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: أّاّل

ًِ َعَباٍغ  ُِ ِب ًِ َعِبِذ الَل :َقاَلَع

 

ََا .ّإٌ ػاٛ اغتظل عيذ املٔكات ّتطٔب ّلبع إسشامُ َٕ اهلُل َعِي  َسِض

ًِ ًِ َثاِبٍت َع ِِٓذ ِب  :َص

: ثاىّٔا

  َ٘ ًِ َعاَِٜؼ ََا َع َٕ اهلُل َعِي :َقاَلِتَسِض

َّ َ٘ ًِ َعاَِٜؼ ََا َع َٕ اهلُل َعِي  :َقاَلِتَسِض

                                                 



 

.فإٌ تطٔب يف بذىُ قبل اإلسشاو ثه عشم فظال علٙ بذىُ ّإسشامُ فالٓضشِ رلو

َ٘ ًِ َعاَِٜؼ ََاَع َٕ اهلُل َعِي :) َقاَلِت َسِض

 َّ   َ٘ ًِ َعاَِٜؼ ََاَع َٕ اهلُل َعِي : َقاَلِت َسِض



 .مالبع إسشامُ القبل اإلسشاو ّالبعذِاحملشو ّالٓطٔب 

ًِ ُعَنَش ُِ ِب ًِ َعِبِذ الَل  َع

 

 : ثالجّا

  .لفعلُ

ًِ َعَباٍغ  ُِ ِب ًِ َعِبِذ الَل :َقاَلَع

 

.  ّلكْلُ

ًِ ُعَنَش  ًِ اِب : َقاَلَع

 

                                                 



 

 ثٔابُ ّطشآّلُ ّفياٜلُ ّٓهؼف سأطُ فالٓػطُٔ مبا ٓالصكُ مً غرتٗ أّطاقٔ٘ خيلعّ

. أّغريٍا

  .لفعلُ

ًِ ًِ َثاِبٍت َع ِِٓذ ِب  :َص

.  ّلكْلُ

ًِ ُعَنَش ُِ ِب ًِ َعِبِذ الَل َع



 

فتششو فٔنا ػاٛت مً الجٔاب ّالفياٜل ّالظشآّل ّالؼشاسٓب ّالمتيع إال مً ّأما املشأٗ 

 .اليكاب ّالكفاص

ًِ ُعَنَش  ُِ ِب ًِ َعِبِذ الَل :  َقاَل  َع

                                                                                                                                                                    



 

. ّتػطٕ ّدََا عيذ الشدال األداىب بػرياليكاب

َ٘ ًِ َعاَِٜؼ ََا َع َٕ اهلُل َعِي : َقاَلِت َسِض

 : سابعّا



ًِ ُعَنَش  ُِ ِب ًِ َعِبِذ الَل : َقاَلَع

َّ ًَ ُعَنَش    ُِ ِب ًِ َعِبَذ الَل :َقاَلَع

  .فإرا طله ىْٚ العنشٗ بكلبُ

ًِ اِلَخَطاِب ًِ ُعَنَش ِب َع

 .   ّأسشو بالعنشٗ بلظاىُ فٔكْل لبٔو عنشٗ

َ٘ ًِ َمِخَشَم َِْس ِب ًِ اِلِنِظ :َقاَلَع

                                                 



 

ًِ ُعَنَش ّ  :َقاَل َع

ًِّ :َقاَلَأَىٍع  َع

 )

 .فإرا قال لبٔو عنشٗ   ػشع يف التلبٔ٘  مً عيذ املٔكات

ًِ ُِ  َع ًِ َعِبِذ الَل َ:َداِبِش ِب

ًِ ُعَنَشّ ُِ ِب ًِ َعِبِذ الَل َع

  .ّٓشفع بَاصْتُ

ًِ َخ ُِاَلَع ًِ َأِبٔ ًِ الَظاِِٜب َع ٌَ ِد ِب ُِ  َأ :َقاَلَسُطَْل الَل

 

:خامظّا

: تظع٘عذدٍا ّ

 :مجعَا الياظه

                                                 









 

 . ماداو حمشمّافال حيلل سأطُ

  ]     

ِالصلاٖ الشدل ثْبّا ّال طشّااّل ّالفئل٘ ّالػشابّا ّالدضم٘ ّالٓػط سأطُ مب ّالٓلبع

ًِ ُعَنَش  ُِ ِب ًِ َعِبِذ الَل :َقاَلَع



 

  .فإٌ غطٙ سأطُ بؼٕٛ ال ٓالصكُ داص

ًِ ًِ  َع ِٔ ََا ُأِو اِلُشَص َٕ اهلُل َعِي :ِتَقاَلَسِض



 َّ   ًِ ُِ  َع ًِ َعِبِذ الَل ِ٘ الييبََداِبِش ِب ِ٘ سذ :َقاَل  يف صف

 ) 

                                                 





 

.    ّالتلبع املشأٗ اليكاب ّال الكفاصًٓ مادامت حمشم٘

ًِ ُعَنَش                 ُِ ِب ًِ َعِبِذ الَل ٌَ الَييَبَع : َأ

() 

 .ّالٓطٔب مالبع اإلسشاو قبل اإلسشاو ّال بعذِ

ًِ ُعَنَش  ُِ ِب ًِ َعِبِذ الَل َع

 

  .    ّالٓتطٔب يف بذىُ بعذ اإلسشاو

 َ٘ ًِ َعاَِٜؼ ََا َع َٕ اهلُل َعِي ِِّز الَيِبَٕسِض :َقاَلِتَص

.  ّالٓكله أظفاسِ  قٔاطّا علٙ سلل الشأغ ألٌ فُٔ تشفَّا

 .   ّالجيامع صّدُ ّالٓذاعبُ ماداو حمشمّا

          

   .ّالخيطب ّالٓتضّز ّالٓضّز ماداو حمشمّا

ٌَ ًِ َعَفا ٌَ ِب ًِ ُعِجَنا َع

                                                 



 

ًِ اِلَأَصِه  ّ َِٓضَٓذ ِب  ًِ َع

ّ   ُِ َِْلٙ َسُطِْل الَل ًِ َأِبٕ َساِفٍع َم أَع

. ىهح ٍّْحمشوأٌ الييبّقذ عاسض ٍزِ األسادٓح سذٓح بً عباغ 

ًِ َعَباٍغ   ًِ اِب َع

.   ّقذ أدٔب  عً رلو

 بأٌ



سذٓح بً عباغّ

 ّالشّآ٘ 

 

ّمل  ٓشّ أسذ

. ّالٓكتل احملشو صٔذّا ّالٓأمش بكتلُ ّالٓؼشإلُٔ ّالٓذل علُٔ

]  

                                                 



 

ًِ ََّٗع  َأِبٕ َقَتاَد



 .ّالٓأنل مً حله الصٔذ ٍّْحمشو إرا صٔذ مً أدلُ

ِِٔجٕ  َ٘ الَل ًِ َدَجاَم ًِ الَصِعِب ِب :َع

 .فإٌ مل ٓصذ مً أدلُ أنل ميُ ٍّْحمشو

  ًِ ََٗأِبٕ  َع : الُظَلِنَٕقَتاَد



  .ّمً فعل ػّٔٝا مً حمعْسات اإلسشاو ىاطّٔا أّ داٍاّل فال إثه علُٔ ّالفذٓ٘

                                                 



 

ًِ َعَباٍغ ّ  ًِ اِب  :َع

ّ  ًِ ًِ َعَباٍغ َع اِب

 .ّمً فعل ػّٔٝا ميَا عاملّا رانشّا مضطشّا فلٔع علُٔ إثه ّعلُٔ الفذٓ٘

 ّما أمجل يف اآلٓ٘

  َٗ ًِ ُعِذَش ًِ َنِعِب ِب َع



ّ َٗ ًِ ُعِذَش ًِ َمِعِكٍل َقاَل َدَلِظُت ِإَلٙ َنِعِب ِب ُِ ِب ًِ َعِبِذ الَل :َع



                                                 



 

 :باب

 .: أّاّل

ًِ ًِ ُعَنَش   َع :اِب

   

ًِ َعَباٍغ ًِ اِب َع

 

: ثاىّٔا

ًِ ُعَنَش     ًِ اِب :َع

:ثالجّا

ًِ ُعَنَش ًِ اِب َع

َّ   َ٘ ًِ َعاَِٜؼ ََا َع َٕ اهلُل َعِي َسِض

                                                 



 

 .أٖ دَ٘ ػاٛمً ّخشز دخل  دخْلُ مً أعالٍا ّخشّدُ مً أطفلَا فإٌ مل ٓتٔظش

ًِ ُِ  َع ًِ َعِبِذ الَل َٗ  ّ  َداِبِش ِب َِٓش ٍَُش :َأِبٙ 

.  ػٕٛ عيذ سؤٓتُفإرا سأٚ البٔت فله ٓجبت عً الييب

 . ّما سّٖ  عً بً  دشٓر الٓصح 

ٍِٓر  ًِ ُدَش ًِ اِب َع

  . ّغآ٘ ما فُٔ أثشمْقْف علٙ عنش

 ًِ َُٓكُْل َطِعِٔذ َع َِٔب  ًِ اِلُنَظ :ِب

  

:باب

: أّاّل

                                                 



 

 َ٘ ًِ َعاَِٜؼ ََا   َع َٕ اهلُل َعِي ََا َقاَلِت َسِض :َأَى



()ّ ملظله

ّٛ نالبْل ّالػاٜط ّاليْو   .ّاحلذخ األصػشٍْنل ما أّدب ّضْ

ًِ ََا َعاَِٜؼ٘  َع َٕ اهلُل َعِي :)َسِض

 

  :ثاىّٔا

َٗ َِٓش ٍَُش ًِ َأِبٕ  َع

:باب

    :أّاّل 

ًِ عبِذ اهلِل ًِ ُعَنَش  َع : اِب

                                                 



 

 . ّلٔع طلبّا للربن٘ امجااّل ألمشاهلل ّاتباعّا لشطْل اهللميظشُ ّٓكبلُ 

ًِ ُعَنَش    : َع



  .ّػَادٗ احلذش لُ بطاع٘ اهلل الطلبّا للربن٘ مً احلذشّميظشُ ّٓكبلُ طلبّا للجْاب مً اهلل 

ًِ ُعَنَش ًِ اِب َٕ َع ٌَ الَيِب :)َقال َأ

 

َّ ًِ َعَباٍغ  ًِ اِب : َقاَلَع

: قال عً ابً عباغ  ّ

فإٌ مل ٓتٔظش تكبٔلُ بالفه مظشُ بٔذِ ّقبل ٓذِ أّ ملظُ بأٖ ػٕٛ نالعصا ّقبل الؼٕٛ  

  .الزٖ ملع بُ احلذش

 ًِ ِِٔلَٖأِبَع ): َقاَل الُطَف

                                                 



 

ّقال اهلل أنرب يف نل ػْط ّال , ّال بعصا أػاس إلُٔ بٔذِ , فإٌ مل ٓظتطع الْصْل إلُٔ بٔذِ 

  .ٓكف عيذِ

ًِ َعَباٍغ  ًِ اِب :َقاَلَع

  .ال ٓضاسه يف اطتالو احلذشّ

ًِ اِلَخَطاِب   ًِ ُعَنَش ِب :َع

  :ثاىّٔا

  ُِ ًِ َعِبِذ الَل ًِ َداِبِش ِب َع

  .إرا أتٙ الشنً الٔناىٕ مظشُ بٔذِ مً غري تكبٔلف  

  ُِ ًِ َعِبِذ الَل ًِ ُعَنَشَع :)َقاَل  ِب

ّملظله  

. ّال ٓكف, ّال ٓهرب عيذِ , فإٌ مل ٓتنهً مً مظشُ بٔذِ فال ٓؼش إلُٔ 

                                                 



 

. ّٓذعْ بني الشنيني الٔناىٔني مبا ّسد عً الييب

ًِ الَظاِِٜب  ُِ ِب ًِ َعِبِذ الَل :َقاَلَع

   .مل ٓظتلنَنا ألىَنا لٔظا علٙ قْاعذ إبشأٍه ّال ٓظتله الشنيني الؼامٔني ألٌ الييب 

َ٘ ًِ َعاَِٜؼ ََا َع َٕ اهلُل َعِي  َسِض

ُعَنَش ًُ ُِ ِب َفَكاَل َعِبُذ الَل



  . ّبً الضبري ّغريٍناّقذ اطتلنَنا معآّ٘ 

ُُ َقاَل ِٛ َأَى ًِ َأِبٕ الَؼِعَجا َع

:عً أبٕ الطفٔل قال ّ    



                                                 



 

  .ّخري اهلذٖ ٍذٖ حمنذ

  ُِ ًِ َعِبِذ الَل ًِ َداِبِش ِب :َقاَلَع

  : ثالجّا

  ُِ ًِ َعِبِذ الَل ًِ َداِبِش ِب َع

ًِ ُعَنَش   ّ ُِ ِب ًِ َعِبِذ الَل :َع

 .ّجيْص الطْاف سانبّا أّ حمنْاّل عيذ احلاد٘

  َ٘ ًِ َعاَِٜؼ ََا َع َٕ اهلُل َعِي : َقاَلِت َسِض

ّ   ًِ ُِ  َع ًِ َعِبِذ الَل :َقاَلَداِبِش ِب

                                                 



 

ّ   َ٘ ًِ ُأِو َطَلَن ََا َع َٕ اهلُل َعِي ِِّز الَيِبٕ  َسِض :َقاَلِتَص



  :سابعّا

ًِ ُعَنَش    عً دابش بً عبذ اهلل ّ عبذ اهلل :َقاَل ِب

َّ ًِ ُعَنَش     ًِ اِب :َقاَلَع

ًِ ُعَنَش    ّ ًِ اِب َع

 قذ ىظخ بالشمل مً احلذشإىل احلذشننا الشمل يف الجالث٘ األطْاف األّل ّ املؼٕ بني الشنينيّ

 .طبل

ًِ َعَباٍغ    ًِ اِب :َقاَلَع



                                                 



 

   .ّالٓشمل يف طْاف احلر

ًِ َعَباٍغ  ًِ اِب َع

 

 .ظَاس الكْٗ للنؼشنني ثه أصبح طي٘ إىل ْٓو الكٔام٘إالعل٘ يف الشمل ّ 

ًِ َعَباٍغ    ًِ اِب : َقاَلَع

َّ ًِ َعَباٍغ    ًِ اِب :َقاَلَع



: سابعّا

    

 :قال عً ابً عباغ 

 

:خامظّا



                                                 



 

ُِ َقاَل    ًِ َأِبٔ ٍِٔب َع ًِ ُػَع ًِ َعِنِشّ ِب  :َع



ًِ َعَباٍغ   ّ  ُِ ِب ًِ َعِبِذ الَل :َع

 () مْضْعّقال

:طادطّا 

 

 ًِ ًِ اِب :َُٓكُْلُعَنَش  َع

 

َّ    ُِ ًِ َعِبِذ الَل ًِ َداِبِش ِب :َقاَلَع

                                                 





 

 .ّلُ أٌ ٓصلٕ الشنعتني يف أٖ ىاسٔ٘ مً املظذذ أّخاسدُ

َ٘ ًِ ُأِو َطَلَن ََا  َع َٕ اهلُل َعِي ِٕ  َسِض ِِّز الَيِب َص



  

 :باب

:أّاّل

   



 ًِ ُِ  َع ًِ َعِبِذ الَل :ََقاَلَداِبِش ِب

: ثاىّٔا

 

  

                                                 





 

 .لفعلُ

  ًِ ُِ  َع ًِ َعِبِذ الَل َ َقاَل: َداِبِش ِب

 . ال تؼرتط  الطَاسٗ يف الظعّٕ

   َ٘ ًِ َعاَِٜؼ ََا  َع َٕ اهلُل َعِي ََا َقاَلِتَسِض  :َأَى



 .مآعنلُ املعتنش بعذ فشاغُ مً الظعٕ:باب

.حيلل أّ ٓكصش  :  أّاّل

 ًِ ًِ عنَشَعِبِذ اهلِل  َع :َقاَلب

()

  .ٓظً لُ أٌ ٓبذأ بالؼل األميً ثه األٓظش يف احللل أّ التكصريّ 

ًِ َماِلٍو   ًِ َأَىِع ِب َع

()

 . إال عنشٗ املتنتعاحللل أفضل لهل عنشّٗ

ًِ ُعَنَش ُِ ِب ًِ َعِبِذ الَل : َع

()

                                                 





 

َّ     َٗ َِٓش ٍَُش ًِ َأِبٙ  : َقاَلَع

()

   .التكصري للنعتنش املتنتع أفضل مً احللل ّ

  ًِ ًِ ُعَنَش  َع :َقاَلاِب

()()

  : ثاىّٔا

 ًِ ًِ ُعَنَش  َع :َقاَلاِب

()()

  

 

                                                 


