخالاو دحاو هيف لوقلاف لدبلا اماو
 . ةرافك هيلع سيلو هناكم موي لدب هيلعف ضرمل وأ رفسل كلذ

 اماو ، فالتخا لدبلا يف هيلع سيلو ةرافكلا هيلع : لاق نم لاقو

 ةرافكلا هيلعف رطفلا موي كلذ قفاوف سيمخ لك موصي نا فلح اذا نيميلا

 .افالتخا كلذ يف ملعنالو

 موي قفاو داع ناف اضيا فناتسيام موصي نا هيلع نا : ليق دقو

 . هيلع ثنحالو لدبلا هيلعف لكاف يسنو رحنلا وا رطفلا

 هيف ملعنالف ثنحلا اماو “ثنحالو هيلع رذنال : لاق نم لاقو

 . لوألا ثنحلا يف نيميلا هنع مدهنا دق كلذ نال افالتخا

 وأ ةعرح لك موصي نأ فلحو رذن اذا ليق دق هنا يعمو : هربغ لاق

 هيلع ناك اسيمخ رطفا املكف سيمخ لك ىونو سيمخلا موي موصي : لاق
 . ةرافكلا

 رهش لدبيو اهلعف ةنس مايص هسفن ىلع لعج نمو ؛ هريغ نمو
 موي لدب هيلع اناف ةنسلا هذه : لاق ناو رحنلا مويو رطفلا مويو ناضمر

 . ناضمر رهش لدب هيلع سيلو رحنل أ مويو رطفل ١

 ناضمر رهش لدب لوألا يف هيلع سيل : ليق دقو : لاق هريغ نمو
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 .رحنلاو رطفلا موي لدب هيلع ايناو ةنس موصي نأ رذن نا

 موصي نا رذن اذإ رجألا يف اماو هلك كلذ لدب هيلع : لاق نم لاقو

 .رحنلاو رطفلا موي لدب هيلع ايناو ةنس

 موصي نا رذن اذا رجألا يف اماو هلك كلذ لدب هيلع : لاق نم لاقو

 يفف رحنلا مويو رطفلا موي اماو ناضمر رهش لدبي نا هيلع سيلف ةنسلا هذه

 ۔ : فالتخا كلذ

 . الدب هيلع : لاق نم لاقف

 .رفصألا باتك نمو .امهيف هيلع لدبال : لاق نم لاقو

 : لاق ؟ موصلا نع فعضف موصي نا رذن نمع لئس : ةلأسم

 نع تفعضف باش ذئموي اناو نيرهش موصأ نا ترذن دقو ىسوم تلأس

 ناو معن : لاقن ؟ مايصلا نع فعضأ ل ناو معطأ : هتلأسو

 . تئش نا : لام .تئش

 ؟ نيرهش ةيشغو ةيدغ ادح او انيكسم معط ا نا ل لهف : تلق

 . كلذ تلعف تئش نا : لاق

 ملف موصلا يف دحاو موصي نا رذن اذا هنا ليق دقو : لاق ؛ هريغ نمو

 ناو قيطيال اےیف نمؤملا ىلع رذن هنال موصالو ماعطا هيلع ء ىشالف قطي

 موي لك نع كلذ دعب معطي نا هلف موصلا عطتسي ملف مايصلا نع ىناوت
 . ةرافكلا هيلعو انيكسم

 . هيلع ةرافكال : لاق نم لاقو

 .زجعي ىتح معطي نا هل سيل : لاق نم لاقو

٤١



 فاع مهللا : لاق نمو ۔ هللا همحر ۔ يراوحلا يبا نعو : ةلأسم

 ناف ؟ هدلو هللا ىناعف هرذنالو هفلح ريغ نم نيرهش موصا انأو اذه يدلو

 .رذنلا يف ءانثتسالا اذه هعفني سيلو نيرهش مايص هيلع

 ايك ةلماك ةنس مايص هيلع اذهف ةنس موصي نا رذن نمعو : ةلأسم

 مايصلا قطي مل ناو ،رحنلا مويو رطفلا مويو ناضمر رهش ناكم لدبيو لاق
 سادسا ةعبرا ءاش ناو نيتلكأ همعطأ ءاش نا انيكسم موي لك نع معطا

 زجي مل مايصلا قاطأ ناو رب بح كوكم فصن وا ةرذ بح فصنو

 مدقي ىتح رطفيالف مايصلا نع فعض ناف مايصلاب لاق هنال ماعطالا

 .الصتم نوكي كلذ نأل ماعطالا

 قفاوف سيمخ وا نينثا لك موص هسفن ىلع لعج نم : لاقو : ةلأسم
 اذهو اموي هناكم موصي : لاق ةداتق نع ثدحف ؟ رطف وأ ىحضا موي كلذ

 . يأر

 سيل ةخسن يفو ،هناكم مايص نم رثكا هيلع سيل : باتكلا يف لاقو

 | .انيكسم موي لك نم رثكا

 معطي : لاق ؟ نيعباتتم نيرهش نموصيل رذن وا فلح لجر نعو
 . موصلا عطتسي مل نا انيكسم موي لك نع فلح يتلا مايألا ةدع

 : لجر لاق وأ نالف نم ينحرأ مهللا : تلاق ةأرما نعو : ةلأسم

 موصت يهو هتأرما جوزلا ينعيو اهجوز ةأرملا ينعت ةنالف نم ينحرا مهللا
 . نيرهشلا مايص هيلع وأ اهيلع : لاق ؟ اقرتفا ايهنا وا نيرهش

 مويو رطفل ١ موي موصت نا تر ذن ة ارم أ نع رب اح لئسو : ةلأسم

 .رطفلا مويالو رحنلا موي موص لحيال : لاق ؟ رحنلا

 ايئاق هيلجر ىلع موقي ىتحف حص نا ءيش لعف ىلع رذن نمو : ةلأسم

 . ىرا اييف كسمم الب هسفنب

٤٢



 اهدلو حصي نا ترذن ةأرما نعو يلع يبا نع بسحا اميف : ةلأسم

 ىتح كلذ لعفت لو اه دلو حصف نيموي و ١ اموي اهتخ ا ل زنم ف موصت يهو

 موصت نا ترذن تناك ناف هريغ ىلا لزنملا كلذ نم تجرخو اهتخا تقلط

 ناك نا لزنملا كلذ يف موصت نأ اهيلعف هنكست تناك يذلا اهتخأ لزنم يف
 اهئانع ردقب تقدصتو اهلزنم ف تماص كلذ ىلع ردقت ل ناو ، ليبس هيلا اهل

 . ءارقفلا ىلع لزنملا كلذ ىلا اهلزنم نم

 اذا هل زوجيو رفعج نب دمحم نب رهزالا يلع يا باوج نمو : ةلأسم

 زوجو انيكسم موي لك نع معطا دارا ناو ماص دارا ناف اذكو اذك مايصب رذن

 . عبشي ىتح م ايالا كلت همعطي دحاو نيكسم هدنع نوكي نا هل

 ءىربف ةعمج لك موصت يهو اهدلو أربي نا ترذن ةأرما نعو : ةلأسم

 دق ناك ناف ؟ مايصلا نم أربت له : تلق تام مث هللا ءاشام شاعو اهدلو
 معطت نا تدارا اذاو تام ولو ءافولاب رذنلا اهمزل دقف ترذن ايك عىرب

 اذاف ؟ ةدمعتم ترطفأ مث اهرذنل ةمئاص تحبصا ناو : تلق

 . اذه نع لسو مايصلا لا عجرتو رذنلا ةرافك اهمزل ترطفا

 له : تلق ةنس موصب اهجوز ىلع ترذن يتلا نعو هنعو : ةلأسم

 لصتو انيكسم هيف ترطفأ موي لك نع معطت نا اهلف ؟ معطت وا كلذ قرفت

 . مايصلاو ماعطالا

 له تلق رفكي نا داراو ثنح مث رهش مايص هيلع : لاق نمعو

 و ثنح افورعم ارهش دارأ ناك ناف ؟ مايصلا ناكم معطي نا هل زوجي

 ارهش دارا نكي مل ناو ى هناكم ارهش اضيا موصيو هرذن ةرافك هيلعف همصي

 معطي نا دارا ناو & لاقايك ارهش موصيو رذنلا ةرافك هيلع سيلف هنيعب

_ ٤٣ _



 نع معطاو رهشلا ضعب ماص ناو ، ساأبالف رهشلا ناكم انيكسم نيثالث

 . كلذ هل زوجي نا وجراف كلذ لصتاو ©ضعب

 انأو يدلو لع در مهللا : تلاقف اهدلو تدقف ةأرما نعو : ةلأسم

 تماصو تونف ناضمر نم مايا اهيلع ناكو اهدلو اهيلع هللا درف ال اوش موص ١

 دق : تلق ارهش ةدعقلا يذ نم ماياب تمتاو لاوش ةيقب تمتا مث مايألا

 ماعطا ةرافكلاو تثنح دق اهنا يدنعف : لاق ؟ اهيلع سأبال ما تثنح
 .تماص ىتم مايا ةرشع مايص وا نيكاسم ةرشع

  
٤٤



 سداسلا بابلا

 هللا تيب لا ىشثملاو جحلاب رذنلا

 ليئارسا هل لاقي لجرب رم ةي هتلا لوسر نا رخا ثيدح يف لا عفر

 رذن هنأ هللا لوسراي ز : ولاقف هنأش نع ةني يبنلا لأسف سمشلا يف امئاق

 رفكيلو ملكتيلو لظتسيل» : في يبنلا لاقف ، ملكتي الو لظتسي ال
 . ((هنيمي

 لوسراي : لاقف ةلي ىبنلا لأس هنا رماع نب ةبقع ثيدح ىف انل ركذو

 : ةلي يبنلا لاقف اهسأر نع رسحت ناو ةيشام جحت نا ترذن يتخا نا هللا

 . «اهنيمي رفكتو اهسأر يطغتو تعاطتساام يشم »

 مهللا : تلاق ةأرما ؛ ىلع يبا نع بسحا اممو رثألا نمو : ةلأسم
 ادحاو اموي اهيف موصت ةيشام راحص للا جرحت يهو هانع امم انالف فاع

 . لجر اهعم بكرو تبكر ردقت مل ناف يشملا اهيلعف ؟ يفوعف

 ؟ ًايفاح تيبلا جحي نا رذن لجر نع تلأسو ؛ هريغ نمو : ةلأسم
 ناو ابكار وه جحيو عاطتسا نا الجر هناكم جحف ارسوم ناك نا : لاق
 مسي مل ناف عاطتسا نا ةكم يف امد قرهيلف الجر جحي نا راسي اذ نكي م

 . شميلف نوبليو سانلا مرحي ثيح نم جحلا ناف جحي نيأ نم
 باطخلا نب رمع رظن : لاق ىلع يبأ بتك نم هنا دجوي امو : ةلأسم

 : هل لاق ةبعكلا لوح ًاوبح هيلجرو هيدي ىلع فوطي لجر ىلا ۔ هللا همحر

٤٥



 لاقن لاق ى ,هيلجرو هيلي لع اعوبسا فوطي نا ارذن رذن هناف : لاق ؟ ؟ كلام

 موصي نا رذن لجر نع لئسو دب ديزي نب ةنادغ باتك نمو : ةلأسم

 ركذب ملكتي ناو دعقي نا هرمأ ةلي هتلا لوسر نا ليقف ؟ دعقيالو ملكتيالو

 . هموص متي ناو هللا

 ناك ناو .لاق اك وهف هل لاق ةي هللا لوسر ناك نا : هريغ لاق

 و ا انيكسم هثنحو دعقيو معطي ن او هللا ركذب ملكتي هنا نوري ء اهقفل ١

 . نيموي وأ اموي موصي وأ نينيكسم

 ةيشام جحت نا ترذن ة ة رما نع لئسو رفعج نبا عماج نم : ٠ ةلأسم

 نيكسم م اعط اب فتكتلو اهرعش يطغتو يشم ١ اهيلع : : لاق ؟ اهرعش ةرش ن

 . نينيكسم وا

 رذن لجر نعو نزي ينب باتك نمو رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم
 معطي ؟ هموي موصي (ةخسن) هموي موقي ناو لظتسي الو دعقيالو ملكتي ال

 انيكسم مايقلل معطيو هموص يف ضميلو ملكتيلو انيكسم

 تيبلا ىلا يشمت نا ةأرما ترذن : لاق رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم

 رمختو بكرت نا كتخأ رما» : لاقف ةلي ىبنلا اهوخا لأسف ةرساح ةيفاح

 . «اهعسو الا اسفن هللا فلكيالو تقاطاام يشمتو مايا ةثالث موصتو اهسأر

 . ىونام : لاق ؟ ايشام جحي نا رذن نميف ةداتق نع : ةلأسم

 . يدهيو بكري : لاق

 . ةندب هيو بكريلف زجع اذا : لاق يلع نعو

 نا ترذن هل تخا نع ةلي يبنلا لأس رماع نب ةبقع نأ ةمركع نع

٤٦



 مث «بكرتل» : لاقف هلأس مث «بكرتل» : ةي يبنلا لاقف تيبلا ىلا يشمت

 دهتلو اهيشم نع ينغ هللا ناف بكرتل» : لاقف ةثلاثلا تبسح : لاقف هلأس

 : لاقف اهنم رتتساف ةيفاح اهرعش ةرشان ةأرما ىأر هنا ةني هنعو ،«ةندب

 نا اهرمأف ، ةيفاح ىشمتو اهرعش رشنت نا ترذن اهنا : ليقف ؟ «املام»

 . «لعتنتو رمتخت»

 نا ةلي يبنلا اهرما : لاق هنا الا هلثم ةلي يبنلا نع ةمركع نعو

 . بكرت
 تشمف ةبعكلا ىلا يشمت نا ترذن اهنا ةنجم ما نع قاحسا يبا نعو

 هتلأسف سابع نبا تتا مث تبكرف تيعا قيرطلا يف ةبقع تغلب امل ىتح
 يذلا ناكملا ىلا يهتنت ىتح يبكرتو الباق يجحت نا نيعيطتست : اهل لاقف

 يف مظعا امهنكلو نينبا يل نإو ال : تلاق ؟ تبكرام نيشمت هنم تبكر
 . هيلا يبوتو هللا يرفغتساف : لاق . فلا نم ايههسفنا

 . هلثم رمع نبا نعو :

 امومزم ايف اح جحي نا ار ذن هيلع لعج لجر نعو ؛ باتكلا ريغ نمو

 هسفن )١( مزي الو ايفاح جحيل : لاق ؟ ليلق هل يذلاو كلذ ةعس هل نكت ملو

 هعم جحيلو ابكار جحيلف ايفاح جحي نا عطتسي مل ناف كلذ هل لمحيال هناف

 . هلام نم هيلع قفني الجر

 )١( ةخسن نم رثكا ف اذكه .

 س ٤٧



 



 عب اسيلا ب ابل ١

 جحلاب روذنلا
 تتامو عيباسأ ةثالث تفاطف عوبسا ةئام فوطت نا ترذن ةأرما نعو

 كلذ مامت اهنع فوطيو اهنع رجؤي : لوقاف ؟ اهنع فوطي نم رجأتسي له
 . ملعا هللاو كلذب ىصوت ىتح كلذ دعبام اماو عوبسألا

 .هب ءافولا الا رذنلا يف ملعاال : لوقي ناك هللادبع نا عفان: عفان : ةلأسم

 اقيتع هنع قتعيام دجو ناف تام ىتح هرذنب يفوي نا علعتسي ر ملف رذن ناو

 نا نم هلو ثنح ول لا بحا هنع قدصتي وا تيبلا ىلا ايده يدهي نا

 وا جح نمل ةرمعلاو جحلاو تيبلاو ماص نمل مايصلا انا ىشمي وا هنح موصي

 . دحأ نع دحا جحيالو 1 دحا نع دحا موصي سيلو 6 رمتعا

 نم ةأرما رمأ ةلي هثلا لوسر نا باهش نبا ينثدح : ثيللا لاق

 نب هللادبع نع دوعسم نب هللادبع نب هللاديبع نع باهش نبا نعو
 ناك رذن ف لع هللا لوسر ىتفتسا : هدابع نب دعس نع هثدح هنا سابعلا

 . «اهنع هضقا» : ةلي هللا لوسر لاق هيضقت نا لبق تيفوت هما ىلع

 ايفاح جحي نا ارذن هيلع لعج لجر نعو رخا باتك نمو : ةلأسم

 كلذ هل لحي ال هناف هسفن مزيالو ايفاح جحيل : لاق ؟ ةعس هل نكت لو امومزم

 . هلام نم هيلع قفني لجر هعم جحيو ابكار جحيلف ايفاح عطتسي مل ناف
 يعم العان جحو عطتسي 7 ملف ايفاح جحي نا رذن اذا : ديعس وبا لاق

 . كلذ ليق دقف هرذن رفك ناو ابكار وا

. ٤٩



 اييفالو عيطتسيال اميف نمؤملا ىلع رذنال هنال هيلع ةرافكال : ليقو
 . هللا ةيصعم يئالو كلميال

 : ركب وبا لاق ؟ هيضقي نا لبق تومي جحب رذانلا ركذ : ةلأسم

 لبق تتايف جحت نأ ترذن يمأ نا : تلاقف ةلي هللا لوسر ىلا ةأرما تءاج

 كما ىلع ناك ول تيأرا اهنع يجح . معن» : لاق ؟ اهنع جحافأ جحت نا

 هلل اوضقا» : لاق «اهنع يجح» : لاق معن : تلاق ؟ «هتيضاق تنكا نيد

 . ايشام جحي نأ رذن نميف اوفلتخاو 6 ءافولاب قحا هناف نيدلا

 . ةندب يدهيو بكري : يرصبلا نسحلا لاق

 . ىدها وأ ابكار هيشم عضي : ةداتق لاقو

 . بكريو ةندب يدهي : قاحسا لاقو

 بكري اضعب ىشمو اضعب بكرا اذا : لاق هنا سابع نبا نعأنيورو

 . ايده يدهيو بكرام يشميو ايشام لباق نم

 . ةرقب وا ةندب ىدها ىشملا ىلع ردقي مل اذا : كلام لاق

 اثيدح كللذ ف انيور انال ةندب يده حيحص لوق : ركب وبا لاق

 . «ةندب دهتلو بكرتلف» : لاق ةبقع تخا ةصق يف ةلي يبنلا نع اتباث

 يف لاقام يناعم هبش انباحصا لوق ف جرحي هنا يعم : ديعس وبا لاق

 هيلع بجح هنأ هيف رذنلا همزل ءىشب جحلا ف رذن نا هناو ججحلاب رذنلا توبث

 . هسفن ىلع ىمسام ىنعم ىلع ردق اذا هب ءافولا

 دق هنا ىعمف همزل دق هنا حص اذا هدعب نم هتثرو ىلع كلذ موزل اماو

 نم مهبحاص ىلع هنا هب اوملعام مهمزلي ةثرولا نأ مهلوق ضعب يف دجوي

 . كلذب صوي مل ولو هلام نم دابعلل وا هلل قح



 دابعل ١ قوقح يفو كل ذب يصوي ىتح هللا قوقح ف : لاق نم ل اقو

 هذاقنا لمتحا اذاو تام ىتح هيلع هنا اوملع اذا هلام نم هءادا مهيلع نا

 هذافناب صوي ل وأ هضقي ل وا هءاضق اوملعي ملو هوجولا نم هجوب هؤاضقو

 . هضقي مل هنا اوملعي ىتح هؤاضق مهيلع سيل هنا لوقلا ضعب يفف

 زجع ايب رذن نم اماو هاضق هنا اوملعي ىتح ه اضق مهيلع : ليقو

 ۔ : ةعاطلا نم ناك ولو روذنلا عيمج نم هنع

 . ةرافكالو هيلع هل ءافوال هنا : انباحصا لوق ضعب يفف

 هنع زجعي ايب هيلع ءافوالو ةرافكلا هيلع نا : لوقل ١ ضعب يفو

 كلميال اييف نمؤملا ىلع رذنال» : يي يبنلا لوقل هب رذنلا هيلع دقعنيالو
 . «هللا ةيصعم ف رذنالو قيطيال اےيفالو

 : ركب وبا لاق ؟ هيلع بجي نيا نم جحلاب رذانلا ركذ : ةلأسم

 ؟ اهب مرحي نيا نم رذن نميف اوفلتخاو

 . هتاقيم نمف اناكم ىرن نكي ل نا : حابر يبا نب ءاطع لاق

 . اهنم رذن يتلا ضرألا نم : لبنح نب دمحأو نسحلا لاقو

 . فلح نيا نم : الاق قاحساو دمحا نا الا

 . كلام لاق كلذكو

 . ملكي ثيح نم : يروثلا لاقو

 . هريغ اناكم ىمس نكي مل نا هتاقيم ثيح نم مرحي : ركب وبا لاق
 ركب يبا لوق هبشيام انباحصا لوق يف جرخي هنا يعم : ديعس وبا لاق

 ثيح نم هنود وه امم هريغ نم يمسي نا الا هتاقيم نم مزلي اينا مارحالا نا
 . رذن
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 لصن
 رذن ةححو مالسالا ةحح هيلع نم ركذ

 ناكو رذن ةجحو مالسالا ةجح هيلع نميف اوفلتخاو : ركب وبا لاق

 . هرذنب يفيو ةجح يه : لوقي رمع نبا

 أدبي : ءاطع لاق : ةديبع وباو قاحساو دمحاو ىعفاشلا لاق

 . ةضيرفلاب

 اهنع ةدحاو ةجح هئزبحت : يع ازوال او ةمركعو س ابع نب ا لاقو

 ةجح هيلعو روذنلا نم يهف هرذن ءافو كلذب دارا اذا : كلام لاقو

 . لباق نم ةضيرفلا

 همزل نم نا : انباحصا لوق يناعم يف جرخي هنأ يعم : ديعس وبا لاق

 دقعنا رذنلاب ادب ناو رذنلا لبق ةضيرفلاب أدبي هنا رذن ةجحو ةضيرفلا ةجح

 . كلذ هازجاو هل

 ةجح نع هئزبي له ةضيرفلا جح اذا مهلوق يناعم فلتخي هنا يدنعو

 ۔ : جحي نا لبق نم هرذن يف ناك دقو { روذنلا

 كلذكو شهرذنب ىفو دق هنال رذنلاو ةضيرفلل هئزجي : لاق نم لاقف

 . ناضمر رهش موصي نا رذن نم
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 ۔: مهلوق ضعب يفف

 ؛زبمال هر زا
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 نماثلا بابلا
 ةقدصلاب روذنلا

 موصلاو قتعلاو
 كلذ هبشأ امو

 يف هسبحا نا ترذنف بهذ يل ارامح نا : لاق لجر نع هتلأسو

 نيمهردب هنمث نم قدضتاو هعيبا مث مايا ةثالث هيف هدجا يذلا هعضوم

 دنجلا هيلع عقوف هعيبأ نا ىلع تنك ينا مث مايا ةثالث هتسبحو هتدجوف
 طعاو كرذن رفكف هعيب نع تيناوت تنك نا : لاق ؟ ينرمأت ايف هوذخأف

 . كيلع ءيشالف ناوت مل تنك ناو نيمهرد ءارقفلا

 مهللا : لاق لجر نعو حبسمو مشاه نع هنا دجوي اممو : ةلأسم

 تام مث ،هوخا يفوعف نيكاسملل ةقدص اذه يريعبو هضرم نم يخا فاع

 دري ملو ريعبلا كسمأ نكي ناف ؟ نيكاسملل ريعبلا ءارش هيلع ىرت له ريعبلا

 ل ناك ناو { نيكاسملل هؤارش هيلعف هوخا يفوع امدعب هلغتساو لاقام ذافنا
 . هيلع ءيش الف ريعبلا كلهف هئاضماب هسفن ثدحي وهو هلغتسي

 كله ىتح ذفني ملف هذافنا هنكما اذا : ليق دق هنا يعمو : هريغ لاق

 ءيشالف ريعبلا كله ىتح ردقي نا دعب رصقي مل ناو 3 هؤارش هيلعف ريعبلا
 . هيلع

 دلو نم ةبقر قتع لعو يدلو فاع مهللا : لاق لجر نعو : ةلأسم
 نمف ليعايسا دلو نم دجي مل ناف لاقام هيلعف : لاق ؟ هدلو يفوعف ليعامسا
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 . حبسم يأر 6 فاحسا دلو

 جرخا نا : لاق ةرصبلا لها نم الجر نا : ةرفص وبا لاق : ةلأسم

 مهمعطي نا هرك جرخ املف { اتيز وا ارمت مكنمعطال نالف نم يقح يل هللا
 : . مهمعطي نا هيلع : لاقف كلذ نع ايوبحم تلأس : لاق

 مهللا : تلاق ةأرما نعو ناورم يبا ىلا يلع يبا باوج نم : ةلأسم

 وا اموي موصت اندنع رذن وهف ؟رذن وها اذكو اذك لعفت نا اهنبا حص نا

 . نينيكسم وا انيكسم معطت وا نيموي

 تثنح دقف مالغلا تام ىتح لعفت ملف الام هيطعت اهنا : تلاق ناو

 . ةثناح يهو اهلام وهو هنم اهثاريم اهلو ةثرولل وهف ةثرولا همتا ناو

 ىتح لعفت ملف نيطرق اهنبال غوصت نا ترذن ةأرما نعو : ةلأسم

 موصت وأ نينيكسم وا نيكسم ماعطاب اهرذن رفكت نا اهل بحلاف ؟ الجر غلب

 . اهيلع بجي مل ةيصولا لبقي مل ناف هيلع ترذنام اهنبال متتو نيموي وا اموي

 رباج وبا لاق :رهزالا نب دمحم نب يراوحلا وبا لاق : ةلأسم

 يفوعف ١ ذكو اذك ان الف يطعي وهو حصي ن ١ ر ذن لجر 1 رفعج نب دمحم

 . هتثرو يطعي : لاق ؟ هيطعي نا لبق نالف تامو

 ناك نا كلذ هيلع ىرب هتيارف ؟ هطعي ل اذا رذن ةرافك هيلعف : تلق

 . تام ىتح هتيطع يف طرف

 هلحاف لجرل لجر رذن اذا لح رذنلا ين له تلق : ةلأسم
 | . لحلا هيف زوجيال : لاق ؟ هل روذنملا

 ىلع هبسبحي نا مكاحللو هفلحيو عفري نا رذنلا هل يذلل لهف : تلق
 : هيلع بجو دق قح وهف رذنب ناسنال رذن نم نا تفرع يذلا : لاق ؟ كلذ

 . . ملعا هللاف مكاحلا سبحو هنيمي اماو هيلا هملسي نا
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 يطعي وهو اذكو اذك هل هللا لعفي نا رذن لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 ارفاك وأ انمؤمو اريقف وا اينغ هيطعي ر وأ ءارقفلا للع هر قدصتي وأ الام الجر

 هيطعيو هرذنب ءافولا هيلع : لاقف ؟ كلذ يف همزليام كلذ هل هللا لعف هنا مث

 .هلك هلام

 ؟ هيلع كلذ نوكي له ةعمس وا ءاير كلذب دارا ناف : هل تلق

 ةعمسلاو ءايرلا ةدارا كلذ ف رذن اناو ةعمس وا ءاير كلذب دارا اذا : لاق

 . ةيصعملاب يفي نا هيلع سيلو ئ ةيصعم اذهو كلذ هيلع سيلف

 . هرذنل ةرافكلا هيلع ؛ ىأر ضعبو

 . ةرافكلا هيلع رب ل ؟ ضعبو

 ةلزنمب وهف هثراو ىلع افيح كلذب ديري ناك نا كلذكو : هل تلق
 . ةيصعم هذه معن : :لاق ؟ ءايرلا

 ىطع او ضعب ىلع هدالو ١ ضعبل فيحي نا دارا نا كلذكو : هل تلق

 هدالوا نب يواسي نا هيلعو ة هيصعم هذه :لاق . رخآلا نود مهدحا لاملا

 . ملعا هلللاو لوقلا ضعب ىلع هرذن رفكيو

 هل وهف هكلمتام عيمجو اهدلو هللا فاعي نا ترذن ةأرما نعو : ةلأسم

 رذنلا نا : ليق هنا يدنعف ؟ ةعجرلا هيف اهل نوكي وا هل اهلام عيمج نوكيأ

 . كلذ هل نوكي نا فاخاو بجاو ةعاطلاب

 . ةعجر كلذ ف ل نبب سيلف ةعجرلا اماو

 اهناريج نم نيتأرما معطت يهو اهدلو حصي نا ترذن ةأرما نعو

 ماعطلا لمعت : لاق ؟ امهادحا تتام ىتح نيتأرملا معطت لو اهدلو حصف

 .اهيلع ثنحالو ايهمعطتو اهمعطت نا ترذن ىتلا ةأرملا عم ةريقف ةأرما وعدتو

 مهرد ىتئام قرفي وهو هدلب للا هللا هدرب نا رذن يذلا اماو : ةلأسم
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 . هيلع ءىشال : ليق دق هنا يعمف ؟ ناوتي لو كلذ نع زجعف

 . ةر افكل ١ هيلع : ليقو

 هيلعف كلذ ىلع ردقي وهو هريغ وأ لصا نم لام هل ناك اذا اماو

 ءارقفلل هب ىمس اذا يدنع كلذو هرذنب يميو هلام نم عيبي نا يدنع

 اذا اماو كلذ هل بجي نمم وا ةقدصلا ليبس لهأ نم ادحا وا نيكاسملاو

 رفكيو كلذ هيلع بجي سيل نا توجر هتقو يف هلايعو هسفنب رضل كلذ لعف
 وأ ءاينغا اوناك راغصلا هدالوا يطعي نا هل سيلو زجعلا نم اذه نال هرذن

 نم نينثا للا مهرد ىئاملا هذه ملسف رذنلا هيلع بجو اذا هرذن نم ءارقف

 كلذ لعلو هل زوجيو يزبجي كلذ نا توجر كلذب اونغتسي ملو ةثالث وأ ءارقفلا

 .ليقام ضعب يف لضفا
 اهنم قرفي وهو مهارد هل ملسي نا رذن يذلا امأو : ةلأسم

 تفلت مث مهارد ةسمخ اهنم قرفو هل تملسف ءارقفلا ىلع مهارد ةرشع

 . مهاردلا تفلت ىتح كلذ ذافنا يف رصقي مل نا هنا يعمف ؟ مهاردلا

 . ةرافكلا هيلع ىري ٤ اضعب نأ

 . ةرافكلا هيلع ىريال ٤ اضعبو

 كلذ مامت ذافناو ةرافكلا هيلع نا همزل نا دعب كلذ ذافنا يف رصق ناو
 . مهاردلا كلت ريغ نم

 ىتح هطعي ملف ائيش انالف يطعي نا ر ذن نمع هتل اسو : ةلأسم

 . هيلع ةرافكالو هثراو يطعي : لاق نم لاقف ؟ تام

 . هرذن رفكيو هثراو يطعي : لاق نم لاقو

 انالف يطعي نا رذن اينا ناك نا : لاق ؟ اينغ هثراو ناك ناف : تلق
 . هرقفل هاطعا اينغ هثراو ناك رقف وهو
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 يطعي نا هل زاج ةين كلذ يف هل سيلو انالف يطعي نا رذن ناك ناو

 .اريقف وأ ناك اينغ هثراو

 نم ةعطق هلحني نا يفوع نا رذنف هدلو ضرم لجر نعو : ةلأسم

 لاق ؟ تام ىتح بآلا اهلكاو زرحي ل ريغص مالغلاو هلحنف يفوعف هلام

 .زئاج وهف رذنلل ناكامو رذن هنال هل وه : نايثع وبا

 . هزرحم ىتح ؛ ال : ةدعسم لاقو : لاق

 هب ىصوا ءاوس وه : لاق ؟ توملا دنع هب ىصوا ناو : مشاه تلق

 . نيملسملا يأر كلذ يف هيأرو زئاج وهف زرحي ملف ةحصلا يف ناك اذا

 ءافو كلذ نأل هيلع زارحاالو زئاج هنا ليق دقو : لاق ؛ هريغ نمو

 .كلذ هل سيلف هعزتنا وا هيف عجر ن! ةعجر هيف هل سيل كلذكو هرذنب

 ةقدصب رذن نم : دمحم وبا خيشلا لاق ةفاضملا ةدايزلا نمو :: ةلأسم

 لعفب رذن هنال ةرافكالو هيلع ءيشال نا بجوي يدنع رظنلاف هلام عيمج

 امولم دعقتف طسبلا لك اهطسبتالوإ» لجو زع هللا لوقل . ملعأ هلل و ةيصعم

 عجري ال اريقف هدعب ىقبيو هلام عيمج قفني نا رذن يذلا ناك الف ه4اروسحم
 . ملعأ هلل او ةيصعمب هر ذن نوكي ن ١ بجو هسمفن مول ىلع

 ىتح اهقرفي ملف قعلب رمت يهو ةلزحلا هذه قرفي نا رذن لجر نعو : ةلأسم

 ىونالو ءارقفلا ىلع لقي مل ناك نا : لاقف ؟ كلذ نم ةبوتلا دارا مث اهبهذا
 ةثالث مايصف دبي ل ناف نيكاسم ةرشع ماعطا هرذن ةرافك هيلع اناف كلذ

 لوق ىلعو اهلثم ءارقفلا معطا ءارقفلا ىلع اهقرفي نا رذن ناك ناو { مايا

 .هرذن رقكي

 ىلا تلصو ىتم اناو اذكو اذك يل لعفا مهللا : لاقف رذن نمعو

 . ٩ مقر ةيآلا نم رج ءارسالا ةروس ) ( ١
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 : لاق ؟ همزليام هموي نم قرفي ملو ءارقفلا ىلع امهرد تقرف يننكمأو يدلب

 هيلع نكلو هموي ف قرفي هنا هرذن ف ركذي ل هنأل هموي ي ء يش همزلي ال

 . مزلي مل هنكمي مل ناف ، لعج امك هنكما ىتم مهاردلا قيرفت

 الا هليجعت رومأملا : لاق ؟ دغلا ىلا رخاف هموي يف هنكما ناف : تلق

 عم ةرافكلا هيلعف لعفي ملف تقولا يف تقرف تلصو ىتم هتين يف نوكي نا
 نيكمتلا وه هنكماف هنكما اذا :لاق هنأل ناصقنلا فاخ ولو هقرفي مهاردلا

 . ءيشلا دوجو عم

 . عرشلا نايب باتك ىلا ؟ عجر

 ايك وهو هرذن رفك تايف ريقف ريغ انالف يطعي وهو : لاق ناك ناو
 .رذن

 نم اديز يطعي وهو هدلو هللا فاعي نا رذن لجر نع لئسو : ةلأسم

 هل زوجي له هدلو هللا ىفاعو ةاكزلا اهيف تبجوو هتعطق زرحف هتعطق بح

 . كلذ ف فلتخم هنا يدنع ٠ لاق ؟ ال ما ربيو ةعطقلا هذه ةاكز هيطعي نا

 . ربي : لاق نم لاقف

 . كلذ هئرجمو َربي هنا وه هلوقو . َربيال : لاق نم لاقو

 نم هاطعاف ةاكزلا ريغ نم اهبح نم هيطعي نا ىون ناك ناف : هل ليق

 نا وجرا : لاق ؟ هرذن ربيو هئربحم له ةعطقلا كلت ف تبجو ىتلا ةاكزلا

 نم لوق ىلع جرحي كلذو كلذ ءعىرزجي لوقي اضعب لعلو فالتخالا هقحلي

 . تاينلاب ناميالاو رذنلا بجويال

 وهو لام وا هل بئاغ ملسي نا رذن نمو رباج يا باتك نمو : ةلأسم

 بحاف : لاق ؟ تام دقريقفلا نالفو كلذ ملسف اذكو اذكو ريقفلا انالف ىطعي

٦١٠١



 نم ءارقفلل متي كلذ نوكي نا كلذ لبف وأ كلذ بجو نا دعي تام نا

 اك وه هطعي ل ثيح لاح ىلع هر ذن ةرافك هيلعو مهريغ و ١ رقفل ١ كلذ ةثرو

 . بجاوب وه سيلو رذن

 .رذن اك هرذن رفك تايف ريقفلا انالف يطعي وهو : لاق ناك ناو

 ربقفلا تام نا دعب نم ثنح امنا ناك هنا ليق دقو : لاق ؛ هريغ نمو

 نا دعب رصقي لو تومل ا عف دي نا ىلع عيطتسيال هنال هرذن ةرافك هيلع سيلف

 ۔ : كلذ ملسي نمل اماو كلذ هيلع بجو

 . ةثرولا للا كلذ ملسي : لاق نم لاقف

 . ءارقفلا للا : لاق نم لاقو

 ءارقفلل كلذ ىضما هرقف عضوم كلذب دصق ناك اذا : لاق نم لاقو

 هرقف عضوم سيل هسفنل كلذ ىلا هنم ادصق كلذ لعج اهنا ناك ناو

 كلذ ميلست نم ةردق ىلع ناك ناف رذنلا ةرافك اماو ،هتئرول كلذ ىضما

 . ةرافكلا هيلعف تام نا ىلا هملسي ملف هيلا

 هيلع سأبالف رصقي لو كلذ ىلع ردقيال ناك نا : لاق نم لاقو

 ٠ ةراقكالو

 هيلع عمجو اماعط لمع اذكو اذك هل هللا لعف ناف : لاق ناف : تلق

 لمعي هنأ انعم يذلاو اباوج ةلأسملا هذهل دجن مل : لاق ؛ هريغ نمو

 ءاير دري ملام ءارقفلا ريغ كلذ رضح ناف ءارقفلا هيلع عمجيو ماعطلا كلذ

 ءافولا كلذب داراو هلكأي نم هيلع عمج اذا زئاج كلذف دي ذاختاو ةأفاكم وا

 .ًادح كلذ يف دح نكي مل اذا هرذنب

 مايص هيلع : لاق ؟ دجي ملف ةبقر نررحيل رذن لجر نعو : ةلأسم
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 .نيعباتتم نيرهش

 رذنال هنال هرذن ةرافك هيلعف دجي مل نا : لاق نم لاقو ؛ هريغ نمو

 . عيطتسي ال اميفالو كلميال اييف نمؤملا ىلع

 هلع ةرافكال : لاق نم لاقو

 نا : لاق اضيا لجر نع هتلأسو : ۔ هللا همحر يراوحلا يأ نعو : ةلأسم

 بلط مث بلطام هيلا هللا قاس مث اذكو اذك نالفل لعف اذكو اذك هللا قاس
 لاق ؟ هسفن ىلع هل لعج امم لح يف هلعجف هسفن ىلع هل لعج يذلا لجرلا
 ىلع هل لعجام لجرلا ىلا ملسي ىتح لحلا كلذ زوجيال : يراوحلا وبا
 . هل لعجام لجرلا لا ملسي ىتح هرذنل يفوم نوكيالو هسفن

 نا هسفن ىلع هل لعجي مل وأ كلذ هسفن ىلع هل لعج نا : هريغ لاق
 .هلحأ اذا هئزبجي نا ينبجعأ كلذ . وني ل ناو هيطعي

 قتع لعف اذكو اذك تلعف نا : لاق لجر نعو ؛ هربغ نمو : ةلأسم

 .انيمي رفكي : ىيحي وبا لاق؟ ةبقر

 ةيواعم وبا ناك : لاق ؟اهيف تنأ لوقت ايف : يراوحلا يبال تلق

 . نيرهش ماص ةبقر قتع دجي مل نا : لوقي

 زئاجف ؟ هنم ءزجب قدنصتي وهف ارانيد هللا هقزري نا رذن نمو : ةلأسم

 . ارمت وأ 6 ابح وأ ‘ مهارد زجلا كلذ ةميق يطعي نا

 وأ يده ةئام وأ نيمي ةئام وأ ةجح ةئام وأ رذن ةئام هيلع : لاق نمو

 هيلعف ثنح مث اذكو اذك لعف نا ،لقأ وأ كلذ نم رثكا وأ هللا دهع ةئام

 .ريثك وأ ليلقب فلح ايك ةلماك اهترافك

_ ٦٢



 نا ترذن ينا : هل لاقف هيلا ءاج الجر نا سابع نبا نع انل ركذو

 خسانلا لاق افق الف ٠5 كسفن رحنناف بهذا : هل لاقف . ىمن رحا

 . هودرف لجرلا اودر : هئاسلجل لاق لجرلا بهذ : باتكلل

 . معن : لاقف ؟ كسفن رحنت تنكا : هل لاقف

 سابع نبا لاق مث لجرلا فرصناف 0 ةندب رحناف بهذا : هل لاقف

 اولاقف سابع نبا ىلا اوعجرف هودجي ملف هوبلطف © لع لجرلا اودر : هعم نل
 ميظع حبذب يدتمي نا هانرمأل هاندجو ول : سابع نبا لاقف . هدجن ل انا :

 . (اشبك ينعي)

 اذهس سابع نبا هاتفاف ةريحن هسفن يدهي نا رذن لجرلا نا انعم اذهف

 هحراوج نم عطقي وا هنيع روعي وأ يده ريغب هسفن رحني نا رذن ول اماو

 . ثنحلا يف هيلع ةرافك الو رذنلا اذهب يفي نأ ادبأ هيلع نكي مل ائيش

 نم رذنلا اذهو «هللا ةيصعم ف نمؤملا ىلع رذنال» هنا ةلي يبنلا نعو

 لعفي نا رذن ناو ىنعم ريغل هسفن حرجي نا نمؤملل لحيال هنال هللا ةيصعم

 اناو ةيصعمب سيل اذهف مجتحيو هدي نم قرعلا حتفي وهو اذكو اذك هل هللا

 رذنام كرتو رفك ءاش ناو رذنام ىفو ءاش نا ساانلا هب ىوادتي ءاود اذه

_ ٦٢٣



 نكاسم ةرشع ماعطاف مهللا : لاق نا لوقي نم ردق لع رذنلا ف ةرافكلاو

 . مايا ةرشع مايص وأ

 ايده هنبا لعج ناو ةندب يدهي هناف ايده هنبا لعج نمو : ةلأسم
 . رقبلا نم سنج سيوماجلاو : لاق ةبقر قتعيو ةندب رحنيلف ةريحن

 يف هسفن رحني هنا : لاقف هلأسي يبارعا سابع نبا ىتاو : ةلأسم

 هنولأسي موق هلوح ناكو سابع نبا هنع لغتشاو : لاق ؟ ميهاربا ماقم

 نيا : لاقف تفتلا مث . هيلا تفتلي ملف ارارم هلأسف : لاق

 لع : لاقف .. هسفن رحني نا ديري ىضم هنا : موقلا هل لاقف ؟ يبارعالا

 هب يتاف ، لجرلاب
 . معن : لاق ؟ لام كل : لاقف

 . ىنمب لبألا نم ارشع ةنس لك يف رحناف : لاق

 رحنا نا ترذن ينا : سابع نبال لاق الجر نا اومعزو : ةلأسم

 اهرحنت ةندب : لاق يسفن

 . هوكردي ملف ؟ بهذ نيا : لاقف اذإ كنودف لاق : ىسوم وبا لاق
 : هللا لاق (انيمس اشبك ينعي) ميظعلا حبذلاب هترمأل هتكردا ول : لاق

 . () ميظع حبذب هانيدفو»

 )١( مقر ةيآلا تافاصلا ةروس ١٠٧
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 رشاعلا بابلا
 ةريحنلاب نيميلا

 ؟ اهطرتشي نايع يف اهرحني ةندب هيلع نا ةكم يف فلح لجر نعو
 . ىنمب وأ ةكمب وهف اهطرتشي مل ناو كلذ هلف : كلذ لاق ناف

 اذك وأ اذك لعفيال ةريحن هيلع هنبا : لاق نميف هللادبع وبا : ةلأسم

 . ةرقب وأ اريعب ادعاصف ةعذجلا ةندبلاو ةبقر قتعيو ةندب يدهي هنا ؟ لعف مث

 ناك وأ هحاكن هل زوجي نم لك وأ ةربحن هيلع : هوبأ لاق نميف لاقو

 .دلولا يف انعمس امنا : لاق . ملعا هللا : لاق؟ ايبنجا

 ي هلوق يف همزليام همزلي ةريحن هيلع لعج نم لك :: لاق هريغ نمو
 . نيملسملا لوق ضعب يف هدلو

 وا ةبعكلا دنع ةريحن هنباو هسفن لعج لجر يف تركذ يذلا اماو

 نميف لوقي ناك هنا كربخا ؟ لعفي مل مث اذكو اذك لعفي مل نا كلمام يدهي

 اشبك وأ ةندب دجي مل نا ةرقب وأ لبإلا نم ةندب :لوقي ناك هنبا وا هسفن لعج

 . ميظع حبذب قحسا هللا ىدنو

 اهتجت ا تملك نا ارذن اهسفن للع تلعج ة ةأرم ١ نعو : ةلأسم

 نيموي و أ اموي موصت : : لاق ؟ اهتملك مث ميه ارب ١ ماقم دنع ةرحن اهتلعجو

.اهنع اهرحني ةاش يدهتو



 . هبقر قتعتو ةندب يدهتو م ايأ ةثالث موصت : ليق دقو ؛ هريغ نمو

 . ةندب يدهت : لاق نم لاقو

 . اشبك يدهت : لاق نم لاقو

 كلذ يفف ارذن اهيلع نا وأ هللا رذن اهيلع تلاق نا : لاق نم لاقو

 . مايأ ةثالث هلك

 . ناموي وأ موي : لاق نم لاقو

 وأ موي هيلعف رذن امأو ( هلل رذن) هلوق يف مايأ ةثالث : لاق نم لاقو

 . ناموي

 . ناموي : لاق نم لاقو

 . نيهجولا الك ف ةثالث وأ اموي : لامت نم لاقو

 وأ ةريحب هدلو لعجي نميف دمحا نب نسحل ١ يلع يأ نع :: ةلأسم

 تفرع امناو ائيش ةريحي يف فرعا ملف ؟ قرف امهنيب ما ءاوس هلك ةريحن
 . ةريحن

 . كلذ ريغ ليقو ، ةمسن قتعيو ةندب يدهي : ليقف
 )١)

 . ةيالا ه ةريحب نم هللا لعجام : هللا لاق ىتلا يهف ةريحبلا امأو

 وهف هتقتعا نا : لاقف همالغ ىلع بضغ لجر نعو : ةلأسم

 . هل ةرافك وهف هقتعا ناف ؟ يده

 : لاق اناو هيف هل كلم الف هقتعا اذا هنا كلذو معن : لاق ؛ هربغ نمو

 : لاق ولو هكلم نم جرخ نا دعب الا هادهاب فلح امناو يده وهف هتقتعا نا

 . ١٠٣ مقر ةيآلا نم ءزج ةدئاملا ةروس 7
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 . ةندب يده هيلع ناكو قتعي ناك هقتعاف يده هيلع وهف هتقتعا نا

 هرشع وأ هنمث وأ هعبس يدهيف هلك هلام ىدهأ نم امأو : ةلأسم

 اوفرسي ل اوقفنا اذا نيذلاو « : هللا لاق ملام كسميو رحنلا موي اندب رحنيف

 . هئاماوق كللذ نيب ناكو اورتقي لو

 تيب يف هلما ءىش لك تيدمها ينإ : تلاق ةأرما نع لئسو : ةلأسم

 .اهتميق يدهت لاق ؟ هريمخ اهنم تبهوتساف يتراج

 هيلعو الزنم لجرل لخد نا يده لع : لاق لجر نعو : ةلأسم

 سلجم يف وهو ثنح مث انالف ملك نا يده هيلعو ابوث سبل نا يده
 . دحاو هجو ريغ ف ناميالا فلتخا نيح كلذ همزلي : لاق ؟ دحاو

 يدههاب فلحو دحاو ىنعم ف ناك ول : ليق دقو : لاق ؛ هرغ نمو

 لعف جحلاو يدهلا نأل دحاو ظفلب ولو فلحام ددعب هيلع ناك ءىش ددعب

 .تباث لعفلاو لعف امناو ناميا ةرافكال

 ؟ هلام نم ائيش وا ىلخن وا يراد يدها نا لع : لاق نمو : ةلأسم
 . هيلع فلح ام نمث يدهي نا هيلع نا

 رثكا نوكي نا الا ليق : رثؤملا وبا لاقو

 هنمث رشع نم يدهي هناف ؟ يلام ثلث نم يدها نا لع : لاق نمو

 . ذخأن هرو

 فلحم يذلا ف - هللا همحر ىلع نب ىسوم نع دايز لاق : ةلأسم

 هنا هيلع عيطتسيال ام وا لبجل ا اذه لمحي وا رحبلا اذه برشي : لوقي

 .رفعج وبا لاق كلذكو . ةندب يدهع

 . هداراو ايده كلذب ىمس اذا هنا يعم : هريغ لاق

 ٦٧ مقر ةيآلا ناقرفلا ةروس ))

٦٧ _ ٠ 



 هنا يده هيلع نالف لوقي يذلا يف انظفح رفعج وبا لاق : ةلأسم
 اذه وا يده هيلع رادلا هذه : لوقي يذلاو .ةندب يدهي وا ةبقر قتعي

 ةندب اهب يرتشيو هيلع فلح ىذلا موقي هنا ةميق هل لقعي ام لكو طئاحلا

 لبجلا اذه وا يده هيلع رحبلا اذه لوقي يذلاو {، ىنمب وا ةكمب اهرحني

 . ةندب يدهف هل ةميقالامم هيلع عيطتسيالامب فلح وأ يده هيلع

 هيلع له ءيش ىلع ردقيال ريقف نعو مشاه نع دجوي امم : ةلأسم
 يدهي :لاق ؟ هاوس ما مايص همزلي له ثنح مث اذكو اذك لعف نا يده

 . امهرد ولو هيلع ردقام

 اهرحني : لاق ؟ اهرحني نيا ةندب لع : لاق لجر نعو : ةلأسم

 اك وهف ةاش وأ روزج وا ةندب هيلع لاق اذا معن : لاق ؛ هربغ نمو

 غلاب ايده : هللا لاق اك ةبعكلا ىلا يدهلاف يده هيلع : لاق اذاو لاق

 (\هةبعكلا

 ضعب لاق ؟ ةقدص ةندب : لاق لجر نع دايز وبا ظفحو : ةلأسم

 . ةبقر قتعي : سانلا

 . ءاسا دقو ءيش هيلع سيل : لاق نم لاق ؟ هربغ نمو

 كيدها انا : لجرلل لوقي لجرلا يف كلام يبا نع ةملسم : ةلأسم
 كلذ لاق اذاف يده لع تنا لوقت ىتح ءيشب كلذ سيل : لاق ؟ ةكم ىلا
 . هيلع وهف

 كلذ لك لوقي ىسوم ناكو كلذ لوقي ريشب ناك : مشاه لاقو
 . ءاوس

 . ٩٥ ةيآلا ءزج ةدئاملا ةروس (١ر

 س ٦١٨



 ةريغملا نب لطخالا عم اباتك دجو هنا مشاه ركذو هنع : دمحم لاق

 دلاخ يبا ىلا هعفري : لاقف لطخالا تلأسف : لاق ناكو ريشب لوق لثمب
 . يمامحلا

 ةيرقلا يفو هللا تيب ىلا يده هيلع هتيرق : لاق لجر نعو : ةلأسم
 هيلعف هيدهي نا عيطتسي الام ىدها نم هنا انعمس يذلاف ؟همزليام راد هل .ب

 .هرشع ىدهأ هيلع الام لعج نمو ةندب

 ءىش هيلع سيلف اهكلميال ةيرق ىدها اذا هنا يعم : ديعس وبأ لاق

 نيمي يف ناك ناو ةرافكلا هيلع ىريال اضعب لعلو لوقلا ضعب يف ةرافك الا

 اضعب لعلو ليق اميف هناب هرثكاو ةاش يدهلا لقاو يده يف ليحتسي هنا عم

 . نيمي ةرافك هيلع ىري

 . هلام ثلث نم رثكأ ناك ناف هكلم يف يدهلا عقو اذا اماو

 . كلذ رشع هيلع نوكي : ليق دقف

 . هلام رشع : ليقو

 . نيميلا ليبس يف ناك اذا هيدهي : ليق دقف لقا وا هلام ثلث ناك ناو

 . لام اهيف هلو اذكو اذك ةيرق ىدها اذا هنا ؛ يعمو

 وأ هلام ثلث ناك ناف هلام ىلع هيلع عقي يدهلا نوكي نا ينبجعا

 مل ناو ايده كلذ رشع هيلع نوكي نا ينبجعأ ث رثكا ناك ناف هادها لقا
 . كلذ ريغ ىل نيبيالف هلام دارا امناو ةيرقلا يف هتين لخدي

 كلميال ايع يدهب طاتحي نا ىنبجعا . هتين يف ةيرقلا لخدا ناك ناو
 ١ . هترثكو هتلق يف هلام يف نكل تركذام ةرافكبو

 اذك تلعف نا انالف يدها انا لوقي نميف فلتخا ليقو : ةلأسم

_ ٦٩



 .ثنح نا ةندب يدهي نا كلذ

 . يده لع وه لوقي ىتح ءيشب سيل : لاق نم لاقو

 ؟ةندب هدنع نكي ملو ةندب هسفن ىلع لعج لجر نع لئس : اولاقو

 ةراسي كلذ لعب دجو مث ماص ناف .اموي نيسمخ موصي نا هيلع نا : لاقن

 . ةندب هيلعف ةراسي دجو مد ه موصلا كرت ناو . هيلع ءيشالف

 ملتسي مث ةندب ةميق موقي نا هيلع ىرن ملعا هللا : رثؤملا وبا لاق

 ائيش لعفي ل ناف ًاموي عاص فصن لكل موصي مد ث غلب ام رظني مد : ارب اهنمث

 ۔ ةفاضملا ةدايزلا - نم ؛ رخآ لوق هيفو 5 ةندب هيلعف رسوي ىتح كلذ نم

 اذكو اذك ىدها انا : لوقي نمع ردتقملا دبع نع ةبقع نب حاضولا ظفح

 . هيلع ءيش ال هنا

 نا هيلع نا هلام نم ائيش وأ ىلخن يدها نا لع : لاق نم لاقو
 . هيلع فلحام لثمب يدهي

 هنمث رشع يدهي هناف هلام ثلث نم رثكا نوكي نا الا : رثؤملا وبا لاق

 ل ناو ةاشف ةندب هنمث غلبي ل ناف ةكم ف رحنتو ةندب هب يرتشي ذخان هرو

 كلذ يا ءارقفلا ىلع هقرف وأ مد ف طلخ وا ةبعكلا بيط ف هلعج ةاش غلبي

 .هنع ىزجأ لعف

 . عرشلا نايب باتك لا ِ عجر

 وا ايده هسفن ىلع لعج نم : : لاق هنا ىلعملا يبا نب ب ملسم : ةلأسم

 نب دمحم لاق ةندب يدهي وا ةبقر قتع نا هيلع ردقيال ءىش ىلع ارذن

 هيلعف هيلع ردقيال ءىش ىلع ارذن وا ايده هسقن ىلع لعج نم : حبسملا

 ةريحن هيلع هدلو لعج نم ۔ هللا همحر - ديز نب رباج نع ءاجام الا يده

٧٠١



 . ةندب يدهيو ةمسن قتعي : اولاق يذلا اذهف

 هلام ناك ناف ؟ ثنحف ةندب ةئام هيلع : لاق لجر يف ليقو : ةلأسم
 اضيا هلام فصن اهتميق ناك نا كلذكو رشعلا هيلع امناف ةندب ةئام ةميق هلك

 . هلك وهف لقا وا هلام ثلث ناك ناو رشعلا اهيفف

 هيلع امناف ؟ هلام ثلث نم رثكا تناك نا ليق دقو : لاق ؛ هريغ نمو
 . ملعا هللاو لاملا رشعال كلذ رشع

 هلام نم اهنيعب ةندب ةئاملا نوكت نا الا لوألا لوقلا ينبجعي : لاق

 .رخآلا لوقلا يتبجعيف اهب فلح ىتلا

 يف تلكا نا : لاق لجر نعو ۔ هلللا همحر _ يلع يبا نع : 7

 هيلع ىرن ايف ؟ لعف مث هللا تيب ىلا ىسارضاب هلمحا اناف ائيش نالف لزنم

 . ةندب هيلعف كلذ لاق ناف هلمحا نا لعف لوقي ىتح ائيش

 .ثنح اذا هنمث يدهي ليق دقو : لاق ؛ هريغ نمو

 تيبلا ىلا يده لع رادلا هذه نا تلق ينا : تلاق ةأرما نع هتلأس

 ادوع اهنمثب يرتشا : لاق ؟ يلام نمث ىهو تثئنح مث اذكو اذك تلعف نا

 ( . تيبلا هب يلصت ىتح كزاهج يف اهيلعجاف
 .لضفا حئابذلا : لاقف

 تيبلا ىلا ايده لع نا : لاق نم : تلق هللادبع ابا تلأس : ةلأسم

 . ةاش وأ ةرقب وأ ةندب يدهع ث لاق ؟ مارحلا

 ةاشلا تمؤق اريقف ناك نا : لاق ؟ اذه ىلع ردقي مل ناف : تلق
 كوكم فصن لكل موصي مث بحل ١ مك بسح مث ابح ةاشلا نمثب يرتشيو

_ ٧١



 . منغلا نم اطسو : لاق ؟ ةاشلا نوكت ايف : تلق

 نم يهام باودلا وأ منغلا نم طسولا يف لوقت ايف : هل تلق هتلأسو
 تكسف اعوبس مث اسدس مث ةينث مث ةعذج نوكت ةاشلا : لاق ؟ نانسالا

 . ملعا هللا : لاق مث ةعاس

 : لاق ؟ ةنودلاو ةديجلا يه نانسالا نم طسولا نوكيالو : هل تلق

 . معن
 نم باودلا نم ةطسولا نا دارا هنا انعم ىذلا : لاق ؛ هريغ نمو

 يدرو ديج هنال ةيدرلاو ةديجلا نب هب داري يذلا ءىشلا ف زوجت ىلا نانسألا

 . طسو وهف كلذ نيبو

 هلمحا اناف ًائيش نالف تيب يف تلكا نا : لاق لجر نعو : ةلأسم
 نوملسملا ههرك اذه لثم ناف : لاق ؟ ةليح هل له هللا تيب ىلا ىسارضاب
 دلاو لزنم هيف يذلا لزنملا ناك ناف مالكلا اذه لثم اهوركم مهدنع ناك
 مارحلا هللا تيب ىلا ايده هعم لمحيو لكأي نا هل دبالف لاخ وأ مع وأ خا وأ
 .هسارضاب هلمحيالو جحي مل نا ثعبيلف الاو جحي نا دارا نا
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 رشع يد الا ب ايل

 ىدهلاب رذن ورا فلح نميف

 كلذ هبشاامو روذنلاو

 نمؤملا ىلع رذنال» : لاق هنا ةةيتَي يبنلا نع ثيدحلا : رثؤملا وبا لاق

 . «هللا ةيصعم ىف رذنالو عيطتسيال اےفالو كلميال ايف

 ىدها هل رادلا تناك ناف يده لع رادلا هذه : لاق نميف لوقاو

 نم لقا وا هلام ثلث اهتميق تناك اذا اهتميق دهيلف هريغل تناك ناو اهنمث

 .اهرشع ىدها هلام ثلث ىلع ديزت تناك ناو . ثلثلا

 هنبا لعج ناف ةندب يدهي هناف ايده هنبا لعج نميف اولاقو : ةلأسم

 )١( رقبلا نم سنج سوماجلاو : لاق ؟ ةبقر قتعيو ةندب رحنيلف ةريحن ايده

 هيلع امناف ىده هيلع انالف نا : لاق الجر نا ول : اولاقو : ةلأسم

 . ةكمب رحنتو ةندب يدهع نا

 ءىش ىلع ارذن وا ايده هسفن ىلع لعج نم هنا ىلعملا يبا نع : ةلأسم

 .ةندب يدهي وأ ةبقر قتعي نا هيلع ناك هيلع ردقيال

 دقف ءايشألا نم هيلع قيطيال ايب رذن نا هنا يعم : ديعس وبا لاق

 . ةرافكالو ءافو هيلع سيل هنا : ليق

 ىلع لعج نمو . قيطيال اےيف هيلع ع افو الو ةر افكلا هيلع نا : ليقو

 لاحتساو فراعتلا يف ايده نوكيال امم ناكو نيمي يف هقيطيالو ايده هسفن

 : نيينعم ىلع يدهلا
 )١( ةحفص ةلأسملا ترركت ٦٤ .
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 . يده هنا فورعم ايف يده اما

 . نيمي ةرافك هيلع نوكتف نيمي اماو

 لع تنا وا كيدها انأ : رخال لوقي نميف ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 تنأف اذكو اذك تلعذف نا : لاق ناو ءىش هيلع سيل هنا انيمي ىنعي يده

 هسفن يدهلا مسا هيلع عقي امناو لطاب هيده نا ىعمف ثنحف ىده لع

 ةندب ىدها ناو ىدها دق ناك ةاش ىدها ناف ةندب هرثكاو ةاش هلقا ىدهلاف

 . طوحا يدنع ناك

 ناو برعلا مالك يف جرخي اذهف ايده هب دارا ناف كيدها انا هلوق اماو

 . ملعأ هللاو عيش هيلع يل نيبيالف يدهلا كلذ دري مل ناك

 . ايده ةندب وأ ايده هسفن لعج اذا اماو

 . ةندب يدهيو ةبقر قتعي : ليق دقف

 . ةندب يدهي : ليقو

 . ايده يدهي : ليقو

 هللا ىدف هبو ءادفلا مظعا وهو اشبك يدهي وا ةبقر قتعي : ليقو

 . مالسلا هيلع هيبن هب هللا ىدفامب لضفا اندنع ءيشالف حبذلا نم ليعامسا

 تلعف نا انالف يدها انا : لوقي نميف فلتخا : ليقو : ةلأسم
 نا ةندب يدهي هنا : كلذ يف لاق نم لاقف ؛ انالف يدهأ اناف اذكو اذك

 .ثنح

 . ىده هيلع وه لوقي ىتح ءيشب سيل : لاق نم لاقو

 . يده لع لوقي ىتح : رثؤملا وبأ لاق

 ؟ ةندب هدنع نكي ملو ةندب هسفن ىلع لعج لجر نع لئس : اولاقو
_ ٧٤



 اراسي كلذ دعب دجو مث ماص ناف اموي نيسمخ موصي نا هيلع نا : لاقف
 . ةندبلا هيلعف ةراسي دجو مث موصلا كرت ناو .هيلع ءىشالف

 ملتسي مث ةندب ةميق موقي نا هيلع ىري ملعا هللا : رثؤملا وبأ لاق

 ائيش لعفي مل ناف اموي عاص فصن لكل موصي مث غلبام رظني مث ارب اهنمث
 (). رخا لوق هيفو ةندب هيلعف رسوي ىتح كلذ نم

 يدهلا نم ناكام : بوبحم لاق باتكلا ريغ نم ةيشاحلا نم : ةلأسم

 بيطي ناف ةاش نمث غلبيال ناكامو ةاش وا ةرقب وا ةندب هيزججي ةندب هنمث غلبي

 .زئاجف ةكمب ءارقفلا ىلع هب قدصت ناو زئاجف هب ةبعكلا

 هنمث وا تيبلا مدخيلف هدهيلف يده همالغ : لاق نم : هريغ لاق

 . لا بحا ةندبلاو ةندب

 . ب اتكلا ل ا ٤ عجر

 )١( ةحفص ةلأسملا ترركت ٧٠ .



 



 رشع ن اثلا ب ايل ١

 ةرايزلاو دوعقلاب رذنلا ف

 لتقيل ىضمف نالف تيبب ليقي نا رذن نمف : تلق۔ةفاضملا ةدايزلا۔نم

 عضوم يف لاقو هيف لقي ملو فقو مث ةعاس تيبلا يف رادو تيبلا يف هدجي ملف

 دارا ليقملا راذ ناك نا رذنلا ةرافك هيلعف تيبلا ف لقي ل نا : لاق

 هلوخدب دارا اذا , ليقم كلذف هيف رقتساو تيبلا يف فقو اذا اماو . ةعاط هب

 ف رقتسا نمف ٢ اليقم نسح او ارقتسم ريخ ط ىلاعت هلوقل اليقم تيبل ا

 . ملعا هللاو هيف لاق دقف عضوم

 . عرشلا نايب باتك ىلا ى عجر

 . ٢٤ مقر ةيآلا ءزج ناقرفلا ةروس ()
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 رشع ثلاثلا بابلا

 روذنلا ف ةلصلاو ةرايزلا ف

 نوكت نا ترذن ةأرما نع تلأسو : هنم باوج يف هللادبعوبا لاقو

 كلذب دعتا مهعم تحبصأ مث ليللا رخآ يف مهتتأف مايا ةثالث نالف ينب عم
 . نهيلايلب مايا ةنالث مهعم نوكت ىتح دعتال : لوق اف ؟ ال م ١ مويل ١

 ريغ نيموي تدعق اذاف هب دعت ليق دقو : لاق ؛ هريغ نمو : ةلأسم

 . كلذب تدتعا حبصلا لبق تلخدو اهتليلب مويلا كلذ

 يف تجرخ وا اضيرم ترازف مهراد نم تجرخ نا تيأرا : تلقو
 اماف ؟ ةجاحل رادلا ناتسب تلخد وا اضوتتل بابلا ىلع ةعطق ىلا ليللا

 كلذف ةيحاضلا لا اهجورخ كلذكو طئاغل وا ءوضول ناتسبلا الوخد

 كلذكو ،اهيلع دسفي هناف كلذ ريغ ةجاحل كلذ ناك ناو اهيلع دسفيال

 . اهرذنل ءافولا فنأتستو اهيلع دسفي ضيرملل اهترايز

 نب ىسوم يلع وبا لاق : رهزالا نب دمحم نب يراوحلا لاق : ةلأسم

 ناك نا لضفا ناك هلعف ناف هلعفي مل نا هرفكي نا هلف ارذن رذن نميف : يلع
 .ثنحجي هناف نالف تامف انالف روزي نأ رذن نمو : لاق ؟ ةعاط

 نم ةردق ىلع وهو كلذ دعب ىناوت اذا كلذو معن : لاق ؛ هريغ نمو

 .لوقلا ضعب يف هيلع ثنح الف رصقي مل ناف هترايز

 مدعل ءافولا يف رذعي امناو لاح لك ىلع ةرافكلا هيلع : لاق نم لاقو
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 . ءافولا

 انالف روزي نا (هلعل) رذن ناو : ىسوم نب ىسوم يلعوبا لاق ؛ هنمو

 نا رذن ناو . هراز ناو رفكي نا بجي هناف ؟ ةبادلا تتامف اهاس دق ةباد ىلع
 هروزي نا رذن ن او . ثنحح هناف هعم رورب نا رذن يذلا تاف نالفو وه هروزي

 كلذ ىضمف اذكو اذك تقو وأ اذك وأ اذك رهش وأ اذكو اذكو اذكو اذك موي

 . ثنح هناف هيف هرزي لو رهشلاو مويلا وأ تقولا

 لعفف اذكو اذك هل هللا لعف نا نالفو وه جرخي نا رذن ناف : تلق

 . هعم جرحي ل نا ثنح عجري و ا هعم جرخيف م دقي ن ١ ىسعف

 نالفو وه جرخي نا هيلعف اذكو اذك هل هللا لعف نا لاق نمو : لاق
 .ريال هناف هدحو وه جرخف اذكو اذك عضوم لا

 . لاقام ىلع هلك اذه يف ليق دق معن : لاق ؛ هريغ نمو

 يفالو عيطتسيال اميفالو كلميال اميف هيلع ةرافكال :لاق نم لاقو
 . هللا ةيصعم

 ايف اماو ةرافكلا هيلعو كلذ نم ءىش ف هيلع ءافوال : لاق نم لاق

 يف ملعنالو في مل ناو ةرافكلا هيلعف ةيصعمب سيل وأ كلمي وأ عيطتسي
 .افالتخا كلذ

 وأ ايشام جرخف اهاس ةباد ىلع جرحيو لاق ولو : لاق كلذكو هنمو

 توفي وا هلعف توفي امم ههبشاام كلذكو : لاق ؟اذه وحنو ري ل اهريغ

 . لعفي يذلا توفي وأ مه هيف لعفي هنا لاق يذلا تقولا

 ترذن ةأرما نعو ركب نب دمح نب دمحأ ركب يبا نع بسحا : ةلأسم

 كلذكو ؟ ضيرملا ةدايعو ةالصلا ىلا جرحت نا اهل له امايا موق عم دعقت اهنا
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 يتلا مايالاب دعتستا اهرذن ءاضقل عجرت مث مايألا دعب دعقت نا تدارا نا

 جرخت نا اهل له امايا مهعم دعقت نا ترذن يتلا ةآرملا اماف ؟ ال وا تدعق

 امايا مهعم دعقت نا اماو . كلذ اهل زئاجف ] ضيرملا ةدايع وا ةراهطلا ىلا

 اهتدح ىتلا مايالا دعقت نا اهرذن ىضقت نا تدارا اذا اهنا انبجعيو

 . ملعا هللاو يضقنت ىتح ةيلاوتم

 ةرايزلا ام هرورب نا رذن ناف : تلق _ ةفاضملا ةدايزلا ۔ نم : ٠ ةلأسم

 .ًاموي هعم دعقيو تيبلا هيلا لصي لوقا : لاق ؟ ًائيش وني لو ادح دحم ل اذا

 اذا : لاق ؟ لجر ىلا ةأرما لثم هعم دعقيال نم ناك ناف : تلق

 . كلذ أزجأو هتراز لق اهن ١ تيأر دوعقل ١ نم تنكمتو تيبل ١ ف تدعق

 :لاق ؟ كلذ فيك وا تيبلا لخدت هل زربتال نمم تناك ناف : تلق
 . اهل 1 زح كلذ ىارو هيل ا تلصوو هتراز دق اهنا اهريغ اهنع هملعي

 ةينالو هلصي نا فلح وأ الجر لصي نا رذن نمع هتلأسو : ةلأسم

 هلصو دقف تيبلا هلا لصو اذا : لاق ؟ةلصلا دحامو ربي ىتم هلوصو ف هل

 . هرذن يف ربو

 دق معن : لاق ؟ هلصو دق نوكيا عضوم ا كلذ ف هيلا لصوو هب فورعم

 َ . هللا ءاش نا هلصو

 تقولا كلذ يف هلصي نا ديري وهو قيرطلا يف هيقل ناف : هل تلق
 . هعضوم يف هيلا لصي ىتحال : لاق ؟ هثدحيف

 لصيالو هرذن رفكي نا هئزبحيا هتلص هيلع بجتال نم ناك هناف : تلق

 هيلع بجحتال نمم ناك اذا 0 هللا ءاش نا هيلا لصيالو 0 معن : لاق ؟ هيلا
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 . هتلص

 لصيالو هرذن رفكي نا هئزجي له هللا يف اخأ وأ اراج وا امحر ناك ناف : تلق
 . هلصيالو هرذن رفكي نا هل ري لو هلصي نا هيلع بجيو ال : لاق ؟هيلا

 . عرشل ا نايب باتك ل ا ؛ عجر
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 دلب ىلا جورخلاب روذنلا

 ىناع نا : لاق لجر نع يراوحلا دمحم نب لضفلا دمحم ابأ تلأس

 . هب ءافولا نم هل درالف ةعاط ناك نا : لاق ؟اذكو اذك تلعنذف يدلو هللا

 ردقب قدصتي نا هيلعف دلب ىلا اجورخ هايس يذلا ناكف ةعاط ريغ ناك ناف
 ءيشالف هايسام لعف جرخ ناو جرخي آلا دارا نا دلبلا كلذ ىلا هئاركو هتنوؤم
 كلذ يف يلصي نا رذن ناكو جرخي آلا دارا نا رثألا يف اندجو دقو ، هيلع
 يتلا هدلب يف ةعاطلا لمعو دلبلا ىلا هءارك قرف ةعاط هيف لمعيو دلبلا

 . اهنعرذن

 دلب ىلا جرخي نا رذن اذا ءاركلا هيلع اينا ليق دقو : لاق ؛ هريغ نمو

 ناو كلذ لعف جرخ ءاش ناف دلبلا كلذ ف ةعاطلا نم ائيش لعفيو هدلب ريغ

 . هدلب يف ةعاطلا كلت لمعو دلبلا كلذ ىلا هءارك قرف ءاش

 كلت لعفيو ءاش نا قرفي مث جرحي نا ردقيال ىتح : لاق نم لاقو

 .هدلب يف ةعاطلا

 ردق ولو كلذ لعفي نا هل زاج جورخلا هيلع قش نا : لاق نم لاقو

 ريغل ائيش لمعي اذكو اذك دلب ىلا جرخي نا رذن ناك نا اماو جورخلا ىلع

 ناو رب دقف جرخ ءاش ناف جورخ وه امنا ىنعم ريغل وا لمع ريغل وا ةعاطلا
 . هاندجو ايف لوقلا 1 اذهو كلذ ف ءارك هيلع سيلو رمك ءاش

 ملسي نا ىون وا ىوزن لخدي هزا رذن وا فلح لجرف : هل ليقو
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 . ةينلاب الا هيلع بجويال ضعبو ثنحلا هيلع بجوي ضعبف ؟ مامالا ىلع

 انالف فاع مهللا : تلاق ةأرما ؛ ىلع يبا نع بسحا امم : ةلأسم

 ل ن اف يشللا اهيلعف ؟ اموي اهيف موصت ةيشام راحص لا جرخت يهو هانع امم

 .لجر اهعم بكرو تبكر ردقت

 لجر نع تلأسو : رفعج نب دمحم نب رهزالا باوج نمو : ةلأسم
 ملسي هيلا تولس نم جرخي وهو ىوزن ىلا راحص نم اقيدص لصي نا رذن
 ؟ هيلع ملسف ىوزنب رذن يذلاو ىوزن ىلا راحص نم كلذ لصوف هيلع
 ردق ىلع هرذن رفكيو لاق ايك تولس نم هيلا جرخي مل ثيح ثنجي هنا يدنعف

 . ةفلتخ روذنلا ناف لاقام

 اذك ةيرق ىلا جرخي نا رذن نم لكو رباج يبا باتك نمو : ةلأسم

 مث ةعاطلا باوبا نم كلذ ريغ وا امحر لصي وا موصي وا اهيف يلصيل اذكو
 ةنوؤملاو ءاركلاو هيلع فلحام ةرافك هيلع : لاق نم لاقف ؟ جرخي ملو ثنح

 . ءارقفلا ىلع هب قدصتي هقرفي عضوملا كلذ ىلا

 هيلع سيلو ءارقفلا ىلع هقرفي هبوهذل ءاركلا هيلع : لاق نم لاقو

 ماقا دارا نا هنال ةعجرلا يف هيلع سيلو هعضوم يف قفنتسي ناك هنال ةقفنلا

 . هب ذوخأملا وه اذهو كلانه

 هئارك نم رثكا ةرافكلا تناك ناف رظني : ءاهقفلا نم لاق نم لاقو

 يف هؤارك ناك ناو كلذ ريغ هيلع نكي ملو ءارقفلل هثنح ةرافك جرخل هتنوؤمو

 يأرلا اذهب ذخأ نمو . كلذ ريغ هيلع سيلو ءارقفلل كلذ جرخي رثكا هبوهذ

 ائيش يرتشي ةيرقلا كلت ىلا جرخي نا رذن ناك ناو يدنع نهطسوا وهف

 ثنح مث ةعاطلا نم يه سيل ىتلا بابسألا نم ببس وا ناطلس ءاقل وا

 . كلذ ريغ هيلع سيلو موصي وا ءارقفلا هيطعي هرذنل ةرافكلا اذه يف هيلعف

 . هللا ة هيصعم ف رذنال : لاقو : ةلأسم
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 ف فكتعي نا رذن لجر ف ۔ هللا همحر بوبح نب دمحح نع : ليقو

 دجسم ين فكتعي : لاق ؟ جرخي ردقي ملف فوجلا يف وهو راحص دجسم

 قدصتيام دجم ل ناف ءىش لابقالا ف هيلع سيلو ايهاذ هئاركب قدصتيو هدلب

 رب كوكم فصن لكل موصي مث ءاركلا ردق ىلا رظنيف دلبلا رعس ىلا رظنيف
 . اموي ةرذ كوكملا عابرا ةنالئو

 نا رذن نمعو : رفعج نب دمحم 7 رباج يبا باوج نم : ةلأسم
 ىلا وا دجسم ىلا وا نالف ىلا وهو وه نالف ىلا بهذي وهو نالف حصي
 تتامف اذكو اذك لمع نالمعي وا ةباد نابكري نابهذي وا هاركذ دق عضوم
 رذنلا نم ناكام اماف ؟ بهذي نا نالف هرك وا دجسملا كلذ برخ وا ةبادلا
 لجرلا ةيهارك نم يناعملا ضعبب كلذ هتاف ناف هب ىفي نا هيلعف هللا ةعاط يف
 هدلب يف لعفي نا هيلعف كلذ نع وه هفعض وا عضوملا ىلا لاز وا هعبتي نا
 يف ءاركلا كلذ لثم قرفيو ةعاطلا نم دالبلا كلت يف هلعفي نا دارا ناكام

 . بوهذلا

 ءىجملا نم هئارك لثم ءارقمنا يطعي نا هيلع : لاق نم لاق دقو

 . ةقفنلاو © بوهذلاو

 ةعجرلا يف ءاركلا هيلع سيلو هعضوم يف هيلع هتقفن نا : ضعب لاقو

 نكي ملام اماو .رذنلا ةرافك اضيا هيلعو هيلع كلذ نا : ضعب لاقو

 رذن نم ناكامو لعفي ل اذا رذنلا ةرافك الا هيلع سيلف ةعاط ف رذنلا نم

 . هرذن ةرافك هيلعو هب يفيالف هللا ةيصعم ف

 ؟ جرحي ملف ذلب لا جرحي نا رذن نمو رقعج نبا عماج نمو : ةلأسم

 ىلع ردقي ل ناف ءارقفلا ىلع هب قدصتيف وه مك دلبلا كلذ ءارك رظنيف

 فصن نع موصي مث بحلا نم هل نوكي مك دلبلا كلذ ءارك رظن ماعطالا
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 . جورخلا نم سايالا دح يف ناك اذا اموي رب بح كوكم لك

 امهارا ىتح يوبا لع در يالومايو براي : تلاق ةأرما نعو : ةلأسم

 تدارا نا ؟ اهمزليام هللا مهدو إ ةرشع طق اهلخدي ل اذك ةيرق ىللا جرخا اناو

 . ماي ا ةثالث تماص دمجت ل ناف . نيكاسم ة ةرشع معطتلف جرختال نا

 هيلع نا جرخي ملو هرذن رفكف دلب ىلا جورخلا رذني نميف ليقو : ةلأسم
 .دلبلا كلذ ىلا ءاركلا رادقم ةقدصلا

 ارهش اهتيب نم جرخت يهو اهفاع مهللا : تلاق ةأرما نعو : ةلأسم

 نا تدارا نا اهمزليام هللا اهافاعف ةيرق يا فرعت لو ةيرق ىلا يونتو

 ناو تءاش كلذ ىأ نكاسم ةرشع معطت وا مايالا ةرشع مصتلف ؟ جرخنال

 ةثالث تماص . دبت مل ناف ، نيكاسم ةرشع معطتلف براي : تلاق تناك

 . مايا

 اذاف ؟ ثنحي ىتم دلب ىلا لصي نا فلحي نا رذن لجر نعو : ةلأسم

 ىلع ردقيال ةلاح ىلا ريصي ىتحف فورعم لجاهرذن وا هنيمي دنع نكي مل
 . ملعا هللاو دلبلا كلذ ىلا لوصولا لولح

 نا رذن لجر نعو عاقرلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 كلذ ىلا هب ىضمف هل ابضاغ هذخا ناطلسلا نا مث هدلب ريغ ادلب لخدي
 دلبلا لخد ناو هازجأ هرذن نع هلوخدب دصق نا : لاق ؟ كلذ هئزجي دلبلا

 . هسفن لخدي مل لخاد هنال كلذ هزجي مل ةين الب اهركم

 . عرشلا نايب باتك ىلا ؛ عجر

 وا هللا هفاعي نا رذن نمع هتلأسو ديزي نب ةنادغ باتك نم : ةلأسم

 جورخلا ىلع ردقي مل مث هيف طباري امد دلب ىلا جرخي وهو هدهش وزغ نع هدري
 ؟ جورخلا هيلع لقثو جرخي نا هنكمي مل وا

 . ةخسن نم رثكا ف اذكه )١(
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- 

 قفنيلف هنكمي ملو هيلع لقث ناف رذن ايب يفي نا رمؤي : لاق نم لاقف
 وه هيلعو ايئاجو ابهاذ هؤ اركو اهلك هتنوؤم هيلعو امدب هنع طباري لجر ىلع
 . نكاسم ةرشع ماعطا وا مايا ةرشع مايص ةرافكلا

 وهف لجرلا طبار ايف : لاق ؟ موي نم طباري مك مسي مل ناف : تلق

 . ىمسام وهف امايا ىمس ناو طابر

 ؟ريقف مدعم وهو هغلبي ءيش ىلع ردقي ملو هعم نكي مل ناف : تلق
 لدجو ىتم هيلع نيد وهو هلزنم ف رذنلا ةرافك مصيلف رذعلاب ىلوا هللا : لاق

 . هنع طباري نم جرخأ وأ جرخ

 ىلا جرخي وهو اذكو اذك هل هللا لعفي نا رذن ناك نا تيأرا : تلق

 ؟ هيلع لقثو جورخلا هنكمي ملو جرخي مل مث اهابس ةيرق وا اهايس دق ضرا

 هب قدصتيلف ابهاذو ايئاج ىركلاو ةنوؤملاو ةقفنلا نم بهذام رظنيل : لاقف
 . ءارقفلا ىلع

 هؤارك هيلع سيلو ابهاذ هؤارك الا هيلع سيل : سانلا ضعب لاق دقو
 ريحم وهو نيكاسم ةرشع ماعطا وا مايا ةرشع مايص رذنلا ةرافك هيلعو ايئاج

 ( ٠ مايصلاو ةرافكلا ف

 . ةنوؤملا ىطعا اذا هيلع ةرافك ال هنا : ليق دقو

 امناو ايئاج ءاركلا الو ةنوؤملا هيلع سيل ليق دقو : لاق ؛ هريغ نمو
 اذا اماو } ةعاطلا نم أئيش ةيرقلا كلت يف لعفي نا هيلعو ابهاذ ءاركلا هيلع
 نا هيلع امناو ءارك كلذ هيلع امنا ةعاطلا نم ًائيش اهيف لعفي نا رذن ناك
 . هيلع ءاركالو رفك ءاش ناو ىفو ءاش

 ؟ امايا ةيرقلا كلت يف موصي نا رذن ناك نا تيارا : تلق : ةلأسم

 .انركذام ءاطعا عم يمسي يتلا مايالا هلزنم يف مصيلف : لاق
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 . ةرافكلاو ابهاذ ءاركلا هيلع اناو معن : لاق نم لاقو

 . ءاركلا هيلع امنا : لاق نم لاقو

 نا ىون وأ ىوزن لخدي هزأ رذن وأ فلح لجرف : هل ليق : ةلأسم

 هيلع بجوي ضعبف 0 مامالا ىلع ملسي ملو ىوزن لخدف مامالا ىلع ملسي
 . ةينلاب هيلع بجويال ضعبو 0 ثنحلا

 - هللا همحر دادم نب هللادبع نب دمحم ملاعلا خيشلا اهداز : ةلأسم

 ؟ كلذ هل أيهتي لو جرحي ل مث اهيف يلصي امد ل ١ جرحي نا رذن لجر نعو

 لا هدلب نم ءاركلا لا رظن هرذن رفكي نا داراو جرحي ل ناف تفصوام ىلعف

 . هللا ءاش نا كلذ هئزبيو هدلب يف يلصي وأ ءارقفلا ىلع هقرفيف امد

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو نيملسملا نم ءاهقفلا ضعب كلذ لاق دقو

 . عرشلا نايب باتك ىلا ؛ عجر

١ 
٧٣ " 
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 رشع سم خلا ب ايل ١

 ةيفاعلاب روذنلا

 اذكو اذك لعفا اناو ضرملا اذه نم ىنفاع مهللا : لاق ضيرم نعو

 ةرشع مايص هيلعف لعفي مل ناو ردقام لعفي : لاق ؟ هضرم نم هللا هافاعف

 . نكاسم ةرشع ماعطا وا مايا

 .رفكي لعفيال ناف هلل هب نكي نا لعفي : ةبقع نب حاضولا لاقو

 . هب ءافوالف هللا ةيصعم ي رذنلا ناك اذا ليق دقو : ديعس وبا لاق

 . ةرافكلا هيق : رذنلا نع ليق دقو

 زجعي نا الا هنود ءافوال : ليق دقف ةعاط ف ناك اذاو ةرافكال : ليقو

 ۔ : قطي مل اذاف قيطيالو

 . ةرافكلا هيلع : ليق دقف

 هنا يدنعف ةيصعمالو ةعاط رغ ف رذنلا ناك اذاو . ةرافكال : ليقو

 .ةعاطلا ةلزنمب وهو قيطيال نا الا هب ءافولا هيلع ليق

 . يدنع ايف رمك ءاش ناو . هب و ءاش نا ريح وه :: ليقو

 هيلجر ىلع موقي ىتحف حص نا ءيش لعف ىلع رذن نمو : ةلأسم

 . ملعا هللاو ىرأ ايف كسممالب هسفنب امايق

 ليلع ةحص ىلع ةعاطلا نم ءيش ف رذن ناف : تلق : ةلأسم
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 هنع طقسي له ةلعلا لبق نكي مل فعض هبلق يف وا صقن هلقع يفو ءىربو

 ءيش يف ةين هل نكي نا ةرافكلا هيلعو ءىرب دق هنا ىدنع : لاق ؟ رذنلا

 .فالتخالاب ناميالا يف ةينلا يف : ليق دقو

 . هيلعو هل كلذ نا : ليقو

 . هيلع الو هل ال : ليقو

 . هل الو هيلع : ليقو

 هيلع رذبت ناو اهنبا ىفاعت نا ترذن ةأرما نع : ةيواعم ابا تلأس

 . هنمث وا ءارقفلا ىلع هب قدصت : لاق ؟ يفوعف اركس وأ ازوج

 لوقلا اذه ىأر ۔ هللا همحر ۔ ةيواعم ابا يدلاو ىرن انكو ؛ هريغ نمو

 هنال ةرافكالو ءافو كلذ لعجي ملف ةيصعملا نم رذنلا ىار دقو الا رخالا

 ةعاط ناك ولو ترفك تءاش نا رايخلا 1 تناك ةعاط الو ةيصعمال ناكول

 © هب ءافوالف ةيصعم رذنلا ناك اذاو رجعي نم الا ءافولا نع رذع اهل نكي ل

 . ةرافكلا هيف ليق دقو

 نم هلعج ةيواعم ابا ىرن لقف ءافوالو ةرافكال : لاق نم لاق دقو

 . ملعأ هللاو يصاعملا بابسا

 نوكي نا رذنلا نيح يف ةين رذنلا يف اهل ناك نا ينبجعيو ؛ هريغ لاق

 مل ناو لاق ايك وهف دساف ىنعمل وا ءاير هيف اهتين ناك ناو { هب ءافولا اهيلع

 تاعاطلا هوجو نم هجو ىللا اهتين فرصت يفت تءاش ناف ةين هيف اهل نكت

 .فت ملو اهرذن ترك تءاش ناو

 : لاق ؟ اركس وا ازوج اهنبا ىلع رثنت نا ترذن ةأرما نعو : ةلأسم

 .ابص هيلع هبصتل نكلو رذنلا هركي
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 لاق ؟ اركس وا ازوج اهنبا ىلع رثنت نا ترذن ةأرما نعو : ةلأسم
 بحا انا اماو هيلع هرذبت نا اساب اهيلع ىري ال ناكف رباج اما : () روعألا
 . نيكاسملا ىلع هب قدصتت نا

 وه نا هدلو ىلع رذن لجر نعو - هللا همحر يلع يا نعو : ةلأسم

 مل ناو هل زاج هلام نم ائيش هلحن نا : لاق ؟ هلام نم ائيش هلحني نا يفوع

 ؛ ميمت نب ةدعسمو : نايثع نبناييلس لاق كلذك ؛ هلكأي بألا ناكو زرحي

 . زرحي ىتح ال

 هلكاف زرحي ملف هاطعا ءاوس : لاق ؟ هب هل ىصوا ناف : مشاهل ليقو

 . هتوم دنع هب هل ىصواو تام ىتح

 ةأرما نعو رفعج نب دمحم نب رهزالا يلع يبا باوج نمو : ةلأسم

 نكسو اهتلع نم تقافاف ارهش لزغاال اناو يتدلاو فاع مهللا : تلاق

 تذخاف نيتالصلا عمبتو عفرت ىتح اهسفنب موقت نا ردقتال يهو ىذالا

 فاعت ملف تفصوام ىلعف ؟ ال ما ثنحت تلق . ًائيش تلزغف الزغم مالا
 نا مث اهسفنب موقتو حصت ىتح .ملعا هللاو اثنح اهيلع ىراالو اهتدلاو
 . ةرافكلا اهيلع نوكت نا ىسعف تلزغ

 هيلع عمجيلف ؟ دحا ىلع اركس وا ازوج رذبي نا رذن نمو : ةلأسم
 . اوءعاشام هب اوعنصيو هولكايف هلوح وهو هيلع هرشنيلف سانلا

 )١( ةخسن نم رثكا يف اذكه .
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 رشع س د اسل ١ ب ابل ١

 ائيش لعفي نا رذن نميف

 نا رذن ناف : تلق هيلع رذن الف هللا ةيصعم يف ناسنالا رذن اذاو

 ماعطلا كلذ معطي : لاق ؟ اذه لعفي فيك نيباعللا وعدي وهف هنبا شمي

 ءارقفلا ىلع هقرفيو هتميق رظنيف هلمعي نا دري مل نا هتميق ىلا رظني وأ ءارقفلا

 . هيلع رذنالو

 اناو هضرم نم حصي نا براي : هتدلاو تلاقف ضرم يبص : ةلأسم

 ايناث اضرم ضرم مث هللا ءاشام هتلع نم يفوعف ؟ ريبكلا دجسملا هب لخدا
 اهمزليام ترذن ايك هتلع نم يفوعف ريبكلا دجسملا هب تلخد نكت ملو تامو

 بوجو ىرا : لاق ؟دجسملا يف فورعم لعف وا ةالصب ترذن نكت مل اذا

 رذنب ءافولا اهمزلي مل لعب تاذ تناك ناف لعب نم ةيراع تناك نا كلذ

 . قيفوتلا هللابو ترذن نيح هنذاب اهجوز تيب نم هيف جرخت

 هلله
_ ٩٢٣



 



 ىلا بهذن ينباو اناو يخاب ينسنأت براي : تلاق ترذن ةأرما نعو

 اهيف اهيلع رذن الف اهوخا اهعم بهذي نا : لاق ؟ لعفت فيك مكاحلا
 نيكاسم ةرشع اهرذن رفكتلف بهذت ل ناو تدارا نا اهنباو يه بهذتلو

 . مايا ةثالث مايصف دجت مل ناف مهمعطت

 نميف كلذ امنا ال : لاق ؟ ةبهاذ اهءارك قرفت نا اهل سيلف : تلق

 فكتعيلف ةيرق يف دجسم ىلا وا اهيف موصي ئرقلا ضعب ىلا جرخي نأ رذن

 ابهاذ هءعارك قرفيو هدلب يف فكتعي : بوبحم نب دمحم لاق : لاق

 ٥ءع ارك قرفيو هسفن ىلع لعجام ٥ دلب ف موصي كل ذكو جرحي نا دري . نا

 . جرحي نا درب ل نا ابهاذ

 وه جرخي نا رذن لجر نع لئس : بوبحم نب دمحم لاقو : ةلأسم
 . هعم لجرلا جرخي نا هيلع سيلو وه جرخي : لاقف ؟ دلب ىلا نالفو

 هيطعي نالفو هضرم نم هتلا هفاعي نا ر ذن لجر نع لئسو : ةلأسم

 : لاقن ؟ هيطعي نا ىبأف ةئاملا لجرلا لا بلط يفوع الف ئ مهرد ةئام

 . هرذن ةراقمك هيلع
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 ايف رذن ال هنا ليق دق هنا سيلا : بوبحم نب دمحمل تلقو : لاق

 اذهف رح نالف مالغو ىضرم نم ينفاع مهللا لوقي نا كلذ انا ؟ كلميال

 . ملعا هللاو هيلع ةرافكالو كلميال ايف رذن

 . يناثلا يفالو هيف هيلع ةرافكال ليق دقو : لاق ؛ هرمغ نمو

 . ىناثلا يفو لوألا يف ةرافكلا هيلع : لاق نم لاقو

 اذكو اذك لعفا اناو ينمأ براي : لوقي يذلا يف مشاه لاقو : ةلأسم

 . ءاوس هلك لع اناو : لاق ىسوم نا : لاقن ؟ لع اناو لقي لو

 . ١ ذكو ١ ذك لعفا نا لعو : لوقي ىتح : ريشب لاقو

 هدلو هللا فاعي نا رذن لجر نعو هتلادبع يبا نع دجوي اممو : ةلأسم

 اعيمج جورخلا ىلع اردقي ملف اموي اهيف ناموصي ةيرق ىلا نابهذي نالفو وهو
 ىلع رذني نا هل سيلو هئزبحم هناف هبحصي نا رخألا هركو رذن ىذلا جرخف

 يف ةقفنلا هيلع رن ملو ابهاذ هءارك هيلع ناف نالفب جرخأ لوقي نا الا سانلا

 بسحي هناف تيبلا يف بهذي امم رثكا هرفس يف بهذي نوكي نا الا باهذلا

 . اموي هيلع ر ذن نمع موصيو هر ق دصتيو ء اركل ا عم

 اذكو اذك هل هللا لعفي نا نالفو وه جرخي نا رذن ناف تلق : ةلأسم

 ييحام ةحسف يف وه : لاق ؟ باغ وا هعم جرخي نا نالف ىبأف هل لعفو

 نالفو وه جرخي نا هيلعف اذكو اذك هتلا لعف نا : لاق نمو : لاق
 .ريال هناف هدحو وه جرخف اذكو اذك عضوم لا

 . لاقام ىلع هلك اذه يف ليق دق معن : لاق ؛ هريغ نمو

 ينالو عيطت دالو ال رال امم عيش ف هيلع ةرافكال : لاق نم لاقو

 . هللا ةيصعم
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 اماو ٠ ةرافكلا هيلعو كلذ نم ءىش ف هيلع ءافوال ٠ لاق نم لاقو

 يف ملعنالو في مل نا ةرافكلا هيلعف ةيصعمب سيلو كلمي وا عيطتسيال اميف
 . افالتخا كلذ

 هل هللا لعفي نا رذن لجر يف : ۔ هللا همحر ديعس وبأ لاقو : ةلأسم

 نم لاقف ؟ لعفي نأ رخآلا ىباف اذكو اذك نالعفي نالفو وهو اذكو اذك

 . هسفنب وه لعفيو ةرافكلا هيلع نا اذه يفو : لاق

 هيلع سيلو كلذ نم عاطتساام لعفيو هيلع ةرافكال : لاق نم لاقو ا
 لوقل ةليسولا قيرط نم جرخي كلذ نال هدعاسي نا رخآلا لأسي نا يدنع

 . «قيطيال اميفالو كلميال اميف نمؤملا ىلع رذنال» : ةي يبنلا

 رذن اميف هغارف وأ اذه هلوق دعب معن : هلوقل ابيجع لاق ناف : هل ليق

 يل نيبيال : لاق ؟ رخآلا رذن ايب يفي نا معن دارا هلعل هلوقل هيلع بجي له

 ظافلالاب ناميالا اينا اهنال رخآلا رذنام لعفي نا همزلي نا معن اذه يف هلوق نا

 . دصقلاو ةينلاو

 نالفو اناو اذكو اذك ل لعفا مهللا : لاق لجر نع تلأسو : ةلأسم

 لعفو كلذ هل هللا لعف ناف ؟ نالف لعف وا نالف لعفي ملف اذكو اذك لعفن

 كلذ نالف لعفي مل ناو ،افالتخا كلذ يف ملعنالو رب دقف كلذ وهو نالف
 . هرذن ةرافك هيلع : لاق نم لاقن ؟ وه لعفو

 ايف هيلع رذنالو كلذ كلميال هنال هيلع ةرافك ال : لاق نم لاقو
 . لا بحا وهو كلميال

 ىلع رذن نميف دمحأ نب نسحلا نع بسحأ يلع يبا نع : ةلأسم
 نا هيلعروذنملا اذكو اذك هيطعي وهو حصي هنا ضيرم وا ملسي هنا بئاغ
 هنال هيلع ةرافك الف ةفصلا هذه ىلعف ؟ رذانلا مزليام لعفي ملف رذانلا هيطعي
 . كلمي ال ايف هيلع رذنال
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 هضرم نم نالف حصي مهللا : لاق نم اماو ناسغ نب كلام : ةلأسم

 ةرشع مايص هيلعف ائيش هيطعي نا ىبأو ضيرملا حصف ؟ اذك يل بهي وهو
 اولعفي نا . مهيلع رذنيالو سانلا ىلع فلحي نا هل سيلو (مهللا) هلوقل مايا

 .اذكو اذك

 هيلع هلف هضرم نم هنبا حصي نا رذن لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 هنبا يطعي نا ىصوأف توملا هرضح ىتح هتيطع يف ىدامت مث ةلخن نورشع

 نبا لوق يف كلذو ثلثلا نم كلذ نا :لاقف ؟ هتايح يف هل رذن ناكام

 . نايثع
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 رشع نماثلا بابلا

 ائيش هدلو يطعي نا رذن نميف

 . زئاج كلذ نا : يلع وبا لاقف ؟ هلام نم ءىش يف هل تيفو رذن

 ينبا تاعي نا ترذن تنك ينإ : توملا دنع لجر لاق اذاو : ةلأسم
 . زئاج وهف هتيطعا دقو © اذكو اذك هيطعأ انأو

 هيلع هلف هضرم نم هنبا حص نا رذن لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 هنبا ىطعي نا ىصوف توملا هرضح ىتح هتيطع يف ىدامت مث ةلخن نورشع

 لوق يف كلذو ثلثلا نم كلذ نا : لاقف ن هتايح يف هل رذن ناكام
 . نايثع يأ

 ةعطق هلحني نا هدلو يفوع نإ رذنف هدلو ضرم لجر نعو : ةلأسم
 لاقف ؛ تام ىتح بألا اهلكأو رزي مل ريغص مالغلاو هلحنف يفوعف هلام نم
 . زئاج وهف روذنلا نم ناكامو ث رذن هنال هل وه : ناهثع وبا

 زرحي ىتح ؛ ال : ةدعسم لاقو

 هلكأو زرحي ملف هاطعا ءاوس : لاق ؟ هب هل ىصوأ نإو : مشاهل ليق
 . هتوم دعب هب هل ىصوأ وأ تام ىتح وه

 هيطعيو حصي نا هدلو ىلع رذن نميف يلع نب ىسوم نعو : ةل اسم

 : لاق ؟ اهقلطي نا دلاولل له ةجوز دبعللو هدبع هاطعاف كلذ ناكو هدبع
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 نوكت نا الا دلاولل سيلو مالغلل قالطلاو هغولب ىلا فوقوم قالطلا نا

 . قلطيو عجري هناف طرش .7
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 ديبعلا رذن يف

 ىلعف ؟ ثنحلا يف رحلا ىلع بجي ايك هيلع بجا رذن كولمم يف تلقو
 هنأ ةني يبنلا نع رثالا ءاج دق هنا الا ظفح اذه يف انعم سيلف تفصوام

 « هللا ةيصعم ف رذنالو قيطيال اےفالو كلميال ايف نمؤملا ىلع رذنال»

 ""ءيش ىلع ردقيال اكولمم ادبع : ىلاعتو كرابت هللا لاقو
 امم كلذ نود ايف هسفن كلميال : اولاق مهنا نوملسملا كلذ لوأتف

 ءاليالا الو هراهظالو هقالط زوجيال هنا لذ نمو هل بجح اممالو هيلع بج

 . هديس نذاب الا

 كلذب ءافولا هيلع نكي مل كلميال ميف رذن رحلا نا ولو : اولاق دقو
 . كلميالاب ءافولا هيلع سيل هنا كلذ يف مهنيب فدالتخاالو

 . هرذن ةرافك هيلع هنا : لاق نم لاقو

 ةرافك هيلع سيلف كلذ كلمي ل اذا هيلع ةرافكال : لاق نم لاقو

 . هرذن

 كلميال اميف رذن اذا رذنب ءافوالو .هيلع ةرافكال هنا لوقلا رثكاو
 ائيش كلميال هنال كلميال اميف همزليالو هرمأ نم ًائيش كلميال دبعلا كلذك
 للع ىرب رذنلا هيلع بجح ل اذا رذنلا ةرافك هيلع نا : : لوقي ىذلاف هرما نم

 . رذنلاب ءافولا هيلع ىريالو ةرافكلا رذنلاب ءافولا هيلع بجح ل اذا دبعلا

 ٧٥ مقر ةيآلا ءزج لحنلا ة ةروص () )١
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 ىلع ىريالف { ءافو الو ةرافك كلميال ايف رذن نم ىلع ىريال يذلاو

 بوبحم نب دمحم نع ىوري يذلا وهو لوقلا رثكا وهو ءافوالو ةرافكلا دبعلا
 . باوصلاب ملعا هللاو - هللا همحر -
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 نورشعلا بابلا

 ءيشب ناسنا ىلع رذن نميف

 ىلع وه : لاق ؟ هيلع روذنملل وا رذانلل وه زوجلا رذن نع هتلأسو

 ناك ناف لعفلا كلذ نيح ىف هل لعافلا لعف نم ةداعلا هب يرجتام
 هجو ىلع هل لوعفملا هب دصقي هنا لعفلا كلذ لثم يف سانلا نيب فراعتلا

 . هيلع روذنملل وهف ةيطعلاو ةيدهلا

 نمل رذانلا هحيبي ءىش كلذ نا ةداعلا هب يرجت ام كلذ ناك ناو
 نيب ةداعلا هب ترجام كلذ نم زوجيو كلذ ىلع وهف هيلع روذنملا رضح
 . فراعتلا هيلع ىضمو ساانلا

.. 
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 نورشعلاو يداحلا بابلا

 كلذ هبشا امو ناسنالاو ناويحلاب رذنلا
 رذنلاب ءافولا ينفو

 نا رذنف هتباد هيلع ترفن لجر نع - هللا همحر _ هللادبع ابا تلأس

 وأ اهعابو اهذخأي ملف اهذخأي نا اهنم هتنكماف اذكو اذك لعفي وهو اهذخاي

 .اهذخأب هلعفي ل هنال هيلع سأبال : لاق ؟ اهبهو

 ىعرت نا اهاخا تأر نا ترذنف ابئاغ اهوخا ناك ةأرما نعو : ةلأسم
 .ارهش مصتلو منغلا عرت ال : لاق ؟ ارهش منغلا

 ءافوالف هللا ةيصعم ف رذنل ا ناك اذا : ليق دقو : لاق ؛ هربغ نمو

 . ةرافكلا يف فلتخاز . هب

 . ةرافكلا هيلع : لاق نم لاقف

 . هبلع ةرافكال : لاق نم لاقو

 ناك اذاو ،هلعفي نا نود هب ءافوالف هآلا ةعاط يف رذنلا ناك اذاو

 ۔ : ةيصعم الو ةعاط ال

 . ةيصعم نوكي نا الا هب ءافولا هيلع : لاق نم لاق دقف

 ءاش ناو هب ىفو ءاش ناف ةيصعمالو ةعاط نكي ل اذا : لاق نم لاقو

 . هب يفيالو 0 هرذن رفك
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 رايخلا اهلف هللا اهيف يصعتف ةأرملا اهيف جرخت اهيف ةوعدلا تناك اذاو
 ةيصعم ف لخدت تناك ناو اهرذن ترمك تءاش ناو كلذب تفو تءاش نا

 . ةرافكلا اهيلعو كلذب اهيلع ءافو الف هيف هللا ىصعتو اهجورخ
 . رايخلا اهلف ةيصعملا نمالو ةعاطلا نم سيل تناك ناو

 . هيلع ترذنام لعفت نا نود اهل ءافوالف ةعاطلا نم تناك ناو

 نم ناك نا : ۔ هللا همحر ۔ بوبحم نب دمحم هللادبع وبا لاقو : ةلأسم

 نم لضف ا هترافكف هللا ةيصعم ف ناكامو هر يوي نا هيلعف هللا ةعاط ف رذن

 . هب مايقلا

 : لاق ؟ ارهش منغل ا نيعرتل هما ترذن لجر نع هتل أسو : ةلأسم

 .اهل ريخ وهف انيكسم نيثالث معطت

 سيلو اهر ذن ترمك منغل ١ عرت ل نا ليق لقو : لاق ؛ هربغ نمو

 .كلذ ريغ اهيلع

 . كلمتالام ىلع ترذن اهنال اضيا ةرافك اهيلع سيل : لاق نم لاقو

 . رذنلاب ءافولاب رثالا اندجو دقو : لاق ؛ هريغ نمو

 ةعاط يف ةعاطلا هيف رذنلا نم ناكام هنا : نيملسملا نم لاق نم لاقف

 . ةيصعمالو ةعاطال رذنلا ناك ناو ه ءافولا نود ةرافك هل سيلف هللا

 رقكي وا ءافولا نب ربع هنا هللا ةيصعم يف رذنال : لاق نم لاق لقف

 .هرذن

 اذاو . هرذنب ىمي نا ةيصعم نكي ل اذا هر ءافولا هيلع : لاق نم لاقو

 . ةيصعم ناك

 . ةرافكالو كلذ ف ءافوالو هللا ةيصعم ف رذنال : لاق نم لاق دقف
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 . ةرافكلا هيلعالو هللا ةيصعم ف رذنب ءافوال : لاق نم لاقو

 ثنجي هناف () نكميالام ىلع رذن نم ليق : لاق كلذكو : ةلأسم

 . هنيمي رفكيو

 رذن نم لكو ۔ ةفاضملا ةدايزلا نم ۔ رفعج نب اعماج نمو : ةلأسم

 . هيلع ةرافكالو هب ءافولا هيلع سيلف قيطيال ايفو كلميال اميف

 . هيلع ةرافكالو ء افول ا هل سيلف هللا ةيصعم ف رذن نم لكو

 . ةرافكلا هيلع : ليقو

 دوعق لثم ةعاط هل حصتالو هيف ةيصعمال ء ىش ف رذن نميف تدجو

 نا رايخلا هلف ةيصعمالو ةعاط هيف نا حصيال عضوم ىلا فوقو وا لزنم ف

 نكي ملام هب ىفو ءاش ناو ارداق هيلع ناك ولو 2 هب فوي لو هرذن رفك ءاش

 . ةيصعم رذنلا كلذ

 . ةيصعم نكي مل اذا هب يفي نا هيلع نا : لاق نم لاقو

 نب ىسوم يلع وبا لاق : رهزألا نب دمحم نب يراوحلا لاق : ةلأسم

 ةعاطلا نم لضفا ناك هلعف ناو هلعفي مل نا هرفكينا هلف ارذن رذن نم ىسوم
 فكتعا انالف هللا ىناع نا : لوقي نا كلذ ريسفتو : لاق ؟ ةعاط ناك نا

 وا نيكاسم ةرشع ماعطا انيمي رفكيو دلبلا كلذ ىلا هئاركو هتنوؤم لثمي
 . مايا ةثالث مايص

 . روذنلا عيمج يف كلذكو : لاق

 ناك ناف هلعفيالو رفكي : لاق ؟ ةعاط ريغ يف ًارذن رذن نمف : تلق

 رفك هلعفي ل ناف هلعفيلف هللا ةعاط يف

 , (كلمير) ةخسن )١(
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 و ١ انالف لتق ١ ذكو اذك هلل ١ لعف نا : لوقي نا كلذ نمو : تلق

 . معن : لاق ؟ اذه وحنو ابعل هيلع عمج ابارش لمع وأ هبرض

 نم هيلع عمجو اماعط لمع اذكو اذك هنلا لعف نا لاق ناف : تلق

 ؟ كلذ هل هللا لعفف مسي مل وا ىمس نم هلكاي

 لمعي هنا انعم يذلاو اباوج ةلأسملا هذهل دجن مل : لاق ؛ هريغ نمو

 ءاير دري ملام ءارقفلا ريغ كلذ رضح ناو ءارقفلا هيلع عمجيو ماعطلا كلذ

 كلذب داراو هلكأي نم هيلع عمج اذا زئاج كلذف دي ذاختا وأ . ةأفاكم وأ

 .الح كلذ يف لح نكي مل نا هرذنب ءافولا

 .رقكي : لاق ؟ لعفي مل ناف : تلق هنمو

 . معن : خأل لاق ؟ ماعطلا نمث هيلعف : تلق

 ؟ مهرد ةئايب قدصت اذكو اذك هل هللا لعفي نا : لاق ناف : تلق

 . مهرد ةئايب قدصتي : لاق

 هدلبو هتيرق نم جرخ اذكو اذك هل هتلا لعف ناف : لاق ناف : تلق

 . جرحي : لاق ؟ لعفف

 اندنع ىذلاو : رماع نب دماح ىلا هللادبع يبا باوج نمو : ةلأسم

 ىلا هلعفي هنا اتقو تقو ناف هب ءافولا هيلعف ةعاطلا نم ءيش 1 رذن نم نا

 . ةرافكلاو لاق ايب يفي نا هيلعف هلعفي ملو تقولا زاجف تقولا كلذ

 ءافولا هيلع ايناف رذع نم الا رصقي مل اذا ليق دقو : لاق ؛ هربغ نمو

 . هيلع ةر افكالو

 ناكف ةجاح موق دنع نم بلطتال نا ترذن ةأرما نعو : ةلأسم
 يعم : لاق ؟ ثنحت له اهرذنل ةيسان ةجاح مهيلا تبلط مث هيلع ترذنام
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 . لوقلا رثكا يعم وهو ثنح اهنا ليق دق هنا

 . ثنححتال اها : ليقو

 نوكت ىتح اهف بلطي نم ترما اذا ثنحتال اهنا ليق لهو : هل تلق

 .كلذ ليق دق هنا ىعم : لاق ؟ ةلعافلا يه
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 نورشعلاو ىناثلا بابلا
 دجسملا لخدي ىتم فكتعملا ف

 ةعقرلا نم هترصتخا ام اذه : فيضملا لاق ةفاضملا ةدايزلا ۔ نم
 اموي فكتعي نا رذن نمع رقصلا نب نازع ةيواعم ابا تلأس ةرشع ةعباسلا

 . رجفلا لبق لخدي : لاق ؟ دجسملا لخدي ىتم

 هيلع : لاق ؟ ناتليلو ناموي هيلعأ نيموي فكتعي نا رذن ناف : تلق

/ 
 . ةيناثلا ةليللا مث مويلا كلذو رجفلا لبق لخدي ةليلو ناموي

 لخدي : لاق ؟ لخدي ىتم مايا ةرشع فكتعي نا رذن ناف : تلق

 . م ايا ةرشعو لايل عست متي ىتح هدعب امو مويل ا كلذ فكتعيف رجفل ١ لبق
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 هلعف فكتعملل زوجي اميف

 لامعا نم ائيش لمعي وا طيخ وا فسي نا فكتعملل لهنف : تلق

 : . ال : لاق ؟ ايندلا لها

 ايندلا لها لايعا اضيا هوركم وه : لاق ؟ هوركم وه : تلق

 . هرغو فكتعملل

 . دجسملا ين ينعي هلعل : فيضملا لاق

 . معن : لاق ؟ بتكلا خسني نا فكتعملل لهف : تلق

 نا فكتعملل يغبني : لاق ؟ كحضيو ثدحتي نا هل لهف : تلق

 . هيلع ءيش الف اغل وه ناف كلذ وحنو ملعلا بتك أرقيو يلصيو أرقي

 هبر رفغتسي : لاق ؟ هفاكتعا هبذك ضقني لهف بذك ناف : تلق

 . هللا ءاش نا ازئاج هفاكتعا ىراو

 . معن : لاق ؟ فكتعم وهو هتعيضب رمأي لهو : تلق

 ؟ دحا هملكو أضوتي جرخ ناف : تلق

 .هدنع فقيالو ءاش نا هملكي : لاق

 ىضق اذا : لاق؟ دجسملا نم جراخ وهو الجر ملكو فقو : تلق

 . لجرل أ عم فقوام لثمب دجسملاب فقو هف اكتعا
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 ىلع جرخي ليق دق : لاق ؟ ةزانجلا ىلع جرخي نا هل لهف : تلق
 . دلو وأ دلاو ةزانج ىلع جرحي ليقو اهيلع ةالصلا يلي يتلا ةزانجلا

 هنم ةالصلاب ىلواو ملعاو هنم ربكا وه خا هلو هوبا تام ناف : تلق

 : لاق دقلو ٠ هيبا ةزانج ىلع جرحي نا ًاسأن ىراال : لاق ؟ هما تتام وا

 . اهيلع ةالصلا يلي وه ناك اذا همع نباو هيخا ةزانج ىلع اضيا جرخيو

 . كلذ لعف ءاش نا : لاق؟ يلصيالو رمأي جرخ اذاو : تلق

 . ةيزعتلل سلبجيالو نفدي ىتح سلجيو : لاق

 ىضق اذا سلجي نأ ىرا : لاق ؟ ىزع ىتح سلج ناف : تلق

 دجسملا يف رطفي ؛ ال : لاق ؟ هلزنم يف رطفي نا هل لهف : تلق
 . دجسملا يل رحستيو

 سأبال معن : لاق ؟ تيب فقس تحت لخدي نا هل لهف : تلق

 ١ .كلذب

 معن : لاق ؟ صيمقلا سبليو لورستيو ممعتي نا هل لهف : تلق

 . كلذب سابال

 : لاق ؟ هسأر رعشو هبراشو هرافظا نم ذخأي نا هل لهف : تلق

 . سأبال

 : لاق ؟ دجسملا ةحرص يف سلجي نا فكتعملل لهف : تلق

 مامالا ةالصب ىلص نمل ةالصلا هل زوجت ثيح حرصلا يف سلجي هنا تعمس

 . دجسملا جلاو يف ىلص اذا

 ؟ كلذ بجاو هيلعا امايا وا اموي فكتعي نا ىون نمو :: : هل تلق
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 اولص ثيح مهعم ىلصي نأ سأب ىراالو لضفا وهف لعف ناو . ال : لاق
 . دجسملا ةحرص نم

 ؟ كلذ هئزبأ عوطتلل مايصلا يونيو رذنلل فكتعا ناف : تلق
 .فاكتعالل مايصلا يوني ىتح ال : لاق

  
_ ١١٥١



 



 نورشعلاو عبارلا بابلا
 فاكتعالل دجاسملا ركذ يف

 ىتح ىناوتف هرذن دنع دجسم يف فكتعي نا ىون ناف : هل تلق

 هربغ ف وا هيف فكتعي : لاق ؟ رخآ دجسم هدصق ينبو دجسملا كلذ 2

 .هرذن يف هيف فاكتعالا ىون يذلا ين فكتعي مل هنال ةرافكلا هيلعو

 ؟ عسو يتل ا هتعس ي سلجيو فكتعي رأ عسو مث م ده ناف : تلق

 . لوألا ي ةدايز وه ايناو دجسملا نم وه سيلو ةدايز وه : لاق

 فكتعا ناف هيف فكتعي نا نم رثكا هيلع رأ مل هيف ديز اذإ : لاق

 ثيحب هرخؤم وأ همدقم ف سلج ناو . يلا بحا ناك لوالا ناك ثيح

 . هللا ءاش نا سأب هيلع رأ مل لوألا نم نكي مل ناو ةالصلا هيف زوجت

 ب

. ١١٧



 



 نورشعل او سماخ ١ بابل ١

 ةأرملا فاكتعا ف

 ةأرملا نا الا معن : لاق ؟ لجرلا ةلزنمب فاكتعالا يف ةأرملاف : تلق

 فلخ اذا هتجوز تهرك ناو فكتعي لجرلاو اهجوز يأرب الا فكتعتال

 ؟ اهتنوؤم نم اهيفكيام اهعم

 تفكتعا دقو تضاحف ارهش فكتعت نا ةأرملا ترذن اذاف : تلق

 ترهط اذاف اهضيح مايا اهلزنم ىلا عجرت : لاق ؟ رهشلا متي نا لبق امايا

 . ارهش متت ىتح اهفاكتعا ىلا تعجر

 مويلا اذهو رهشلا اذه وا ارهش فكتعت نا ترذن ناف : تلق
 اهءاحف كلذ اهموي وا اهمايا ضعب وا رهشلا كلذ نم امايا تفكتعاذف

 نم اهيلع يقب ام تمتأ ترهط اذاف اهلزنم ىلا عجرت : لاق؟ متت ملو ضيحلا
 نهنيب عطقتالو اهمايا وا اهرهشب اهضيح مايا .لصتو اهمايأ نم وا اهرهش
 . تلدبا هيف تضاح اذا مويلا كلذكو ةرهاط ىهو

 رهش نم دشأب وه سيلو ال : لاق ؟ اهرذن ةرافك اهيلع لهف : تلق

 . ناضمر

 تلدباو اهفاكتعاب الصتم اهضيح مايا لدبت ملو ترهط ناف : تلق
 . ةرافكلا اهيلع ىرا ::لاق ؟ نيرهش وا رخا رهش دعب

 مايا اهيلع عطقف ىمسم ريغ نم ارهش فكتعت نا ترذن ناف : تلق
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 فاكتعا اهيلع : لاق ؟ يناثلا رهشلا نم ترهط اذا اهلصت ملف اهضيح
 . اهيلع ةرافكالو لماك رهش

 فاكتعاال : لاق ؟ اهضيح مايا فكتعت نا ترذن ناف : تلق

 . اهيلع ءيشالو اهيلع ةرافكالو اهيلع

\ 
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 نورشعلاو سداسلا بابلا

 فاكتعالا يف ىتش لئاسم

 اهيلع نا هتربخاف هتنذاتسا اذا اهل نذأي الا ةأرملا جوزل لهف : تلق

 نذأي مل ءاش ناو اهل نذا ءاش نا كلذ هل معن : لاق ؟ نيمي وا رذنب افاكتعا

 بحا اميف اعوطت ناك نا اماو ،رذن اهيلع ناك اذا حلا بحا اهل نذأيو اهل

 . ملعا هللاو لضفأ اهتيب يف اهسولجو كلذ ةأرملل

 هلزنم يف هلوقو فاكتعاب رذن اذا هلزنم يف فكتعي نا رذن نمف : تلق

 هلوقو فاكتعاب رذن اذا دجسملا يف فكتعي نا هيلع : لاق ؟ نالف لزنم وا

 . ملعا هللاو ائيش سيل كلذف نالف لزنم وا هلزنم يف

 ؟ كوستي نا رجفلل اضوتي جرخ اذا فكتعملل لهف : تلق

 كلذب سيلف ءاملا ىلا ىشمي وهو كوستي نا ام دارا هلعل وهو اما : لاق

 . عجريو ًاضوتيالف كلذ 2 كوسي سلجي نا اماو . ساب

 ًاجراخ ءىربتسيا ةعاس دعب الا لوبلا هنع عطقنيال ناك اذاف : تلق

 ءىربتسي وهو كوستي ناو كلذ نم هل دبال . معن : لاق ؟ دجسملا نم

 . هللا ءاش نا زئاج كلذف

 ف وهو . معن : لاق ؟ جوزي وا جوزتي نا فكتعملل له : تلق

 . هفاكتعا لحسم

 هل دبال ؛ معن : لاق ؟ هماعط يرتشي نا فكتعملل لهف : تلق
 ‘ هغلبي نم دجو اذا دجسملا لا هايإ هغلبي دحا هل نوكي نا الا كلذ نم
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 . هماعط ىرتشي نا نم هل دبالف دجي ل اذا اماو

 . هحلاعيو معن : لاق ؟ هحلاعيو : تلق

 طقسي نا ديري ايبص ىأر اذا فكتعملا نع هتلأسو اهنمو : ةلأسم

 نيملسملاب حيصي ًاحئاص عمس نا كلذكو .دجسملا نم جراخ رئبلاو رئب يف
 هذقني يبصلا كلذكو لتقلا نم هذقنيف معن : لاق ؟ هيلا بهذي نا هل له

 يضقي نا دعب دجسملا يف سلبجي لوقأو ،هيلع فاخي يذلا كالهلا نم
 . هعطقيالو هفاكتعاب الصتم سبتحاو جرخام لثمب هفاكتعا

 كلذ يف جرخ امناو ليللا لوخد هفاكتعا ءاضقنا ناك اذاف : تلق

 : لاق ؟ دغلا نم نوكي ىتح ما ليللاب كلذ ردقب سلججيا راهنلاب رمألا
 هفاكتعا ءاضقنا ىلاو ناو ليللا هفاكتعا ءاضقنا ىلاو نا ليللا يف سلجي

 .راهنلا يف سلج راهنلا

 . عرشلا نايب باتك ىلا ؛ عجر

  

3 

س ١٢١٢



 نورشعلاو عباسلا بابلا

 نيميلاو فاكتعالاب رذنلا يف

 ىلع فكتعا نا رذن لع : دجسملا يف موقل لاق لجر نع هتلأسو
 . معن : لاق ؟ ال ما فاكتعا همزلي حزملا دح

 فاكتعا لع لاق امناو فاكتعالا نم لجرلا اذه مزلي مكف : تلق

 . موي : لاق ؟ ةين هل نكت لو

 . ال : لاق ؟ هتعيضب رمأيو ملكتي زربي نا هل له : تلق

 ثيح نم : لاق ؟ ءاش ثيح دجسملا نم سلجي نا هل لهف : تلق

 .بارحملا يف ناك اذا مامال ا فلخ ةالصلا زوحت

 اهجوز هركف فكتعت و ا ضر ١ ف موصت ن ١ تر ذن ه أرم ١ نعو : ةلأسم

 ردق قفنيلو هضرا يف فكتعيلف رذع نم الا هل مزال كلذ ناف وه اماو

 . ضرالا كلت لا ةنوؤملا نم همزليام

 جرخي نميف ىتفا هنا نايثع يبا نع دمحم نب يراوحلا انربخا : ةلأسم

 .دجسملا ف هدلب ف فكتعيو ةنوؤملاو

 ابهاذ نيكاسملا ىلع ءاركلا قفنيف بوبحم نب دمحم لاق : رثؤملا وبا لاق

 .اهنم هئرباام ملعا هللاف ةرافكلا اماو ،هريغال
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 . ةرافكلا هيلع نا ليق دقو : لاق ؛ هريغ نمو

 هنا هللادبع يبا نع كلذ دجويو !هيلع ةرافكال : لاق نم لاقو

 .رذنلا ف هيلع ةرافكال

 الاو ةرافكلا ردقب ءاركلا نم يطعي يذلا ناك نا : لاق نم لاقو

 ةرافكلا ردق نم صقنيام يطعي هنا رخا لوق هنا بسحاو .ةرافكلا هيلعف

 . كلذ ريغ هيلع سيلو ةرافكلا مامت ءارقفلا ىلع هقفني يذلا ءاركلا نم

 ينإف ؟ دجسملا نرق عبرا يف فكتعت نا ترذن ةأرما نعو : ةلأسم

 تب اغ اذا جرختو رجفل ١ لبق لخدتو موصتو اموي ةنرق لك ف فكتعت نا ىر ١

 .سمشلا

 ارهش عماجلا دجسملا يف فكتعت نا ترذن ةأرما نعو : ةلأسم

 يف فكتعت : لاق ؟ سانلا ىلع رهظت نا عيطتست ملف ةمارغب تذخاف

 نم ينفشا مهللا : تلاقف ترذن ةأرما يف ناورم وبا لاقو : ةلأسم
 ملف تيفوعف موصاو هب تمس دق دجسم يف فكتعا اناو ضرملا اذه

 . نيكاسم ةرشع اهنع معطي : ناورم وبا لاقف ؟ تتام ىتح فكتعت

 بوبح نب دمحح هللادبع يا نع ليقو ٠ رباج يا باتك نمو : ةلأسم

 فوج ١ ف وهو ر احبص لدحسم ف فكتعي ن ١ ر ذن لجر 1 : ۔ هلل ا اهمحر -

 ابهاذ هئارك ردقب قدصتيو هدلب دجسم ؟ فكتعي : لاق ؟ جرحي ردقي ملف

 دلبلا رعس ىلا رظنيف هب قدصتيام دجي مل ناف .ءيش لابقالا يف هيلع سيلو

 عابرا ةئالث وأ اموي رب كوكم فصن لكل موصي مث ءاركلا ردقب بسحيف
 . اموي ةرذ كوكملا

 يف ارهش فكتعي نا رذن نمو ؛ رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم
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 نم ةليل لوا نم سمشل ا برغت ذنم هيف نوكيو دجسملا لخدي هناف دجسم

 ٹيح نم هناف دودحم ريغ وأ ادودح اموي وأ امايا فكتعي نا رذن ناو رهشلا

 متتسيل سمشلا برغت نا ىلا عضوملا يف وهو مويلا كلذ نم رجفلا علطي
 . اهرذن ىذلا مايالا

 هتلأسو ةيواعم يبا نع ةعقرلا نم ۔ ةفاضملا ةدايزلا - نم : ةلأسم

 .ال : لاق ؟ هناكم لدبي نا هيلع لهف : تلق

 هنا ملعي وهو تبسلا موي وا ةعمجلا موي فكتعي 7 نا رذن ناف : تلق

 . هيلع ءيشال : لاق ؟ رطفلا وا رحنلا موي

 رطف موي وا رحن موي هنا ملعيال وهو ةعمجلا موي فكتعي نا رذن ناف
 . هيلع ةرافكالو هناكم اموي فكتعي : لاق ؟ كلذ قفاوف

 مايالا مايصب رذنلا يف لوقلاك فاكتعالا يف لوقلاو : فيضملا لاق
 . ملعا هللاو يدنع ايف

 . عرشلا نايب باتك للا ِ عجر

 رذن لجر نعو - هللا همحر _ دمحا نب نسحلا يلع يبا نعو : ةلأسم

 ءاسنلا دجسم يف فكتعي نا هل زوجحم )١( ةقانلا دحسم يف فكتعي نا

 هتين ىلا كلذف . هيلع اباثم كلذ يل نيب : لاق ؟ ال ما همزلي يذلا ريغصلا
 ناك الاسرا لوقلا لسرا ناف لوقلا ضعب ىلع هتين هلعفو ةين هل تناك ناف

 مامالا ةالصب ةالصلا زوجت ثيح دجسملا نم فكتعملا دعقي نا رمؤي يذلاف

 نوكي رذنلا نا دابعلا لحسم لا رذن نميف تفرع دقو 6 بارحملا يف لعق اذا

 . ةخسن نم رثكأ يف اذكه )١(
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 . ملعا هللاو ةريثك دجاسم اهنال فورعملا ريبكلا دجسملل

 . عرشلا نايب باتك ىلا ؟ عجر

_ ١٢١٦



 نورشعلاو نماثلا بابلا

 فاكتعالاب رذنلا

 رحن وا رطف موي وا اراهغ مدقف نالف مدقي موي فكتعي نا رذن اذاو

 نود راهنلا ىونو رهش فاكتعا هسفن ىلع لعج اذاو تفاكتعا هيلع سيلف

 انالف ملكيال فلح نم ةلزنمب كلذو راهنلاو ليللا فاكتعا هيلع ناك ليللا

 فاكتعا هسفن ىلع لعج ولو ةين انهاه نكت ملو راهنلاب تيون : لاقو ارهش
 . كلذ هل ناك ليللا نود راهنلا تيون : لاقف مايا ةرشع

 : لاق نم لثم موصب الا افكتعم نوكيال فكتعملاو : لاق : ةلأسم

 دجاسملا نم دجسم يف فكتعي امناف ؟ ىدلو حص نا اموي فكتعا نا لع

 كلذ نم موصيو ىونام وهف اددحم ادجسم ىون نوكي نا الا رمعت تلا

 برغت نا ىلا هيف نوكيف حبصلا رجفني نا لبق دجسملا لخديو مويلا

 . ءوضو لثم اهنم دب ال ةجاحل الإ جرحي الو سمشل ١

 ناو اهيلع ةالصلا يلي ةزانج يف جرخي نا هل فكتعملا نا : اولاق دقف

 لأس وا ملكت ناو ملكتيالف اهيلع ةالصلا ىلي ةزانج وا ءوضولا ديري جرخ
 . فاكتعالا داعاو هفاكتعا دسف هيف هل ةجاحال ءيش نع

 فكتعي نأ رذن يذلا يف دجوي اميف ةيواعم يبا باوج نمو : ةلأسم
 ليللا فكتعيو راهنلا يف ةينال : لاق ؟ راهنلا فكتعي نا ىون وأ ارهش

 . راهنلاو

 موصب الا فاكتعا الو كلذ هل نكي ل موصي ال نا ىون نا كلذكو

_ ١٢١٧



 مدقف نالف مدقي موي وا رحنلا موي وا رطفلا موي فكتعي نا رذن نا كلذكو

 . اذه ف فاكتعاال : لاق ؟ هنم ىضم دقو موي ف نالاف

 كلذف راهنلا فكتعي نا ىونو مايا ةرشع فاكتعا رذن ناو : لاق

 . حبصلا لبق موي لك ف دجسملا لخديو اعباتتم فاكتعالا نوكيو . هل

 ناضمر رهش يف فكتعي نا هل له فكتعي نا رذن ناف : هل تلق

 نا هل زوجي معن : لاق ؟ ناضمرلو هفاكتعال ناضمر رهش مايص هنع يزجيو

 . عوطتل او ر ذنلل هنع ءىرزجحو ن اضمر رهش ف فكتعي

 : لاق ؟ ةرافك مئاص وهو عوطتللو رذنلل فكتعي لهف : تلق

 . رذنلا ؟ افاكتعا ةرافك مئاص وهو فكتعيال

 معن : لاق ؟ دحسمل ١ جل او ف فكتعملا دوعق نوكي ان او : هل تلق

 . اذكه

 : لاق ؟ هفاكتعا دسفي له دجسملا ةحرص يف لاق ناف : تلق

 . ىدنع اييف كلذ يف اوفلتخا

 . كلذ يف هبرمؤيام فلاخ اذا هفاكتعا دسفي : لاق نم لاقف

 ىضق اذا كلذ ردقب دجسملا ف هسفن سبحو دسفيال : لاق نم لاقو

 . الوصوم هفاكتعا

 تلق اضيا ةيواعم يبا باوج نم ۔ ةفاضملا ةدايزلا ۔ نم : ةلأسم

 ىتحال : لاق ؟ كلذ هئزجا عوطتلل مايصل ا ىونو رذنلل فكتعا ناف : هل

 . فاكتعالل مايصلا يوني

 . عرشلا نايب باتك ىلا ؛ عجر

 هضرم نم اهدلو يفوع نال ترذن ةأرما ؛ ةروثنم نم : ةلأسم

 نا اهتخاو اهجوز عنتماف يفوعف دجسملا يف اهجوزو اهتخاو يه نفكتعتل
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 يف ء ىش اهمزليالو ترذن ايك ىه فكتعت : لاق ؟ اهمزليام اهدنع افكتعي

 يهو كلميال اميف دبعلا ىلع رذنال هنال اهعم افكتعي مل نا اهجوزو اهتخا
 . ملعا هللاو كلمتال

 لوقي يعفاشلا ناك : ركب وبا لاق - فارشالا باتك ۔ نم : ةلأسم
 . ةرافكالو ملكت هفاكتعا يف تمصلا رذن اذا

 . اتمص فاكتعالا ؟ سيل : يأرلا باحصا لاقو

 . لعف هل ملسا كلذ ناك اذا : روث وبا لاقو

 اما ناسنالا هب ملكتيام ولخيال هنال تمصلا همزليال : ركب وبا لاقو

 ءيسلا لوقلاو توكسلا نم لضفأ قحلاب لوقلاو الطاب وا اقح نوكي نا

 . هرغو فكتعم ا هنع يهنم

 موقي نا رذن الجر رمأ هنا نل يبنلا نع سابع نبا نع انيور دقو

 متيو ملكتيو لظتسيو سلجي نا موصيو لظتسيالو ملكتيالو سمشلا يف
 . هموص

 . كلذ ريغ هيلع سيلو ملكتي هنا اموي ملكتيال

 . هرذن ةراقك ف فلتخح حو

 . هرذن ةرافك هيلع نا : لوقلا ضعب يفف

 ال» : ةني يبنلا لوقل هيلع ةرافكال : لوقلا ضعب يف هنا وجراو

 يبل ةيصعم ا ىنعمب جرحي موي تمص ناكف « موي تمص الو موص ل اصو

 . ةي يبنلا

 . ةيصعم ف رذن نميف انباحصا فلتخيو
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 ءافوالو ةيصعم يف رذن نم ىلع ةرافكال هنا لوقلا رثكا يف هنا يعمو

 . كلذ ىنبجعيو

 نا : انيمي فلح لجر يف نيملسملا نم لاق نم لاقو ؛ هريغ نمو

 . هيلا لصي نأ ردقي مل عضوم يف فكتعي

 كلذ ىلا هتنوؤمو هئارك ردقب قدصتي نا هيلع نوملسملا ىارف
 . عضوملا

 . هتعجرو هبوهذ يف ءازكلاو ةنوؤملا هيلع ىأر نم مهنمو

 . هتعجر يف هيلع ري مل نم مهنمو

 . فكتعي ملو في مل هنال هنيمي ةرافك هيلع ىأر نم مهنمو

 . ةرافكلا هيلع ري مل نم مهنمو

 فكتعي نا رذن نميف : لوقتام دمحا نب نسحلا يبا نعو : ةلأسم

 ملع ا هللا ؟ هنع ىضقي فيكو هب يصوي فيك توم ا هرضح ىتح فكتعي لو

 همزلي اضعب نا هريغ وا دجسملا مدهب كلذ نيبو هنيب ليحف ةمولعم امايا هنيعب

 . ةلسرم نيمي ةرافك وهو هرذن ةرافك

 . ءارقفلل ةقشملاو ةنوؤملا ردق همزلي ضعبو

 . ءارقفلل كلذ نم رفوألا هيلع ىري ضعبو

 . ملعا هللاو لعفلا مدعلو رذعلا ببسل ائيش همزليال ضعبو
 ةرافكلا هيلع نوكي نا بحأ اذه ىلعو هلوق نم ىنعملا اذهو

 . ملعا هللاو
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 نورشعلاو عساتلا بابلا

 هيف زوجمامو فاكتعالا ف

 رذعلا نم هلو

 نا لع : لاق نم لثم موصب الا افكتعم نوكيال فكتعملاو : لاق
 الا رمعت يتلا دجاسملا نم دجسم يف فكتعي اناف يدلو حص نا فكتعا

 لخديو مويلا كلذ موصيو ىونامو وهف ادودحم ادجسم ىون نوكي نا
 جرخيالو ، سمشلا برغت نا ىلا هيف نوكيف حبصلا رجفني نا لبق دجسملا
 . ءوضو لثم اهنم لبال ةجاحل الا هنم

 اذاف اهيلع ةالصلا يلي ةزانج يف جرخي نا هل فكتعملا نا : اولاق دقف
 لأس وا ملكت ناف ملكتيالف اهيلع ةالصلا يلي ةزانج وا ءوضولا ديري جرخ
 ')فاكتعالا داعاو هفاكتعا دسف هيف هل ةجاحال يش نع

 . ةلأسملا هذه هبش تمدقت دق : باتكلا اذه ريغل خسانلا لاق

 هيلع ملس نم ىلع مالسلا دري وا هبرم نم ىلع ملس نا سأبال : لاقو
 . فقيالو هدي هيطعي : لاق ؟ هدي هاطعاف دحا هب بحر ناف هدنع فقيالو

 يف ةعيض لمعيالو مانيو هللا ركذيو نارقلا أرقيو يلصي فكتعملاو : لاق

 . دجسملا

 : لاق ؟ ةجاح ريغل دجسملا يف ادحا ملكي نا هل زوجي له : تلق
 نمل لوقي نا ميلستلاو : لاق . اداسف هيلع را مل لعف ناف كلذ هل بحاام

 )١[ عضوم نم رثكا يف ةلأسملا ترركت .
- -. 
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 وا اهنم نسحأب اويحفإ : هللا لاق ايكف درلا اماو . مكيلع مالسلا هيلع رم

 نا ىراال : لاق ؟اذه لاثماو متحبصا فيك : لاق ناف : تلق

 . ًأداسف هيلع را مل زاتجم وهو هلاق ناف هلوقي

 . هفاكتعا ف ايندلا عايض نم ةعيض لمعيال فكتعملاو : لاق

 دسفي له اهلمع وا ةيصعمب ملكت اذا فكتعملا نع هتلأسو : ةلأسم

 . دسفي هنا يدنع اميف : لاق نم لاق دقف ؟ هفاكتعا كلذ

 . ءطولا الا هفاكتعا دسفيال : لاق نم لاقو

 ىصع اذا موصلاب هوهبش مهلعلو ءطولا الا دارا هلعل : فيضملا لاق
 . هيف مئاصلا

 دعب دجسملا ف دعقيو ء طول ا الا هفاكتعا دسفيال نا ينبجعيو

 . هتلا ركذي كلذ ردقب هفاكتعا

 : لاق ؟ هفاكتعا متي ل لعب وهو رحنلاو رطفلا ءاج اذاف : هل تلق

 هنا رثالا ءاج هنال . هيلع سأبالو ءاسنلا عمابيو رطفيو دجسملا نم جرحي

 . لحيال مارح رحنلاو رطفلا موص ناب ةنسلا تتبثو موصب الا فاكتعاال

 ؟ فنأتسي ما هفاكتعا ىلع ىنبي رحنلاو رطفلا ىضقنا اذاف : تلق

 .رذعلا نم يدنع اذهو هيلع ينبي : لاق

6 
 ينبتو رهطت ىتح جرختال ضئاحلا ةأرملا نا : ليق دفو : لاق

١ 

 هنال هفاكتعا ىلع ىنب عجر موصلا ىلع ىوقو حص ادإ ضيرملا كلذكو

 موصب الا فاكتعاال .

 ( ١ ) مقر ةيآلا ءزج ءاسنلا ةروص ٨٦
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 يف ليللا ي تيبي نا ىونو الفن فكتعي نا دارا نمل لهف : هل تلق

 . يدنع اذكه :لاق ؟ كلذ هل له دجسملا يف راهنلاب دعقيو هلزنم

 راهنلاب فكتعي نا رذنلا يف ىونف رذن ناك نا كلذكو هل له : تلق
 . هطرشو هتين هل يدنع : لاق ؟ كلذ هل له هلزنم ىلا يوايو

 الا امات نوكيال رهشلاف ارهش فكتعي نا رذني نا الا : لاق
 ١ . ىلايللاب

 لئاضفلا نم هتويب يف هلل فاكتعالاو رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم
 نوكيالو { هتدابعل اهب نوغرفتيو مهبر لا اهب نوبرقتي نوملسملا لزي ل تل ا

 هيوني دجسم يف وا هيف ةالصلا ماقت يذلا دجسملا يفو مايصب الا فاكتعا
 . هفاكتعا دنع فكتعملا

 . هدجسم يف فكتعا ةي يبنلا نع ثيدحلا رثألا يف ءاج دقو

 . هريغ ف فكتعملا ف فلتخاو

 دجسملاو ةي هللا لوسر دجسم يف الا فاكتعاال : لاق نم لاقف
 . مارحلا

 يف راصحالا هيلعو ءاش دجاسملا يا يف فكتعي : لاق نم لاقو

 لكأيل هب أي ماعطل وا ءوضول الا جرخيالو هيف فكتعي يذلا دجسملا فوج

 نا هفاكتعا عضوم ىلا رضحي مث يلصيف ةعمجلا رضحي نا هلو دجسملا يف هنم

 نا يغبنيو ةعمحل ا ةالص هيف يلصي ي ذلا دجسملا ف فكتعا نكي ل

 . ةعمجلا ةالص هيف ماقت يذلا دجسملا يف الا هفاكتعا نوكيال

 ناك اذا اهيلع ةالصلا يلي ىتلا ةزانجلا ىلع جرخي نا اضيا فكتعمللو
 . ةيزعتلل فقي ملو هعضوم ىلا فرصنا ىلص اذاف .اهيلو

 ساأبالو لحتكيو نهديو هسأر لسغي نا فكتعمللو ؛ هنمو : ةلأسم
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 نا هل بحتسيو . هيف هيلع مثا الب هعضوم ف هرضحي نم هدنع ثدحتي نا

 . هللا ركذب لغتشي

 رخاوألا رشعلا مايا يف فكتعا لجر يف راثآلا ضعب يفو : ةلأسم

 اذه سيلو سأب هيلع سيل : لاق ؟ لالهلا لبق نم جرخ مث ناضمر نم
 نا ةأرملل سيلو هومتا رهشلا رخآل اوفكتعا اذا اوناك اناو سانلا عنص

 ٠ . اهجوز نذأب الا فكتعت

 نم عجر حص اذاف هلزنم ىلا عجر ضرم مث فكتعا نمو : ةلأسم

 تعجر ترهط اذاف اهلزنم ىلا عجرت ضيحت يتلا كلذكو هفاكتعا متاف هنيح

 . اهفاكتعا تمتف

 نا هيلعو هفاكتعا دسف فكتعم وهو هتارما يشغ نمو : ةلأسم

 لاق نيعباتتم نيرهش مايص وأ ةبقر قتع ةرافكلا هيلعو فاكتعالا فنأتسي

 دودح كلت دجاسملا ف نوفكاع متناو نهورشابتالو» : ىلاعتو كرابت هللا

 لطبو هللا ىصع دقف هفاكتعا يف هتجوز رشاب نمف ؟'ةاهوبرقتالف هللا

 ةرافك انيكسم نيتس ماعطا وا نيرهش مايص ةرافكلا هيلعو . هفاكتعا

 . كلذل

 دسف اهنم ةعو اطمب اهئطو ىتح هتعو اطو ةفكتعم اضي ا يه تناك ن او

 . ةرافكلاو هلدب اهيلعو اهفاكتعا

 . هترافكو اهترافك هيلعف اههركتسا ناو

 اهنم ةعو اطمب اهئطو مث افكتعم وه نكي لو ةفكتعم يه تن اك ن او

 . هيلع ءيشالو ةرافكلاو هلدب اهيلعو اهفاكتعا دسف

 . اهترافك هيلعف اههركتسا ناو
 )١( مقر ةيآلا ءزج ةرقبلا ةروس ١٨٧
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 . هيأرب تفكتعا نوكت نا الا هيلع ءيشال : لاق نم لاقو

 '۔هللا همحر _ ديعس وبا لاق ةيشاحلا نم ديعس يا عماج نمو : ةلأسم

 موصلا يف ةرافكلا همزلي يذلا نا يعمف : هلها عماج اذا فكتعملا يف
 يف موصلا يف ءعىطو اذا ةرافكلا همزليال يذلاو فاكتعالا يف ةرافكلا همزلي

 . فنأتسي نا هيلعو فاكتعالا يف ءعىطو اذا ةرافكلا همزليال ناضمر

 . باتكلا للا ٤ عجر

 هنا ريبج نب ديعس نع انغلب _ اضيا رفعج نبا عماج ۔ نمو : ةلأسم

 لخديالو سلجيالو ضيرملا دوعيو ةزانجلا عيشي :ال هلل لوسر ناك : لاق

 رمأيو طئاغلاو لوبلل هلها ىلا عجريو ثيدحل اسنأتسمالو افقسم اتيب

 هلمع نوكيو ايندلل لمعيالو يرتشيالو عيبيالو سلجي نا ريغ نم هتجاحب
 ةالصلا يلي ةزانجل جرخي امنا هناف ةزانجلا يف الا انيأر كلذو . ةرخآلل همهو

 . اهيلع

 . ملعا هللاو افقسم اتيب لخديالف ضيرملا ةدايع امأو

 ركذب ملكتي هناف ؟ دجسملا ريغ يف ملكتيأ فكتعملا نعو : ةلأسم

 ثيداحأل ا نم ءيش ف ملكتيالو مالنسل ١ دريو هيلع رمي نم ىلع ملسيو هللا

 . جئاوحلاو
 الا ءايغ هل تيب يف دعقي نا فكتعملل زوجيال : لاقو : ةلأسم

 سيل تيب يف ةرجح ف هدجوف ضيرملا راز اذاو هيف فكتعي يذلا دجسملا

 . . ءاش نا هيف دعقيلف ىمغم

 هنم جرخيالو دجسم يف هسفن لجرلا سبحي نا فاكتعالاو : ةلأسم

 الا فاكتعالا نوكيالو هفاكتعا يف ناكام هريغ تيب فقس لخديالو

 . موصب
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 ف فلتخاو هدجسم ف فكتعا يتم يبنلا نا ثيدحلا ف ءاج دقو

 . هدعب فكتعملا

 دجسملاو ةلي هللا لوسر دجسم يف الا فاكتعاال : لاق نم لاقف
 . مارحلا

 .دجاسملا نم ءاش ثيح فكتعي : لاق نم لاقو

 ف فكتعي نا لا بحا كلذو تاعاجملا لذحسم ف : لاق نم لاقو

 يوني نوكي نا ال١عماجلا دجسملا نكي مل نا ةالصلا هيف ماقت دجسم
 دجسملا لخد فاكتعالا مزع اذا كلذف هيف فكتعي نا هرذن دنع ادجسم
 . هنم هل دبال رمال الا جرخيالو هنم همزع ىلع هيف ماقا مث رجفلا لبق
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 لصنف

 فاكتعالا يف لئاسم

 ۔ فارشالا باتك ۔ نم

 . فكتعم وهو هتأرما رشابي ناسنالا ركذ

 (ل دجاسملا يف نوفكاع متنأو نهورشابتالوإت : هركذ لج هللا لاق
 هلل اضرف ناسنالا ىلع بجيال فاكتعالا نا ىلع ملعلا لها عمجا (ةيالا)

 ةلم يبنلا نال هيلع بجيف ارذن فاكتعالا هسفن ىلع ءرملا بجوي نا الا

 تبثو «هصعيالف هتلا يصعي نا رذن ناو هعطيلف هتلا عيطي نا رذن نم» : لاق

 . هللا هافوت ىتح ناضمر نم رخاوألا رشعلا فكتعي ناك ةي هللا لوسر نا

 يناعم يف انباحصا لوق يناعم يف جرخي هنا يعم : ديعس وبا لاق
 هيلع ناك هنا : مهلوق يناعم يف يدنع جرخي هنا الا هركذام وحن فاكتعالا

 افكتعم حبصاف ةينلاب هيف لخد هنا الا هسفن ىلع هلعجي ملو هلعفي مالسلا
 نم فكتعملا مزليام هيف مزلي هناو فاكتعالاب مويلا كلذ مامت هيلع نا ايئاص
 موصلا لثم هملعاالو مزاللا يف مزليام لثم ءطولا ءاقتاو مايتلا نم مزاللا

 . كلذ يف رظنيو ملعا هتلاو هيف فلتخيو

 موص ريغب فاكتعالا ركد هنمو

 . موص ريغب فاكتعالا يف ملعلا لها فلتخاو : ركب وبا لاق

 سابع نباو رمع لاق كلذك { موصب الا فاكتعاال : ةفئاط تلاقف
 يعازوالاو سننا نب كلامو يرهزلاو ريبزلا نب ةورع لاق هبو ةشئاعو

 . يأرلا باحصاو

 . ١٨٧ مقر ةيآلا ءزج ةرقبلا ةروس )١(
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 هيف فلتخا دقو موصلا هيلع بجي فكتعا اذا : لبنح نب دمحا لاقو

 كرابت هللا نال اضرف موصلا هيلع بجيال فكتعملاو : ةقرف لاقو
 ١ ذه 6 ار ذن هسفن ىلع فكتعم أ هبجوي ن ١ ال ا لوسرل ١ الو هبجوي ل ل اعتو

 . ينزملاو روث وباو يعفاشلاو يرصبلا نسحلا لوق

 : الاق اهنا دوعسم نب هللادنعو بلاط يا نب يلع نع انيور دقو

 . مصي مل ءاش ناو ماص ءاش نا فكتعملا

 هنع لاز دق ليللا يف فكتعملا نا ىلع مهعامجا يفو : ركب وبا لاق

 . موص ريغب فاكتعالا نا ىلع ليلد فاكتعالا نم جراخ ريغ موصلا

 يف مارحلا دجسملا يف ةليل فاكتعا باطخلا نب رمع ىلع ناكو
 موصال ليللاو هرذنب يفي ناو فكتعي نا هرمأف ةلي يبنلا لأسف ةيلهاجلا

 . هيف

 يناعم هبشيامب انباحصا لوق يناعم ي جرحي هنا يعم : ديعس وبا لاق

 . اذه يف مهنيب افالتخا ملعاالو موصب الا نوكيال فاكتعالا نا قافتالا

 ىهني ايف هلوق اذه وحن ىلع ةلالدلا هبشي ايب ىلاعتو كرابت هللا لاق دقو
 مايصلا رهش يف ينعي 'لمكل هللا بتكام اوغتباوإ» : لاق حيبيو ءطولا نع
 نم دوسألا طيخلا نم ضيبألا طيخلا مكل نيبتي ىتح اوبرشاو اولكو
 ("ه٢هدجاسملا يف نوفكاع متناو نهورشابتالو ليللا ىلا مايصلا اومتأ مث رجفلا

 ناضمر رهش : هللا لوقل هلك ناضمر رهش موص ىنعم تبث دقف

 امزال هلك رهشلا موص ناكو مايصلا ضرف دعب نم هلنآرقلا هيف لزنا يذلا
 . ١٨٧ مقر ةيآلا ءزج ةرقبلا ةروس,(١)

 )٢( مقر ةيآلا ءزج ةرقبلا ةروس ١٨٧ .

 )٢٣( مقر ةيآلا ءزج ةرقبلا ةروص ١٥ .
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 . راهنلا مزاللا ىنعم يف فاكتعالا هيف ناكو ليللا نود ةصاخ راهنلا وهو

 موصلاو راهنلاو ليللا يف ابجاو فاكتعالا ناكو برقتلا ىنعم يفو
 ليللا فاكتعاو راهنلا موص يف ءطولا نع ىهنف راهنلا يف ةصاخ هيف امزال

 ءاوس راهنلاو ليللا يفف راهنلاو ليللاب فاكتعالاو راهنلا يف نكي ملولو
 راهنلاو ليللا يف موصلا مزلي ناكل اذكه ذه الولو راهنلا يف صاخ موصلاو

 ؛"اهناضمر رهش : لاق م مايصلا مكيلع بتك : هلوقل

 اهيف فاكتعالا زوجيال ىتلا دجاسملا ركذ هنمو

 ف نوفكاع متناو نهورشابتالوإ دحاسملا مع : ركب وبا لاق

 لها عمجاو ةيآلا رهاظ ىلع دجاسملا عيمج يف زئاج فاكتعالاو "دجاسملا
 اس هيلع لوسرلا دجسمو مارحلا دحسمل ١ ف زئاج فاكتعالا نا ملعلا

 . ءايليا دحسمو

 . دجاسملا رئاس يف فاكتعالا يف اوفلتخاو

 . يبن دجسم يف الا فاكتعالا زوجيال : ةفئاط تلاقف

 دجسم يف الا فاكتعاال : لاق هنا بلاط يبا نب ىلع نع انيورو
 . عماجلا

 . ةعمجلا هيف عمجت ةعامج دجسم يف الا فاكتعاال : يرهزلا لاقو

 . ناميلس يا نب دامحو ةنييع نب مكحلا لاق هبو

 اذه ةيآلا رهاظب دجاسملا عيمج ىف زئاج فاكتعالا : ةفئاط تلاقو

 . ٤ مقر ةيآلا ءزج ةرقبلا ةروس (( ] (

 )٦٢( مقر ةيآلا ءزج ةرقبلا ةروس ١٨٥ .

 )٢( مقر ةيآلا ءزج ةرقبلا ةروس ١٧ .

_ ١٣٩ 

 



 . سنا نب كلام لوق

 ف فكتعا ناو انيلا بحا عماجلا يف فاكتعالا : يعفاشلا لاقو

 . ةعمجلا ىلا ةعمجلا نمف هريغ

 ين فاكتعالا : هيوهار نب قاحساو روث وباو لبنح نب دمحأ لاقو

 . يأرلا باحصا بهذم اذهو ةالصلا هيف ماقت دجسم لك

 لوق يناعم يف جرخي هنا ؛ يعم ۔ هللا هيضر : ديعس وبا لاق
 ةعامج ةالصلا اهيف ماقت يتلا دجاسملا عيمج يف زئاج فاكتعالا نا انباحصا

 . دجسملا اذه ريغ يف فاكتعالاب نورمؤيالو ناذألاب

 مومعلا يف ةعايجلا موزل لجأ نم مهلوق يناعم يف جرخي هنا ؛ يعمو

 لطبي مل ةعامجلا ةالصلا هيف ىلصت دجسم ريغ يف فكتعا نا هنا يعمو

 هدحو ةالصلاو ناذألا هنكمي هنال ةعايجلل قرافم هنا هانعم جرخي ملو هفاكتعا

 الا هلضف تبثام لاطبا ميقتسيالو ةعايجلا ءايحا ماقم كلذ موقيو

 . هنيعب دجسم يف صوصخمب

 يف نوفكاع متنأو نهورشابتالوإ» : ىلاعتو كرابت هللا لاق لقو
 ىلع سيل هنأو مزاللا هنم ناو ضرف فاكتعالا نا لوقلا قافتا !دجاسملا

 نود عضوم ىلا تامومعملا مزاوللا نم مزال ءادا يف جرخي نا سانلا نم دحا

 ىلع هلوإ» : ىلاعتو كرابت هللا لوق ىنعمب صاخ مكح ىنعمب الا عضوم
 صنلا ىنعمب مارحلا تيبلل جحلا ّصخف("لتيبلا جح سانلا
 . صوصخلاو

 نا انسح يدنع كلذ جرخيف ةعمجلا هيف يذلا عماجلا دجسملا اماو
 هنال فكتعملا ىلع ةعمجلا هيف بجت يذلا دجسملا يف فاكتعالا نوكي

 سيلو دجاسملا نم هريغ نود اهب صوصخملا دجسملا يف ةعمجلاب بطاخ
 )١ ( مقر ةيآلا ءزج ةرقبلا ةروص ٧ .

 )٢) مقر ةيآلا ءرج نارمع لآ ة هروص ٧ .

_ ١٤٠١ 



 . دجسم نود دجسم ف اهم اصوصخ ةعاجلا كلذك

 دجسم نم جرخي نا فكتعملل انباحصا لوق نم جرحي هنا ؛ يعم

 لب هفاكتعال هنم اكرت كلذ نوكيالو مزليام عضوم يف ةعمجلا ىلا هفاكتعا

 . ةعمللا لا هجورخ ف فاكتعالا ةلمح ف لخادو فكتعم كلذ ف وه

 (باتكلا) نم هفاكتعا ف فكتعملا لوخد تقو ركذ هنمو

 ىلص فكتعي نا دارا اذا ناك ةي هللا لوسر نا تبث : ركب وبأ لاق

 . هفكتعم ف لخدو حبصلا ةالص

 هفاكتعا يف فكتعملا لوخد تقو يف اوفلتخاو

 © رهش فاكتعا دارا اذا سمشلا بورغ لبق لخدي : ةفئاط تلاقف
 باحصاو لبنح نب دمحاو يعفاشلاو سنا نب كلامو يعخنلا لوق اذه .

 . يأرلا
 لبق هفاكتعا يف لخد مايا ةرشع فاكتعا دارا اذا : روث وبا لاقو

 . سمشلا بورغ لبق لخد لايل رشع دارا اذاو رجفلا عولط

 موقي مث حبصلا دجسملا ي يلصي ثيدحلا رهاظب : يعازوالا لاقو

 . هفكتعم لا

 . نوكي لوقن كلذكو : ركب وبا لاق

 نا انباحصال لوق يناعم يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبا لاق
 عضوم يف ليللا ىلا ليللا نم الا متيالو موصلاب الا نوكيال فاكتعالا
 فاكتعاب عوطتلا داراو موي فاكتعا همزل اذا هنا مهلوق ىنعم يفف فكتعملا
 لمكي ىتح مويلا كلذ نم حبصلا لبق دجسملا لوخد هيلع ناك موي

_ ١٤١



 هيلع بجو اذا هنأل نيمويلا يف كلذكو ليللا ىلا مويلا كلذ هفاكتعا

 يف دعقي مث رجفلا لبق موي لوا نم دجسملا لخدي نا همزل نيموي فاكتعا

 . الصتم ناث موي مامت ىلع هتليل ىلع هموي ًافكتعم دجسملا

 امنا هنا مهلوق يف هنا ؛ يعمف . ادعاصف مايا ةثالث فاكتعا همزل اذاو
 . نيمويلاو مويلا لثمك حبصلا لبق لخدي نا هيلع

 لوخد لبق ادعاصف مايا ةثالثلا يف لخدي نا هيلع : لاق نم لاقو
 . ليللا ىلا اهيلايلب اهلك همايا لمكي ىتح ليللا

 لاق : هللا لوق ىنعمب ههبشي لوقلا اذه بحاص نا بسحاو

 عضوم يف هايسف ايركز ةصق يف 'هايوس . لايل ثالث سانلا ملكت الا كنتيآ

 مايالا ىنعمب يلايللا ىنعم تبثف 5 لايل ثالث رخآ عضوم يفو مايا ةثالث
 . يلايللا ىنعمب مايالاو

 رهش ثلث وا رهش فصن وا رهش فاكتعا هسفن ىلع لعج اذا اماو

 لوخد هيلع نا الا اذه لثم ف ىل نيبيالف ةليلو موي وهو رهش رشع ثلث وا

 نم هسفن ىلع لعجام متي د ىتح هلثمو اذه يف ليللا لبق فاكتعالل دجسملا

 . هماتب كلذ عيمج

 هلحا نم جرحي نا فكتعملل حيباام ركد ؛ باتكلا نمو

 ةجاحل الا تيبلا لخديال ناك ةي هتلا لوسر نا تبث : ركب وبا لاق

 ( . ناسنالا

 لوبلل هفاكتعا نم جرخي نا فكتعملل نا ىلع ملعلا لها عمجاو
 . كلذ ىوس امل هجورخ ىف اوفلتخاو طئاغلاو
 هلوق نارمع لا ةروس نم )٤١( مقر ةيآلا ءزج يف ءاجو . ٠ ٠ مقر ةيآلا ءزج ميرم ةروس ))

 . ازمر الا مايأ ةثالث سانلا ملكت الأ كتيآ لاق» : ىلاعت
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 . ةزانجلا عبتيو ضيرملا دوعيو ةعمجلا دهشي نا هل : ةفئاط تلاقف

 . هنع تباثب سيلو بلاط يا نب يلع نع لوقلا اذه يرور

 ميهارباو يرصبلا نسحلاو ربيج نب ديعس نع كلذ يورو
 . ىعخنلا

 لوق اذه ضيرملا ةدايعو ةزانجلا عابتا نم فكتعملا ةفئاط تعنمو

 سنا نب كلامو دهاجمو يرهزلاو ريبزلا نب ةورعو حابر يبا نب ءاطع
 . روث يباو يعفاشلاو

 نب قاحسا قرفو كلذل جرخي نا يغبنيال : يأرلا باحصا لاقو

 . عوطتلاو بجاولا فاكتعالا يف كلذ هيوهار

 . ةزانج دهشيالو اضيرم دوعيال بجاولا : فاكتعالا ف لاقف

 ىضرملا ةدايعو زئانجلا دوهش لخدي نيح طرتشي : عوطتلا يف لاقو
 . ةعمجلاو

 . طرش فاكتعالا ف نوكيال : يعازوالا لاقو

 . سأبال نا وجرا ةرم لاقو ةرم هنم عنمف دمعت نع هيف اوفلتخاو

 . لا بحا ةشئاع ثيدح : لاق هنا هنع روصنم نب فاحسا ىكحو

 وهو هنم دبال امل الا هفاكتعا نم فكتعملا جرخيال : ركب وبا لاقو

 ىلا جورخ هنال ملس اذا عجريو ةعمجلل جرخيو هل جرخي يبنلا ناك يذلا

 يف ىشعتي فكتعملا نا ىلع لدي ةلي يبنلا ثيدح ثيدحلا رهاظو ضرف

 . هيف فلتخا دقو دجسملا

 طرتشي نا هل : نولوقي لبنح نب دمح او ه داتقو يرصبل ١ نسحل ا ن اكو

 . هلزنم يف ىشعتي نا

_ ١٤٣



 . هيلع سأبالف كلذ لعف نا : يعفاشلا لاقو

 . ينزملا بهذم هبش وهو روث وبأ هنم عنمو

 . ةنسلل هتقفاومل لوقن هبو : ركب وبا لاق

 فكتعملل نا انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنا يعم : ديعس وبا لاق

 طئاغلاو لوبلا ريغل ولو ثدحا اذا ةالصلل رهطتلاو طئاغلاو لوبلل جرخي نا

 فقيال هنا الا افالتخا كلذ يف ملعاالو مزال ىنعم لكلو ةمزاللا ةعمجللو
 . مزاللا ءادأ دعب

 دجسم ف عوطيو عماجل ا دجسملا ل ا جرحي هنا : مهلوق ىنعم يئو

 . ضيرمل ا دوعي نا هل زوجي هنا مهلوق ينعم ف جرخي دقو ©} ةعمجلا

 نا ملعا الف اذه تبث اذاو فالتخا ىنعم مهلوق يف يدنع هبشي الو
 ىنعم كلذ صخي نا الا ةليضف الا هملعاالو مزاللا نم ىضرملا ةدايع

 ماكحا ىنعم لطبيف مزال ىنعمب عقي نا رمألا رهاظ ف هملعا الو مزال

 . مزاوللا

 يلي نم ةزانج عييشت ف جرحي نا هل نا : مهلوق ىنعم ي جرخيو

 هريغ كلذب ماق وأ كلذب موقي نم رمأ اذا امزال كلذ ملعاالو اهيلع ةالصلا

 . افالتخا كلذ يف مهنيب ملعاالو

 هنا مهلوق يف ملعأالو فرصنيف تيملا نفد اذا ةيزعتلل موقيال : اولاقو

 . اهيلع ةالصلا يلي يتلا ةزانجلا هذه ريغ ةزانج ىلا جرخي

 مزلأ ةزانجلا عييشت نوكي نا ىضزللا ةدايع ىنعم هل تبث نا ينبجعيو

 يدنع ىضرملل ةدايعلا يف هلثم عقيالو مزاوللا تاصوصحع هيف عقي دق هنال

 مهملعاالو ةرورضلا ف كلذ لا هتحاح دنع ضيرملا قح بجاول الا

 . كلذ اوطرش

س ١٤٤



 جرحي نا اهيلع يلصي يتل أ ةزانجلا ل ١ جرحي نا هل تبث اذا ينبجعيو

 يف مهقح بجاو همزلي نمو هناوخاو هباسنأو هماحراو هناريج نم زئانجلا ىلع
 . مالسالا

 . ةلع ريغل هناكم نم فكتعملا جورخ يف اوفلتخاو ؛ هنمو

 . هفاكتعا ضقنتني : لوقي ىعفاشلا ناكف

 . فاكتعالا لبقتسا رذع ريغ نم ةعاس جرخ نا : نايعنلا لاقو

 . لبقتسا موي فصن نم رثكا وا اموي جرخ نا : دمحمو بوقعي لاقو

 . حيحص يعفاشلا لوق : ركب وبا لاقو

 نا انباحصا لوق يناعم يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبا لاق

 ريغل هدسفي امم ههبشيام وأ عايجلا الا هلطبيالو هفاكتعا دسفيال فكتعللا

 دسنضفيام ريغ نم هيف جرخ ام جرخ ناك ناو . برشل او لكا ا ىنعم

 نم هيف جرخام ردقب دجسملا يف دعقو هفاكتعا متأ اذا هيلع ىنب فاكتعالا

 . هفاكتعاب الوصوم كلذ نوكيو هيف جورخلا هل زوجيام ريغ

 هل زوجيام ريغل جرخ اذا هنا موق نم جرخيام ضعب يف دجوي دقو

 دصقلا كلذ هجورخ ناك اذا يدنع كلذ دعبيالو هفاكتعا دسف هيف جورخلا

 . هيلا

 ىنعم يف ءاوس يدنع هريثكو كلذ ليلقف كلذ ىنعم تبث اذاو
 . داسفلا

 ثفرل ١ ف موصل او م ارحال ا دسفيام الا هفاكتعا دسفيال نا ينبجعيو

 موصل ١ نم الو م ارحال ١ نم دش ب ي دنع فاكتعالا سيلو ههبشيامو

 دسفي نا قلطم ىنعم ريغل اهيلا ادصاق ةيصعم ىلا جرخ اذا ينبجعيو
 ةيصعملا يدنع هدسفيو ةعاط فاكتعالا نال لدبلا هيلع نوكيو هفاكتعا

_ ١٤٥



 احابم ناك ام اماو ةيصعملا يناعم نم هنا ليقام ضعب ىف ءوضولا دسفي ايك
 ردقب دجسملا ف دعم نكلو هيلا جو رخل اب هفاكتعا دسفي نا ىنبجعيالف

 . ضرمي فكتعملا ف اوفلتخاو هنمو

 اذه . هيلع يقب ام ىضق عجر حص اذاف جرحي : ةفئاط تلاقف

 . يعفاشلاو سنا نب كلام نع لوقلا

 . جرخيال : لاق هزا يرصبلا نسحلا نع انيورو

 . اهلبق يتلا يف منفوقك دمحمو بوقعيو نايعنلا لوقو
 هيف ماقا دجسملا ف ماقملا هنكمي اضرم هضرم ناك ناو : ركب وبا لاق

 ابجاو هفاكتعا ناك اذا ىنبو عجر حص اذاف جرخ ةلعلا ةدشل هنكمي ل ناو

 دح يف موصلا همزلي نم دحب مادام هنا مهلوق يناعم يف يدنع جرخي هنا
 نم دحب راص ناو فاكتعالا مامت هيلعف راطفالا يف رذع هيلع سيلو ضرمل
 هفاكتعا مت هسفن ىلع لمحو هفاكتعا ىلع ىضم ناف راطفالا يف رذعلا همزلي
 . جرخ وا لعق فكتعم ريغ وهف رطفا ناو يدنع

 رذع نم كلذ ناك اذا هفاكتعا ىلع ينبي نا هيلع نا مهلوق يف جرخيو
 فاكتعالا نال هفاكتعا لطبي هلعلف رذع ريغ ىلع ناك اذاو . ىضمام ىلع
 . موصلاب الا نوكيال مهعم

 . اهجو ز تومي و ١ قلطت ةفكتعملا ف اوفلتخ او ؛ هنمو

 ىلا عجرت مث هنم غرفت ىتح اهفاكتعا ىف يضمت : ةعيبرو كلام لاقف

 . يقب ام هيف دعقتف اهحوز تيب
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 . ينبتو عجرت اهتدع تضم اذاف جرخت : يعفاشلا لاقو

 . نسح كلام لوق : ركب وبا لاق

 فورعم ءىش اذه ي انباحصأ لوق نم ينرضحيال : ديعس وبا لاق

 اهيلع ناو اذه يف اهيف لوقال ةتيمملا نا مهلوق يناعم يف جرخي هنكلو صنلاب
 . اهيلع بجو دق ءىشل اهيلعو اهل تبث اذا اهفاكتعا متت نا

 هبشيف اهمزل دق مزاللاو اهجوز يارب تفكتعا تناك ناف ةقلطملا اماو

 . اهجوز تيب للا عجرت مث اهفاكتعا متت نا اهل نا : لاق نم لوق يدنع

 ناو اهجوز تيب ىلا عجرت اهنا : رخآلا لوقلا ىنعم يدنع هبشي دقو

 هلعلف اهقلط اذا هنال مزال ريغ نذا اهجوز رماب ناك ناو مزالل نكي مل ناك

 هلزنم نم جرختال نا تلخد نا يه اهمزل ىنعمب نذالا لاح نع ليحتسي

 نبا نع انيورف فقس تحت فكتعملا لوخد يف اوفلتخاو ؛ هنمو

 . فقس تحت لخديال : لاق نارمع

 . هيوهار نب قحساو يعخنلا ميهارباو حابر يبا نب ءاطع لاق هرو

 . هفاكتعا عطقنا اتيب فكتعملا لخد اذا : يروثلا نايفس لاق

 . يأرلا باحصأو يعفاشلاو يرهزلا هيف صخرف
 . كلذك . ركب وبا لاق

 نم يكح ام وحن انباحصا لوق يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبا لاق

 تيبلا كلذ ديري هبسحا تيب فقس تحت هلوخد يف فكتعملا يف فالتخالا

 ين اعمو كلذ يف هل صخر اضعبو كلذ هرك اضعب نا بسحاف دجسمل ١ ريغ

 فقس تحت ضيرملا نوكي نا ردقي الا ىضرملا ةدايع هيف هل مهفالتخا

١٤٧



 ىنعمل فقس تحت هلوخد ناك اذا فقس تحت هلوخد عنمي ىنعم دج الو

 هنم شيعي ىذلا هماعط ذخا وا صيرم ةدايع وا طئاغ وا لوب نم هل زوجحم

 كلذ عنم نسحيف كلذ ناك نا اماو اهلعف هل قلطم ىلا ىناعملا نم ىنعمل وا

 . فاكتعالا دسفيام ركذ ؛ باتكلا نمو

 متناو نهورشابتالو : لاعتو كرابت هللا لاق ن :ركب وبا لاق

 فكتعملا اهنع ىلاعتو كرابت هللا ىجن ىتلا ةرشابملا هك دجاسملا يف نوفكاع

 وهو هتارما عماج نم نا ىلع ملعلا لها عمجاو هملعا هيف فالتخاالو عاجلا

 . هفاكتعال دسفم هنا اهجرف يف كلذل ًادماع فكتعم

 ىلع لاقام وحن انباحصا لوق ىف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبا لاق

 هفاكتعال اركاذ ناك اذا دمعتلا ىلع هفاكتعا دسفي عامجلا نا قافتالا يناعم
 دسفي امم ةفطنلا لازناو ةوهشلا ءاضق ىلا دصقلا نم عاجلا هشاام كلذكو

 . هركذ ىضم اميف موصلا

 . كلذ لعف اذا هيلع بجي اميف اوفلتخاو ؛ هنمو

 يف هلهأ ىلع عقاوملا ىلعام هيلع : يرهزلاو يرصبلا نسحلا لاقف
 . ناضمر

 اذه هلام يف هيلع مرغالو هفاكتعال دسفم وه : ملعلا لها رثكا لاق
 يروثلا نايفسو ةنيدملا لهاو سنا نب كلامو يعخنلا مي ميهارباو ءاطع لوق

 . هباحصاو يعفاشلاو ماشلا لهاو يعارلا قارعلا لهاو

 . نيرانيدب قدصتي هنا دهاجم نع انيورو
 ةرقبلا ةروس نم ١٨٧١ ةيآلا ءزج )١(

_ ١٤٨ 

 



 قدصت ةندب دجي مل ناف ةبقر قتعي وهو اثلاث الوق نسحلا نع انيورو

 . رمت نم اعاص نيرشعب

 مرغالو هيلع مهعامجال هفاكتعال ادسفم نوكي اذه : ركب وبا لاق

 . هلام يف هيلع

 ىلع نا انباحصا لوق يناعم يف جرحي هنا ؛ ىعم : ديعس وبا لاق

 عم ةرافكلا نم هركذ ىضم ايك دمعتلا ىنعم ىلع عاجل اب هفاكتعال دسملا

 ملعاالو مهدنع هتلزنم هنال ناضمر رهش يف عماجملا ىلع ام هفاكتعا داسف

 . ناضمر رهشل ةرافكلا ركذ ىضم دقو ةندب مهدنع هيف ةرافكلا ف

 نيرهش مايص وا ةبقر قتع مهعم ةرافكلا ىنعم هيلع جرخيام رادمو

 هنال هفاكتعا داعأ اذا ةنسلا ىنعم ىلع كلذ زوجي نأ توجر ناضمر رهش يف

 ايهيف يهنلاو كلذ هل زوجيال نا توجر ناضمر رهش نم يدنع دشاب سيل

 . دحاو

 . رش ابي وأ لبقي فكتعملا ف اوفلتخ او ؛ هنمو

 . ذخأن هبو هسفن عاقولا الا هزاوج دسفيال : ءاطع لاقف

 .لوقن كلذك ركب وبأ لاق : يعفاشلا لاق

 . هناكتعا لسف جرفلا نود عماج اذا : روث وبا لاق

 . ينزملا بهذم كلذ هبشي : يأرلا باحصا لاقو

 نود عماج اذا هنا انباحصا لوق يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبا لاق

 .هيف مزليام ىنعمب عماجملا ناك كلذل ادمعتم ةفطنلا لزناف جرفلا

 هملعاالف هجرفب وا هديب اهندب نم ائيش سمل وا لبق ايناو لزني مل اذاو

١٤٩



 . فاكتعالاو موصلل دسفملا عايجلا ماقم مهعم موقي

 نممو مهرثكا هيف صخرف فكتعملل بيطل أ ف اوفلتخ او ؛ هنمو

 . يأرلا باحصاو روث وباو يعفاشلاو سنا نب كلام هيف صخر
 . ةفكتعملا بيطتت ال : ءاطع لاقو

 . اهفاكتعا كلذ عطقيال : لاقو

 . ةفكتعملا بيطتت نا هركي . رمعم لاقو

 هركي انا ءاطع لعلو كلذ هرك نم ةيهاركل ىنعمال : ركب وبا لاق

 .دجاسملا ىلا جورخلا دنع ءاسنلا كلذ نع ىهنام ةهج نم بيطتت نا اهف

 هفرعا ءىش اذه لثم ف انباحصا لوق نم ينرضحيال : ديعس وبا لاق

 . ةأرملل بيطلا عنم نم هيلا بهذامو عضوملا اذه

 فاكتعالا ف لئاسم هنمو

 ءاطع هيف هركف هعيبو فكتعملا ءارش يف اوفلتخاو : ركب وبا لاق
 . يأرلا باحصأو يعفاشلا هيف صخرو 0 يرهزلاو دهاجمو

 يرتشي نم هل نكي مل اذا زبخلا يرتشي نا هل : يروثلا نايفس لاقو
 . لبنح نب دمحا لاق هرو هل

 عيبيو يرتشي : لاق هنا هنع مساقلا نبا ركذف كلام نع هيف فلتخاو

 . اربسي ناك اذا

 . يروثلا لاقام لثم : ةرم لاقو
 ماعط نم هنم دبالام الا عيبيالو فكتعملا يرتشيال : ركب وبا لاق

 . ةيافك هل نكي مل اذا
 ۔ : () هجوا ةثالث كلذف تاراجتلا عاونا رئاس اماو

 . ةخسن نم رثكا ف اذكه ))



 دراول ١ ربخلل هوركم كلذف دجسملا ف عيبيو يرتشي نا : اهدحا

 . دجسملا يف ءارشلاو عيبلا نع يهنلا هيف يذلا

 هفاكتعال اعطاق كلذ ىلع اذهف ةراجتلل قوسلا ىلا جرخي نا : يناثلاو

 . يرتشي وأ عيبي

 ريغ كلذف اعجار وا هقيرط يف ابهاذ ناسنالا ةجاحل جرخي دقو

 . هوركم

 نا فكتعملل نا انباحصأ لوق يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبا لاق

 كلذ ريغ ءيشل جرخيالو كلذ هيفكي نم هدنع نكي مل اذا هماعط يرتشي
 ًائسش هنم ىرتشاف هيلا جورخلا هل زوجحم ايف اجراخ وأ ءارشلاو عيبلا نم ادصاق

 مهلوق نم ليقام ضعب يناعم يف يدنع جرخي اميف هفاكتعا نع قوعتف عاب وا
 . هفاكتعال اعيمج كلذ ردقب دجسملا يف دعق هفاكتعا متا اذا هنا

 ىنعمل لاح ىلع هب رمؤيال ؛ يعمف دجسملا يف ءارشلاو عيبلا اماو

 ايندلا لايعا نم ائيش دجسملا يف لمعيال هنا مهلوق يناعم يف وه :ذا هفاكتعا
 هتوق ىنعمل ءارشلاو عيبلا نوكي نا الا ايندلا لايعا نم ءارشلاو عيبلاو

 عيبلا عنم ىنعم الا ةيهارك كلذ يف دجأالف هئارش ىلا جرخي يذلا هماعطو

 . هفاكتعا ىنعملال دجسملا ف

 نم هسفن ىلع ررضلا فاخ اذا ينبجعيو : ديعس وبا لاق : ةلأسم

 لمعلا عنمي الا دجسملا يف اهلمعي ةعيض نم لالحلا عاونا نم لامعالا كرت
 نسحي امم هتعنص تناك اذا ةيهارك كلذ يف ىل نيبيالو هسفن هب توقيامب

 . هل ينبجعيالف كلذ ريغ امإو دجسملا يف هل اهلمع

 نا فكتعملا نذؤملل هركيال يعفاشلا ناك : ركب وبا لاق : ةلأسم

 ٠ ةرانملا دعصي

 هيف صخرو { كلذ كلام هركو يأرلا باحصأو روث وبا لاق هبو

س ١٥١١



 . ىرخا ةرم
 . هب سابال : ركب وبا لاق { مساقلا () نبا لاق هبو

 ءيش اذه يف انباحصا لوق نم اذه يف ينرضحيال : ديعس وبا لاق

 هيلع سأبال نا دجسملا دودح يفو دجسملا ي ةرانملا تناك اذا ىنبجعي هنكلو

 ناك اذا ةيهارك اضيا هيلع كلذ يف يل نبي مل دجسملا ريغ يف تناك ولو كلذب
 . ناذألا ىلا جاتحا وا نذؤملا

 ديعسو يعازوالاو حابر يبا نب ءاطع ناك : ركب وبا لاق : ةلأسم

 فكتعملا يتأي نا اسأب نوريال يعفاشلاو دعس نب ثيللاو زيزعلا دبع نبا
 . دجسملا ئ ءالعلا سلاجم

 بتكي نا هركو ئ ملعلا سلاجم ي لغتشيال : سنا نب ١ كلام لاقو

 . ملعلا

 . هرغو فاكتعالا ف ملعلا ةباتك هل بحتسي :: ركب وبا لاق

 انب احصا لوق ف جرحي هنا ؛ يعم : ديعس نب دمحم ديعس وب ا لاق

 هتباتكو ملعلا ميلعت اماو 7 ايندلا لامعا هفاكتعا دجسم يف هركي ينا هنا
 نم كلذو اين للا روم ١ نم موق ىنعم ف يدنع جرحي ال كلذف هخسن ىنعمل

 . ًاعيمح هلفنو هضرف ةرخآلا روما لضفا

 روما نم دصقلل ءاركلاب هريغ الو ملعلا هيف خسني نا ينبجعيال هنكلو
 . ايندلا

 ملعلا ميلعت ىلا دصقي وا هنع هل ىنغال يذلا هتوق كلذكو : لاق

 نا توجر ارجا خسنلا ىنعم ىلع كلذ ىلع ذخأ ولو هخسن يف هتابثاو كلذب

 ميلعتلا ىلع ثحلاو ظفحلا كلذ ف وجري ناك اذا هكرت نم لضفا كلذ نوكي

 . ايندلا رومأ نم ال ةرخالا رومأ نم يدنع اذه نال

 . مساقلا وبأ ةخسن )١(

_ ١٥٢١ 

 



 . ضيحت ةفكتعملا ةأرملا يف اوفلتخاو : ركب وبا لاق : ةلأسم

 سنا نب كلامو نمحرلادبع نب ةعيبرو رانيد نبا نعو يرهزلا لاقف
 انيورو عجزتلف ترهط اذاف جرخت : ىأرلا باحصأو يعفاشلاو يعازوالاو

 تمغا ترهط اذاف اهراد ف اهطاطسف برضت : ىعخنلا ميهاربا لاقو

 . مايالا كلت

 دا حربتال ةضاحتسللاو : يعفاشلاو كلام لوقب لوقا : ركب وبا لاق

 .رهاطلا مكح اهمكح

 لاقام وحن انباحصا لوق يناعم ف جرخي هنا ؛ ىعم : ديعس وبا لاق

 اذا اهنكلو اهفاكتعا اهيلع دسفيالو اهفاكتعا نم جرخت ضئاحلا ركب وبا

 . هرخؤتالو اهفاكتعا ىلع تنب ترهط

 كلذ فاكتعا اهيلع دسف راهنلا رخآ تضاح ول اهنا موق ىنعم يفو

 دجسملا اهلوخد ف رجفلا لبق نم هيلع ينبتو موصب الا نوكيال هنال مويل

 . كلذ اهموي مامتل

 مامت ىلع ينبت اينا هنا مهلوق ىنعم يف جرخ ليللا يف تضاح ناو
 . اهمايا

 . يدنع مهلوق ىنعم يف رهاطلا ةلزنمب يهف ةضاحتسملا اماو

 يدنع جرخيالو يلصتو لسغت اهنا : ركب وبا لاقام ىنعم اهيف جرخيو
 . ةالصلل ةراهطل أ عيمجل جرخت ن ١ ام نال لسفغلل نيتالص لكل جرخت ن ١ ام

 نكت مل ولو دجسملا هب دسفي ام ةراهطل جرخت نا اهل ينبجعي كلذكو
 . ةرضاح ةالصل

_ ١٥٣ _



 وا هتجوزل نذاب جرخي لجرلا يف اوفلتخاو : ركب وبا لاق : ةلأسم

 . مهعنم هل ادب مث فاكتعالا يف هدلو مال وأ هربدمل وا هدبعل

 . مهعنم هل : لوقي يعفاشلا ناكف

 مثاي هنا ريغ يعفاشلا لاق ايك ةمألاو دبعلاو ةجوزلا يف يأرلا باحصأ لاقو

 . نذالا دعب مهعنم اذا

 اوذخا ايلف فاكتعالا يف ايل نذأي : ةجوزلاو دبعلا يف كلام لاقو

 . كلذ هل سيل نا هعطق دارا هيف

 نذا ةلي يبنلا ناب الالدتسا نذالا دعب ةجوزلا عنم هل : ركب وبا لاق

 . هيف نلخد نا دعب نم نهعنم مث فاكتعالا يف بنيزو ةصفحو ةشئاعل

 . ىنعملا اذه ف انركذ نم رئاسو ءامالاو ديبعلاو

 ناك نا انباحصا لوق يناعم ي جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبا لاق

 نيمي وأ رذن نم اهسفن هتمزلا ام قيرط نم اهمزل امناف امزال فاكتعالا
 . فالتخالا هيف يدنع جرخيف كلذ نم اهجوز اهعنمف

 يذلا بجاولا لثم رذنلاو مزاللا ىضقت نا اهل نا : لاق نم لاقف

 . هب ءافولا اهيلع كلذ نال اهيلع هللا هبجوا

 انا كلذ نال هنذاب الا كلذ اه سيل نا : لوقلا ضعب يف ليقو

 . كلذ ينبجعيو اهسفن هتمزلا

 يف تلخد نا دعب نم اهعنم هل نكي مل تفكتعاف اهل نذا ناف

 ىتم هنال هنذاب الا نكي ل اذا لاح ىلع كلذ هل نوكي نا دعبيالو فاكتعالا

 . عنم ءاش ىتمو نذا ءاش

_ ١٥٤



 ىنع هيف لوخدلاب اهمزل دق هنال مويلا كلذ اهعنم هل سيلف هيف تلخدق
 . مويلا كلذ متي ىتح محلوق

 نم هيف تلخدام الا كلذ نم همزليال نا ينبجعيف ماياب اه نذا ناو

 . كلذ نع ةعجرلا وه هلو يه اهيلع سيل كلذ نال كلذ متي ىتح مايالا

 اهمزل اذاو مزالل ١ ىنعم ىضم دقو اهل مزال نع نكي ل ام هلثم اهلو

 ىلا اهيلع نوكيو اهعنم هل نا : لوقي نم لوق ىلع اهعنمف كلذ نم ءيش

 . هب يصوت نا

 ساقني لهو ۔ هللا همحر _ يدنكلا دمجأ نب ديعس وهو : هريغ لاق

 زاجا نم لوق ىلع هتيدأت نع اهجوز اهعنمو جحلا ةضيرف اهتمزل اذا اذه ىلع
 . هب يصوي نا اهمزلي ناب اهعنم هل

 عجر

 اومزلا اميف اهل ملعاالو اذه يف نوها دلولا ماو ةمالاو يدنع دبعلاو

 ىنعم ف كلذ مهمزليال هلعلو ةرم ريغل كلذ اولعفي نا رما هيلع مهسفن ١

 . رذنلا نم ناك اذا ائيش نوكلميال ذا لوقلا ضعب

 يأرلا باحصاو روث وبأو يعفاشلا ناك : ركب وبا لاق ؛ هنمو
 ف مساقلا نبا صخرو فاكتعالا نم هبتاكم عنم ديسلل سيل : نولوقي

 . هنم ريثكلا نم عنمو ررض هيف ديسلا ىلع نوكي يذلا ريسيلا

 . يعفاشلا لاق اك : ركب وبا لاق

 رح بتاكملا نا انباحصا لوق يف جرخي هنأ ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 ينالو هيهنو هرما نم ءيش يف بتاكملا ىلع ديسلل ليبسالو بتاكيام نيح نم
 . هملعا هفاكتعا

 هوجولا نم هجوب ناضلا همزليام قيرط نم كلذ بجوي نا الا

_ ١٥٥



 . نرضحم هملعأالو

 يمغأ اذا : نالوقي روث وبأو يعفاشلا ناك : ركب وبا لاق : ةلأسم

 قافا اذا هيلعام لدبا نج وأ فكتعملا ىلع

 . لبقتسي : يأرلا باحصا لاق

 . حيحص يعفاشلا لوق : ركب وبا لاق

 يف تمصلا رذن اذا : لوقي يعفاشلا ناك : ركب وبا لاق : ةلأسم

 . هيلع ةرافكالو ملكت هفاكتعا

 . تمص فاكتعالا يف سيل : يأرلا باحصا لاقو

 . لعف هل ملسا كلذ ناك اذا : روث وبأ لاقو

 نوكي نا اما هب ملكتيام ولخيال هنال تمصلا همزليال نكلو : لاق

 هنع يهنملا ءيشلاب لوقلاو توكسلا نم لضفا قحلاب لوقلاو الطاب وا اقح

 . هريغو فكتعملا

 موقي نا رذن الجر رما هنا لع يبنلا نع سابع نبا نع انيور دقو

 متيو ملكتيو لظتسيو سلبجي نا موصيو لظتسيالو ملكتيالو سمشلا يف
 () هموص

 نا رذن نميف هنا انباحصا لوق يف جرخي هنا يعم : ديعس وبا لاق
 . هرذن ةرافك يف فلتخيو كلذ ريغ هيلع سيلو ملكتي هنا اموي ملكتيال

 . هرذن ةرافك هيلع نا لوقلا ضعب يفف

 لاصو ال» : ةلي يبنلا لوقل هيلع ةرافكال لوقلا ضعب يف نا وجراو

 . نك يبنل ١ يهل ةيصعملا ىنعمل جرحي موي تمص ناكو « موي تمص الو موص

 . ةيصعم يف رذن نميف انباحصا فلتخيو

 ١٢٩ ةحفص ةلأسملا ترركت )١(

 ١٥١٦



 ءافوالو ةيصعم 1 رذن نم ىلع ةرافكال هنا لوقلا رثكا هنا ؛ يعمو

 . كلذ ينبجعيو

 ؟ هفاكتعا يف ركسي فكتعملا يف اوفلتخاو : ركب وبا لاق : ةلأسم

 . ابجاو ناك نا ءىدتبيو هفاكتعا دسفي : لوقي يعفاشلا ناكف

 . هيلع هفاكتعا دسفي مل اليل ركس اذا : يأرلا باحصا لاقو

 سيل ناك نا انباحصا لوق يناعم يف جرخي هنا انعم : ديعس وبا لاق

 . اعيمج نيلوقلا ىنعم هبشيام

 . عامجلا الا هفاكتعا دسفيال : لوقي نم لوق ىلع

 ركسلاف هفاكتعا دسفي ةيصعملاب : لوقي نم لوق ىلع يدنعو

 . ةيصعم

 نالو موص ليللا يف سيل ذا هنأ بهذي هلعلف ليللا يف : هلوق اماو

 هموص لطبيو هل موصالف ناركس وهف وه رجفلا تقو هيلع ىضما ذا ركسل ا

 . موصلاب الا نوكيال فاكتعالاو

 ىنعمب فاكتعالا ىنعم يدنع تبثي مل موصلا يناعم تبثت مل اذاو

 . انباحصا لوق

 مويو رطفلا موي فكتعا نميف اوفلتخاو : ركب وبا لاق : ةلأسم

 . قيرشتلا ماياو ىحضألا

 . هب نالوقي يعفاشلاو سنا نب كلام ناكف

 رفكيو هسفن ىلع كلذ لعج اذا اهناكم امايا فكتعي : نسحلا لاقو

 . انيمي دارا اذا هنيمي هنع

 .لوقا كلام لوقب : ركب وبا لاقو

١٥٧



 هنا انباحصا لوق يناعم ف جرحي هنا ؛ يعم : ديعس وبا لاق

 ناف قافتالا ىنعمب رحنلاو رطفلا موي موصال هناو موصب الا فاكتعا ال
 لطبو فاكتعالا عقوم كلذ عقي مل ةليسولا ىنعمب افكتعم كلذ يف لخد
 . لطاب كلذ نال لدب هيلع يل نيبيالو هفاكتعا

 . ةيصعم كلذ ناك ايهفكتعي نا ارذن كلذ هسفن ىلع لعج ناو
 ف فالتخالا ىنعم يدنع جرحيو يدنع كلذ هيلعالو كلذب هل ءافوالو

 . كلذب رذنلا يف هيلع ةرافكلا

 . نس رذن نا مزليو فاكتعالا

 . ىتوملا نع فاكتعالا ءاضق ين اوفلتخاو : ركب وبا لاق : ةلأسم

 نع فكتعي : الاق ايهنا نينمؤملا ما ةشئاعو سابع نبا نع انيورف
 . روث وبأ لاق هبو تيمل

 . فاكتعا تيملا نع ىضقيال : يعخنلا ميهاربا لاقو

 انيكسم نوتس هنع معطي رهش هيلع ناك اذا : ةنييع نب مكحلا لاقو

 ٠ موصلل ننالثو فاكتعالل نينالث

 هيلع ناك اذا ادم موي لك ناكم هنع معطي : يعفاشلا لاقو

 . موصب فاكتعالا

 . عاص فصن موي لك هنع معطي : يأرل ١ باحص ال اقو

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

 تقو يف هيلع سيل هيلع ادبؤم ناكو هب في ملف فاكتعا هيلع بجو
 فاكتعالا كلذ هنع ىضقيو هنع فكتعيو هب ىصوي نا هيف ثنحيف فورعم

 . لامعالاب جحلا يناعم هبشيو لمعلاو موصلا ةلزنمب هنال
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 . رذنلا ةرافك هيلع نا ٤ يعمف ثنح ىتح هيلع رذن ف طرف نا اماو

 هبشا الدب ريصي ىتح هنيعب فاكتعالا توبث ىنعم لاحتسا اذاو

 ىصوا ناو كلذب ىصوا اذا ماعطالاب ةرافكلا هنع جرخت نا يدنع

 لاحتسا دقو ايح ناك ول هنال هلام نم هب ىصواام هنع ذفنا فاكتعالاب

 . هنيعب رذنلا

 فكتعيو ةرافكلا الا هيلع ءيشال هنا : يدنع لوقلا ضعب يف ناك

 . مايألا ناكم

 . مايالا ناكم فكتعي الو دارا هلعل : هريغ لاق

 عجر

 . ةفورعملا مايالا كلت قيطيال هنال ةفورعم امايا رذن ناك اذا

 لك نع رفك ءاش ناو مايالا لدب فكتعي نا هيلع نا : لاق نم |لاقف

 . نيكسم ماعطاب موي

 ناكم فكتعيو ةرافكلا هيلع نأ لئاسملا يف راثآلا ضعب يف هلعلو

 هتلاحتساو كلذ مدعل ةرافكلا هيلع نا جرخي اينا يدنع دعبيالو امايا مايألا

 . قيطيال ام ىنعمب جرحي نا هعضوم نع

 نب ركب يباو دلحم ةبالق يبا نع انيور : ركب وبا لاق : ةلأسم

 فارصنا نوكي نا نوبحتسي اوناك مهنا بطيوح نب بلطملاو نمحرلا دبع
 . رطفلا دعب هالصم ىلا هفكتعم عضوم نم فكتعملا

 . لبنح نب دمحأو سنا نب كلام لاق هبو

 تباغ اذا هنم جرحي نال : لوقي يعفاشلاو يعازوالا ناكو

 .سمشلا
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 يضقني رهشلاو سمشلا لاوزب ىشعلا لوزيو ىشعلا : ركب وبا لاق

 . ناضمر رهش نم موي رخا نم سمشلا بورغب

 نا انباحصا لوق يناعم يف جرخي هنا ؛ يعم : ديعس وبا لاق
 كلذ ءاضقنا نا هجو لك ف مايالاو رهشلا رخآ نم مايالاو رهشلا فكتعملا

 لوخدو سمشلا بورغ عم رهشلا كلذ نمو ؛ مايألا كلت نم موي رخآ نم

 . فالتخا كلذ يف يعم جرخيال ليللا

 هيف نوكتال يذلا افكاع ناك اذا لجرلا نا انعمس دقو : ةلأسم

 ناك يذلا دجسملا كلذ نم سمشلا لاوز دعب جرخي نا هل زوجي هنا ةعمجلا

 . ةعمجلا ىلا هيف افكتعم

 عدي نا هل له هيقسي ءام هلو ضيرم هعم لجر ناك اذاف : تلق

 هءام يقسيو هضيرم ىلع موقي نم هناكم عضي نا هنكمأ نا : لاق ؟ ةعمجلا

 . ةعمجلا عديالو لعفيلف

 ةالصلا كرديالو تقولا قاض نا ىلا ةعمجلا ديري ناك لجرف : تلق

 .ال : لاق ؟ هلزنم يف سلج نا ساب هيلع له

 رقصلا نب نازع نع ىتلا ةعقرلا نم ۔ ةفاضملا ةدايزلا ۔ نم : ةلأسم
 هفاكتعا لدحسم ريغ ف ةعمحل أ يتعكر يلصي و ١ ةيزعتلل سلجي يذل اف : تلق

 همزلت نا فاخا : لاق ؟ رذن هفاكتعاو 0 هفاكتعاب هسولج لصي مل نا

 هللاو رذنلا ةراقك ىمسم اموي فكتعي نا ىمسم اموي رذن ناك نا ةرافكلا

 . رخآ اموي فكتعي نا ىمسم ريغ اموي ناك ناو . ملعا

 ؟ كلذ زوجي راهنلا نود ليللاب فكتعي نا لجر رذن ناف : تلق

 نا رذن ناو ؛ ليللاب فكتعي انإ هرذن ناك اذا هيلع فاكتعا ال : لاق
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 . كلذ هل زئاجف ليللا نود راهنلا فكتعي

 نع هتلأس ۔ هللا همحر ۔ ديعس يا خيشلا عماج نم ةدايز : ةلأسم

 قيرط نم الا ضرف هنا ملعاال : لاق ؟ لفن وأ ضرف وها فاكتعالا

 . كلذ همزل نمو روذنلا

 نع يهنلا ناكف هيف ءطولا نع ىهن دق لجو زع هللا ناف : هل تلق
 يف جرخي هنا ؛ يعم : لاق ؟ مومعلا يف ناك ما الفن وا ابجاو هيف ءطولا
 . مومعلا ىنعم

 . موص ريغب وا موصب فاكتعالا نوكيف : هل تلق

 . موصب الا نوكيالف : انباحصا لوق يف اما

 . ملعا هللا : لاق ؟ هيف موصلا يف ةلعلا ايف : هل تلق

 . باتكل ١ ل ا ؛ عجر

. 
. 

٦
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 ن ونالئل ١ ب ايل ١

 فكتعملا ةالص ف

 باتك نم ةعقر نم

 ين برغملا ىلصي نا هفاكتعا فكتعملا ىضق اذا لا بحاو : لاق
 . جرخي نا سمشلا تبرغ اذا هلو دجسملا

 مج لصي نا هباحصا داراف دجسملا ماما فكتعملا ناك ناف : تلق

 ةحرصلا ةمدقم يف مهب لصي نا هلأ دجسملا باب ةمدقتم يهو ةحرصلا يف

 مهب يلصيالو كلذ ف ةحرصل ١ طسو مدقملا دجسملا باب ف مهب يلصي ناو

 فلخ وه يلصيو هريغ رمايو وه يلصيالف كلذ نم دب مهل نكي مل ناف مادق
 . مامالا ةالصب دجسملا باب دصق نم

 هتالص مامالا ىضق اذاو هدحو ىلص هعم موقي نم ادحا دج ل ناو

 ثيح همدقم يف وهو دجسملا جلاو يف هريغو وه ىلص دجسملا ةحرص يف
 . ةحرصلا يف مامالا ىضق اذإ هتالصب مامالا عم ىلص نم زوجيال

 تفكعف فوكعلاب ترذن ةأرما نعو ۔ نئاهرلا باتك ۔ نمو : ةلأسم

 ىلا ةجاتحم ةريقف تناك نا : لاق ؟ ال ما كلذ اهل زوب له لزغت تدعقو

 . باوثلا كلذ يف ناكو اه زاج كلذ

 هللا ركذو ةرخآلا رمال اهفاكتعا ف غرفتلاف كلذ نع ةينغ تناك ناو

 . ىلوا

 ةاهابم كلذب ديرت نا الا تلزغ نا ضقتني اهفاكتعا نا لوقأالو
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 . ملعا هللاو كلذ اهل زوجيالف كلذب ايندلا يف ًارثاكتو

 قلي مل اذا اسأب لمقلا لتق يف فكتعملا يف ملعا الو ؛ هنمو : ةلأسم
 . هيف فكاع وه يذلا دجسملا يف كلذ

 هكرتي مل اذا لمقلا لتقب هيلع سابالف هانعم : باتكلل خسانلا لاق

 . ملع ا هللاو دجسملا يف هلتق دعب

 عجر

 . دجسملا رهظ ىلع دعصي نا هلف رحلا ناك اذا فكتعملاو : ةلأسم

 . عرشلا نايب باتك لا ؟ عجر

  
س ١٦١٤



 نوثالثلاو ىداحلا بابلا

 رذن لك ةرافك ةفرعم ف

 ةرشع مايص وأ نيكاسم ةرشع ماعطا هترافكف (مهللا ( : لاق نم

 . مايا

 مايصف دبي مل ناف نيكاسم ةرشع ماعطاف (براي) : لاق ناو
 . مايا ةثالث

 موصي : لاق ؟ ثنح مث اذكو اذك لعفا : لاق نمع هتلأسو : ةلأسم

 هبجوا يذلا رذنلا نوكي نا الا نينيكسم وا انيكسم معطي وا نيموي وا اموي

 . هسفن ىلع لعج ايب يفي نا هيلعو هيلع ةرافكالف هللا ةعاط يف هسفن ىلع

 ماعطا نيمي ةرافك يهف (براي) : لاقف رذن نم : لاق : ةلأسم
 . مايا ةثالث مايصف دجي مل نمف نيكاسم ةرشع

 ف هنع هللا يضر ديعس نب دمحم ديعس يا نع : لاق : ةلأسم

 : لاق ؟ (براي) وا (مهللا) : لاق فيك ردي ملف ءيش ىلع ارذن رذن لجر
 . (براي) ةرافك هيلع

 : تلاقف ترذن ةأرما ف هل باوج ف ديعس وبا لاقو : ةلأسم

 ينو كلذ اه هللا لعفي نا ءىش ىلع نيظفللا نيذه دحا (هللااي) وا (مهللا)

 : ليق دق هنا : لاق ؟ كلذ دحا يا ملعت ملو ترذنام ناكف ءيش ىلع ءيش
 مايا ةرشع مايص وا نيكاسم ةرشع ماعطا وهو ءاوس هلك كلذ ف ةرافكلا نا

 . كلذ يف ريخ مايا ةثالث ةخسن
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 . ريحم مايا ةرشع مايص وا نيكاسم ةرشع ماعطا : لاق نم لاقو

 مايصف دجي مل ناف نيكاسم ةرشع ماعطا (براي) وا (هللاب) هلوق ين

 . مايا ةنالث

 ةرشع مايص وا نكاسم ةرشع ماعطا (مهللا) هلوق ف : لاق نم لاقو

 . ري مايا

 ناف نيكاسم ةرشع ماعطا (براي) وا (هللااي) هلوق ف : لاق نم لاقو

 . مايا ةثالث مايصف دجي ل

 ةرشع ماعطا وا مايا ةثالث مايص يف (كلذ يف ريحغ) يف لاق نم لاقو

 نا ثنحلل ةرافكلا ىنعم هيف تبث اذا هلك اذه ىنعم يدنع هبشيو

 مايصف دبي مل ناف نيكاسم ةرشع ماعطا ةيناثلا نيميلا ةرافك هيف مزلت
 . مايا ةنالث

 ناو هب ءافولا مزليو هب ءافولا زوجي امم ناك اذا ههجو ىلع رذنلاب افولاو
 رما ىنعم ف رذنلاب ديري اناو ارركم اريثك ظفللا اذه نم ائيش لوقلا ناك

 . دحاو

 . ةدحاو ةرافك كلذ هيف يزجي هنا ؛ يعمف

 اهردق هنع بيغيو ةيصعم وا ةعاط رذنب هسفن نم ملع ناف : ةلأسم

 ؟ هلثمو اذه لثم ف همزليام اهبجوا يذلا ببسلاو اهيف تناك ةينلا دقعو

 هيف ةيصعملا يف رذنلاو ؛ رذنلاب رفك هنا ملعي ىتح رفكي نا همزلي : لاق

 . فالتخا

 . هيلع ءيشال : لاق نم لاقو
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 فلأ رذن لجر نعو ناسغ نب كلام ناسغ يا باوج نمو : ةلأسم

 الا هيلع سيلف تفصوام ىلعف ؟ ثنحو دحاو لاقمو ةدحاو ةظفل يف رذن

 هيلعف ىتش ناعم ف ناك ناو دحاو ىنعم 1 كلذ ناك اذا دحاو رذن ةرافك

 . ترثك وا يناعملا تلق رذن ةرافك ىنعم لكل

 هترافكو رذن وهف ؟ هيلع ثنح نيمي ىف هلل رذن هيلع لاق اذاو : ةلأسم

 . رذن ةرافك

 يا لع ضورعم مكحلا نب ديعس رفعج يا نع دجوي ام : ةلأسم

 هيلع : لاق ؟ ثنح مث رذن لع : لاق نمع هتلأسو - هللا همحر ۔ يراوحلا

 . مايا ةثالث مايص

 ريحم ؛ ةثالث وأ نيموي وا موي مايص هيلع : ليق دقو : لاق ؛ هريغ نمو
 . كلذ يف

 . موي مايص : لاق نم لاقو

 . مايا ةئالث مايص : لاق نم لاقو

 . مايا ةثالث مايص : لاق ؟رذن هلل لع لاق ناف : هل تلق ؛ هنمو

 . فالتخا اضيا هيفو نسح : لاق ؛ هريغ نمو

 هيلع وأ رذن هيلع : لاق اذاو هللادبع يا نع دجوي اممو ؛ هريغ نمو

 . رذن ةرافك هترافكو رذن وهف ؟ هيلع هيف فلح نيمي يف هلل رذن

 ةرافك هيلع : لاق ؟رذن لعف الاو هللاو : لاق ناف : تلق ؛ هنعو

 . رذنلا ةرافك مايا ةئالث مايصو نيمي

 . رذنلا يف فالتخالا يف لوقلا ىضم دق : لاق ؛ هريغ نمو
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 هيلعف ؟ ثنحي مث رذن لع هللو رذن هلل اع لوقي يذلا يف ؛ هريغ نمو

 . مايا ةثالث مايص وا نيكاسم ةرشع ماعطا

 وا نيموي وا موي مايصف ؟ ثنح مث هلل لقي لو رذن هيلع : لاق ناو

 . نينيكسم وا نيكسم ماعطا

 ىلا يلع يبا باوج نم رهزالا نب دمحم نب يراوحلا لاق : ةلأسم
 ؟ رذن وهف اذكو اذك لعفت نا اهنبا حص نا : تلاق ةأرما نعو : ناورم يا

 . نينيكسم وا انيكسم معطت وا نيموي وأ اموي موصت اندنع

 ىسوم يلع يال تلق : رهزالا نب دمحم نب يراوحلا لاق : ةلأسم

 وا نيكاسم ةرشع ماعطا (مهللا) كلذب هلوق نا : لاقو يلع نب ىسوم نبا
 . مايا ةرشع مايص

 ءاوس (مهللا) ةرافكو (براي) ةرافك نا : نيملسملا ضعب لاق دقو
 . مايا ةثالث مايص وا نيكاسم ةرشع ماعطا

 . زئاج كلذ لكو : لاق

 . اذه ليق دق معن : لاق ؛ هريغ نمو

 مايص وا نيكاسم ةرشع ماعطا هترافكو ءاوس كلذ لك : لاق نم لاقو

 . مايا ةرشع

 دبي مل ناف نيكاسم ةرشع ماعطا هلك كلذ ةرافك : لاق نم لاقو

 . مايا ةثالث مايصف

 كلذ هلوق يف اماو ، (براي) هلوق يف كلذ نا : لاق نم لاق دقو
 . مايا ةرشع مايص وأ نيكاسم ةرشع ماعطاف (مهللا)

 ةرافك نا ناورم يبا ىلا هنم باوج يف يلع يبا نع اذه دجويو
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 . ةلسرم نيمي ةرافك (براي)

 يبا ىلع ضورعم بوبحم نب دمحم نب ريشب نع دجوي امم : ةلأسم
 نيكاسم ةرشع ماعطا : لاق ؟ ثنح مث (براي) : لاق ناف : تلق يراوحلا

 . مايا ةئالث مايص وا

 . هيلع سأبال : لاق ؟اذكو اذك لعف هتلعف نا : لاق ناف : تلق

 ارذن هسفن ىلع لعج لجر نعو ديزي نب ةنادغ باتك نم : ةلأسم
 مايص وا ةتس ىلا نيكاسم ةنالث ماعطا رذنلا : لاق ؟ ايده هلعجي لو |ےهبم

 .ةتسلا ىلا مايا ةثالث

 وا موي مايصف ؟ ءيشب مسي ملو ارذن هسفن ىلع لعج لجر نع لئسو
 لا مايا ةثالث موصي وا معطي وا نينيكسم وا نيكسم ماعطا وا نيموي

 . ةتسلا

 . ةرشع ىلا نيكاسم ةتس معطي : لوقي ملسم ناكو

 ماعطا وا نيموي وأ موي مايص وهف مسي مل اذا رذنلا يفو ؛ هريغ نمو
 . نينيكسم وا نيكسم

 . ةرافكلاو بضغلاو نيدلا يف رذنلا مزلي : ليقو

 وا اموي ثنح اذا موصي نا وهو اذكه رذن هيلع : لاق ناف : ةلأسم

 . انغلب اذكه نينيكسم وا انيكسم معطي وا نيموي

 . رفكي وا ثنجي هناف نكميالام ىلع رذن نمو : ةلأسم

 روتل ١ به ذف هب لسغي اروت موق لدنحع نم راعتس ١ لجر نعو : ةلأسم

 داع مث ءاد هباصاف هب لستغا دوعاال اناو لع هددرا (مهللا) : لاقف هدي نم

 نيكاسم ةرشع ماعطاف ردقي مل ناف مايا ةرشع موص هيلع : لاق ؟ هب لستغاف
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 مايصف دبي مل ناف نيكاسم ةرشع ماعطا : لاق نم لاقو ؛ هريغ نمو
 . مايا ةثالث

 ؟ اذكو اذك نلعفأل رذن هلل لع : لاق لجر نع لئسو : ةلأسم

 نينيكسم معطيلف ةعاط ريغ ناك ناو لعفيلف ةعاط ناك نا : لاقف

 . نيموي موصي وا
 ةرافك ؛ ةدحاو اهترافكف ثنح مث براي مهللا : لاق نمو : ةلأسم

 . (مهللا)

 ةرشع ماعطا : لاق نم لاقن رذنلا ةرافك يف فلتخا دقو ؛ هريغ نمو

 . ريحم وهو مايأ ةرشع مايص وا نيكاسم

 مايا ةثالث مايصف دجم ل ناف نيكاسم ةرشع ماعطا : لاق نم لاقو

 . (براي) وا (مهللا) ين هلوق هلك اذهو

 ةرشع م ايص وا نيكاسم ةرشعب ( مهلل ) : هلوق 1 : لاق نم لاقو

 . ريخ وهو مايا

 مايا ةثالث مايصف دجي مل ناف نيكاسم ةرشع ماعطا : لاق نم لاقو

 . (براي) وأ (مهللا) : هلوق ين هلك اذهو

 مايا ةرشع مايص وا نيكاسم ةرشعب (مهللا) : هلوقو : لاق نم لاقو

 . نيمي ةرافك (براي) و

 . برايو مهللا لوالا لوقلاب كلذ لك : لاق نم لاقو
 . ةلسرم نيمي كلذ لك : لاق نم لاقو

 مايا ةثالث مايص وا نيكاسم ةرشع ماعطا كلذ لك : لاق نم لاقو
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 نيمي ةرافكف (مهللا) ين اماو (براي) هلوق يف كلذ : لاق نم لاقو

 ثنح مث رذن هيلع هلل : لاق نم نا ملعاو رقعج نبا عماج نمو

 . مايا ةثالث مايص وا نيكاسم ةرشع ماعطا هيلعف

 وا نيموي وأ موي مايصف ثنح مث هلل لقي ملو رذن هيلع : لاق ناو
 . نينيكسم وا نيكسم ماعطا

 ماعطا كلذ ةرافكف ثنح مث اذكو اذك يل لعفا مهللا : لاق ناو
 . مايا ةئالث مايص وا نيكاسم ةرشع

 لعفا اناو اذكو اذك يل لعفا اذه وحن وا يالوماي وأ براي : لاق ناو
 . مايا ةنالث مايص وا نيكاسم ةرشع ماعطا هيلعف ثنح مث اذكو اذك

 ةرافك ةدحاو اهترافكف ثنح مث براي مهلل ا : لاق نمو ؛ هنمو

 مث دحاو ىنعمو ةدحاو ةظفل ف رذن فلا لع : لاق لجر يفو

 يف كلذ ناك اذا دحاو رذن ةرافك الا هيلع سيلف تفصوام ىلعف ؟ ثنح
 . دحاو ىنعم

 تلق رذن ةرافك ىنعم لكل هيلعف ىتش ناعم يف كلذ ناك اذا اماو
 . ترثك وا يناعملا

 يف ريخ وها براي وا مهللا : رذنلا يف لوقي نمع هتلأسو : ةلأسم

 ءاش ناو معطا ءاش نإ (مهللا) هلوق يف ريخ : لاق ؟ مايصلا وا ماعطلا

 . مايصلا هيلعف دج ل ناف معطيف (براي) امأو ، ماص

 براي مهللا لوق ةرافك نع 7 هلل ١ همحر حور نب دمح لئسو : ةلأسم
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 ةرشع مايص هيلع ىرا : لاقف ؟ دحاو ىنعم يف دحاو رذن ين اتعمتجأ اذا

 . رييخت كلذ يف هل سيلو مايا

 : لاق ؟ ثنح مث اذكو اذك يل لعفا مهللا : لاق نمعو : ةلأسم
 . نيكاسم ةرشع ماعطا وا مايا ةرشع همزلي

 . دحاو نيينعملا لكف براي مهللا : لاق ناو

 مايص همزلي : لاق ؟ ثنح مث اذكو اذك يل لعفا براي : لاق ناو

 . اريقف ناك نا نيكاسم ةرشع ماعطا وا مايا ةثالث

 معطي وا نيموي وأ اموي مصيلف رذن هيلع لجرل لاق اذاو : ةلأسم
 . نينيكسم وا انيكسم

 نم هل هللا هلعف عيش يف كلذ لاق اذا : ليق اذكه : ديعس وبا لاق
 . رذنلا قيرط

 : لاق ؟ ثنح مث اذكو اذك يل لعفا مهللا : لاق نمعو : ةلأسم

 . نيكاسم ةرشع ماعطا وا مايا ةرشع مايص همزلي

 . دحاو نيينعملا الكف براي مهللا : لاق ناو

 : لاق نم لاقف ؟ ثنح مث هرذن رذن يف مهللا : لاق نمو : ةلأسم

 . مايا ةرشع مايص وا نيكاسم ةرشع ماعطا كلذ ةرافك

 . مايا ةرشع مايصف دجي مل نإف نيكاسم ةرشع ماعطا : لاق نم لاقو

 ف ربخ مايا ةثالث مايص وا نيكاسم ةرشع ماعطا : لاق نم لاقو

 . كلذ

 نيكاسم ةرشع ماعطا : لاق نم لاقف ؟ ثنح مث براي : لاق ناف

 . مايا ةرشع مايص وا
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 . مايا ةثالث مايصف دجي ل ناف نيكاسم ةرشع ماعطا : لاق نم لاقو

 يف رتح مايا ةنالث مايص وا نيكاسم ةرشع ماعطا : لاق نم لاقو

 . كلذ

 . (مهللا) : هلوق يف اريخ نوكي ينا : لاق نم لاقو
 . ريغ ريغف (براي) ين اماو ، نيكاسم ةرشع ماعطا : لاق نم لاقو

 اذه ين فالتخا (براي) يف لوقلا لثم (هللااي) يف لوقلا كلذكو

 . دحاو

 لعفا اذه وحن وا يالوماي وا براي : لاق ناو رفعج نبا عماج يفو
 وا نيكاسم ةرشع ماعطا هيلعف ثنح مث اذكو اذك لعفا اناو اذكو اذك ِل

 . مايا ةثالث مايص

 ماعطا وا مايا ةرشع مايص : لاق نم لاقف ؟ براي مهللا : لاق ناو

 . ةدحاو ةرافكلاف مهللا وا براي مهللااي ءاوسو نيكاسم ةرشع

 يف سيلو مايا ةرشع مايصف براي مهللا : لاق اذا : لاق نم لاقو
 . حور نبا نع اذه دجويريخت كلذ

 ةرافك اهترافكف براي مهللا : لاق اذا هنا رفعج نبا عماج يفو

 . (مهللا)

 ماعطا وا نيموي وا موي مايص : لاق نم لاقف ؟ رذن هيلع : لاق ناو

 . نينيكسم وا نيكسم

 وا نيكسم ماعطا وا ةثالث وا نيموي وا موي مايص : لاق نم لاقو

 . رذن هيلع هلل هل هلوقك وهو رذن ةراقك كلذ : لاق نم لاقو
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 . رذن هلل هيلع هلوقك نوكيال هنا تفرعام رثكاو

 نكساال اناو اذكو اذك يل لعفا مهللا : لاق لجر نعو : ةلأسم

 اذاف ىلاعت هللا ءايسا نم مسا هنال نيمي ةرافك هيلع : لاقف ؟ ةيرقلا هذه

 نا : لاق ؟ هللا ركذي ملو رذن هيلع : لاق نم نا انعمسو : ةلأسم

 . نينيكسم وا نيكسم ماعطا وا نيموي وا موي مايصف ثنح

 هيلعف يدلو وا يخأ هلللا ىئاع نا : لاق ناو رفعج نبا عماج نمو

 هللا ركذ دق هنأل لعفيلف كلذ هل هللا لعفو ةعاطلا نم ناك ناف ؟ اذكو اذك

 كلذف حص اذاف اذكو اذك تلعف يدلو حص نا : لاقو هللا ركذي مل ناو

 . هيلا

 اذكو اذك لعفا نا ىلع هلل (ةخسن يفو) يلع : لاق نمو : ةلأسم
 . ثنح اذا ظيلغتلا لثم كلذ ىأر مهضعبف

 . ةلسرم نيمي يه : لاق نم لاقو

 يراوحلا ابا تلأسو ۔رفعج نبا عماج يف يتلا ةدايزلا نمو : ةلأسم

 هيلع بجي : لاق نم لاق ؟ اذكو اذك تمص نالف تام نا : لوقي نمع
 . كلذ

 . هيلع بجي ال : لاق نم لاقو

 يل هللا لعف نا : لاق نميف ۔ هنع هللا ىضر ديعس وبا لاق : ةلأسم
 . رذن هنا : لوقي ضعب افالتخا هيف نا اذكو اذك

 . ار ذن كلذ وه بجوي لو ر ذنب سيل هنا : لوقي صضعبو

 هب جرخت يهف اهدلو هللا فاعي نا ترذن ةأرما نع هتلأسو : ةلأسم
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 ؟ تام ىتح هب جرخت ملو اهدلو حصف اهجوز اهكرت ناو اذكو اذك ةيرق ىلا
 . اهرذن ةراقك اهيلع : لاق

 كلذ يف فلتخا : لاق ؟ يدلو هللا ىناع نا : تلاق ناف : تلق

 مايصف دجي مل ناف نيكاسم ةرشع ماعطا اهترافك : لاق نم لاقف

 . مايا ةرشع

 . مايا ةنالث مايص وا نيكاسم ةرشع ماعطا : لاق نم لاقو

 اذكو اذك لعفا اناو اذكو اذك يل لعفا براي تلاق نا كلذكو : لاق
 مهللا ةرافك يف فالتخالا نم كل تفصوام بسح ىلع اهترافكف تثنح مث
 . كلذك

 ةرشع ماعطا اهيف تثنح اذا براي ةرافك نا : لاق نم اضيا لاقو

 . مايا ةرشع مايص وا نيكاسم

 . مايا ةثالث مايصف دجي مل ناف : لاق نم لاقو

 اذك نلعفأل اذكو اذك يل هللا لعف نئل لاق لجر نع لئسو : ةلأسم

 . يفي نا هيلعو نيمي هيلع سيل : لاقف ؟ اذكو

 هللا ركذ اذا رذن نا هنا اذه لثم يف : ليق دق هنا يعم ؛ هريغ نمو

 الو براي لقي مل ولو اذكو اذك تلعف اذكو اذك ِل هلللا لعف نا : لاقف

 . مهللا

 جرحي هلعلو نيميلاالو رذنلا نم بجاو ءيش هيلع سيل : ليقو

 . لوقلا ضعب يف نيميلا ةلزنمي

 اذكو اذك لعفا اناو نمأ براي لوقي يذلا يف : مشاه لاقو : ةلأسم
 . ءاوس هلك لع اناو : ىسوم لاقف ؟ اذكو اذك نا لع لقي مو
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 . اذكو اذك لعفا نا لعو لوقي ىتح : ربشب لاقو

 ناك نا هلل ترذن : لاق نمف : هل تلق هللادبع يبا نعو : ةلأسم

 ؟ لعفي ملف ديري اك اذكو اذك لعفي هناف اذكو اذك رمألا نم

 نيموي موصي : لاق ؟ هرذنب في ملو لعفي ملو ترذن : لاق نم لاقو
 . ةثالث وا

 رذنلا لك : لاقو ؟ هلل ترذن : لقي لو ترذن : لاق نمف : تلق

 . هلل ترذن لقي مل ناو رذن وهف ترذن : لاق نمو هلل

 مهللا : لاق نم لاقو ۔ هللا همحر هللادبع يا نع دجوي اممو : ةلأسم

 ةرشع ماعطا هيلع نا ثنح مث اذكو اذك ل لعفا براي وا اذكو اذك ل لعفا

 . مايا ةئالث مايص وا نيكاسم

 مل ناف نيكاسم ةرشع ماعطا (مهللا) ةرافك يف يلع يبا نعو : ةلأسم

 . مايا ةرشع مايصف دجي

 . كلذ يف ريغ : لاق نم لاقو ؛ هريغ نمو

 . مايا ةثالث مايصف دجي مل ناف نيكاسم ةرشع ماعطا : لاق نم لاقو

 . مايا ةثالث مايص وا نيكاسم ةرشع ماعطا يف ريحم : لاق نم لاقو

 نم : لاق هنا ناليغ نب مشاه نع ىور نم ضعب ىور : ةلأسم
 . نيكاسم ةرشع ماعطا وا مايا ةثالث وا نيموي مايص هيلع نا رذن لع : لاق

 ةرشع ماعط ا وا مايا ةرشع مايص هيلعف ثنح مث هلل : لاق نمو

 . نكاسم

 مايص وا نيكاسم ةرشع ماعطا هيلع نا : نايثع يا نع ضعب لاقو

 . مايا ةثالث
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 مهللا : تلاقف ترذن ةأرما يف ناورم يبا نع : ةلأسم ؛ هريغ نمو
 تيفوعف موصاو هب تمس دق دجسم يف فكتعا اناو ضرملا اذه نم ينفشا
 . نيكاسم ةرشع اهنع معطي : ناورم وبا لاقف ؟ تتام ىتح فكتعت لو

 يبئاغ لع در وأ ينبا حصا وا ينفاع (مهللا) : تلاق ناو : ةلأسم

 . نيكاسم ةرشع ماعطا وا مايا ةرشع مايص اهترافكف كلذ هابشاو

 . نيكاسم ةرشع ماعطا وا مايا ةنالث مايصف (براي) : تلاق ناو

 : لاق نمعو بوبحم نب دمحم هللادبع يبا نع دجوي اممو : ةلأسم

 ال ءيش اذه : لاق ؟ هلعف مث اذكو اذك لعف نلعفالو روذنلا مظعا هيلع

 . روذنلا مظعاام ملعاالو هل ةياهن

 ماع لك جحي وا ةندب ةئام موي لك حبذي نا هيلع : لاق الجر نا ولو
 هيلع ردقيال اذهف رهدلا موصي وا ةجح ةئام

 اهيف هل قرفي لو اهافواو اهلمكاو روذنلا متأ هيلع لاق نم كلذكو

 . تبتك اك اذكه لاقام الا ائيش هيلع بجوي يأرب

 مسي ملو اذكو اذك لعف نا رذن هلل هيلع : لاق لجر نعو : : ةلأسم

 نيكسم ماعطا وا نيموي وا موي مايصف مسي مل عيش لك : لاق هلعف مث ائيش
 . نينيكسم وا

 وا نيموي وا موي موض مسي ل ىتلا روذنلا ف ىرب ناك ارباج نا ركذو

 . نينيكسم وأ نيكسم ماعطا
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 نوثالثلاو ناثلا بابلا

 ظيلغتلا ةرافك هب زوجيام

 ةرافك هيلع نا هما رهظك هيلع ماعطلا اذه : لاق نميف يلع يبا نعو
 . كلذ يف رظنيو ظيلغتلا

 لعف نا :لقي ملو ةنعللا هسفن ىلع لجرلا عطق ناف : تلق : ةلأسم
 . ال : لاق ؟ ةرافك هيلع له السرم ناك اذا لاقام هيلعف اذكو اذك

 : لاق هنا رقصلا نب نازع ةيواعم يبا نع ظفح نم ظفح : ةلأسم
 ريغل يلصي وا ينارصن وا يدوهم وا يسوج هنا : لاق وا ةنعل هسفن نعل نم

 ةثالث مايص وا نيكاسم ةرشع ماعطإ اذه لكو هيلع هللا بضغ وا ةلبقلا

 . مايا

 ظفح اذه هللاب فلحم نم نيميلا نم دشأب ىعم وه سيل : لاقو

 . هتبتك نا دعب هيلع هتأرق دقو ةيواعم يبا نع ةملس نب دمح

 : لوقي هنا _ هللا همحر يراوحلا يا نع دجوي كلذكو ٤ هرغ نمو

 . مايا ةثالث مايص وا نيكاسم ةرشع ماعطا هنا

 دحاو ىنعم يف هلك كلذ عمج نا : لاقو ظيلغتلاب : لاق نم لاقو

 . هريغ لوق رخآلا لوقلا ىلع ظيلغتلاب ةدحاو ةرافك وهف ظافلألا هذهب

 هنال ةلسرم نيمي ةرافك هنا : اذه يف ليق دق هنا يعمو : هريغ لاق

 اهيف نال ةلسرم نيمي نم رسيا مايا ةئالث مايص وا نيكاسم ةرشع ماعطا
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 . ريختلا

 هنعل وا ههجو هلللا حبق : لاق لجر نعو ةيواعم باوج نمو : ةلأسم

 انيمي دارا ناف ثنح مث اذكو اذك لعف نا نيملاظلا نم وهو هللا هازخأ وأ هللا

 . مايا ةثالث مايصف دبي ل ناف نيكاسم ةرشع ماعطا نيمي ةرافك هيلعف

 رباج يبا باوج يف : رهزالا نب دمحم نب يراوحلا لاق : ةلأسم

 ملو ثنح مث اذكو اذك لعف نا كرشم هنا : لاق نمعو ل ا رفعج نب دمحم

 وا هللاب كرشم :لوقي ىتح كلذ يف هيلع ىراالف ؟ هللاب كرشم هنا : لقي

 . كلذ يوني

 ريغ اكرشم يوني ىتح ةرافكلا هيلع نا دجوي دقو : لاق ؛ هريغ نمو
 . هللاب كرشلا

 رباج يا باوج نم :: رهزالا نب دمحم نب يراوحلا لاق : ةلأسم

 اهقتعاال : تلاقف اهبضغاف اهمالغ قتع تون ةأرما نعو لا رفعج نب دمحم
 ىتح قتعيال هنا : لوقاف ؟ هقتع تدارا وا هتقتع مث هتقتعا نا رانلا نم هللا

 هقتعت ل ناف ظيلغتلاب ةرافكلا اهيلعو اهنيمي يف تثنح هتقتعا ناف هقتعت

 . كلذ يف تثنح اذا ةلسرم نيمي اهيلع : ليق دقو ؛ هريغ نمو

 نب ىسوم يلع وبا لاق : رهزالا دمحم نب يراوحلا لاق : ةلأسم

 يف اذه وحن وا ميمحلا هللا هاقس وا نارطقلا هللا هسبلا لاق نم : ىسوم

 دقف كلذ هب هللا لعف نم نأل ظيلغتلا ةرافك هيلع نا : لاق ؟ ثنح ءىش

 . هتمحر نم هجرخأ

 نم هللا هاقس ال : لاق وا نيعلا روحلا هللا هجوز ال : لاق نم لاقو

 . هيلع ةرافكالف هيف ثنح ءيش يف اذه وحنو ةنحلا لسع
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 . ةرافكلا همزلت نا فاخا يناف ةلأسملا هذه يف رظنا : فيضملا لاق

 : لاق لجر نعو : يوكزالا رفعج نب دمح رباج يبا باوج نمو
 لع ةرافكلا هيلعف ؟ هللا ةنعل ديري وهو ثنح مث هللا ةنعل وا ةنعللا هيلع
 ( . كل تفص وام

 . تقملاو طخسلاو بضغلا : لاق نم كلذكو

 وا كرشم وه وا ههجو حبق نم ىلع تلعج : لاقف كلأسو : ةلأسم

 وا مهتوسك وا نيكاسم ةرشع اهترافك نيميلاو نيرهش ةرافك هللا دهع هيلع

 . مايا ةثالث مايصف دبي مل نمف ةبقر ريرحت
 نم هنا اذه موق يف هب نولمعي مهاندجو يذلاف ؟ هباوجام : تلق

 . رفك اذاو رفاك وهف رانلا اهيلع هللا بجوي ةرقكمب فلح

 ةرافكلا توبثل ةبوتلاب رفكلا نم اجورخ ظيلغتلاب ةرافكلا هيلع : لاق

 كر ابت هلوق ناميالا ةرافك وهو ناميالا ف لاعتو كرابت هللا لوقل لتقلا نم

 ةلسرملا نيميلا نأ مهعامجالإ ٩ متفلح اذا مكناييا ةرافك كلذ : ىلاعتو
 ةرشع معطي نا هيلعو ارهش ماص ولو موصل ا هئزجيال هنا ماعطال ا دجو نمل

 . مايا ةثالث مايصف دجي مل ناف ةبقر قتعي وا مهتوسك وا نيكاسم

 لعجيف ابذاك هللاب فلحي نا ىلا هلعف هب بهذي لوقلا اذه بحاصو

 فالخ اذهو ةرافكلا نم كلذ نم هئريو معز نيعباتتم نيرهش مايص هل

 . هيلع اوعمتجا اميفو ىنعملا يف باتكلل

 نيتس ماعطا هيلع لعجي نا كلذ هبشأ ناكل كلذك لصالا ناك ولو

 باتكلا مكح كلذ يف فلاجيال ىتح نيرهش مايصف دجم . ل نإف انيكسم

 حص ١ نكلو هول اق اييف نيملسملا ء ىطخن انسلو هعوضوم رمغ قالطاب

 ٨٩ مقر ةيآلا ءزج ةدئاملا ةروص ))

 س ١٨١

 



 مدعل ىلاعتو كرابت هللا باتك مكح يف تبئثام'ناييالا عيمج ين انعم تارافكلا

 تنب نا ايلف عامجالا هيلع ناك امو ةيتَي هللا لوسر ةنس نم هنوعدي يذلا اذه

 ناك هل متفلح اذا مكناييا ةرافك كلذ» : لاقو هللا باتك يف ناييالا ةرافك
 انعم ناميألا عيمجف ليلدب الا حصيالو باتكلل اضراعم كلذ هب ىتا ام

 ي هللا هبجوا امم لتقلا ةرافكو ناميألا ةرافك نم هباتك ي هللا هضرفام اهترافك

 . اهلك تارافكلا ماكحا هللا تبثا دق ديصلا كلذكو ةصاخ هباتك

 كلذ هبشأف ناييا كلذ رئاسو دهعلاو نعللاو حبقلا نا : تلق ناف

 . ةتباثلا ناميألا ةرافكب قحلي نا

 ناميالاو ناسللاب كرشلا نم دشا اذهب رفكلا سيلف رفك اذه تبث ناو
 . نادبالا ماكحاب سيل ناسللاب

 . افالتخا كلذ ف ملعن الو هيلع ةرافكالو ةبوتل ١ كرشمل ١ ىلعف

 رفكلا ىنعمو رفكلاب تبثي ناك ولو هناميإ دعب رفك نم كلذكو
 . هناسلب رفك دق هنال دترملا ىلع تبثت ةرافكلا ناميالاب

 هبشاامو تاصوصخملا يف ماكحالا نم ةنسلاو باتكلا يف حص امو
 . هربغ ىلا كلذ فلاخيالو تاصوصخللا

 (١ ) مقر ةيآلا ءرج ةدئاملا ةروس ٨٩

 س ١٨٢١



 نوثالثلاو ثلاثلا بابلا

 ظيلغتلا ةرافك هب بجت اميف

 اذك تلعف ال ينا وه الا هلإال يذلا هللاب فلح لجر نع هتلأسو
 هللا لوقب هيلع : لاقف ؟ لعف مث ي دمحم نيد نم يفن اناف الاو اذكو

 . مايا ةثالث مايصف دبي مل ناف نيكاسم ةرشع ماعطإ وه الا هلاال يذلا

 ماعطا وا نيعباتتم نيرهش مايص ةي دمحم نيد نم يفن هنا لوقبو

 اناو رمقلا دبعا وا سمشلا دبعأ انأف الاو : لاق نا كلذكو : تلق

 ىلا يلصا انا وا يئباص انا وا ىسوج انا وا ينارصن انا وا يدوهي اناو كرشم

 وا يردق انا وا يجرم انا وا ىضنفار انا وا ىطمرق انا وا دترم انا وا سمشلا

 قرشملا ىلا يلصي هنا هلوق الا معن : لاق ؟ يمذ انا وا يديز انا وا يعيش انا

 . ةظلغملا ةرافكلا هيفف ةلبقلا نم اجورخ هلوقب ىون ناف

 وا مثآ انا وا ملاظ انا وا لتاق انا وا ناز اناف الإو : لاق ناف : تلق

 ةرافك هيف اذه معن : لاق ؟ بذبذم انا وا لاض انا وا قساف انأ وا مرجم انا

 السرم ناك ناو ةظلغملا ةرافكلا هيفف قافنلا ىنعي ناك نا بذبذملاو ظيلغتلا

 . هيلع ءىش الف

 حوكنم وا حوبقم وا نوعلم وا رفاك اناف الاو : لاق نا كلذكو : تلق

 نم وا نيرساخلا نم وا نيقسافلا نم وا نيمثآلا نم وا نيلاظلا نم وا

 دق نوكي نا الا معن : لاق ؟ نيرجافلا نم وا رانلا لها نم وا نيملاظلا

. ١٨٣



 ىنع ناو لسرم نيمي هيلعف ةلسرم ناك ناف السرم نيرساخلا نم : لاق

 ةرافك هيلعف روحدملاو نوعلملا اماو . ةظلغملا ةرافكلا هيلعف ةرخآلا نارسخ

 . ظيلغتلا

 : لاق ؟ نيلبملاو نيريغملا نم اناف الاو : لاق ناف كلذكو : تلق

 السرم ناك ناو ةظلغملا ةرافكلا هيلعف مالسالا ريغ !هلوقب ينعي ناك نا
 . هيلع ءيشالف

 . هيف اوفلتخا : لاق ؟ ثنح مث هسفن نعل نمع هتلأسو : ةلأسم

 . نيرهش مايص : لاق نم مهنمف

 . مايا ةرشع مايص : لاق نم مهنمو

 . مايا ةثالث مايص : لاق نم مهنمو

 . مايا ةرشع مايص : لوقا انأو

 مث اذكو اذك تلعف نا ف هللا كرابال : لاق لجر نعو : ةلأسم
 . انيكسم نيتس ماعطا وا نيعباتتم نيرهش مايص هيلع ىرلا يناف ؟ لعف

 . مايص : لاق نم مهنمو

 مايص ةرافك هيلع معنف لع هللا كرابال هلوق اما : رثؤملا وبا لاق

 . انيكسم نيتس ماعطا وا نيعباتتم نيرهش

 : لاق لجر نعو - هللا همحر _ يلع يا نع بسحا دجوي اممو : ةلأسم

 . نيمي ةرافك همزل لعف ناف ناز وا لفغن وهف اذكو اذك لعف نا

 . ظيلغتلاب ناز وه هلوق يف : ليق دقو : لاق ؛ هريغ نمو

 . هيلع ةرافكالو حيبق مالك لغن وه هلوق يف : لاق نم لاقو

١٨٤



 . ظيلغتلا ةرافك هيلعف ثنح مث رانلا هللا هلخدا لاق نمو : ةلأسم

 رانب ينعي ىتح رانلا هللا هلخدا : لوقي يذلا يف لاق نم لاقو

 . ةرخألا

 اذهو ايندلا رانب ينعي ىتح ةرافكلا هيلعف تنح اذا : لاق نم لاقو

 . لا بحا يأرلا

 ثنح مث اذكو اذك لعف نا قرشمل ا ىلا يلصي وه : لاق نمو

 . ةلملا نم اجورخ هب يوني ىتح هيلع ءيش ال : ليقف

 مايص هيلع ةحبقلاو ههجو هللا حبف : لاق لجر ف دجويو : ةلأسم

 . نيملسملا لوق نم افالتخا ؛ ثنح مث هرمع

 هيلع نا دشار نب دمحم نب ناورم ناميلس وبا هيلا بهذي ناك ىذلاو

 ةحبقلا ةرافكو لوقي ىتح هيلع ثنحام همزليالو ثنح اذا ةحبقلا ةرافك

 . هرمع مايص هيلع

 ولو هنا ىلع لديام يلع يا لا ۔ هللا همحر ۔ ديعس يبا نع دجويو

 ةحبقل ا ةرافك دجويو الا همزلي نمل هرمع مايص هيلع ةحبقل ا ةراقكو :: لاق

 همحر ۔ ديعس يب ١ نع تدجو ين ١ بسحا اييف اهيف زوجحم ايف ةحبقل ا ةراقكو

 . ةلسرم نيمي ةرافك اهترافك نوكت ن ١ بجح هز ١ - هلل أ

 اضيا كلذ يف ناك هللا نم ةحبق دارا ناف ههجو حبق لجر يف : ةلأسم
 . همزليال ضعبو همزلي ضعبف : فالتخا

 ةرافكلا هتمزل اذاو ةرافكلا هتمزل نيميلا هب دارا اذا هنا : لوقي ضعبو

 لوا يف فالتخالا نم كتفرعام ىلع افالتخا اهيف نا : لوقي نم لوق ىلع
 ي ربع نكاسم ةرشع ماعطا وا مايا ةثالث هيلع اذهو لوالا ةلأسملا هذه

_ ١٨٥



 . كلذ

 . كلذ همزل ثنح اذا هلك : لاق نم لاقو

 . هللا ءاش نا باوصلاو قحلا قفاوام الا هنم ذخأتالو كلذ يف رظناف

 هنا ههجو هللا حبق وا هللا ةنعل هيلع : لاق نم لاقو ؛ هريغ نمو

 كلذك وهف نيميلا هب دري ل نا هيلع ةرافكال هنا ؟ ثنح من اذكو اذك لعفيال

 وهف هسفن نعل وا ههجو حبق ايناو كلذ ىلا دصقي ملو نيميلا داقتعا دري مل اذا
 . ةبوتلا هيلعو هلل صاع

 هللا مكذخاؤيال : ىلاعت هللا لاق كلذكو ناميالا دقعب ةرافكلا امناو
 ( ناميألا متدقع ايب مكذخاؤي نكلو مكناميا ين وغللاب ٠ ١ ه . - ٠ ا ٠ ٠ ٠

 ثنحف ناسنالا هب فلح اذا كلذ هبشا امو نعللاو حبقلاو : ةلأسم

 . هترافك يف فلتخم

 ةبقر قتع وا انيكسم نيتس ماعطا وا نيرهش مايص : لاق نم لاقف

 . كلذ يف ربح

 ف ربحع نكاسم ةرشع ماعطا وا مايا ةرشع مايص : لاق نم لاقو

 . كلذ

 مهتوسك و ١ نكاسم ةرشع ماعط ١ ةلسرم نيميب ةرافك : لاق نم ل اقو

 . مايا ةنالث مايصف دبحم ل نمف كلذ ف ريخم ةبقر ريرحت وا

 : هللا لوقل لوقل ا اذه بحتسي هنا { ديعس يب ا نع ؛ تدجو

 جحلاب ناميألا ريغ هللاب نيميلا نم دشاب اذه سيل مكناييا ةرافك كلذل

 ٨٩ مقر ةيآلا ءزج ةدئاملا ةروس )١(

 (٦٢) مقر ةيآلا ءزج ةدئاملا ةروس ٨٩

_ ١٨٦ 



 ةرافكب كلذ هبشا امو يشملاو لتقلاو راهظلاو قالطلاو ةقدصلاو قتعلاو
 . لتقلا

 بجوي امم كلذ هابشاو حبقلاو نعللا ةرافك يف زوجيال : ليق هنا الا

 الو الك نوكي الئل تاهاعلا نم ةميلس ةنمؤم ةبقر قتعي نا رانلا هلهال

 . عاض ةبسكم ىلع ردقي ل اذا هنال اعئاض

 . ايئباص وا اينارصن وا ايدوهي قتعي نا زوجي : لاق نم لاقو

 ناميالا ةرافك يف لاق هللا نال زئاجف ايسوجم قتعا نا : ليق دقو

 . امهبم قتعلاب ةلسرملا
 تبثت نمم انمؤم الا قتعي نا زوجمال هنا : ليق دقف لتقلا ةرافك يف اماو

 . ةيالولا هل

 تبثت ملولو ديحوتلاب ةرقم ةبقر قتعي نا زوبي : لاق نم لاقو
 ةبقر ريرحتف أطخ انمؤم لتق نمو : لوقي لجو زع هللا نال ةيالولا هل
 . احلاص اسا اعيج اهيلا فاضا 'لكةنمؤم

 الا ةرافكلا بحتال كلذكف يلولا قتع ريغ لتقلا يف زوجيال ناك ناف
 . ديحوتلاب رقملا ىلع الا ةرافكلا بهحتال ناك ناو . يلولا لتق يف

 زوجالو يلولا ريغ قتع ةرافكلا يف ىزبي كلذكف يلو ريغ ناك ناو
 نيرهش مايصف قتعلا دجي مل ناف كرشم قتع كلذ يف السرم ناك نم ىلع
 . كلذ يف ماعطالا ءىزبحيالو نيعباتتم

 نيتس معطيو ماعطالا زاج مايصلا ىلع ردقي مل اذا هنا ليق دقو
 . ملعا هللاو :ظيلغتلا ةرافكو لسرملا ةرافك يف لوقلا فلتخا دقف انيكسم

 . سايقلا اذه يف هيلا اوبهذام
 )١( مقر ةيآلا ءاسنلا ةروص ٩٢

_ ١٨٧ 



 لئاقلا لعلف نيكاسم ةرشع ماعطا وا مايا ةرشع مايص : لاق نم اماو
 انيكسم نيتس ماعطا وا اموي نيتس موصلا راهظلا يف ناك امل هنا كلذ يف قلعت

 . ددعلا يف معطلاو موصلا ىوتساف

 نيكاسم ةرشع اهلثم ماعطا وا مايا ةرشع موص وه لعج كلذكف

 . ملعا هللاو

 مايص ةحبقلاو ةحبق فلا ههجو هللا حبق : لاق لجر نعو : ةلأسم
 ىونو هيلع لقي مل اذاف تفصوام ىلعف ؟ اذه ي همزليام ثنح مث نيرهش
 انعم هيلع ايناف كلذب يمسيالو نيرهش مايص هيلع ةحبقلا نا هسفن يف كلذ
 . مايا ةثالث مايصف دجي مل ناف نيكاسم ةرشع ماعطا لسرم ةرافك ثنح اذا

 مث نيرهش مايص ةحبق لكل هيلعو ههجو هللا حبق : لاق نا كلذكو
 : لاق امناو يلع ةحبقلا لقي مل ناو : لاق ؟اذه يف همزليام تلق ثنح
 حبق : لاق اذاف تفصوام ىلعف ؟ همزليام ثنح مث نيرهش مايص ةحبقلاو
 ىلع لعجام هيلعف نيرهش مايص ةحبق لكل هيلعو ةحبق فلا ههجو هللا
 . هسمي

 . نيرهش مايص لع ةحبق لك ةرافكو : لاق ناو

 . نيرهش مايص هيلع نا : لوقنف

 ةحبق لك ةرافكو لاق اذا كلذو رهش يفلا مايص هيلع نا : ليق دقو
 . نيرهش مايص لع

 ةحبقلاو : لقي مل اذا اماو & هسفن يف كلذ ىون نإ كلذ : ليق دقو

 هسفن يف كلذ وني مل اذا نيرهش مايص ةحبقلاو : لاق ايناو نيرهش مايص يلع

 . ةلأسملا لوأ يف باوجلا هيف ىضم دقف هب مسي لو

 ةحبقلاو ههجو هللا حبق : لاق لجر نع : ديعس وبا لاق : ةلأسم

_ ١٨٨



 هيف ءاجام لع اذه نم تفصوام ىلعف ؟ ا ذكو اذك تلعف نا نيرهش مايص

 . ةحبقلا ةرافك ف فالتخالا نم

 . ظيلغتلاب اهيف : لاق نم لاق دق هنا كلذو

 . نيكاسم ةرشع ماعطا وا مايا ةرشع مايص : لاق نم لاقو

 . ظيغلتلاب اهيف : لاق نم لاقو

 هسفن ىلع دقتعي نيرهش مايص ةحبقلاو هلوق يف هتين ناك نا : لاق

 ىلع لعج ام هيلعف هتين يف دصق كلذ ىلا ناك نا نيرهش مايص اهترافك

 نا نيملسملا لوق يف عقو دق امل نيرهش ةيمست ىلا دصق امنا ناك ناو

 . طوحا وهف نيرهشلا رفك ناف قدص دق اذهف نيرهش مايص اهترافك

 هاريام الا ةرافكلا هيلع بجوي الوق اذه سيلف ةلسرم انيمي رفك ناو
 . نوملسملا

 . هللا ءاش نا كلذ هعسبو ةلسرم نيمي ةرافك نوملسمل ١ ى ار دقف

 ىلع انعم وهف نيرهش مايص ةحبقلاو هلوق يف ةين هل نكت مل نا كلذكو

 لع ةحبقلا ةرافكو : لاق نوكي نا الا باوصلاب ملعا هللاو فالتخالا ةلمج

 . هسفن ىلع لعجام هيلع نوكي اذهف نيرهش مايص

 مايص هيلعف نيرهش مايص ةحبقلا هذه ةرافكو : لاق نا كلذكو

 . ثنح اذا نيرهش

 وهف هسفن ىلع وني لو نيرهش مايص ةحبقل ا ةرافكو : لاق ناك ناو

 . فالتخالا ةلمج ىلع

 نمل نيملسملا عم ةظلغملا نيميلاو رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم

_ ١٨٩



 فلحي وا هنيميب قحلا عطقيف بذاك هنا ملعي وهو هيلع قح ىلع هللاب فلحي
 هلهأل بجويامو كرشلا لها للم وا هللاب كرشلا نم ءىش وا ابذاك هللا دهعب

 ماعطا وا نيعباتتم نيرهش مايص وأ ةبقر قتع هيلعف كلذ يف ثنح اذاف رانلا

 ريحم ريغ هناف راهظلا يف الا دارا ايب رفكي نا كلذ يف ريغ وهو انيكسم نيتس
 . لوالا مث لوالاب أدبي نا هيلعو كلذ يف

 هللا دهعب فلح نا هدنع ىهف ةظلغملا ناميالا اماو ؛ هنمو : ةلأسم

 . . بذاك هنا ملعي وهو هللاب فلح وا

 فلح وا نكي ل هنا ملعي وهو اذكو اذك ناك نا هللا ملعي : لاق وأ

 . ظيلغتلاب هترافك كلذكف رانلا بجوي امم ءيشب هللاب

 وا نيرفاكلا نم وا يسوجم وا ينارصن وا يدوهع وهو : هلوق كلذو

 . ظيلغت اهيلعف اذه وحن ) وا هللا هازخا وا ههجو هللا حبف و وا نيلاظلا

 هيلع قح ىلع هللاب فلحي نا نيملسملا عم ظلغملا ةرافكو : ةلأسم

 هنيميب قحلا عطقيف بذاك هنا ملعي وهو

 ماكحالا نم تبئثام اهلك ناميالا يف انعم ماكحالا حصأ : هريغ لاق

 مايصف دجي مل ناف نيكاسم ةرشع ماعطا وهف ناميالا ةرافك يف هللا هبجوا اميف

 . كلذ دعب ثنح وا ابذاك ناك مايا ةثالث

 ؟ رانلا هلخدا وا هتقم وا هيلع بضغ وا هللا هنعل : لاق نمو : ةلأسم
 . ثنح اذا ظيلغتلا ةرافك كلذ يفف

 ثنح اذا ظيلغتلاب هترافكف رانلا هلهال بجوي رذن لك كلذكو

 . هب فلاحلا

 ناميألا هذه نم ءيش هيف سيل : يأرلا لها نم اضيا لاق نم لاقو

 ؛ ةدحاو اهترافكو ةلسرملا ناميالا لثم يه امناو ًاظيلغت غت رانلا بجوت يتلأ اهل
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 بحا لوألا يأرلاو ثنح اذا ظيلغتلا هيلع وهف هللا دهع هيلع : لاق نمالا

 . ةنعللا يف الا نايع لهأ نم انؤاهقف ذخأي ناك هبو انيلا

 . ةلسرملا نيميلا ةرافك لثم اهيف ثنحلا ةرافك : مهضعب لاق دقف

 نا مهريغو مهدعب نم بوبحم نب دمحمو يلع نب ىسوم يأر ناكو
 نيتس ماعطا وا نيرهش مايص ةظلغملا نيميلا ةرافك لثم اهيف ةرافكلا

 . هيلع ءىشالف هللا نم وا هللا ةنعل لقي ملو ةنعل هيلع : لاق نمو

 مل نا هنا ةنعل فلا هيلع : لاق نميف بوبحم نب دمحم نع كلذكو
 . هيلع ءىش الف فلح اك هسفن يف كلذ ىون الو هللا نم : لقي

 هل نوكت نا الا ةنعل فلألل ةدحاو ةرافك هيلعف هللا نم دارا ناو

 ثنح مث اذكو اذك لعف نا هنع هللا افعال : لاق نمو : ةلأسم
 . ظيلغتلاب ةرافكلا هيلعف

 هجو هللا هاراالو نيعلا روحلا نم هللا هجوزال : لاق نا كلذكو

 . ظيلغتلا هيف اذه لكف ةلي دمحم

 . حصاو ىوقأ وهو لسرملاب هلك اذه يف : ليق دقو : هريغ لاق

 . نييبنلاو ةكئالملا هللا هاراال : لاق ناو ؛ هنمو

 . مهري لو همحر ءاش نا هلللا نال هيلع ءىشال : اضيا لاق نم لاقف

 نا ربخأ دق هللا نال ظيلغتلا ةرافك هيلعف ثنح اذا : لاق نم لاقو
 . ةكئالملا مهيلع لخدتو ءايبنالا نوقفاري ةنجلا لها

 اذه لاق اذاف هللا هيلع بضغ وا هللا هازخأ وا هللا هنعل : لاق نا اماو
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 . هبر رفغتسيو هيلع ةرافكالف كلذب فلحي ملو

 . انيمي كلذب دارا اذا ةلسرم نيمي ةرافك هيلع : ليق دقو : هريغ لاق

 اذك لعف نا مارحلا نم ائيش لعفي وا ناز وه : لاق ناف : ةلأسم

 . طظيلغتلا هيلع ناف ثنح مث اذكو

 مايصلاب وا نارقلاب وا مالسالاب رفاك وه : لاق نا كلذكو ؛ هنمو

 . ثنح اذا ظيلغتلا هيلعف ةالصلاب وا ةاكزلاب وا ناضمر رهشل

 نمف نيكاسم ةرشع ماعطا اهترافك ناميالا ناك : ليق دقو : هريغ لاف

 . مايا ةنالث مايصف دجي ل

 مايص لعف الاو يهجو هللا حبق : تلاق ةأرماف هل ليق : ةلأسم

 هما هنم معطاف اشيع تلمع مث هلمعا شيع نم كما تمعطا نا نيرهش
 اهيلع نوكت نا ينبجعيف ةلسرم تناك اذا اهنا يدنع : لاق ؟اهمزليام
 . ةحبقلا ةرافك

 . نيرهش : ليقف اهترافك ف فلتخا دقو

 . نيكاسم ةرشع ماعط ا وا مايا ةرشع : ليقو

 : ىلاعت هللا لوقل كلذ ىلا بهذي هتيأرو نيمي ةرافك : لاق نم لاقو
 () متفلح اذا مكناميا ةرافك كلذإ»

 : لاق هنال نمب هذه يبت سيل : ءاهقفلا ضعب لاقو

 . «مكناييا»
 نازع نع رثالا ءاج : رهزالا نب دمحم نب يراوحلا لاق : ةلأسم

 . رفعج نب دمح رباج يا للع هتضرع ينا يعم ام۔ هللا همحر ۔ رقصلا نبا

 )١( ةيآلا ءزج ةدئاملا ةروس ٨٩

_ ١٩٢١ 



 هللا ةعاطب لمعي وهف ١ ذكو اذك لعف نا : ل اق لجر نع هتلأسو

 لق : ل اقف ؟. ةمايقل ١ موي ل ١ مويل ١ نم أربو أرذو قلخ نم لمعك هتعاطب

 . قيطيالام هسفن ىلع اذه لمح

 نم رثكا همزلا ال : لاق ؟ ةرافكلا نم هيلع ىرت ايف : هل تلق

 . ظيلغتلا

 . ةلسرم نيمي ةرافك هيلع جرحي ام هنا يعمو : هرغ لاق

 نالفل لبع وهف اذكو اذك لعف نا : لاق لجر ف لوقت ة ايف : تلق

 وه سيلو ءيش هيلع سيلو هبر رفغتسي : لاق ؟ لعف من ; ناطيشلل لبع وا

 . ةرافكلا هيلع نا هل اعيطم ناك ناو ناطيشلل ًادبع

 لها نم هريغ وا نوعرف لخدم هللا هلخدا : لاق نمعو : ةلأسم

 . ظيلغتلا هيلعو هربخ هللا ربخا دقف نوعرف اماف ؟ ىصاعملا

 ءايحالاو تاومالا اماف تاومالا كلذكو كرشلا لها نم هريغ اماو

 . ةرافك كلذ ف ىراالف ةلبقلا لها نم

 لثمب اذه لثم يف ةرافكلا هيلع نا : ليق دق هنا ؛ ىعمو : هريغ لاق

 . رانلا لها نم هناو هئاقشب هل متخ دق نمم هلثمو نوعرف يف اذه

 قحتسي امم كلذ ىلع تام هنا حصي لو هق افنو هكرش رهش نم ام او

 . كلذ مزليالف رانلا

 رباج يبا باوج نمو : رهزالا نب دمحم نب يراوحلا لاق : ةلأسم

 لاض وه : لاق لجر نعو هرظن اميف اضيا رهزالا ل لاق امم رفعج نب دمحم

 : لوقي نا الا ةرافكلا هيلع نوكي نا بسحاو هيلع ةرافكال : لاق ؟ ملاظ وا

 . هسفنل ملاظ

 . هسفنل ملاظ :هلوق يف ةرافكلاب : ليق دق هنا يعمو : هريغ لاق
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 ىلع بوتكم ةيواعم يبا نب ىيحي نب نازع نم هتذخا ؛ باتك نمو
 . متتسي ىتح هيلع سيل نا هرهظ

 ىرا يناف ؟ ملاظ وهف اذكو اذك تلعف نا : لاق لجر نع تلأسو

 لاض وهف اذكو اذك لعف نا هلوق امأو اذه هلوق يف ظيلغتلا ةرافك هيلع

 . ةرافك كلذ ف هيلع ىراالن

 لالض نعي ملام عساو لالض هنا اذه ليق دق هنا ؛ يعم : هريغ لاق

 . رفكلا

 . رفكلا لالض وه لالضلا نال ةرافكلا هيلع : ليقو

 اذكو اذك لعف نا هللا هنعل وا هللا هازخا : لاق لجر نع 1.7

 موصي نا ةلاقملا هذه نم ائيش لاق نم رمؤي : لاق ؟رانلا هللا هلخداو

 . ائيش كلذل تقوي لو قدصتيو

 لجر نعو رفعج نب دمحم نب رهزالا يلع يبا باوج نم : ةلأسم
 : تلق ةجح فلا وا ةحيبق فلا وا دهع فلا وا ةنعل فلا هيلع : لاق

 اييف اماو . هب فلحام همزل ثنح اذاف ةجح فلالا يف اماف ؟ هيلع بجمام

 هنا لوقي ىتح هيلع ءيش ال هنا بوبحم نب دمحم نع يدلاو ظفح اميف يقب

 . كلذ يوني وا هلللا نم

 نعو ناليغ نب مشاه نع دمحم نب يراوحلا بتك نمو : ةلأسم
 مث اذكو اذك تلعف نا دوهيلاو ىراصنلا دبعيام دبعا انأ : تلاق ةأرما

 . بيلصلا ىراصنلا دبعي : لاق ؟ هتلعف

 . ةظلغم انيمي رقكي نا بحااف ِ (هللا نبا زيزحع) : دوهيلا تلاقو

 هيلع : لاق ؟ يما ةمرحك مارح لع ماعطلا اذه : لاق لجر نعو

 اذكه انيكسم نيتس ماعط ا وا نيرهش مايص وأ ةبقر قتع ةظلغم نيمي ةرافك
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 . لاوحألا نم لاحب هل لحت ال اهنال هما ةمرحك ءايشالا لعج نم

 . ةلسرم نيمي ةرافك هيلع : ليق دقو : لاق ؛ هريغ نمو

 لعف نا اذه وحن وا همحر الو همركاالو هللا هظفحال : لاق لجر نعو

 . ملعا هللاوةظلغم نيمي ةرافك هيلع ىرا : لاق ؟ لعف مث اذكو اذك

 حبق : لاق لجر نعو - هللا همحر ۔ دمح يا باوج نمو : ةلأسم

 ؟ ثنح مث نيرهش مايص ةحبق لكل هيلعو : لاق مث ةحبق فلا ههجو هللا

 اهاتفأف بحلا اذه نم لكاتال تفلح ةلهاج ةأرما نعو : ةلأسم

 ال لاق يذلا اماو مايا ةنالث مايص اهيلعف يه اماف ؟ هنم لكات نا لجر

 . ملعيال ايب يتفي نا يغبني نكي ملو ع يش هيلع سيلف

 وا هسفنل ملاظ وهف اذكو اذك لعفي مل نا : لاق لجر نعو : ةلأسم

 اماو ءيش هيلع سيلف هسفنل ملاظ وهف هلوق اما : رثؤملا وبا لاق ؟ هسفن ملظ

 . ثنح اذا نيرهش مايص هيف هيلعف هسفن ملظ هلوق

 ةحيبقلا اماو مايا ةرشع مايص هيلعف هسفن ملظ دقف : لاق نم لاقو

 . مايا ةرشع مايص هيلعف ةنعللاو

 هتارما قلطي وا قفانم وه : لاق لجر نع يلع يبا باوج : ةلأسم
 وا ٹكان وا رساخ وا ملاظ وا لضم وا لاض وا عداخم وا ءارم وه : لاق وا

 وا نيفرسملا نم وا نيدسفملا نم وه وا ربكتم وا رابج وا دحاج وا كاش

 ناو رفكلا ءايسا نم اندنع وهف تركذ يذلا اذه نم ءىش لكف ؟ تاع

 يف كلذ عمج ناو ظلغم اندنع وهف ثنح مث رفكلا هيلع بجوتسي فلح

 . ةدحاو نيمي وهف دحاو ءيش

 نم اجورخ ديريال وهو ينارصن وه : لاق نم يلع وبا لاقو : ةلأسم
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 . هيلع ءىشالف ةلملا

 هللا همحر الو هلللا همركأ الو هللا هظفحال : لاق لجر نعو : ةلأسم

 نيمي ةرافك هيلع ىرا : لاق ؟ لعف مث اذكو اذك لعف نا اذه وحنو

 . ةظلغم .

 : لاق ؟ هفنا هللا عطق وا هفنا هللا زج : لاق لجر نعو : ةلأسم

 . كلذ ريغ هيلع ملعنالو هيلا بوتيو هبر رفغتسي

 اذك لعف نا هللا يزخ وا هللا ةنعل هيلع : لاق لجر نعو : ةلأسم

 وا انيكسم نيتس ماعطا وا ةبقر قتعةظلفغم نيمي هنا : ليقف ثنح مث اذكو

 . نيعباتتم نيرهش مايص

 . ملعا هللاو نيمي ةرافك هيلع اينا : نورخآ لاقو
 . معن : لاق : هريغ لاق

 هللاو مايا ةئالث مايض وا نيكاسم ةرشع ماعطا هيلع انا : ليق دقو

 . ملعا

 هيلع : لوقي لجر نعو يلع يأل هللادبع يا باوج نمو : ةلأسم

 مث اذكو اذك لعف نا هللا باذع وا هللا بضغ وا هللا ةنعل وا هللا يزخ
 . نيمي ةرافك هيلعف ؟ ثنح

 هنأك ةظلغم نيمي هيلع هللا بضغ هلوق يف هيلع ىأر نم سانلا نمو
 . مهدنع دشا

 مث رمخلا برشي وه وا ةتيملا لكاي وه وا ناز وه : لوقي لجر نعو
 . اندنع بجمالو ائيش كلذ يف ناليغ نبا ظفحم ملف ثنح

 ءيش كلذ يف هيلع نوكي نا الا ةرافكلا هيلع نوكت نا بحن انا ريغ
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 . هيلع ساب الف رارطضا ةتيملا لكأي نا ىون نوكي نا الا
 كرشم وه : لاق وا هللاب فلح لجر نع يراوحلا يبا نعو : ةلأسم

 لعفيال هللاو : لوقي وا كرشم وه : لاقو هللاب كرشم وه : لقي ل وا هللاب

 دجم ل نان نكاسم ةرشع ماعط ١ ةلسرم نيمي هذهف ؟ ثنح مث ١ ذكو اذك

 ٠. مايا ةثالث مايصف

 نيمي وهو ءاوس كلذ يف امهالكف هللاب لقي ملو كرشم : هلوق اماو

 .ةلسرم نيمي هنا : ليق دقو : هريغ لاق

 نا ينارصن وا يدوهي وه : لاق لجر نع ابوبحم تلأسو : ةلأسم

 وا ةبقر قتع ةظلغم نيمي ةرافكلا هيلع : لاق ؟ ثنحنف ا ذكو اذك تلعف

 . انيكسم نيتس ماعطا وا نيعباتتم نيرهش مايص

 : لاق ؟ ةثالثلا هذه نم رايخلاب وهأ ثنحف اذهب فلح ناف : تلق

 . ال ما رايخلا هل ملعا هللا

 دجي مل ناف ةبقر قتعيف ثنح نا نكلو رايخلا هل ىراال : هريغ لاق

 . انيكسم نيتس ماعطاف ردقي ل ناف نيعباتتم نيرهش مايصف

 . كلذ يف رايخلا هل نا : ليق دقو ؛ هريغ نمو

 وه : لاق نميف هللا همحر - يراوحلا يبا نع دجوي اممو : ةلأسم

 وه وا رمقلا لبعي وا سمشلا لبعي وا كرشم وا يسوجع وا ينارصن وا يدومع

 دبعي وا ناطيشلا دبعي وه وا هللاب رفاك وا هللا دهع هيلع وا رانلا لها نم
 . ظيلغتلا ةرافك هيلع : لاق نم لاق دق : لاق ؟ توغاطلاو تبجلا

 . نيكاسم ةرشع ماعطا وا مايا ةثالث : لاق نم لاقو
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 للع بوقعي ذختا امو هدعوو هقاثيمو هللا دهع هيلع : لاق نا كلذكو

 يف اذه عيمج توغاطلاو تبجلا دبعيو ناطيشلا دبعيو هللاب رفاك وهو هينب
 . ظيلغتلاب ةرافكلا هيف ناف ةدحاو نيمي

 . دمحم نيد نم ءىرب وه : لاق نا كلذكو

 . ظيلغتلا ةرافك : لاق نم لاق دقف

 . نيكاسم ةرشع ماعطا وا مايا ةنالث مايص : لاق نم لاقو

 . هيف ثنح نا ف هللا بضغ هيلع : لاق اذا كلذكو

 . ظيلغتلاب : لاق نم لاق دقف

 . نكاسم ةرشع ماعطا وا مايا ةثالث مايص : لاق نم لاقو

 ماعطا ةلسرم نيمي ةرافكب هلك اذه يف : ليق دقو : لاق ؛ هريغ نمو
 . مايا ةثالث مايصف دجي مل ناف نيكاسم ةرشع

 ىوسام مايا ةرشع مايص وا نيكاسم ةرشع ماعطاب : لاق نم لاقو

 . فالتخا هيف كلذ لكف هللاب نيميلا

 . فالتخا هيف كلذ لكو هللا نيمي وا هللا دهع لع : لاق نمو

 لك يمف هللا قاثيم وا هلللا دعو وا هللا دهع لع : لاق اذا كلذكو

 . فالتخالا هيفو ءاوس كلذ

 ىلع فالتخالاب اضيا كلذ يف ليق دقو هللا دهع : لاق نا كلذكو
 . لوقلا هيف ىضمام ليبس

 ؟ هيدلاو نم يفن وه وا هدي وا هتبقر هللا عطق : لاق نمو : ةلأسم

 . هيلع ةرافكال هنا

 نوكي نا الا نيمي وهف ةلزتعملا وا ةضفارلا نم وه هلوق اماو : ةلأسم
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 . هيلع ثنحالف هل فلح نمم ةلزتعملا وا ةضفارلا نم

 . هيلع ةرافكالف كلذ نم بات مث هب فلح نمو

 ةلبقلا ريغ ىلا لص اذاو نيمي وهف ةلبقلا ريغ ىلا يلصي وه : هلوق اماو
 . ةلبقلا هيلع تيمع اذا يوني نوكي نا الا رفك دقف

 يذلا هللاو : تفلح ةأرما نعو يلع يا نع بسحا اييف : ةلأسم

 مث قرشملا ىلا يلصتو ةيسوجم يهو هللا دهع اهيلعف الاو وه الا هلاال

 وا نيرهش مايص هللا دهع اهيلع : اهلوق يف اهيلع نا : لوقاف ؟ تثنح
 . انيكسم نيتس ماعطا

 يل اهيلع نا لوقاف تثنح مث قرشملا ىلا ىلصت ىه : اهلوق اماو

 (قرشملا ىلا يلصت) : اهلوقب اهتين ناك ناف (هللا دهع اهيلع) : اهلوق

 ل ناو انيكسم نيتس ماعطا وا نيرهش موص اهيلع ناك ةلملا نم اهجورخ

 . ءيش اهيلع سيلف ةين اهل نكت

 ماعطا وا مايا ةنالث مايص (وه الا هلاال يذلا هللاو) : اهلوق ف اهيلعو

 . نيكاسم ةرشع

 وا هسفن نعل نمعو ۔ هللا همحر ۔ يراوحلا يبا باوج نمو : ةلأسم

 دري ل ناف مايا ةثالث مايصف ثنح ناف نيميلا كلذب دارا ناك ناف اهحبق

 . هيلع ةرافكالو هبر رفغتسيلف هريغل : لاق وا نيميلا كلذب

 . هبر رفغتسيو اهيف ةرافك الف (هريغل وا هل ًاسعت) : هلوق اماو

 مث هيصوي نم ىلعو نالف ىلع هللا ةنعل : لاق لجر نعو : ةلأسم
 . هاصوا نا هسفن ينعي ىتح ثنح هيلع نوكيال : ليق دق : لاق ؟ هاصوأ

 نمو نالف ىلع هللا ةنعل) : لاق اذا كلذو : لاق (هللا ةنعل) : لاق وا
 مايص هيلع ىرا ناف هاصوا نا هسفن كلذب ينعي (هاصوا نم ىلعوا هاصوا
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 . باوصلاب ملعا هللاو انيكسم نيتس ماعطا وا نيعباتتم نيرهش

 اذكو اذك تلعف نا : َيمذل لاق لجر نع يخا تلاس : ةلأسم

 . انيكسم نيتس ماعطا وا نيرهش مايص هيلع ىرا يناف ؟ ينم ريخ تناف

 اذا هيلع ءيشال هنا انباحصأ لوق يف جرخي هنا ؛ يعمو : هريغ لاق
 يف ليق ايك ةبوتلاب هنم اريخ كلذ نوكي نا نكمي هنال هنيعب ّيمذل كلذ لاق

 . راهظلا

 مايص ةحبق لكلو ةحبق فلا ههجو حبق يذلا نعو : ةلأسم

 نيرهش مايص ةحبق لكلو ةحبق فلا ههجو هللا حبق : لاق اذاف ؟ نيرهش
 . ةحبق لكل هسفن ىلع ضرف اييف ثنح اذا هيلعف

 هلخدا وا هللا بضغ وا هللا هنعل : لاق لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 . نيمي اهنا عمسن انك دق : لاق ؟ ةظلغم نيمي هيلع وا رانلا هللا

 . ةرافكلا همزلاو ظلغ نم مهنمف كلذ يف فلتخا دق : رثؤملا وبا لاق

 . نيمي ةرافك اهلعج نم مهنمو

 . انيلا بحا لوقلا اذهو مايا ةثالث مايص : لاق نم مهنمو

 وا هسفن نعل لجر نعو - هللا همحر ۔ دمحم يا باوج نمو : ةلأسم

 نوكي ؟ ثنح مث ائيش لعفيال نا انيمي كلذب ىونو هللا ركذي ملو ههجو حبق
 ةرافك هيلع تيأر نينوعلملا وا نيحوبقملا نم وه ناك ناف ثنح هيلع

 . ظيلغتلا

 كلذكو ًائيش هيلع را مل نينوعلملا الو نيحوبقملا نم نكي مل ناو

 . يدج نع تدجو

 هللا نم احبق : هلوقب ىنع ناو كلذ نسحي هنا ؛ يعم : هريغ لاق
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 . نينوعلملا نم وا نيحوبقملا نم : هلوق لثم نيمي وهف هللا نم انوعلم وا

 وه : لوقي لجر نعو يلع يا ىلا هللادبع يبأ باوج نمو : ةلأسم
 ناليغ نبا ظفحي ملف ؟ ثنح مث رمخلا برشي وه وأ ةتيملا لكأي وه وا ناز
 لكأي نا ىون نوكي نا الا انيمي رفكي نا بحن انا ريغ نحنالو ًائيش كلذ يف

 هيلع سابالف رارطضا نم ةتيملا

 . هبر رفغتسيو كلذ يف هيلع ءيشال هنا لب : حور نب دمحم لاقو

 نيميلا نم لاح يف يدنع جرخيالف ناز وه هلوق اما : ديعس وبا لاقو

 . نيمي ةرافك هيلعو

 يدنع ناك كلذ لاق ناف رمخلا برشيو ةتيملا لكاي وه : هلوق اماو
 طاتحا ناو رارطضالا لاح يف هل لحت نا ةتيملا يف يوني نا الا نيمي هيلع

 . انباحصا لوق ىف هيلع اتباث نوكي نا كلذ هبشا اييف لاح ىلع نيميب

 دقف ةتيملا لكأي وه اماو كلذك يأرلا يف ليق دق هنا ىعم ؛ هريغ نمو

 . رارطضا ريغ ىلع هلكأي نا يوني ىتح هيلع ءيشال : ليق

 وه : لوقي لجر ف دمحأ نب نسحلا يلع يا نع بسحا : ةلأسم

 همزليام هلعف مث اذكو اذك لعف نا هنم ءيرب هبر : لوقي وا هبر نم ءيرب

 ؟ نيملسملا لوق ىن ةرافكلا نم رذعي لهو كلذ ريغ وا اكرش اذه نوكيامو
 تارافكلا يف ظيلغتلاب : لوقي نم لوق ىلع فلح اذا ظيلغتلا ةرافك هيلعف
 . ملعا هللاو كرش ىلا كلذب غلبي هنا ملعأ ملو

 : لاق ؟ هللا نم دهع هيلع : لاق لجر نعو ؛ هريغ نمو : ةلأسم

 . لوقلا رثكا نم وهو ظيلغتلا ةرافك هيلع

 ؟ هللا نم ءيرب هنا : لاق لجر نعو يراوجلا يا نعو : ةلأسم

 . :ظيلغتلا ةرافك هيلع : لاق

. ٢٠١



 ينارصن وا يسوجم وا يدوهي انا : لاق ناف يراوحلا يبا نع : ةلأسم
 ةرافك هيلع : ءاهقفلا نم لاق نم لاق دقف ؟ ثنح مث اذكو اذك لعفا مل نا
 . ةبقر قتع وا انيكسم نيتس ماعطا وا نيرهش مايص ظيلغتلا

 ةرشع ماعطا ةلسرم نيمي ةرافك هيلع : ءاهقفلا نم لاق نم لاقو

 لوألا لوقلاو لوقلا اذهب ذخأن نحنو مايا ةثالث مايصف دجي مل ناف نيكاسم

 . باوصلاب ملعا هللاو بسحا اميف رثكالا وه

 ىلا يه برغملا ىلا اهيلصا ةالص لك : لاق لجر نعو : ةلأسم

 اجورخ كلذب يوني ناك نا : لاق ؟ ثنح مث اذكو اذك لعفا مل نا قرشلملا
 . ىلوالا ةلأسملا ف كل تفصو اك ةرافكلا نم هيلعف مالسالا نم

 اساب هيلع ىرا الف مالسالا نم اجورخ كلذب يوني نكي مل ناو
 ` .. ملسو هلآو يبنلا دمحم انديس ىلع هللا ىلصو نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 هلمعب هداتساف جاسن ىلا ابوث احراط ناك لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 نا هل لوقتو جاسنلا يداتست بهذت سيلا : هتأرما هل تلاقف هلمعي ملف

 اهيلع ةحبقلاو اههجو هللا حبق : تلاقف لتاقي نمم ينسل : لاقف هلمعي
 ثنحت له ةين اهل نكت ملو ةلسرم ةنسلا هذه ىلع هتنكاس نا رهش فلا مايص

 اههجو تحبق اذا اهنا ؛ يعم : لاق ؟ نيميلا اذه يف اهمزليامو اهنيمي يف
 نعت ملو ءيشب مست مل ناو تثنح هيلع هتنكاسف هتنيع وا هتمس دق ءيش ىلع

 نيميلا هذه دعب هتنكاس ناو اهنيقي ىلا كلذو اذه اهلوقام يرداالف ءيشب

 . ةرافكلاب تيبلا نم جرخت نا اهل تببحا

 اهسفن ىلع هتلعجام اهمزلي : لاق ؟ ةرافكلا نم اهمزلي مكو : تلق

 . اهسفن ىلع تلعج نا هب تدصق اذا

 مايص اهيلع ةحبقلاو ةحبق فلا اههجو هللا حبق اهلوقف : هل تلق
 : لاق ؟ ةلسرم تناك اذا رهش فلا موصت نا اهيلع نوكي رهش فلا
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 اهيلع ايناف ارهش اهيلع ةحبق لكل نا هب درت ملو تلسرا اذا اهنا ؛ يعم
 كلذ اهيلع ناك هتون ءىش ىلا كلذب تدصق ناو ةرافكلا نم اهمزلام
 . يدنع

 اريزنخ وا ايسوجم وا اينارصن وا ايدوهي هللا ىنلعج : لاق نمو : ةلأسم

 لو هسفن ىلع اعد هنال ةرافكلا هيلع ىرا الف ؟ لعف مث اذكو اذك تلعف نا

 . يسوجم وا ينارصن وا يدوه هنا لقي

 . ةرافكلا انباحصأ دنع هيلعف ثنح مث كلذك لاق ناك ناف

 . ةظلغم نيمي ةرافك ةنعللا يف ناميلس نع ظفحي : دايز وبا لاقو

 وا مايا ةنالث مايصف هيلع هللا بضغ : لاق نم يراوحلا وبا لاقو

 . نكاسم ةرشع ماعطا

 . رقصلا نب نازعو نايثع نبا اهيف لوقي اذكه ةنعللا ةرافك كلذكو

 ماعطا وا مايا ةرشع مايص بضغلاو ةنعللا ف : لوقي رثؤملا وبا ناكو

 . نيكاسم ةرشع

 وا ينعي ىتح ثنح اذا هيلع ةرافكالف ةنعل ةئام هيلع : لاق نمو

 . هللا نم ةنعل لوقي

 نع كلذكو هيلع ءىشالف هللا ةنعل لقي لو ةنعل هيلع : لاق نمو

 . بوبحم
 نعلف داع مث اذكو اذك لعفيال هنا ههجو حبق لجر نعو : ةلأسم

 هسفن نعلف داع مث هيلع هسفن حبق ي ذلا لعفلا ىلع رخآ عضوم يف هسفن

 اذكو اذك لعف نا هللا دهع هيلع نيلوالا نيسلجملا ريغ رخا سلجم يف لاقف
 ؟ ةرافكلا رم همزلي مك لعف مث هسفن نعل وا هيف ههجو حبق ىذلا لعفلا
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 . ةدحاو ةرافك : ليق هزا يعمف

 . ثنح اذا دارفنالا ىلع ةرافك ظافلالا هذه نم ىنعم لكل : ليقو

 كلذ يف هيلع سيلف اذكو اذك لعف نا هللا دهع هيلع : هلوق اماو

 لعفيال هنا هللا دهع هيلع : لوقي نا الا نيميلا كلذب ديري نا الا ثنح

 . ثنح لعف اذاف اذكو اذك

 نمعو امهنع هللا ىضر هللادبع يا ىلا ىلع يبأ باوج نم : ةلأسم

 عم ىشم نا نيرابجلا نم وه وا انالف ملك نا نيربكتملا نم وه : لاق

 . ظيلغتلا هيلع فاخا يناف ؟ نالف

 وا ملاظ وا لضم وا لاض وا عداخ وا ارم وا قفانم وه) : هلوق يلو

 نموا نيقسافلا نموه وا ربكتم وا رابج وا نئاخ وا كاش وا ثكان وا رساخ

 ءاسا نم اندنع وهف تركذ يذلا اذه نم ءىش لكو (تاع وا نيفرسملا

 . هيف رفكلا

 ناو ظلغم اندنع وهف ثنح مث رفكلا هيف بجوتسي اييف فلح نمو
 . ةدحاو نيمي وهف دحاو ءيش ي هلك كلذ عمج

 وا ةنعللاب فلح نمو ظيلغتلا ةرافك همزلت نمع هتلأسو : ةلأسم

 معطلا ف ريحم وها ظلفغخملا ةراقك هتمزل نمو ادمعتم ابذاك هللاب فلح وا دهعب

 . معن : لاق ؟ ةبقر قتعو

 ۔ هللا همحر ۔ نايثع نب يراوحلا ىلا ميهاربا يبا باوج نمو : ةلأسم

 هللادبع وباو ىسوم اماف ؟ ثنح مث هسفن نعل وا هسفن هجو حبق نمو
 . ظيلغتلاب : الاقف

 هللا هقرحأ : لوقي نميف هللا همحر ةيواعم يبا نع يلع وبا ينثدحو

 . ةلسرم نيمي ةرافك اهترافك يزجتف رانلاب
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 . ةرافك لك نا : لاق هنا ةيواعم يبا نع دمحم نب ريشب ظفح ى انيأرو

 . ملعا هللاو اهترافك بكترم كلهيالف باتكلا يف اهسيل دبعلا مزلت

 لضفلا تلأس : ريشب (ةخسن) : يلعوبا لاق ؛ هريغ نمو : ةلأسم

 اهكرت نم اهب رفكي يتلا تارافكلا نع رقصلا نب نازعو يراوحلا نبا

 . رفك هللا باتك يف يتلا نيميلا ةرافك كرت نم بسحا : الاقف

 فاكتعالا اهيف بجي يتلا تارافكلا كرت نم نا ايهبهذم ناكو : لاق

 اذه هابشاو هللا بضغ هيلعو نيكرشملا نم وا نيرفاكلا نم وه :: لاق نمو

 كرت نم نا هبهذم تيأرو ثنح اذا اذه لثم ةرافك اذه هلوق نم رفكي هناف

 . رفك لتقلاو هللا باتك ف ديصلا ةرافك

 هنا : لوقف ةرافكلا يف فلتخي هنا هللا دهعب فلح نميف : ةلأسم

 لسرم : لوقو
 “همتفلح اذا مكناييا ةرافك كلذ»» : ىلاعت هللا لوق كلذ يف ةجحلا )١

 ىعدا نمف نيمي نود انيمي صخي مل هنأل ناميألا عيمجل ةرافك كلذ ناكو

 . ملعا هللاو ليلدلا ةماقا هيلع ناك صيصختلا

 هللا بضغ وا هللا ةنعل وا هيلع هللا يزخ لوقي لجر نعو : ةلأسم

 . نيمي ةرافك هيلعف ؟ ثنح مث اذك لعف نا هللا باذع وا

 ناك ةظلغم انيمي (هللا بضغ) : هلوق يف هيلع ىأر نم سانلا نمو

 . هذدنحع دشا

 . لا بحا نيميلا ةرافك : ديعسوبا لاق ؛ هريغ نمو

 ١ ذكو اذك لعفي نأ هللا ركذي لو ههجو حبقو هسفن نعل نمو : ةلأسم «

 ٨٩ مقر ةيآلا ءزج ةدئاملا ةروس )١)
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 . هيلع ءيشالف ؟ لعف مث

 ليق اييف يراوحلا نب لضفلا دمحم يأ نع هنا دجوي اممو : ةلأسم

 يزخ وا هللا بضغ وا هللا ةنعل هيلع : لاق نم ةرافك ي اوفلتخا : لاقو
 وا رانلا هللا هلخدا وا نيقسافلا وا نيملاظلا وا نيرفاكلا نم وه : لاق وأ هللا

 بجوا ام لك وا ههجو هللا حبق وا قرشملل يلصي وا ينارصن وا يدوه وه

 ةراقك هيلعف ثنح مث اذه نم ءىشب فلح نم : مهضعب لاقف ؟ رانلا هللا

 . ظيلقتلا

 مايصف دجم ل ناف نكاسم ةرشع ماعط ١ نيمي ةرافك . مهضعب ل اقو

 . مايا ةنالث

 اذه ف نوري اوناك مهنا ءاهقفلا هيلع انكردا يذلاو : دمحم وبا لاق

 : لاق هنا نايثع نب ناييلس نع يوري ناك مكحلا نب رذنم الا ظيلغتلا هلك

 . نيمي ةرافك ةنعللا ف

 ؟ةظلغم وا ةلسرم نيمي ةرافك كل : لاق : .زرحم نب ديعس هل لاقف

 . نيمي ةرافك هلوق اذكه : لاق

 . ةظلغم وا ةلسرم نمي ةرافكب ينعي رذنم ناكو : هل تلق

 . نيمي ةرافك هلوق اذكه : لاق

 ةظلغملا نيميلا ةرافك : لاقو هنامز لها رايخ نم رذنم ناكو : لاق
 . نيرهش مايص وا ةبقر قتع وا انيكسم نيتس ماعطا هلك اذه ف

 نايثع نب ناييلس نع ىوري ناك هنا يرداالو كلذ يف رتح وه : لاق

 . نيرهش مايص هيلع نا : لوقي ناك هنأ

 نم لضفا هلعل لضف ماعطلاو قتعي نا الا كلذ يف ريحم وهو : لاق
 . كلذ نع هازجأ ماص ناف مايصلا
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 وا ةتيملا لكاي وه : لاق لجر نع لئسو هللادبع يا نع : ةلأسم

 انالف لتقي وا ينزي وا ناضمر رهش ف رطفي وا رمخلا برشي وا ريزنخلا محل

 ىون ناك ناف ريزنخلا محلو ةتيملا اما : لاق ؟ ثنح مث اذكو اذك لعف نا

 ناو نمي ةرافك هيلعف مالسالا نم اجورخ هلوق نم رارطضا ريغ نم اهلكأي

 . هيلع ءيشالف لسراو كلذ وني ل

 رطفأ ينا : هلوقب اماو . لاح لك ىلع نيمي ةرافك هيلعف رمخلا اماو

 . هيلع ءيشالف انالف لتقاو ناضمر رهش يف

 لكاو ناضمر رهش راطفاو نالف لتق نال اذه يعم نسح :: هربغ لاق

 دصقلاب مارحلا ىلع هدري ل ناو لاحيف زوجي دق رارطضالا ىلع مدلاو ةتيملا

 . لاق دقام ىلع هيف

 رارطضالا لاحبف زوجي هنا : لوقي نم لوق ىلع رمخلا يف كلذكو

 . توملا نم مصعيو يحي ناك اذا

 دمحم نب دلاخ ظفحف هينب ىلع بوقعي ذختا ام فلح نمعو : ةلأسم

 . هيلع ءيشال هنا نايثع نب ناييلس نع ظفح نمع

 هللا ةنعل هيلع : لاق نم لاق هنا نايثع نب ءالعلا ظفحو : ةلأسم

 . ةدحاو ةرافك : لاق ؟ ثنح مث ناميالا هذه لاثماو هنلا طخسو

 . ةرافك ةلم لكل : لاق ؟ ثنح مث ينارصن وا يدوهي وه : لاق اذاو

 . ةرافك : لوقي نم مهنم فالتخا كلذ يف : لاق نم لاقو

 . تارافك : لوقي نم مهنمو

 مث اذكو اذك لعف نا هربد هللا حبق : لاق لجر نعو : ةلأسم

 . نيرهش موص نم هدعبأ ايف ؟ ثنح
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 امأو دلاخ نب دمحم ىلا يلع نب ىسوم يلع يبأ باوج نم : ةلأسم

 نا الا هيلع ءيشالف ثنح مث ةلبقلا ريغ ىلا وا قرشملا ىلا يلصي هنا : هلوق

 . نيرهش مايص هيلعف ةلملا نم اجورخ هلوقب يوني

 . ءيش هيلع سيلف ثنح مث هسفنل ملاظ وهو : هلوق اماو

 . ملعا هللاف ةضفارلا نم وا ةلزتعملا نم وه : هلوق اماو

 ملعن الو هيلع ءيشالف هسفنل ملاظ وه : هلوق امأ : لاق ؛ هريغ نمو
 . افالتخا كلذ ي

 ريغ ىلا ىلص ول هنال نيمي وهف ةلبقلا ريغ ىلا يلصي وه : هلوق امأو
 . ةلبقلا هيلع تيمع اذا يوني نا الا رفك دقف ةلبقلا

 نم اجورخ يوني ىتح لاق ايك وهف قرشملا ىلا يلصي وهو : هلوق اماو
 . قرشملا ىلا يلصي وهو ةلبقلا ريغ ىلا البقتسم ةلملا

) 
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 نوثالثلاو عبارلا بابلا

 ةلسرملا نيميلا ةرافك ي

 ثنحلا لبق ةرافكلا ميدقت يفو

 هنيمي ف ثنح دقف بذاك هنا ملعي وهو ىش ىلع فلح نميفو

 نيميلا ةرافك هيلع ما هموص هل متيا مئاص وهو ىنغ هل ثدح مث ماصو

 ؟ ال ما اهيف ثنح تلا

 لاملاب رفكي نا هيلعف دجو اذاف دجي ل نمل مايصلا نا : باوجلا

 هللابو هنع ىزجأ دقف همايص متا نوكي نا الا مايصلا هنع ىيزجيالو

 . قيفوتلا
 مايصلا ىونف ةلسرم نيمي ةرافك هتمزل ربقف ةرافك يف لوقتام : ةلأسم

 ةرافكل مايا ةرشع هيلع نا نظ مايا ةرشع ماصف هنيمي ةرافك نع ليللا ف

 مايا ةثالث موص ةلسرملا نيميلا ةرافك نا كلذ دعب هل نيبت مث نيميلا كلت

 هازجأ دقف ؟ال ما هتمزل يتلا ةرافكلا نع هماص دق ىذلا موصلا كلذ هئزجما

 . مايصلا نم تبث اميف هنيميل ةرافك دقتعا هنال هنيمي نع مايا ةثالث مايص

 نا راهظلا نيمي ريغل فلح نم لكلو رقعج نبا عماج نمو : ةلأسم

 . ثنحي نا دعبو ثنحي نا لبق رفكي

 . ثنح اذا رفكي : هللادبع وبا لاق ؛ هريغ نمو

 ' هيلع نوكي ءيش يف رفكي نا هل سيل : ليق دقو : لاق ؛ هريغ نمو
 . مايصلا وا ماعطالا هيلع ناك ةرافكلا هيلع بجتو
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 . هنيمي نع رفكي : لاق نم لاقو

 ؟ ثنحلا لبق اهجارخا زوجي له ناميألا ةرافك نع دمحم ابا تلأسو

 : نيلوق ىلع اذه يف ءاهقفلا فلتخا : لاق

 . ثنحلا لبق ةرافكلا ميدقت زوجحم : مهضعب لاقن

 مهيفلاخم عم اوعمجا مهناف راهظلا الا ثنحلا دعب رفكي : موق لاقو
 . ثنحلا لبق الا نوكيال هنا

 يف رفكي نا فلاحلل سيل : ليق ۔ فنصملا باتك نم ۔ : ةلأسم

 . ثنحي ىتح ناميالا نم ءيش

 . هدعبو ثنحي نا لبق رفكي نا راهظلا نيميريغب فلحي نمل : ليقو

 . مايصلاب رفكيالو ماعطلاب رفكي : ليقو

 . ثنحلا لبق الا نوكيال نا اوعمجا مهناف راهظلا الا : دمح وبا لاق

 . عرشلا نايب باتك ىلا ؛ عجر

 الا نوكتال يتلا ناميالا نع هللا هيضر ديعس ابا تلأسو : ةلأسم

 . ثنح ١ لبق نوكت يتل ا د ار ١ هلعل ثزحل أ عوقو لبق نم امل ةراب ةرافك

 اهريغ ناميالا رئاسو قاتعلاو قالطلاو راهظلا هنا : ليق دق : لاق
 . اهيف نوكت يتلا

 فلحف ءىش نع لئس لجر ف ۔ هللا همحر هلللا لبع وبا لاق : ةلأسم

 لاق دقف ؟ ءىشلا كلذب افراع فلحلا ةعاس ناك ناف وهام وه نيا فرعيام
 ماعطا وا نيرهش مايص ةظلغم نيمي ةرافك هيلع : نيملسملا نم لاق نم

 اهما ةلسرم نمي ةرافكب ىصوا نم - هللا همحر _ : هللادبع وبا لاقو
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 . نيكاسم ةرشع ماعطا نيمي ةرافك

 ؟ ملعي ملو لعف ناك دقو اذكو اذك لعفام هنا فلح نمعو : ةلأسم

 همزلي :ليقف نيميلا دمعت مث لعف هنا ملع دق ناك نإو ةرافكلا هيلعف
 . ةلسرم نيميلا تناك ولو ظيلغتلا

 نمعو ۔ هللا همحر ۔ حور نب دمحم هللادبع يبا باوج نم : ةلأسم

 هنا ملعي وهو ابذاك هللاب فلح اذا هنا ملعاف ؟ ءيش ىلع ابذاك هللاب فلح

 ملو مكاح كلذب هفّلجي مل ولو ةظلغم نيمي كلذ يف : لاق نم لاق دقف بذاك

 زع هللا لوقي ثيح رانلا هل تبجو دق اذه نال الام نيميلا كلذب عطقي

 اباذع مهل هللا دعأل "نوملعي مهو بذكلا ىلع نوفلحيو : لجو

 داراو ماعطالا همزلي نمم ناك اذا اذهو اهل نولمعي اوناكام ءاس مهنا اديدش

 ليزنتلا يف نأل اموي نيسمخ مايصو نيكاسمةرشع ماعطا هيلع تيأر مايصلا
 : لاقو ماعطالا الو ةوسكلا الو قتعلا دبي مل نمل الا مايصلا هللا لعجي مل

 , () مايا ةثالث مايصف دبي ل نمف

 بذكلا ىلع فلح نكي مل اذا هنيمي يف بذاكلا نا : ضعب لاق دقو

 نع تظفح اذه ىلع ةلسرم نيمي ةرافك هيلعف الام كلذب عطقالو مكح يف

 . هللا هظفح ةيواعم يا

 . لوالا لوقلا كلذب لوقي اضعبو اذهب لوقي اضعب نا : لاق دقو

 . هبوتلا يف هللا قدص نمل عستم هيف نيملسملا لوقو

 اذكو اذك لعف وه نا نيكاسملا يف وا ةبقر قتعي فلح لجر : ةلأسم

 ناكام نيكاسمللو ةبقر قتع كلذ يف هيلع نا : لاق ؟رسعم وهو ثنحف

 . هسفن ىلع لعج
 ١٤ ةيآلا ءزج هلداجملا ةروس )١(

 )٢) ةيآلا ةلداجملا ةروص ١٥

 )( مقر ةيآلا ءزج ةرقبلا ةروس ٦ مقر ةيآلا ءزج ةدئاملا ةروسو ٨٩
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 نيميلا ةرافك رفك ناك كلذ هيلع معن : لاق : رصن هللادبع وبا لاقف

 . هيلع ءيش الف

 رفك نا هيلع نيد وه : فسوي وباو رمع نب هللا دبع دمحم وبا لاق
 . ةبقر قتع اماو ةوسكلا اماو ماعطالا اما رفك نا ةرافكلا هيلع

 . ةرافكلا هيلع بجو رسياف ارسعم ناكو فلح الجر نا ول : اولاقو

 وه الا هلاال يذلا هللاب فلحف ءىش نع لئس لجر نعو : ةلأسم

 رمأو ىتش عضاوم يف فلحو عيضام رظنيف ؟ ملعي وهو هملعيام هنا ًادمعتم
 . مايا ةثالث مايص ةدحاو نيمي هيلع ايناو دحاو

 يف وهام فلحف ةباد نم ءيش ةيراع هيلا بلط لجر نعو : ةلأسم

 . ثنحلا هيلع : لاق ؟ هدجوف تيبلا لخد مث تيبلا

 مث هترافك ضعب ماص يذلا ينو ۔ فنصملا باتك نم ۔ : ةلأسم

 . فالتخا رطفلا دعب متاو ناضمر هكردا

 . هئزجي : ليقف

 عطق يذلا ىنعملا امناو ءاوس هلكف اهريخات يف رذع هل ناك اذا : ليقو

 . موصلا هيلع عطقيال ليللا ةلزنمب هنال رطفلا موي لجا نم ال موصلا هيلع

 رحنلا ةلزنمب رذع نم هنال مات هموصف ضرملا هيلع عطق يذلاو

 . رطفلاو
 . فالتخالا ىنعم هقحل رارطضا نم ناك ناف رفاسملا اماو
 ؟ ضرم مث ظيلغتلا ةرافك نم ارهش ماص يذلا اماو ؛ هنمو : ةلأسم

 . انيكسم نيثالث معطا ءاش ناو حص اذا متاو رخا ءاش نا

 . انيكسم نيتس : ليقو

 ؟ نينيمي نع رهشا ةعبرا ماص نميف فلتخاو ؛ هنمو : ةلأسم
 هئزجي : ليقف
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 نا ملع مث نيرهش ماص ناف ايهنيب لصتي ىتح هئزجيال : ليقو
 نينيميلا همايصب ىون اذا هيلع يتلا نيميلا نع هازجأ ةدحاو الا هيلع نيميال

 . هيلع نيتللا

 ناك اذا يوني هناف ةرافك هيلع نوكي نا فاخي يذلاو ؛ هنمو : ةلأسم

 . ةالصلا كلذكو هلل لبعت يهف نكت ل ناو هذه يهف ةرافك هيلع

 هازجا ؟ ايهيا ردي ملو ايهيدحا رفكف نانيمي هيلع نمو ؛ هنمو : ةلأسم

 . ةيناثلا رفكي نا

 . ءاش اهيا اهلعجي : ليقو ايهيدحا ىلع هتين عفري : هريغ لاق

 . رثكالا لاعف افلتخا اذاف ةيقابلا ىلع هتين عقو ءاوس اتناك اذا : ليقو

 ةر امكو ةظلغمنيمي ةرافكو ةالص ةرافك هيلع نميف 2 هنمو : ةلأسم

 يطعي نا بحاف بحلا زيمو كلذ قرف ناف ؟ رفكي نا داراو ةلسرم نيمي

 . نيمي لك نم مهنم بحا نم ىطعا نيكاسملا

 نمو ةرذ كوكملا عابرا ةثالث نم دحا ىطعي نا زجي مل بحلا عمج ناف
 . . عاص فصن رلا

 - هللا همحر دادم نب هللادبع نب دمحم ملاعلا خيشلا اهداز : ةلأسم

 نمع متل أسو ۔ هللا همحر ۔ ديعس نب ىيحي ايركز يبا هيقفلل باوجلا نمو

 هدنع سيل هنا كشيالو ملعيال فلحو هدنع سيل هنا ء يش للع فلح

 هنيمي يف ثنح ناف تفصوام ىلعف ؟ ال ما ثنح همزلي له هتيب يف هدجوف

 . هيلع مناالو ةلسرم نيمي ةرافك هيلعو هذه

 فلتخي ثناحو مثا وهف بذكلل ادمعتم فلح اذا هيلع مثالا امناو

 . ةرافكلا نم همزلي اييف

 هيلعف اهيف بذاك هنا ملعي نيمي ىلع فلح نم لك : مهضعب لاقف
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 . اهيف ثنح اذا ظيلغتلا ةرافك

 . ةلسرم نيمي ةرافك هيلع ينا : موق لاقو

 نبت مث قداص هنا هدنعو ءيش ىلع فلح نم نا : ضعب لوق يلو

 . ملعا هللاو هيلع ةرافكالف بذاك هنا كلذ دعب نم هلإ

 . عرشلا نايب باتك ىلا ؛ عجر

 : ىسوم نب ىسوم لاق : رهزالا نب دمحم نب يراوحلا لاق : ةلأسم

 همزلي امج كلذ ريغ وا ةنعل وا دهع وا ءاليا وا نيمي وا رذن هيلع ناك نم لكو

 مث ثنحي ناو نيميل ةرافكلا ىون اذا ثنجي مث رفكي نا هل ناف ةرافكلا هيف

 . اطي مث رفكي ىتح اطي نا هل سيل هناف راهظلا الا رفكي
 . كلذك : ليق هنا ؛ يعمو : هريغ لاق

 . راهظلا ريغل ثنحي ىتح رفكي نا هل سيل : ليقو

 : لاق لجر يف ۔ هللا كمحر_۔ تركذو نسحلا يا باوج نمو : ةلأسم

 ىلع اذهف ؟ ثنح مث نيرهش مايص هيلع يهو اذكو اذك تلعفال هللاو
 . نيرهشلا مايص نم هسفن ىلع لعجام هيلعف ثنح اذا تفصوام

 كءاقل بحا ينا ملعي هللا : لجرل لاق لجر نعو : ةلأسم

 ةرافك هيلع : لاق ؟ لاق اييف بذاك وهو اذه وحن وا كبحإو:كتلصاومو

 . ظيلغتلا

 . اذه : ليق دق : هريغ لاق

 . ةلسرم نيمي ةرافك هيلع : لاق نم لاقو

 نالفل لع ام هللاو : لاقف فلح نميف ميهاربا يبا نعو : ةلأسم
 : ميهاربا وبا لاقف ؟ ح عطق اهم دارا هنا كلذو لاق ايف بذاك وهو نيد
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 . ظيلغتلا ةرافك هيلع

 ردقي وهو نيمي ةرافك هيلع تناك لجر نع راثآلا ضعب يفو : ةلأسم
 موصي نا بحتسي يذلاف ؟ لاملا بهذ ىتح ىناوتو معطي ملف معطي نا

 نا موصل ١ نم هل بحتسي ام ريسمقتو نيكاسم ةرشع معط أ اموي رسي ١ ن اف

 . اموي نيكسم لكل ماي ١ ةرشع موصي

 ةرشع ماعطا هيلع بجو دق هنا لجا نم ًاطايتحا كلذ انيار اناو

 مايص ل ا نيكاسم ةرشع ماعط ١ نم هيلع بجوام دريالف عيضو نيكاسم

 . معطي نا ردقيال نم ىلع يتلا مايا ةثالث

 مايا ةنالث موصي نا هيفكي ىسعو ةرشعل ١ معط ١ اموي رسيأ ناف

 . رثألاب اوذخ مث نييأرلا لدع يف اورظناو

 . فالتخالاب انفرع اميف كلذ يف ليق دق : لاق ؛ هريغ نمو

 موصل ا هل روجم نم ةلزنمب وهو ةرافك هيلع بجو نم : لاق نم لاقف

 ملعنالو ماعطالا هيلع بجو ماعطالا همزلي نم ةلزنمب راص ىتح مصي ملف

 . افالتخا كلذ ف

 رفكي ملف ماعطالا همزلي نم ةلزنمب وهو ةرافكلا هيلع تناك نم اماف
 - 2 مدعا ىتح

 ماص دجم ل ناف مايصلا هئزجمالو ماعطالا هيلع : لاق نم لاقف

 . ردق ىتم انيد هيلع نوكيو

 مايصلا هل زوب نم ةلزنمب راص ىتح رفكي مل اذا : لاق نم لاقو
 . كلذ نم رثكا هيلع نا ملعاالو

 ف موصلل هجوت نمو لوحتيو هلل ح كلذ نال هريصقت ف ءاسأ دقو

 . مايا ةئالث موصي اناو معطاف عجر ماعطالا دجوو تارافكلا
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 . معطأ ردق اذاف مايصلا هيلع : لاق نم لاقو

 كلذ نال كلذ ريغ هيلع سيلو اموي نيكسم لك نع موصي : ليقو

 . م دعلا دنع ل دلب

 عجر

 ةلزنمب وهو ةرافكلا هيلع تبجو نمو ۔ فنصملا باتك نم : ةلأسم

 . مدعا ىتح رفكي ملف ماعطالا همزلي نم

 . ردق ىتم نيد هيلعو ماعطالا الا هئزجال : ليقف

 . موصلا هئزبيو ءاسا دق : ليقو

 . معطا ماعطالا دجو ناف اثالث موصي : ليقو

 . معطا ردق اذاو اموي نيكسم لك نع موصي : ليقو

 . كلذ ريغ هيلع سيل : ليقو

 . معطيو سانلا ىلا بلطي : ليقو

 . اهنم ذخأي نم ةقدصلا مسقيال : ليق دقو ؛ هنمو : ةلأسم

 . عرشلا نايب باتك ىلا ؛ عجر

 ةرشع ماعطا هيلع بجو لجر نع ۔ نئاهرلا باتك نم : ةلأسم
 دجو ىتم هيلع نيد وه : لاقف ؟ هلام بهذ ىنتح معطي ملف نيكاسم

 . معطأ

 سانلا ىلا بلطيل : لاق ؟ هنع يزجيو موصي نا هيلع لهف : تلق

 . معطيو
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 ةثالث مصيلف : لاق ؟ سانلا ىلا بلطلا ىلع ردقيال ناك ناف : تلق

 . دجو اذا معطيلف مايصلاب عفتني مل ائيش دجو ىتمو مايا

 ما معطيا ماعطالا ىلع ردقي ملو فلح اذا ريقفلاف : هل ليق : ةلأسم

 . ماعطالا هيلع : ليق ؟ موصي

 . كلذ ريغ : ليقو

 ملعيلف نيمي نع معطا نمو ۔ اضيا فنصملا باتك ۔ نم : ةلأسم

 . نيمي اهنا همعطي نم

 كلذ معنف ؟ ةالصلا بح يف ةاكزلا بح طلخ نمو ؛ هنمو : ةلأسم

 . ةين رضحي ملو هتين رضح اذا لوق

 انيكسم اعد ناف هازجأ رمت الب امدا وا ازبخ معطا نم ؛ هنمو : ةلأسم
 ناك اذا ماعطاب يرتميالف اليلق لكأف هادغف ىدغت ناك هنا : لاقف همعطيل

 هللاف هدجو اقيوس وا انخد وا زرا هنيمب نع معطا ناو هماعط ريغ نم عبشي

 . زبخلاب الا هئزبال نا فاخأو كلذ يف عمسأ مل ملعا

 هازجا ناميألا نم هريغ وا راهظ نع ًانخد معطا نم : هللادبع وبا لاق
 ىلغا نخدلا ناك ناف اريعش وا ًارب عاص فصن ةميقب هنع معطأ اذا اهنع
 يزجيف نخد عاص ثلث نمث ريعش عاص فصن نمث ناكو ريعشلا نم
 . نخد عاص فصن

 دقف مالسالاب لهاج وهو ةريثك ناميياب فلح نمو ؛ هنمو : ةلأسم

 . ظفحم لو فلح نميف فلتخاو هللا ىا بوتي : لاقو ةديبع وب ١ صحخر

 . ةظلغم نيمي ةرافك هئزبت : ليقف

 . كشيال ىتح هسفنل طاتحي : ليقو
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 عيمج نع ةظلغم نيمي هئزجتو ةلسرملا ناميالا يف طاتحي : ليقو
 . . فلحام

 . طوحألا وهو لسرم هنأ ملعي ىتح ظلغم وهف ردي مل اذا : ليقو

 . ظلغم هنا ملعي ىتح لسرم هنا : ليقو

 . عرشلا نايب باتك ىلا ؛ عجر

  
_ ٢١٨



 ن ونالثل او سم ا ١ - ايل ١

 تارافكلا ي

 هنع موصي الجر رجأتسأف ناضمر نع ةرافك م ايص هيلع ناك نمو

 . دحا كلذب لوقيالو كلذ زوجيالف

 عيطتسم الو ةبقرلا ىلع رداق ريغ وهو هموص دسف نمو : ةلأسم

 . هيلع ردق اذا ماعطالا هضرف ناكو ماعطالا ىلع الو موصلا

 ناك اذاف تارافكلاب نيرداقلا بطاخ هللا نا : لئاق لاق ناف

 نوكيو ةرافكلاب رومأم ريغ ناك هنايتاب رما امم عىش ىلع هل ةردقال ءعىطاولا

 ؟ هيلع ردقي ءىش لوأب رومأم

 نا ربغ هتلقام مزلل هتمذ ف ةرافكلا نا ىلع ةلدالا مايق الول : هل ليق

 . هيلع ارداق تقولا ف نكي ل ناو معطي نا فلكم هنا تتبث ةنسلا

 رضحلا ف وهو ناضمر ف ًأدماع حكن وا برش وا لكأ نمو : ةلأسم

 . انيكسم نيتس معطي وا ةبقر قتعي وا نيرهش موصيو رهشلا لدب هيلعف

 . اريخ وه سيلو معطلا مث مايصلاب مث قتعلاب أدبي : ضعب لاقو

 برش وأ لكأ نم ةرافكلا مزلت انا : لاق ميهاربا يبا نعو : ةلأسم

 . ناضمر رهش ف ادمعتم عماج وا

 نب نازع نع - خايشاألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا - نم : ةلأسم
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 هنا ملعا مل : لاق مث كنيمي ةرافك لعو ثنحا : رخآل لاق نمو رقصلا

 . همزلي : لاق ؟ ثنح نا دعب ظلغم

 ناكيرش ايهف كنيمي ةرافك لعو ثنحا : هل لاق اذا : خسانلا لاق
 . ملعا هللاو بنذلا يف

 عجر

 هيلع يذلا باغ مث لع كقحو هكرتا : هل ميرغل لاق ول كلذكو
 . همزلي هناف اذكو اذك هنا ملعأال : لاقف ؟ قحلا

 . عرشلا نايب باتك لا ؟ عجر

 "از

_ ٢٢٠



 نوثالثل او سداسل ١ بابل ١

 اهكرت نم رفكي يتلا تارافكلا يف

 نع رقصلا نب نازعو يراوحلا نب لضفلا تلأس : ريشب لاق
 يتلا نيميلا ةرافك كرت نم بسحا : الاقف ؟ اهكرت نم رفكي ىتلا تارافكلا
 . رقك هللا باتك ف

 ةالصلا لثم تارافكلا كرت نم نا إهبهذم ناك ولو : لاق

 . فاكتعالاو

 هيلعو نيكرشملا نم وا نيلاظلا نم وا نيرفاكلا نم وه : لاق نمو

 تيارو ثنح اذا كلذ لثم ةرافك كرت نم رفكيال هنا اذه هابشاو هللا بضغ

 . رفك لتقلاو هللا باتك يف ىتلا ديصلا ةرافك كرت نم نا هبهذم

 كلميال هنا يراوحلا نب لضفلا نع ميهاربا وبا انربخأو : ةلأسم

 . سفنل ١ لتق ةرافكو ةلسرم نيمي ةرافك كرت نم ال ١

 هلام هلك كلذ كلهتسي تارافك همزلو جحل ا همزل نميف ليقو : ةلأسم

 . تارافكلا لبق جحي هتايح يف كلذكو تارافكلا لبق جحلاب أدبي نا

 جحلاب نيميلا نم اهلك تارافكلا رفكي مل نميف : ليقو : ةلأسم
 ديصلا ةرافكو هلل اب نيميلا ةرافك الا تارافكلا عيمجو اهلك ظبلغتلا ةرافكو

 تارافكلا هذه الا ءىطخي وا كلذ اهلك تارافكلا عيمجو سفنلا لتق ةرافكو

 ءىطخي وا كلذب ندي ملام ةيالولا يف وهو ءعىش كلذ يف همزليال هنا ثالثلا

س ٢٢١



 . كلذ اومزلا نيذلا نيملسملا

 ملو نهئادأبو نهب ناد اذا هنا تارافكلا ثالثلا هذه ىف : ليقو

 هيلع فاخيالو كلذ يف هللا نم هل ىجري هناف نهلئادأب نئاد هنا الا نهدؤي

 . كلذ ءادأب الو ةنونيدلا عم رفكلاب

 ام كلذ يف هللا هل ىجري هناف هللا قوقح يف ناك ام عيمج هنا : ليقو

 . دابعلا قوقح ىرس

 يبارعألا لاقف داهجلا رمأ نع هلأسف ةلي يبنلا ىتا ايبارعأ نا : ليقو

 لوسر هل ل اق . هلل ١ ليبس يف اذه يفيسب تب رص نا لوقت ام : نيتم ىبنلل

 . «ةنحلا كل» : ةلي هللا

 ةنيتم يبنلا ىلع مالسلا هيلع ليربج لزن مث يبارعألا فرصناف : ليق

 يارعالا ىلا ةي يبنلا لسراف : ليق (نيلا الا) هللا لوسراي : هل لاقف

 قوقح عيمج نا : هلوق ىنعم ىلع كلذ هلوقب ينعي «نيلا الا» : هل لاقف
 اذا نيذلا الا كلذ دؤي مل ولو بات اذإ دابعلا قوقح الا هل رفغت هيلع يتلا هللا

 . تاف دق ناك

 بنذف ةثالث بونذلا نا هئايبنا ضعب ىلا هللا ىحوا اميف هنا : ليقو

 . هللا هكرتيال بنذو هللا هرفغيال بنذو هللا هرفغي

 . هللاب كارشالاف هللا هرفغيال يذلا بنذلا اماف

 نم دبعلا نيبو هللا نيب ناك ايف هللا هرفغي يذلا بنذلا اماو

 . هللا قوقح

 دابعلا قوقح نم دبعلا ىلع ناك ايف هللا هكرتيال يذلا بنذلا اماو

 . باوصلاب ملعأ هللاو

٢٢٢



 نوثالثلاو عب اسلا ب ابلا

 راهظلا ةرافك يف قتعلا هيلع بجي نم دح ي
 ناميالا ةرافك يف معطلا هيلع بجي نمو

 هيلع بجي نم دح نع هتلأسو بسحا اييف نسحلا يبا خيشلا نع
 لها وا لوصالا لها نم ناك اذا هدح نوكيام راهظلا ةرافك يف قتعلا
 هتلغ هينغتام لاملا نم هل ناك اذاف تفصوام ىلعف ؟ ناويحلا نم لاومالا
 . قتعلا هيلعو ىنغلا دحب اذهف ةنس ىلا ةنس نم هتنوؤمل

 هلام يف جاتحي وهو هتنس يف هتلغ هينغتام لام نم هل سيل ناك ناو

 ريغ اذهف هيف ةقدصلا ذخا هل زوجيو هتنوؤمب موقي نم ىلا هيف نم ثعبو

 . باوصلاب ملعا هللاو مايصلا هيلعو نغتسم

 تفصو امك هلايع ةنوؤمو هتنوؤمل هئزجت هلام ةلغ تناك ناف : هل تلق
 لامتحالاب الا قتعلا ىلع هب ردقيام هلام ةلغ نم لضفيال هنا ريغ هتنس يف كل
 ةلغلا امناو هلام لصا نم عيبي وا هلايع ىلع صاقتنا وا هسفن ىلع نيدب
 ناك نا : لوقنف ؟اذه يف اريقف كدنع اذه نوكي له هلايعو هسفنل فافك
 وا نيلا ىلا هيف جاتحيو هلايع ةنوؤمو هتنوؤمو هتنس يف ناصقنلا هيلع لخدي
 اذه رن مل هلايعو هسفن هنم لوعي يذلا هلام لصا عيب ىلا وا ةقدصلا ىلا
 . لدعلاب ملعا هللاو قتعلا هيف همزلي يذلا ىنغلا دحب

 وا ءاركلاب الامج وا اعناص وا ارجات لجرلا اذه ناك ناف : هل تلق

_ ٢٢٣



 دحلا امو هجولا اذه ىلع هانغ دح ىرتام رحب وا رب يف هب لمعي ثيش وا ارامح

 هبسكب موقيام دبي نوكي ىتح كلذ همزليال هناف ؟ قتعلا ين همزلي يذلا

 . كلذ عيمجب موقيو هتنس يف هلايع ةنوؤمو هتنوؤمل هتعنص وا هترابحتو

 هتعنص نم كلذ نم بيصي اينا ناك ناو قتعا كلذ عيمجب ماق اذاف
 ناو لضف كلانه هل نكي ملو هلايع ةنوؤمو هتنوؤم فافك هتبسكم وا هترابحت وا

 ىنغلا دحب اذه سيلف هلايعبو هسفنب رضا وا ةجاحلا هيلع تلخد قتعا

 . باوصلاب ملعا هللاو مايصلا هيلعو قتعلا همزلي يذلا

 نا عناصلا ىلعو لاملا سأر نم قتعي نا رجاتلا ىلع ىرت لهف : هل تلق

 يرحبلا كلذكو هتعنص ديدح عيبي دادحلا كلذكو هتعانص ديدح نم عيبي

 دادحلا ىلع ىرن سيلف كلذ نم ةلغلا ف مهيلع اناو ؟ اذه يف هتنيفس عيبي

 كلذكو عناصلا كلذكو هب الا هتبسكم موقتال يذلا كلذ يف هديدح عيبي نا

 . لاملا سأر بحاص كلذكو ةنيفسلا بحاص

 ىلعو ناصقنلا هيلع لخد هلام سأر نم يقب هنم قتعا اذا ناك اذا

 . هلايع فافكو هفافك هلام سأر ةلغ نم مهنومي وه امناو هلايع

 ناك ناو هيلع كلذ رن مل ةجاحلاو نيلا ىلا رقفلا لخد قتعا ناف

 هتنوؤمل هينغت هتبسكمو هنم هكرت هيلع موقيام يقب هنم قتعا اذا هلام سأر

 . باوصلاب ملعا هللاو انفصوام ىلع قتعلا هيلع انيأر هلايع ةنوؤمو

 ؟ ةقدصلا ذخا دح هل زوجيال نم دح نوكي اذه ىلع كلذكو : هل تلق

 ةنوؤمو هتنوؤومب موقي ام هتعنص نمالو هتبسكم نم بيصيال ناك اذا معنف

 . كسما ىنغتسا اذاف هتنس يف هيلع صقنيام ةقدصلا نم ذخا هتنس يف هلايع

 اهنم ذخا هتنس يف كل انفصوام ىلع هتبسكم عم اهيلا جاتحا اذا اهذخا نع

 . هتلاح نوكت اذه ىلعف هتنس غولب ىلا هفافك رادقم

٢٢٤



 رطفلا ةاكزو ناميالا ةرافك نم ماعطالا همزلي نم كلذكو : تلقو

 انفرع ىذلاف ماعطالا همزلي نم ىلع ناميالا ةرافك اماف ؟ انفصوام ىلع امهأ

 كلذ يف عفرامو : هلوق ىلع هللا همحر يراوحلا يبا خيشلا نع راثآلا نم

 دعب لضفيو هتنس يف هلايع ةنوؤمو هتنوؤم ىفكيو هيفكيام هدنع ناك اذا هنا

 . اندنع ميف كلذ نع رفكي هناف امهرد رشع ةسمخ كلذ

 ىلع هللا اهمحر - بوبحم نب دمحم نع عفري هنا رثآلا يف اندجوو
 بسحا هلايع ةنوؤمو هتنوؤم دعب هلام ةلغ نم لضف اذا هنا اندجوام
 جرخأ امهرد رشع ةسمخ

 اهانفصو يتلا ةفصلا هذهب سيل ناك نا : لوقنو انباوج اذه ىلعف

 . باوصلاب .ملعا هللاو مايصلا هئزبيو جارخا هيلع سيلف انئاهقف لوق نم

 يراوحلا يبا خيشلا نع انفرع يذلاف ناضمر نم رطفلا ةاكز اماو
 . هلايعب رضيالو نيدب اهلمتحيال نم ىلع بجحت اينا اهنا هللا همحر ۔

 اهنع لأس نمل بجت اميف ةلأسملا هذه يف هباوج ناك اذه بسح ىلعف

 وا رطفلا ةقدص نع لئاس هلأس هللا همحر ۔ ةديبع ابا نا كلذ ءدب ناكو
 هرما وا ةديبع وبا هل لاقف : لاق نايلاغ نابوث هيلعو رطفلا ةاكز نع : لاق

 اذه بسح ىلع رطفلا ةاكز جرخيو ايهنود يرتشيو ايهعيبي نا ةديبعوبا
 . باوصلاب ملعا هللاو ةلأسملا ضعب يف ظفللاو فالتخالا

 امهرد رشع ةسمخ زواجت ةريثك ناميا ةرافك الجر مزل ناف : هل تلق

 نا هيلع ىرت له نيدلاب اهلمحتي نا ىلاو هلام لصأ ىلا اهترافك عجرتو
 ةرافك نم هيلع يقبام ىلع موصي مث رشع ةسمخلا ةرافكلا يف معطي
 نم مكح اهنع رفك نا دعب هنع لاز مث نيمي نع رفك اذا : لوقنف ؟ ناميالا
 ام نيح يف مايصلاب رفك مايصلا هئزبي نم دح ىلا عجر ماعطالا همزلي ال

 . مايصلا همزلي
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 مايصلا هئزجحي لو ماعطالاب رفك ماعطالا همزليام دح لىا عجر ناف

 انفصو اك هيلعام يضقي ىتح هلاوحا تبلقتو هناميا ترثك اذا هليبس اذكهف

 . لدعلاب ملعا هللاو

 ةنوؤمو هتنوؤم هئزجمام هتلغ نم بيصن هل الجر نا ول تيارا : تلق

 وا راهظ نع وا قتع يف وا نيميلا ةرافك يف ماعطا هيلع له نيد هيلعو هلايع
 نيميلا ةرافك يفو ؟ راهظلا ةرافك موصيو هنيد يضقي نا هل وا رطفلا ةاكز ف

 . هلايع ةنوؤم نم هيلع يقب امل ةقدصلا نم ذخأيو

 اذاو هيلع الاح اذه هنيد ناك ناف رطفلا ةاكز نم ذخأيال كلذكو

 مكحو قتعلا مكح لاز دقف ىنغلا مكح هنع لاز كلذ هنيح نم هاضق
 .ناميالا ين ماعطالا

 رضيالو نيدب اهلمحتيال هنيد ءاضق دعب ناك ناف رطفلا ةاكز اماو

 . اهجرخأ هلايعب

 لصا نم ناميالا ةرافك يف عيبي نا لجرلا ىلع ىرت لهف : هل تلق
 ف وا ةاكزلا يف وا هيلع تبجو دق تناك ةرافك ؟ وا رطفلا ةرافك يئو هلام

 . انفرعام ىلع لوصالا اهيف عابيالف رطفلا ةاكز اماف ؟ دابعلا نيد

 ىنغلا لاوز اهعيب يف ناك اذا لوصالا اهيف عابي الف ناميالا ةرافك اماو
 . اهعئاب نع

 اهعيبي نا هيبوث يف لجرلل هلوقو ةديبع يا لوق ىلعف دابعلا نيد اماو

 . نيدلا يف ايهملسيف ايهنود يرتشيو

 هيلعف نيميلا يف ماعطالا همزلي نم دحب ناك اذاف نيميلا ةرافك اماو
 . هريغ ءاش ناو لصالا اهيف عاب ءاش ناف ماعطالا

 اهيف عاب هتايح يف اهءاضق داراو انيد هيلع تراص ناف ةاكزلا اماو

٢٢٦



 تيضق اهب ىصواو هتوم ىلا هنع كلذ رخأت ناو هسفن نع ىضقو لصالا

 . ثلثلا يف كلذ ىري نم لوق ىلع هلام ثلث يف هنع

 باوص كلذ لكو لاملا سأر نم يهف نيدلا لثم اهاري نم لوق ىلعو

 . هللا ءاش نا

 يذلا اذهف هلام ثلث نم ىضقت هتوم دعب اهنا انعم هب لومعملاو

 . هب لمعن

 نا كلذ باوصف لاملا سأر نم اهنا رخآلا لوقلاب ذخأ نمو

 . هللا ءاش

 سأر نم هتوم دعب تناك هتمزل اذا ةاكزلاب لوقي نم لوق ىلعف : تلق

 نع ليق دقف ؟ لاملا سأر نم ةمزاللا روذنلاو ناميالا ةرافك لعجي له لاملا

 نم ةمزاللا تارافكلاو جحلاو ةاكزلا لعج دق هلعل هنا : ءاهقفلا ضعب
 . هئطخن مل كلذب ذخا نمف لاملا سأر

 ملعا هللاو ثلثلا نم كلذ ىري نم لوقب ذخأنف نحن اماو

 . باوصلاب

 ةرافك نم قتعلا يف هلصا نم عاب اذا ريثك لام هل ناك نم : لاقو
 هتنوؤمل يقب هتلغ هيفكيام ردقب لصالا نم يقب ناميالا ةرافك يف وأ راهظلا

 . رفكو قتعاو لصالا نم عاب عيبيام رفكو قتعا وا هلايع ةنوؤمو

 نم هدنع يقب هلام لصا نم عاب اذا ةلزنملا هذهب ناك اذا كلذكو
 نم ذخأي لو هلام لص أ نم عاب هل ايع ةنوؤمو هتنوؤمل هتلغ هيفكيام لص الا

 . ةاكزلا

 مزلي نم لوعو هلوعل هفافمك ةلزنمب نوكي ي ذلا كلذ اين ا : ل اقو

 . هلوع
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 هل ايع ةنوؤمو هتنوؤمل هتلغ هيفكت ل ام هل لجر ف لوقتام : هل تلق

 هتنوؤم نع اهنع اينغتسم ت رب كيكاكم ةسمخ نيمي ةرافك كلذ دعب نم ىقبيو

 : لاق ؟ هلايعل كلذ لعجي له امهرد رشع ةسمخ هعم سيلو هلايع ةنوؤمو

 . مهلوعي وه امنا

 . ماعطالا هيلعف

 . طلغ اذه لعل : رظانلا لاق

 . اذه وحنو رعسلا ءالغب امهرد رشع ةسمخ اذه ف مشلوق لعلو : لاق

 ةسمخ معطي له نيكاسم ةسمخ ماعطا ىلع ردق ناف : هل تلق

 . ةردق هل ناك اذا : لاق ؟ ناك اذا موصيو نكاسم

 . ماعطالا هيلع : لاق

 . موصي اذه : لاق

 يفتكت يتلا ةيلاغلا ةوسكلاو ىلحلا اهل نوكي ةأرملا يف لوقتام : تلق

 يفتكت يتلا ةمعطألا الإ اهيلا جاتحت يتلا ةينآلا نم ةيلاغلا ةينآلاو اهنودب
 بايثلاب لدبتستو ىلحلا عيبت نا اهيلعو ةاكزلا نم ذخات نا اهل سيلو اهنودب

 . اهنمث لضف لكأتو اهنود وهام ةينآلاو

 يرتشتو هعيبت له اهنكس نود نكسب يزنتبحت تناك نا كل ذكو

 لكاتو اهعيبت يلحلا ةبحاص نا : لوقنف هنمث لضف لكاتو هنكس اهيزجي انكس
 . اهنودب يفتكتو اهيلا امل ةجاحال تلا ةينآلا كلذكو

 تعاب ناف اهئزبي لزنملا كلذ نود عساو لزنم اهل ناك نا كلذكو
 .ةلغ هلو اهلام لزنملا كلذ نوكي نا الا ةجاح هكرت ىلا اه سيل ام هنم
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 موقيام عيبت نا اهيلع رن مل اهتنس يف اهتنوؤم نم ةلغلا ينضقنتو اهلغتست
 . باوصلاب ملعا هللاو هتلغ نم اهتنس يف صقنيام ةاكزلا ذخاتو هب اهفافك

 ةاكز نع لجرلا هلأس ذا ةديبع يبا نع انلقام ىلع بايثلا كلذكو

 ةاكز جرخيو ايهنود يرتشيو اهعيبي نا هرماف نايلاغ نابوث هيلعو رطفلا
 . رطفلا

 اهنع يهو ةيلاغ بايث اهعم هذه تناك نا : لوقن نحن كلذكو
 ةوسكلو اهتجاحل هرخدتامو اهيفكيام اهنم كرتتف ةين اهيف امل سيلو ةينغتسم
 هذه نع لضفام عيبتو هب الا اهناش حلصيالو اهب لمحيو حلصي املو اهلثم
 لمجامو اهسابل يف اهكرتب الا اهل حلصيالو ةيلاغ نوكت نا الا هلكأتو ةفصلا

 ريرحلا نم سيلو اهردقو اهلثم ةوسك يهو كلذ نع ةلضف اهيف سيلو اهب
 تعاب نا اهسفن ىلع افوخ اهيلا اهتجاحل اهتكرت ناتكلاو نطقلا نم يه امناو
 رن مل كلذ ين اهتين تقدصو ةوسكلاو سابللا يف اهعيب اهرض اهنم لضف نم
 . هيلا اهتجاحل هعدتو عيبت نا اهيلع

 يرتشتو ريرحلا عيبتف ريرحلا بايث نم ةيلاغلا هذه اهبايث تناك ناو

 يه نوكت نا الا هنمث نع لضفام لكأتو اهتردق يف اهلثم ةوسك هتلضف نم
 نم هب يفتكتام اهسفنل عدتف ريقفلاو مهنم ينغلا ريرحلا مهسابل دلب يف
 كلذ نع لضفام عيبتو اهتجاح تقو يف هيلا رطضت نا فاختامو اهتوسك
 . باوصلاو لدعلاب ملعا هللاو هنمثب فعتستو

 ىلع هيف عيبي نا لجرلا ىلع راهظلاو ناميالا ةرافك كلذكو : تلق
 . انركذ ايف باوجلا ىضم دقف ؟ ةأرملا هذه يف انفصوام

 يف هلام نم ءاشام عاب ىنغلا دحب ناك اذا راهظلاو ناميالا ةرافكو
 ىلا راص دق هنال عبي مل ءاش ناو عاب ءاش نا هنال اهريغو بايثلاو ةينآلا هذه
 . ناميالا ةرافك يف ماعطلاب ةرافكلاو راهظلا ةرافك يف قتعلا هيلع بجي مكح
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 لام اهلو اهتقفنو اهتوسكب اهل مئاق اهجوز عم نوكت ةأرملاف : هل تلق

 نا اهيلع ىرت له نيمي ةرافك اهمزلو اهتنوؤمو اهتوسكب موقيال لوصالا نم
 نم عيبت نا اهيلع : لاق ؟ ةفصلا هذه ىلع نيميلا ةرافك يف اهلام نم عيبت
 ايف كل انفصو يذلا دحلا نوكي نا الا ماعطالاب ناميألا ةرافك ؟ الام

 . مدقت

 اهعم لضفيو هتلغ اهيفكت لام اهل نوكي نا ةلأسملا هذه باوج نمو

 . انفصوام ىلع هب موكحملا وه اذهو اهتميق وا امهرد رشع ةسمخ اهتيب ين

 تردق نا ماعطالاب رفكت نا اهرمأنف تنا تفصوام ىلع هذه اماو

 همزلي نمم انفصوام ىلع اهلايك دح يف نوكت نا الا هب اهيلع مكح الو هيلع

 . باوصلاب ملعا هللاو ماعطالا

 يف ىقبت ةلغ اهلامل تناك ناو اهلام لصأ نم عيبت اهنا : كلوق اذهو

 يف ماعطالاب ةرافكلا اهيلع بجوت هذهف اهجوز ةقفنب ةينغتسم يهو اهدي
 اذهف هتلغ نعو اهلام لصا عيب نع تنغتسا دق اهنأل ةصاخ عضوملا اذه

 . لدعلاب ملعا هللاو اذه يف قرفلا مهفاف ىنغلا دحب ىنعم

 تناك نا ةأرملا هذهف ؟ ةاكزلا نم ةأرملا اذه ىطعت نا ىرتف : هل تلق

 مئاقو اهفصني وهو ينغ جوز اهل ناك وا اهتنوؤمل اهينغيام اهلام ةلغ نم بيصت

 . ةاكزلا نم ذخات مل اهتقفنو اهتوسك نم همزلي امب اه

 ردقب ةقدصلا نم اهتنس يف تذخا ءارقفلا دح ىلا تعجر ناو

 . اهتقفنو اهتوسكو اهلام ةلغ نم اهتلغ نم صقنيام

 عجر وا اهيفكيام كلذ دعب اهلام ةلغ نم تباصا ناف اهليبس اذكهف

 دق اهنال ةقدصلا ذخأ نع تكسما اهيلع قفناو اهاسكف قحلا ىلا اهجوز

 انحرش اك اهيلع صقنيام ةقدصلا نم تذخا ترقتفا اذاف اهنع تنغتسا

 . هللاب الا قيفوتالو اهلهال اهتعدو اهنع تنغتسا ناو
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 اهتمزلو اهفصنيو كل تفصوام ىلع اينغ اهجوز ناك ناف : تلق

 اهتوسك ريغ نم بوث وأ حبرتل وأ اهحنتمتو تيبلا يف ةاش لثم اهلو نيمي ةرافك
 يف لوصالا ريغ ضرعلا نم ناك ام اذه عيبت له اهنم اهيلا جاتحت ىتلا

 . هنع ىنغل ادحب يهو اهتنوؤم ف الو اهتوسك ف هيلا جاتحت الف ناميأل ا ةرافك

 ةرافكلا اهمزليام نيح ف ةينغتسم هنع تناك اذا اهيلع كلذ انيأرو

 . باوصلاب ملعا هللاو

 ناف ةالصلاو ناميألاو راهظلا نم تارافكلا نم ءىش الجر مزل اذاو

 . كلذ ىلع مهنما اذا اهدالوال ةدلاولاو هدلول دلاولا يطعي نا هل

 ةرافكلاب هنمأي نم لسري هنال مهدالوا ىلا اوملسي نا مهيطعي نا هلو

 يذلا يف كلذ نم تارافكلا يف هيلا ىصوا اذا يصوللو ريقفلا يطعي نم
 . همزلي يذلا هيلا هملسي نم ىلا كلذ هفزلي

 يهنا ملعيال وهو اينغ وا ادبع تارافكلا نم يصولا ىطعا اذاف كلذ

 كلاهلا لام ثلث يف نوكي كلذ ناف كلذب ملع ناف كلذب ملع مث كلذك

 . كلذ يف مرغ يصولا ىلع سيلو

 هل سيل نا لهجو ينغ وا دبع هنا ملعي وهو ينغلاو دبعلا ىطعا اذاو

 دبع هنا ملع اذا هلام يف يصولا كلذ يف نمضي هناف ينغلاو دبعلا يطعي نا

 . همزليام لهج ولو ينغ وا

 نمضي ؟ لهاجو كرشم هنا ملاع وهو ًاكرشم ىطعا ناف : هل تلق
 . هنع ايزجم هاراو لاملا ثلث يف كلذ يف ىراالو انايض كلذ يف رن ملو كلذ يف

 الا ةاكزلا نم ىطعتال اهنا ةضف وا بهذ ىلح اهعم ةأرما يف لاقو

 كلذ يف اهل لوقت نا الا اهتنس مامت اهيفكيام ىلحلا كلت دعب نم هيلا جاتحتام

 هيف يصوت وا اهناميا هنم رفكت وا اهنيد هنم يضقت نا ديرت اهنا : لوقتف ىنعم
 . ربلا نم ءيش يف هذفنت وا اهسفن هب رهطت وا ةجحب
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 نم ذخات نا اهل زوجي وا ةاكزلا نم اهؤاطعا زوجي هب تلحت ناف

 . ةاكزلا

 هناف ةلزنملا هذهب يهو ةاكزلا نم ائيش اهاطعا دق دحا ناك ناف : لاق
 هيلع سيلف انركذ امم ائيش ديرت اهنا : تلاق ناف اهقدصي ناك نا اهلأسي

 نمل ةنماض يهف ةلاحلا هذهب ىهو ةاكزلا تذخا تناك ناف : لاق
 . ةاكزلا نم هدنع نم تذخاام هيلع درت نا اهيلعو ةاكزلا اهاطعا

 اهدالوا نم ءارقفلا همعطت اهنا : ىه تلاقو ةنيما تناك ناو : لاق

 هيلا ملست نا يه اهيلعف الاو ةاكزلا نم اهاطعا يذلل كلذ زاج مهريغ وا

 . ءارقفلل همرغ وه هيلعو

 نا ةرمث ىلا ةرمث نم هلايعو هيفكيام ذخا اذا ذخأي يذللو : لاق
 ملعلا هيف بتكي اساطرق ةفصلا هذه ىلع ةاكزلا نم ذخاي امم يرتشي
 .افحصم هنم يرتشيو

 نم ذخاي نأ هلايع ىفكيو هيفكيام ردقب ةاكزلا نم ذخاي نا اماو

 . هب بلوط دق نيد وا همزل دق جارخ نم هسفن ءادف يف يطعيو ةاكزلا

 صقن هلايع هب توقيام عاب ول هنال كلذ هل ايناو كلذ هل معن : لاق
 . هلايع توقو هتوق هيلع

 ول لام اهلو اهوسكيو اهيلع قفني جوز اهل نوكي ةأرملا يف : لاقو
 لام اهعم نوكي ىتح جح اهيلع سيل نا جحلا اهغلبل هب تجحو هنم تعاب
 اهتلغ هب ىفكيام هلصا نم يقب هلصا نم اهلام نم تعاب اذا هب جحنام

 . اهتنوؤمل

 يف اهري ملو كلذك ثا دحألا اهيلع ثدحيو تومي جوزلا نال : لاقو
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 . هلوق ىنعم ىلع جوز اهل سيل تناك ولام ةلزنم ىلع الا كلذ

 ف عابت نا اهبحاص ىلع لمحي ال ملعل ا بتكو فحصلا : ل اقو

 . ناضمر ةرطف ىن الو ناميالا ةرافك يف وه اهعيبيالو نيلا

 نيدلا يف عابتال : راعشالا اهيف يتلا بتكلا يف لاق كلذكو

 ؟ عابي هنا كلذ ريغو عفنتال يتلا راعشألا اهيف نوكت ىتلا بتكلا اماو
 . ىفن هنأك نيدلا يف ملعلا بتك عابب.ال :لاقو

 عابيال هنا ةمكحلاو ىدهلا ىلع ةلالد هيف نوكت امج ءايبنالا ثيدحو

 . باتكلا يفام ىلع : لاق هنا الا

 ةلزنمب نوكي له ؛ دعب هيف بتكي مل ساطرق هعم ناك ناف : هل تلق

 . دعب ةعتمألا ةلزنمب اذه ؛ ال : لاق ؟ بتكلا

 ىطعي نا زوجي هنا ةالصلاو راهظلاو ناميالا نم تارافكلا يف : لاقو
 تارافكلا كلت نم ىطعيو رب كوكم فصن نيكسم ةدحاولا تارافكلا نم

 . ةرذ فصنو سادسا ةعبرا رخآل نيكسم اضيا

 نيكاسملا نم ءاشامو ارب نيكاسملا نم ءاشام ةرافكلا نم يطعي نا هلو
 . ةرذ

 عبرو دارا هلعل نيسدس دحاولا نيكسملا يطعي نا هل .لهف : هل تلق

 . معن : لاق ؟ رب بح عبرو ةرذ سدسلا

 نا ناميالا ةرافك هيلع بجتام دجي مل اذا لجرلا ىلع لهف : هل تلق
 . ال : لاق ؟ هنيمي رفكيو ةاكزلا نم ذخأي

 . معن : لاق ؟ هنيمي ةرافك نع موصيو : هل تلق

 ةقدص نم يطعيو ةاكزلا نم ذخأي نا هل سيل كلذكو : هل تلق
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 . ال : لاق ؟ رطفلا

 ةاكزلا نم ذخأي نا هل له رقتفاف جحلا همزل لجر كلذكو : هل تلق

 . كلذ هل رن ملف ؟ اهم جحيو

 رقتفا ىتح اهدؤي ملف ةاكزلا هيف يبيت لام هل ناك ول كلذكو : تلق

 . كلذ هل رن ملف ؟ ةاكزلا هسفن نع يدؤيو ةاكزلا نم ذخاي نا هل له

 يدؤيو ةاكزلا نم ذخأي نا هنكمي وهو كلذ هيلعو توميف : تلق

 . كلذ هل رن ملف ؟ ذخأي الف هنع

 هللا ءاش نا معن : لاق ؟ اهب ىصوا اذا هنع كلذ ىدؤيف : هل تلق
 .. كلذب ىصو اذا

 معطأ ماعطالا ذجو نمو : ليق رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم

 . موصيالو

 بيصي ناك اذا ينغتسملا ىلع ماعطالا امناو ةلسرملا ناميألا كلذكو

 . لوحلا ىلا هلايع ينغيو هينغيام هلام نم

 . كلذ دعب رشع اضيا لضفيو : لاق نم لاقو

 وا ةخسن يف دجويو امهرد رشع ةسمخ لضفلا دحو : لاق نم لاقو

 ةقدصلا نم ذخأي سيلو ىنغلا دح يف مهدنع كلذف ماعطلا نم اهتميق

 . ماعطالاب ةلسرملا ناميالا ف رفكيو

 ةقدصلا نم ذخأي نا هلو رقفلا دح يف اندنع وهف كلذك نكي مل نمو

 . كلذ دارا اذا مايصلاب هناميا رفكيو اهلها نم ناك اذا

 ةرمثلا ىلا ةرمثلا نم هانغ نميف مش اه نعو ناميلس نعو : ةلأسم

 . نيميلا ف بجاو هيلع ماعطالاف ؟ لايع هدنعو انيد لمحي نا الب
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 . معطلا اهيلع نا جوز اهل ةأرما ىف مشاه نع بتكو

 دودوم يبأ نع ةبقع نب حاضولا انربخا رفصألا باتك نمو : ةلأسم

 . نيميلا يف ماعطالاف هيلع نيدالو رهشأ ةقفن لجرلا دنع ناك اذا : لاق

 ىتح الا نيميلا يف ماعطالا هيلع سيل : ليق دقو لاق ؛ هريغ نمو

 نم وا هتنس ي هلايع توقيو هتوقيام هتعنص وا هحبر وا هتلغ نم هعم نوكي

 ةنوؤمو هتنوؤم دعب هدي يف ىقبيو هتعنص يف وا هترابت يف وا ةرمث ىلا ةرمث

 . مهرد ةئام هعم لضفيو نيد هيلع ناك نا هنيد ءاضقو هلايع

 . اهتميق وأ امهرد نوسمخ : لاق نم لاقو

 . اهتميق وا امهرد نورشع : لاق نم لاقو

 . هتمزل ىتلا نيميلا كلت هب رفكيام : لاق نم لاقو

 ةرافك لك نا ردتقملا دبع نع رمع نب هللادبع نع هللادبع وبا ظفحو

 . ماعطالاو موصلا يف ري وهف لتقلاو راهظلا ىوس ظلغم

 ف ريحم وهف لتقلاو راهظلا ىوس ظاغم ةرافك لك : هللادبع وبا لاق

 .)١) ماعطالاو موصلا

 : لاق ؟ نيميلا ةرافك نعتلأس : رصن هللادبع وبا لاق : ةلأسم

 زبخلاو زوجلاو لخلا نم مكيلها نومعطتام طسوا نم نكاسم ةرشع ماعطا

 وهف ةبقر ريرحت وا ةفافل وا صيمق نيكسم لكل مهتوسك وا كمسلاو محللاو

 . مايا ةثالث مايصف ثالثلا هذه يف دجي ل نمف ثالثلا هذه يف رايخلاب

 لاق ؟ ةرافكلا يف مايا ثالثلا موصلا زوبي يذلا هلام تقوام انلأسف
 ةقدصلا نم ذخأي يذلا ةرافكلا ين موصلا يف هل صخري يذلا : بويا وبا
 . تاعباتتم مايأ ةثالث موصي نا هيلعف قحب

 راركت )١(
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 ناك اذا : لاق ؟ قحب ةاكزلا ذخا هيلع نوكي لاح يا ىلع : انلق
 بحاص وا امراغ وا ابتاكم وا اهل لامال ةلمرا ةأرما وا هل لامال انمز اخيش

 مهوحنو ءالؤهف مورحم هنا الا هدهجب دهجي الومع احيحص اباش وا لايع
 . اهنوقحتسيو ةاكزلا نم نوذخأي

 لام هلو راهظلا ةرافك هتمزل لجر نعو يراوحلا يبا نعو : ةلأسم

 هل له . هلام عيمج ىلع أي ىتح اهنم رهاظ تلا هتجوزل هيلعو نيد هيلعو

 سيلف هلايب طيحيام نيدلا نم اذه ىلع ناك اذاف تفصوام ىلعف ؟ موصي نا

 . مايصلا هئزجمو قتع اذه ىلع

 رثؤملا يبا ىلا تبتك ينا ملعاف ؟ قتعلا همزلي نم دحام : هل تلق

 توقيام قتعلا دعب هلام نم ىقبي ناك اذا لا بتكف كلذ دح نع هلأسا

 كلذ هل ناك ؟ هلايع توقو هتوق نم صقن قتعا اذا ناك اذاف هلايعو هسفن
 توقيو هتوقيام هعم ىقبي ناكاذا هباتك يف ىنعملا نا الا مايصلا ءاش نا

 . هيف ناصقنلاو ةدايزلاب ملعا هللاو هلايع

 قتعا ناك اذا : لوقنو هب لا تبتكام بسح ىلع كيلا يباوج نأ الا

 هتوق نع صقني ن اك اذاو قتعل ا بجو هلايعو هسفن هب توقيام هلام نم يقبو

 . مايصلا هنع ىزجأ هلايع توقو

 ةرافك هيلع بجو نم ماعطالا دجوو قتعلا دجي مل اذاو ؛ هريغ نمو

 . ملعا هللاو مايصلا هنع زجي ملو ماعطالا هيلع بجو نيميلا

 عجر

 غلاب وهو هدلاو عم لجر نع هتلأسو ۔ ةفاضملا ةدايزلا ۔ نم : ةلأسم

 . نيمي ةرافك هتمزلو لام هل سيلو

 ول وهو هنع رفكي نا اينغ ناك اذا هدلاو لأسي نا هيلع له : تلق

 . ال : لاق ؟ ةقشملا هيلع لخدي نا يحتسي هنا الا كلذ لعفل هلأسي

_ _ ٢٣٦



 . كلذ هل زاجاف ؟ كلذ هدلاو لأسيالو موصيو : هل تلق

 لجر نعو ينايسبلا نسحلا يبا نع ۔ خايشالا باتك ۔ نم : ةلأسم

 ؟ال ما موصلا هل زوجي يلحو منغو ديبع الا مهارد هعم سيلو نيمي يف ثنحي

 ىلع معطلا بجوي خيشلا تيأرو يزجي موصلاو عيبيال هنا : ليق دق : لاق

 . موصلا زجي ولو تقولا يف دجو نم

 يرتشي نا زئاجف قتع هيلع ناك نمو ۔ ءايضلا باتك نم : ةلأسم

 . هدلب ريغ يف قتعيو

 . عرشلا نايب باتك ىلا ؛ عجر

 نا : لوق نيميلا يف معطي نم دح ۔ فنصملا باتك نم : ةلأسم
 .هيلع يشالف رهش ةقفن هدنع ناك

 هتوقيام هتعنص وا هحبر نم وا هتلغ نم هدنع نوكي ىتح : لوقو

 دعبو كلذ دعب هدي يف ىقبيو ةرمث ىلا ةرمث نم وا هتنس يف هلايع توقيو

 . مهرد ةئام اضيا هنيد ءاضق

 . اهتميق وا امهرد نوسمخ : ليقو

 . اهتميق وأ نورشع : لوقو

 . اهتميق وا امهرد رشع ةسمخ : لوقو

 . نيميلا كلت هب رفكيام : لوقو

 ('اه مكيلها نومعطتام طسوأ نم» : ىلاعت هللا لوق يف هنمو : ةلأسم
 . كمسلاو محللاو زبخلاو زوجلاو لخلا نم مكيلها نومعطتام لثم : لاق

 )١( مقر ةيآلا ءزج ةدئاملا ةروس ٨٩

_ ٢٢٣٧ 



 دمب نيدم ناميالا ةرافك يف معطي ةديبع وبا ؛ هنمو : ةلأسم

 . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 تارافكلا ماعطا يف انباحصا لوق يف جرخي اذه ملعاال : هريغ لاق

 . تاقفنلا يف جرخي نكلو

 وا بيبز نم عاص : نيميلا ةرافك يف نايفس لاق ؛ هنمو : ةلأسم

 . ةطنحلا ىوس ءيش لك بوبح نم عاص

 ماقم ماق امم كلذ يف رظنيف : بوبحلا رئاس يف هلوق اما : هريغ لاق

 . ةرذلا ىوسام كلذكو اهب قحل ةطنحلا

 . عاص : لوقف ةرذلا اماو

 . عاصلا عابرا ةثالث : لوقو

 هريغ وا راهظ نع انخد معطا نم : هللادبع وبا لاق ؛ هنمو : ةلأسم

 نخدلا ناك ناف ريعش وا رب كوكم فصن ةميقب هنع معطا اذا هنع ىزجأ

 سادسا ةعبرا نيكسم لكل نخد عاص معطي نا ىزجا ريعشلا نم ىلغا
 . عاصلاب فصنو

 عاصلاب فصنو سادسا ةعبرا نيكسم لكل معطا ناو دارا هلعل
 ولو كلذ زبحي مل هيلع ردقي ملف باغ وا مهضعب تام هنم الهج رب بح
 . ةينطاب ةرذ تناك

 زوجيالو ربلا لثم ريعشلا نا : لوقي عيبرلا ناك : هللادبع وبا لاق

 يف مهيطعي نكلو ناميا ةعبرال دحاو موي يف انيكسم نيتس يطعي نا لجرلل
 نوتس امأف نيميل انيكسم نيتس دحاو موي لك يطعي نا هلو نيميل موي لك
 . الف دحاو موي يف اهلك ناييألل

 . كوكم فصن ربلا نم يطعي : كلاموبا لاق ؛ هنمو :هريغ لاق
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 . ربلا لثم ريعش عاص فصن : بوبحم وبا لاق

 . عاصلاب فصنو سادسا ةعبرا : هريغ لاق

 فصن م اقم موقي كوكمل انال ًأكوكم ريعشل ١ نم يطعي : ضعب ل اقو

 .رب كوكم

 . ربلا ناميالا ةرافك يف لصالا : لاقو

 وا اريعش ىطعا ناو عاص فصنف ارب ىطعا ناف ؛ هنمو : ةلأسم

 . ةميقلابف ماعطلا نم هريغ

 دمعتيالو هريغو ربلا نم طسولا يطعي : ليقو ؛ هنمو : ةلأسم
 . ديحلا نم ةياغلا مزليالو نودلا الو دسافلا

 حلاملاو زبخلاو حلاملاو رمتلا نيمي ةرافك نع معطا نمو : ةلأسم

 لقبلاب مهيتأي نا هيلعو هعبشاو همعطا نمل ءاذغ كلذ ناك اذا كلذ ىزجا
 . ةبغر كلذ يف مهل ناك اذا لصبلاو

 . عرشلا نايب باتك ىلا ؛ عجر

 باح
_ ٢٣٩ 

 



 



 نوثالثلاو نماثلا بابلا

 ناميألا ةرافك يف عفدي نا زوجيام
 ةوسكلاو ةرافكلا نم مهاطعا امم ءارقفلا دنع نم لكالا يفو

 تيب يف موقو ةلسرم ناميأ ةثالث لجر ىلع ناك ول : رثؤملا وبا لاق
 . هنع ىزجأ مهدحو مهيلا اهملس نيكاسم ةرشع مهو ءارقف

 يذلا تيملا دلب يف اهقرفي يذلا دارأ ثيح قرفت ناميألا : لاقو

 . هدلب ريغ وا ىصوا

 نب ميسن ىلا عفدف ىوزن يف بوبحم نب دمحم دنع ادعاق بتك دقو
 .اهقرفيو اريعش قاتسرلا نم اهب يرتشي نا هرمأو مهارد مهف

 ةر ذل او كوكم فصن نيكسم لكل ربل ١ ةلزنمب ريعشل ١ ن ١ ىري ن اكو

 . عابرا ةثالث

 ًابح ناميألا قرفي هنا تبتكو ناميالا ةرافك رما يف اباوج هنع تبتكو
 هتزوح ذخا نم الا معطي الف زبخلا معطا اذاو ادعاصف ميطفلا نم يطعيف
 .هب تبتكام تبئثاف

 نمو ةقرفتلا نم هتصح هيلا عفدي دالوالا نم غلابلا : رثؤملا وبا لاقو

 . هلوعي نم هتصح ىطعت ميتيلا كلذكو © هلوعي نم ىلا هتصح عفد غلبي ل

 فاعضل الا ىطعيالو نيميلا ةرافك نم ىطعي نمع لئسو : 7

س ٢٤١



 . يبصلاو ةأرملا لثم نيملسملا

 الا ىطعت ال : لاق ؟ نيميلا هللرافك نم ىطعي نمع لئسو : ةلأسم

 ةرافك سيل : لاق ؟ ءارقفلل يه وا نيكاسملا لثم )نيملسملا فاعضل
 . اعيمج ءارقفلا يطعي نا هلو ةاكزلا لثم نيميلا

 ؟ نيمي لك نم مهيطعيف ةريثك ناييأ تناك ناف : تلق

 . نيمي لك نم مهلاني نأ بحاف : لاق

 ؟ (نيمي لك نم نوطعي) مهلاني نا زوجي له ةريثك ناييأ يدنعو
 . معن : لاق

 !ذا ىتح مهددع ردقب اهنم مهل تلزع انيمي تقرف ايلك يناف : تلق
 . نيمي لك نم مهنم دحاو لك تيطعا عمتجا

 را مل لعف نا : لاق ؟ اذكو اذك يهو نالف نع مهل لوقأفأ : تلق

 نم هب ونيام دحاو لك ناكف هلمح مث هلزع وه ناو زئاج هنا وجراو ةمرغ هيلع

 . لا بحا اذهف نيمي لك

 هرمأو كلذ غالبال هب قثي نم ىلا هعفد مث بحلا لزع هناف : تلق

 ؟ هنع كلذ يزبي له ناميألا لايك هتينو نيمي لك نع دحاو لكل ليكي نا
 . معن : لاق

 ناييالا نم ذخأي نمم وه بحلا هيلا عفد يذلا ناك ناف : هل تلق

 اذك هيلا عفدي نا هرما نمم دحاو لكل لك مث اذك اذك تنا كل هل لاقو

 الو رمآلا ىلع را مل كلذ لعف ناف كلذ هركي : لاق ؟ نيمي لك نم اذكو

 نم دلب نم ةقدصلا مسقت ال : اولاق مهال هتهرك امناو ًامرغ رومأملا ىلع
 . اهنم ذخأي.

 . هذفقنيو هغلبي نا ديريام هيلا عفدي مث هتصح هيطعي نا لا بحاو

 . يبصلاو ةأرملا ةخسن )١(
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 نم اموق يطعي نا زوجي له اناميا رفكي لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 . معن : لاق ؟ نيمي لك نم ءارقفلا

 نكاسم ةرشع نميل او سفن ا ةسمخ مهو ء ارقفل ١ نم اموق ناف : تلق

 . هللا ءاش نا زئاج : لاق ؟ اهفصن اوذخا انيمي تقرف املكو

 وا ارب وا ارمت يطعي نا هل زوجي له نيمي ةرافك هيلع نمعو : ةلأسم
 ؟ نكاسم ةرشع متي ىتح ةثالث وأ نينيكسم وا انيكسم دحاو لك نم ارعش

 . دحاو عون نم نيكسم لكل متا اذا هل زئاج : لاق

 ريعشلاو رمتلاو بحلا نم ضعب نع قرفو اضعب معطا نا كلذكو

 . هللا ءاش نا زئاج وهف ةرذلاو

 له ةرافك نع معطي نا دارا نمع هتلأسو رخآ باتك نمو : ةلأسم

 يطعيو نيتلكأ نيكسم لك اماعط نيكاسملا ضعب نع معطي نا هل زوجي

 ؟ ارب كوكملا فصن وا ةرذ فصنو سادسا ةعبرا نيكسم لك ابح مهضعب
 . هيف فلتخم هنا ؛ يعم : لاق

 . كلذ زوجي : ليقف

 . رخآلا نم ىطعي نا هل زجي ل كلذ دحا يف لخد اذا : ليقو

 ؟ ال ما بحلا نم الدب ارمت ةرافكلا يف يطعي نا زوجي لهو : هل تلق

 . فالتخاب'كلذ يف ليق دق هنا ؛ يعم : لاق

 مهؤاذغ نوكي عضوم يف الا لاح ىلع كلذ زوجيال : لاق نم لاقف

 .بحلا ةميق ماقم موقي ناك اذا زوب : ليقو
 يف سانلا ةلماعم هيلعام ىلع رمت ريفق نيكسم لك : لاق نم لاقو
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 لع مك : لاق لاق ؟ نيكسم لكل هيلع و س ا ةلماعم هيلعام ىلع : و ؟ . 7 _ يف سانلا ة

 .ءا نع نيعاص : لاق نم لاق ٠ نيكسم لك = _

 . زجح او اعاص : لاق نم لاق ١ نع ىزجم ادحا

 رطفل د كلذو ر نم يطعي نا زوجي هنا : لوقي نم لوق ىلع كل

 . ريفقلا وهو رثكالاب : ليقف

 . ةلي ىبنلا نع تباث 7
 . .ف : دق : لاقو ف معطي نا يزجي هنا يدنع اميف : اولاق :خلا ةرافكلا ىف معطي ن منلا نع تباثلا ىمسما عاصاب : لتق

 اص وهو رمتل ١ 7 هز ١ : ل اق ل اق | : ( .
 ٠ ٥ نم ةو رخآ وم ِ
 4 عص يلو

 ا 4 - ٠ ٠

 ه . همقن كلذ ف فلتخم هنا : لاق ؟ بحلا ة . كلذ ,ؤ . . .ر نعو : 1 فو له سمي و أ ةالص ةراقك هلع لج رمت قرفي نا هل ةلأسم

 . هل زوجي : لاق نم لاقف

 و د زوجيال هنا : لاق نم لاق .رمتل ١ مهماعط نم عضوم ىف الا كلذ هل ز

 . كلذ يف فلتخاو
 . كلذ ىلع ن

 ناك ٠ 8 ٥٠

 اذا كلذ نع الدب مهمعطي هنا : لاق

 و د ف فلتحخ او زوجي ال : لاق نم لاق . اضيا كلذ ىف ف 2 نم ات

٢٤٤



 . عاصلاب اعاص ىطعا مهاطعا اذا هنا : لاق نم لاقف

 . رمتلا عاصب اعاص : لاق نم لاقو

 . رطفلا ةاكز كلذكو : لاق

 . دحاو عاص هنا : لاق نم لاقف

 . ناعاص وهو رمتلا عاصب هنا : لاق نم لاقو

 نم ةميقب ريقف لكل مهارد ىطعي نا زوجي هنا ليق لهف : هل تلق

 .كلذ هل زوبال هنا يعم : لاق ؟ كلذ

 لوقب هنا ريغ هريغ ىلع هنا يعم لمعلا نا الا كلذ ليق هنا ؛ يعمو
 .كلذ نع الدب ناك اذا زئاج رثا هنا : هب لاق يذلا

 ىنعمام ه مكيلها نومعطتام طسوا نم : هللا لوقف : هل ليق ١
 . افالتخا كلذ يف نا ؛ يعم : لاق ؟ كلذ

 . لضفالا طسولا نا : لاق نم لاقف

 . طسولا وه طسولا نا : لاق نم لاقو

 ماعط نم طسولا وه نوكي اينا طسولا نا : لوقي نم لوقو لاق

 . ةماعلا

 ةماعلا ماعط نم لضفا نوكي ايناف لضفا هنا : لوقي نم لوق ىلعو

 : لاق ؟ هيزجي له ةرذ ربلا تقو يف اماعط معطيف : هل تلق

 .كلذ ينبجعيال

 )١( ةيآلا ءزج ةدئاملا ةروس ٨٩

_ ٢٤٥ 

 



 .جرح هيف هنم يبلق يفف لعفو معطا ناف : لاق

 هيزجي نا ينبجعي : لاق ؟ اطولخغ ةرذو ارب معط ا ناف : هل تلق

 . ةرذ ةرذلا تقو يفو ارب ربل ا تقو يف معطيو : لاق

 ؟ كلذ هيزبي ًأاكمس امدا وا ازبخ ىوزن يف معطا ناف : هل تلق
 () . هللا ءاش نا كلذ هازجأ ىرقلا يا ماعطالا ناك اذا هنا ؛ يعم : لاق

 معطي نا ةلسرملا نيميلا ف ماعطالاو رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم

 ءادغو ءاشع وا ءاشعو ءادغ نبتلكا ماعطلا نم هتزوح ذخا دق نيكسم لك

 لها ماعط نم اوعبشي ىتح مهمعطيو نيتقرفتم اتناك ولو ةلكا دعب ةلكا وا
 . ناكملا كلذ

 ىتح مهلأسي نا بحاو كلذب ىفتكا دقف اوعبش دق مهنا : اولاق اذاف

 . اوعبش مهنا اولوقي

 نم ناك ناو ارب عاصلا فصن دحاو لك يطعيف بحلا مهاطعا ناو
 الا ريعشلا نم يطعيالو ةرذلا لثم ريعشلاو فصنو سادسا ةعبرأ ةرذلا

 . ديجلا

 ربلا لثم وه ريعشلا يف لاق هنا ۔ هللا همحر ۔ بوبحم نب دمحم نعو

 غلابلا الا يطعيالو سأبالف يأرلا كلذب ذخا نمو كوكم فصن هنم يطعي

 . سأبالف يأرلا اذهس ذخا نمو راغصلا لفك نم يطعيو

 . احلام وا الخ وا ارجش وا ارمت وا ازبخ معطي نميف ٤ عماجلا نمو

 .ءالجلا هيلع بجاولا : لاق

 ۔ هللا همحر ۔ ملاس ةدايز ضعب هبو رركتم )١(

 س ٢٤٦



 . دالبلا ءارقف نم دارا ثيح معط ١ نم ؛ هنعو

 .رعسلا صخر بلطي بهذيالو ربخلا نم : لاق نم لاقو
 ٠ ءيش كلذ ف هيلع سيل : ليقو

 ملعا هللاو دارا ثيح ةرافكلا نع قرفي نا هل : ليق كلذكو

 . باوصلاب

 ريغ نم مهنم ىرتشا مث نيكاسملا ىلع قرفف انيمي رفك نمو : ةلأسم
 . ال : لاق ؟ ىرخا نيمي كلذ ف هل زوبي له هقرف ناكام

 كلذ مهنم ىرتشاو ةرافك نع ابح ءارقفلا ىلا ملسي نميفو : ةلأسم

 الا كلذ ف ةلعلا فرعا ملو ىرخا ةرافك ف هملسي نا هئزجيال هنا ؟ بحلا

 . ملعا هللاو دجوي اذكه هنا

 ناميالا ةرافك يف انباحصا نم دحا لاق لهف : تلق : ةلأسم

 . مهلوق نم كلذ ملعاال : لاق ؟ مهاردلاب

 ضعب نا : بوبحم نب دمحم نب هللادبع دمحم وبا ىل لاق دقو

 رئاسو رمتلاو ربلا نم ماعطلا عفد زوجي (ةخسن) زيجي نكي مل نيملسملا

 . ىلاعتو كرابت هللا رما اك معطي نا : لوقي اناو ةرافكلا ف بوبحلا

 : لاق هنا . هللا اهمحر - رثؤملا يا نع ليعس وبا ىورو :: ةلأسم

 .نيكسم لكل عاص ةرافكلا يف ىطعي

 هئزجي الف بحلا هرضحي ملو نيمي ةرافك هتمزل نمو ءايضلا ۔ : ةلأسم
 . لوقلا رثكا ىلع بحلا نع رمتلا

 . ربلا ةميقب ارمت قرفي نا زاجا اضعب نا الا

 _: ىدنعاميف ةرافكلا يف فلتخاو۔ هللا همحر-ديعس وبا لاقو : ةلأسم

٢٤٧



 ابح ءاش ناو ارمت ىطعا ءاش نا هل ربخ اهبحاص نا : لاق نم لاقف

 . عيمجلل ادحاو ناك ولو

 . بحلا دجيال نا الا رمتلا ءعىزجيال : لاق نم لاقو

 . بحلا ةميقب رمتلا يطعي : لاق نم لاقو

 ىلا جرخي نا هل : لاق هنا هللا همحر - بوبحم نب دمحم نع دجويو

 . رعسلا صخر بلطي ىرقلا

 هيف دجو ىذلا عضوملا يف هقرفي نا هل زوجيو : ينالهبلا مزاح لاقو

 . معن : لاق ؟ صخرلا

 ةرذ نم وأ ريعش نم كوكم ماعطالا نم : نيميلا ةرافك ؟ لاقو

 . كوكملا عابرا ةثالث ةطنحلا نمو 0 نيكسم لك ةنطابلا

 تارافكلا جارخا ىلع سانلا ربج سيل : هللادبع وبا لاق : ةلأسم

 وا قالط يف مهيلع مكحي امناو مهلاوما ةقدص الو روذنلا يف الو ناميالا يف
 . ةجوزلا تبلط نا راهظ وا قاتع

 له ةر افك همزل نميف ۔ هللا همحر هلللا لبع يب ١ نع دجوي امم : ةلأسم

 : لوقي ناك ۔ هللا همحر يلع ابأ نا الا عمسا مل : لاق ؟ رمتلا اهيف معطي

 . رمتلا كلذ معطاف ارمت بحلا ةميق ىلا رظن ًابح دجي مل اذا

 : لاق ؟ سانلل ربلا عفديو ةرذلاو ربلا هدنع ناك نا : تلق : ةلأسم
 ٠ ةر ذل ١ نم معطي

 ؟ هلك نم معطي له ذه نمو اذه نم ناك ناف : تلق

 . ةرافكلا يف رمتلا معطي نا زوجيال : ليق دقو : لاق ؛ هريغ نمو

 نوكيو دلبلا كلذ رمتلا ىلع وذغي ناك نم هنم معطي : لاق نم لاقو
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 .هءاذغ

 اعاص معطيو يزجيو لاح لك ىلع رمتلا نم معطي : لاق نم لاقو
 . نيكسم لكل رمت نم

 . ةرذلا ةميق وا ربلاو بحلا ةميقب رمتلا نم معطي : لاق نم لاقو

 دلبلا لها ةماع ءاذغ نوكي ام معطي انا : ماعطالا يف لاق نم لاقو

 .هيف معطي يذلا تقولا ف هيلع

 ديراو تارافكلا رمأ نم هتركذام اماو ؛ ديعس يبا نع : ةلأسم

 كلذ مهناف عاصلا عابرا ةثالثف اريعش وا ةرذ ناك ناو عاصلا فصنف ارب
 . ذخان هبو

 . تارافكلا قرفي يذلاو رثألا نم ۔ ةفاضملا ةدايزلا ۔ نم : ةلأسم

 وا اسدس رخا امويو اسدس مويلا نيكسملا يطعي نا هل لهف : تلق

 معن : لاق ؟ هيفوي ىتح رثكا وا لقا

 هل يهت ام ىلع انيكسم ١ .7 انيكسم مويل ١ ىطعي كل ذكو : هل تلق

 . معن : لاق ؟ هنكماو

 . عرشلا نايب باتك ىلا ؛ عجر

 ةرافكلا ماعطا نعو هللا همحر هللادبع يا نع دجوي امو : ةلأسم

 جرحي ضعبف ةرشقم تحصو تيقن اذا : لاق ؟ ء ارمحل اةرذلا بح نم

 . هؤاشعو هؤادغ نيكسم لكل نالع يبنلا عاصب عاصلا عابرا ةثالث

 . عاص فصن ريعشلا نم : لاقو

 ريعشلاو ةرذلاو ربلا الا بوبحلا نم تارافكلا ف زوجحم ملعنال : لاقو
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 ةرذلاو ريعشلاو ربلا نمثب اناك اذا : لاق ؟ نخدلاو رمتلاو : تلق
 '.)“ مكيلها نومعطت ام طسوا نم : لاق مث ١

 . (مكيلها نومعطت ام ريخ) نمريسفتلا يف عضوملا اذه يف : لاق

 يطعيو : لاق يراوحلا نب لضفلا دمحم يا نع دجوي اممو : ةلأسم

 ةنالث ةر ذلا نمو عاص فصن ريعشل ١ نمو عاص فصن ربل ١ نم ةر افكلا نم

 . عاصلا عابرا

 يور دق هنا الا ادودحم ائيش هيف فرعاال : لاق ؟ رمتلاف : هل تلق

 . ةرذلا وأ ريعشلا وا ربلا ةميقب هنم يطعي : لاق هنا يلع نب ىسوم نع

 بحلا دجوف تارافكو هناميا ةلحت يف لجرل ايصو ناك نمو : ةلأسم

 صيخر رخا دلب يفو لاغ رعسب يصوملا تام هيفو هيف وه يذلا دلبلا ين
 ءاش نا نكل اهس ىصزللا مهاردلا نم ءاركلا عفديو صحخرتسي نا هل سيلف

 امناو هيف اضيا ذفناو رخآ دلب نم ءاش ناو تارافكلا ذفناو هدلب نم ىرتشا
 . تطقس اهذفنا ثيح هترافك

 نع ۔ هللا همحر ۔ لزانم لأسف نينيميب ىلتبا هنا ةقث ينربخأو : ةلأسم

 نا هرمأف ًابح دملا ىثلث نيكسم لكل ةرذلا لدب طعاف بهذا : لاقف كلذ
 . عاص هنا دملاب ىنع هلعلو دملا يثلث ةرذلا كلت نم يطعي

 لك نع جرخا ةديج ةرذلا تناك اذا : ليق هنا ؛ يعم كلذكو

 . عاصلا عابرا ةثالث هنا سيمخ نبا

 . نيمي هنا همعطا نم ملعيلف نيمي يف معطا نم : لاقو : ةلأسم

 ىطعا ناك نا تركذام اماو ؛ يراوحلا يبا باوج نم : ةلأسم

 (١) مقر ةيآلا ءزج ةدئاملا ةروص ٩ .
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 . هنع ىزجا دقف رثكا وا ًاكوكم دحاو لك اكوكم نيتس

 وا ةين رضحا لوق كلذ معنف ؟ ةالصلا بح يف ةاكزلا بحو تلأس

 .ةين رضحي مل
 ارمت مهمعطي لو امداو ازبخ ناميأل ا_ةرافك ف معط ١ نمو : ةلأسم

 . كلذ هازجا

 اريسي لكاف هاعدف ىدغت ناك دق هنا : لاقف همعطيل انيكسم اعد ناف

 .هماعط ريغ نم عبشي ناك اذا هماعطاب ىزجحيالف

 هئزبحال هناف ماق مث اثالث وا ةمقل لكاف هنيمي نع همعطيل هاعد ناف

 هدحو اقيوس وا ارمت وا انخد وا ازرا هنيمي ةرافك نع معطا ناف كلذ

 .ربخلاب الا كلذ هئزبجمال نا فاخا يناو ائيش كلذ يف عمسا ل ملعا هللاف

 ناميألا نم هريغ وا راهظ ةرافك نع انخد معطا نمو : هللادبع وبا لاق

 نا ىزجيف نخد عاص ثلث نمث ريعش عاص فصن نمث ن اكو ريعشل ١

 نيكسم لكل ءادغ يفكي ناك اذا نيكسم لكل نخد عاص فصن يطعي

 . ءاشعو

 . معن : لاق ؟ ىحض وا اركاب ءادغلا كلذ معطيو : تلق

 .ناميألاو راهظلاك اذه يف كدنع ةالصلا ةرافكو : تلق

 سانلا انيأر انا هملعا كلذكو دمحا نب نسحلا يلع يبا نع : ةلأسم

 ىلع عاصلاو فصنو سادسا ةعبرأ دالبلا ليكب تارافكلا نومعطي

 ؟ال ما نمضي هريغ لام قرف نم لحام فصنو سادسا ةسمخ تفرعام

 ناك فصنو سادسا ةعبراب نيكسم لكل ىصوا يصزللا ناك ناف : لاق

 . عاصلاب هنا رسفي ملام دجويام ىلع دلبلا ليكب مهف
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 هيلع يذلا عاصلاب الا قرفي هل زجي مل مولعم ليكب صوي مل ناو
 . ملعا هللاو ةثرولا يارب نوكي نا الا ناضلا هيلع نمآ الو نوملسملا

 ؟ رايخلاو ةمامعلا ةوسكلا يف ىزجي لهو : ةلأسم

 .معن : حبسمو مشاه لاق

 . ةوسنلقلا يزجت : لوقي ينالهبلا لطخالا ناك : مشاه لاقو

 . يزجحتال ةوسنلقلا نا : ىسوم لاقو

 : تارافكلا يف نيكاسملل ةوسكلا يف فلتخا : ةلأسم

 يف هدقعي نا لان هدقعو لمتشا اذا بوثلا ناك اذا : مهضعب لاق

 . ... زاج هتبقر

 يزجت ةمامعلا : نورخا لاقو

 . فصيالو فشيال نوكيو يزجت ليوارسلا : ليقو

 خ
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 نوثالثلاو عساتلا بابلا

 (تارافكلا قرفت نيار يف

 هدلب ريغ يف ًاماعط اهرفكي نا هل له ثنحف نيميب فلح لجر نعو
 . هدلب يف اهرفكي نا هل معنف ؟ هيف فلح يذلا

 اوءاش ثيح سانلا اهرفكي ناميألا نا : نيملسملا ضعب لاق دقو

 . يعم زاج هدلب ريغ يف ناك ناف لا بحا هدلب يف اهرفكيو

 هتيرق نيكاسم معطي هناف انيكسم نوتس هتيرق يف نكي مل ناو : ةلأسم
 .نيكاسملا نم يقبام هيلا ىرقلا ىندا يف معطي مث
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 ن وع ر ال - ابل (

 نيضرالا رايث نم ةقدصلا اهب قرفت يتلا ليياكملا يف
 كسانملا ةيدفو ناميالا ةرافكو رطفلا ةاكزو

 ليياكملا نع ثيدحلا ين هركذ ءاجام عيمج نم ةبانحلا لسغو

 مالس نب مساقلا ةديبع يا فيلات - لاومألا باتك ۔ نم

 ةلي يبنلا نع اهلك تلقن دق راثآلا اندجو انا : فيضملا لاق

 قرفلاو دملاو عاصلا ليياكملا يف فانصا ةينايث ىلع نيعباتلاو هباحصاو

 .لايكملاو ريفقلاو موتخملاو ىندملاو طسقلاو

 لسغي ناك هنا ةلي يبنلا نع يورو دملاو عاصلا كلذ مظعأ نا الا

 . دملا هرهطيو ةخسن يفو دملاب رهطتيو عاصل اب

 ةلي هللا لوسرو انا لسغا تنك : تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نعو

 . قرفلاب وهو عاصلاب
 . طاسقا ةتس : لاق نم لاقو

 . دادما ةسمخ وحن قرفلا : ليقو

 لستغيو أضوتيو دملاب اضوتي ةلي هللا لوسر ناك : تلاق ةشئاع نعو
 . عاصلا ردقب
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 أضوتي ناك ةلي هللا لوسر نا كلذ يف ىنعملا : ةديبع وبا لاق
 نم صقتنيال هنا ريغ ءاملا نم هرضحي ام ىلع نيردقلا نيذه يف لستغيو

 . لاطرا ةينايث وهو فصنو عاص ىلع دملاو دادما ةسمخ وهو عاصلا

 . عاص فصن طسقل او الطر رشع ةتس يهو عاوص ا ةئالث قرفل او

 ةديدح يهو هنيعب عاصلا وه موتخملاو اعاص نوتس قسولا : ليقو
 . صقنيالو هيف دازي الئل عوبطم متاخ هالعا ىلع تلعج

 . وه مك عاصلا غلبم مك يف قارعلا لهاو زاجحلا لهأ فلتخا دقو

 . لاطرا ةينامث : قارعلا لها لاقن

 هفرعي ثلثو لاطرا ةسمخ هنا مهنيب فالتخالاف زاجحلا لها اماو

 . نرق دعب انرق هملع لمحيو مهقاوسا يف عابيو مهلهاجو مهملاع

 رمع نع ىوري هنال يدنع لمعلا هيلع يذلا وهو : ةديبع وبا لاق
 ةديبع وبا لاق ؟ كلذ ىلع لديام نيملسملا قازرا مسق امل هللا همحر _

 ةرشعب ايندلا لدع دق هتدجوف رمع مسق ايف ترظن : مالس نب مساقلا

 قرولا لها ىلعو { ريناند ةعبرا بهذلا لها ىلع ةيزجلا ريص هنال مهارد
 . امهرد نيعبرا

 نازيم نازيملاو ةنيدملا لايكم لايكملا» : لاق ةي يبنلا نا يورو

 .«ةكم

 لايكملاو ةنيدملا نازيم نازيملاه هنووري مهضعبو : ةديبعوبا لاق
 . «ةكم لايكم

 ربدتو ةلي يبنلا ثيدح لالخ ثالث هيف تقفتاف : ةديبعوبا لاق

 . اذه ىلع بهذملا ناف هيلع زاجحلا لها قافتاو رمع ثيدح
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 فالتخاال قرفلا ثلثوهو هغلبم ف عاصلا رما ١ هف : ةديبع وبا لاق

 . عاوصا ةثالث قرفلا نال كلذ يف هملعا سانلا نيب

 ةرجع نب بعك رمأ هنا ةي يبنلا نع يور اضيا رسفت ثيداحا هيفو

 .هسأر قلحيو ماعط نم اقرف نيكاسم ةتس معطي نا

 كتملعا ايك وهو ننسلا نم عاصلا ين ام انرسف دق : ةديبع وبا لاق

 هنزو يذلا اذه لطر كلذو & ثلثو لطر وهو هعبر دملاو ثلثو لاطرا ةسمخ
 . فاريس نزو امهرد نورشعو ةينايثو ةئام

 رهدلا هجو سانلا ىلع ادقن تناك يتلا مهاردلا نا : ةديبع وبا لاق
 . قتعلا ةيرهطلا هذهو هيف ةينادوسلا هذه نيعون ىلع لزت مل

 برض اودارا ةيمأ ونب تناك ايلف { كلذك ىهو مالسالا ءاجف

 اذاف قتعلا ىلاو قيناود ةيناث هنم مهاردلا اذاف داوسلا لا اورظنف ٠ مهاردلا

 وهو اذه نم فصنلاو 3 اذه نم فصنلا اوذخاف قيناود ةعبرا اهنم مهردلا
 ىتلا مهاردلا هذه نم مهارد ةرشعلا ىلا اورظنو امهرد هورصف قيناود ةتس

 . ليقاثم ةعبس اهنزو قفاوي وه اذاف قيناود ةتس اهدحاو

 لاح ىلع رهدلا دابآ يف ةدحاو لاح ىلع ليقاثملا يف سانلا لزت ملو

 . ريغتي مل ةدحاو

 ةنسل عابتاو اهبرض يف كولملا نيب لدع ةثالث هوجو كلذ يف عمتجاف

 ىدهلا قيرط ىلع مهتاوكز يف هتل ادمحف سانلاو ةمألا عايتجاو ةلي هلل لوسر

 :. هيف سابتلا الو هنع اوغيزي مل

 اندجو ام بسح ىلع قرولا لها ىلع تايدلاو تاعيبملا كلذكو
 . ملعا هللاو
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 نوعبرالاو يداحلا بابلا

 ةرافكلا نم همزلي ايع زجع نميف
 يدؤيو سانلا لأسي نأ هل له

 ؟ نيدب اهلمحتي وأ

 . عرشلا نايب باتك نم ۔ ةفاضملا ةدايزلا ۔ نم

 لأسي نا هل له تاولص وا ناميا نم ةرافك هيلع تبجو لجر نعو
 نيدب اهلمحتي نا هل لهو اهئاضق ىلع مهدنع نم ءىشب هونواعي نا ساانلا

 ةوسك وا معط يه انا ةرافكلا : لاق ؟ ةرافكلا امو هربغ لام نم هسفن ىلع

 مايصف دجي مل ناف قتع لتقلا يف ةرافكلاو ةعس هسفن يف دجي مل اذاف قتع وا
 . هللا لاق اك نيرهش

 ائيش سانلا لأسي نا زوجيال اذه نمف مدعلا دنع سانلل ةلأسملا اماوا
 . تقصو ام

 تارافكو فاكتعالاو روذنلا تارافك نع مسصيلف مدع اذاف

 . تاولصلا

 كلذ رخأ ناف ، ريخأتلا يف ثدحلا ةفاح ةرافكلا ليجعت هب رومأملاو

 . هيلعام ىدا دقف دعب نم ىضقو

 مل ناف ماص مايصلا ىلع ردقو قتعلا دجيال ناك نا راهظلا ةرافك امأو
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 فاخو ةرافكلا نع نيكاسملا معطي هنكمي ملو قتعلا دبي ملو موصلا عطتسي
 نا هل زاج معطل ا نع هدي تاذ قيضو موصل ا نع هزجعب هتجوز هتوفت نا

 . ريحم ريغ هنال ةرافك معطيو سانلا لأسي

 ىلع ردقي ملو معطلا هنكمي مل ناف معطلا نم لدب موصلا نا ريخالاو
 لأسي انإ كلذك لأسيالو دجي ىتح هل راظتنالا هل بحاف معطلاالو موصلا

 هتزجعا اذا هتوق نم هضئارف ءادأل هدسج هب يوقيو هسفن هب يحي

 نم راهظ هقحل نا كل تفصو امم داسف ريغ نم همزلي مرغلا وا بساكملا

 ل نا ملظب لقتعي لام وا ةجوزل ا توف فاخف ثنحو فلح نيمي ةرافك

 ( .هنم بهذ هكفي

 نا وجرا كلذف ضئارفلا ءادا ىلع ةوقلا بابسا نم ناك ايب هتوق هنمو

 . نيدلا يف هل زئاج لاؤسلا

 . عرشلا نايب باتك لا ؟ عجر

3 
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 نوعبرالاو ىناثلا بابلا

 تاولصلاو روذنلاو ناميالا ةرافك نم ىطعي نا زوجي نميف

 تاولصلاو روذنلاو ناميالا ةرافك يف ىطعي نا زوب لهو : تلق
 ما ءارقف فاعض مهو كلذ اوبلط اذا ءارقفلا ءانبا نم راغصلا نم ىماتيلا

 .ادعاصف ميطفلا نم ناك اذا كلذ : ليق دقف ؟ كلذ زوبيال

 ةرافك نم ىطعي له ميطفلا نع ديعس وبأ لئسو : ةلأسم

 . كلذ ف فلتخا دق هنا يدنع : لاق ؟ نيميلا

 . غلبي ىتح لاح ىلع يزجيال : ضعب لاقف

 . هيلع نما اذا كلذ يزجمو هلفكي نم هل يطعي : ضعب لاقو

 ىنعم ىلعف ةصاخ يبصلا ضبق الا كلذ يزجيال : ضعب لاقو

 هل هظفحي نم هل هضبقف هل هضبق نم يبصلا لام ةلزنمب راص اذا رابتعالا
 . هب هلوعيو

 هتزوح ذخأي نم دحب ريصي نا الا يبصل ا ىطعيال : لاق نم لاقو

 . ماعطلا نم

 هذه يف باوجلا ؟ ةاكزلا نم يبصلا ىطعي نا زوجيف : هل ليق

 لعجي ميطفلا ريغو ميطفلا ىطعت ةاكزلا نا الا ىلوألا يف باوجلاك ةلأسملا
 ىف هلعجي نا كلذ ىلع نمؤيو هل اهذخأي نم ىطعيو هحلاصم يف كلذ
 . هحلاصم

س ٢٦١



 .راهظلا ةرافك نم نمؤي نم الا ىطعيال : لاق نم لاقو

 نم هل يطعت نا تبلطو ادلو اهل نا : ةآرملا تلاق اذاف : هل تلق

 كلذ زوجي هنا ؛ يعم : لاق ؟ نانئمطالا مكح ىلع اهلوق لبقيا ةرافكلا

 . هيلع نمؤتو اهيلا نأمطي نمم ةلع نم تناك اذا : لوق ىلع

 مهيلا ىطعي نا بلطو ًادالوا هل نا : لجر لاق اذا كلذكو
 يدنع وهف هلوق الا ادالوا هل نا فرعي مل اذا : لاق ؟ كلذ ىلع هنوقدصيا

 .انيما ناك نا مهل ىطعيو نانئمطالا يف ةدلاولا لثم

 ةاكزلا نم يبصلا ىطعي نا قافتالا ىنعم يف كدنع جرخيف : هل ليق

 ةاكزلا اماا : لاق ؟ ةرافكلا نم ىطعي له كلذكو هدلاو هل ضبق اذا
 . كلذ نوكي نا ينبجعيف

 لصالا يف ءاجام ىلع قافتالا يف يدنع كلذ جرخي الف ةرافكلا اماو

 ىتح اهيف هل قحال هناو ةرافكلا نم يبصلا ىطعيال هنا : لوقي اضعب نا

 اهقرف : هل لاقو ةاكزلا نم ًائيش لجر ىلا لجر ملس ناف : هل ليق
 زوجي له هيلع ةرافك هل ذفني نا هرمأو بحلا نم ائيش هاطعأو ءارقفلا ىلع
 نوكيو هتقو يف هرقف نم هقحتسي ايب هيلا هميلستب ىري نم ربتعي نا رومأملل

 يدنع اذكه : لاق ؟ ال ما كلذب رمآلا ريغيالو كلذ همزل اذا وه هتلزنمب
 . هذخا هيلع جرخي ملام

 اقحتسم اريقف ناك اذا هزيجيالو هسفنل ضبقي نا زوجي لهف : هل ليق

 وأ كلذ هيلع رجي مل اذا كلذ هل زيجي اضعب نا يعم : لاق ؟ ال ما كلذل
 . اهزنت كلذ هل هرك ضعبو هنيعب دحا ىلع هقرفي نا هرمأي

 . هنذاب الا هل زب مل ضعبو هل زاج لعف ناو

٢٦٢



 نكي مل ارضاح ناك اذاو ابئاغ لاملا بر ناك اذا كلذ هل لعج ضعبو
 . هرمأب الا كلذ هل

 ارفاسم ناك اذا هنا يل عقي : لاق ؟ يهام انه اه ةبيغلاو : هل تلق

 .رصملا ريغ يف بئاغو رصملا يف بئاغ نيبرض ىلع عقت ةبيغلا نا ؛ يعمو
 أي دوسألا دبعلاف : هل تلق ۔ هللا همحر ۔ رثؤملا يبا نع : ةلأسم

 هنا ملعأ ىتح هيطعاف رح يدنع وهو ناميألا ةقرفت نم ىطعي نا بلطيف

 هنأ ملعت ىتح هيطعتو رح وه : لاق ؟ رح هنا ملعأ ىتح هيطعأ الوأ كولمم

 . كولم

 غلابلا الا ناميألا ةرافك نم ىطعيالو رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم

 . راغصلا لفكي نم ىطعيو

 ذخا ماعطل ا نم هتزوح ذخأيال نيكسم يبصل بحل ١ نم ىطع ا نمو

 تيبلا يف ناك ناو هتنوؤمل نوكي ما هغرفتسي ىتح هايا هيطعي نم كلذ هل
 لك ىطعيام دحاو لكل مهلك اوطعي نا مهلف ءارقف لايع هل لجر ما ةأرما

 . نيميلا ةرافك نم نيكسم

 هطسق نيكسم لك يطعي نا زاج ةدع نايا تناك ناو ؛ عماجلا نمو

 . نيمي لك نم

 لفكي نم ىطعيو غلابلا الا نيميلا ةرافك نم ىطعيالو ؛ هريغ نمو
 يلا

 اذاف ادعاصف ميطفلا ىطعي : لاق نم لاقو ؛ هريغ نمو : ةلأسم
 ةرافكلا نم ىطعي نا كلذ زاج اهريغ وا ةدلاو هل هقح نم ذخأيام ظفحي ناك
 . هاطعيام ظفحي ناك اذا

 ولو هلديب الا ىطعيالو دحال دحا ىطعيال : ليق لقو : لاق : ةلأسم

س ٢٦٣



 . كلذ لعف نا كلذ لدب هيلعو كلذ هثزجيالو { هلوعي ناك

 . هيلع لدب الف كلذ لعف ناف كلذ لعفيال : ليقو

 .زئاج كلذ : لاق نم لاقو

 ؟. غلابلا ريغ ىلا ملست له ناميالا ةرافك نع هتلأسو : ةلاسم
 ال : لاق

 زوجمال : لاق ؟ هدالوألو هل راغص دالوا هل لجر لا ملستف : تلق

 هنمضيو بحلا نحطي ليكولاك هليبس نوكي ضباقلا نا ىرت الا غلابلل الا

 . هنحطب رمؤي مل اذا هيدبعتب

 ةراقك نعو بسحا اميف يلع نب ىسوم يلع يا باوج نمو : ةلأسم

 ءارقف : لاق ؟ انموق نيكاذم يف وا ةمذلا لها يف وا نيملسملا ءارقف يف ناميألا
 . لك ين ةزئاج يهو اهب قحا نيملسملا

 نيكاسملا ماعط نعو نيملسملا راثآ نم تاباوجلا ضعب نمو : ةلأسم
 دقف تيطعا مهيا ةلبقلا لها نيكاسم وا ةمذلا لها نيكاسم مهناف نيميلا يف

 . هنولعفي نوملسملا ناك كلذ لكو ء كيلع يذلا تيضق

 نم يطعي : لاق ؟ ابح ىطعاف نيمي ةرافك يف معطا نمعو : ةلأسم
 . م اعطلا نم هتزوح ذخأ

 معطي نميف بوبحم نب دمحم نع اباوج تبتك : رثؤملا وبا لاق
 . ناميالا ةرافك نم نيكاسملا

 ناو ماعطلا نم هتزوح ذخأي نم معطا اماعط مهمعطا ناف : لاق

 . باوجلا ريغي ملف ادعاصف ميطفلا نم ىطعا ابح مهيلع قرف

 ايدانم رما _ هنع هللا ىضر ۔ باطخلا نب رمع نا : رثؤملا وبا لاقو

س ٢٦٤



 . ادعاصف ميطفلا ىلع اياطعلا نوثابل انا : يداني

 ليللاب باطخلا نب رمع عمس اطعلا تقو لباق نم ناك ايلف : لاق

 نا نينمؤملا ريمأاي : اولاقف ؟ كلذ نع رمع لأسف ةنيدملا يف نايبصلا حايص

 دولوملا ىلع ءاطعلا نوثابل انإ : هيدانم ىدانف ءاطعلل مهدالوأ اومطف ءاسنلا

 .ادعاصف

 نب رمع نع اضيا بوبحم نب دمحم نع ةياورلا عفري رثؤملا وباو
 . هنع هللا يضر باطخلا

 نم نيمي ةرافك هيلع لجرف : تلق نيملسملا نع دجوي امم : ةلأسم

 . ةالصلا لها : لاق ؟ ةالصلا لها ما باتكلا لها اهب قحا

 هيلع قفنيو اميتي ذخأي نا يزجأ نيمي ةرافك هيلع لجرف : تلق
 . يزجي هنا يعمو كلذب سابال معن : لاق ؟ مايا ةرشع

 . يزجيال : ليقو

 . يزجمال : ليق هنا يعمو ؛ هريغ نمو

 نيمي ةرافك هيلع ناك لجر نعو يراوحلا يا باوج نم : ةلأسم

 معطي ن ١ يسن مث ٥ دلب نم انيكسم نيئالث معط اف انيكسم نيتس م اعط ١

 معطا دق هنا كشيال ىتح هدلب نم انيكسم نيتس معطي : لاق ؟ نيقابلا

 نيرخآلا نيثالثلا ىلا هدلب ريغ نم انيكسم نيثالث معطي وا انيكسم نيتس
 ٠ هدلب نم نيذلا

 نا هيلعف اهرفكي مل وا اهرفك هنا يسنو نيمي هيلع ناك نمو : لاق

 . اهرفك هنا نقيتسي ىتح اهرقكي

 هطعي مل وأ هايا هاطعا هنا كشف ةعبت وا نيد لجرل هيلع ناك نمو

 . نقيتسي ىتح هيطعي نا هيلعف

. ٢٦٥



 هيلع نمعو ۔ هللا همحر - بوبحم نب دمحم هللادبع يبا نع : ةلأسم

 لاقف ؟ رفك ايهبيا كش مث ىرخالاب ىصواو امهادحأ رقكف نينيمي ةرافك
 . امهادحا ىلع هتين عقوي : لاق نم لاق : نيملسملا ضعب

 .اهنع لس لوقلا نم اذه وحن وأ ءاش امهيا اهلعجي : لاق نم لاقو

 يف ايهنم ةيقابلا ىلع هتين عقوأ ءاوس اتناك اذا هنا ؛ يعم : هريغ لاق

 اهيف لخدي نا ايهنم طوحالا دصقي نا طايتحالاف نيتفلتخم اتناك ناو
 . لخدت تناك نا ىرخالا

 قتعي لام هل سيلو ةرافك هيلع تعقو لجر نع تلأس : ةلأسم

 نورشع الا هدلب يف سيلو انيكسم نيتس معطي نأ داراف موصلا عيطتسيالو
 لهال معطيالف ناميألا ةرافك يف معطي نا اما : لاق ؟ عنصي فيك انيكسم

 الو ناضمر رهش ةرطف نمالو ائيش معطيالو ينارصنلا الو يدوهيلا الو ةمذلا
 ناضمر رهش ةرافك نمو جحل ا يف هيلع بجو امم الو ديصلا ءازج ةرافك نم

 قحأ مهف نيملسملا ءارقف دجو ناف كلذ نم ائيش جحلا ةيحض نم الو

 . سأبالف كموق نيكاسمف الاو كلذب

 ءالؤه معطيا انيكسم نيرشع الا هدلب يف د دجي سيل هنا تركذام اماو

 ءالؤه موي لك ءاشعو ءادغ مهيلع ددري معن : لاق ؟ تارم ثالث نيكاسملا

 ةرافك هذه اناو ةاكز اذه سيل ىرخأ ة ةيرق ىلا ثعبيالو مهريغ دجم اذا

 ةنكسملا لهأ نم ناك نم معطا : لاق لضفملا نب رمع نع : ةلأسم

 لهأ نم ملسم وهف مكب رمي يذلا لئاسلاو هريغو املسم ةلبقلا لهأ نم
 . ةلبقلا

 . اسأب رن . ًادحا اهنم تمعطأ ول : ناميلس لاق رمع يل لاق

_ ٢٦٦



 . ثدحلا ةفاح معن : لاق ؟ انموق اهنم معطنأ : رمعل تلق

 ريقفلا دحام : هل تلق ۔ هللا همحر _ رثؤملا يا نع دجوي ام : ةلأسم

 نأل زاج رقفلا مسا هيلع ىرج نم لكف ؟ ناميالا ةرافك نم ىطعي ىذلا

 . ناميألا ةرافك نم ىطعي

 ذخا ذخاي نا دارا نمف ناميألا ةرافك نم اذه نا نوفرعيأ : هل تلق

 نم معطأ اماعط معطا اذاو ادعاصف ميطفلا نم ىطعيو هكرت ءاش نمو

 . ماعطلا نم هتزوح ذخأي

 يطعي نا هل زوجلا ةرافك نع ةحيبذ حبذ لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 ىطعا ناو كلذب ىلوأ مهف نيملسملا ءارقف دجو ناف ؟ موقلا ءارقف اهنم

 . كلذب سأبالف ةكم لهأ ءارقف

 نيملسملا ءارقف ؟ اهم ىلوا نم رطفلا ةاكز نع هتلأس ؛ هنعو : ةلأسم

 . كلذب ساأبالف اهنم انموق ءارقف ىطعا ناو 0 اهب ىلوا

 نيملسملا ءارقفل يهف لاومالا ةاكز اماو ناميألا ةرافك كلذكو
 . نيملسملا ءارقف نم دحأ ىلع ردقيال نا الا ائيش موقلا ءارقف اهنم ىطعيالو

 نمو ناميالا ةرافك نم اوطعي نا زوجي له ءاقتعلا نعو هنعو : ةلأسم
 مهرقف ردق ىلع برعلا نم مهريغك مه 3 معنف ؟ رطفلا ةقدص نمو ةاكزلا
 . مهنيدو مهلقعو دارا هلعل

 ناميألا ةرافك نم عضرللا ىطعيال : هللادبع وبا لاقو : ةلأسم

 . ميطفلا يطعيو

 نم يبصلاو زوجعلاو ريبكلا خيشلاو ةأرملا ىطعتف : تلق : ةلأسم

 . معن : لاق ؟ ةرافكلا

 : لاقف ؟ نيميلا ةرافك نع هانلأس : رصن هللادبع وبا لاق : ةلأسم

٢٦٧



 ١ نومعظطتام طسو أ نم نيكاسم ةرشع ماعط ١ مكيله .

 . كمسلاو محللاو رمتلاو زبخلا نم مكيلها نومعطتام لثم : لاق

 لاح يا ي مايا ةثالث مايص موصلا هل زوجي يذلا هلام تقوام هانلاسف

 ذخأن يذلا ةرافكلا ف موصلا ف هل صخري يذلا : بويا لاق ؟ ةرافكلا

 . تاعباتتم مايا ةثالث مايص هيلع قحيو هب

 اخيش ناك اذا : لاق ؟ قحب ةقدصلا نم ذخأي يذلا ريسفتام : انلق

 احيحص اباش وا امراغ وا ابتاكم وأ اهل لامال ةلمرأ ةأرما وا هل لامالو انمز

 ةقدصلا نم نوذخاي مهل زوجي ءالؤهف مورحم هنأ الإ هدهج دهجب ادوهجم
 )١) ۔

 . "قحب

 مهرد ةئايثالث هل ناك نمع سيق يبا نبا لأس هنأ اضيا ةقثلا ينربخأو

 . موصي : لاق ؟ هنيمي رفكيام

 ناميأل ابح قرفي لجرلا نعو ۔ هللا همحر ۔ رثؤملا يبا نعو : ةلأسم
 وا يناريجل : لوقي وا ىأرمالو ىنبال ىنطعا : هل لوقيف ناسنا هيلا يجيف

 نم ةدح ىلع ءالؤه نم ناسنا لكل ليكيفأ هيلا لمحي نا بحي ناسنال
 مهل ليكي وا نالفل اذه : هل لوقيو ةرذف ةرذ وأ اربف ارب ناك نا ةرافكلا

 مهنم دحاو لكل كتوخالو كتأرمالو كدلولو كل بحلا اذه : لوقيو مهلك

 وهو هرجح يف مهلك اوناك اذإ زئاج معن : لاق ؟ بحلا اذه نم عابرا ةثالث

 مهنم دحاو لكل لوقيو ةدحاو ةلمج مهلام مهيلا عفدي نا سابالف مهفوعي
 . اذكو اذك

 نم يتلا ةأرملا اماو { مهلوعت تناك اذا اهونبو يه ةأرملا كلذكو

 )١( ةقباس ةلأسم يف هركذ ءاج مالكلا .
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 هقدصي نم هربخ او هريمي ل ناف اهيل ا هعفدب هرم يو هميلست زيمي هن اف هن اربج

 . هللا ءاش نا كلذ هئزج نا وجرأف اهيلإ هر ثعبام اهيلا راص لق هنا

 هل يذلا مهنم دحاو لك ىلا عفدي نا ىرأ يناف هتوخاو لجرلا اماو

 انايبص اونوكي نا الا مهيلا هلصوي هنا وجري نم دنع هب ثعبي وا هزيمي وا

 نم ىلا اعيمج مهل يذلا عفدي نا هيلع سابالف مهلوع ىلوتي ريبك خأ مهلو
 . ملعا هللاو مهلوعي

 يذلا نعو رفعج نب دمحم نب رهزألا يلع يبا باوج نمو : ةلأسم
 وا راغصلا هدالوا لوعي نم معطي هيلع له هيلع ةرافك نم نيكاسملا معطي
 مْهتنوؤمو ءارقفلا دالوألا اهل يتلا ةأرملا اماو لوعي نم معطي الف ؟ مهريغ

 . اهترافك نم مهيطعت نا سأب الف اهريغ ىلع

 لجرلا هيتأيف ناميأ ةرافك قرفي نمعو اضيا هباوج نمو : ةلأسم

 فرعي وه ناك اذاف : لوقأف ؟ يبألو يتراجلو يتوخاو ينبال ينطعا : لوقيف
 اذكهو كلذ زوجي نا وجراف همهتي ال ناك لجرلا اذه مهل ذخاي نيذلا ءالؤه
 .سانلا لعف

 . ةقث عم الا كلذ ثعبيال نا يغبنيال لوقن انكو

 ناميأ تناك ناف ؟ ةرافكلا نم ءيش يقبو ءارقفلا غرف نا : تلقو

 مهتدع يصحي نا يغبنيف نيمي لك نم تيب لها لك يطعي نا داراف ةدع

 . نيكوكم ربلا نم دحاولا ىلا ملسيو

 مث كوكم فصن نيمي لك نم ناييأ ةعبرأ نم هيطعي هنا : لوقنو
 . كلذ نم هدنعام مهل متتسي ىتح ءارقفلا يطعي اذه ىلع

 نأ دارا ناو مهنم رضح نم ىطعا ادودحم بحلا ناكو لعفي مل ناف

 يهو برقأ نولسرم فناتسيو زئاج اضيا كلذف ىرقلا برقا ىلا هيطعي
 . هللا ءاش نا ىلوا

_ ٢٦٩



 نم بئاغ ىلا ثعبي نا زوجي له : تلق ؛ رثؤملا يبا نع : ةلأسم

 نا ينولسرأ ةنالف وا انالف نا : لوقيف أي 7 عم ةيرق يف ءارقفلا

 ًاسأن كلذب ىراالن ؟ هل ينوطعت

 يبصلل ناك امو هيلا لسرا نم ىلا كلذ نم هب لسرأ نم ىلا هلسريو

 نيمي لكل نيكاسملا ىلع قرفي وهف نيكاسملل ناكامو هلوعي نم ىلا عفدي وهف
 ءارقفلا ىلا عفديو عاص فصن لاكي مث عاوصا ةسمخ نيكاسم ةرشع

 يطعي نا ىرأ يناف ؟ عاص فصن نيكسم لك يطعي ما ءارقفلا بسحيو

 . ءارقفلا بسحيو ةرذلا نم عابرا ةثالث وا ربلا نم عاص فصن ريقف لك

 وحن يهو اهب ىصوم نامياو رذن ةرافك رفك نمعو ؛ هنعو : ةلأسم
 ادب مث ةرذ كوكم عابرا ةثالث نيكسم لك ناميا ةرشعب معطاف انيمي نيرشع

 نيذلا ربلا نم معطي نا هل زوجي له ًارب ناميألا ةيقبل هنم معطي نا هل
 . سأبال : لاق ؟ ةرذ مهمعطا

 نيتس ماعطا هيلع لجر نعو ؛ يراوحلا يبا باوج نمو : ةلأسم

 ناك نيذلا يسن ىتح ةقرفتلا نع كسما مث مهضعب ىطعاف انيكسم

 مهيطعي ءارقفلا نم نيثالث ىرحتي نا هل زوجي مهئايسأب مهفرعيالو مهاطعا
 نيتس معطي عجريف ءاش ناف تفصوام ىلعف ؟ انيكسم نيتس يطعي عجري وا

 نيثالث اهيف معطيلف ىرخأ ةيرق ىلا ثعبيلف ءاش ناو هدلب نم انيكسم
 ملعا هللاو كلذ لبق انيكسم نيثالث معطأ دق هنا نقيتسا دق ناك اذا انيكسم

 . باوصلاب
 نيكسم لك يطعي نا تركذ ام امأو ؛ يراوحلا يا نع : ةلأسم

 قثي ناك اذاف تارافكلا يف اندنع كلذك وهف دحال ًادحا يطعيالو هديب

 ىتح هتصح دحاو لكل لكف بهذا : هل لاقو يبص وا لجر وا ةأرما نم

 . كلذ دعب مهلأسيو زئاج وهف هزوح يف ريصيو هضبقي
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 . مالسلاو ةصاخ تارافكلا 1 اذهف

 ريغصلا هدلول دلاولا ىطعي : يراوحلا وبا لاق ؛ هريغ نمو : ةلأسم

 . غلابلل غلاب ايلا ىطعيو يبصلل لوعي نم ىطعيو ‘ ميتيلل يصول او

 هنيمي رفكي لجرلا نع ديلولا ابأ ةبقع نبا حاضولا لأسو : ةلأسم
 . نيكاسم دجم ال نا الا ؛ ال : لاق ؟ مهضعب ا دغو مهضعب مويل ١ معطي له

 معطي هناف عطتسي ملف مايص هيلع نوكي نميف كلذ زوجي اناو : لاق

 . انيكسم موي لك نع

 .رهش هيلع ناك نا ارهش ادحاو انيكسم معطي نا هلو : لاق

 وا انيكسم موي لك نع معطي نا هئزبحم : ليق دقو : لاق ؛ هربغ نمو

 ارسوم ناك مهدب وا مهدجو هيلع يذلا نيكاسملا مهيفوي ىتح نكاسم

 . رسوم ريغ وا

 . هيف ددشو ههرك نم كلذ هركو

 . نيكاسملا مدع نم الا كلذ زوجيال : لاق نم لاقو

 نا يغبني له انيكسم نيتس ماعطا هيلع ناك لجر نعو : ةلأسم

 نكلو ادحاو انيكسم معطي نا هل سيلف ؟ ةليل نيتس همعطي انيكسم ذخأي
 . نيكاسملا نم يقب نم هيلا ىرقلا ىندا نم انيكسم انيكسم معطي

 نا تدجو ينا وجراو عماجلا يف يتلا ۔ ةفاضملا ةدايزلا ۔ نم : ةلأسم

 . اهريغو ناميألا ةرافك نم ىطعيام هل ضبقي يبصل ا دلاو

 ولو ة ةقث رغ وا ة ةقث ناك دلاولا ضبقب ةب ةرافكلا بحاص اهنم أربيو

 بحاص أربيو كلذب نيميلا بحاص ملعو هسفن عف فانم ف دل اول ا هفرص

 . ضبقلاب كلذ زيجي نم لوق ىلع كلذب نيميلا
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 وا يصو وا ليكو وا هلوعت ةدلاو نم هل هضبق زوجي نم عيمج كلذكو
 هفلتأ ناو نيميلا بحاص نع يزبجي يدنع ضبقلاف هلوعب موقي وأ هلوعي نم

 اييف يدنع ةرافكلا بحاصل ال ميتيلل نماض وهف هعسيال اييف ضباقلا

 . وجرأ

 ناو هعيضيالو هفلتيالو هلام زوحي ناك اذا يبصلا ىلا ملسي كلذكو

 هرقف عضوم اهلها نم وه سيلو ةهكافلا نم ائيش وا ازول وأ ازوج هب ىرتشا
 . هارتشا يذلا لكاو

 بحاص هنم ءعىیرب دقو نيميلا بحاص نع كلذ يرج هنا ؛ يعمف

 . كلذ ميلست زيجي نم لوق ىلع نيميلا

 كلذ يف رظنيف لوقلا ضعب يف اذهو هل زئاج كلذ نا يل نيبي يذلاو

 . باوصلاو قحلا قفاوام الا هنم ذخؤيالو

 ةرشع تس غلب اذا هيلا يبصلا لام عفد زوجي هنا تفرع ينا وجرأو
 ناك اذا كلذو لوقلا ضعب يف غولبلاب رقي مل ولو ةنس ةرشع سمخ وا ةنس

 ف كلذو هلح زاج ةلزنملا هذهس راص اذا هنا تفرعو قهارملاو غلابلا نس نم

 . ملعا هلللاو نيملسملا لاوقا صعب

 نم يصوملاو نيمي وأ هنع قرفت ةالصب ىصوأ لجر نعو : ةلأسم
 يذلا هدلب يف هنع قرفي : ليق دقف ؟ رخآ دالب نم هنع قرفي يذلاو هدالب

 . هللا ءاش نا كلذ هازجا هريغ دلب يف قرف ناف هيف تام

 : ليق دقف ؟ ةقرفتلا نم ميطفلا يبصلا يطعي له : تلقو
 , نم معطا اماعط ىطعا اذاو . ادعاصف ميطفلا ىطعا اح ىطعا

 . م اعطل ١ نم هتزوح

 ىلا ملسي : ليق دقف ؟ هيلا ملسي نم ىلاف اريغص ناك ناو : تلق
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 . هليكو وا هيصو ىلاو كلذ ىلع نمؤي نمم هلوعي نم

 هضبق هيلا ملساذاف ليكو وا يصو هل ناك ولو هيلا الا ملسيال : ليقو

 . هتنوؤمبو هب موقي نم

 ىلا عفدي نا دارا يذلا اماو هللا همحر ۔ ديعس يبا نعو : ةلأسم

 . زئاج كلذف هما جوز وهو ناميألا.ةرافك نم لجر

 ىلع اهتنوؤم نال انباحصا لوق نم ازئاج كلذ ملعاالف ةجوزلا اماو

 .اهجوز

 ةاكزلا نم هلفكي نم هل ىطعي هنا : ليق دقف يبصلا ميتيلا اماو

 .هحلاصم يف هلعجي هنا كلذ نم ىطعيام ىلع نمأ اذا تارافكلاو

 . كلذ ريغ : ليقو

 اذا تركذام عيمج نم هسفنل كلذ نم ىطعي : ليق دقف قهارملا امأف

 . ليق هنا يدنع اميف هعيضيالو هظفحي ناك

 ميطفلا ناميألاو تاولصلا ةرافك نم ىطعي نمو : لاق : ةلأسم

 وا هعيضي وا هلكأي ىتح هظفحي هنا هيلا ملسي نم ىلا انومأم ناك ادعاصف

 ميطفلا يطعي هنا : لوقلا ضعب يف ليق دق هنا ؛ يعمف : لاق ؟ يطعي نم

 ضبقي نمم هب يتأي نمم هعم ناك نم وا هظفح ىلع نمؤي وه ناك اذا ًادعاصف

 . ميطفلا يطعيو ناميألا ةرافك نم عضرلملا يطعيالو : لاق : ةلأسم

 هتجوزو هينبل هتيطعأ هينبو هتيطعا اذاو ؛ ديعس نب رمع باوج يفو
 هيدؤيال نا هنم تفخ ناو اهل هيلا عفدت اميف هتجوزل هتنايخ فاختال ناك نا
 . اهيلا هعفدي ةأرما وا لجر نم هب قثت نم ىلا وا اهيلا هعفداف اهيلا

 هذه نم اهدالوأل ناكام ىطعت اهاف ىماتي دالوا اهل ناك اذا ةأرملاو
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 . هايا همعطي نا هرمأو هعم وه يذلا لا ةرافكلا

 ىطعي هناف هرمأب موقي دحا عم وهو ةدلاو الو هل دلاو ال يتي ناك نمو

 . اهايا همعطي نا هرمأو هعم وه يذلا لا ةرافكلا هذه نم

 ريغصلا يبصلا يطعيا نيكاسملا ماعطا قرفي نا دارا نمو : ةلأسم

 . لوقلا ضعب يف معن : لاق ؟ هلوعي نم

 سيل هنال هسفنل الا ناسنا لك ىطعيال هنا : ضعب لاق دقو : لاق

 ىطعي نم كلذكو : تلقو رثألا نم ۔ ةفاضملا ةدايزلا ۔ نم : ةلأسم

 اهيطعي نأ وه هل نكي ملو ةايحلا يف هيلع تبجو يتلا هتاوكزو تيملا ةرافك نم
 ىطعي نأ زوبي تامو اهب ىصوا مث ةايحلا ين هلوع همزلي نمم وه ناك اذا هايا

 نا مهل زاج ةثرو نكي مل اذا معن : لاق ؟ هتوم دعب كلذ ناك اذا كلذ نم

 ذخأي نا زوجيالو ءاينغألاو ءارقفلا ةيصوو تاوكزلاو تارافكلا نم اوذخاي
 نم الو هتاكز نم الو ءارقفلل هب ىصوأ امم ًاينغ وا ناك اريقف هثراو ةيصو نم
 . هثرو يذلا هناميا ةرافك

 مث رثكا وا تارافك سمخ ةدع تارافك قرفي لجر نعو : ةلأسم

 جورخ نع كلذب دصق اذا هنا يعمف ؟ اذه هل زوبي له : تلق ةينلا دقعي

 لك هتيطعب ديري امناو اهدقعي اهنيعب ةدحاو لك نع نيميالو تيملا نع
 مل ولو ةينلا هذه ىلع أربي هنا يعمف تارافكلا هذه نم وهف هقح ذخا نيكسم

 . نيكاسملا نم ةدع تارافكلا نم ةدحاو لك نع زيمي

 ىلع نيكسم لك نيكاسملا ىطعا اذا دارا هنا انعم يذلا : هريغ لاق
 لك ةينلا دقع تارافكلا رادقمب ىطعا اذاف اهنيعب ةرافك لك نم ذخأي ةدح

 كلذ زوجي اندنع كلذكو هلوق نم زئاج كلذف ةرافك نع انيكسم نيتس

 . ملعا هللاو كلذ هنع انفرع انا بسحاو
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 . ب اتكل أ ل ١ ؟ عجر

 نمعو نيملسملا راثا نم ةميدق ةروثنم نم ۔ باتكلا ريغ : ةلأسم

 معنف ؟ ناميالا كلت نم ادحاو انيكسم يطعي له ةريثك ناميا ةقرفتب يلتبا

 . تاولصلا تارافك ف كلذكو
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 نوعب رألاو ثلاثلا بابلا

 ناميألاو مايصلاو ةالصلا ةرافك ف

 وا انيكسم نيتس ماعطإ وا نيعباتتم نيرهش مايص ةالصلا ةرافقكو

 لمكا رهشلا نم ءيش ف ماص ناو لالهلاب رطفأ لالهلاب ماص ناف ةبقر قتع

 . اموي نئالث ةدعلا

 انيكسم نيتس معطاف معطي نا داراو مايصلا ىلع ردقي مل ناف : تلق

 : لاق ؟ ادعاصف ميطفلا نم يطعي رمت نم اعاص نيكسم لك نع قرفي

 ك .مم
 ةبقر قتع دجمالو موصي ن ١ عيطتسيالو ةالص ةرافك هيلع نمع هتل اسو

 معطي نا هل زوجي لهف ةدحاو ةبرض يف انيكسم نيتس ماعطا غلبيام هعمالو

 نم فرعي هن ا الا معن : لاق ؟ تومي نا ىلا ولو هبسححو ائيش دجو الك

 . نيكاسملا نم اسفن نيتس معطي ىتح ةيناث همعطيالو معط ١

 : تلق رطفاف رفاس مث ةالص ةرافك نع ماص نمع 7 : ةلأسم

 . فالتخاب كلذ يف ليق دقف ؟ همايص هيلع ضقنتني له

 هنأل مولعم تقو يف سيل هنالو عباتتم هنال همايص هيلع نا : ليقف

 رطفي نا هلو ناضمر رهش نم دشأب سيل كلذ نا ليقام ضعب يفو
 رطف أ ن او هرقس نم عجر نا لعب رطفيالو هرفس ف ارف اسم م ادام هرقس ف
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 نم عجري ملامو هلوأ نم هماص يذلا هموص ضقتنا كلذ دعب ادحاو اموي
 . كلذ هل زاج ءاشام رطفاو هرفس

 ماصام هل متيو رطفاام لدب هيلع ناف ناضمر نم دشاب لاق ييف سيلو

 لكو طسوالا لوألا لوقلا هل ولحيو هضرم وا هرفس يف رطفاام لدب هيلع امناو
 . هللا ءاش نا باوص كلذ

 . هموي موص هيلع امناف رطفاف ضرم نا : تلقو

 كلذ يف لوقلاو رفسلاك ضرملاو ؟ لوالا همايص هل متي له : تلق

 . هيلا رطضم ضرملاو هرايتخا نم رفسلا نال رذعلا هيف ضرملاو دحاو

 كل تمفصوام ربدت هريسفت ف لوقل ١ ىضم دقو دحاو كلذ ف لوقل او

 . باوصلاو قحلا قفاوام الا ىلوق نم ذخاتالو

 كرت نم ىلع تبجوا هجو يا نم : لاقف كل اس نمعو : ةلأسم

 ؟ رافغتسالا دعب لدبلا الا هيلع بجي سيل وهو لدبلا دعب ةرافك ةالصلا

 نا : لاقي نا هباوج نمف ةرافكلا هيلع بجوت تنك ناف ؟ هباوجام : تلق
 دبعلا نيب سيل « : دال يبنلا لوق ةالصلا كرت نم ىلع ةرافكلا موزل ىنعم

 الي يبنلا نع موصلا كرت يف ةرافكلا توبثو «ةالصلا كرت الا رفكلا نيبو
 نادبالاب ضئارفلا كرات نال ةالصلا كرتي نم ىلع ةرافكلا توبث ىلع لدي امم

 . نادبالاب رئابكلل بكارلا ريغ

 تبئةرافك موصلا يف تبث ناف ءاوس امهو موصلا ىلع سايق ةالصلاو

 ةحص برقا هلعل موصلا نا عم يهيف لمعلا تاوفو ايهتقو لاوزل ةالصلا يف
 يف الو عامجالا يف الو ةنسلا يف تبثيالو رخأ مايا نم هيف لدبلا توبثل

 . رخا مايأ نم ةدعو ةالصلا كرت باتكلا

 فيلكت ىلع بجوي عامج ١ ةرافكل ١ ف اهيف ءاج ةالصلا نا ملعن ملو

 . كلذ
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 نايع لها نم انباحصا ةالصلا ف ةرافكلاب لاق انا هنا اندجو اناو

 . هللا ءاش نا نسحو

 هفلاخ نم هب فلاخت انيد كرات هب لمع وا كلذ لاق نم دحا دقتعيالو

 كلذ ف فالتخاالو ائطخغ انعم ناك لعاف كلذ لعف ناف هكرت نم ءىطخيو

 أدبي : ليق دقف ناميا ةرافك همزلو جحلا همزل نميف ليقو : ةلأسم

 . تارافكلا لبق جحي هتايح يف كلذو تارافكلا لبق جحلاب

 جحلاب نيميلا نم اهلك تارافكلاب ندي مل نم نا : ليقو : ةلأسم

 ةرافكو هللاب نيميلا ةرافك ريغ تارافكلا عيمج نم اهلك ظيلغتلا تارافكو

 ءىش همزليال هنا تارافكلا ثالثلا هذه رفك ناف أطخلا لتق ةرافكو مايصلا

 . كلذ اومزلا نيذلا نيملسملا عم ةيالولا يف وهو كلذ نم

 نهب ناد اذا نم ءىش همزليال هنا : تارافكلا ثالثلا هذه ف ليقو

 قلعيالو كلذ ين هللا هل ىجري هناف نهئاداب نئاد هنا الا نهدؤي ملو نهئاداب وا

 . كلذ ءاداب ةنونيدلا عم رفكلاب هيلع

 الا كلذ ف هللا ىجري هناف هللا قوقح نم ناكام عيمج هنا : ليقو

 . دابعلا قوقح نم ناكام

 لجر يف ۔ هنع هللا ىضر : ديعس نب دمحم ديعس وبا لاق : ةلأسم

 مث ثنحمبو فلحي ناك وا اراهن ناضمر رهش ف لكا وا ادمع ةالصلا كرت

 هيلعو نايسنلاو دمعلا ىلع اهكرت ىتلا ةالصلا لدب همزلي هناف كلذ نع بات

 ةالصلا كرت نم همزلي اميف ةرافكلا هللا نم هيلعو ناضمر رهش نم لكاام لدب

 : نالوق لهاجتلا ىلعو دمعلا للع

 . ةرافك ةالص لكل هيلع نا : امهدحا
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 ةدحاو ةرافك تاولصلا نم عيضام عيمجل هيلع نا : ناث لوقو

 انيكسم نيتس ماعطا وا ةبقر قتع وا نيعباتتم نيرهش مايص انهاه ةرافكلاو
 . كلذ يب ريخ

 كلذ عيمجل هيلعف تاعباتتم تاولصلا نم كرتام هنا : ثلاث لوقو

 ٠ كل تفصوام ىلع ةدحاو ةرافك

 تاولصلا كلت لدب هيلعف اضيا تاولص ىلص مث تاولص كرت ناو

 . اذه ىلع ةيناث ةرافك اضيا هيلعو

 ركسب دحاو ىنعم يف تاولصلا كلت نع هلغش ىتم هنا : عبار لوقو

 كلذ ىلع فوكعلاو ةعيض وا ءانبب لغاشتلا هيف لخد دق ببسب وا ركس دقو

 ةدحاو ةرافك هيفف ببسلا كلذ نم عّيضام هيلعف كلذ نم قافا اذاف يغلا

 هنم هجورخ دعب هلثم ببس ف وا ببسلا كلذ ريغب تاولصلا ي عاضا اذاف

 . مهليواقا نم لوق اذهو ةدحاو ةرافك اضيا هيلعف

 ةهاع ريغب ادمعتم ةالصلا كرتي نا الا ةرافك سيل هنا : سماخ لوقو
 هيلع له ادماع ةالصلا كرت ىلا دصقي وه امناو ببسب رذعالو ضرم نم
 دمعتيالو لغاشت وا لهجب وا ركسب اهكرت نم كلذ يف نوها وهو لدبلا

 هيلع ةرافكالو لغاشتم وه امناو ةالصلا كرتل

 اهكرت اذاف ادمع ةالصلا كرتي نا الا هيلع ةرافكال هنا : سداس لوقو
 . هيلع ةرافكلاف ادماع

 . لاح ىلع ةالصلا كرت يف هيلع ةرافكال هنا : عباس لوقو

 الو هكرتب : لاق نيملسملا نم ادحا نا ملعنال عباسلا لوقلا اذهو
 مقاو» : ىلاعت هلوقب ءاهقفلا نم كلذ يف لوأت نم لواتو هكرت عسي هنا
 . اهركذل ىنعم يأ 'أيركذل ةالصلا

 )١( هيآلا ءزج هط ةروس ١٤ .
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 دق ناك ناو مزال بجاو ضرفف اهضرفب ىتاو اهركذ ىتمف : لاق
 ىتلا ةالصلا لدب نم همزل امب موقي نا هيلعف هتوفهو هيغ يف تقولا ىضقنا
 الدبو اهتداعا هيلعف يناعملا نم ىنعمل اهلصي ملو اهعيض وا اهيسن وا نواهت
 هل ضرع ءيشل هنم لقع عايض تقو يف اهكرت دق نوكي نا الا اهب مايقلاو
 كرابت هللا نم ءاج رذعلا كلذب هل نال هيلع ءىشال هناف ىلاعت هللا لبق نم
 . . ىلاعتو

 ل يتلا تاولصلا لدب نم همزليامو هيلع ىمغملا يف فلتخا دقو

 تقو يف قيفي نا الا كلذ نم ءيش لدب هيلع سيل : لاق نم لاقف

 تقو رضحي وا اهتقو توف لبق اهتيدأتو اهتقو توف لبق مايقلا هنكمي ةالص

 اهئادال اهتقو ناح ذنم ماق ول ام ردقب اهب مايقلاو اهتيدأت نع ىناوتيف ةالص
 لدب اذه ىلعف { هيلع يمغا ىتح كلذ يف طرفو ةراهطلا نم اهتلمجب
 . هتيمغ نم احص اذا نيتالصلا نيتاه

 يف هيلع ىمغم ناك ةالص رخآ وهو هيلع يمغا ام : لاق نم لاقو

 . اهتقو

 يمغا ناك نا هيلع يمغا امم ةليلو موي ةالص لدب : لاق نم لاقو
 . كلذ نم رثكا هيلع

 . هلك هيلع يمغاام لدب هيلع : لاق نم لاقو

 © امل فصولا عستي ةجح اندجو ليواقألا هذه نم لوق لكلو

 دقو ردابي يذلا ساعنلاب ال لقعلا لاوزب هيلع ىمغملا يف اذهف اهب باتكلاو
 . هيلع ىمغملا لح ةلاحلا لئاسملا نم اندجو اييف يأرلا لها نم ىطاعت

 لثم سعانلا نا لوقي نا كلذ يف هيلع ةجحلا نم حضاولا ليلدلاو
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 عئاض سعانلا نا هيلع ةجحلا نم ليلدلاو ةالصلا لدب يف هيلع ىمغللا
 . لقعلا عئاض هيلع ىمغملا نا ايك لقعلا

 عوفرم ملقلا نا» : ةي يبنلا لوق اضيا كلذ يف حضاولا ليلدلاو
 نم قيفي ىتح نونجملاو هبنتي ىتح سعانلاو ملتحي ىتح يبصلا ةثالث نع

 . «هنونجم

 لدبال نونجملاو ةالصلا يف هيلع لدبال يبصلا نا : متلق دقف : لاق

 هيلع ةجحلا نم لعلو اضيا سعانلا كلذكو متفلتخاام الا ةالصلا ف هيلع

 نم الا هيلا هسفن اعد نم ءىشلالو هسفنب وه هأدتبا مون ريغ نم سعنو ليللا

 ىمغملا لثم نوكي نا الا كلذ هبشي ناكلو مونلا هيلا برقت يتلا لاعفالا
 . هيلع

 لقعال لقعلا غئاز هبتنا ، هبتنا اذا سعانلا نال هلثم وه سيلو

 رثكا ءاهقفلا لوق نم ةالصلا لدب ىلع عامجالاف هلقع هيلا عجري ىتح ةينالو

 لدب كراتلاو نيملسملا ليواقأ نم ءاجام ىلع ةرافكلا ىلع عامجالا نم

 . نيملسملا ءاهقف نم رثكالاو موقألا اهكرت نم ةبوتلا ىللا عجر اذا ةالصلا

 ملعاو لدا هانيعدا ايب انكلو فيعض هنا الو أطخ هنا لوقن ال انك ناو

 . ةنسلاو باتكلا ف ايب

 هرما نم لبقتسي ايب الا اضيا هيلع لدبال هنا لوقلا اذه دجوي دقو

 . ةبوتلا نم رثكا ىضم اميف هيلع سيلو

 هناو لاعتو كرابت هلل انهاه قحلا نا ةجح كلذ ف مهلوق نم لعلو

 . ىضم 1 هنع وفعلا هل ىجري

 اهنيعب ةنس الو باتك توبثب لدبلا هيلع نا تبثي ل هنال : لاق

 . فالتخالا كلذ ف ءاج دق لب نيملسملا نم عامجاالو
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 اهلك لاعتو كرابت هللا قوقح نم دبعلا عيضام هنا : لاق نم لاقو

 هيلع سيلو هنيد رما نم هروما نم لبقتسيام حلصي نا هيلع اين ا هناف بات مث

 قدصي هيلا عجر اذا ةعبت اهلك ىلاعتو كرابت هللا قوقح نم فنأتسي اميف
 . هتس

 يبارعا هنا بسحاو تا هاتا هنا ةي ىبنلا نع كلذ يف ىوريو

 لوقتام : لاق مث هيلع وا هل ابونذ ةي يبنلل فصو هنا بسحاف
 ؟ لتقا ىتح هللا ليبس يف تبرضف اذه يفيس تدجو ينا ول هللا لوسراي

 رفغي نذا : لئاقلا هل لاق يذلل ةي ىبنلا لوق زاجم نم كلذ نم ىنعملاف
 ةقيقح ىلعال ةياورلا زاجم ىلع كلذ ىلع وا كلذب هل لئاقلا جرخف كل هللا
 . رمالا

 اهيلع هللا ىلص ليق اييف ليربج لزن هدنع نم هل لئاقلا جرخ املف
 ناك لاتقلا نا ةاورلا ليوأت يف تبثف «نيلا الا هللا لوسراي» : هل لاقف
 نم ةالصلاتناكودابعلا قوقح الا لئاسلا هل اهفصو يتلا ماثآلل ةرافك

 هل ةرافك ةبوتلاف دابعلا قوقح نمال ىلاعت هثلا قوقح
 داهجلا نع لأس ذا لئاسلل صاخ وه اينا كلذ لعلف : لئاق لاق ناف

 ؟ لتقي ىتح كلذ هفيسب هللا ليبس يف لتاق ول نا كلذ هلاؤس نكي مل ناو

 نيبنذملا مزلأ ىلاعتو كرابت هللا نا دجن مل انا كلذ يف هيلع باوجلاف

 نوقفانملا نكي ل بونذلل ةرافك داهجلا ناك ولو ةبوتلا هللا مهمزلا اناو داهجلا

 و ١ نيلت هلل ١ لوسر عم له اج نم لك ن اكلو نيتم هلل ا لوسر ة هر رأز تت نولتقي

 ةبوتل ا نع هل درج داهجل أ نم هجورخ ناك لجو زع هللا ليبس ق

 ىتح دباعل باوث الو دهاجمل ريخال لب هللا ةاضرم ىلا عوجرلاو صالخالاو
 رارضالا نع لوحتلاو ةبوتلاو رافغتسالاب هب هللا طخسأام عيمج نع عجري
 . لجو زع هللا ةاضرم ىا
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 نم ضرفلا فلتخيال هنال لتاقي ل وا لتاقو بات اذا لئاسلل : لاقيو

 حيحص لقعلاب ةريرغ يذ لكو نوقيطيام دابعلا فلتخي يناو .هدابع ىلع هللا
 تلاز ناو تاداقتعالا ءوسو تافآلا نم هلقع ضراعي ايع ةهاعلا نم

 يدؤي نا لقاع لك ىلعف تاضورفملا ءادا نم هيلع اهب بجت تلا تالالا

 . هبونذ عيمج نم هيلا ةبوتلاو هبر ةاضرم داقتعا نم هيلع هللا ضرفام

 قدص هيلعف ناسللا مكح لاوز رافغتسالاب قطبنلا مدع ناو

 ةينلا عم مزاللا ءادا ىلع ردق اذاو هضئارف عيمج نم هللا هفلك ييف داقتعالا
 هاصعام عيمج نم هيلا راذتعالاو هناسلب رافغتسالاو هلل رارقالا هيلع بجو

 . ةينلاو لوقلاب هيف

 نم ىنعمل وا قلخ ناصقنل وا ةهاع لولحل هحراوجب لمعلا مدع ناو

 اذا لوقلا الو ةينلا هعفنت مل حراوجلاب لمعلاب ضئارفلا ءادأ قاطا اذاو يناعملا

 نوكي نا ةياورلا زاجم يف جرخيف هب لمعلل هيلع هللا هبجوا يذلا لمعلا قاط

 يف هلها ىلع هضرفو هيلع هتردق عضومل هللا ليبس يف داهجلل افلكم لئاسلا

 .رذعوا ةهاعل هللا ًهَرَذَع نم الا هيلع نيرداقلا نيحلا كلذ

 يذلا ضرفلا ءادأب الا ةيزجم ةياورلا زاجم ىلع لئاسلا ةبوت نوكت الف

 نم ائيش عّيضو بات ول هنال ةبوتلا مامت داهجلا ناكو داهجلا نم همزل
 . اذه ىلع جرخي اذهف ةبوتب كلت نكت مل ضئارفلا

 ؟ هسفن لئاسلل صاخ كلذ لعلف : لاق ناف

 نود اموق صخي ءيش هتنس يف ناك ةلي يبنلا نا ملعن مل : هل ليق

 يف ةلي يبنلا نع زاج ايف الاو هانثتساو كلذ نم نابأ ام الا هب داراالو موق

 . ضعبلا ةلزنم يف لكلا نال لكلا يف زاج ضعبلا

 ملعن ملف دمعتلا ىلع هلكا يذلا ناضمر رهش نم موصلا لدب اماو
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 . هانركذو هانفصو يذلا لوقلا اذه لع الا ةجح هنا

 يف نوكي نا هلل اباستحا نوكي نا ةلعلا نأل لوقلا اذه انركذ امناو

 ةءاربلاب دحا ىلع () مكحي نيملسملا ءافعض نم دحا نوكي الئل باوث كلذ
 الا هتفرعم نعو هليوأت نع وه فعض ىتح لص أب كسمتسم ىلع ةئطخت ىلع

 . هب لمعلل قالطالا ليبس ىلع

 انحصان نم هب رمأن يذلاو انلوقو انبهذم نم لب كلذ ملعاف

 كلذ عيمج يف هسفن مزلي ناو طايتحالاب هانركذام عيمج ذخأي نا انحصنتساو

 . هسفن ىلع قيضي نا ريغ نم داهتجالا

 ىلاعت هللا ىلا برقتي هنكلو كلذ ىوس هعسيال هناب : لوقنالو

 ءاجر هتاضرم يف دهتجا الكو ىلاعت هللا ةاضرم يف هسفن نم هسفنل داهتجالاب

 عفراو هتلزنم رجا ناك هعم هعسي كلذ نود ناك ولو هباقع نم افوخ وأ هباوث

 . هدهج نود رصق نمم هتاضرم نم برقاو هتجرد

 لاثمالا هل لب لاثمالا هلل برضنالو هرما ةلمح ىلع ناك ولو

 . ىنسحلا

 ايلع دقو امهيلع هتضرف دقام عيمج امهتمزلا نادبع كل ناك ول تيأرا
 دصقف هب ايهترما دق امم رثكا هيف المعي نا بحتام لايعألا نم كعم نا

 . هراهن ضعب يف هلمعف هب هترماام ىلا امهدحا

 ف هموي متتس ١ مث هراهن ضعب ف هلمعف هترم اام لا رخال ا دصقو

 راضملا كنع عفديو البقتسم عفانملا كيلع لخدي كلام حلاصم يف كلامعا

 ققحتس او اضيا هب هترما 1 اغراف كلذ هموي كل ارصقتسم هتوق كل البقتسم

 . ىضرلا كنم

 . نيذه كيدبع نم فرشا كعم نيتلزنملا ياف «

 . ةخسن نم رثكا يف (قلخي) لصألا )١(
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 كلعج املو كقلخ املو دبعل ا اهم ١ ل اعتو كرابت هللا نم تنا ام رظن اف

 رومالا كنع بيغو كاهنو كرماو () هلآلاب كدياو ةوقلا زئارغ كيف لعجو
 اهيلعو لمعت اهلف كسفن كاكف ف كلمعتساو باقعل او ب اوثل ا كل لعجو

 . معنلا هذه كيلع معنا امل هل داهتجالاب كب ىلوا ايف لمعت

 ىرديال اييف ريصقتلا وا كندب بعتو كلام نع الضف كتجهم لذبو
 هيلا اناو هلل اناف ةرخآلا روما نم كنع ةبيغملا رومالا نم هيلع مجهيام ىلع
 . نوعجار

 كسفن لذبو هللا ةاضرم ةقفاومل كنم يرحتلاو مزحلاب يخأاي كيلعف

 نيهب رمألا سيلف ةناعتسالاو هللا ىلع لكوتلا عم هللا قاثيمب ذخألاو كدوهجمو

 كاكفلا كسفنل بلطت : لوقت كنال فيلكتلل المتحم ازيمم القاع تنك اذا
 رومالا عيمج ف ناعتسملا هللاو ىوقتلا نم دازب لحترت لو كالهلا اهيلع فاختو

 دمعتلا ىلع هلكا امل لدبلا انفرع اميف انعم ناضمر رهش يف لكالا ىلعف
 كلذ نم ةبوتلاو عباتتم هنا نيملسملا ءاهقف عمجأ كلذ ىلعو كلذ لثم ًاعباتتم
 .رافغتسالاو

 . كلذ لعب ةرافكلا نم همزلي ايف فلتخا دقو

 . لوقلا ضعب يف رهدلا موص هيلع : لاق نم لاقف

 هيلع نا : كلذ يف نيملسملا ءاهقف نم ءاهقفلا ضعب لوق نم يورو

 انكمم سيلو ادمعتم هيف لكا يذلا هموي لثم اموي ىقلي ىتح رهدلا موصب

 . ادبا كلذ ىقلي نا

 هقيطيو هنكمي اييف رهدلا موصي نا كلذ ةرافك نا : لوقي هنأكو
 .ادبا

 ةنسلا ف ىقلي نا اذه يف ىنعملاو ةنس موص هيلع : لاق نم لاقو

 . ةخسن نم رثكا يف اذكه ( )١
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 . ادمعتم هرطفا يذلا هموي لثم اموي

 رهشلا لدب رهش موصو نيرهش مايص ةرافك هيلع : لاق نم لاقو
 .هلك

 . مويلل رهش موصو مويلا لدب موص : لاق نم لاقو

 لوا نم مويلا نم ىضم ام لدبو نيرهش موص : لاق نم لاقو
 . هرخآ ىلا رهشلا

 . ةرافكلا نع رهش موصو مويلا نع نيرهش موص : لاق نم لاقو

 . ةرافكلاو لدبلل نيرهش موص : لاق نم لاقو

 . ةرافكلل رهشو هلك رهشلل لدبلا نع نيرهش موص : لاق نم لاقو

 . ةرافكلل رهشو ىضمام لدب : لاق نم لاقو

 يف ليقام لقا اذهف ةرافكلاو لدبلل رهش موص هيلع : لاق نم لاقو
 . تارافكلا

 . ةرافكالو لدبلا هنا : ليق دقو

 ءرملل يرحتلاو داهتجالاو طايتحالاب رمانو اليصات اذه ركذن ايناو
 . ةالصلاو موصلا يف اذهف هسفن ىلع

 . ءيش نم مزلا ءيش ايف ناميألا ةرافك اماو

 الالح هسفن ىلع مرح نم ةلحت ةرافكو هللاب ةلسرملا نيميلا ةرافك اماف

 سفنلا لتاقلا ةرافكو ديصلا لتق ةرافكو أطي نمم نيمي كلم وا ةجوز رمأل
 ههجو ىلع كلذ هئاداب الا هنع نهليزيالف انعم نهب يلي نمم ءالؤهف ةنمؤملا

 . نوملسملا هيلع عمجاو ةيتي هللا لوسر ةنسو هللا باتك يف الصا نه ال

 هيلع عمجاو نيت هللا لوسر ةنسو هللا باتك ف لص ا هل ناك امو
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 كلذب ىلتبملل يتأي نا الا ههجو ىلع هتيدأتو هب مايقلا الإ زوجي الف نوملسلا

 . هوجولا نم هجوب هنع كلذ ليزي رذع

 هتدارا ف لاعتو كرابت هللا قدص اذا هللا ءاش نا اندنع ملاس روذعملاف

 كلذ ىسني مث همزل دقام تارافكلا هذه ف همزلي نا كلذ ف رذعلا نم هتينو

 . وه مكو وهام فرعيالو هركذيالو

 فورعم نب ءيشب كلذ ف هيلع مكحيالف نايسنلا لح لا راص اذاف

 ايف ائيش فرعي ل اذا هب قدصتيو رذعلا كلذ ي هل وجرنو داهتجالا همزليو

 ضرفلا لح لاز دقف وهام فرعيالو هيلع هزا فرعي وا هيلع هنا هب فلح

 طايتحالا همزليو

 كلذ نم دشألاو ددعلا نم كلذ نم رثكالاب يتأي كلذ ي طوحألاف

 . ةرافكلا نم

 تامزاللا هذه يف طايتحالا هيلعف هلك كلذ فرعي مل اذا : ليق دقو
 ةياغ الام ىلا هسفنل طاتحيام ىلا هرثكأو ةدحاو كلذ لقاف نهيف هل رذعال ىتلا

 . كلذ ىلا نئمطيام ىلا هل

 رهش يف لكالا نم موصلا تارافكو تاولصلا نم تارافكلا اماو

 ءيشب ىتا وا هسفن نعل وا ههجو حبق نم لثم ناميلا نم تارافكلاو ناضمر
 موصلا ةرافكب كلذ نم ءيش لكل يتات : ليق دقف كلذ يف ظافلألا هذه نم
 ناك يذلا هيغو هلهج نع عوجرلاو ةبوتلا عم ةرافك ناضمر رهش هنم ناكام

 . ناضمر رهش ينعي هلثم رهش لدبو هيلع

 ناييالا كلذكو دمعتلا للع هرطفا ناكام لدبي نا هل : لاق نم لاقو

 . تاولصلاو

 . ةرافكب ةالص لكو نيمي لكل ىرحتي هنا : لوقلا ضعب يف

 ؟ موصلاو تاولصلا نم ناك امل ةدحاو ةرافك رفك نا : لاق نم لاقو
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 هئزجي نا هل يجر ةبوتلا قدصب نيعباتتم نيرهش موصي هنا : ليقف

 . كلذ

 كلذ دارا اذا نيرهشلا نيذه يف ةلخاد : اضيا ليق دقف ناميألا اماو

 . كلذ هترجمو

 ىلاعتو كرابت هللا نم هيف ضرفلا نال هئزبال هنا : لوقأف انا اماو

 هيلع ضرفلاو ماعطالا دجيال اذهب ىلتبملا نوكي نا الا مايصلا لبق ماعطالا

 نيرهشلا زواجمال هناميا عامتجا ف هموص ناكو ناميالا هذه ةراقك ف مايصلا

 . مايا ةثالث نيمي لكل

 نيرهش موص اهف نوكيف ةلسرم انيمي نيرشع نم رثكا هيلع نوكي الف
 . نيرهشلا يف لخديف

 هللا ىلا هنم ةبوت ايهمايص نيذللا نيرهشلا يف لخديف كلذ نود اماو

 اذه ىلع يدنع هازجا ةينلا هذه ىلع نيرهشلا نيذه ماص اذاف

 . موصلا نم نيرهشلا يف الخاد تارافكلا نم ناكام لوقلا

 هئزج كلذ نا ىل نيبيالف ماعطالا نم تاضورفملا نم هيف ناكام اماو

 . لوقلا اذه ي

 ىلاعتو كرابت هللا قوقح نع هئزجت ةبوتلا نا : لوقي نم نميف نأ الا

 يلوق نم ذخأتالو هيناعمب هربدتر كلذ نم كل تلقام مهفاف كلذ انيب دق

 ذخف كل ناب اييف نيملسملا لسو باوصلاو قحلا قفاو ام الا كلذ عيمج ف

 . هباوصو هلدعب

 كرت ىلع هنم ةءاربلا زبت ل نهرفكي مل نم تاولصلا لكو : ةلأسم
 ةالصلا ةرافك
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 ىلع ةرافكلا نا انباحصا لوق هجو ةالصلا ةرافك باجا يف : ةلأسم

 موصلا ناكو مالسالا دعاوق دحا ةالصلا تناك امل هنا ادمعتم ةالصلا كرات
 موصلا كرت ىلا دصاقلا ناكو مالسالا دعاوق نم ةدعاق اندنغ داتعملا

 اقافتا ظيلغتلا ةرافكلا كلذب هيلع انلعج مالسالا ةمرحل اكتاه ضورفملا

 . مهيفلاخم نمو مهنم
 نم مهنمف ةضورفملا ةالصلا ةرافك بوجو يف مهيفلاخم عم اوفلتخا مث

 . كلذب ةرافك همزلا

 نيلوقلا ف رابتعالا بوجو ف ةرافكلا بجت : انباحصا لاقو

 ءاوتسال ةالصلا ف ةدوجوم موصلا يف ةلعلا تناك اذا اليلد !يدهاالو

 . قيفوتلا هللابو كلذ ىل نيب قرفالو نيتلعلا قافتاو نيلصالا
 ؟ مكل زاج مل : لئاق لاق ناف ٠

 ذا لصالاب لصالا اوسيقي نا نيسئاقلا نأش نم سيل : هل انلق

 . لصا موصلاو لصا ةالصلا

 يف ثداحلا عرفلا انددر اينا كلذو انع طبضت ملو تلقعا : هل ليق

 ةالصلا ةرافك بجو اذا موصل ا ةرافك وهو هيلع قفتم لص ا ىلع مكحل ١

 . قيفرتلا هللابو اقفتاف موصلا ةرافكب

 دقف مالسالاب لهاج وهو ةريثك نايياب فلح لجر نعو : ةلأسم

 . هللا ىلا بوتي : لاق ۔ هللا همحر ۔ ةديبع ابا انعمس

 نب دمحم نب ناورم ناييلس يبال ديعس يبا نع باتك نمو : ةلأسم
 ناك نم نا نيملسملا نع ظفحي هنا ديعس نب دمحم نب رمع ظفح نم دشار

 علقاو بات اذا رافغتسالا هئزجي هنا : لاق ؟ ةظلغم ةريثك اناميا فلحف الهاج
 اهئاداب الا أربيال هناف مهنادباو مهلاوما يف سانلا قوقح نم ناكام الا

 . مهيلا

 . ةخسن نم رثكا يف اذكه )١(
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 هعم اناو زرحم نب ديعس لئاس لأس : دمحم نب يراوحلا لاقو : ةلأسم

 مكالو فلح ايب ظفحي ملف رفكي نا داراف ثنح مث فلح لجر نع يويطب

 ؟ هل ظفحي نمف ظفحي مل اذا : ديعس لاق ؟ رفكي مك ءيش نم فلح

 ناميا ةثالث رفكي : لوقي رينم نب ىلعم ناف : لئاسلا لاق

 . ىلعم لوقب ينعي هلوقب ذخأي نا ءاش ناف : لاق

 مك ردي ملف ثنحو فلح اذا : ليق دق معن : لاق ؛ هربغ نمو

 . ناميالا نم فلح مب الو ناميالا نم فلح

 ةظلغم نيمي ةرافك هلك كلذ نع هازجا الهاج ناك اذا : لاق نم لاقف

 . هللا نم ةبوت نيعباتتم نيرهش مايص

 ىتح طايتحالاب ةلسرملاو ةظلغملا نيميلاب رفكي : لاق نم لاقو
 . كشيال

 عيمج نع ةظلغم نيميبو ةلسرملا ناميالا يف طاتحيال : لاق نم لاقو
 . هيلع فلحام

 هنا ملعي ىتح ظلغملاب رفكي هناف فلح ايب ردي ل اذا : لاق نم لاقو

 . طوحالا وه اذهو لسرم

 . ظلغم هنا ملعي ىتح لسرملاب رفكي : لاق نم لاقو

 هدعب حكنتال نا ىلع هتدقاعو هتأرما دقاع لجر نعو : ةلأسم

 ناميأل ا نم تظلغ أو اهعم كحضي وهو هعم كحضت يهو اهدعب حكنيالو

 اهيلعف ناميالا نم اهيلع لعجام ظفحت ل ناو اهريغ وا ةقدصب ةرافكلا اهيلعف

 ىلع ردقت نمم تناك اذا نيكاسم ةرشع رفكتلو اهريغ وا ةقدص ةرافكلا

 . مايا ةثالث مايصف الاو ماعطالا

 ةظلغملا ناميالاب فلحي يذلا نعو هللادبع يبا باوج نمو : ةلأسم
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 هيلعف هلهج ف اضيا م ايصلاو تومقت داكت وا تومقت ىتح ةالصلا عديو

 . اعيمج كلذ ىلع ةرافكلا

 ن هيلع : لاق ؟ هيلع ىرتام ركذي ل وا ثيش هنم ركذ نا : تلقو

 . تومي ىتح مصيلو طتحيلو تومي ىتح هملع اذا هلك كلذ نع موصي

 : لاق نم لاقف ؟ تناكام ملعي ل مث انيمي فلح نم ليقو : ةلأسم

 . ظيلغتلاب طايحتسالاو ةلسرم نيمي ةرافك

 . نيقيلاب يتأي ىتح ةظلغم ةرافك : لاق نم لاقو

 نيمي اهنا وجريف انيمي فلح نمو هللادبع يبا باوج نمو : ةلأسم
 نيمي ةر امك هيلع : ل اق نم ل اقف ؟ ةظلفغم نيمي اهن ١ ملعي ىتح ةلسرم

 . ةظلغم نيمي اهما ملعي ىتح ةلسرم

 فلح نوكي نا فاخ مث ةظلغم انيمي فلح نمو ؛ هنعو : ةلأسم

 نيتس ماعطا وا نيرهش مايص لبقتسي له هعم حصي ملو ةجح نينالثب
 جحل ١ هيلع سيلو ةظلغم نيمي ةر افك هيلع ١ ذهف تفصو ام ىلعف ؟ انيكسم

 . جحلاب فلح هنأ ملعي ىتح

 نمع هنع هللا يضر نسحلا يبا نب دمحم نب دمحا ركب ابا تلأسو

 ليق دق : لاق ؟ اهنم هلوعي نم وا يبصلا دلاو يطعي نا هل له ةرافك همزل
 . انباحصأ لوق نم فالتخاب كلذ ف

 ىلع نمؤي ناك وا اريقف دلاولا ناك اذا كلذ زوجي هنا : لوقلا رثكأو
 . هعسيالام هب لعفيال هنا هلام يف دلولا لام

 نال ادح هيف دحم ملو هدلاو لام ضبقي هنا قالطالا ىلع ليق دقو

 . ةريثك رابخا هيف ت ءاح ذق دلاولا

 : لاقن لجر هاتأ دقو لاق هنا يتم يبنلا نح ىوري كلذ نم
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 هلايعلو هل يلام ذخاي يبا ناو لايعو لام يبالو الايعو آلام يل نا هللا لوسراي
 . !كيبال كلامو تنا» : لاقف

 جرخ امناو انباحصا نيب افالتخا كلذ يف ملعنال ةياورلا يف تبثف

 . ةياورلا ريسفت يف فالتخالا

 اذه ىلعف ريبكلا نود ريغصلا دلولل صاخ كلذ نا : لاق نم لاقف
 نم لوق ىلع ادعاصف ميطفلا وهو ةرافكلا نم ريغصلا هدلو ءاطعا زاجأاذاف
 . كلذ زاج هنا : لاق

 . غلابلا كنبا الا كلذ ىطعي نا زوجيال : لاق نم لاقو

 هل زاج معطا ول ناك نم ماعطلا نم هتزوح ذخأ اذا : لاق نم لاقو

 تدرا تنك نا كلذ يف دلاولا ىنعم تدرا تنك نا زوجي كلذف هماعطا

 هيف فالتخالاو هيف ليقام ضعب كتفرع دقف هدلول لاملا نم دلاولا ضبق

 . زوجي : لاق نم لاقف

 ذهو هدلو لام ىلع انومأم دلاولا نوكي نا الا كلذ زوجيال : ليقو

 . ۔ هللا همحر ۔ ديعس يا خيشلا نع هاندجوام رخآ لوقلا

 دبي ملف لجر ىلع نيد اناسنا مزل دق ناك هنا همهتا ال نم ينفرع دقف

 وه ناكو ۔ هللا همحر ۔ ديعس يبا خيشلا دي ىلع كلذ صالخ ىرجف ًائيش

 لاملا بحاص ىفوتسا نا ىلا هيلا هدريو ءيش دعب ائيش لاملا هيلا ملسي يذلا
 . هنيد عيمج ةقفنلا بحاص نم كلذ هل

 لعفي مل انومأم نوكي فيصح الا هيلا كلذ ميلست زوجيال ناك ولو

 . باوصلاب ملعا هللاو هتفرعام كتفرع دقف قالطالا ىلع اماو
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 هيلا ملس ذا هدلو لام ذخأ دلاولل زيجي نم : لوق ىلعف : هل تلقف

 له كلذ نوقحتسي مهو ةرافكلا نم اهنا هملعي ملو هيلع طرتشي ملو يبصلا
 دلولل هنا هملعاو لعفي مل اذاف كلذ هملعي نا ينبجعي : لاق ؟ كلذ هيزبجي

 . فالتخالاب ةاكزلا يف ليقام ىلع هل ايزجم يدنع ناك

 نا هيلع ناك ةاكزلا نم ائيش ريقف ىلا ملس نم نا : لاق نم لاقف

 . لوقلا رثكا وهو كلذ هيلع سيل : لاق نم لاقو

 هيلع ناك اذا كلذ زوجي هنا هللا همحر - خيشلا نع هانفرعام رثكاو

 همزلي نم ىلا ةاكزلا ميلست اهب قحتسي ,يتلا هلاوحا رهاوظ يف ءارقفلا اييس
 اهيف تءاج دق ةاكزلا هذه نال كلذ اهب قحتسي ىتلا ءارقفلا لوع نم
 .ليواقأ

 لئاس هلأس دقو ۔ هللا همحر ۔ ديعس يبا لوق كلذ نم ينرضح دقو

 . هريغ نم اهب ىلوا مامالا : لاق ؟ اهيطعي نم ةاكزلا نع

 . لدع دي مهو اهب ىلوا نوملسملا : لاق ؟ مامالا مدع ناف : تلق

 ارش هنم رهظيالو فقعتي نم ةوعدلا لها ءارقفلل اها : لاق نم لاقو

 . لضفا ءايلوالا نا اوراتخا مث

 ةمقل هللا يف يل اخا معطا نأل» : لاق هنا ةي يبنلا نع يور دقو
 . «مهرد قافنا نم يلا بحا

 ىلع مهردلا ناك ول هنال هريغ ىلع مهردلا نا يدنع ىنعملا جرخيو
 . كلذ يف رظناف ىنعملا يف ةدئاف نكت مل خألا لثم

 ناك هنأكف ۔ هللا همحر حور نب دمحم هللادبع يا نع دجويام اماو

 ءارقفلا نود مهريغو ةوعدلا لهأ نم ةيآلا رهاظ ىلع ءارقفلل ةاكزلا قلطي
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 . نامز ي ملكت نم كلذ ف ملكت دق ناك دق هنا الا انموق نم

 هملعاو هيلا ملسيام تقو ف هدالوالو هل اهنأ هفرعي ل ناف : هل تلق

 جرخي اذه : لاق ؟ مهيلع هقفنا هنا لاق اذا هل ًايزجم نوكي له دعب نم
 . ةنانئمطالا مكح ىلع يدنع

 ناكو ةعبت هتمزل نم : لاق هنا ۔ هللا همحر _ ديعس يا نع تفرع دقف

 ملسي نأ زوجي هنا : لاق نم لاق دق هنا هيلع لضفت تناكو ةقث ريغ ةدلاو هل
 رثكا ميتيلا معطت يه اهنا قيرط نم يدنع كلذو كلذ ملعتو اهيلا كلذ

 . ةنانئمطالا مكح هجو ىلع هل زئاج كلذ نا ىرا يناف كلذ نم

 نوكي نا الا هل حصيال كلذ نا فاخاف مكاحلا هجو ىلع اماو

 مكح نم ذوخام يدنع ةقثلا لاحو كلذ ىلع انومأم نكي مل اذا ةقث

 . مكحلا ال ةنانئمطالا

 ذفنا هنا ۔ هللا هيصرو هللا همحر ۔ ديعس يب ا خيشل ١ نع تفرع دقو

 . سانلا ضعب ىلا ىرقلا ضعب نم اذه لثم نم ائيش

 . اهدلول ةأرملا ىلا عفدي نا هرماو كلذب هيلا بتك نمل : لاقف

 كلذو اذكو اذك اهدلولو اذكو اذك اهل نا اهفرع : لاق هنا يدنعف

 ف ءيش نع ائيش زييمتلاب لقن لو باوبالا هذه ضعب نم ناك هنا يدنع

 . معطلا لاح

 يف نوفلتخي سانلاو تانانئمطالا قيرط نم يدنع جرخي اذهو

 نم رثكا همعطيو يبصلا ىلع قفني بالا نا كلذ هل جرخ ناف مهلاوحا
 . كلذ

 دحاو الام : لاق نم لاق دق هنأل لاح يف دكا يدنع دلاولاف : لاق

 . ةاكزلا لاح يف هيلع لمحي يبصلا لام ناك لام يبصللو لام هل ناك ول هناو
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 قثي نم ضعب هل لاق ؟ كلذ ركذي نا ىطعملا ىسن ناف : هل تلق
 : لاق ؟ هلوقب ىرتجمي له هدالوألو هل اذه نا مهفرعي ناك هنا : هلها نم هب

 . كلذب هل ةنانئمطالا قيرط نم جرخي اذه نا يدنع

 دقو ةلأسملا لوأ يف كل تفصوام ىنعم هيف جرخ عقي مل ناو كلذف

 . هيف لوقلا ىضم
 نم ىطعيام هل ضبقي يبصلا دلاو نا تدجو ينا وجرأ ؛ هريغ نمو

 ناك دلاولا ضبقب ةرافكلا بحاص رييو ةرافكلا نم اهريغو نيميلا ةرافك

 كلذب نيميلا بحاص ملعو هسفن عفانم ف دلاولا هفرص ولو ةقث ريغ وا ةقث

 . ضبقلاب كلذ زيبي نم لوق ىلع كلذل نيميلا كلذ نم هفرص ملعو

 يصو وا ليكو وا هلوعت ةدلاو نم ضبقلا هل زوجي نم عيمج كلذكو

 نيميلا بحاص نع يزجي يدنع ضبقلاف هلوعب موقي نم وا هلوعي نم وا
 . ةرافكلا بحاصل ال ميتيلل نماض وهف هعسيام ريغ يف ضباقلا هفلتا ناو

 هلام زوحي ناك اذا يبصلا ىلا ملسي كلذكو وجرا اميف يدنع
 نم وه سيلو ةهكافلا نم ائيش وا زول وا ازوج هب ىرتشا ولو هعيضيالو
 ملع اذا نيميلا بحاص هنم ءىرب دقف هارتشا يذلا لكاو هرقف عضومل اهلها
 . كلذ ميلست زيجي نم لوق ىلع كلذ

 الا هنم ذخؤيالو يلوق يف رظنيف هل زئاج كلذ نا يل نيبي يذلاو
 . باوصلاو قحلا قفاوام

 ةنس ةرشع تس غلب اذا يبصلا معطي نا زوبي هنا تفرع ينا وجراو

 هفلتاف هعيض ولو لوقلا ضعب يف غولبل ابرقي مل ولو ةنس ةرشع سمخ وا
 يف كلذو هلح هل زاج ةلزنملا هذهب راص اذا هنا تفرعو عفادلا تمزلا ام
 . لوقلا ضعب
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 دمحم نب ديعس مساقلا ابا تلأس تنك دقو : نايثع نب دمحم لاقو

 هلوعي نم يطعيو ادعاصف ميطفلا : لاق ؟ ةاكزلا نم ىطعي نم هللا همحر

 وحن ىلعو ماعطلا نم هتزوح ذخأي نمم نوكي ىتحف ماعطالا اماو

 . يوكزالا ليعامسا نب دمحم ل لاق اذه

 : هلوق ىنعم ىلع : لاقف يرسلا نسحلا نب دمحم اضيا تلأس دقو
 ناك اذا هتقفنا دق : لاق اذا هئزجي نا دعب نم هملعا مث هملعا نكي مل اذا هنا

 وا هئزجي نا هبجعي هتيأر ينأكو هدلاول دلولا لام : اولاق دقو : اولاق مث ةقث

 .هدلاو ىلا ملس

 هنا هللا همحر نسحلا نب دمحم هللادبع يبا نع رثألا يف تدجو دقو

 . هازجأ هيلع هقفنا دق هنا : لاق اذا

 . ملعا هللاو مهلوق ىنعم ىلع اذهو

 ناميألاو راهظلا نم تارافكلا نم ءىش الجر مزل اذاو : ةلأسم

 كلذ ىلع مهنما اذا اهدالوال ةدلاولاو هدالوال دلاولا يطعي نا هل نا ةالصلاو

 نم ةرافكلاب هنمأي نم لسري هنال مهدالوا ىلا نوملسي اضيا مهيطعي نا هلو

 . ربقفلا يطعي

 ةرافك نم ىطعي : لاقو يراوحلا نب لضفلا نع هنا دجويو : ةلأسم

 . هتزوح ذخأيالو عضري ناك ولو ماعطلا لكا نم ناميألا

 ميطفلا نم الا ىطعيال هنا : ليق دق هنا ؛ يعمو : هريغ لاق
 معطا ناو مهنم ءاشام كرتيو مهنم دارا ام يطعيو ايح هاطعا اذا ادعاصف

 . ماعطلا نم هتزوح ذخا نم معطا اماعط نيكاسملا

 ؟ ماعطلا نم هتزوح ذخا دق يعابرلاو ( )١ يسايخلاف : هل تلق
 . ماعطلا نم هتزوح ذخأ نم معطي : اولاق : لاق

 . (يسايخلا ام) هخسن )١(

 س ٢٩٧

 



 : لاق ؟ ماعطلا نم هتزوح ذخا دق كنبا يراوح لثم : هل تلق

 () هجورت زوجيو ناميألا ةرافك نم معطي نا زوجي هلثمو هنم رغصاو معن
 . هنم رغصا وه نمب يراوح تسقف

 . لكأي امم اماعط لجرلا معطا اذاو : لاق

 ريعشلا اهضعب يفوربلا اهضعب ف ةنسلا ف هماعط ناك ناف : هل ليق

 . هيف رفكي يذلا هتقو ف لكاي ام معطي : لاق ؟ فلتخ هماعطو

 نم بلغالا هيلع امم معطي هنا : هل ليق دق هنا ؛ يعم : هريغ لاق

 . صاوخلا يف نوكيال ماعط نمال تقو لك يف همعطي ماعط

 نم دحب اذهف نبتلكا ف ءاشعلاو ءادغلاب هيفكي يذلا نا ؛ يعمو

 . ماعطلا نم هتزوح ذخأي

 : لاق ؟ وه ايف اماعط ةرافكلا يف معطا ناف : تلق : ةلأسم

 . لكأي امم

 . ءاشع ما ءادغ نم وه مكف : تلق

 . سابال : لاق ؟هادغ مث هاشع ناك ناف : تلق

 :لاق ؟ اكرشم وا ادبع ناكو رسيا ناكو اريقف الجر ىدغ ناف : تلق

 . ء ىطو دق ناك نا راهظلا ف الا نبتلكا هناكم انيكسم معطي

 : لاق ؟ هئزجيا هدعب نم اريقف معطا مث اريقف معطا ناف : تلق

 . معن
 يذلا ىبصلا دح نا تدجو ينا وجرا : فيضملا لاق : ةلأسم

 . ماعطلا نم هتزوح ذخا يذلا وه ةرافكلا يف همعط يزجي

 . ةخسن نم رثكأ يف اذكه )١(

_ ٢٩٨ 

 



 ىلا هينغيام ةادغلاب لكا اذا هنيعيام ةادغلاب همعطيام كلذ ىنعمو
 . ملعا هللاو ةادغلا ىلا هيفكيام ءاشعلاب لكأي وا ىشعلا

 فلا ماعطا هلام نم دنع هلام هنع ىضقي نا ىصوا لجر يف : ةلأسم
 انيكسم هنع اومعطي نا ةثرولا يزججما اهلدب همزل ةالص فلا نع نيكسم

 معطيو كلذ زوجمالف ؟ نيكاسم تاولصلا هذه ددعب ءاشعو ءادغ ادحاو

 . ملعا هللاو دحاولا ماعطا يزبجالو ددعلا ىلع

 : لاقف ؟ ناميألا ةرافك نع هانلأس رصن هللادبع وبأ : ةلأسم ةدايز
 محلل او زوجل او لخلا نم مكيله ١ نومعظطتام طسوا نم نكاسم ةرشع معط ١

 . ىهتنا . . كمسلاو

  

_ ٢٩٩





 ققحملا لاق

 قفاوملا ه ١٤٠٤ ةنس ةرخآلا ىدامج يداح مويلا اذهبو

 باتك نم نيرشعلاو سماخلا ءزجلا ضارعتسا مت م ٣/٤/ ١٩٨٤
 : خسن ثالث ىلع عرشلا نايب

 اهنم غرف ةليفغ نب رحجنخ نب دمحم نب فلخ طخب ىلوالا

 ه ١١٧ ماع

 ماع اهنم غرف يرافغلا ميلس نب ملاس نب ديمح طخب ةيناثلاو
 . ةيرجه ٥

 اهنم غرف يدنكلا ناييلس نب دجام نب ةعيبر طخب ةثلاثلاو
 . ه ١٢٤ ماع

+ 

يثراحل ١ ناميلس نب ررح نب ملاس





 باوبألا بيترت

 لوألا بابلا

 هعوقو لبق هنع عوجرلا يفو روذنلا يف

 يناثلا بابلا

 ةالصلاب روذنلا ف

 ثلاثلا بابلا

 دجاسم وأ لجسم يف يلصي نأ رذن نميف

 عبارلا بابلا
 روذنلا يف ءانثتسالاو مايصلاب رذنلا

 | سماخلا بابلا
 روذنلا يف ءاثتسالاو مايصلاب روذنلا يف

 سداسلا بابلا

 هللا تيب ىلا يشملابو جحلاب روذنلا

 عباسل ١ بابل ١

 جحلاب روذنلا

_ ٣٠٢٣ 

١١ 

٥ ١ 

٢٧ 

٤٥ 

٤٩



 لصن
 رذن ةجحو مالسالا ةجح هيلع نم ركذ

 نماثلا بابلا

 كلذ هبشأ امو موصلاو قتعلاو ةقدصلاب روذنلا

 عساتلا بابلا
 ًأرذن وأ ةريحن هريغ وأ هسفن ىلع لعج نميف ةريحنلا

 كلذب فلح وأ

 رشاعلا بابلا
 ةريحنلاب نيميلا

 رشع يداحلا بابلا

 كلذ هبشا امو روذنلاو يدههاب رذن وا فلح نميف

 رشع يناثلا بابلا

 ةرايزلاو دوعقلاب روذنلا يف

 رشع ثلاثلا بابلا

 روذنلا ف ةلصلاو ةرايزلا ف

 رشع عبارلا بابلا
 دلب ىلا جورخلاب روذنلا

_ ٢٣٠٤ 

٣ 

٥0٥ 

٦٣ 

٦٥ 

٧٣ 

٧٧ 

٧٩ 

٨٣



 رشع سماخلا بابلا
 هيفاعلاب روذنلا

 رشع سداسلا بابلا

 ائيش لعفي نا رذن نميف

 رشع عباسلا بابلا

 هريغ لعف ىلع وأ هريغ لعف وأ هلعفب رذن نميف

 رشع نماثلا بابلا
 ائيش هدلو يطعي نا رذن نميف

 رشع عساتلا بابلا

 ديبعلا رذن يف

 نورشعلا بابل ١

 ءيشب ناسنا ىلعرذن نميف

 نورشعلاو يداحلا بابلا

 رذنلاب ءافولا يفو كلذ هبشا امو ناسنالاو ناويحلاب رذنلا

 نورشعلاو ىناثلا بابلا

 دجسملا لخدي ىتم فكتعملا يق

 نورشعلاو ثلاثلا بابلا

 هلعف فكتعملل زوجي اميف

_ ٢٣٠٥ 

٨٩ 

٩٣ 

٩٥ 

٩٩ 

١٠١١ 

١٠٣ 

١١١ 

١١٣



 نورشعلاو عبارلا بابلا

 فاكتعالل دجاسملا ركذ يف

 نورشعلاو سماخلا بابلا

 ةأرملا فاكتعا ىف

 نورشعلاو سداسلا بابلا

 فاكتعالا يف ىتش لئاسم

 نورشعلاو عباسلا بابلا

 نورشعلاو نماثلا بابلا

 فاكتعالاب رذنلا

 نورشعلاو عساتلا بابلا

 رذعلا نم هلو هيف زوجي امو فاكتعالا يف

 لصن
 . فارشالا ۔ باتك نم فاكتعالا ف لئاسم

 فكتعم وهو هتأرما رشابي ناسنالا ركذ

 نوثالئل ا بابل ١

 باتك نم ةعقر نم فكتعملا ةالص ف

_ ٣٠٦ 

١١٧ 

١١٩ 

١٢١ 

١٢٣ 

٢٧ ١ 

١٣١ 

١٣٧ 

١٦٣



 نوثالثل او ىداحل ١ بابل ١

 رذن لك ةرافك ةفرعم ف

 نوثالثلاو يناثلا بابلا

 ظيلغتلا ةرافك هب زوجيام

 نوثالثلاو ثلاثلا ب ابلا

 ظيلغتلا ةرافك هب بجت اميف

 نوثالثلاو عبارلا بابلا
 ثنحلا لبق ةرافكلا ميدقت يو ةلسرملا نيميلا ةرافك ف

 نوثالثلاو سماخلا بابلا

 تارافكلا ف

 نوثالثلاو سداسلا بابلا

 اهكرت نم رفكي يتلا تارافكلا يف

 نوثالثلاو عباسلا بابلا

 راهظلا ةرافك ف قتعلا هيلع بجح نم لح ف

 ناميالا ةرافك ف معطلا هيلع بجي نمو

 نوثالثلاو نماثلا ب ابلا

 ءارقفلا دنع نم لكالا يفو ناميألا ةرافك يف عفدي نا زوجيام

 ةوسكلاو ةرافكلا نم مهاطعا امم

_ ٢٣٠٧ 

١٦٥ 

١٧٩ 

١٨٣ 

٢٠٩ 

٢١٩ 

٢٢١ 

٢٢٣ 

٢٤١



 ن ونالثل او عس اتلا ب ايل ١

 (تارافكلا قرفت نيأ) يف

 ن روعي ر ل ١ ب ابل أ

 نيضرالا رايث نم ةقدصلا اهب قرفت يتلا ليياكملا يف
 ةبانحلا لسغو كسانملا ةيدفو ناميألا ةرافكو رطفلا ةاكزو

 ليياكملا نع ثيدحلا ف هركذ ءاجام عيمج نم

 نوعبرألاو يداحلا بابلا

 سانلا لأسي نا هل له ةرافكلا نم همزلي ايع زجع نميف

 ؟ نيدب اهلمحتي وأ يدؤيو

 نوعبرألاو يناثلا بابلا

 تاولصلاو روذنلاو ناميالا ةرافك نم ىطعي نأ زوجي نميف

 نوعبرألاو ثلاثلا بابلا

 ناميالاو مايصلاو ةالصلا ةرافك يف

 ققحملا لاق

 باوبألا بيترت

٢٣٠٨ _ 

٢٣ 

٢٥ 

٢٩ 

٢٦١ 
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 عاديالا مقر : ٣٩٣/ ٨٨

ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو : رشانلا





 م . م . ش ةينطولا ةعبطملا
 ٥ ٧٠١٧٥ / ٧٠٩٨٤٤ فتاه ۔ يور

نامع ةنطلس ۔ يور ٣٢٤٢٢ ب . ص




