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 ناخغ:لس
 ةفاتشثلاو يوقلا ثارتلا ةرازو

    

 يدنكلا متهارا ندملا

 نا ءذحل

 نوسمخلاو يداكلا
 بوخسمخلاو تياثلاو

٣١٩٩٢ - ھ ٤





نوسمخلاو يداكحلا عزجلا





 ميحرل ا نمحرلا هنلا خسيب

 لوألا بابلا
 عقي الامو قالطلا هب عقي امو هماسقأو قالطلا

 ةمحرو .ةعطاسلا مالسالا راونا نم نأ اوملعاو .رفعج نب عماج نمو
 مهمصع نأ .نينمؤملا اهب مركأو .نيدلا اهب لمكأ يتلا .ةعساولا هللا

 اودارأ اذإ قاثولا لح نأ مهفرع مت .جيرم رمأ يف مهعدي ملو جيوزتلاب
 .راهظلاو ءاليالا نمهب نولتبي امدنعو .قالطلاب عقاو هناف . قارفلا
 ةدمو .اهفرع دق ةياغ ىلا ةدع ءاسنلل نأو .راسيلا وذو ريقفلا هب رفكيامو

 ىلع ةجحو .نيقتملل ةظعومو .سابتلالا نم ءايضو .سانلل نايب
 فورعمب كاسماف ناترم قالطلا إ هباتك يق ىلاعت هللا لاق دقو .نيدتعملا
 وأ فورعمب كسمي نأ اما نيترملا دعب ينعي 4ناسحاب حيرست وأ
 جوز لاديتسا متدرا ناو : لجو زع هتنا لاقو .ناسحإب ةتلاتلا اهحرسم

 ًاناتهب هنوذخاتأ ائيش هنم اوذخأت الف ًاراطنق نهادحا متيتآو جوز ناكم

 مكنم نذخأو ضعي ىلا مكضعب ىضفأ دقو هنوذخأات فيكو .نييم ًامت او

 راطنقلاو .اهاطعأ امب هيلا يدتفتل اهيلا ءيسيال لوقي .ههأظيلغ ًاقاتيم
 .روت كسم ؤلم ضعي لاقو .رانيد فلا ضعي لاقو .رانيد اتئامو فلأ

 هتجوز لجرلا قلط اذا ناك ليق .كلذ يف نهدرب قحأ نهتلوعبو لاق دقو
 ةيآلا هذه تراص مت ةدعلا يف تناكام اهدرب قحأ ناك مالسالا لوأ يق اتالت
 نم رئارحلا قالطو .ناترم قالطلا اهيف لاق يتلا ةيآلا اهتخسن ةخوسنم
 ويأ لاق .ناتنتا ءامالا قالطو اتالثت ىراصنلاو دوهيلا نم وأ تاملسملا

 نم ةيمذلا قالط نأ ةديبع يبأ نع لاق نم لاقو .اذه ليق دق يراوحلا

 ضيحلاب اهتدعو رهش روهشلاب اهتدعو ةدحاو ىراصنلاو دوهيلا
.ذخأن اذهيو ةدحاو ةضح : :



 نم لاقف .اهتدعو ةيمذلا قالط يف يعم فلتخا ديعس وبأ لاق : ةلأسم
 قالط ثلت اهقالط لاق نم لاقو .كلذك اهتدعو ةرحلا قالط اهقالط لاق
 .ةملسملا ةيد ثلت اهتيد نأ امك كلذك اهتدعو ةرحلا

 تنأ يتأرمال تلق ينأ هل لاقف سابع نبا ىتأ الجر نأ اومعزو : ةلاسم
 .كبر تيصعو كتأرما كتقراف سابع نبا هل لاقف .ةقيلطت ةئام ةقلاط
 .اؤزه هللا تابآ تذختاو

 هلوق نم ذوخامف قالطلا اماف .دمحم يبأ خيشلا عماج نم : ةلأسم
 ةقتوم جوزلا تاذ نأكف ديق وأ لاقع نم اهتلسرأ اذا تقلطف ةقانلا تقلطا

 لوق كلذ ىلع لديو .هيف تناك قاثو نم اهقلطأ دقف اهقراف اذإف اهجوز دنع
 يف ةقانلا طابتراك كدنع ةطبترم كلابح يف يه ةأرملا هتحت نمل سانلا

 . .ملعافاواهلابح
 .ًامثآ نوكي له اهقلط لجر هل لوقيف هتجوز هيذؤت لجر نعو : ةلاسم

 .كلذ هلف داسف ىلا لؤي امهعامتجا نا ملع اذا لاق

 ناك ناو تاغللا رئاسو ةيمجعلاو ةيبرعلاب عقي قالطلاو : ةلاسم
 مل ةيبرعلاب الإ قالط عقي مل ولو اهريغب قلطي يتلا ةغللاب افراع قلطملا
 نأ مجعلا ناسلب رفك اذإ لجرلا نأ اوعمجأ دقو ةيمجعلاب ناميا الو رفك
 نم عنتما ادحأ نأ ملعن الو ةيبرعلاب رفكي مل نإو هدادترال لالح همد

 قالطو .ةنسلا قالط .ماسقأ ةتالت قالطلاو ةيمجعلاب قالطلا عاقيا

 ربغ نم ارهاط اهقلطي نأ ةنسلا قالطو .ةعدب الو ةنس ال قالطو .ةعدب
 رهاطلا قالطو .ضئاحلا قالط ناقالط هنع يهنملا ةعدبلا قالطو عامج

 اهب لوخدملا ريغ قالط وه ةعدب الو هيف ةنس ال حابم ثلاتلاو .ةعماجملا
 .الصأ اهيلع ةدع ال اهنأل

 هوركمو بحتسمو حابم .ماسقأ ةعبرأ ىلع قالطلا لاقي : ةلأسم
 جوزلا راسعا دنع ةفص ىلع ءاليالا ف جوزلا مزليام بجاولاف .بجاوو
 عضوملا ف بحتسملاو نيجوزلا نيب قاقشلا دنع مكاحلا هاري اممو ةقفنلاب
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 عبارلاو .امهدحأ ىلع فاخي وأ هنلا دودح اميقيال نأ امهيلع فاخي يذلا

 . حايملا

 مل رهط يف اهقلطي نأ وه لئاحلا يف ةنسلا قالط نأ ةلي نيبو : ةلأسم
 سيسمال يذلا رهطلا يف قلطي نأ بجوت ةلالد ةيآلا يقو .هيف اهعماجي
 لجو زع هتنا لاق دقو .اهتدعام يردي ال يطولا دعب قلطملا نأل .هيف
 عضو اهتدعا ردي مل اهيطو اذإق هةدعلا اوصحاو نهتدعل نهوقلطقإ

 .ءارقإلا مأ لمحلا

 قالطلل تقو هلك لمحلا كلذكو قالطلل تقو:هلك رهطلاو :ةلأسم

 نأ نيب قرفالو .رهطلا دض سافنلا نأل سافنلا يف قلطي نأ زوجيالو
 .عامجاب هرخآ ق يق وأ رهطلا لوأ يق اهقلطي

 ةدحاولا نأ ليق دقف اهب زوجي نآ لبق هتجوز قلط نم لكو : ةلاسم
 تالتثلاو ديدج حاكني الإ اهدر هل سيلو ةدعلا يف هقالط اهقحلي الو اهنيبت
 لولا يأرلاو ثالث نه لاق نم لاقو .ةدحاو ىهف .اعيمج نهايإ اهقلط اذإ
 حاكني الإ اهدر هل سيلو اهنيبت ةدحاولاو ةدحاولاك ثالتلا نأ يدنع رثكأ

 عجر داع مت . .اديدج ًاجيوزت اهجوزت مت تنايو ًاتالت اهقلط نإق .دبدج

 مت اديدج ًاجيوزت ًاضدأ اهجوزت مت .اهسمي نآ ليق ًاتالت اهقلطف .اهيلا

 ىتح اهيلإ هل ليبس الو هنم تناب دقف .اهسمي نأ لبق اتالت اهقلطف داع
 اذهل ناك هنم اهتدع تضقناو يناتلا جوزلا اهقراف ناف هريغ اجوز جوزت
 دقو لاق هريغ نمو .اهبزجي يتلا يق اذهو ديدج حاكنب اهجوزتي نا لوالا
.اثالث تقلط اثالث اهقلط اذا لاق نم لاقف كلذ ق فلتخا



 يناثلا بابلا
 هتأرما قحليو هل ةين الب قالطلا يق

 كلذ ريغو .قالط دعب ًاقالط

 ةأرما لك كل دعب لاق مت ةدحاو ةقيلطت هتأرما قلط لجر نع هتلأسو
 ريغ قالط اهقحليال هنا يعم لاق .تاقيلطت ثالثب هنم نئاب يهف هل تناك
 هل ةقلطم يهو اذه هلوق ناك اذإ تقولا كلذ يف ةأرماب تسيل اهنال ةدحاولا
 ةدعلا يف هل لاق نإ كلذكو .هكلم ف رضاح وهام ىلع عقت امنا ةبطاخملا نأل
 نأ لاقو قالطلا اهيلع بجومب هلك اذه نكي مل قلاط تناف يتأرما تنك نإ
 .ةعجرلا اهيف كلمي يتلا ةدعلا يف قحلي قالطلا

 يلع نب ىسوم نع دمحم نب رمع نع رفعج نب دمحم ظفحو : ةلاسم
 هسم وأ اهجرف ىلا رظن مث قالطلا ضعب هتجوز قلط نم نأ هللا همخر
 هذه رتستو اهدسنقيالو لالح هنأ كلذ دعب نم اهدر مت .اهدرب نأ ليق هديب

 .لاهجلا نع

 لاقف كلذب تسحأف ارس هتأرما ىلع جوزت لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 نأ مت .ةدحاو اهقلطق قلطنا تملع دق اهنأ ملع املف تجوزت دقل هلاو
 اتالت قلاط كاوس يل ةرما لك لاقف ياوس كل ةأرما لك قلط تلاق هتأرما

 كلذامو .ةأرماب هل سيل اهتدع يق يتلا امأ لاق .اهتدع يق ذئنيح ىرخألاو

 لاقو .ابضغ تناك ناو هتأرما نكت مل اهنأب كلذو .اهعجاري نا هلف ءيشب
 هتناو لاق ول تيأرأ يل لاقو .اهدري مم لاق اهدري تلق اهيلع عقو ول تيأرأ

 .ال لاق ريفكت هيلعأ ةنالف ىوس ةأرما يلام

 ةدحاو قلطف ةوسن تالت هل لجر نع هتل اسو ددعس ييأ نعو : ةلأسم

ناك يتلا هذه ىلع عقي له هل ةأرما لك كلذ دعب قلط مث ةقيلطت نهنم



 قالطلا اهقحلي هناف قالطلاب اهل ينعي نأ الإ ال لاق .لبق نم اهقلط
 .ةدعلا ف تناكام

 يل لحآ تلاقف جوزتا نأ ددرأ ينإ لاقف هتأرما حزام لجر نعو : ةلأسم

 يجوزت نا تجوزت اذا كل تللحأ دق .معن لاق جوزتا نأ تجوزت اذا

 ىون اذا هتيب لجرلل نأ اذه لثم يق لاقي ناك هنأ لاقف لجر هل جوزتف
 نأ الإ هنا مرحام لحي نأ هل سيل هنإف كل لحأ لاق ناو قالط وهف اقالط
 .هنم تئرب دقف قالطلا ىون نإف .قالطلا يوني

 يف قالط ال هنأ قلاط تنأ هتأرمال لوقي يذلا يف لاق نم لاقو : ةلأسم
 .لا بحأ لوألا لوقلاو .قالط وه لاق نم لاقو .قالطلا هب دري مل اذا كلذ

 ديعس ويأ لاق .ةينالب قلاط تنأ هتأرمال لاق نميف لوقتام :ةلأسم

 كلذب ديري ىتح قلطتال اهنا ليق دقو .انفرع ام ىلع لوقلا رثكآ يف قلطت
 .قالطلا داقتعا عم مالكلاب الإ قالطلا نوكيال لاق هنأ كلذو اهل قالطلا

 نم يهو قالطلل ةبجوم يه يتلا ةملكلا سفن ىلإ دصق اذإ لاق نم لاقو
 ولو قالطلا عقو دقف .اهيلإ هب دصقو هتجوزل كلذب ىمسو قالطلا ظافلأ
 .لوقلا رثكأ وهو .ةينلا ىلع مكاح مالكلا نأل قالطلا دقتعي مل

 هعمست هتأرماو قلاط تنأ لاقف ةآرما بطاخي ناك لجر نعو : ةلاسم

 لاقف هعمست ىهو فذق نإ تيأرأ ليق .تقلط هعمست هتأرما تناك نا لاقق

 .اهريغ فذق دقو اهربغ قلطيال هنأل قالطلا ةلزنمب سيل فذقلا

 يق لاق مث راهنلا لوأ يف ةدحاو ةقيلطت هتجوز قلط لجر نع : ةلاسم إ
 هقحلي له تاقيلطت ثالتب هنم ةنئاب يهف هل تناك ةأرما لك راهنلا رخآ

 اذإ قالطلا اهقحلي الو هتأرما ىه سيل اهنا ىعم لاق .اهل اذه هلوقب قالط

 يهف هل ةأرما لك ةدعلا يف لاق نإف هل تلق .هنم ةقلطم يهو اذه هلوق ناك

 اهقحليال اهنأ يعم لاق .ال مأ قالطلا اهقحلي تاقيلطت ثالتب هنم قلاط

 قلاط ةدعلا ف يهو اهقلط يتلا هتأرما ينعي ةنالف لاق نإف هل تلق .قالط

 اهقحلي اهنأ يعم لاق .ال مأ قالط اذه هلوقب اهقحلي تاقيلطت ثالت
 .قالطلا نم اهيف اهتعجر كلمي هنم ةدع يف تناك اذا قالطلا
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 ثلاثلا بابلا

 يفنلاو ددهتلاو دعولا قالط ق

 لاق لجر ي هتنا امهمحر بوبحم نب دمحم لاقو رفعج نبا عماج نمو
 هربغ نمو .تقلط دقو غرف دق لاق يل كلذ ناكل قلاط تنا تلق ول هتأرمال

 .قالطلا كلذب ديري ىتح قلطتال اهنأ ليق دقو معن لاق
 هتلا ةمحر يلع نب ىسوم نع يلع نب دمحم ظفح يفو هنمو : ةلأسم

 .تعقو لاق هنأ امهيلع

 تلق ينأ ول نيلوقتام هتأرمال لاق لجر يف امدب خايشألا عم : ةلاسم
 يلع نب ىسوم لاقو .تناب دق اهنا امدب خايشالا لاقف اتالت كتقلط ةنالفاي

 اهنأ هيأر ىلإ خايشذلا عجرف اقالط رأ ملف لعفي ملو نيلوقتام لاق هنا
 .قلطتال

 لجر يف دشار نب ىقشمر ىلا هتلا همحر ديعس ييأ باوج نمو : ةلأسم

 يديرتا ينيمصاخت كاه امنا لجرلا لاق ىتح مالك امهنيب عقو هتأرماو

 قالط اذهي عقيالف تفصوام ىلعف .ال مأ قالط اذهب عقيا تلق .تالت كقلطأ

 نكي مل اهقلطي مل مث ينقلطت نأ ديرأ تلاق ولو قالطلا هب يوني نأ الإ
 لوقأ سيل هتأرمال لاق لجر يق تركذو باتكلا نمو .كلذ مهفاف ًاقالط كلذ
 عقب الو ءيشي اذه سيلف تقفصوام ىلعف .اقالط كلذي درب ملو قلاط تنأ

 مالك ق فورعم يفنلاو يفن اذه نأل .افالتخا اذه يق ملعنالو قالط اذهب
 تلق نإ اذام وأ قلاط تنأ تلق ول اذام هلوق لثم ق فالتخإلا امنأو .برعلا
 .قالط هب عقيال لاق نم لاقو قالطلا هب عقي لاق نم لاقف قلاط تنأ

 تنأ لوقأ ىتح يهتناال لاق وأ قلاط تنأ لوقأ نأ تممه دقل هلوق كلذكو

 تنأ لوقأ نأ تدرأ ىتح تضتغا دقل وأ قلاط تنأ لوقأ نأ تدرأو قلاط

باوص كلذ لكو نبملسملا لوق نم فالتخاب هيف ليق دق هلتمو اذهف قلاط



 كلذ ف لاق ادحأ نأ ملعأ الف يفنلاو ةياكحلا اماو .ملعأ هتاو هب لومعم

 .كلذ مهفاف قالطلا كلذب ديري نأ الإ قالطلاب

 دقو هتجوزل لاق لجر نع هتلأسو اهيف بوتكم ةعقر تدجو : ةلأسم
 لاق وأ كقتعا اذه ىلع همالغل لاق وأ كقلطأ نآلا اذه ىلع لاقف مالكب هتعزان
 كتقلط نا كدمحام وأ كقلطأس وأ كنم رهاظآ وأ كنم ىلوأ اذه ىلع هتجوزل

 نأ قيلخ وأ قالطلاب كالوأ ام وأ قلاط تنأ لوقأ وأ كتقلط دغ ءاج اذا وأ

 تنأ لوقأ ىتح اذكو اذك يلعفت امناو .لابأ مل كتقلط مل وأ قلاط تنأ لوقأ
 نم تنأ وأ ةقلطم تنا وأ يمآ رهظك ىلع تنأ لوقأ ةعاسلا وأ قلاط

 ىتح وأ قلطي ىتح هلك اذهب قلطتال لاقف .نبقلطت نأ الا لاق وأ تاقلطملا
 تناك ناف ةقلطم تنأ هلوق امأو .هقتعي ىتح قتعيال دبعلا كلذكو .رنهاظي

 مل ناو قلطتال اهنإف لوألا قالطلل لوقلا اذهب ينعي كلذ لبق نم تقلط دق
 اهيف لوقلا تاقلطملا يق تنأ هلوق كلذكو قلطت اهناف ةينالو ىنعم هل نكي
 اقالط كلذب دارأ ناك نإف نيقلطت نا الا هلوق امأو .اهلبق يتلا ق لوقلاك
 .اهقلطي ىتح قلطت الف ًاقالط كلذب دارأ نكي مل ناو .تقلط دقف
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 عبارلا بابلا
 ةيانكلاو قالطلا ظفل يق

 كلذ نأ اذكو اذك تلعف نإ كقارف وأ كتقرف ىه هتأرمال لاق لجر يق لاقو

 ىونام وهف قالطلا كقارف وه وأ كتقرف يه هلوقب يون نأ هتين ىلا دودرم

 .هيلع ءيشالف اقالط ونب مل ناو

 ينيب ناك ين ! لجرلا هل لاقف هتآرماو لجر رثؤملا ايأ رضحو : ةلأسم

 ويآ اهل لاقف يت ارم ١ كسيلق ينع يرتتس ااهل تلقف مالك ين ارم ا نييو

 تينع تنك نا لاقف لاق اذكه لوقب امك وه تلاقف لوقيام يعمسا رثؤملا

 لجرلا لاقف .كيلع سأب الف اقالط ونت مل ناو تيون امك وهف اقالط كلوقب
 نإ ةرملل رتؤملا ويأ لاقف ينتمغ ذإ اهمغآ نآ تدرآ امنإ و .اقالط ونأ مل

 .هنيمي ةأرملا تبلطف هيفلحتساف هيقدصت مل ناو كيلع سأب الف هيتقدص
 .اقالط ىتآرماب كسيلف يرتتسا هلوقب ىنعام هتناب هفلحتسا نا ينرمأف

 تلاق اقالط يتأرماب كسيلف يرتتسا هلوقب ىنعام تناب لجرلا فلحف

 .كجوز وهف هيلا يعجرا لاقف هيلا عجرأ ةأرملا

 نم يجرخا هتأرمال لوقي لجر نعو ةرفص يبآ عماج نمو : ةلاسم
 وهفقاقالط ىون هنأ لوقي نآ الإ هيلع ءيشال لاق كلهاب يقحلاو يتيب

 .اهتيب نم اهجارخا يق ةنسلا أطخأو ىونام

 هربغ نمو .كلذ زوجب لاق .لماح يهو هتأرما قلط لجر نعو : ةلأسم

 تقصو يذلا اذهب هنم قلطتأ ةجوز هل وهو ال لاقف ةجوز كلأ هل ليق لجر

 هب لاقملاب دمعت ناك نا قالطلا ءامسأ نم وه سيلو هنم بذك اذه .ال مأ

 .قيفوتلا هتنابو
 تلثو ةقيلطت يثلتو ةقدلطت ةقلاط تنأ هتجوزل لاق لجر نعو : ةلأسم

 تنأ اهل لاق نإف هل ليق .تاقيلطت ثالث قلطت اهنا يعم لاق .ةقيلطت
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 قلطت ليقو نبتنتا قلطت ليقو ةدحاو قلطت اهنأ يعم لاق قالطلا قلاط
 اهنأ اذه يف جرخي هنأ يعم لاق .قالطلا عسوا ف قلاط تنأ لاق ناف .اثالث

 رثكأ قلاط تنأ هتجوزل لاق نميف ليقو .اتالث قلطت ليقو ةدحاو قلطت
 .ةدحاو اذه يق اهيلع عقي امنإف همظعأ وأ هنودا وأ هلجأ وأ قالطلا
 مزال كل قالطلا هتجوزل لاق ناف هل ليق .اتالثت دري ملام ةظفل لكل ةدحاوو

 لاق ناف هل ليق .ةدحاو قلطت اهنأ يعم لاق تلعف مت اذكو اذك تلعف نإ
 لتم ف فلتخي هنأ يعم لاق تلعف مت اذكو اذك تلعف نإ مزال يل قالطلا
 .اذه

 ثلت يف ةقيلطت قلاط تنآ هتجوزل لاق لجر يف لوقت ام هل ليق : ةلاسم
 . .ةدحاو اهنا يعم لاق .السبرم ناكو ةقيلطت

 قلاط تنا هتأرمال لوقي يذلا يف ليقو رفعج نب عماج نمو : ةلاسم
 لوقي ىتح ةدحاو يهف ةقيلطت لبق ةقيلطت وأ ةقيلطت دعب ةقيلطت
 .ةقيلطت اهلبق ةقيلطت كلذكو ةقيلطت اهدعي ةقىلطت

 نم ةنجلا لخدي نم ددعي ةقلاط تنأ هتجوزل لاق لجرق تلق : ةلأسم

 الو ةقيلطت اهيلع عقي هنأ يعم لاق .قالطلا نم اهيلع عقيام مدك لهأ
 .هسيلب ىلو وهو مكحلا يق قالطلا نم كلذ ربغ هيلع بجوأ

 اهنأ قلاط ال قلاط تنأ هتجوزل لاق لجر يق ديعس وبأ لاق : ةلأسم
 عقي هذهو لاق .قلاط ال لب قلاط تنأ اهل لاق نإف هل تلق .ةدحاو قلطت
 .ةدحاو اضبأ

 لاق نإف هل تلق .قلطتال لاق قلاط تنأ هتجوزل لاق لجر نعو :ةلأسم
 هل تلق .قلطت لاق ال لب قلاط تنأ لاق :ناف تلق .قلطت لاق ال قلاط تنآ

 قلطت لاق .ةقلطم تنأ كلذكو تلق .قلطت لاق قلاع قلاط تنأ لاق نإف

 تنأ لاق نإف تلق .يدنع قلطتال لاق .ةقلطم تنأ اهل لاق نإف هل تلق

 نإف هل تلق .يدنع تقلط قالطلا هب ىون ناو .يدنع قلطت ال لاق قلاط

 تلق .قلطت لاق ةقلاط تنأ لاق نإف هل تلق قلطت لاق ةقلاط تنأ اهل لاق
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 .قلطتال لاق ةقيلط تنأ لاق نإف هل

 لاق .ةين الب قلطت ةقلطماي قلاط تنأ هتجوزل لاق لجرو : ةلأسم
 .نيتنتا قلطت لاق قلاط تنأ ةقلطماي لاق نإ تيأرأ هل تلق .نيتنثا قلطت
 ىونو ةقلطماب قلاط تنأ لاق مت .اهعجار مث اهقلط ناك نإ تيأرأ هل تلق

 هيوني ضعبو مكحلا يف عقت هتين هل يعم لاق هتين هل له لوألا قالطلاب
 لاق نم لاقف قالطالا ىلع هقيدصت يف فلتخا لاقو .همكاحت ملام ةعسلا ق
 ناكام انئاك كلذ يف قدصيال لاق نم لاقف قيدصتلا ىلا ةينلا تلصح اذا
 نكي مل اذاو هقيدصت زاج اقدصم ناك اذا لوقي ضعبو .مكحلا الا سيلو

 هعم ماقملا اهعسو هتقدص نا لوقي ضعبو .هقيدصت اهل زجي مل قدصم
 لاق قلاطاي قلاط تنأ لاق ناف لاق .ةقث ربغ الو ةقث ائيش كلذ ىف ركذيالو
 .ةدحاو قلطت

 لاق مت نيتقيلطت دقب ذ هتأرما قلط لجر نعو .يلع نب ىسوم نعو : ةلأسم

 ءيشب سيل اذه لاق .اقالط درأ مل لاق مت .ةتلاتلاب اهتددر دق ينأ اودهشا

 .هتين هلو هسبلب ىلوأ وهو
 دقق كسمأ مت قل اط تنأ لاقق هتجوز قلطب نأ ل ارأ لجر نعو : ةلأسم

 ناك ناو .قلاط تنأ لوقب نأ دارأ اذا كلذو مالكلا متي ىتح قلطتال اولاق

 .هتأرما تقلط قالطلا كلذب دارأف قلاط تنأ لوقب نأ دارأ

 تلاق ناف .اهولس لاقف قالطلا هتجوز هللا تعدا لجر نعو : ةلأسم

 ىرأال لاق تيذك وه لاق .ينقلط تلاقف تلئسقف تقدص دقق اهتقلط ينا

 .لوقتام يرديال وهو .اهقدص هنأل عقي اقالط

 لاط تنأ تلاقف هتجوز قالط دارأ اذا لجرلا يف ديعس يبأ نعو :ةلاسم

 اهسفن ةظفللاي دنرب نأ الإ قالط اهيلع عقيال هنأ اهقلطي ال نأ هل ادب مت

 .قالطلا

 ال قلاط تنأ هتجوزل لاق لجر ق هتنا همحر ددعس ويآ لاق : ةلاسم

 هذهو لاق .قلاطال لب قلاط اهل لاق نإف هل تلق .ةدحاو قلطت اهنا قلاط
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 اهقلطيال نأ كلذب ديرب قلاط ال لب لاق ناف تلق .اضيأ ةدحاو اهيلع عقت
 .قالطلا عقو دقو هعفنيال لاق قالطلا يفني ناو

 لاق .قالطلا ناميأ يلعف اذكو اذك تلعف نا لاق لجر نع لئسو : ةلأسم
 ىلع وأ يل مزال قالطلا لاق نإ كلذكو قالطلا ناميأ هيلع عقو لعف ناف
 لاق نإف هل تلق .دحاو ىنعم هلك يعم جرخي لاق دحاو ىنعم هلك قالطلا

 نا لاق نإ ينبجعي لاق .هنيمي عم هلوق لوقلا نوكيأ قالطلا وني مل هنأ
 يف هنيمي عم هلوق لوقلا نوكي نأ اموهفم ةينب ائيش دارأو قالطلا دري مل
 هلوق عم هيلا هفرصي مهفي ائيش دري ملو قالطلا دري مل هنا لاق ناو .كلذ
 هيلع مكحأ الو يدنع هسيلب ىلو أ ناكو ةهبشلل قالطلا عقي نا تفخ كلذ

 .ءيشب هيق

 ةدحاو لاق مت .كسمأ مت قلاط تنآ هتجوزل لاق يذلا امأو : ةلأسم
 اهنأ يعمق فصنو ةدحاو قلاط اهنا ىلا كلذ يق دصق ناك ن اف افصنو

 كلذ هلوقب درب ملو فصنو ةدحاو هلوقل المهم ن اك ناو . نيتنت ١ قلطت

 .توكسلاب عطقنا دق قالطلا مالك نأل ةدحاو قلطت امنإف اقالط

 هذه لاق اقالط ؤني ملو ةجوزب يل تسل هتجوزل لاق لجر نعو : ةلاسم
 رمألا عطقنا دقو جوزب يل سيل لاق نإ كلذكو .قالطلا عقي سيلو ةبذك
 .اقالط وني ملام سأب هتجوز يق هيلع سيلف كنيبو ينيب

 لجر ق هللا كمحر تركذو ميهاربا يب ] خيشل ا نع باوج : ةل اسم

 كلذ بحي نكي مل هنا معزو رارم عبرأ كقارف وه اهل لاقف ارواحت هتأرماو
 ىلعف كلذ يف ىرتام تلق رتكأ وأ رارم ثالت قالطلا اهعمسا هنا ىه تلاقو

 نا لاق نم مهنم نيملسملا نم افالتخا اذه يق نا انفرع يذلاف تفصوام

 هب يوني ىتح اسأب كلذب ري مل نم مهنمو .قالطلا ءامسا نم مسا قارفلا
 هب يوني ىتح قالط كقارف وه هلوقب عقيال هنأ ذخأن اذهيو قالطلا

 .قالطلا

 قالطلا هتجوز ىلع عقيال هنا مزال هل قالطلا لاق نميف ليقو : ةلأسم
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 .اقالط كلذب يوني ىتح

 هنآ يعم لاق .قلطت مك قالطلا ثلث هتجوز قلط لجر نعو : ةلاسم
 لاق اذا هنا لوقي نم لوق ىلع اذه ىلع وهو ةدحاو لاق نم لاق هيف فلتخي
 نم لوق ىلعو .رثكا يوني نأ الإ ةدحاو ةقيلطت يهف قالطلا قلاط تنأ

 ازجتيالو نيتنتا لاق نم لاقو .يدنع هبشي اميف أزجتي قالطلا نأ لوقي
 لوق ىلع اذهو ثالثلا اهيلع عقي ليق هنأ يعمو .ناتنتا وهو قالطلا عقوف
 تنأ اهل لاق ول اذه ىلعف هل تلق .أزجتيالو ثالث قالطلا نا لوقي نم
 نتنتثإلاو ةدحاولاب لوقي نم لوق ةثالثلا لاوقألا ىنعم هقحل قلاط
 .يدنع اذكه لاق ثالثلاو

 فاصنأ ةتالت قلاط تنأ هتأرمال لق نمو رفعج نب عماج نمو : ةلأسم

 وهف ةقيلطت نم ءزج وأ ةقيلطت ثالث فصن لاق ناو .ثالت وهف نيتقدلطت
 لوقلا ضعب قو ةدحاو لاق نم لاقف .قالطلا ثلث لاق نإف .ةمات ةقيلطت
 لاق نم لاقو .اذه ليق دق معن هربغ لاق .أزجتيال قالطلا نأل ثالت اهنأ
 .تاقيلطت تالت ثلث لوقي ىتح

 تمسق نهل لاقف ةوسن ثالت هل لجر نع ددعس ويآ لئس : ةلاسم

 كلذ ق اوفلتخا دق لاقف .قالطلا نم نهيلع عقي مك تاقيلطت ثالت نكنيب
 أزجتيال قالطلا نال تاقيلطت تالت ةدحاو لك نهيلع عقي لاق نم لاقف

 دارا نا هتين هلف ةين هل ناك ناو .ةقيلطت ةدحاو لك ىلع عقي لاق نم لاقو
 .هلوق ىنعم ىلع ةدحاوف ةدحاو دارأ ناو تالتف اتالت

 لاق ةين الب قلاط تنأ هتأرمال لاق نميف لوقتام ديعس يبأ نع :ةلأسم

 ىتح قلطتال اهنأ ليق دقو لوقلا نم انفرعام رثكأ يق قلطت ديعس وبأ
 داقتعا عم مالكلاب الإ قالطلا نوكيال لاق هنأ كلذو اهل قالطلا كلذب ديري
 قالطلا ةبجوم يه يتلا ةملكلا سفن ىلا دصق اذا لاق نم لاقو .قالطلا

 قالطلا عقو دقف اهيلا دصقو هتجوزل كلذب ىمسو قالطلا ظافلأ نم ىهو
 .انعم لوقلا رثكأ وهو ةينلا ىلع مكاح مالكلا نأ قالطلا دقتعي مل ولو
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 نيتنتا الإ اثالث قلاط تنأ هتجوزل لاق لجر ق ديعس وبأ لاق : ةلأسم
 نم ىنتتسا مت ثالنلا نم ىنتتسا هنال نيتنثا قلطت اهنا ةدحاو الإ
 .ةدحاو نيتنتإلا

 .نيتنثا الإ اثالث الإ اثالث قلاط تنا هنارمال لاق لجر نع لئسو : ةلأسم
 اهل لاق نإف .لكلا ءانثتسا هعفنيالف لكلا ىنتتسا هنال ثالثلاب نيبت لاق
 تنأ اهل لاق نا تيأرأ تلق .ةدحاو قلطت اهنا نيتنتا الإ اٹالت قلاط تنأ

 ينثتسا هنأل ةدحاو قلطت اهنإ يعم لاق ةدحاو عم نيتنثا الا اثالث قلاط
 ىعم لاق .ةدحاو ىلا ةدحاو قلاط تنآ اهل لاق نإ تيأرأ تلق .اهلك ثالتلا

 ق ةدحاو قلاط تنأ اهل لاق نإ تيأرأ تلق .رثكأ يوني نأ الإ ةدحاو اهنأ
 اهل لاق نا تيأرأ:هل تلق .رتكأ يوني نأ الإ ةدحاو اهنأ ىعم لاق ةدحاو

 .رثكأ يونب نأ الإ ةدحاو اهنأ يعم لاق نيتنثا ف ةدحاو قلاط تنأ

 .تبرغو سمشلا تعلطام قلاط هتأرمال لاق لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 قلطتال ةدحاو ةقيلطت تقلط تيرغو سمشلا تعلط اذا ددعس ويآ لاق

 .كلذ دعب

 لاق بحاام يل ىجن مل نا قلاط تنا هتأرمال لاق لجر يق لاقو : ةلاسم
 يهف رهشأ ةعبرأ يضقنت نآ ليبق ةدحاو ةرم بحيام ىلع هل تءاج نا

 .بحيام ىلع هل تءاج دق اهنا لاق اذا كلذ ق هلوق لوقلاو لاق هترمأ

 هي دارأ مالكلا نم ءيش لك لاق نم لاقو رفعج نب عماج نمو : ةلأسم

 وأ هتدمحلا وأ هتنا الإ هلإ الو هتنا ناحبس لاق ول قالط وهف قالطلا جوزلا
 .قالطلا مالكب ملكتي ىتح قالطلا نوكيال لاق نم لاقو .كلذ ريغ ةملك

 هتنا الإ هلإ الو هتنا ناحبس لاق اذإ قلطتال رثؤملا يبأ نع يراوحلا وبأ لاق
 وأ يرم وأ ييهذآ لوقي ىتح هريغو هتنا ركذ نم اذه هايشأ وأ هتلدمحلا وأ

 .قالطلا هب يونيو اذه هابشأ وأ هتنا كدعيأ

 نم لاقو .قالطلا ءامسأ نم حسا قارفلا نأ لاق نم لاقو هنمو : ةلأسم

 .انيأر كلذو قالطلا هب يوني ىتح قالطب قارفلا سيل ءاهقفلا نم هتنا ءاش
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 ءامسا نم جارخالاو قارفلاو حيرستلا لاق نم لاق دقو لاق هريغ نمو
 لجرلا لاق اذا كلذو قالطلا ءامسأ نم كلذ سيل لاق نم لاقو .قالطلا

 قالط كلذ نأ لاق نم لاقف كتجرخأ دق وأ كتحرس دق وأ كتقراف دق هتأرمال

 نهوكسمافو :ىلاعتو كرابت هقلا لوقل كلذو اقالط هب نعي مل ولو
 لوق كلذكو قالطلا ءامسأ نم اذه ليقف مهفورعمب نهوقراف وأ فورعمب
 جارخإلا كلذكو .هم“فورعمب نهوحرس وأ فورعمب نهوكسمافإ :هتنا
 سيل هنآ هلك اذه يق لاق نم لاقو . همنهتويب نم نهوجرختالإ :هتنا لوقل

 .قالطلا هب يوني ىتح قالطب
 ربغ مالكب ملكت نم نآ ءاهقفلا ضعب يأر ق اولاقو هنمو :ةلأسم

 يأرلاو .هسفن قالطلا يمسي ىتح قالط سيلف .قالطلا هب ديري قالطلا
 هتجوز قالط :هب ديري وهو هريغ وأ هتنا ركذ نم ءيشب ملكتي يذلا لوألا
 همالك ق اكشلاب ىنعي ناك نم هنأ الا لوقلا رتكأ وه اذهو .قالط هنأ

 يأرلا اذه ىلا اجتلا نإف هتجوز قالط كلذب ديري هنا ناطيشلا هضراعيو
 .هللا ءاش نا كلذب سأب ال نا وجرأف هب ذخأو

 نم لاقو .قالط لاق نم لاق هتنا كقلط هتأرمال لاق نمو هنمو :ةلأسم
 نمو .قلطت غضت هتنا كقلط دق لوقي ىتح ءاعدلا وحنك قالطب وه سيل لاق
 نع يراوحلا وبأ لاق .هتنا كقلط دق لاق ولو قلطتال ليق دقو لاق هربغ

 .قلطتال اهنأ ناهبن
 هتنا كأربأ دق لوقي ىتحف هنلا كأربأ هميرغل لاق اذا كلذكو هنمو : ةلأسم

 هنأ هتنا كلاقأ وأ هتنا كأربا لاق اذا أربيال يراوحلا وبأ لاق كلذ ينبجعأ دقو

 الو قالط هلك اذه ق سيل لاق نم لاقو .ناهبن لاق اذكه مكحلا يق أربيال

 معن لاق هريغ نمو وه لعفي ىتح ةخسن يقو لوقي ىتح لاق ولو ةءارب
 كلذب دارأ اذا قلطت لاق نم لاقو .قالطلا كلذب دارأ ولو قلطتال ليق
 .قالطلا

 قالط لاق لجر نعو .عاقرلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم
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 قلطت اهنا ملعأال لاق .ال مأ هنم قلطت صقنيو ديزي هسفن ينعي هتجوز
 نم يقب هلعل لاق نإف تلق .ملعأ هتناو اقالط هب دارا نوكي نأ الإ لوقلا اذهب
 لاق امك نوكي نالف ةأرما قالط نم ىقبام لثم هسفن ينعي هتجوز قالط
 ىرأ الو هلك اهقالط قاب نالف ةأرما لعلو قالط اذه نا ملعأ ال لاق .ال مأ
 نم هب دصقام ىلع وهف اقالط كلذب دصقي نا الا اقالط جرخي هظفل

 .اتالث هنم ةقلطم تناك ولو .قالطلا

 رانلا تيفطو رانلا هذه لتم كقالط هتجوزل لاق لجر نعو : ةلأسم

 كلذب دنرب نا الا قلطت اهنا لوقأ الو .ملعأ هللا لاق .ال حأ هتجوز قلطت

 .ميلع عيمس هتنا نإف قالطلا اومزع نإف لجو زع هتنا لوقل اقالط
 كلذ كرسد وآ لاق يتقلط هتجوز هل تلاق ناسللا يبرغ لجر : ةلأسم

 نسلألا ق لوقأ ال مهتنسلأب ىلوأ مه لاق تشب تشهب لاق .معن تلاق

 .ءيشب سيلف قالطلا ىنع نكي مل ناو قلاط يهف قالطلا ىننع نا ائيش
 يذلاو .هتينب عقاو قالط وهو متشهب هعمس يذلاو ادكؤم رثؤملا وبأ لاق
 .ملعأ هللاو زئاج وهف هتغلب قلط وأ هتغلب جوزت نم نأ لوقي

 مأ قلطتأ تلعف دق لاقف ينقلط هتجوز هل تلاق لجر هربغ نم ةلأسم
 نكي مل ناو قلطت اهارأ الف .اذه لبق هنم قالط اهيلع قسن ناك نا .ال

 هلوقب جتحي نأ الإ الإ .قالطلا موزل هيلع نمآ مل قالط هنم اهيلع قسن
 موزل هنع فرصت ةجح هذه نآ لوقاف كقطأ نأ ينتلأس ام ىلا كتبجأ ينإ
 ١ .قالطلا

 قلطت اهنا لوقأ .ال مأ قلطتأ قليوط تنأ هتجوزل لاق لجر : ةلأسم
 .كلذ نع لسو ملعأ هتناو

 هل ىرت له ناكم ةئام نم كتقلط دق هتجوزل لاق لجر نعو : ةلأسم

 ىنع نوكي نأ الإ ائيش يقابلا ق لوقأ الو ةدحاو تقلط دق لاق .ةعجر
 الإ ةدحاو يه ليق دقو لاق دربغ نمو .قلاط يهف هلك قالطلا كلذ هلوقب

 .سبل وه لاق نم لاقو .تالت وه لاق نم لاقو . رتكأ يوني نأ
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 هنأ اوعمجأو .ةينلاب عقيال قالطلا نأ هيلع اوعمجا اميف ليقو : ةلأسم
 كلذ نأ هل ةينلاو هيلا دصقلا عم قالط وه يذلا ظفللاب لوقلا لصح اذا
 قالطلا اهب عقي يتلا ظافلألا ق اوفلتخاو افالتخا كلذ يف ملعن الو قالط

 .قالطلا ءامسأ نم مسا وه يذلا ظفللا ىلا دصق اذا قالطلا هب دري مل ولو
 ءامسأ نم ءالؤه لك جارخالاو حيرستلاو .قارفلاو قالطلا نأ لاق نم لاقف

 .قالطلا

 وا كتقراف دق وأ كتحرس دق وأ كتقلط دق هتجوزل لجرلا لاق اذا : ةلأسم

 اذاو قالطلا ءامسا نم كلذف دري مل وا قالطلا دارا كلذب تقلط كتجرخا دق

 جارخالاو حيرستلاو قارفلاو قالطلاو تقلط هتجوز ىلا مالكلا كلذب دصق
 ىتح قالطلا ءامسأ نم جورخلا نوكيال لاق نم لاقو .قالطلا ءامسا نم

 مل وأ امهب ديرأ قالطلل نامسا امه قالطلاو قارفلا نكلو قالطلا هب ديري
 هب داري ىتح قالطلا ءامسأ نم امسا نوكيال قارفلا نأ لاق نم لاقو .دري

 مسا نوكيال لاق نم لاقو .قالط الف قالطلا هب دري ملامو .قالطلا
 الهاج ناك قالطلا ظفلب هتجوز ىلا دصق اذاو .هسفن قالطلا الإ قالطلا
 قذلط وه يذلا قالطلا مسا ىلا دصق هنأ الإ املاع وأ قالطلا بجوي امب
 مالكلا ىلا دصق ولو هب قالط الف ءامسالا نم كلذ ىوسامو .قالط كلذف

 ٠ ..قالطلا هب ديريو قالطلا مسا قفاوي ىتح هتجوز ىلا هب ةدارالاو هب
 ىلا رشع نم قلاط تنا هتأرمال لاق لجرو .خايشألا باتك نم : ةلأسم

 .ملعأ هتناو ةدحاو اهناف .كلذ وحن وأ ةدحاو

 ينقلط هل تلاقف مالك هتأرما نيبو هنيب ىرج لجر نع هتلأسو : ةلاسم
 هنال ًاقالط هيف مكحلا بجوي اذه نا ملعأ ال لاق .ارشع لب اهل لاقف اثالث

 هنأ الا معن لاق قالطلا هب دارأ ولو تلق .تلعف دق لقي ملو لعفا ينا باجا

 بجوا نم لوق ىلعف ارشع قلاط تنا ارشع لب هلوقب وه دارأ ناك نا
 .عرشلا نايب باتك ىلا عجر دصقلا ريغ مالك عم ةينلاب قالطلا

ينبجعيف قالطلا قلاط تنا هتأرمال لاق لجر يف ديعس وبأ لاق : ةلاسم



 قالطلا رثكا قلاط تنأ لاق نا كلذكو .رثكا يوني نأ الإ ةدحاو قلطت نأ
 فصن قلاط تنأ اهل لاق نإ كلذكو .رتكأ يوني نا الإ ةدحاو قلطت اهنا
 رثكا قلاط تنأ اهل لاق ناو .رتكأ' يوني نأ الإ ةدحاو قلطتف قالطلا
 نم رتكالا لاق ناو تالت ليق دقو .نيتنتا قلطت نا ينبجعيف قالطلا

 قالطلا نم رثكا قلاط تنأ لاق ناو .اثالث قلطت نا ينبجعيف قالطلا
 نأ يعمق نهلك قلاط تنأ لاق نا هنعو .نيتنثا جرخيو اتالت جرخيف

 اهل لاق ناو .رتكا يوني نا الإ ةدجاو لوقي اضعبو اتالت لوقي اضعب
 لاق نإ هنعو .رثكأ يوني نأ الإ ةدحاو هنا يل عقيف هلك قالطلا قلاط تنا
 كتسل اهل لاق نا تيأرأ تلق .ثالت هنأ يعمف هلك قالطلا قلاط تنأ اهل

 هب يوني ىتح عقيال هنأ يعم لاق عقي له .ةأرماب يل كسيل وأ يتأرمب
 دق هنا يعم لاق قالطلا عقيأ قالطلا هب ىون نا تيأرا هل تلق .قالطلا

 ولو .قالطب سيل هنا لاق اضعب نا ءيموي هتيارو قالطلا عقي هنا ليق
 ق ىتآرما كتسل هلوق نم هدنع دشأ كتقراف دق لوقب نمو قالطلا هي ىون

 3 .دشا يتأرما كتسلف بذكلا ىنعم ق امأو .قالطلا ىنعم

 كلأ لجرلا لأس اذا هنع هتنا ىضر باطخلا نب رمع نع انغليو : ةلأسم
 لؤق وهو .اقالط هب دري مل اذا هتأرما قلطت الو ةبذك اهنا .ال لاقف ةأرما
 قلطت مل قلاط لوقي نا كسما مت لاط وأ اط تنا لاق نمو .ةدديع ييأ

 .اقالط ةظفللا كلت لعجي نا دارأ لوقي نأ الإ فاقلا متيف .ةملكلا متي ىتح

 ةرافك هيلع لاق اثالث كتقلطال هتأرمال لاق لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 تنأ لوقي ديري لاط تنأ اهل لاقف هتأرما هتبضغأ نم ليقو :ةلأسم
 كسمأ مت مالكلا مامتب قالطلا لعجي نأ دارأ اذأ قالط الف كسمأ مث قلاط
 كلت لعجي نا دارا نوكي نأ الا كلذ يق قالط الف مالكلا مامت نود رصقو
 .قالطلا ىه ةظفللا

 تلاقف مويلا نيديرتام كتيطعا دق هتجوزل لاق لجر نع لئسو :ةلأسم
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 عوقو اذه نآ يل نيبيال لاق .قالطلا كلذ بحأ ال ينإف لاق قالطلا ديرأ ىنإ

 نيبيال لاق .قالطلا عقي له سلجملا ق اهسفن تقلط نإف هل تلق .قالطلا
 قالطلا كل تبهو دق لاق نإف هل تلق .قالطلا كلذب ديري نأ الإ كلذ يل
 .اهيلع قالطلا عقيال هنا يعم لاق .قالطلا عقي له يسفن تقلط دق تلاقف

 فاخأ لاق قالطلا عقي له اهسفن تقلطف قالط كل تبهو دق لاق نإف تلق
 هل تلق .هانعم قرتفي الف دحاو ىنعم هلك يدنع قالطلاو كلذب قلطت نأ

 يعم لاق كلذب قلطت له تلبق دق يه تلاقف كسفن كل تبهو دق لاق نإف
 نآ الإاقالط اذه نوكيال هنأ لوقلا يناعم لوقلا ضعب يف جرخي هنا

 هنال اقالط نوكبو قالطلا ىنعم بجوب هنأ ليق دق هنا بسحأو .هدنرد

 لقت مل نإف هل تلق .اهرمأ نم هكلميام ىنعم الإ اهسفن اهل هتبهل ىنعمال
 .ءاوس لوقلا نأ يعم لاق .ءاوس لوقلا نوكي له تلبق دق

 لك ةدعلا يف يهو لاق مث ةدحاو هتجوز قلط لجر نع هتلأسو :ةلأسم
 اهيلع عقي ال نأ يعم لاق .قالطلا اهيلع عقي له قلاط يهف هل ةجوز
 .هل ةقلطم يه امناو هتجوزب تسيل اهنال قالطلا

 .اقلاط ديز راد تلخد نإ قلاطو قلاط تنأ هتجوزل لاق لجر : ةلأسم

 كلمي قالط ديز راد تلخدو لبق ةقلطم تناك نا اهنا ليق هنا يعم لاق

 اذهب عقي مل ةقلطم اهلخدت مل ناو .نيتنتا ثنحلل اذهب تقلط اهتعجر
 قالطلا هب عقي قلاط تنأ هلوق لوقلا ضغب يفهنا يعمو ثنح قالطلا
 ءانثتسالا عقي امنا قلاط ديز راد تلخد نا قلاطو هلوقو .لاح ىلع ةدحاو
 اذا ةقيلطتلا هذهب ثنحلا عقو .ةقلطم ديز راد تلخد ىتمف قلاطو هلوقب
 .ةعجرلا هيف كلمي اقالط ناك

 لاق تلعف مت اذكو اذك تلعف نإ مزال هل قالطلا لاق نإف هل تلق : ةلاسم
 لاقو .هتأرمال قالطلا هب درب ملام فالتخالا يناعم هيق هيشي هنأ يعم

 هب عقي هنا ليقو .قالطلا هب ديري ىتح قالط هب عقيال كلذ نا لاق نم
 نا مزال كل قالطلا لاق نإف هل تلق .دري مل وأ قالطلا هب دارأ قالطلا
 اذه يق قالطلا نأ يعم لاق .لوألا لثم نوكي له تلعف مث اذكو اذك تلعف
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 ناف هل تلق .لوالا ف فالتخالا ىنعم تبت اذا لوألا لتم هنا يل نيبيالو دكا

 ىتح وأ هنيح نم قالطلا عقي له اذكو اذك تلعف نا قلاط تنأ اهل لاق

 ءانثتسالا هعفني هنا ليق هنا يدنعام يناعم يق جرخي هنأ يعم لاق لعفت

 هنا لوقلا ضعب قو .رخآ ف ىنتتسم دحاو مالك هنأل ليقام ضعب ق

 مالكب ةقيلطتلا دعب ملكت دق هنال ةقيلطت هيلع عقتو ءانثتسالا هعفنيال
 دارا نا هنا ليق هنا يعمو .قلاط قلاط تنا لاق اذا عطقو ءانثتسالا لبق

 مالكلا نم غرف اذا ىنثتسي نا ىلع قلط امناو لوالا دعب ىنثتسي نأ
 مالكلا دعب ءانتتسالا هعقنب مل كلذ هعقنب مل ناو .ءانتتسالا هعفن يناتلا

 لوصوملا مالكلا ق ءانثتسالا هعفنيو ءانتتسالا نيبو قالطلا نبب رخالا
 .قلاط قلاط تنا لاق اذا نيتقيلطت عقت هنا لوقي نم لوق ىلع ءانتتسالاب

 .دعب ىنثتسي نا دارا نا ليق هنا يعمو

 اذا قلطت مك هعفني ءانثتسالا نا لوقي نم لوق ىلعف هل ليق : ةلأسم
 تيت اذا نيتنتا لوقي اضعبو ةدحاو لوقب اضعب نا ىعم لاق تلعف

 . .ءعانتتسالا

 .هتعبتاف اهنع ىضم مت .قلاط تنا هتجوزل لاق لجر نعو : ةلأسم
 اثالث قلطت مك ثالث لاق ثالت لق .ال تلاقف كيفكي لاقف ثالث هل تلاقو
 .تالت قالط ثالت هلؤقب يوني نا الا دحاو قلطتف دحاو ؤا

 ةدحاو قلاط تنا ةدحاول لاق ثالث وا ناتأرما هل لجر قو :ةلاسم

 ىلا كلذف امهلتم قلاط تنا ةثلاثلل لاقو نيتنتا قلاط تنا ىرخالل لاقو

 ناتنتا امهف نيتنثا تدرا لاق ناو ةدحاو ىهف ةدحاو تددرا لاق نإ هتين

 وبأ لاق اقالط نكي مل اقالط درا مل لاق ناو .ثالتف اتالث تدرأ لاق ناو

 اقالط درا مل ناو كلذ دارأ هنإ لاق نإ لاق امك وهف املثم تنا لاق نا دعس

 عوقو نم دب نكي مل امهلتم قلاط تنا لاق هنال لاح لك ىلع ةدحاو تقلط

 .قالطلا

 لاق كتقلط دق تلاقف لبقأ انأو ينيقلط هتجوزل لاق لجر نعو : ةلأسم
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 لاقو قلطت لاق نم لاقف .كلذ يف فلتخي هنأ يعم لاق .قلطت له تلبق دق

 لقي ملو ءاسنلا متقلط اذاو هتنا لوقل ن وقلطيال لاجرلا نال قلطتال لاق نم
 .لاجرلا تقلط اذا

 هل لاق كتأرما تقلط يقح ينطعت مل نا لجرل لاق لجر نعو : ةلاسم

 قلاط يه لاق اذإ لاق كلذ فيك لاق كلذ ىلع ردقت له قحلا هيلع يذلا
 اذا قلط هل لاق اذا هنا ىعم لاق قلطت له قحلا هيلع ىذلا ةجوز ىنعي
 ىلع يدنع قالظلا عقو دقف هتأرما قلطي هل لاق وأ .هسفن ةأرما كلذب ديري
 .كلذ يضتقي باوج وأاهقالطب هرمأ يتلا هتجوز

 ىرخالا قلطي نا امهادحا هيلا تبلطف ناتجوز هل لجرف هل ليق :ةلاسم
 نوكيام هتجوز ىضرتل نيتنتا اهقلط دق ناك هنا لاق مت .ةدحاو اهقلطف

 اميف يضاملا قالطلا نم هب رقأام هرارقاب هيلع بجي هنا يعم لاق .كلذ

 يف قلطام هيلع بجيو .وه همزليام ىنعم اميفو هريغل هيلع بجي
 .ةيمستلا

 اذكو اذك تلعف نا كقالطب تفلح ينا هتجوزل لوقي يذلا يقو :ةلأسم

 يف قالطلا بجوي امب اهعم رقا دق هنال قلطت لاق فلح نكي ملو تلعف مث
 .بوبحم نب دمحم لوق

 دعب لاق من .تكس مث قلاط تنا هتجوزل لاق لجر نع لئسو : ةلاسم
 دعب نم مالكلا اذه ناك اذا هنا يعم لاق .قالطلا نم عقيام اتالت توكس

 ديدحت هبي دارا نكي ملو .قالطلا ظفل نع وأ قالطلا مالك نع توكسلا

 مل اذاو هظفل نم مدتام مكح عقي امناو اقالط نكي مل قالطلا مالك ىنعملا

 .ةدحاو تناك ءيشي مسي

 نييت اهنا قلاطو قلاطو قلاط تنا هتأرمال لوقي لجر يق لاقو : ةلأسم

 .تاقىيلطت تالتب

 ليق هنا يعم لاق .قالطلا كلذب ديري هنلا مسب لوقي لجر نعو : ةلاسم
 اذه يف ةرهاظلا هظافلأ يق ءرملا ىلع تايضاق تاينلاو قالطلا ليقو .قالطال
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 .لوقلا

 يعم لاق .هقيلطت يف هقيلطت قلاط تنا .هتجوزل لاق لجر نعو : ةلاسم
 ةقيلطت يف ةقيلطت لاق اذا لاق نم لاقو هربغ نمو .ةدحاو قلطت اهنا

 ةقيلطت قلاط تنا لاق ناو .برضلا باسح لثم نوكيالو نيتنتا تقلط
 اهنا ةقيلطت اهدعب ةقيلطت لاق ناو .ةدحاو قلطت اهناف .ةقيلطت دعب
 لاق ناو .ناتقيلطت امهف ةقيلطت عم ةقيلطت لاق ناو .نيتنثا قلطت
 اهتحت ةقيلطت لاق ناو .ناتقيلطت يدنع وهف ةقيلطت اهعم ةقيلطت
 يعمق .ةقيلطت اهقوف ةقيلطت لاق ناو .ناتقيلطت امهنا يعمف ةقيلطت
 اميف ناتقيلطت امهف ةقيلطت اهيلع ةقيلطت لاق ناو .ناتقيلطت امهنا
 ناك املك لاقو .ةقيلطت اهنا يدنعف ةقيلطت قوف ةقيلطت لاق ناو .يدنع

 امناف .مادقو ماماو ءاروو فلخو دعبو لبقو تحتو قوف اذه لثم هارجم
 وأ اهدعب وا اهلبق وا اهتحت وا اهقوف لاق نإف .ةقيلطت هب عقي هنا يدنع
 ناتقيلطت امهنا يدنعف .كلذ وحنو اهمادق وأ اهمامأ وأ اهءارو وأ اهفلخ

 .عقي مك ةقيلطت اهل دعت ةقيلطت لاق نإف هل ليق .يل عقيام ىلع ظفلا اذهب
 اهقوفتو .اهولعت هلوق كلذكو هل ليق .ةدحاو اهنأ وحنلا اذه يف هبشي لاق

 اهعبتت ةقيلطت لاق نإف هل ليق .رثكآ يوني نأ الإ ةدحاو اهنأ يدنع لاق
 هيشأ هلعف هريغ نم نوكتو .هلعف نم نوكي يعم اهعبتت لاق .ةقيلطت

 .ملعأ هتناو نيتنت يوني نأ الا ةدحاو نوكت نأ يدنع

 اذه يقحلت مل نإ اجورخ وه هتآرمال لاق لجر نع لئس : ةلأسم
 له مالغلا قحلت ملف هريغل وأ هنبال ينعي اذكو اذك عضوم ىلا مالفلا
 ىونو قالطلا كجورخ وه هلوقب ىون ناك نا هنا يعم لاق .هتأرما قلطت

 مالغلا قحلت ملف هركذ يذلا عضوملا ىلا ةركلا هذه يق مالغلا قحلت مل نا

 مل نا هنا ىونو السرم كجورخ لاق نإو قالطلا هتجوز ىلع يدنع عقو
 لاق نم لاق هيف فلتخي هنإ يعمف .هقحلت ملف ةرملا هذه يق مالغلا هقحلت
 لاق نم لاقو .قالطلا هب ديري ىتح اقالط نوكيال كجورخ وه هلوق نأ
 قالطلا ءامسأ نم مسا هنأل اقالط نوكي اذه نا كجورخ وه لاق اذإ هنإ
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 هب ديري كجورخ لاق اذا امأو .ثنح اذا هب دزي مل وأ قالطلا هي دارأ

 السرم الإ اهريغالو ةركلا هذه يق وني ملو مالغلا اذه يقحلت مل نا قالطلا

 مل ناو .هتجوز ىهف رهشأ ةعبرأ يضمت نأ لبق هتقحل نا هنا يعمف
 هل ليق .هلوق ىنعم ىلع ءاليالاب تناب رهشأ ةعبرأ تضم ىتح هقحلت
 كجورخ وه هلوقك ءاوس نوكي له كحيرستو كقارف وه لاق نا كلذكو
 كقارف وا كجورخ وه هلوق نأ لوقلا رثكا يف نا يعمو .كلذ نظأ ينأك لاق
 .هلوق ىنعم ىلع قالطلا هب ديري ىتح اقالط نوكي ال كحيرست وا

 .هب ملكتي ىتح قالطب سيل كلذف هسفن يف هتأرما قلط نم لكو :ةلأسم
 .هنيبي امالك هب ملكتي ىتح قلطت مل قلاط هتجوز نا هسفن ثدح نمو

 وآ تيرش وأ تلكأ وأ تدعق وأ تمقأ نا كنا هسفن قف رطاخلا ناك ناو

 كلذ نكي مل كلذ دنع قالطلا كمزل تمن وأ تيلص وأ قالطلا عقو تأرق
 ىتح قلطت ملاط لاق نمو .قالطلا فورح مامتب هب ملكتي ىتح .قالطب
 .فورحلا متي

 تكرحت كشو هتجوز قلط هنأ هسفن هتثدح لجر نع لئسو : ةلاسم

 ىتح مكحلا يف هتجوز يف هيلع ساب ال هنإ يعم لاق .ال مأ كلذب هناسل
 .كلذب ظفل هنا ملعي

 اهل لاقف هتأرما هتذخا لجر نعو .حور نب دمحم باوج نمو :ةلاسم

 ىلعق .امىرحتالو ظقلل ااذهي اقالط اهل وندب ملو كيلع ح ارح ين اق ينيع د

 وأ قالطب هنم نيت نا الا اهل لالح وه لي هلوق يق بذك دقف تفصوام

 .اقالط اذه هظفلي ىونام هتمهتا نا نيمي هيلع اهلو ةمرح

 قلاط تنأ هتجوزل لوقي نأ دارأ لجر يق هنلا هيضر ديعس وبأ :ةلاسم
 نأالإ قلطتال اهنا قلط هلوقب ةملكلا متف هسفن مال قالطلا ق ذخأ املف

 .ماللا حتف نإ كلذكو .ماللا مضب قلاط لاق نا كلذكو قالطلا هب ديري

 دق لاقو .قالطلا هب ديري نأ الإ قالطلا هب عقي الو يدنع ءاوس هلكف
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 عقو قالطلا اذه نم ءيشب ىون اذا لاق نم لاقف يدنع ةينلا يق اوفلتخا

 فورح هب متي مات ظفلب الإ قالطلا كلذب عقيال لاق نم لاقو .قالطلا
 نم كلذ هيشام وأ اطلغ وأ ةناكح ناكو. كلذي دري مل اذا امأو .قالطلا

 ىنعم ىلع .هتنا ءاش نإ كلذب قلطت الف .هتجوز ىلا كلذب دصقي نا هريغ

 .ملعأ هتلاو هلوق

 ركذ هيف اباتك أرق ول كلذكو بوبحم نب دمحم نب ريشب نع :ةلأسم
 .ائيش كلذ نكي مل كلذ ىلع مزعو قاتعلاو قالطلا ىونف قاتع وآ قالط
 اذه يق تيلص وأ تيبلا اذه تلخد ىتم كنآ ىون وآ هلابب رطخ ول كلذكو

 وأ ماعطلا اذه تلكأ وآ ةبادلا هذه تبكر وآ بكرمل اذه ف تجرخ وآ دجسمل

 .ائيش نكي مل مزال قالطلا نأ تيهن وآ ارمأ ترمأ وأ بوتلا اذه تسبل
 نكي مل قاتعلا وأ قالطلا ركذ هيف هللا باتك نم ةيا أرق ول كلذكو هنعو
 ملو قاتعلاو قالطلا كلذ هيف رعشلا نم ائيش الت ول كلذكو .ائيش كلذ
 هسفن يق قالطلا ىون نمو هنعو .ائيش كلذ نكي مل قاتعلاو قالطلا وني
 ملكت نا ءيشب سيلف ةين ريغب ملكت نمو .ءيشب سيلف هب ملكتي ملو
 عقو هعمست ىهو هتجوزل قالطلاب ىمس ناو .ةين ريغ ىلع قالطلاب
 دري ملو هعمست مل اذا هتنا نيبو هنيب اميف روذعم وهو مكحلا يف قالطلا
 دعب اهل لاق مت اهل لوقي نا ديري ةملكلا سفن ىلا دصق اذا امأو .اقالط وه
 عم ةينلا نوكت ىتح هعمست مل وأ هعمس عقاو قالطلاف كلذ ملع نأ

 هتنا همحر ديز نب رباج نع يور هنأل ةينب هنم داقتعالاب .اعيمج مالكلا
 ىلع طلغال هلوق نسحلا نب دمحم لاقو .ذخأن هبو ملسم ىلع تلغال لاق

 دري ملو اقالط يمس هنا اذه هلوقو .ملسم ىلع تلغال مهلوقو ملسم
 ىتح ءيشب سيل هنأ ناسللا كيرحتب اولاقو .طلغلا وه اذهف قالطلا

 نع يذلا مت ناكلملا هبتكيام ةينلاب فورحلا مامتب نيبيو مالكب قطني
 يل كسيل هتأرمال لاق لجر نعو يلع يبآ نع لئاسم هيف باتك نمو .ريشب
 تالث ىون ناو ةقيلطت ىهف السرم ناك اذإف السرم قالطلا يوني ةأرماب

 نيتنتا وأ ةدحاو ىون ناك ناو اهل ةقفن الف اثالت اهتقفن يف تركذو ثتالثق
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 يف جرخي اذكه هنا يعم ديعس وبأ لاق .اهتدع يضقنت ىتح ةقفنلا اهلف

 اهتقفن هيلع نا لوقي اضعب نا يعمو اولوقام ضعب يف انباحصا لوق
 نم لوق يقو ثالتلا قالطيب هل نوذأم ريغ هنال لقأ وأ اتالت قالطلا ناك

 يل كسيل هنا لوقلا ضعب يف نا وجرأو هيلع وه ءيش نم بره كلذب لاق
 .قالطلا هب دارأ ولو قالطلا هب عقيالو ابذك جرخي ةأرماب

 لاق كقارفو كقالط وهف اذكو اذك تلعف نا هتأرمال لاق لجر نعو :ةلأسم

 .ناتقىلطت امه

 . وأ راهظلا وأ قالطلا يق تنأ هتأرمال لاق لجر يف ةلاسم تعقو : ةلأسم
 مهنم دحا بجي ملف هلك اذه اهقلطي له لعف مث اذكو اذك تلعف نإ مارحلا
 مارحلاو راهظلا امأو قالطلا عقي هنا يدنع ديعس وبا لاق .كلذ ف ظفحب

 .رتألا ق دجون كلذكو .اهقحلدال هنأ يعمخف

 تنآ امهنيب ىرج مالك دنع هتأرمال لاق نمع ددعس ايأ تلأسو :ةلأسم

 همزلن ال لاق ءىش همزلبآ سانلا نم لجرل ةأرما تنآ وأ ناطيشلا ةأرما

 . .ملعأ هنناو اقالط كلذب اهل دري مل اذا عيش

 قالطلا كلذب ديري ةرماب يل كسيل هتجوزل لاق لجر نع لئسو :ةلاسم
 سيل هنا يه تلاق ناف هل ليق .فالتخاب هيف ليق دق لاق .قالطلا عقي له
 نم اهل بجي امو .ةرشاعملا هنم تبلط مث قالط هتا وه لاقو .قالطب
 يق ناك اذا هنا يعم لاق .هيف مكحلا ام كلذ وه عنتماو ةيجوزلا ماكحأ

 بهذي جوزلاو قلطتال اهنا اهضعب يقو قلطت اهنأ قحلا لهآ لوق ضعب
 قلطت ال اهنأ لوقي نم لوق ىلا بهذت ةأرملاو قلطت اهنأ لوقي نم لوق ىلا
 ىلع مكحي ملام قحلا لهأ:لوق نم هب ذخأ نم امهنم دحاو لك عبتيو
 ةجح عطقنتو همكح تيثيو لدعلا لهأ ماكح نم مكاح هبحاصل امهدحأ

 اذا ةققنالو ةوسك هعسي اميف جوزلا ىلع سيلو .مكحلاب هيلع موكحملا
 يف هلام نم رصتنت نأ ةأرمللو ةدعلا تضقنا قالطلاب لوقي نم لوقب ذخأ

 نأ دعب اهل تبثي نم لوق ىلع ةيجوزلا مكحب اهل تبثي يذلا اهقح ذخأ
 .ةجحلا يف اهسفن ىلع هتنمأ نا هيلع جتحت
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 ةنسلل قالطلا

 لالهلا لهأ اذإف لاق .ةنسلل اثالث (١)قلاط تنأ هتأرمال لاق لجر نعو
 ترهط اذإف ضيخت نمم تناك ناو .ضيحت ال نمم تناك اذا اثالث تقلط
 لاق .ةنسلا ىلع قلاط تنا لاق ناف ليق .اثالث تقلط ضيحلا نم تلسغو
 نمم تناك ناو .ضيحتال نمم تناك نا لالهلا لهأ اذإ ةدحاو قلطت هذه
 لاق نا تىأرا تلق .ةدحاو تقلط تلسغو ضيحلا نم ترهط اذإف ضيحت

 ةقيلطت اهيلع تعقو .لالهلا تأر املك لاق ةنسلا قالط اتالث قلاط تنا

 .ثالثلاب نيب ىتح
 متقلط اذإ يينلا اهيأاي :ىلاعت هتنا لاق .رفعج نب عماج نمو :ةلأسم

 نم نهوجرختال مكبر هتنا اوقتاو ةدعلا اوصحاو نهتدعل نهوقلطف ءاسنلا

 نا لاق امك قلطي ىتح هبر ىصع دقف ةنسلا ريغل قلط نمف «نهتويب
 اذإ ةدحاو هتأرما لجرلا قلطي نأ قالطلا ق ةنسلاو .ةنسلا قالط ىلاعت

 يضقنت ىتح اهكرتي مث اهعماجي نا لبق لدع يدهاشب ضيحلا نم ترهط
 در دق هنا نيرح نيملسم نيلجر دهشأ ةدعلا ق اهتعجارم دارا نإف اهتدع
 ناك اهملعب قالطلا ناك نإف .قالطلا نم يقب امب اهقحب ةنالف هتجوز
 .اهملع الب درلا نوكي نأ ساب الف اهملع الب قالطلا ناك ناو .اهملعب درلا
 ضحت مل ةيراج وأ ضيحلا نم تدعق دق ةأرما تناك اذإف باتكلا نمو
 ىاع دهشيو ةدحاو اهقلطيلف لالهلا له اذا ىتح اهكسمأ اهقالط دارأ اذإف
 ءاضقنا وهو رهشأ ةتالت ولخت ىتح اهنع كسمي مت لدع يدهاش كلذ

 اهقلطيلف الماح تناك ناو .هيلا كلذف ةدعلا ق اهتعجارم دارأ نإف اهتدع
 دارآ نإف .اهلمح عضت ىتح اهبرقيالو لدع يوذ كلذ ىلع دهشيو ةدحاو

 ربغ ءامإلا قالط يق ةنسلا كلذكو .كلذ هلف اهلمح عضت نا لبق اهتعجارم
 .ناتقيلطت ءامالا قيلطت نأ

 .اثالث ىلع ةنسلا ميدقتب ةخسن يلا )١(
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 قلطي نآ ةنسلا قالط نأ ديعس وبأ لاقو باتكلا ربغ نمو : ةلأسم

 نأ وه ةدعلا قالطو اهتدع يضقنت ىتح اهعدي مت ةدحاو هتجوز لجرلا

 ضيحت ىتح اهعدن مث اهعماجب نأ ليق نم ضيحلا نم ترهظ اذا اهقلطب

 ضيحت ىتح اهعدي مت .ةينالا اهقلطي مت اهاطي الو لسغتو رهظتو
 يذلا ةدعلا قالط وه اذهف ةتلاتلا اهقلطد مت اهاطدالو لستغتو رهطتو

 .ةدعلا اوضحاو زيزعلا هباتك يق ىلاعت هتنا لاق

 يف فلتخي هنأ يعم لاق .كلذ ىلع دهشي ملو هتجوز قلط لجر : ةلاسم
 هنا لاق ضعبف دهشي مل هنا ريغ اهاطي ملو ترهط نا دعب اهقلط اذإ كلذ
 .داهشالا هيلع ير ضعبو ةنسلا قالط

 قلاط تنأ لماح ىهو هتجوزل لاق لجر ق ديعس وبأ لاقو : ةلأسم
 يف اهقالط نأل اهنيح نم قالطلا اهيلع عقي هنا ةنسلل وأ ةنسلا قالط
 اهنال دارا ىتم لماح يهو اهقلطي نأ هل اولاق مهنأل ةنسلل زئاج لمحلا
 هنأ يعم امدقف اهلمح تعضو اذا اهلجأ امناو روهشلاب دتعتالو ضحتال

 .ليق
 تدلوف ةنسلل قلاط تنأف ادلو تدلو املك هتجوزل لاق لجر ق :ةلأسم

 اهنال .اهنيح نم قالطلا اهيلع عقي هنا يعف لاق .دلو اهنطب يف يقبو .ادلو
 لاق لجر يق لوقت هل تلق .يناثلا دلولاب اهتدع يضقنتو لماح دعب
 اهيلع عقي ىتم .ةنسلا قالط وأ ةنسلل قلاط تنأف تدلو اذا هتجوزل

 ليق .اهقلطام تقلط اهسافن نم ترهطو تدلو اذا اهنأ يعم لاق .قالطلا
 لاق .ىلوألا لثم نوكت له .اهلاحب ةلأسملاو مزال كل قالطلا لاق نإف هل
 تبت اذا لوألا لتم هنا يل نيبيالف قالطلا عوقو يف دكا اذه نأ يعم
 له ةنسلل قلاط تنأف تدلو نا اهل لاق نإف هل تلق .لوألا ف فالتخالا

 نإف هل ليق .دحاو ىنعم نوكي نأ هانعم يدنع هبشي لاق ءاوس هلك نوكي

 لاق قالطلا عقي له تلعف مت .اذكو اذك تلعف نا مزال يل قالطلا نأ لاق
 لاقو هتأرمال قالطلا هب دري ملام .فالتخالا يناعم هيق هيشي هنا يعم

هب عقيال لاق نم لاقو .دري مل مآ قالطلا هب دارأ قالطلا هب عقي لاق نم



 .قالطلا هي دنرب ىتح قالطلا

 بحا هتأرما قرافب نآ لجرلا دارا اذا هوجولا يأ نع هتلآسو : ةلاسم

 رهاط وا لماح يهو اهقراقب نا مهيلا كلذ بحأ لاق .اهقرافي نآ ءاهقفلا ىلا

 .عامج ريغ يق
 ةأرما قالط نع هتلأسو .عاقرلا باتك نم .ةفاضملا ةدايزلا نم :ةلأسم

 حلصي فيك تلق معن لاق .اهقالط حلصي اهسافن نم ترهط دق
 ارارض كلذ نوكي له تلق .ةعضرم يهؤ كلذ نم رثكأ وأ ةنس ضيحتالو
 مل نإف تلق .اهسافن نم ترهط دقو اهقلط هنأل ال لاق .اهايإ هكاسمإب

 .ضيح تالث ضيحت ىتخ اهسبحيلف لاق رثكا وأ نيتنس وآ ةنس ضحت

 اتالث قلاط تنأ هتأرمال لجرلا لاق اذاو . رفعج نب عماج.نمو :ةلأسم
 ىتح ةدحاو تقلط ترهطو ةضيح تضاح املكف ةين هل سيلو ةنسلل
 ىون اذاو .اهتدع نم ىلوألا ةضيحلا بسحتالو تاقبلطت ثالت لمكتست

 .ىونام وهف هناكم اقلاط نوكت نا

 اذا ةدحاو قلاط ىهف اتالث مسي ملو ةنسلل قلاط تنا لاق اذاو : ةلأسم

 .ةدعلا ف تناكام اذه ق ةعجرلا كلمي وهو ةضيح لوأ نم تقلط ترهط

 .اهب لخد دقو رغص وأ ربك نم ضيحتال نمم تناك ناو هنمو :ةلأسم
 ةدحاو رهش لك عم قلاط ىهف ةين هل سيلو ةنسلل اتالث قلاط تنأ لاقو

 يضمي ىتح قلطت الف يثغ دق ناك نا مهضعب لاق دقو .ملكت موي نم
 اذاو دريغ نمو .ملكت ذم قلاط ىهف يثغدم رهش ىضعم ناك ناو .رهش
 اذا اهيلا بتك ةدعلل ةدحاو اهقلط نا دارأف هتأرما نع ايئاغ لجرلا ناك

 مت قلاط تنأف ترهط مت تضح مت اذه يباتك كيلا لصو اذا ةخسن ءاج

 اذا اهيلإ بتك ضيحتال تناك اذاو .قلاط تنأف ترهط مت ىرخأ تضح اذا
 بتك ءاش ناو قلاط تنأف اذك وأ اذك رهش لاله لهأ مت اذه يباتك كءاج
 ناك اذا هنأ ليق دقو لاق هربع مو قلاط تنأف اذه يباتك كءاج اذإ اهيلا

 يباتك كيلا لصو اذا اهيلا بتك ةدعلا قالط اهقلطي نأ دارأو اهنع ابئاغ
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 قلاط تناف كدنع نم يجورخ دعب نم ترهطو تضح دق تنك ناف اذه

 .ةدحاو قلاط تنأف ترهطو تضح اذإف ترهطو تضح دق ينوكت مل ناو

 ءاش ىتم اهقلطيف اهي لخدب نأ ليق هتأرما قلطب نأ لجرلا اذاو :ةلأسم

 ةخسن ارتس اهيلع ىخرأ وأ اباب اهيلع قلغأ وأ اهب لخد دق ناك ناو
 .اهب لخد يتلا ةدع لتم اهتدعو اهب لخد يتلا قالط لثم اهقالطف اباجح
 لخي ملو اهب لخدي مل اذا ةريبكلاو ةريغصلا ةمالاو باتكلا لهأ ءاسنو
 ناف ضئاح ىهو هتأرما لجرلا قلطب الو .ءاش ىتم اهقلطب كلذ ق اهي

 كلت تسيلف ضئاح ىهو هتأرما قلط نمو .هبر ىصعو هقالط زاج لعف
 تلاقف كعم ةنالفو قلاط تنأف تضح اذإف لاق اذاو .اهورق نم ةضيحلا

 مهضعب لاقو اعيمج امهيلع عقي نا سايقلا يف يغبني هناف تضح دق ينإ
 .اهتبحاص ىلع اهقدصي الو اهسفن ىلع اهقدصي

 .اهتدع تضقنا دقف تعضوو لمحلا يق ةدحاو هتآرما قلط نمو : ةلأسم

 اهناف لماح ىهو ةنسلل قلاط ىه لاق نمو .عضت نا لبق عجار ءاش ناو

 .قافتإلاب اهنيح نم قلطت
 دقو اهداليم يق ىهو اهنع تامو لماح ىهو هتأرما قلط نمو :ةلأسم

 .اهجوز اهنع يفوتملا ةدع اهيلعو هنرت اهنإف همدق الإ هلك اهدلو جرخ
 .هترتال لاق نم لاقو ةدعلا اهيلعو هلك دلولا جورخ متتسي ملام هترتو

 عبتيال علخلاو ةدعلا ق ةأرملا تناك اذا قالطلا عبتتي قالطلاو : ةلأسم

 ناك ابيرق الصفنم وأ ناك الصتم قالطلا عبتي علخلاو ةخسن يفو.علخلا
 ءاليالا عبتي قالطلاو .قالطلا ناعبتب راهظلاو ءاليإلاو .اديعب وأ
 قالطلا اهعبتيالو ةنئاب ةعلتخملا نال علخلا عبتيال قالطلاو .راهظلاو
 مالكلا ف ةلض نوكي نأ الإ اديعب وأ ناك ابيرق الصفنم وآ ناك الصتم

 قالطلا اهعبتي ةيعجر ىهو ةدحاو ةقلطملاو .قالطلاب اهتيربآ دق هلوقك
 نأ الإ علخلا دعب قالطال هنا حاضولا نعو ثالثلاب نبت ملام ةدعلا يق
 يذلا قالطلاو .اهقحل قالطلا نم اهعبتأ امف .اهقلطيو هيربت نا طرتشي
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 قالطلاب فلح مث يعجرلا قالط هتجوز قلط لجر لتم هناف قالطلا عبتي
 قالطلا عبتي قالطلا نال قالطلا هيلعو اهب عقي كلذ نإف تنحف اثالث
 قالطلا نا نسحلا وبأ لاقو .ةعجرلا هيف كلمي اميف كلذو ةمألا قافتاب
 .عرشلا نايب باتك ىلا عجر .ةدعلا يف تمادام يعجرلا ىلع عقي نئابلا

 اهناسلب هتذا ةجوز هل لجر نع هتلأسو ديعس يبآ ماكحأ نمو :ةلأسم
 نأ هل له .اهعم دلو لجأل اهنع رخأتم ضيحلاو ضيحت نمم يهو
 .ةدعلل الا اهقلطي نأ هل سيل ليق هنا يعم لاق .ضيحت نا لبق اهقلطي
 نم رهط نع اهضيح رثأ ىلع اهقلطي نأ لبق ضيحت يتلا يف ةدعلا قالطو
 قالط ىضقنا دقف رهطلا دعب ةدحاو ةرم ولو اهعماج نإف .عامج ريغ
 نمم تناك ناو .ضيحلاب اهتدع تمادام ضيحت عجرت نأ الإ اهنم ةدعلا
 له اذا ليقام ىلع يدنع اميف ةدعلا قالطف ربك وأ رغص نم ضيحتال
 ولو اهعماجو لالهلا له نإف .روهشلاب اهتدع نأل عامج ريغ نم لالهلا
 رهشلا لاله ىلا اهرظتني نا الإ اهنم ةدعلا قالط ىضقنا دقف ةدحاو ةرم

 .جرفلا يف جلوف جرفلا ىلع ءاملا فذقف جرفلا نود اهغماج ناف تلق .اضيأ
 نمم ابيث تناكو كلذ دارا اذا هنا يعم لاق .عامجلا ةلزنمب كلذ نوكي له
 ناك اهي كلذ لعفق اضئاح تناك ول هنأل عامجلا ةلزنمب يدنع وهف فشنت

 وهو كلذ نم لسقلا اهيلع كلذكو ضيحلا يف عماج نم ةلزنمب مهدنع
 له جرفلا يق ةفطنلا جاليا كلذي دري مل ناف هل تلق .عامجلا ىنعم هبشي
 ىنعم تبت اذا ةدعلل اهقالطو ةدعلا ىنعم يق هنا يعم لاق ءاوس نوكي
 لهف هل تلق .ةدعلا هنم نأل عامجلا هبشأ عامجلا عوضوم يق ءاملا لوزن
 هنا يعم لاق .متالا اهلبق نم فاخ اذا اهدب يق قالطلا لعجي نأ هل زوجي

 ةنسلا ليبس ىلع اهجارخا ىلا ليبس هل نكي ملو اهكسما نم مثالا فاخ اذا
 لعجي نا كلذب هنم تيضرو اهكاسما نم مثالا فاخو ةدعلا قالط يق

 اميف اهفصني وأ اهقلطي نا هيلع نأل يدنع كلذ هل ناك اهدي يف قالطلا
 ةربغ يف اهسفن قلطت نأ يه اهل لهف هل تلق .ةقفنلاو ةوسكلا نم اهل مزلي
 ررض اهيلع نوكيال نأ ينبجعي لاق .قالطلا اهكلم اذإ ةدعلا قالط تقو
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 حيحص كلذ يق اهيلع يل نبي مل تلعف ناف قالطلا ف ةنسلا يه فلاختالو
 لاق .اهيلع هيف ررضلا توبتل كلملا اهسفن نع فرصت امنا تناك اذا متا

 قلطت اهنا ةنسلل قلاط تنا لماح ىهو هتجوزل لاق لجر يق ديعس وبآ
 نكت مل ولو لمحلا عضول اهتدع نأل ةنسلاب زئاج اهقالط نأل اهنيح نم
 ىنعم ىلع ضيحلا نم رهطت ىتح قلطت نكت مل كلذك اهل لاقف الماح
 اذا لماح يهو اهل لاق ناو .ضيحت نمم ىهو ةنسلا قالط ىنع اذا هلوق
 هل ليق .تقلط اهسافن نم ترهطو تدلو اذإف ةنسلل قلاط تنأف تدلو

 هيبش لاق .ءاوس لوقلا نوكي له ةنسلل قلاط تنأف تدلو نا لاق نإف
 .دحاو ىنعم نوكن نا ي دنع
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 سداسلا بابلا

 اعمتجا اذإ هكرتو لعفلاب قالطلا ق

 اهطي ملف كطأ مل نا كتيطو نإ قلاط تنا هتجوزل لاق لجر نع هتلاسو
 اهيطو نإف هل تلق .نيبتال اهنا يعم لاق ءاليالاب نيبت له رهشا ةعبرا ىلا
 دقو ملو هل تلق .قالطلا عقبالو .يطولاب ربلا عقي هنا يعم لاق همزلبام
 لاق ىلوم هنا اهدحو اهلاق اذا كتيطو نا هلوق نا تبث دقو كتيطو نا لاق
 الف كطا مل نا اولاق امك هلوقب ءانثتسالاو ربلاو ثنحلا ىنعم قفتا هنال
 يف ثنحلا لطب دحاو ىنعم يق ربلاو ثنحلا ىنعم قفتا اذا ايلوم نوكي
 كتيهلو نا لاق نإف كلذكو هل تلق .كلذ يف نيينعملا تاكتل عقيالو نيميلا
 .مل نا ماقم مدقت ملو ىلوالا لتم ةبهأ ىعم لاق .كطا ملو

 الا اديز تملك نا قلاط تنا هتأرمال لاق لجر يف ديعس وبأ لاقو : ةلأسم
 فورعم ربغ ىلع ءانثتسالا عقوأ هنال ال لاق هملكت مل وا هتملك نا قلطت

 ناو قلاط تناف رادلا هذه يف كتعماج نا هتأرمال لاق لجر نعو : ةلاسم

 اهعماجي مل ناو قلالد ىهف يف اهعماج نإف .قلاط تنأف اهيف كعماجأ مل
 .اهنع لسو اهيلع لخدي ءاليالا ىرن الو قلطت مل اهيف

 لاق .قلطت ىتم قلاط تنأف تججح اذا هتجوزل لاق لجر نعو :ةلأسم
 ىنعم ىلع لوقلا ضعب يفف فالتخالا ىنعم هيف جرخي ديعس وبأ
 قالطلا عقوو .ثنحلا ىنعم ق لخد دقف جحلاب .مرحا اذا هنا ةيمستلا

 متيال يذلا جحلا متي ىتح هنا لوقلا ضعب يف نا يعمو اجاح ىمسي هنال
 الا متيال جحلا نأل ةرايزلل فوطي ىتحف لوقلا اذه ىنعم ىلعو هبالا

 ىتح جحلا متيال هنا لوقلا ضعب يف يدنع جرخيو .ةرايزلا فاوطب
 ضعب يف يعسلا نأل ةرايزلل ةورملاو افصلا نيب ىعسيو تيبلاب فوطي
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 قلطت له قلاط تنأف تفط اذا لاق نإف هل تلق .ةرايزلا ق ةضيرف لوقلا
 لوقي نم لوق ىلع يدنع جرخي اذكه اذه لاق .ادحاو افاوط فاط اذا
 .فاوطلا لمكي ىتحف ىنعملاب لوقي نم لوق ىلع امأو .ةيمستلاب
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 عباسلا بابلا

 اهب لخدي مل اذإ ةأرملا قالط يق

 الو اهنيبت ةدحاولا نأ ليقف اهب زوجي نا لبق هتأرما قلط نم لكو
 اذا اضيأ ثالتلاو .ديدج حاكنب الإ اهدر هل سيلو ةدعلا يق هقالط اهقحلي

 رثكا لوالا يأرلاو ثالت وه لاق نم لاقو .ةدحاو ىهف اعيمج نهايإ اهقلط
 حاكنب الإ اهدر هل سيلو اهنيبت ةدحاولاو ةدحاولاك ثالثلا نا يدنع

 داع مت اديدج اجيوزت اهجوزت مت هنم تنابو اثالث اهقلط ناف.ديدج
 اهقلط داع مت اديدج اجيوزت اضيأ اهجوزت مت اهسمي نأ لبق اتالت اهقلط
 جوزت ىتح اهيلا هل ليبس الو هنم تناب دقف اهسمي نا لبق اثالت اهقلطف
 لوألا اذهل ناك هنم اهتدع تضقناو يناثلا جوزلا اهقراف نإف هريغ اجوز
 دق لاق هريغ نمو .اهب زجي مل يتلا يف اذهو ديدج حاكنب اهجوزتي نا
 لاق نم لاقو .اثالث تقلط اتالت اهقلط اذا هنأ لاق نم لاقف كلذ يق اوفلتخا

 .ملعأ هللاو لوقلا رتكا وهو ةدحاو قلطت

 تعمتجا كلذ ىلعو اهب لخدي مل يتلا عبتيال قالطلا نأ ةجحلاو لاق
 قالطلا اهقحلي مل قالطلا اهعبتا مت ةدحاو قلاط تنا اهل لاق ول هنا ةمالا
 انعمجا مث هنم ةدع يف الو هل ةجوزب تسيل اهنال كلذ يف فالتخا الو
 قالطلا نأ ةيمست ربغ نع تكسو قلاط تنا اهل لاق اذإ هناب ةمالا رشاعم
 ةيمست ربغب اعقاو قالطلا ناك نا املف قلاط تنأ هلوقل ةلاحم ال عقاو

 هي داري ىنعمل الإ عقتال ةيمستلا نآل مالكلا ق اوشح انهاه ةيمستلا تناك

 نيتنثلا نم ةدحاولا نم ثتالتلل ىنعمال هنال هربغ نع هيب لصقي مكحلا

 .لصفلا اذه مهفاف هل مكحي الوأ ةدع يق درب هل مكحيل

 جوزت لجر نع .ركب يبآ نب ديعس نب دمحم ميهاربا ابآ تلأس : ةلاسم
 نا دارأ نإف تلق ةقيلطتب هنم نيبت لاق اهب زوجي نأ لبق اهقلط مت ةأرما
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 مث تاقيلطت ثالت اهقلط نإف تلق .معن لاق كلذ هلأ ديدج حاكنب اهجوزتي

 اجوز حكنت ىتح اهتعجارم هل سيلو هنم تناب دق لاق تالت مت ثالت

 لوخدلا نآ لبق اثالث اهقلطيو ةرم دعب ةرم اهجوزت اذهو هريغ لاق .هريغ
 اهب لخدي ملو هريغ جوز اهجوزت نإف تلق .تارم ثالث كلذ لعفي ىتح
 .اهتليسع قوذي ىتحال لاق .اهعجاري نأ لوألا جوزلل زوجيأ اهقلط مث
 ناناتخلا يقتلا نإف تلق .معن لاق عامج وهأ لزني ملو اهعماج نإف تلق
 .ةقلطملا ةدع اهيلعو .معن لاق عامج وهأ لزني ملو

 قلاط يهف ةنالف تجوزتام ىتم لاق لجر .عاقرلا باتك نم : ةلأسم

 مل نم مهنمو اهجيوزت هل زوجي لاق .ال مأ زوجي كلذ دعب اهجوزتف
 نأ لاق نم مهنمو .حاكن دعب الإ قالط ال هنال كلذ يق ًاقالط هيلع بجوي

 عقي يذلا مالكلا نم ىتمو تلعفام ىتم لاقال دقعلا دعب هيلع عقي ثنحلا
 .دقعلا دعي ثنحلا هي

 اهتعجر ىلع دهشأ مث اهب لوخدلا لبق اهقلط مت ةأرما كلم نمو :ةلأسم
 .امهنيب قرفيو هيلع تسن دقف ديدج حاكنب هيلإ عجرت ملو اهيطوو

 اهقحلي الو اهنيبت ةدحاولاف اهي لوخدلا ليق هتأرما قلط نمو :ةلأسم

 يهف اثالت اهقلط اذاو .ديدج حاكنب الإ اهدر هل سيلو .دعب نم هقالط
 عمج اذا ردتقملادبع لوق وهو تالت يه ليقو .ناميلس لوق وهو ةدحاو
 .هريغ اجوز حكنت ىتح اهنلا عجريبال هناو نسحلا وهو ةدحاو ةملكب كلذ

 .رثكا لوالا يأرلاو يلع نب ىسومل لوق هنا عضوم يقو
 عجري هناف اهب لخدي نأ لبق اثالث اهقلط مت ةأرما جوزت نمو :ةلاسم

 مل اذا اهنيبت ةدحاولا نأل .نيتقيلطت ىلع هعم نوكتو ديدج حاكنب اهيلا
 حكنت ىتح هل لحتالو ثالثب نيبت اهنا اثالث لاق اذا هنا ليقو .اهب لخدي

 ةدحاو ةقلطملا يف ةجحلا .ملعأ هتناو ردتقملادبع لوق وه ليقو هريغ اجوز
 ىلاعتو كرابت هتنا لوق ديدج حاكنب الإ اهيلإ ةعجرال هنأو اهب زاوجلا لبق
 ةدع الو امهنيب حاكنلا خسف ةقيلطتلا هذه تناك املف ةدعلا اوصحاو
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 اثالث اهب لوخدم ريغ هتجوز قلط نمو .ثالثلاك ةدحاولا نأ انملع اهيلع
 ةدع الو نهنم ىلوألاب نيبت اهنأل ةدحاو الإ اهب عقي مل ةدحاو دعب ةدحاو
 اثالث قلاط تنا اهل لاق ول كلذكو هل ىنعمال قلاط تنأ ةينات هلوقف اهيلع
 انالن هلوق لاح ق اهنأل هل ىنعمال اثالث هلوقو قلاط تنا هلوقب تناب
 اهقلط اذإف اهيلع هعوقو ةلاحتسال اهب عقاو ريغ قالطلا قالطف ةيبنجأ

 ..هريغ اجوز حكنت مل ناو اهجوزتي نا هل زاج اتالت
 قالطلا دعب المح تعداف اهقلط مث ةأرما كلم لجر نعو :ةلأسم

 هنا هيلع نيمي الو امهنيب ناعل الف ناعل امهنيب له تلق كلذ وهركنأو
 .ةنعالم نيقلطملا نيب سيلف اهيطو
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 نم اثلا ف ايل ١

 مت كلذ دعب جوزب تجوزت مت تقلط اذإ ةأرملا

 هدنع نوكت مكيب كلذ دعي اهجوزت

 اهقلط مت اهب راجو رخا اهجوزت مث ةقيلطت هتأرما قلط لجر نع لئسو
 اوفلتخا لاق .قالطلا نم هدنع نوكت مك لوألا اهجوزتو اهتدع تضقناو

 ثالت لاق نم لاقو .نيتقيلطت ىلع هدنع نوكت لاق نم لاقف كلذ يق
 .ثالث هنا لاق تنأ لوقت امف هل ليق .تاقىلطت

 ىلع دهشي نا هل سيلف ل وخذلا لبق اهقلط مت ةيبص جوزت نمو :ةلأسم
 ..ديدج حاكنب الا اهتعجر

 ةتالت هيف انباحصالف غلاب ريغ ةيبص ىهو هتجوز قلط نمو :ةلاسم
 كلذ دعب دعتست مث اهقلط نبح قالطلا اهب عقي مهضعب لاق .ليواقأ
 رهشلا لهأ اذإف لالهلا ىلا الإ قالطلا اهب عقيال نورخآ لاقو رهشأ ةتالث
 عقيال مهضعب لاقو .رهشأ ةثالث كلذ دعب دعتست مث ةقيلطتلا اهب تعقو

 قالطلا اهب عقي مت اموي نيتالتب اهقلطي نا دعب نم الإ قالطلا اهب
 دعب نم الا قالطلا اهب عقيال مهضعب لاقو .رهشا ةتالت كلذ دعب دعتستو

 .رهشا ةتالث كلذ دعب دعتستو قالطلا اهب عقي مت اموي نيتالثب اهقلط نا
 قالطلا عوقو يف فالتخالاو امهرمأف ضيحملا نم تسيلآ دق تناك نإف
 .دحاو امهب

 ةقيلطت هتأرما قلط لجر نع يلع نب رهزاو يلع نب ىسوم نع : ةلاسم

 لبق نم اهنع تام وأ اهقلطو لجر اهكلم مث ةدعلاب هنم تناب مث نيتنثا وأ
 نم يقبام ىلع الاقف اهجوزت نإ لوألا دنع ن وكت مك ىلع اهب لخدي نا
.قالطلا



 مث اهحكن مت اهب لخدي نآ لبق اهقلط مت ةأرما حكن لجرو :ةلأسم
 اجوز جوزت ىتح هيلع تمرح دقف تارم ثالت اهب لخدي نآ لبق .اهقلط
 وا رخالا جوزلا اهب لخد هل تلح اهقلط مت هريغ جوز اهجوزت ناف هريغ
 نأ لبق نم تاقيلطت تالث هتجوز قلط نميف اوفلتخا اولاقو .اهب لخدي مل
 نورخآ لاقو .هريغ اجوز حكنت ىتح اهجوزتيال مهضعب لاقف .اهب لخدي
 نأ لبق نم ةدحاو اهقلط نإف تلق .نيتقيلطت ىلع هدنع نوكتو اهجوزتي
 .ديدج جيورتب الا اهدريال لاق .جيوزت ريغب اهدري له اهب لخدي

 اهجوزتي مت تقلطو هدعب نم تجوزتف اثالث هتجوز قلط نمو :ةلأسم
 اهجوزت مث تقلطو هدعب نم تجوزت مت اثالث اهقلط مت اهب لخدو ةينات
 نا هل زئاجقف تقلطو هدعب نم تجوزتف اثالث اهقلط مث اهب لخدو ةتلات
 جيوزتب اهتعجارم هل زاج جوز نم تناب املك ةرم دعب ةرم اهجوزتي
 .ادح كلذ ق ملعأ الو .دددج
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 عساتلا بابلا
 قالطلا عقي ملام ةقلطملا ىطو ق

 هلق ةنسلا قالط هتجوز قلط يذلا امأو دمحا نب نسحلا يلع ييا نع

 .ملعأ هتناو اهيلع قالطلا عقي ملام اهيطو

 دسقتأ اهاطي وهو هتجوز قلطي لجرلا نعو عاقرلا باتك نم :ةلاسم
 دعبو عامجلا ىضم اذا لوقأف .انئاب نكت ملام ةعجر امهنيب مأ ادبأ هيلع
 ناك ولو انياحصأ نم ءاهقفلا دنع هيلع تمرح دقف قالطلا مالك نم هغارف

 رمأي ال ىلاعت هللاو قالطلل ىنعمال ناكل لجو زع هتنا مكح يق ازئاج اذه
 .هل ىنعمال ءيشي

 يه لاق قلاط تناف ادبأ اذكو اذك تلعف نا هتأرمال لوقي يذلاو :ةلأسم
 قالطلا اهيلع عقيال ءاهقفلا نم لاق نم لاقف .ادبأ اذكو اذك تلعف نا قلاط
 اذاف لعفت ملام اهاطد نأ اهجوزل تفصو ىتلا ةأرملا هذهو ةدحاو ةرم الإ

 .باوصلاب ملعأ هتناو قالطلا عقو دقف تلعف

 ةنس لك يل يحضت هتأرما هل تلاق لجر يف يلع نب ىسوم لئس : ةلأسم
 قلاط تنأف انيمس اسأر وأ اسيت ةنسلا هذه يحضا مل نا لاقف ةلوزهملاب

 اطي مل تقؤي مل ولو يحضي ىتح اهاطي نا هلف اتقو اهل تقو دق لاقف

 هناف ماعلا جحي مل نا هتأرما قالطيب فلحب يذلا ق ليقو : ةلأسم

 اوفوأو هنم اوجرخ اذا يذلا هدلب لهأ جورخ رضحي ىتح يطولا هل عساو
 مل نا هلوق امأو .تنح جحي مل نإف جرخيو يطولا نع كسمي مت جحلا
 رهشأ ةعبرأ تلخ نإف هنيح نم يطولا نع كسمي هنإف اجاح جرخي جحي
 اذك عضوم ىلا جرخي مل نا لاق نا اماو .ءاليالاب هنم تجرخ جرخي مل
 .عضوملا كلذ لصي نأ لبق عجر ولو هنيمي نم جرخ دقف جرخ اذإف
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 اطيال اذهف قلاط هتأرماف هوبأ مدقي موي لوقي لجر نعو :ةلأسم
 قلاط ىهف هويأ مدق اذا لاق نإف .رهشأ ةعبرأ الخ اذإ ءاليالا هيلع لخديو

 مويب همودق لبق لاق اذا كلذكو .تقلط هوبأ مدق اذإف هتجوز يهو اطي وهف
 .هيلع لخدي ءاليالاو اطيال اذهف كلذ وحن وأ

 لك يف اهقالطب فلاحلا ىلع روجحم ةجوزلا ىطو نا ليق دقو :ةلأسم
 قالطلا بجوت نيمي لكو .ام اموي قالطلا هتجوزب عقو لعفي ملااذا ءيش
 هيلع روجحم يطولاف ةلاحم ال لعفي مل نا ام اموي نيميلاب هنم هتجوزل
 مل اذإف هلعفب الإ قالطلا نم هل جرخم الف هلعفي مل ناو قالطلا عقوأ هنال

 اهنم ىضق من اهتعجر كلمي اقالط هتجوز قلط يذلا امأو هنمو :ةلأسم
 رظن وأ جرفلا سم اذا امأو .هيلع كلذ دسفي الف جرفلا نود اميق هتجاح

 ملعن الو هيلع تدسف جلوأ ناف جلوي ملام فالتخا كلذ ىفف ادمعتم هيلا

 هيلع دسفت مل اذاو لاهجلا نع رتست ليق يتلا يه هذهو .افالتخا كلذ ق
 اهلتم نكس يف اهنكسأ ثيح نكست نأ اهلو ةقفنلا اهلف ةدعلا يف تناك امف
 اهنكسي نا هل ليق دقو هيف نكسلا هل اهمزلي دلب يف اهتدع يضقنت ملام
 ماكحأ اهماكحأو .اهسفن ىلع تنمأ اذا هدلب ريغ وأ هدلب ق ءاش ثدح
 .اهتعجر كلمي ناك اذا هيلع دسفت وأ اهتدع ضقنت ملام ةيجوزلا
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 رشاعلا بابلا
 ةيانكلاو ةيلهاجلا قالط يق

 لوقلا اذهب دارأ اذا قلطت له كبراغ ىلع كلبح هتجوزل لاق لجر نعو
 نم عقي مكف هل ليق .قالطلا هي دارأ اذا قلطت اهنأ يعم اذكه لاق .قالطلا

 عقي عضوملا اذه يف ملعأ الو ةدحاو اهنأ يعم لاق ةفصلا هذه ىلع قالطلا

 لاق .يزجت قيلطتلا ةيانك لكو لاق .ةدحاو نم رثكأ يوني نأ الإ اتالت

 .قاتعلا ق ةنانكلا يزجتالو رظنلا نب دمحأ

 وهأ ةئىرب ينم تنآ هتأرمال لاق لجر نعو عاقرلا باتك نم : ةلأسم

 وهو ةدحاو يه لاق .باطخلا ق بطخيو ةدحاو ىه ح اهتعجرب كلمأ

 هايشأو ءيرب كنم انأو ةئنىرب ينم تنا هتأرمال لاق لجر نعو :ةلأسم

 امأو ةدحاو يهف ًاقالط ىون نا لوقي عيبرلا ناكو .اقالط هارأ ال لاق .اذه
 .ذخأن عيبرلا لوقب رتؤملا وبأ لاق .عيش الف اقالط ونب مل ناو ىوني مل نا

 دق لاق ول هنأ ىلع اوعمجاو دمحم ييأ خيشلا ةروتنم نم : ةل اسم

 .هي هيلع مكحيال هنا اقالط دري ملو كيلع يل ليبس ال وأ كتيلخ وأ كتكرت

 وأ كلهاب يقحلأ اهل لاق اذا ةيلهاجلا قالط يق اوفلتخاو هنمو :ةلأسم
 لهأ قالط ناك امم ظافلألا هذه وحن نم ناكام وأ كيراغ ىلع كلبح

 عقيال مهضعب لاقو .لوقلا اذه رهاظب قالط اذه مهضعب لاقف ةيلهاجلا
 .لوقلا اذه رهاظب قالطلا اذهي

 مهنم موبلا لمعلا هيلع وأ انباحصأ رثكأ دنع عقي قالطلا :ةلاسم

 .قالطلاب ظفللا راهظا وه حاصفالاو اضيأ هنع ةيانكلاو هب حاصفالاي

 لجرلا لوق لتم وه ىنكسلاو .مهريغ نمو مهنم قافتإب مكحلا بجي هبو
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 وأ كبراغ ىلع كلبح وأ ةئيرب وأ .ينم ةيلخ تنأو كلهأب يقحلأ هتأرمال
 وا قالط وهف قالطلا هب دارأ اذا ظافلألا هذه وحن نم ناك ام وأ ىدتعا

 مهرتكأ لوق اذه مهعم قالط وهف قالطلا هب ديري طغل نم هب ملكتيام
 وأ ىدتعا وأ ةئيرب وأ ةيلخ تنأ لاق نمفف اوفلتخاو .قيفوتلا هتنايو

 قلطتال مهرتكا لاقو قالطلا ريغ يوني نأ الا قلطت مهضعب لاق .يجوزت
 .قالطلا هب .يوني ىتح

 كيلع يل ليبسال وأ كتيلخ وأ كتكرت دق لاق ول هنا ىلع اوعمجا :ةلأسم
 لاق اذا ةيلهاجلا قالط ق اوفلتخاو .هب هيلع مكحيال هنا قالطلا دري ملو
 امم ظافلألا هذه وحن نم ناكام وأ كبراغ ىلع كلبح وأ كلهأب يقحلأ اهل
 لاقو .ظفللا اذه رهاظب قالط اذه مهضعب لاقف .ةيلهاجلا قالط ناك
 .ظفللا اذه رهاظب قالطلا عقيال مهضعب

 يونيالو هرهاظب موكحم حارصلاف تايانكو حارص قالطلاو : ةلأسم
 دنع قالطلا حيرصو .اقافتا اهيف ىوني تايانكلاو .ةمألا عامجاب هيف
 .قلاط تنأ هلوق برعلا
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 رشع يداحلا باللا

 كلذ هيشأ امو مونلاو ةياكحلاب قالطل ١

 لاق فيك لاقف .هتجوز قلط دلبلا نم الجر نأ هتأرما هتربخا لجر نعو
 .ال مأ هتجوز قالط اذه يف هيلع لخدي له معن تلاق .قلاط قلاط تنأ اهل

 .قالطب سيلف هب هريغ نع ربخو ةياكح كلت تناك اذإف
 كلذ صقي حبصأ مث هتأرما قلط هنا مانملا ف ىأر لجر نعو : ةلاسم

 لوقي ناكف ريشب امأ لاق .اهل قالطلا ةين ريغ ىلع اهريغ ىلعو اهيلع

 .صق نإ و اسأب هيلع ىري نكي ملف ناميلس امأو .هيلع سأب الو صقيال
 هتجوزل لاق نالف لاقو هتجو. ثدح لجر .عاقرلا باتك نم : ةلأسم
 اقالط درأ ملو .هي كتتدح انأ امنا ال لاق .ينتقلط هتجوز تلاق قلاط تنأ

 عقي امناو هربغ نع ةياكحلاب عقيال قالطلا نأ باوجلا .ال مأ هقدصت

 هقلا ناف قالطلا اومزع ناو لئاق نم لج هقا لاق هيلع مزع اذا قالطلا

 .هب لمعن مل فالتخا هيفو .ميلع عيمس
 لجرلا لاق اذا هنيح نم عقي امنا قالطلا نا يلع نبا ىسوم نع : ةلأسم

 اذه فسنت مل نا قلاط يه هلوق لتم لوقلا ق نكمب ال ءيشب هتأرمال

 اذهف رهشلا اذه يق ةمايقلا مقت مل نا وأ ءامسلا ىلا دعصت مل نإ وأ لبجلا

 .لاقام نبح نم قالطلا اهيلع عقي يذلا وه

 ىلع رم نم نع هتلأسو .بوبحم نب دمحم نع لئاسم رثآ ىلع : ةلأسم

 مهيلع رمف ةقلعم اهلجربو ةقلطم دنه نولوقيو نونغي وهو نايبصلا
 اهلجربو ةقلطم دنه لوقيو ينغي لجرلا ماقف دنه هتأرما مسا لجر
 دارأ اذا قلطتال اهنأ موقلا بتك ف دجوي لاق هتأرما قلطت له .ةقلعم
 .لوقلا اذهي ذخأي هنا لاقو ءانغلا
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 لاقف .قلاط تنآ لوق هل تلاق دقو .هتجوزل لجرلا لوق امآو :ةلأسم

 اهمالكل قالطلا كلذب ديريالو قلاط تنأ لوق .ةياكحلا كلذب ديري كلذ
 اهنا يهت زئاجلا ىنعم ق امأو .مكحلا ق قالط ةياكحلاب عقيال هنأ ىعمق

 : قيضلا هيك وجام كلذ دحب هتقدص مث نولا ةكد
 .هتلا ءاش نا زئاج
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 رشع ىناثلا بابلا

 ةنجلا لهآ نم جاجحلا نأ قالطلاب تفلح ىنا ءاهقفلا ضعيل لجر لاق

 تسلف لعف ام لعف دقو ةنجلا جاجحلا لخد ناف كتجوز ىلع مقأ لاقف
 .كنم تناب دق ةجوز ىلع كماقمب رانلا لخدت

 نبا ىتأ الجر نا اومعزو .عاقرلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم :ةلأسم

 سابع نبا هل لاقف ةقيلطت ةليح قلاط تنا يتأرمال تلق ينا لاقف سابع
 نايب باتك ىلا عجر .ًاؤزه هثا تايآ تذختاو كبر تيصعو كتأرما كتقراف
 .عرشلا
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 رشع ثلاثلا بابلا

 ٠ رب جلاب قىاللللا

 ههركا ءاوسو قالطلا عقي مل .اهركم قلطف قالطلا ىلع هركا نمو

 .هربغ وأ ناطلس

 نم كتحرس الاو ينقلط هل لاقف يوط ق هتأرما هتلد لجرو : ةلاسم
 يبا نع كلذكو نيتنتا تقلط اتالت اهقلط ناو قلطتال لاق .اهقلطف يدي

٠ 
 س

 .هتلاددنع

 كتآرما نقلطتل هل اولاقو موق هذخا لجر نعو . .عاقرل ا باتك نم : ةلاسم

 هقالط سيلف برضلا نم ائيش فاخ نا لاق .اعيجو امرض كنبرضنل وأ

 هقالط سيلف هسفن ىلع فاخب ابرض برضي نأ فاخ نا هربغ لاق .عيشي

 الإ دعولا دعب سيلف هودعو اذا بوبحم نب دمحم لاق رثؤملا وبأ لاق .ءيشب

 .قالطلا هيلع عقيال قالطب فلح نإف هلمتحدال برضي هودعو اذاو .لعفلا

 فلحي مل نإ رمأ ىلع قالطلاو قتعلاب فلح لجر نع لئس : ةلاسم
 ىلا رطضاو رفي وأ برهي نأ عيطتسيال ناك نا لاقف .هنيد ىلع فاخ هيلع

 .قتعالو قالط هيلع سيلف نيميلا
 زطق ناك مايأ ءاتعشلا ابأ تلأس لاق يسرافلا ليمج نأ اومعزو : ةلأسم

 لاق .قتعلاو قالطلاب سانلا فلحتسي ناكو ةرصبلا ىلع كردم نب
 لاق انع دت نامزلا اذه لثم ق سيل تلقف لاق ءاتعشلا وبأ ىنع ضرعاف
 فاخ اذا لوقي دربغ ناكو .نيضم نهنم ىمسام بجاو قالطلاو قتعلا

 لتم ىلع كلذ هب عنص دق هريغ ىأر وأ ةلكنم ةبوقع وأ لتقب هسفن ىلع
 .ءيشب مهناميآ سيلف هنم داري يذلا

 ىلع ةينلا لازاف كتجوز ةنالف قالطب فلحا هل ليق نإف هل تلق : ةلاسم

 ۔ ٦٩[٤

 



 قح ريغب اهركم وأ ًاروبجم فلح ناف لاق .ال مأ هتجوز قلطت اهل ةيمس
 ناو .دارأ فيك ةينلا فرصي نأ هلو قالطلا هيلع عقي الو هتين ةينلاف
 نم دحأ وآ مكاح هفلاح وأ فلحي نأ هيلع بجيام ىلعو قحب فلح
 هتين فرص هنأ لوق هعفني الو هل ةينالو مكحلا يف قالطلا همزل نيملسملا
 .هتين هل اذه ربغ ىلعو هل ال قحلا مكاحل ةينلا نأل

 داراف هدي يق عقوف ديز نبا نسحلا بلط يق ناك رابج لجر نعو : ةلأسم
 لاق ديز نب نسحلا اذه سيل لاقف ىعسي لجر ءاجف .رانلاب هقرحي نأ

 ديبع نب ورمع اذه نآ قالطلابو هتناب هفلحف ديبع نب ورمع لاق اذه نمف .
 هادق هنأل هيلع ثنح ال لاق ةدنلا راضحا نع لفغ ناو ال مآ ثنحبأ فلحف

 .ملعأ هتناو لعفام ىلع روجأم وهو نيميلاب ملظلا نمو بذكلاب باذعلا نم
 هعفنت معن لاق .هعفنت ةينلا رضحا ناف تلق .قالطلا نع فقاو انأو

 امهنيب ىنعم ىلع لجر فلح ول هنأ امك عضوم يقو .قالطلا هيلع عقيالو
 مكاح هفلح ولو .هتين ةينلا نأ هفلح امك هل فلحب كلذل امكاح اميق ملو

 امهنيب يذلا ىنعمل وأ قحلا ىلع نيميللا امهنيب هاماقآ نيملسملا نم لجر وأ
 .ملعأ هتناو هتين هعفنت مل كلذ فرصل ةين رضحأو

 رابجلا دنع اهقالطبي فلح اهجوز نأ ةأرملا دنع حص ناو : ةلاسم

 فرص هنأ مكحلا ق هنم لبقي مل ابذاك هل هيلع قح الب هركم ريغ راتخم

 يتجوز ريغل تيون لاق .مث ًاراتخم قالطلاب ظفل نم نأل اهريغ ىلإ ةينلا
 ناك اذإ هتين هل ةعفان اهنا تلق امناو .مكحلا يف كلذ لوبق اهل زجي مل

 اذا هتينب ةينلا ناك هوركم وهو قالطلاب فلحف فاخ هنأ هللا نيبو هنيب
 .ملعأ هتناو هتجوز ملعت ملام اهفرص

 هنأ انباحصأل دوجوملاق هتجوز قالطب ناطلسلا هذخأ نمو : ةلأسم

 وه قلطف قلط هل ليق نإو .السرم ًاقالط قلط اذإ قالطلا هيلع عقيال
 عقي الف كلذ ىلع هوهركاو اثالث قلطا اولاق ناف .ناتنتا عقت هناف اتالت

 بجويف ديز نب رباج امأو .قالطلا نم هيلع هركاام هاركالا دنع اهيلع
ىسوم امو .هبجويال هنأ هنع رخآ عضوم يقو .هيلع هركأ نم ىلع قالطلا



 هركأ اذا هيلع عقيال هنأ امهلوق يفف امهريغو بوبحم نب دمحمو يلع نب
 قالطاب فنصملا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نمو .هسفن ىلع فاخ اذا

 نيتنتا نهل لاقف ةوسن عبرأ هل ناك نمو كلذ هبشأ امو نهادحا وا عبرألا

 اثالث نهلك نقلطي نهناف ةدحاو ةدحاو لكل تيون لاق مث اعبرأ قلاوط
 ىون هنا لاق نا هنم ليقيالو .كلذ ق هقيدصت'نهل سيلو هل ةينالو

 .ةدحاو

 وأ اينامت وأ اعيس وأ اتس وأ اسمخ قلاوط ناتنتا لاق ناو :ةلأسم

 لك نهلك نقلط دقو دحاو هلك كلذ يف لوقلاف رشع دحأ وأ ارشع وأ اعست
 .ملعأ هتناو كلذ :هل ةينالو تالت ةدحاو

 ةدحاو لكلف ةقيلطت نكندن عبرأ نهو نهل لاق ناو عضوم قو : ةلاسم

 نكن لاق ناف .ناتقيلطت ةدحاو لكلف .ناتقىيلطت نكن لاق ناف .ةقيلطت

 ليقو ثالث ةدحاو لكل ليقف فالتخا هيفف ةدحاو لكل مسي ملو ثالت

 ةدحاو لك نإف .ةقيلطت نكنم ةدحاو لكل ثالث نكنيب لاق نإق .ةدحاو

 هذه اهعم منأ مل نكتيأ عبرأ نهو نهل لاق ناو .ىمس امك ةقيلطتب نيبت
 هنال .قالط نهادحا ىلع عقيال هنإ عبرألا عم تابف قلاط ىرخاف ةليللا
 نهنم ثالث عم تاب ناو .اعيمج نهدنع تاب دقف اهدنع منأ مل نكتيأ لاق
 ةقيلطت نهدنع تاب يتاللا ثالثلا نم ةدحاو لك باصأ ةدحاو عم تبي مل

 عقو نيتننا عم تاب ناو .عيش يه اهبصي ملو اهدنع تبي مل يتلا هذه نم
 ىلعو ةقيلطت اهعم تاب يتلا اهتبحاص نم اهعم تبي مل ةدحاو لك ىلع
 نم ةدحاو لك نم امهيلع عقي هنأل .ناتقيلطت ةدحاو لك امهعم تاب نيتللا
 لك تايقابلا نقلطو .اتالت تقلطنا ةدحاو عم تاب ناو .ةقيلطت نيتاه

 نم ةدحاو لك ىلع عقو نهنم ةدحاو عم تبب مل ناف نيتقيلطت ةدحاو

 الإ ةدحاو ةليل قف حصي نهعم تيبملا ن وكيالو تاقيلطت ثالت اهتبحاص

 لدبللا نم اعيبر ةدحاو لك عم مان ناف نهعم تيبيو اعيمج نهعمجب نأ

 قلاط ىرخألاف ةليللا اهعم تبأ مل نكتيآ لاق اذا تيبم اذه ق هل حصيالف

 عم اهلك ةليللا تيبي نأ الإ حصي مل ةليللا هذه ق انهاه تيبملا نوكي الف
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 اذه ىلعف اعبرأ وأ اثالث وأ نيتنثا عمجي وأ نهعم ًاتئاب نوكيف نهدحأ
 مل اهريغ عم اهتاب ةعاس الإ اهلك ةليللا نهادحا عم تاب ولو تيبملا نوكي
 .ملعأ هتناو امهدحا دنع تييم هل حصي

 ىهف مويلا اذه يف .اطأ مل نكتيأ عبرأ نهو هتاجوزل لاق ناف : ةلاسم

 نهيطو ولو اعيمج نقلط هلك مويلا ىضم ىتح نهدحأ اطي ملف قلاط
 نمم اهريغ قلطتو ةاطوملا قلطت مل نهضعب يطو نإف نقلطي مل اعيمج
 .اهاطي مل

 ناف قلاوط اهبحاوصف مويلا أطأ مل نكتيأ عبرأ نهو لاق ناف : ةلأسم

 مويلا ىضم ىتح نهدحأ اطي مل ناو قالط الف مويلا كلذ يف نهلك نهيطو
 ولف نهطي هل بحاوص ثالت ةدحاو لكل نأل اثالث نهنم ةدحاو لك تقلط
 مل بخاوص ثالت اهل نال اثالث ةاطوملا تقلط ربغال ةدحاو نهنم ىطو
 ثالتلا نم ةدحاو لكل نال نيتنتا ثالتلا نم ةدحاو لك تقلطو نهطد

 نم ةدحاو لك تقلط عبرألا نم نيتنتا ىطو ولو امهاطي مل نيتبحاص
 لك تقلط اتالت ىطو ولو ةدحاو امهريغ نم قلطو نيتنتا نيتاطوملا
 الا اهل ةبحاص ال ذا ائيش ةاطوملا ربغ قلطت ملو ةدحاو تاطوملا نم ةدحاو
 .تقلط دقو

 تالت نكنىنب تمسقأ نهل لاقف تاجوز ثالت هل نمق ددعس وبأ :ةلأسم

 ثالت ةدحاو لك ىلع عقب ليقف كلذ ق فلتخا دقف .نهيلع عقي مك تاقيلطت

 هفف ةين هل تناك ناو .ةقيلطت ةدحاو ىلع عقي لوقو .ازجتيال. قالطلا نأل
 .ملعأ هتناو ةدحاوف ةدحاو دارأ ناو ثالتق اتالت دارأ نإ هتين

 ةدحاوف نكنم ةدحاو تئيطو نإ نهل لاقف ةوسن عبرأ هل نمو :ةلأسم

 ناك نإ ليقف .نهنم ةدحاو ىطو مت .نهنم ةدحاو مسي ملو .قلاط نكنم

 اهاون يتلا ىلع الإ قالط عقيالف ىطو يتلا ريغ ىهو نهنم ةدحاو ىون
 مت لسغلا بجويام ردق ةنعط نعطف ىطو يتلا يه تناك ناو .هلوق دنع

 عقوي مل السرم ناك ناو اهدحو تدسف كلذ قوف ىضمأ ناو تقلط عزن
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 قوف دازو ىضم ناك ناو نهنم ىطو يتلاو نهقلط نهنم ةدحاو ىلع هتين
 .هيلع اهدحو تدسف ةفشحلا

 اهلتمف اهصطوف قلاط نكنم ةدح اوق ةنالف تصطو نإ لاق ناو :ةل اسم

 .ملعأ هللاو اضرأ

 قلطو ةقيلطت نهنم ةدحاو قلطو ةوسن عبرأ هل ناك ناو :ةلاسم
 نكتكرشا دق لاق مت ةعبارلا نم ءالأو ةتلاتلا نم رهاظو نيتقيلطت ةيناتلا
 ثالثلاب هنم نيبت نيتنتا اهقلط .يتلا ناف ةدحاو لك ىلع تلعج اميف نكلك

 لك نببت اهنم ءالاو اهنم رهاظ يذلا كلذكو ىرخألا ةقيلطت يف اهكرشآ هنأل

 لوق ىلعو زجتيال قالطلا نآ لوقي نم لوق ىلع اذهو ثالث امهنم ةدحاو
 ءالا يتلاو اهنم رهاظ يتلاو ةدحاو اهقلط يتلا نيبت أزجتي هنأ لوقي نم

 ةعبرأ ىضم اذإف .ءاليالاو راهظلا امهقحليو نيتقيلطتب ةدحاو لك اهنم
 نييب لوقلا اذه ىلعو ثالثلا ىلا في مل اذا ءاليالاي اعيمج .نب دقف رهشأ

 لجأ ىضم اذا لوقو .راهظلل رفكي ىتح نهبرقيالو تالتلاب اعيمج

 نمستقا لاق نإ كلذكو .تالثلاب اعيمج امهب تناب موب يق ءاليالاو راهظلا

 لوقو .راهظلل رفكي ىتح ناتقيلطت ةدحاو لك ىلع عقو نيتقيلطت نكنيب
 بوبحم نبا نعو .اعيمج امهب تناب موي يق ءاليالاو راهظلا لجأ ىضم اذا
 .لوألاب نيبت

 ةدحاو لك ىلع عقو اتالت نكنيب نمستقا ةوسن ثالتل لاق ناو :ةلأسم
 ةدحاو لك ىلع عقو نيتقيلطت نكنيب نمستقا لاق نا كلذكو .تالت

 ةدحاو لك ىلع عقو ةقيلطت نكنيب نمستقا لاق نا كلذكو ناتقيلطت
 .ةدحاو ةقدىلطت

 نكنم ةدحاو لكل تاقبلطت ثالت نكنيب نمستقا لاق نإ و : ةلأسم

 .ةقىلطت نهنم ةدحاو لك ىلعف ةقيلطت ةدحاو لكل ىون كلذكو .ةدحاو

 نه دحأ نم رهاظو نهدحأ قلط نأ دعب عبرألا بحاص لوقو :ةلاسم

 نهمزلي ةدحاو لك ىلع تلعج اميف نكلك نكتكرشا دق ىرخالا نم ءالاو
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 لبق هب تملكت مالك يف هتجوزل لاق نمم ءاهقفلا نم لاق نم لاق هنأ كلذو
 كلذكو .قالطلا عقو دق لاقف كل اقالط كلذ كمالك تلعج دق .ةنسي كلذ

 .ملعأ هناو نهنم ةدحاو لك ىلع لعج اميف نهتكرشا لاق امل اذه

 نهنم ةدحاو تدلو املك نهل لاقف لماوح ةوسن عبرأ هل نميف : ةلأسم

 اهبحاوص نم نيبتف ةدالو نهدالوأ امأف نهلك ندلوف قلاط ىرخألاف
 ءيش اهسفن نم اهيلع عقيالو ةدالولاب يضقنتال ضيحلاب اهتدعو ثالتلاب
 اذإف ةقيلطت ىلوألا نم اهيلع عقيف ةدالولا يق ةيناثلا امأو .قالطلا نم
 ةتلاثلا امأو .نيترخآلا نم الو عيش اهنم اهيلع عقيالو ةدعلاب تناب تدلو

 عقيالو لمحلاب اهتدع يضقنتو ناتقيلطت ةيناثلاو يلوألا نم اهيلع عقيف
 اهيلع عقيف ةعبارلا ىهو ةرخالا امأو .ءيش ةرخآلا نم الو اهنم اهيلع
 عقيو اهدلوب اهتدع ىضقنتو ةثلاثلاو ةيناتلاو ىلوألا نم تاقيلطت ثالت
 ةثلاثلا ىلعو ةدحاو ةينالا ىلعو ثالف ةرخآلا ىلعو ثالث ىلوألا ىلع
 وهف قلاط اهتبحاصخف نكنم ةدحاو تدلو املك لاق نا كلذكو .ناتننا

 دعب نهضعب نهلك ندلوف قلاط لمحلا يق اهتبحاصف لاق ناو .كلذك
 نم اهيلع عقيال هنأل قالط ال وأ تدلو يتلا ىلوألا ىلع عقيال هنإف ضعب
 ق كل تفصو امك نهرئاسو لماح ىه سيلو تارخآلا تدلوو ءيش اهسفن
 .ةرخآلاو ىلوألا

 ندلوف قلاط نكنم ةدحاوق نكنم ةدحاو تدلو املك لاق نإف : ةلأسم

 ىلع عقي نآ الا ىلوألا ةلأسملا يف ليق امك وهو ضعب دعب نهضعب نهلك
 نم اهيلع عقيالو ةتلاتلاو ةيناتلاو ةقيلطت اهسفن نم الو تدلو يتلا
 ةثلاثلا ىلع عقيالو ضيحلاب اهتدعو تالت اهيلع عقي هنأل ةعبارلا
 نهددع يضقنت نهنأل قالطلا نم ءيش نهسفنأ نم ةعبارلا الو ةيناتلاو
 ءيش اهسفن نم اهكردي الف ةعبارلا اماو .ةثلاثلاو ةيناثلا ريغب دلولاب

 .اهبحاوص نم اثالث قلطت اهنال
 هناف نهلك ندلوف قلاط يهف نكنم ةدحاو تدلو املك لاق نإف :ةلأسم

 ءىشب نهبحاوص نم نقلطيالو ضيحلاب دتعتو ةقيلطت ةدحاو لك نقلطي
 .عرشلا نايب باتك ىلا عجر .ةدالولاب نهنم ةدع يضقنت الو
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 رشع عبارلا بابلا
 ق ا١)للظطلا ىيف ة لحل ١

 يق اثالث هتجوز قلط هنأ لجر هفلح'نا لوقتام هل تلق ديعس يبأ نعو
 لاق هتارما قلطتالو ربي ىتح ةليح هل له ةنسلا هذه يف هل له ةنسلا هذه
 اذا هنا يعمف هتجوز نوكت اهنا هل ةينالو هتجوز قلطي نأ فلح اذإف
 .نآربلا الإ اهقحلي ملو رب اهقلط مت اهعلاخ

 ةتأرما هتتأ لجر نعو .عاقرلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم

 تنأف .هيتيرش ناو قلاط تناف هتبرش نا لاقف برشأ هل تلاقف ءامب

 اضيأ هنم رطقو ءاملا كلذ وهو ىه تبرشف قلاط تناف هيتيفك ناو قلاط
 يف قالط اهيلع قالط عقيال هنأ لوقلاف .اذه يف لوقلا نوكيام ضرألا ق

 ىلع تناك نيميلاو .هلك هتفكالو هلك وه هبرش الو هلك هبرشي مل اهنال كلذ
 .مهدحأ لعفب هعيمج

 ليق اعلاختف اثالث قلاط تنأف لالهلا له اذا هتجوزل لاق لجر :ةلأسم
 لالهلا له اذا لاق .هريغ اجوز حكنت ىتح حأ اهعجارب نا زوجتأ لالهلا

 هل زئاجو كلذ دعب هقالط اهقحليالو علخلاب تناب دقو هنيمي ق ثنح
 .هتلا ءاش نا كلذ دعب اهتعجارم

 تلكأ دق هتأرما دجوف بطر نم ابابج فرخ لجر يقو راثآلا يقو :ةلاسم
 لكأت تناكو ةبطر نم تلكأ مك هربخت مل نإ اهقالطب فلحف ائيش هنم
 ةئامتالتلا ىلا نيتنثلاو ةدحاولا نم دعت اهنا معزف رحبلا ف ىونلا حرطتو

 تلكأ امم رثكا ىلا ددعلا ق يهتنت ىتح اعبرأ اتالٹ نيتنتا ةدحاو لوقت
 .قلطتالو تلكأام اهددع ق هتربخآ دق نوكتف

 نع لئس هنأ ةديبع يبأ ىلا ثيدحلا عفري نايفس وبأ ينثدح :ةلأسم

 لعجو هتلبق نا اهقالط لعج اهجوز ملع املف ةأرما اهيلح تراعا ةأرما
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 ةدحاو تملس اتبهذ ةديبع وبأ لاقف .هدرت مل نإ اهقالط ىرخألا جوز
 يف عقو هنأك نايفس وبأ لاق .هذه هلبقتالو يلحلا هذه درت اعيمج اتملس
 همهو يف عقوو كردتسا مث ًاعيمج ناقلطي امهنا ةلاسملا عمسام لوأ همهو
 اقلطي مل لاقف ةلأسملا نيبو كردتسا مت امهدحا لاقف قلطت امهادحأ نأ
 .ءاضلا باتك نمو .هنع ءاجام بجعأ نم اذه ناكف هذه ذخأتالو هذه درت

 اهب رفاسي هناف اراهن ناضمر رهش يف اهاطيل هتأرما قالطب فلح نمو
 .هنيمي نم جرخ دقو اهيطو نيخسرفلا ادع اذإف

 املف قلاط تنأف تتام نا ةاش هل تبرض دقو هتأرمال لاق نمو : ةلأسم
 اذه نم تتام نا لاق نإو .كلذ ق قالط ال ليقف اهحبذ توملا اهيلع فاخ
 تقلط ةين هل نكت مل نإ امأو برضلا اذه نم ىنع اذا هربغ لاق .برضلا

 .يراوحلا يبأ لوق تتام دق اهنأل

 هنا قالطلاب لجرلا هل فلحف نيد لجرل هيلع ناك لجر نعو :ةلأسم
 هيلا هعفدي لاق .هنم هضيقيال رخالا فلحف هقحي هءاجف مويلا هيلا هعفدي

 .اعيمج أربي نا وجرأو رخآلا هضبقي الو هيلا هحرط هضبقي نأ هرك ناو
 .ايرببال لاقف هقح نم هعسو نا تيأرأ تلق

 وأ فيغولا اذه تلكأ نا قلاط تنأ هتجوزل لاق لجر نعو :ةلاسم

 هلك هكرتت ملو هلك هلكأت مل اذا قلطت الف هضعب لكأت نا ةليحلاف هيتكرت
 ردقتال ةلاح يتأت ىتح قلطت مل هلك هلكأت مل ناو تقلط هلك هتلكا ناو
 نم تقلط ةين هل نكت مل ناو تقلط دقف رهشأ ةعبرأ يضمت وآ هلكأ ىلع

 .هتكرتام نيح

 مل ناو ًاثالت قلاط تناف تيبلا اذه تلخد نا هتأرمال لاق نمو :ةلأسم
 نا تءاش نا مت هيلا علتخت نا كلذ يق ةليحلاف .اثالث قلاط تنأف هيلخدت

 كلذ ىلع اقفتا نا اهدري مث ةأرماب هل تسيل يهو ثنحلا عقي ىتح لخدت

 اهعلاخ دقو مويلا ىضقنا ناو هلخدت مل نا الو دعب نم اهلوخد هرضيالو

 لخدت ملف اهأراب ناق .اهتعجارم هلو هنيمي يق رب دقف هئاضقنا لبق نم هيف
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 نإف تلخد مث هدعب نم وه اهجوزت مت رخا اجوز تجوزت ىتح تيبلا
 .تيبلا اهلوخدب ةقلعتم نيميلا نأل اهقحلي قالطلا

 قلاط تنأف بايلا اذه امتحتف نا هتيراجو هتجوزل لاق نمو :ةلأسم

 تحتفو هتجوزل هتيراج بهوف بابلا حتف نم دب نكي ملو ةرح ىهو
 قلطت ملف بابلا ةجوزلا حتفت ملو قتعت ملف هل تسيلو بابلا ةيراجلا
 .اعيمج اتملسو

 يف ةليحل اف ائيش اهلام نم لكأبال هتجوز قالطي فلح نمو : ةلأسم

 نم اهعجاري مت اهلام نم لكأي مت اهسفن اهل يربي نأ لكألا دارأ نا كلذ

 مث اهسفن اهل أربا نا املف .دعب نم اهلام نم لكأ اميف هيلع سأب الو اهموي
 لكأ مث ديدج رهمب اهجوزت مت اهتدع تضقنا ىتح اهل .امل ابنجتم لزي مل
 هيلع سأب الف اهجوزتي نآ لبق اهلام نم لكأ نإ و .قلطت اهناف اهلام نم
 .ةعجارملا دعب لكأ نا

 هتعضو نا قلاط يه لاقف هب هتتآف ءام هتجوز نم بلط نمو :ةلأسم

 وبأ لاقو .اهدي نم دحأ هبرشي اولاق ادحأ هتقس وأ هتبرش وأ هتقره وأ
 برشت ىتح ءاملا ق اهتعنقم عضت اهنا ناسارخ نم ءاهقفلا ل اقو رقعج

 .اهسأر ىلع اهعضت مت ءاملا
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 ناك وأ تنك نا لجرلا لوقب قالطلا

 كلذ هيشأ امو اذكو اذك

 مل اهنا تلاقف .ينيتنخ تنك نإ قلاط تنأ هتجوزل لاق لجر نع لئسو

 ضعب ف جرخي هنا يعم لاق .اهمهتا ناك دقو اهقدصي نأ هل له هنخت

 ضعب قو .هتناخاهنا حصي ىتح قلطتال اهنأ انباحصأ لوق ىنعم
 كلذو هتناخ تناك ناو قالطلا عقوأ ناك نا انيعم هانعم جرخي مهلوق

 مكحلا يناعم ىلا بهذي هلعل لوألا لوقلا ىنعم ىلعف هنعو .هيلع ابئاغ
 وهو ىل وآ لصألا ناك لامتحالا تبت املو تقلط اهنأ ملعي ىتح هتجوز اهنأ
 اذا طايتحالا ىلع يدنع جرخي رخآلا لوقلا ىنعم ىلعو مكحلاب هبش
 حصي ىتح لاكشالا عوقو رابتعالا ف .بجوف هنع باغام ىلع اهقالط لعج
 هتجوز اهنا تبت اذإف.قالطلا عقو دقف كلذك ناك نا هنأل هنم هجورخ
 لاق نم مهنمف .فالتخا هتناخ اهنا اهلوق يق مهلوق ىنعم يفف ملعي ىتح

 قالطلا تعدا دق اهنا ىنغم ىلع اهيلا كلذ لعج دق هنأل اهلوق لوقلا
 كلذ حصي ىتح هيلع ةيعدم اهنأل اهلوق لبقيال هنأ لاق نم لاقو .اهقدصف
 يق اهنأل مكحلاب هبشأ يدنع اذه جرخيو هرارقاب وأ ةنيبلاب اهلوق ريغ نم
 يذلا كلذ ناك نإ هنأ ثلاث لوق مهلوق نم كلذ يقو .قالطلل ةيعدم لصألا

 ناك ناو ةنيبلاب الإ اهلوق زجي مل هيلع اهريغ عالطا نكمي اهيلإ هلعج
 يدنع مكحلا ىنعم تبنت اذاو .الوبقم اهلوق ناك هيلع اهربغ عالطا نكميال

 يعدت اهنأل ىوعد هلك يدنع اهلوق جورخ حصي ىتح قلطتال اهناف

 لوق ىلعف هل تلق .نامصخ امهو هنم هب اهسفن ةجرخم نوكت اميف اهلعف
 اهنا تلاق نا هلوق يف بيغملا ىلع اهقالط هلعج ىنعمب قالطلا بجوي نم
 هل زوجي هنأ نانئمطالا ىلع يدنع جرخي لاق اهقيدصت هل له .هنخت مل
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 هل ليق .لاح ىلع ةيعدم اهنأل اهل هقيدصت تبثي الف مكحلا يق امأو .كلذ
 هبشي ال اذه نأ يعم لاق .كلذ يف لوقلا ام هتناخ تداع نا اهقلط نإف

 نا قالطلا لعج امنا هنا ملع دق هنأل هنيح نم قالطلا عوقو انعم لوالا
 هل تلق .قلطت ملو هنخت مل اهنأ مكحلا ف تقولا اذه دعب هتناخ تداع
 لاقف كلذ ق فلتخي هنأ يدنع لاق .هتناخ دق اهنأ كلذ دعب نم تلاق نإف

 لوقلا ن وكيالو ةنيبلا اهيلع نآ لاق نم لاقو .كلذ ي اهلوق لوقلا لاق نم
 فالتخالا يف لوألا لثم اذه نآ يعمو .لوقتام حصي ىتح قدصتالو اهلوق
 تنأف ىنينيوخت مل تنك نا اهل لاق نإف هل ليق .هتناخ دق اهنا تلاق اذا

 جرخي الف لبق نم هتناخ دقو .ةين هل نكت مل اذا كلذ ق لوقلا ام قلاط
 تقولا ق ةنوخت تناك نا اماف .ثنحلا الو قالطلا ىنعم كلذ يف يدنع
 هتناخ ناف هل تلق .كلذب قلطتو ثنحي هنا يدنع هناف ةيطاخملا نيح

 عقيف هنوخت نكت مل اذا اهنا يعم لاق قالطلا اهيلع عقيا اذه هلوق دعب
 هل اهتنايخب ثنحلا عقو كلذ دعب هتناخ ناف تقولا ق ةنايخلاب ثنحلا
 هنوخت نآ ليق اهدر نإف هل تلق .هنوخت موي ق ال كلذ لاق موي ق قلطتو

 زوجيو هتناخ نا درلا تبثي له قالطلاب هنيمي دعبو درلا دعب هتناخ مت
 قالطلا عقي امنا هنا رابتعالا يق هنأل تباث درلا نأ ىعم لاق .اهيطو هل

 نع اهدرو قالطلا عقو لعفت تناك ناف لعفت تناك نا كلذ اهل لاق نيح

 اذكو اذك تلعف نا قلاط تنأ هتأرمال لاق نا تيأرا هل تلق .اهفقوت بجوت
 لاق .اهلعفب قالطلا عقو اذا درلا اذه هعفني له اهتعجر ىلع دهشا مت

 نوكيو كلذ هعفني هنا امهدحا نالوق اهيف بوبحم نب دمحم نع ىوري
 دهشا اذا لاح يف اهيطو عنميالو اهاطي نأ هلو قالطلا عقو ىتم اتباث ًادر
 عقيالو هعفنيال هنا يناثلا لوقلاو .رفعج نب دمحم هنع كلذ عفر اهدرب

 .بوبحم نب دمحم نع يراوحلا وبآ كلذ ىورو قالطلا عوقو دعي الإ درلا
 هتيأرو راحصب لوألا لوقلا نع عجر دق بوبحم نب دمحم نا لاقو
 ةعجر يق نيملسملا ضعب نع ليق دقو .اعيمج نيلوقلا تابثإ هبجعي
 الوق لوالا نوكبو .لوالل اخسان ن وكدال كلذ نا يأر 1 يأر نم ءاملعلا
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 .ينبجعي اذكهو .ينات لوق رخآلاو .مهنم

 هتجوز هل تلاق يذلا اماو هلا همحر ددعس ىبأ نع وجرا : ةلاسم

 هنا ةلفسلا يف ليق هنا يعمف .قلاط تناف ةلفس تنك نا اهل لاقف .ةلفساي
 ىلوأ ةهبشلا نم جورخلاو ءيشب امهيلع مكحيالو .امهيلا كلذ دريو ةهبش
 سانلا نأل سانلا ةلفس نم ناك نم ةلفسلا نأ لاق نم لاقو .سيللا نم

 ةلفس مهنمو طسوأ مهنمو .هيلع نوكي نم مهنمف هوجوو .تاقبط ىلع
 :لوقي نم لوق ىلعو بابسألا هذهب ةربخلا لهأ عم هتفرعم جرخت كلذو
 نم ةربخلا لهأ ىلع ىفخيال هلعلو بابلا اذه نم مهيف مكحلا جرختسي هنا
 لاقو .مدعيالو هنامز لهأ ند هتلزنمو فلاحلا اذهب نيفراعلا ملعلا لهأ
 بسنلا ق نم انئاك ةلقس وهف هبر ىصع نم وه امنا ةلفسلا نا لاق نم

 انقلخ دقل :ىلاعتو كرابت هتنا لاق .ىنعملا اذه يق لوقلا هبشأ اذه هلعلو

 اهيلع هثنا رطف يتلا ةرطفلاو ناميالا وه لاقف همميوقت نسحأ يق ناسنالا
 نيدلا كلذ هتنا قلخل ليدبتال اهيلع سانلا رطف يتلا هنا ةرطف :لاقف ةقيلخلا
 نأ ىلع ليلد اذهف رفكلاو كرشلا وهف .همينيلفاس لفسأ هانددر مت همئميقلا

 ابكترم فلح نبح فلاحلا اذه ناك ناف مهبرل ةاصعلا سانلا نم لفسلا
 رفكلا مسا هقحل نمو .رفكلا مسا هقحل ةربغص ىلع هل ارصم وأ ةريبك هلل
 لمعيو كلذ يق رظنيلف نيميلا يف ثنحلا هقحلو ةلفسلا مسالا اذه ىلع هقحل
 .هتنا ءاش نا هياوصي

 هنأ ىعمف .قلاط ىهف الفن ناك نا هتأرمال لاق يذلا امأو هنعو :ةلأسم
 همزل ةليبقلا لها نم ادحا فذاق هب فذق اذاو .انزلا دلو امنإ لغنلا نأ ليق

 ىلع سانلا نأل انز دلو نأ حصي ىتح ثنح همزليال لوقلا اذه ىلعف دحلا
 لاقو .روهش ةعبرأب كلذ حصي ىتح مهماكحا ةيراج لالحلاو ةيرحلا
 اذا ميدألا ف لاقي امك اهريغتو قالخألا داسف نم قحلي لغنلا نا لاق نم
 زاجو لغنلا مسا هقحل ناسنالا قالخا تربقت اذإف لقن ميدا دسقفو ربقت

 نمو نيدلا داسف نم قالخالا يق اداسف دشأ الاو هقحل امب امتاشت نا هل
اذإف .اذه نم دشأ داسف الف .ةريغص ىلع رارصا وآ ةربيك بوكرب هنيد دسف



 الف ةريبكل بوكر الو ةريغص ىلع رارصا هقحلي ملو ناسنالا نيد لمك
 قيرط نم لقنالو بيع هقحلي نأ زوجي الو حصأ الو هنم ىفصأ ءيش
 قيرط نم لفغنالو بيع هقحلي هنأ ملعلا لهأ لاق دقام جرخي ماكحالا
 وهو انزلاب فذقلا قيرط نم هنأ ملعلا لهأ لاق دقام جرخي ماكحالا

 لمعيو كلذ يف رظنيف ةغللا نم جارختسالا قيرط نم هب فورعملا
 .هتلا ءاش نا هياوصي

 لجر نع كاباو هتنا انمحر تلاس يراوحلا يبآ باوج نمو :ةلأسم

 لقعلا ليلق انأ تنك نا لاقف لقعل ال ليلق اي تلاقف هتجوزو وه مصتخا
 نم قالطلا اهيلع عقي ةأرملا هذه نأ قيفوتلا هننابو لوقنف .قلاط تناف

 وه ملعلاو .اليلق الإ ملعلا نم متيتوأ امو لوقي ىلاعت هللا نأل لاق .نيح
 لاتمألا كلتو : ىلاعتو كرابت هتنا لاق كلذكو .ملعلا وه لقعلاو لقعلا
 لئاقلا اذه لقع ةلق ىلع ليلدو .ه“ينوملاعلا الإ اهلقعيامو سانلل اهبرضن
 نمك سيلو هققع هكردي امم رثكا هلقعب هكرديال يذلاف هلهجب اهل هباوج
 .لاق امك لقعلا ليلقب سيلف مالسالا فرعو هتنا فرع نم لاق نم لاق

 كلذكو هفرعي امم رتكا مالسالا قح نم فرعن امم هيلا بهذي يذلاو
 .فرعي امم رثكا هنا قوقح ةفرعم نم فرعي امم هيلع بهذيام

 قلاط تنأف .ينيحبقت يتدع نا هتجوزل لاق لجر نع هتلأسو :ةلاسم
 لاق هيتذخأ تنأ ىلب اهل لاق .ال تلاق اذكو اذك تذخأ كلذ دعب اهل لاق مث

 له تحبق نيح ةحيقلاب هل ونت ملو اهلوقل ةلسرم بذاكلا هجو هللا حبق
 هحبقت ملام ثنحيال نأ ينبجعي لاق .ال مأ قالطلا عقيو هتحبق دق نوكت
 يونتالو اذكو اذك لعفي نم هجو هتنا حبق تلاق ول اهنأل هيلا كلذب دصقتو

 هبشي ينع اذهو ةثناح كلذب نوكتال اهنا ليق دقف تلعف مت .اهسفن كلذب
 .ملعأ هتناو اذه

 ناك نا هتأرمال لاق لجر يق لوقت امف بوبحم نب دمحمل تلق :ةلأسم
 معن لاق .اهعم ميقيأ كربخأال تلاق قلاط تناف ينم كيلا بحأ كقلطم
 نااهعسيأ اهيلا بحأ اهقلطم ناك ناف تلق .اهيلا بحأ هنأ ملعي ىتح
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 .ال لاق هعم ميقت

 ام وأ ةلفساب وأ سيسخاي هتجوز هل تلاق لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 ةننا لاق .امهنيب مكحلا امف قلاط تنأف ًاسيسخ تنك نا اهل لاقف كلذ هبشأ
 ىلعا وه امع ةلعلاو ةلزنملا طاطحنا ىه اسنلا عم ةسخلا نأ ربغ .ملعأ
 رادقملاو قالخألاو لاعفألا سيسخ هنأ ملعي ناك ناف .ةلزنمو ةجرد هنم

 هيلع تفخ سانلا عم هنم لضفلاب هنم ىلعأ وه نم ةجرد غلبيالو
 لعفو ةفيرشلا لاعفألا نود ةئيندلا لاعفألا نم ةساسخلاو .قالطلا
 ناك ناف ةسخ مارحلا بسكو لاعفألا نم .ةسخ ةماجحلاو .ةسخ ةاندلا
 ملعي مل ناو هسفن ىلع هيجوأ امب هيلع مكحلا ناف هيب افورعم ءيش اذه نم

 ةيم يبنلا نع يور دقو .طايتحالا هيلعو مكحلا همزلي مل اذه نم ائيش
 ةساسنخلاو .ائدند ينعي هنأ يدنعو .سيسخ ماجحلا بسك لاق هنأ

 نأ لاقيو حيبقلا لعفلا لفاس نم وهف ةلفسلا امأو .لاعفألا نم ةءاندلا

 .منهج ينعي هيمنيلفاس لفسأ هانددر متإ :لجو رع هللا لوقل ةلفس رفاكلا

 .هسفن ىلع بجوأ امك همزلي اضيأ اذهف

 قلطت مل ايلو ناك نا لاق هنأ بوبحم نب دمحم نع اندجو دقو :ةلاسم

 دقو ايلو نكي مل اذا كلذ ىوس اميق فقو هنا بسحأو .ةلقسب هسيلو

 نع ًارتتسم تابيطلا لكأي يذلا ةلفسلا نأ شيرق نب ديعس نع تدجو
 .مارحلا لكأي يذلا لاق نم مهنمو هلهأ

 ايلك تنك نا اهل لاقف .رامحاي وأ بلكاي اهجوزل تلاق ةأرما :ةلأسم
 بلكلاك رفاكلا هنأل تقلط ًارفاك ناك نا لاق .ال مأ هنم قلطت قلاط تناف

 برضلاو سبحلاب بقوع رامحاي وأ بلكاي ملسمل لاق نمو .نيملسملا دنع
 نأل هلعأ هتناف ارفاك ناك نا امأو .لاق امك تقلط ملسم ربغ ناك نا اذه ىلعف
 لتمك هلتمف هاوه عبتا يذلاو هلوقل بلكلا لتم رفاكلا لعج ىلاعت هلا
 يف هاوه عبتي ناك نا اذه ىلعف .همتهلي هكرتت وأ ثهلي هيلع لمحت نأ بلكلا

 .اهنع لسو ملعأ هناو ثنحي مل هنلا ةعاط نم خلسننا دقو هنلا يصاعم
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 لهأ نم تنك نا لاقف رانلا لهأ نم تنا هتجوز هل تلاق لجر :ةلأسم
 ىلعو ملعيالام ىلع فلحي هنأل معن لاق .ال مأ هنم قلطت قلاط تناف رانلا
 نا لاقف .رانلا لهأ لمع لمعت كنا هل تلاق ناف تلق .ثنحلا بجوي بيغ
 .مكحلا ق اذهو تقلط يصاعملا لعفب فرع نا لاق قلاط تناف كلذك تنك

 لاق ملاظ وأ قساف وأ قفانماي اهجوزل تلاق ةارما نع هتلأسو : ةلأسم

 تقلط مكحلا ف سانلا عم كلذب فرع نا لاق .قلاط تناف كلذك تنك نا

 رجاف وأ ارفاك وأ نازاي هل تلاق نإف هل تلق .قلطت مل كلذب فرعي مل ناو

 عم ماكحألا ف كلذب افورعم ناك ناو لاق قلاط تناف كلذك تنك نا لاق

 مل كلذب فرعي مل ناو .تقلط كلذ هيلع بجوت يتلا لاعفألا نم سانلا .
 كلذ هسفن نم ملعي ناك نا هبر نيبو هنيب اميق اماو فيضملا لاق .قلطت

 .ملعأ هتناو ىل نيبيام ىلع قالطلا اهيلع عقو

 نم افورعم ناك نإ نالف نم نسحأ هنأ قالطلاب فلح لجر : ةلاسم
 .قالطلا همزل الاو نسحلا هوجو نم فرصنب امدقف هنم نسحأ هنآ سانلا

 اميف هنم فرظأ ناك نا هنا لوقأف همزلبام نالف نم فرظا لاق ناف تلق
 ناو .ثنحلا همزلي مل ةفارظلاب ةفورعملا هوجولاو سانلا نيب فراعتي
 ناف تلق .ثنحلا هيلعو .نيميلا همزل هاوعد الإ سانلا عم كلذ ملعيال ناك
 هيلع فولحملاو انمؤم فلاحلا اذه ناك نا لاق .همزليام نالف نم ريخأ لاق
 يتلا دوجولا دحأ نم هنم ريخأ هنأ سانلا عم فراعتي اميف ناك وأ ارفاك
 .قالطلاو تنحلا همزلنالو ثنح مل كلذ اهب بجب

 تناف .ةقساف تنك نا كنأ الإ ةقسافاي هتأرمال لاق لجر نعو :ةلأسم
 ةنعالملا عقتالو .انزلا فذق بجويال اذه لاق .امهنيب ةنعالملا عقت وأ قلاط

 يصاعملا نم أئيش ةبكترم اهنا ملعت تناك نإ قالطلا مكح امأو .امهنيب
 اضيأ هل ةيصاع اهنا ملع ناف .اهيلع عقاو قالطلا ناف قسفلا بجوي امم
 .قسفلا نم اذهف

 لاقق ةننازلا نبااب هتأرما هل تلاق نمو .رقعج ند عماج نمو : ةلأسم
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 همأ تناك نإ انع ناك نا لاق نم لاقف .قلاط تنأف ةيناز همأ تناك نا

 ائيش نعي مل ناو هيلع قالط الف كلذب فرعت نكت ملف سانلا عم ةيناز
 ملعي ىتح لاق نم لاقو .بيغ ىلع فلح هنأل اهيلع عقاو قالطلاف كلذ نم
 .يلإ بحأ يأرلا اذهو اذه لتم ناك ام كلذكو .هتأرما قلطت مت ةيناز همأ نأ

 ةيناز همآ نآ ملعي وأ دوهش ةعبراب ءيجي ىتح قلطتال يراوحلا وبا لاق
 الو هيلع تردق امب يدتقتلو هعم دعقتالف ةيناز همأ نأ يه تملع ناو

 .اهسفن ىلا هبرقت
 نم رشأو بارتلا نم ىلع نوهأ تنأ اهجوزل تلاق ةأرما نعو : ةلأسم

 يدنع هسيل يه تلاقف اثالث قلاط تناف كدنع كلذك تنك نا لاقف بلكلا
 .اقالط كلذ ف نوكي الو اهلوق لوقلاف لوقلا كلذ تلسرأ تنك امناو كلذك

 هتأرما هل تلاق ناو دمحم نيب هةلاديع دمحم ىبأ باوج نمو : ةلأسم

 هذه يف يعم سيلف .قلاط يهف ناطيش انأ تنك نا تلاقف ناطيشاي
 نا هانعمف هم“نجلاو سنالا يطايشإل :لجو زع هللا لاق دقو .ظفح ةلأسلا
 .نيطايشلا نم .هنأ هانعمف نيكرشملاو نيقفانملا نم ناك

 تنافق ةلقاع ينوكت مل نا لاق نا تيآرا تلق خايشألا باتك نم : ةلأسم

 وهف فلكم لك نا مهنم لاق نم لاقف .لقعلا يق ءاهقفلا فلتخا لاق .قلاط
 .ءالقعلا ىلع فيلكتلا عقوو نونجملاو يبصلا نع عفر ملقلا نأل لقاع
 ق انكام لقعن وأ عمسن انكول هتنا لوقب اوجتحاو هلل عيطملا لقاعلا ليقو

 وه ليقو .همنولقعيال بولق مهل :لجو زع هلوقو .ريعسلا باحصأ
 .ةن وملاعلا الا اهلقعيامو :ىلاعت هتنا لوقب اوجتحاو ملعلا

 مل تلاقف قلاط تناف ترجف تنك نإ هتجوزل لاق لجر نعو :ةلأسم
 اهناف ةيناز اهنأ ىلا انع ناك نإ تلاقف ةأرماب ترجف ينكلو لجرب رجفأ
 ترجف تنك نا لاق ناك ناو .دحلا هب بجيام وه امنا انزلا نأل قلطتال
 دقو انزلا وني مل نا كلذكو هل تلق .ترجف دق اهنأل قلطت اهنإف السرم

 ةيالو نم هب جرخيام لوق وأ لعف نم اهتين ناك اذا تقرس وأ تبذك
 نأل قلطت معن يراوحلا وبا لاق .قلطتو ارجاف كلذب نوكي نأ نيملسملا
 .عاقرلا باتك نمو .رجاف وهف .ةرجفلا ةرفكلا مه كئلوأ لوقي لجو زع هتنا
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 رشع سداسلا بايلا

 ناركسلاو نونجملاو مجعالا قالط ق
 كلذ هيشأ امو يبصلاو

 موق عم اشن اذا لاق .هقالط فرعب اذامب مكيألاو مصألا نع هتلاسو

 .ءيش نم عنصيام زاج ةراشالاب ديريام اوفرعي

 .دحلا هيلعو ارغاص زوجي لاق ناركسلا قالط نع لئسو :ةلأسم

 .لقعي ىتح نونجملا الو مسربملا قالط زوجيالو
 نا مهنع انيلا اهانت امنف انباحصا قفتا دمحم ييأ عماج نمو :ةلأسم

 عقاو ريغ نونجملا قالطو .هيلع هب موكحمو هنم عقي ناركسلا قالط
 قالطب ىذه نم نا عيمجلا لاق كلذكو .اضيأ مهيفلاخم نمو مهنم قافتاب
 قالطلا نأ للعلا ضعبب هلقع يف طلوخ نم وأ ماسرب وأ ضرم لاح يق
 لوق هجو ملعأ ملو هءارشالو ناركسلا عيب زاجأ ادحأ نأ ملعأ ملو .مزليال
 عيبلاو .حاكنلا نم هريغو ناركسلا قالط نيب مهقيرفت يف انباحصا
 الا عقيال قالطلا نأ مهلوق عم عيمجلا ق رهاظلا مكح ءاوتسا عم ءارشلاو

 هدنع يذلا ناركسلا نأ يدنع بجوي رظنلاو .هل ةينال ناركسلاو ةينب

 نم هدنع امل دصقب لعفيام لقعي هنأل ءعىش لك يق همزلت ماكحألا نأ زييمت
 ةعراق يف ىقلملا نونجملاك هعم زييمتال يذلا ناركسلا اماو .زييمتلا

 عقت يذلا نونجملا ليبس يدنع هليبسف ةلبزملا ىلع طقاسلا وأ قيرطلا
 هربغالو .قالط هنم عقيال يذلا ناركسلاو هنمو .دصاقملا نم ةارعم هلاعفأ

 هتين تمدع اذإف ىونام ءرما لكل امنإ و تاينلاب لامعألا ةلي يبنلا لوقل
 .اهي موكحم ربغ هلاعفأ تناك نونج وأ ركسب هلقع لاوزل

 هركس لاح ق هتجوز قلط ناركس لجرو تلق .عاقرلا باتك نم :ةلأسم
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 هزنتلاو همزلي قالطلا نأ هليبس لاق .هليبس نوكيام قلط مك يرديالو
 .اثالث قلط هنأ حصي ىتح ماكحالا اماف .هل طوحا ةهيشلا نع

 ملف هبرض انالف برضي هنا قالطلاب فلح ناركس لجر نعو : ةلأسم
 مأ قلطت ملعي مل هنا لاقف هتأرما قلط هنا فرع مت .حصأ ىتح هبرضي
 تناب برضي ملو رهشأ ةعبرأ ىضم ناف .تنحي ىتح لاق .ثنحي ىتح
 نم ريتكلا دنع هريغ مزلي امك ماكحألا ف ناركسلا مزليو .ءاليالاب
 .قالطلا دارأ هنظآو فضملا لاق .انباحصا

 ملكتي هنأك ىتح قالطلاب جلجلو .مالكلاب مجعألا جلجل ناف :ةلأسم

 وهو .قالط كلذ هجالجل فرعي نيا نمو لاق .ال ما قالطلا هيلع عقيأ هب
 همالك نيبي ىتح هبهالو عيبالو .قالط جالجللا يف همزليالو .مالكلا نيبيال
 الإ قالطلاب هخسف نوكي الف مالكلاب حاكنلا نأل .مالكلا هفورح مامتب
 .ملعأ هتناو مكحلا هب حصي يذلا نيبلا مالكلاب

 كلذكو .هالوم نذإب الإ ددعلل الو .غلبيل ىتح يبصلل قالط الو :ةلأسم

 مجعألا نوكي نأ الإ مهل قالط ال كئلوأ لك لقعلا بهاذلا هوتعملاو مجعألا
 له مجعألا قالطو هل تلق .الوقعم امالك هب حصفيو قالطلاب ملكتي
 هنم قالطلا عقي لاق نم لاقف .هيف فلتخي دق هنا يدنع لاق .زوجي
 يق يدنع جرخي اذهو .مالكلا كلذ نيبتي مل ولف ةمغن هنم عمس اذا ءاليإلاب

 ملو هديب راشأ ناو .ملكتملا ماكحأ ربغ اذه يف مجعألا ماكحأو .زئاجلا

 هنم عمسي ىتح قالط كلذب عقي مل .هناسلب ةكرح الو ةمغن هنم عمسي
 لاح ىلع هقالط عقيال لاق نم لاقو .مالكلا هبشي امم هناسلب ةكرح
 ءالبالا هنمو هبلع زوجب كلذكو .هل قالطال نأ حاكنلا دنع اهيلع طرتشبو

 نا ىنعملا اذه ىلعو كلذ ىنعم تبت اذا قالطلا يف كلذ تبثي نم لوق ىلع
 تلق .هنم كلذ لبقي مل قالطلا الو نآربلا دري مل هنا جتحاو .ام اموي ملكت

 له اهنم كلذ لقعو ءاميالاب اهقح نم اهجوز تأربا اذإ ىمجعلا ةأرملاف هل
 عقو اهنم كلذ لقع اذا زئاجلا يق هنأ يعم لاق .اهقح نم أربيو نآربلا عقب

 دق كنأ هيلع طرشو .اهنم كلذ لقع اذا ءاميالا ىلع اهقح نم ربيو اهنارب
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 .نآربلا عقو معن لاق اذإف قالطلا نآرب حلصلا اذه ىلع اهسفن اهل تأربا
 اهتجح اهل ناكو اهدقف رظنب ةجحي اهقح ق تجتحاو .ام اموب تملكت اذإف

 .مكحلا اذه ق

 قالطلا همزلبال لاق .هتآرما قلطف ركسنف ءاود برش لجر نعو : ةلأسم

 .قالطلا همزلىق بارشل ا نم ناركسلا امأو نونجملا ةلزنمب وهو هربغالو

 يف قلطي وأ قتعي نأ الإ هقاتعالو روحسلا قالط زوجيالو :ةلأسم
 .تقلط لاقام فرعف روحسملا قلط اذا ليقو .حيحص اهدف هنأ ملعي ةعاس

 ضع اذا هنأ روحسملا ةفرعم نأ سابع نبا نعو .قلطت الف فرعي مل نإو
 .ضعلا سم دجي مل

 هقالط زوجدبال لاق .ناركس وهو هتأرما قلط لجر نع لئس :ةلأسم

 .زئاج هقتعو ناركسلا قالط نآ ليق دقو هربغ لاق .هقاتعالو

 روحسملا و نونجملا قالط الو غلبي ىتح يبصلا قالط عقيالو :ةلاسم
 .فالتخا ناركسلا قالط يقو .ةفاب لقعلا لئازو هوتعملاو

 .هتارما مسا وهو قلاط ةنالف لاق اذا ناركسلا نع هتلأسو :ةلأسم

 لاق هنم لبقيأ ىرخأ ةأرم ةنالفل تيون دق لاق ناف تلق .معن لاق قلطت
 تدرأ لاق مت ة .هتآرما مسا وهو ةنالق قلط اذا ١, ناركسلا ريغ كلذكو تلق .ال

 تقلط دقو .اهقلطدف قالط ةنالف ىلع هل سيل هنأل .ال لاق هنم ليقيأ ةنالف

 عقي الو هتدن هلق هعمست حل ناو هيلع كلذ حص و أ هتعمس اذا هت ارم ١

 امهمسا ناتأرما هل لجرلا ق اولاقو لاق .اهربغ انع وأ اهنعي مل اذا اهيلع
 ةنالف دارأ هنأ هلوق ليقنالو .اعيمج ناقلطت هيتأآرما نآ ةنالف قلطيف دحاو

 هلوق ليق امهدحأ دارا هنا لاق اذا هنأ لاق نم لاق دقو لاق .امهدحأل

 .ىرخألا قلطت ملو اهدارأ يتل ا تقلطو

 تيلطق هنم اهسفن ىلع تفاخ ةجوز هلو هلقع بهذ لجر نعو :ةلأسم

 هنع هتنا جرف مت .ن آري ريغي وأ اهنم ن آربي اهقلطف اهقلطب نأ هيلو ىلا

 رمأب اهقلط نكي ملو .اهدري نآ هتجوز تبلطف جوزت مل وأ تجوزتو
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 .مكاح يأر ريغب اهقلط ناك اذا دساف حاكنلا نأل اهدري نا هل لاق .مكاحلا
 لهأ نم لجر ناك دق لاق .كلذ تبلط اذا اهقالطب رمأي نأ مكاحللف تلق

 ييأ ىلا اهرمأ تعفرف ايح هدلاو ناكو ةجوز هل تناكو .هلقع بهذ ديدي

 لام هل نكي ملو .اهقلطي وأ هوبأ اهيلع قفني نأ تبلطو .هنا همحر ىلع
 اهيفكي وأ اهيلع قفني نأ هدلاو هرمأي نأ لئامس يلاو ىلا اهل يلع وبأ بتكف
 هيلو رمآ نأ ىلع مدقأ مل كلذب تينع ول انأ امأو لاق .اهقلطي نإ امأو هايا
 .اهقالطب
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 رشع عياسنلا بايلا

 بابلا اذهو رارضلا قالط ق

 لماك ثيرايملا باتك يق

 هب ديرأ ضرملا قالط ليق دق هنا يدنع لاق .رارضلا قالط نع هتلأسو

 قالممل مكح بجو اذإف تلق .رارضلا هب ديري ىتح ليقو .الوأ رارضلا
 هتيأرو .ثرتال ليقو ثرت ليق دق هنأ يدنع ةجوزلا ثارت له رارضلا

 اهل ضرف دق ناك نا ةقادصلا نم اهل نوكي امف ليق .ثرت اهنا بهذي
 ليق .هلك قادصلا اهل ليقو .قادصلا فصن ليق هنأ يدنع لاق .اهقادص
 فصن اهل امنإ ةقلطملا نأ تبت دقو هلك قادصلا مكح اهل بجوأ امف هل
 ةتبات ةجوزل الا ثاربملا نوكيالو ثاربملا توبتل هنأ يدنع لاق .قادصلا
 يق .لوخدلا لبق تقلطا اذا قادصلا فصن اهل لعج امناو .ةيجوزلا

 اذكه قلطلا قف هلتمف ررضلا ىنعمل ثاربملا مكح لزي مل املو .ةحصلا
 .يدنع

 ىنعمب هترت له اتالت ضرم يف هتجوز قلط لجر نع هتلأسو : ةلاسم
 يق يهو تام مت حص ناق هل تلق .اهتاربم ق فلتخي هنا يعم لاق .رارضلا

 تضقنا نإف هل تلق .اهتاربم يف فلتخي هنا يعم لاق .هترت له ةدعلا

 يل ببيالو هترتال اهنأ يعم لاق هترت له تام مت هتحص دعي اهتدع

 مث هضرم يق اهتدع تضقناف ةدحاو اهقلط نإف هل تلق .كلذ يف فالتخا

 نأ الإ ثرتال اهنا ضعب لاقو .كلذ يف فلتخي هنأ يعم لاق هترت له تام

 .هضرم يف ناك ولو ادكؤم رارضلا قالط ىنعم نيبتي

 هضرم يق اهب لخد نكي ملو هضرم يق هتأرما قلط لجر نعو : ةلأسم
 .قادصلا نم قحتستامو ثاريم اهل وأ ةدع اهيلع له هيف تام يذلا
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 اهل لاق نم مهنمف كلذ يف فلتخا دق مهنأ نيملسملا لوق نم انفرع يذلاف
 تام اذا ثاربملا اهل نورخآ لاقو .اهيلع ةدع الو ثاريم الو قادصلا فصن

 .اهل ثاريم الف تجوزت نإو جوزتت ملو ةدعلا ردقب اهسفن تسبح نا
 بحن يذلاو .ةدعلا اهيلعو ثاربملا اهلو .لماك قادصلا اهل موق لاقو
 نأ لبق اهقلطو .اهقادص اهل ضرف نكي مل نا تلقو .كلذ نم طسوألا
 ةدع يف تام نإ ثاريملا اهلو ةعتملا اهلف هيف تام يذلا هضرم يق اهب لخدي

 ملو ةأرما جوزت لجر يق ءاتعشلا يبأ نع مامض نع عيبرلل :ةلاسم
 :لاق .ثاربملا اهلو ةدعلا اهيلعو اهل قادصال لاق تام مث ًاقادص اهل ضرفي
 اهل لاق دوعسم نبا نا نومعزي اسانا نآ ءاتعنتلا يبأل انأ تلق مامض

 نع دوعسم نبا نع اذه دجن ول لاق .قادصلا اهلو ةدعلا اهيلعو تارملا
 اقادص اهل ضرفي ملو ةأرما جوزت لجر يق ديعس وبأ لاق .هي انذخأ ةقت

 ثاربملا اهل نأ انباحصا لوق ةماع نأ يدنعف اهب لخدي نأ لبق تامو
 تاربملا اهلو لذملا قادص اهل نآ مهلوق ضعب يف نأ يعمو .ةدعلا اهيلعو

 .ةدعلا اهيلعو

 ةدنع الو اهل تاربم الف اهي لخدي نأ ربغ نم هتآرما قلط لجرو :ةلأسم

 اذإف ضرم يق اهقلط نوكي نأ الإ اهعتميو هللا همحر هللادبع وبأ لاق .اهيلع

 الو اهل رهم الو تاربملا اهلف .ةقلطملا ةدع ردقب جيوزتلا نع اهسفن تسبح
 .هعدبم

 ءاجف رح يدبعقف اذكو اذك ناك اذا حيحص وهو لجرلا لاق اذاو : ةلأسم

 ثاربملاب ساقيال ثلتلا نم وهف هضرم يق تامف ضيرم وهو تقولا كلذ

 ليق دقو لاق هريغ نمو .هتوم دعب قلطيالو هتوم دعب قنعي لجرلا نأل
 ول هنأل لاملا سأر نم وهف ةحصلا يق ريبدت هنال لاملا سأر نم نوكي هنأ

 وهو كلذ عقوف .اتالثت قلاط هتأرماف .اذكو اذك ناك اذا حيحص وهو لاق

 ضيرم وهو لاق اذا امأو .حيحص وهو كلذ ناك هلصا نأل هترت مل ضيرم
نأل هتترو تامف حيحص وهو عقو ناف اذكو اذك ناك اذا اثالث قلاط تنأ



 اهنأ ليق دقو لاق هريغ نمو .تاربملا نم راف وهو ضيرم وهو ناك هلصأ
 .حيحص وهو اهقلط هنال ىلوالا ق الو .ةيناتلا ةلأسملا ق اذه ىلع هترتال

 لاق نم لاقف تامف ضرم مت حصف اثالث ضيرم وهو اهقلط ول كلذكو
 .هترتال اهنأ انيلا بحأ وهو هترتال لاق نم لاقو هترت

 اهنأ ةدعلا يف حيحص وهو تام من ثالث هتجوز قلط نمو :ةلاسم
 قلط اذاو .هترت اهنا ةدعلا ق يهو تامو ضيرم وهو اهقلط نإو هترتال
 .احيحص وآ اضيرم ناك هتترو ثالتلا نود

 قالطلا هنأ يعم لاق .وهام رارضلا قالط نع ديعس وبأ لئسو :ةلأسم

 ف تامو هضرم اتالث هتأرما لجرلا قلط اذإف هل ليق .ضرملا ق اثالث
 يف اثالث قلط ناف انأ هل تلق .هترت اهنأ يعم معن لاق .هترت له اهتدع
 دق هنأ يعم معن لاق هثرت له ةدعلا ق يهو تامو ضرم حص مت هضرم

 ناف ليق .لوألا هضرم نم حص دق ذا هٹرت ال ليق دق هنأ يعمو .كلذ ليق

 هل ليق .نآربلا زوجي هنا يعم معن لاق .نآربلا زوجي له هضرم ي اهأر
 يه هتأربا ناف هل ليق .هترت اهنا يعم سيل لاق ةدعلا يف تام نا هترت الو
 ىلع هترت اهنأ ليق دق هنأ يعم لاق .هترت له وه تام مث ةضيرم يهو
 لوق ىلع يعم كلذو .هترتال اهنأ ليق دق هنأ يعمو اقالط هلعجي نم لوق
 يق تتام اذا اهترب له يح وهو يه تتام ناق هل تلق .اناري هلعجب نم

 نم لوق ىلعو اهثري .اقالط هلعجي نم لوق ىلع هنأ يعم لاق .ةدعلا

 .اهتريال انآرب هلعجي
 يدنع لاق .رارضلا قالط نع هتلأسو ددعس ييأ نع بسحأ : ةلاسم

 .رارضلا هب داري ىتح ليقو .الوأ رارضلا هب ديرأ ضرملا قالط ليق دق هنأ
 دق هنأ يدنع لاق ةجوزلا هترت له رارضلا قالطلا مكح بجو اذإف تلق
 اهل ن وكي امف هل ليق .ترت اهنا ىلا بهذي هتيأرو .ترتال ليقو ثرت ليق
 فصن ليق دق هنأ يدنع لاق .اقادص اهل ضرف دق ناك اذا قادصلا نم
 تيت دقو هلك قادصلا اهل بجوأ امف هل ليق .هلك قادصلا ليقو قادصلا
 انعم هلك قادصلا بجوا نا يدنع لاق قادصلا فصن اهل امنا ةقلطملا نا
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 ثاربمال اهب لوخدم ريغ ةقلطملا نأ قافتالا توبت عم تارملا اهل بجوآام

 اذهب ثاريملا تبتآ نم تبتآ دقو ةحصلا يف كلذ ناك اذا اهيلع ةدع الو اهل

 .لصأب اذهو .لصأب اذه نأل .هلتم قادصلا كلذكو ىنعملا

 نا دعب تقتعو ةدحاو اهقلط مث ةمأ جوزت رح نع لئسو هنعو : ةلاسم
 .ليق هنأ يعم اذكه لاق .هترت له هنم ةدعلا ف يهو تام مت اهقلط

 .ملعي ملو ناتجوز ناتخا هتحتو تام يذلا يق لاق هنعو : ةلأسم

 ةرخآلاب لخد ناف ةرخألاب لخدي ملام ىلوألل ثاريملا نوكي هنأ يدنعف

 لوقلا ضعب قو هيلع تدسف دق اهنال ثاريم ىلوألل ال لوقلا ضعب يفف

 .ةلاهجلا ىلع اهسفي ال اهتخا يطو ناو ثاربملا اهل نأ
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 رشع نمانلا بايلا

 ةدحاو قلط اذاو .ةينلاو سفنلا يف قالطلا ق

 ةدحاو دارأو ةدحاو نم رتكا قلط وأ رتكا دارأو

 كلذ سيلف هسفن يف هتأرما قلط نم لكو .رفعج نب عماج نمو : ةلاسم
 ىتح اقالط نوكيالو هناسل هب كرحتي امالك كلذب ملكتي ىتح قالطب
 .هب ملكتو كلذب كرحت دق هناسل نا نقيتسي

 اثالت اهدبلا هعيصاي راشأو قلاط تنأ هتأرمال لاق ناو هنمو :ةلأسم

 ىهق ةين هل نكت مل ناو .هتين هلف ةدحاو تدرأ امنا لاق وأ ةين هل نكن ملو

 . .تالتلا دىرد ىتح ةدحاو

 ناكو .ةقيلطت هتجوز قلط لجر نعو .ةرفص يبأ عماج نمو : ةلأسم
 كلذ موقلا ملعاو .ىون نوكي نأ الإ ةدحاو يه لاق اتالت هسفن يق ىون

 .ذخان هبو ثالث ىهف اثالث ىون اذا رخآ لوقو هللادبع وبأ لاق .بجي هنإف

 ةدحاو هتآرما. قلطي يذلا ق لاق نم لاقو .رفعج نب عماج نمو :ةلأسم

 وهو .اتالثت لوقي ىتح ةدحاو لاق نم لاقو .تالت نهنأ اتالت يوني وهو

 لاقف .طلغف ةدحاو قلاط تنأ لوقي نأ دارأ اذا امأو .يراوحلا يبأ لوق
 .هيلع مكح ةأرملا هتمكاح نإ و هتين ىلا كلذف اتالت قلاط تنأ

 لاق مت .قلاط تنأ قلاط تنأ قلاط تنأ هتأرمال لاق نمو هنمو : ةلأسم

 نع هل ظفح نمع يلع نب ىسوم ظفحو ثالث لاق نم لاقف ةدحاو تيون
 هريغ نمو .انيأر وهو .كلذب ذخاو ةدحاو اهنا ناسرخ ءاهقفلا ضعب
 الصتم كلذ ناك اذا لاق رخا عضوم يق هتنا همحر ىلع ابا ينعا هنع تدجوو

 .نوكس الو مالكب ةقيلطت لك نيب عطقي مل

 هعبصأب هتأرما ىلا اموآ الجر نآ ول مهضعب باوج يقو هنمو : ةلأسم
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 .قالطلا همزلي مل هناسل هب كرحتي مل هنأ الإ قالطلا هبلقب ىونو

 جوزلا هل ىضمأف اثالث لجر ةأرما قلط لجر نع ظفحو هنمو : ةلأسم
 لجرلا كلذب ملكت نيح تقلط دق ليقف هناسلب ملكتي ملو يضرو هسفن يق
 وبأ لاق .هسفن يق وه هاضمأق لجرلا هبتك نا كلذكو .هسفنب وه هاضمأق

 ملكتي ىتح قالطلا عقي ملالاو بتاكلا لجرلا ناسل كرحت اذا يراوحلا

 .هناسلب جوزلا
 قلاطو قلاطو قلاط تنأ هتأرمال لاق نمو ءاضلا باتك نمو :ةلأسم

 تعقو اهب الوخدم ناك ناو .ةدحاو اهيلع تعقو اهب لوخدم ريغ ناك نإف
 قحلتالو ىلوألاب نيبت اهناف اهب لوخدم ريغ تناك اذا امأو .انالت
 امأو .عقتال ةيبنجا يهو ةيناثلا اهفداصتو هنم دتعتال اهنأل تايبنجألاب

 يف اهنال تايبنجالاب قحلتال ىلوألاب نال اثالث تعقو اهب الوخدم تناك اذا
 ةيناتلا عقتف هقالط اهقحلي ةفص ىلع يهو ةيناثلا اهفداصتف هنم ةدع
 ةدحاو ىهف قلاط قلاط قلاط تنا هتجوزل لاق نمو هنمو .ةتلاتلا كلذكو

 وبأ لاق .اتالت لاق .اثالت قلاط تنا قلاط تنأ قلاط تنا لوقب نا الا
 اثالت قلطت اهنا هنع رخآ عضوم قو .ةذحاو ليقو اتالت نوكت نسحلا
 قلاط تنا لاق نم لاق ىسوم نا ليقو .ملعأ هتناو اهاون اذا ةدحاو ليقو

 ىونام وهف ةدحاو ىون ليقو ةدحاو هريغ لاق .ثالث نهنأ قلاط قلاط

 تنا هلوق نسحلا وبأ لاق .تالت وهف اثالت هلوقب ىونو ائيش وني ملو
 تنا قلاط تنا لاق ناو .ةدحاو ليقو .اثالث قلط دقف قلاط قلاط قلاط
 ةدحاو يهف عمست نا مالكلا دادرت داراو ةدحاو ىونو قلاط تنا قلاط

 ريقف اهمهفأ نكلو ةدحاو تيون لاق ناو .ثالث يهف ائيش وني مل ناو
 تيون لاق مت .ارارم كلذ ددر مت قلاط قلاط تنا لاق ناو .تالت نهنا

 كلذ تبلط نا هتناب نيمي هيلعو هتين ىلا كلذ دري ىلع وبأ ناك دقف ةدحاو
 ال ىلع يبا ريغو .ةدحاو الإ قالطلا هديدرتو كلذ هلوقب دارأام هتأرما هدلا

 لاق نمو باتكلا نمو .تاقيلطت ثالث يهو هلوق ليقيالو هتين ىلا كلذ دري

 لاق ناف .ةقيلطت ةظفل لكب ديري نأ الإ ةدحاو يهف قلاط قلاط قلاط تنا
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 لاق ءاهقفلا ضعيق ةدحاو تيون لاق مت .قلاط تنا قلاط تنآ قلاط تنأ

 تنأو قلاط تناو قلاط تنا لاق ناف .هنم لبقي مل مهضعبو هلوق لوقلا
 قلاط تنا مت قلاط تنا مت قلاط تنأ لاق ناف .اقافتا اتالث تقلط قلاط
 كتقلط دق لاق نمو .يعدب قالطو تبلا قالط ىمسي اذهو تالتب تقلط
 ائيش ونيب مل ناو هتين ىلا كلذف ةدحاو تيون لاق مت كتقلط دق كتقلط دق

 ىبهذا قلاط تنأف يبهذا قلاط تنأف يبهذا لاق نإ كلذكو .تالت وهف

 ىهف ةدحاو وني مل ناو .هتين ىلا كلذف ةدحاو تيون لاق مث .قلاط تناف
 دقف السرم امالك كتقلط دقف يبهذأ قلاط تنا قلاط تنأ لاق ناو .ثالن
 دق كتقلط دق كتقلط دق لاق ناو هتين هلف ةين هل ناك ناو .اتالث تقلط

 كتقلط دقو كتقلط دق لاق ناو .هتين ىلا كلذف ةدحاو تيون لاق مت كتقلط

 قالطاي قالطايو قالطاي لاق نإف .تالت نهو هتين لبقت مل كتقلط دقو
 لاق ناو .ةدحاو يهف ةين هل نكت مل ناو هتين ىلا كلذف ةدحاو تيون لاقو

 يلوقب تيون لاق مت .نيتنثا قلاط اهنأ اودهشأ ةدحاو قلاط اهنا اودهشأ
 دق لاق نإف .اثالث تقلط ةين نكت مل نإف ناتقيلطت امهف ىلوألاب نيتننا
 امهو هتين لبقت ملف ةدحاو تيون لاق مث نيتنثا كتقلط دق ةدحاو كتقلط
 دق لاق نإف .ناتقيلطت امهف نيتقيلطت تيون لاق نا كلذكو .ناتقىلطت .

 وأ ةدحاو تيون لاق مت .اتالت كتقلط دق نيتنتا كتقلط طق ةدحاو كتقلط
 .اتالت تقلطو هنم لبقي مل نيتنتا

 تيون لاق مت .نيتنثا قلاط تنا ةدحاو قلاط تنأ لاق نإو : ةلأسم
 .ةين هل سيلو ثالثلاب تقلط ةدحاو ىلوالا

 قلاط تنأ لاق مث .تكس مث قلاط تنا هتأرمال لاق لجر نعو : ةلأسم
 اذاو .ةين هل سيلو هنم تناب دقف تارم ثالث قلاط تنأ لاق مت تكس مت

 اناو يونيال هنا نورخا لاقو يوني ضعب لاقف لصتم مالكب كلذ لاق
 .اذه لتم يق ةينلا هل ىرأال

 تيون لاق مت .اعبرأ قلاوط نتنأ لاقف ةوسن عبرأ هل ناك نمو ةلاسم
 نهل سيلو هل ةينالو .تالت نهلك نقلطب نهنإف ةدحاو ةدحاو لكل
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 .ىون هنإلاق نإ هنم لبقيالو كلذ ف هقيدصت

 هنإف ةدحاو تيون لاق مت اتالت قلاط تنأ هتجوزل لاق نمو : ةلأسم

 .هنم كلذ لبقي مل بوبحم نب دمحم ناك ولو كلذ هنم لبقيال
 .اقالط قالطلاب ةينلا نوكتال نامثع نب ناميلس لاقو :ةلأسم

 عقتال قالط ريغب قالطلل ةينلا كلذكو .عقيال ةين الي قالطلاو :ةلأسم

 عقي هنكلو مهول او طلغل اب ق الطلا عقي ال كلذكو .اعم اعمتجب ىتح

 .وهسلاو نايسنلاب
 هلام لاق وأ قتعلا كلذب دري ملو رح هديع لاق لجر نعو :ةلأسم

 يعم لاق .قالطلا دري ملو قلاط هتجوز لاق وأ ةقدصلا دري ملو .ةقدص

 يق كلذ هيلع حصي نأ الإ هتنا نييو هنيب اميف كلذ نم ءيش همزليال هنأ

 بذكلا نم هير رقغتسبو كلذ ق بذاك وهو هيلع حص امي ذخؤيف مكحل ١

 .بذاك هنا هقدصت ملف ليق نم تقلط تناك دق ةأرملا ن وكت نآ الا

 هيو .قالط عقيال هنا سانلا لوق رثكأف هسفن يق قلط نمو : ةلأسم

 دمحأو يعفاشلاو ريبج نب ديعسو ةاتقو ءاطعو ديز نب رباج لوقي
 .هتنا هملع دق سيلأ هسفن ق هتآرما قلط لجر ق نبربس نيا لاقو نسحلاو

 اهاهنرمأ ق اذك يلعفت ال قالطلاب تفلح دق هتأرمال لاق نمو : ةلاسم

 ري ملف اقالط كلذ هلوقب ىوتالو فلح نكي ملو رمألا كلذ تلعفف هنع
 لاق امناو كقالطب تقلح لقب مل اذاف اقالط الو .اسأي كلذب يلع نبا ىسوم

 تلاق قلاط تنأف اذكو اذك تلعف نا هتأرمال لاق لجر ق تركذو : ةلاسم
 تالت كلذ اهل لاق .لعفأ ينإف تلاق قلاط تنأف تلعف نإف لاق لعفأ ينا

 يق كلذ لاق امنإ هنأل هيلا كلذف ةدحاوب تيون لاق مث لاق تلاق املك تار

 .دحاو باب

 مساو هتجوز مسا وهو قلاط نالف تنب ةنالف لاق لجر نعو :ةلأسم
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 قالط وني مل هنأ لاقف رضحت ملو هنم لوقلا اذه عمست مل يهو اهيبأ
 اهنأ اذه ريغ ليق دق يراوحلا وبا لاق .قلطتال هتادبع وبا لاق .هتأرما

 .اهريغ ةأرما قالط هدي يف وأ اهريغ ةجوز هل نأ ةنيبب يتاي نآ الإ قلطت
 هعمست مل وأ هتعمس هتجوزل لجرلا لاق اذا ليق دقو لاق هريغ نمو

 .قلاط ةنالف وا قلاط يه وأ قلاط تنأ لوقي وهو قالطلا هنم تعمسف
 لاقو .اهمساب مسي ملام هعمست مل وأ هتعمس هلوق لوقلا لاق نم لاقف
 اهدري مل لاق اذا هعمست ملام اهريغ ىون لاق اذا هلوق لوقلا لاق نم
 مسي ملام لوق لوقلا لاق نم لاقو .ةين هل نكت مل هتعمس ناف اهقالعل
 وأ اهمساب ىمس هلوق لوقلا لاق نم لاقو .هعمست مل وأ هتعمس اهمساب

 نا لاق نم لاقو .اهقالط دري مل لاق اذا هعمست مل وأ هتعمس مسي مل
 ةقث ناك نا لاق نم لاقو .تقلط هقدصت مل ناو اهل زاج كلذ يف هتقدص

 لاق نم لاقو قالطلا عقو هقدصت مل ناو هعم ماقملا اهعسو هتقدصو

 كلذ حص اذإ هعمست مل وأ هتعمس هنم حص اذإ هقدصت نأ اهل سيل

 .ةنيبو رارقاب
 نع رفعج يبأل باتك يف تيأر لاق يضاقلا دمحم نب رمع انربخأ : ةلأسم

 امنا هنا معزو .اتالت قلاط تنأ هتأرمال لاق لجر ق نامثع نب ناميلس

 ابأ كلذب تربخأف رمع لاق .هتين ىلا كلذ ناميلس لاقف ةدحاو كلذب ىون
 معن لاق هريغ نمو .اثالث قلطت هتين ىلا كلذ سيل لاقف هتنا همحر يلع
 ىلا كلذف اثالث لاقف ةدحاو لوقي نا دارا ناك نا هنا ليق دقو .اتالت قلطت

 هيلع مكح هتمكح نإف كلذ يف هيلع تلغالو .هنلا نيبو هنيب اميف هتين
 .هتقدص نا لاق نم لاقو .هعم ماقملا اهعسو كلذ ق هتقدص ناو .ثالتلاب
 لاقف .اثالت ىونو ةدحاو قلاط تنا لاق ناو .هعم ماقملا اهعسو ةقث ناكو

 تنأ لاق ناو .ىون امك اثالث لاق نم لاقو .ىمس امك ةدحاو قلطت لاق نم
 اذه ق ملعتالو اتالت قالطلا عقو ءيشب مسي ملؤ اتالت ىونو قلاط

 .افالتخا

 كلذ ف قالطال هنا قلاط تنأ هتأرمال لوقي يذلا يق لاق نم لاقو :ةلأسم
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 .لا بحا لوألا لوقلاو قالط وه لاق نم لاقو .قالطلا هي درب مل اذا

 ىرجف اهعجار مث نيتقيلطت وآ ةقيلطت هتأرما قلط لجر نعو : ةلاسم
 كتقلط دق اهل لاقف ينقلط تلاقف .يجرخأ اهل لاقف مالك اهنيبو هنيب
 .قالطلا همزلي لاقف اهقلط ناك دق هنأ ىون امنا هنا جتحا مت يجرخا
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 رشع عساتلا بايلا

 قالطلا ق ضراعت ىذلا كسشنلا ق

 ةظقل ظفل لجر يقو هتلا همحر هنلادبع يبأ نعو رفعج نب عماج نمو
 هربغ وآ قالط يهام ردي ملو قالط اهنأ ةظفللا كلت ق كش اهزواج املف

 .قالط هب ظفل يذلا كلذ نأ نقيتسي ىتح قالطال لاقف

 ناك مهنع ذخأن نيذلا نيملسملا ءاهقف ضعب نع انأ تظفحو :ةلأسم

 رمالا هانع امل ملعي مل هنا ربغ هتجوز يق داسف هيف بجي لعف وأ ةظفل هنم
 بجي يذلا لعفلا ةلأسملا دنع يسنو هتجوز يق داسف هيف هيلع ناك يذلا

 يف اداسف هيلع نوملسملا ري ملف .ملعام عيمج نع لأسف داسفلا هيف

 .نايسنلاب هللا هذخاؤيالو .هيلع سأبال اولاقف تام نا اهيلا عجرو هتجوز
 قلط دق ناك هنأ لوقي هنا سعان هنا هعمو ايؤرلا ق ىأر لجر :ةلأسم

 ناظقي وأ اسعان ناك هنآ ردي ملف كش مث اهفلط نكي ملو .اثالث هتجوز
 انع نم ىلع لخديال هنأ اولاقف .كرحتي مل وأ هناسل لوقلا اذهب كرحتو

 نأ الو ةظقيلا ف هنم ناك نا كلذ نا نقيتسي مل هنأل سأبالو قالط اذهب
 .هي كرحت هناسل

 هنآ يلع نب ىسوم نعب دمحم نب رمع نع رقعج نب دمحم ظفح :ةلأسم

 كرحتي مل وأ هناسل قالطلا كلذب كرحت ردي ملو كش مت هتجوز قلط نم
 ملعي ىتح قالطلا كلذ همزلليال هنلا همحر ىلع وبأ لاق لاقف .هناسل هب
 .قالطلاب كرحت دق هناسل نا انيقب

 ءيش ىلع هتأرما قالطب فلح لجر نعو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم

 دعب نم كلذ يسن وأ فلح فيك ردي ملف بضغ ىلع هنيمي تناكو هلعفيال
 لعفيال هنا هنيمي يق ىنتتسا هنأ فلح نيح هعمس دق ةقث هربخأف فلح نأ
 نا كلذ ف هعسي نآ وجرأ يناق .تقولا كلذ ىضقنا دقو هتقو دق تقو ىلا
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 دعي هبلع فلح ي ذلا لعف اذا ثنح هبلع نوكدال ناو ةقتلا لوقي ذخأي

 .ةقثلا هب هربخأ ىذلا تقولا ءاضقنا

 هللا صخب ملو امهنيب ق رف الو ء اضرل او بضقل ١ ق عق او ق الطلا :ةلأسم

 ةلت يبنلا نا ةشئاع تور دق لئاق لاق نإف .ضار نم انابضغ قالطلا ق

 هزييمت ضقلا لازأ اذا كلذ هل ليق .قالغا يف قاتع الو قالطال لاق

 ةياور نأل ةفيعض ةباور هذه نأ اهعم لوقيام ردب ملف هرمأ هيلع قلفغناو

 .انركذام جرحتلا ناكل تبث ولو لوهجم وهو ديزي نب روت
 بضغلا ف ناعقي راهظلاو قالطلا نأ نوملسملا عمجأ :ةلأسم

 .ليلد ىلا جاتحي مهنيب قرفملاو بفضقلا ق ءالدالا ق اوعزانتو .ءاصرلاو

 لاق مت هتخاب لجرلا جوزت لجر تخأ جوزت لجر نع لئسو :ةلأسم
 دعب ناك املق هتأرما ينعي قلاط هتخ اف ىتخا نالف قلط ىتم جوزت نيح

 اذه لاح نوكنام جوزلا باغو ينقلط نالف تلاقف هتخا تلصو كلذ

 ق امأو ق الط يل نييب سيلق مكحل ١ ق امأ هنأ يعم لاق . هتجوز عم لجرل ١

 ناك نا طايتحالا ىلع اهدرب نأ الإ هيلإ كلذق يطولا كرتي مزحلاب ذخألا

 ىطو دق ناك كلذ دعب قالط حصو اهيطو نإ هنال قالط امهنيب يقاب
 ةقلط

 مت هتجوز قلطن يذلا ق انركز يبا يضاقلا نع بسحا لاقو : ةلأسم

 ىتح كلذ يسنف هتجوز ىلا هنم ناك يذلا قالطلا نع لأسيل جرخ هنأ

 هتجوز قلط يذلا مالكلا كلذ هنا هدنعو قالطلا هب بجيال مالك نع لاس

 ىتح كلذ ىلع هتجوز عماجي ناكو .قالط كلذب عقيال هناب هيقفلا هاتفاف
.عرشلا نايب باتك ىلا عجر امثآ ةفصلا هذه ىلع نوكيال هنا تام



 نورشعلا بابلا
 لئسف قالطلا عقو دق هنا نظف الوق لاق نميف

 كلذ هيشأ امو اهقلط هنأ لاقف

 تلعف نإ اهل لاق مت اذكو اذك لعف نا هسفن ىلع هتجوز مرح لجر نعو
 ملو كلذ نم دارأ ام ىلع ةأرملا هتقدص ناف تفصوام ىلعف .تقلط دقف
 رقأو هتمكاحو هقدصت مل نا اماو .ةين كلت تناك اذا قالط عقي مل همكاحت
 دق هنال مكحلا يف تقلط .اهلعف ىلع فلح يذلا ةأرملا تلعفو ظفللا كلذب

 سانلا ذخاف هب تقلط هنا نظ ىتح مالك اهجوزو ةأرملا نيب ناك اذا ليق
 اذا اولاقف ىرج يذلا كلذ هتين امناو معن لاق .كتأرما تقلطا هنولأسي
 ةأرملا همكاحتو كلذ هيلع حصي نأالإ قالط هيلع عقيالق هتين كلت تناك

 تقلطأ سانلل هلوق ف قالطلاب هيلع مكحي هنإف هتين ىلع هقدصتالو
 تقلط دقف اذكو اذك تلعف نا هلوق ناك اذا كلذو .معن لاق ةنالف كتجوز
 نوكيو هذه هتين يق هقدصت نأ الا مكحلا يف قالطلا عقو كلذ تلعف اذإف

 دقف اذكو اذك تلعف نا لاق نا امأو .نيملسملا عم قيدصتلا لهأ نم وه

 كلذ دارأ امنا هنأ لاقو هربغ اهقلط وأ كلذ لبق اهقلط دق ناك ناف تقلط
 تقلط دقف اذكو اذك تلعف نا لاق ناو .كلذ يق هنيمي عم هلوق لوقلا ناك

 ناو .كل تفصوام ىلع نوكيو هقدصت نأ الإ قالطلا عقي نأ هيف لوقلاف
 نوكيب نا الإ دودهملا هجو ىلع جرخن اذهف تقلط دقف اذكو اذك تلعف نا لاق

 دق وه نكي ملو تقلط دقف اذكو اذك تلعف نا هلوق امأو .اقالط كلذب انع

 كلذ ق هل ةين ال نوكي نأ الا قالطلا عقو دقف كلذ لبق هريغ الو اهقلط
 .باوصلاب ملعأ هتناو كلذ يق قرفلا مهفأف

 اهل لاق مث اذكو اذك لعف نا هسفن ىلع هتجوز مرح لجر نعو : ةلأسم
 ذا نظ وه امناو اقالط كلذي درب مل هنا لاقو تقلط دقف .اذكو اذك تلعق نا
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 .تقلط دقف اذكو اذك تلعف نا اهل لاقف قالطلا عقي هنأ هسفن ىلع اهمرح

 كلذ تلعف اذإق تقلط دقف اذكو اذك تلعف اذا اهل لاق اذإف تفصوام ىلعف

 الهأ وه نوكيو هتين يف هقدصت نوكت نأ الا مكحلا يف قالطلا عقو
 نإ امأو .همكاحت ملو هتين كلت تناك اذا قلطت الف نبملسملا عم قيدصتلل

 اهقلط وأ كلذ ليق اهقلط وه ناك ناف تقلط دقف اذكو اذك تلعف نا لاق

 اذه نأل هنيمي عم كلذ يق هلوق لوقلا ناك كلذ دارا امنا هنا لاقو هريغ

 اهقلط وه نكي مل ناو اقالط كلذب انع نوكي نأ الإ دودهملا هجو ىلع جرخي
 قرفلا مهفاف كلذ يق ةين هل نوكي نأ الا قالطلا عقو دقف كلذ لبق هربغ الو

 .باوصلاب ملعأ هتناو كلذ يق

 ذخاف هب تقلط دق اهنا نظف مالك هتجوز نيبو هنيب ىرج نمو : ةلاسم
 اذا اولاقف .ىرج يذلا هتين امناو .معن لاق كتأرما تقلطا هنولأسي سانلا
 ةأرملا همكاحتو هيلع كلذ حصي نا الإ قالط هيلع عقي الف هتين كلت تناك

 .قالطلاب هيلع مكحي هناف هتين ىلع هقدصتالو
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 نورشعلاو ىداحلا بايلا

 قالطلاب ءاننتسالاب قالطلا

 .ةدحاو الإ اتالت قلاط تنا امهدحأل لاق ناتجوز هل لجر نع لسو
 ىعم لاق .ءانثتسالا هعفني له نيتنثا الإ اعبرأ قلاط تنا ىرخألل لاقو
 له .ًاثالت الإ اعبرأ قلاط تنأ لاق نإف هل ليق .اعيمج امهيف هعفني هنا
 ءانثتسالا هعفني لاق نم لاقف هيف فلتخي هنا يعم لاق .كلذ هعفني
 قلاط تنأ لاق نمك هنأل ثالثلا عقي لاق نم لاقو .ةدحاو قالطلا نوكيو

 .اثالت الا اتالت

 الإاتالت قلاط تنأ هتأرمال لاق نمو ..رفعج نب عماج نمو : ةلأسم

 فلأ مهيق ثبلف لاق هتنا نأل .ءانتتسالا هعفنيو ةدحاو قلطت اهناف نيتنتا

 .اتالت تقلط اتالت الإ اتالت قلاط تنأ لاق ناو .اماع نيسمخ الإ ةنس

 .لكلاب ءانثتسالا ن وكي سيلو
 عقي مكف ةدحاو الإ انالت قلاط تنا هتجوزل لاق لجر نعو :ةلأسم

 .ءانتتسالا نم ءانتتسا ال ناتنثا قلطت اهنأ يعم لاق قالطلا نم اهيلع

 .ةدحاو الإ نيتنتا الإ اتالت قلاط تنأ لاق نإف تلق .رخآلا ءانتتسالا لطيف

 ىنتتسا مت نيتنثا قالطلا نم ىنثتسا هنأل نيتقيلطت قلطت اهنأ يعم لاق
 نإف تلق .ةدحاو ةقيلطت عقول نيتنتلاب ءانثتسالا ىلع تكس ولو ةقيلطت
 .ةدحاو ةقيلطت اهيلع عقي هنا يعم لاق .ةدحاو الإ اتالت قلاط تنا لاق

 ثالثلا نم ىنتتسا هنأل نيتنتا الإ ةدحاو الإ اتالت قلاط تنا لاق نإف تلق
 ءانثتسالا لطبف هنم رثكأب ةدحاولا وهو ءانثتسالا نم ىنثتسا مث ةدحاو

 ادارفأ قلاط تنأ لاق ناف هل ليق .لطاب هنم رثكأب وأ هلثمي ءانتتسالا نأل

 ةيمستلا يف اثالث قلطت نا ينبجعي لاق .قالطلا عقي مك ةينلل لسرم وهو
 ..ادعاصف ًاتالت الإ ن وكيال دارفالا نأل
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 هنيمي يق ادب لجرو تلق .عاقرلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 مدق نا ليق دق لاق .ال مأ ائيش كلذ هرضيا ءانثتسالا لبق قالطلا ركذي

 مالكلا مدق اذا ءانتتسالا هعفني ليق دقو ءانتتسالا هعفني مل قالطلا

 .كلذ لك يق ءانتتسالا عفان وهف قالطلا مدق وأ قالطلا ليق ءانتتسالاو

 هرضيا كلذ دعب ىنتتسا مت ةتكس تكس مت قالطب فلح لجر : ةلأسم

 مدقي مل نا كلذكو ةتكسلا دعب ءانثتسالا هعفنيال لاق .ال مأ ائيش كلذ
 ناك ناو هعقند مل مالكلا مامت دعي ةينلا ترضح امناو .ءانتتسالا ةينل

 نبا دمحا لاق .كلذ ق فلتخا دقف ءانتتسالاو مالكلا عم ةينلا هترضح

 :رظنلا

 قالطلا ددع نم نيتنث ىوس اتالت دنه قلاط كلوقو

 قارط ق كلذ تينثتسا اذا مهفاف تينتتسا ام زوجي ليقف

 .عرشلا نايب باتك ىلا عجر
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 نورشعلاو يناثلا بابلا
 ءانذتسالاو ةئيشملا قالط ق

 تئش اذا قلاط تنا هتأرمال لاق لجر نع هتلأسو . رفعج نب عماج نمو
 تقلط ناو ءيشالفقف اهجوز ىلا تدر نإف تءاشام وه لاق .تئش املك وآ

 ويآ لاق .ءيشالق اقرتفي ىتح كلذ اهسلجم يق اشت مل ناو زاج دقف اهسفن

 ىتمف تئش اذا وآ تئشابم ىتم وآ تئش املك لاق اذا هتنا همحر هتلاديع

 قالط تءاش اذا قلطت اهناف .اهسفن تقلطف تقلط تالاقملا هذه ق تءاش

 اذإ امأو .تءاش املك اهسفن قلت نأ اهل ناف تئش املك هلوق يق الإ اهسفن

 امهسلجم نم اقرتفي ىتح اهسفن قلطت مل نإف كسفن يقلطف تئش نا لاق
 اتالت سلجملا كلذ نم تءاش امف تئشام كتقلط دق لاق اقاو .اهل قالط الف

 امهسلجم نم اقرتفا ىتح اشت مل ناو .تءاشام قلطت اهناف لقأ وأ

 ملف قالطلا تئشام كتقلط دق اهل لاق نا هنا يعم ديعس ويآ : ةلأسم

 اذه يف ملعأ الو ليق اميف قلطتال اهنا يعمف .امهسلجم نم اقرتفا ىتح اشت

 ق ائيش تءاش نإف قالطلا نم تئشام كتقلط دق لاق ناف .افالتخا

 هل ناو تءاشام تقلط اتالٹ وأ نيتنتا وأ ةدحاو اقرتفي نا لبق امهسلجم
 اذكه تئشام كتقلط دق اهل تلاق ناو .لاخ ىلع ةدحاو تقلط ائيش ءاشت

 نا قلطت ليق دق هنا يعمخف قالطلا تئشامالو قالطلا نم تئشام لقب ملو

 يق ينبجعيو قالط عقي مل ءاشت مل نا اهنأ ليقو .لاح ىلع ةدحاو ءاشت

 مل ناك تناف هتين هلق قالطلا نم تئشام هتين تناك نإف .يوني نأ اذه

 ام وهف ائيش تءاش تناك ناو لاح ىلع يدنع ةدحاو تقلط ائيش اشت

 قالطلا تئشام ىون هنإ لاق ناو .اهقوف ام ىلا ةدحاولا نم تءاش

 قالطلا تءاش نكت مل ناو هنيمي عم هلوق لوقلا ن وكي نآ ينبجعأ
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 هناو هجولا اذه يف ائيش قلطتال نا ةين هل تناك اذإ نوكي نأ ينبجعيف
 ١ .ملعأ

 هللا ءاش نإ قلاط تنأ هتأرمال لاق نمو .رفعج نب عماج نمو : ةلأسم

 يق الو قاتعلا يف الو قالطلا يق ءانثتسالا عفنيالو قلطت اهنإف تئش وأ

 دقف تشوأ هتنا ءاش نا قلاط تنأ هتأرمال لاق اذا لاق هريغ نمو .راهظلا

 .تئش وآ هلوقو عقيال ءانتتسالا كلذ نأل هتنا ءاش نإ هلوقب ءانتتسالا لطب

 يق لخدا دقف هتنا ءاش وأ تئش نا قلا تنأ اهل لاق ولو .مالكلا عطقنا دقو

 ءاش وآ تئش نا لاق هنأل مالكلا لصوي ه٥ءانتتسا مدهام اضبا هئانتتسا

 عضوم اذه سيلف قلطت نا هتنا ءاش دقو .تقلط دقف ءاش امهيأف هتنا

 قالطلا تءاش نإف هللا ءاشو تئش نا قلاط تنا هتأرمال لاق ناو .ءانتتسا

 دقف تئشو هتنا ءاش نإ اهل لاق ولو قلطت مل قالطلا اشت مل ناو تقلط
 مالكب قالطلا عطق دقو عفنيال ءانتتسا هنأل هتنا ءاش نا هلوقي قالطلا عقو

 .عفانلا ءانتتسالا ليق

 لاق هتنا ءاشام الإ قلاط تنأ هتأرمال لوقي يذلا نع لئسو :ةلأسم

 ءاشام الإ وآ هتنا ءاش نا قلاط تنأ اهل لاق ولو معن لاق هريغ نمو .قلطت

 قلاط تنا لاق نإف .ءانتتسالا هعقندالو قلاط ىهف هللا ءاشي نا الا وأ هتنا

 وهف هللا ءاشام الإ وأ هتنا ءاشي نأ الإ وأ هللا ءاش ناديز راد تلخد نا
 نإ هلوقو حيحص ءانثتسا ديز راد تلخد نإ هلوقي ءانثتسالا نأل ءانتتسا

 نا هلوقي حيحص ءانثتسا وه هتنا ءاشد نأ الإ وأ هللا ءاشام الا وأ هللا ءاش

 نأ الإ وأ دنز راد تلخد نا هتنا ءاش نا قلاط تنأ لاق ولو ديز راد تلخد

 مالكلا نأل ءانتتسالا عفني ملو قالطلا عقو ددز راد تلخد نا هتنا ءاشي

 .ءانثتسا نكي ملو هعطقف ءانثتسالا لبق ناك

 تنا هتأرمال لاق نم انباحصأ لاق ةا همحر هةناديع ويآ لاقو : ةلأسم

 .قلطتال اهنا هملكف هتنا ءاشام الا انالف ملك نا قلاط

 اهل لاق اذا اهتئيشم يق ءانثتسالا هعفنيو يراوحلا وبأ لاق : ةلاسم
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 تئش دق تلاق ناو قلطتال اهناف .ءاش ال تلاقف تئشام اذإ قلاط تنا
 .انظقح اذكه تقلط

 ملكتيال نمو ةبادلا هذه تءاش نا قلاط تنا اهل لاق نإ كلذكو : ةلاسم

 قف هل ةئيشمال نمل لاق اذا يراوحلا وبا لاق .تقلط هدنعام فرعيالو

 اهناف رجشلاو باودلا نم اذه هبشيامو ةاشلاو رادجلا لثم قالطلا
 نع فقو نم فقوو ليربج ءاشي نإ لاق نم لاقو .انظفح اذكه قلطتال
 هيف فالتخالاو ليربج يق ليق كلذكو لاق هربغ نمو .ليربج ق ةلأسملا هذه

 .هتئيشم فرعتال هنأل هريغ ق فالتخالاك

 تئش نا قلاط تنأ اهل لاق ناف اضيأ رفعج نب عماج نمو : ةلأسم
 تقلطو قالطلا تءاش ناو اقالط نوكب الف ءاشأ ال تلاقف ىه اهي ينعي

 .ءانثتسالا نيبي مل هنال تقلط ءاشأ ال تلاقف تئش قلاط تنأ اهل لاق ناو
 راد تلخد نإ قلاط تنأ هتجوزل لجرلا لاق اذا ددعس ويأ لاق : ةلأسم

 تنأ اهل لاق ناو .تقلط دبز راد تلخد اذا اهنا ىعمق هتنا ءاش نا ددز

 نم قالطلا اهيلع عقب هنا يعمف ديز راد تلخد نا .هتنا ءاش نا قلاط
 لذم يف قالطلا نم اهيلع عقي امنا هنأ يعمو .ديز راد اهلوخد لبق اهنيح
 ءاشي نأ الإ ديز راد تلخد نا قلاط تنأ اهل لاق ناو ةدحاو ةقيلطت اذه

 الإ لاق هنال هعفني ءانثتسا يعم ذهو .قالطلا اهيلع عقيال هنأ يعمف هلا
 الإ قلاط تنا لاق نإف .هئانتتسا يق ءانثتسالا ناكف يلخدت نا هتنا ءاش نأ

 مل ملو اهنيح نم اهيلع عقي هنأ يعمف ديز راد تلخد نا هللا ءاشي نأ
 .هعقندال ءانتتسا اذه نأل لخدت

 رح تنأ همالغل لاق وأ ال مأ قلاط تنأ هتجوزل لاق لجر نعو :ةلأسم
 اهل سيلو قلطت اهنا لاق نم لاق ةأرملا ق افالتخا اذه ق اندجو دقف .ال مأ

 قلطت مل ال تلاق نا اهنا لاق نم لاقو .اهنيح نم قلطتو كلذ يف رييخت
 وهو معن وأ .ال لوقت ىتح اهاطي الو قلطت معن تلاق ناو هتارما يهو
 اهنأ لوقي نم لوق بحأف انأ امأو .لوقلا اذه بحاص لوق ىلع ادبأ فوقوم

_ ٨٧



 عضوملا اذه يف قلطت
 لاق .ةدحاو تئش نإ اتالثت قلاط تنأ هتجوزل لاق لجر نعو : ةلاسم

 امهسلجم نم اقرتفي ىتح ائيش ءاشت مل ناو اتالث تقلط ةدحاو تءاش نا

 تءاش نا لاق .اتالت يئاشت نأ الا ةدحاو قلاط تنأ لاق ناو قلطت مل

 تقلط امهسلجم نم اقرتفي ىتح ائيش اشت مل ناو ائيش قلطت مل انالث
 امهسلجم يق امهو تلاق مث نيتنتا تئش دق اهسلجم يق تلاق ناو .ةدحاو

 .اتالت تئش دق دعي

 .قالطلا تءاش نا لوقت فيك تلق تئش نا قلاط تنأ لاق اذاو :ةلأسم

 :ةدحاو قلطت مت قالطلا تئش دق لوقت لاق
 تءاش نا اهنا يعم لاق . تئش ام قلاط تنأ هتجوزل لاق لجر : ةلأسم

 تئش ىتم قلاط تنأ اهل لاق نإ و .قلطت مل ءاشت مل ناو تقلط قالطلا

 ضعب لاقو .تقلط قالطلا تءاش ىتم هنا لوقي ضعبف كلذ ف فلتخيف

 ىنعم ىلع اهدي نم قالطلا جرخ امهسلجم قرافت ىتح ءاشت مل اذا هتا
 .هلوق

 .تئش لقت ملو دق تلاقف تئش نإ قلاط تنأ هتآرمال لاق لجر : ةلأسم

 تيأرأ تلق .اهلوق نم دق ىنعمب قالط كلذ يف يل نيبيال لاق كلذب قلطت له
 اهلوقب قالط كلذ يق .يل نيبيال يعم لاق .كلذب قلطت ىله تلعف دق تلاق ول

 ليق هنإ يعم لاق كلذب قلطت له تئش دق تلاق ول تيآرآ تلق .تلعف دق

 دق تلاق ول تيأرأ هل تلق .اقرتفي نآ لبق وأ امهسلجم ق تءاش اذا قلطت

 نبيال لاق كتقلط دق تلاق نإف هل تلق .قلطت اهنأ كلذ يل نيبيال لاق تليق

 .كلذ ق قالط يل نيبيالف يسفن تقلط دق تلاق ناف .قالط كلذ يق يل

 عقي هنا تئشو هتنا ءاش نا قلاط تنآ هتجوزل لاق لجر يق لاقو :ةلاسم

 انباحصا لوق ق دجوي قالطلا يق هتنا ةئيشمب ءانتتسالا نأل اهيلع قالطلا

 ءانثتسالاو قالطلا نيب عطق املف قالطلا قف اهب ءانثتسالا عقيال هنا
 ءانثتسالاو قالطلا نبب عطق هنأك هنال قالطلا عقو عفنيال ءانثتساب

س ٨٨



 اذاو قالطلا ق عفنيال هللا ةئدشمي ءانتتسالا ناك نا ءانتتسالا ربغ مالكب

 اميف يدنع قالطلا عقو ءانثتسالا ريغ مالكب ءانثتسالاو قالطلا نيب عطق
 هلوقك نوكي له تئش نا هتنا ءاش نا قلاط تنأ لاق نا كلذكو تلق .ليق
 ىئاشت نأ الإ هتنا ءاش نا لاق نإق تلق .ىعم اذكه لاق تئشو هتنا ءاش نا

 ق عفنيال هللا ةئيشمب ءانثتسالا ناك اذا قالطلا عقي هنا يعم لاق .قالطلا
 وا نالف ءاش وأ تئش نا قلاط تنآ لاق نإف هل تلق .قالطلا نم ءانثتسالا

 مكحلا ف هنا يعم لاق اذه نوكيام نالف دنعام فرعت ملو يه تءاش

 .ائيش ءاش هتئيشمب ىنثتسملا انالف نا ملعي ىتح قالطلا اهيلع عقيال
 ركذي ملو تئش نا لاق وأ قالطلا تئش نا قلاط تنأ اهل لاق ناف تلق

 هل تلق .مالكلا زاجم ق يعم اذكه لاق .ءاوس هلك اذه نوكي له .قالطلا
 ىعم لاق هيف لوقلاام ديز ءاشي نأ الإ وأ ورمع ءاش نا قلاط تنا لاق ناف

 تنأ لاق ناق تلق .يدنع قالطلا عقو ورمع لبق قالطلا ديز ءاش نا هنا
 قالطلا يئاشت نأ الإ ىنعملا رهاظ يق هانعم جرخي يئاشت نأ الإ قلاط
 نا لبق قالطلا ءاشت مل ناو قلطت مل رهشأ ةعبرا لبق قالطلا تءاش ناف
 الإ قلاط تنأ هلوقف هل تلق .ىعم امفقف ءالبالاب تناب رهشا ةعيرا ىضمت

 هبشأ اذا يدنع اذكه لاق .اذكو اذك يلعفت مل نا هلوقك اذكو اذك يلعفت نأ
 اذكه لاق كدنع هبشي وهف هل تلق .ىلعفت نأ الإ هلوق ىئاشت نأ الإ هلوق
 اذا هنإ ليق دقف تئش نإ هلوق لثم يئاشت نأ الإ هلوق اولعجي نأ الا يدنع
 تجرخ دقف سلجملا تقراف ىتح ءاشت ملف .تئش نإ قلاط تنأ لاق
 هلوق لتم يئاشت نأ الإ هلوق يق ليق هنأ كدنعف هل تلق .اهدي نم ةئيشملا

 ملعأ ال لاق .اهدي نم ةئيشملا جورخو سلجملا اهتقرافم ىنعم يف تئش نا
 لتم وه تئش نا قلاط تنأ لاق نا كلذكو هل تلق .ءاوس امهنا ليق امهنا

 لاق .ءاشت ملو اهسلجم تقراف اذا اهدي نم ةئيشملا جرختو تئش نا هلوق

 اذا قلاط تنأ لاق اذا هنأ لوقب ضعيو ءاوس امهنا لوقب ضعي ىسع

 نأ لبق عجر نإف سلجملا تقراف ولو .ءاشت ىتم اذا ةئيشملا اهل ناك تئش

 لاق .هتعجر هعفنت له وه عجر نا دعب يه تءاش مت اهيطو وأ ءاشت

 ىلع هدعي وأ اهسلجم ق تءاش اذإ قالطلا عقيو كلذ هعقفندال هنأ يعم
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 اذإف .اهتئيشمي قالطلا عقوأ دق هنأل تئش اذا هلوق يف كلذب لوقي نم لوق

 .ةعجرلا هعفنت مل ةئيشملا هيف اهل يذلا تقولا ف تءاش

 عقيأ هلا ءاش نا تئش نا قلاط تنا هتجوزل لاق لجر نعو :ةلأسم

 اهيلع عقي ليق هنا يدنع اذكه لاق اهسلجم يف تءاش اذا قالطلا اهيلع

 ءاشو تئش نا قلاط تنأ لاق نإف هل تلق .اهسلجم يق تءاش اذا قالطلا

 لاق نإف ليق .يعم اذكه لاق اضيأ قالطلا عقي له اهسلجم يف تءاشف هنلا
 ق قالطلا ةآرملا تءانتف هتنا ءاشي نأ الإ قالطلا تئش نإ قلاط تنأ

 قالطلا تءاش نا ءانثتسا هنأل قلطتال اهنا ىعم لاق قلطت له اهسلجم
 .اهل هتنا ءاش دقف هللا ءاشم نآ الإ ىنتثتسا مت

 تيبأ نا وأ تئش نا قلاط تنا هتجوزل لاق لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 نإف تلق .قلطتال اهنأ يدنع لاق قالطلا عقي له ىبيأ الو ءاشأ ال تلاقف

 تئش دق تلاق نإف تلق .ناتقيلطت اهيلع عقي لاق تيبأو تئش دق تلاق

 اهيلع عقو ءاشت ملو تبأ نإ كلذكو .ةقيلطت اهيلع عقت هنا يعم لاق
 .تياو تءاش نا هنا يعم لاق تيبأ وأ تئش نا لاق نإف هل تلق .ةقدلطت

 " ءاشت ملو تيآ نا كلذكو .قلطت مل ىبأت ملو ءاشت مل ناو ةدحاو تقلط

 تئش قلاط تنا اهل لاق نإف هل تلق .قلطت مل ائيش لقت مل ناو قلطت
 : لاق تيبأو تئش قلاط تنا اهل لاق نإف هل تلق اهنيح نم قلطت
 .هنيح نم قالطلا

 لاق لجر نع .راتآ باتك اضيأ مهجلا نب مشاه باتك نم :ةلأسم
 ىلا تدر ناو .تءاشام وه لاق تئش املك وأ تئش اذا قلاط تنأ هتأرمال
 نآ ىلإ اهسلجم يق ءاشت مل ناو .زاج دقف اهسفن تبلط ناو ءيشالف اهجوز
 مل مت تئش نا قلاط تنأ هتجوزل لجرلا لاق اذاو .ءيشب سيلف اقرتفي
 يضمت ىتح ديز راد لخدت مل مت اقرتفي نا ليق تءاش نإق ديز راد يلخدت

 ناو ادبأ هيلع تدسف كلذ لبق اهيطو ناو .ءاليالاب هنم تناب رهشأ ةعبرأ
 ءاشت مل ناو .ءاللبالا مدهنا رهشأ ةعبرأ يضمت نأ ليق دنز راد تلخد

.ءاليإ الو قالط عقي مل اقرتفي ىتح



 دق هتجوزل لاق لجر نعو عاقرلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم :ةلأسم

 لهو .ال حا قالطلا اهب عقي باغ وآ نالف .رجف نالف نم ةروشم ىلع كتقلط

 هبلع دقعام ىلع نالف ةروشم ملعي ىتح قالطلا اهب عقي ال لاق ةعجر هل
 .عرشلا نايب باتك ىلا ىلا عجر .كلذ يق دارملا

 نا ىسفن تقلط دق هتأرما هل تلاق لجر نع ديعس ابأ تلأس : ةلأسم
 قالطلا عقي هنا يعم لاق قالطلا عقي له .تئش دق جوزلا لاقف تئش
 قلطت مكو هل تلق .ملعأ هتلاو فالتخا هيف جرخي نا اذه يق يل نيبيالو
 قلطت اهنأ جرخيو ةدحاو قلطت اهنأ جرخي نأ يل عقي لاق ثالث مأ ةدحاو
 .مسي ملام اتالث

 يبأ نع عفرف تئشام قلاط تنا هتأرمال لاق لجر يف لاقو :ةلأسم
 نأ الإ قلطتال لاق هنا هنلا همحر رثؤملا يبا ىلا هعفري هنلا همحر يراوحلا
 وأ ةدحاو تءاشام اهيلع بجوو قالطلا نم تءاشامو قالطلا ءاشت
 ةقيلطت اهيلع عقي هناف .هتنا همحر ةيواعم ييأ نع دجويام امأو لاق .رتكأ

 ق رتكأ وأ ةدحاو ناك تءاشام اهيلع عقو تءاش ناو ءاشت مل ولو

 .امهسلجم

 نإ تئش نا قلاط تنا هتأرمال لاق لجر يق ديعس وبأ لاقو : ةلأسم
 قلطت الف لخدت ملو .سلجملا كلذ يف قالطلا تءاش نا لاق ديز راد تلخد

 ناو .تقلط ديز راد تلخدام ىتمف اهأطي هتأرما ىهو ديز راد لخدت ىتح

 هنا امهدحا نالوق كلذ ق دجويف تئش نا ديز راد تلخد نا قلاط تنأ لاق

 تنأ لاق اذا هنا امهدحأو لوخدلا وأ ءانثتسالا مدق نا ءاوسو لوذلاك

 راد تلخدو قالطلا اهسلجم يق ءاشت ملف تئش نا ديز راد تلخد نا قلاط
 نم موقت وا جرخي نأ لبق ديز راد تلخدام نيح نم قالطلا تءاش مت ديز
 قالطلا ءاشت مل ناو تقلط اهماقم نم وطخت وآ ةسلاج تناك نإ اهسلجم

 وأ قالطلا مدق ءاوس هنال نبيآ لوألا لوقلاو .قالط الق كلذ نبح نم

 قالطلا لصو اذا انعم لوقلا رثكا وهو .كلذ لوقي نم لوقل ءانتتسالا

 نوكب هنإف تئش مث ديز راد تلخد نا قلاط تنأ لوقي نأ الإ ءانتتسالاب

٩١١



 .رخآلا لوقلا ىلع
 ءاش نا قلاط تنا هتأرمال لاق لجر ق ديعس ىبا نع تظفحو :ةلأسم

 هنلا ءاشي نأ الإ قلاط تنأ لاق ناف .ءانثتسالا عفنيالو .قالطلا عقي هنا هللا
 تيب تلخد نا قلاط تنأ اهل لاق ناف .ءانتتسالا هعفنيالو .قالطلا عقو

 ءاشي نأ الإ لاق هنأل قلطتال اهنإف ديز راد تلخدف .هنلا ءاشي نأ الإ دز
 ناو فيضملا لاق .قالطلا عقي مل كلذلف ديز راد اهلوخد هنا ءاش دقف .هنلا
 كلذ نكي ملو تقلط ديز راد تلخد نإ هللا ءاشي نأ الإ قلاط تنا لاق
 .تدجو اذكه ءانثتسا

 اذا لاق وأ تئش نإ كسفن يقلط هتأرمال لاق اذا لجرلا نعو : ةلأسم

 يقلط هلوق امآ ديعس وبأ لاق .تئش املك لاق وأ تئش ىتم لاق وأ تئش

 ناو تقلط هيف لاق يذلا سلجملا كلذ يف اهسفن تقلط نإ تئش نا كسفن

 اهل سيلو .اهدي نم قالطلا جرخ اهسفن قلطت ملو سلجملا كلذ نم اقرتفا
 الف اهسفن قلطت نأ لبق اهيلع عجر نا كلذكو .كلذ دعب اهسفن قلطت نا
 اذا اهسفن قلطت نأ اهل نإف تئش اذا كسفن يقلط هلوق امأو .اهل قالط

 هلوق امأو .اهدي نم قالطلا عزتني ملام سلجملا ربغو سلجملا يف تءاش

 نا اهل لاق نم لاقف .فالتخاب كلذ يق ليق دقف تئش ىتم .كسفن يقلط

 .اهدب نم قالطلا عزني ملام تالتلاب نيبت ىتح ةرم دعي ةرم اهسفن قلطت

 ملام .تءاش ىتم ةدحاو ةرم الإ اهسفن قلطت نأ اهل سيل لاق نم لاقو

 قلطت اهنإف تئش املك كسفن يقلط هلوق امأو .قالطلا يف اهيلع عجري
 قالطلا عزتني .ملام قالطلاب نيبت ىتح ةرم دعب ةرم تءاش املك اهسفن

 اهلنكي ملو .اهدي نم قالطلا جرخ اهدي نم قالطلا عزتنا ناف .اهدي نم
 اذا قلاط تنا لاق وأ تئش نا قلاط تنأ اهل لاق ناف .اهسقن قلطت نأ

 لاق تئش املك قلاط تنا اهل لاق وأ تئشام ىتم قلاط تنا لاق وأ تئش

 ناو تقلط اقرتقي نأ لبق سلجملا كلذ يف قالطلا تءاش ناق تئش نا هلوق

 عقيالو .كلذ اهل نكب مل قالطلا كلذ دعب تءاش مت سلجملا كلذ نم اقرتفا

 يذلا تقولا كلذ ف تقلط تءاش اذإف تئشاذإ قلاط تنا هلوق اماو . قالط
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 ىتم قلاط تنأ هلوق اماو .ةدحاو ةرم الإ اهل سيلو هربغ يق وأ هيف اهل لاق

 ةرم دعب ةرم تقلط تءاشام ىتم لاق نم لاقف فالتخا كلذ يفف تثش تئشام

 تنا هلوق امآو .ةدحاو ةرم الإ اهل سيل لاق نم لاقو تالثلاب نيبت ىتح

 نب ىتح ةرم دعب ةرم تقلط قالطلا تءاش املكف تئش تئش املك قلاط

 .قالطلا ءاشت نآ ىلا اهاطي هتجوز يهو ثالتلاب

 ناف تءاش نإ همأ رهظك هيلع يه هتأرمال لاق لجر يق لاقو : ةلأسم

 لاق نا كلذكو .اراهظ نكي مل ءاشت مل ناو راهظلا عقو دقف تئش دق تلاق
 نكي مل ءاشأ ال تلاقف تئش نا اذكو اذك لعف نا مارح هيلع ىه هتأرمال

 نا قلاط تنأ لاق ناو .اذه لثم قالطلا كلذكو هتجوز يف ميرحت هيلع
 مل وأ اهوبأ ءاش قالط اهي عقيال لاق .ييأ ءاش نإ .تئش دق تلاقق تئش

 ناف تنا تئش نا تئش دق تلاقف تئش نا قلاط تنا اهل لاق اذاو .ءاشي
 نا قلاط تنآ لاق نميف لاقو .قالط عقي مل ءاشت مل ملو قالطلا عقو ءاش

 نأ ليق.نم كلذ اهسلجم يق قالطلا تءاش نا اهنا دىز راد تلخد تئش

 كلذ اهسلجم يف قالطلا ءاشت مل ناو تقلط ديز راد تلخدام يهق اقرتقب

 راد لخدت ملو قالطلا تءاش نا كلذكو .ديز راد تلخد ولو اهل قالط الف .

 .هريغ ىلا امهسلجم نم لوحت نا امهقارتفاو اضيأ كلذ يف قالط الف ديز
 نم لاقو .اهدب نم قالطلا ج رخ دقف اهدوعق نم تماق اذا لاق نم لاقو

 تنآ لاق اذا امأو .اهدي نم جرخ دق مت كلذ اهماقم نم وطخت ىتح لاق

 تقلط دقف كلذ اهسلجم ق تءاش نإف .ديز راد ىلخدت مل نا تئش نإ قلاط

 .تقلط تءاش نإف ديز راد لخدت ملف تئش نا لاق نإ كلذكو

 وأ تئش مث .هتنا ءاش نإ قلاط تنآ لاق اذاو ةفاضملا ةدايزلا نم :ةلاسم

 مل نالف ءاش مث تئش نا لاق ولو .هؤانتتسا هعفنيالو تقلط نالف ءاش
 ناو .تقلط كلذ دعب نالف ءاش مت اهسلجم يق يه ءاشت نأ الإ يه قلطت

 الف تقلط اهسلجم يف ىه تءاش نإف هتنا ءاش مت تئش نإ قلاط تنأ لاق
 اقرتقاو هتقراف ىتح اهسلجم ق ءاشت مل ناو هتا ةئدشمي ءانثتسالا عقنب

 تلا ءاشام ىتم وأ هتنا ءاش ىتم وآ هتنا ءاش نا قلاط تنا لاق ولو .قلطت مل
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 كلذ عفني الو اهنيح نم ةدحاو قلطتو دحاو كلذ لكف هتنا ءاش املك وأ

 كلذ نكي ملو تقلط هتنا ءاشم نآ الإ قلاط تنآ لاق ناو .رضدالو ءانتتسالا

 .هتلا ءاش ام الإ هلوق كلذكو ءانثتسا

 نوعلم تنك نإ اهل لوقيف ن وعلماب هتأرما هل تلاق لجر نعو :ةلأسم
 ىلا عجر .بغ ىلع فلح هنال اهيلع اعقاو قالطلا ىرأ يناف قلاط تنأف

 .عرشلا نايب باتك
 دق تلاقف .كوبا ءاش وأ تئش نا قلاط تنا هتجوزل لاق لجرو :ةلأسم

 .بألا ةئيشمب قلطت اهنا يعم لاق تئش دق فألا لاقف .يبا ءاش نا تئش

 يعمف ائيش بألا لقي ملو تئش دق يه تلاق نإف .لقت مل وأ كلذ يه تلاق

 كلذ دعب اهوبأ ءاش ناو .اهيبأ ةئيشم نود اهتئيشمب اضيا قلطت اهنا
 عقي هنا يعمق .دحاو عضوم يف يهو بألا ءاش نإف ىرخأ تقلط قالطلا

 ءاش ناف لاق .اضبأ نيتنثا هنا يعمف ةدحاو ةظفلب اعم الاق نإف نيتقدلطت

 قلطت اهنا يعمف سلجملا تقراف ىتح يه ءاشت ملو سلجملا يف اهوبأ
 ءاشو سلجملا ق يه تءاش نإف قلطت مل سلجملا تقراف اذا اهنال ةدحاو
 .نيتننا قلطت اهنأ يهم سلجملا تقراف امدعب اهوبا

 وأ ءاشأ ال لاق .تئش نإ رح تنا هديعل لاق لجر نع لئسو :ةلأسم

 ال لاق ولو قتعي هنا لوقلا ضعب يف يدنع هنا يعم لاق .قتعي له تكس
 مل اذا قتعيال هنا لوقلا ضعب قو .لوقلا ىنعم ىلع ىلوأ هتوكسو ءاشأ
 اذا يعم لاق .قتعيال هنا لوقي نم لوق يق كدنع ةلعلا امف هل ليق .ءاشي
 تلاقف تئش نإ قلاط تنا هتجوزل لاق لجرف هل تلق .عقي مل ءانثتسا وه
 يل نيبي الف مكحلا ق امأ لاق .فالتخالا يق دبعلا لثم نوكي له ءاشأ ال
 لوقي نم لوق ق كلذ ىنعم ق كلذ جرخي دقف ةهبشلا ىنعم ىلع امأو . كلذ
 .عقي مل ًاتبات ءانثتسا ىنثتسا هنأل قالطلا عقيال هنإ

 لاق ةدحاو الإ نيتنثا الإ اتالت قلاط تنأ هتأرمال لاق لجر نعو : ةلأسم

 .مدقتم ىنتتسا نم ىنثتسا دقو ةلعلا ام هل تلق .ناتقىلطت اهيلع عقي
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 قالطلا نم ىقبو نيتقيلطت تاقيلطتلا ثالثلا نم ىنتتسا هنأل لاق
 هل تلق .ناتقيلطت هيلع تبثف ةدحاو ءانثتسالا نم ىنتتسا مت .ةدحاو
 تلق .نيتقيلطت قلطت لاق نيتنثا الإ ةدحاو الإ اثالث قلاط تنأ اهل لاق نإف
 نم ىنثتسا هنا هيف ةلعلا لاق .قالطلا لثمب ىنثتسا دقو كلذ يق ةلعلا امو
 رتكأ وه ام ءانثتسالا نم ىنتتسا مت ناتقيلطت هيلع تبثق ةدحاو ثالتلا

 نيتننا لب ةدحاو الإ اتالت قلاط تنأ اهل لاق ناف تلق .هلك هنا الو هنم

 .همالكي الصتم اذه ناك اذا ءانتتسالا قسن ىلع اذه نأل ةدحاو قلطت لاقق

 نيتنتا قلطت لاق ةدحاو الإ نيتنثا الإ اثالث قلاط تنأ لاق ناف تلق
 ةدحاو الإ اتالٹ قلاط تنا اهل لاق نإف تلق .ءانثتسالا نم لقالا هل لعجيو
 .هئانئتسا نم لقألا هل لعجيو نيتنثا قلطت لاق نيتنتا وأ

 اثالث قلاط تنا هتأرمال لاق لجر يق ليقو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 مالك اذه نا لاقف .ينذاب الا همالك رخا يق لات مت .ارارم كلذ لاق تجرخ نا

 يق ةينلا هترضح امنا نوكي نا الا ىنثتسا ام هل نا انبأرو لصتم

 هتين لبق قالطلا نم ىضم امل هعفنيال كلذ نإف هلوق رخآ ق ءانثتسالا
 .لا بحأ يأرلا اذهو رخآ يأر كلذ فو قالطلا ركذ لبق ةين هل نوكت ىتح

 ائيش اذه يلام نم يتمعطا نإ قلاط تنا هتأرمال لاق لجر يقو :ةلأسم

 سأبال هنا اهيلإ كلذ رهظي ملو .هسفن يق اهل نذأ مث ءاشأ وأ ينذاب الإ
 هنا ةنيبلا هيلعف هلوق لبقت ملو هتمكاح ناف تلق .كلذب اهربخيو اهيلع
 يتمعطا نا هلوق امأ لاق هريغ نمو .هلام نم معطت نا ءاش وأ اهل نذأ دق
 وا كلذب تملع هلام نم معطت نآ ءاش اذإف .ءاشأ نأ الإ ائيش اذه ىلام نم

 نذإف ينذاي الإ هلوق امآو هتارما قلطت الف ءاش دقف هلام تمعطاف ملعت مل

 .ملعب الإ انوذأم نوكي الو نذاب كلذ سيلف .هسفن يق اهل

 نأ ءاش دق هنأ كلذ ف هلوق لوقلاو سانلا يف نوكت امنا :ةلأسملاف
 اهل نذأ نا كلذكو .رب دقف كلذ ءاشف ءاشأ نا وأ ينذاب الإ لاق اذإف .معطت
 نذأي ىتح ربي الف اهل نذأي ملو ءاشف كل نذاو ءاشأ نأ الإ لاق ناق رب دقف

 .عرشلا عيب باتك ىلا عجر .كلذ ءاشيو
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 قالطلا ىف ءانثتسالا

 اذك تلعف نا قلاط قلاط تنا هتجوزل لاق لجر نع ديعس وبأ لئسو
 اهنيح نم قلطت مأ لعفت ىتح قلطتالو .ءانثتسالا هعفني لهأ اذكو
 لفق هنأ يدنعام يناعم ق جرخي هنأ يعم لاق .ءانتتسالا هعفندالو

 قو..هرخآ ق ىنتتسم دحاو مالك هنأل ليقام ضعب يق ءانتتسالا هعفني
 دعب ملكت دق هنأل ةقيلطت اهيلع عقيو .ءانتتسالا هعفنيال هنأ لوقلا ضعب
 .مالكلاب ءانثتسالاو قالطلا نيب عطقف .ءانثتسالا لبق مالكب ةقيلطتلا
 هنآ لوقي نم لوق ىلع ءانتتسالاب لوصوملا مالكلا يق ءانتتسالا هعقنيو

 نا هنا لوقلا ضعب يق نأ يعمو .قلاط قلاط تنا لاق اذإ .نيتقيلطت عقي
 غرف اذا ىنثتسي نا ىلع قلط امناو لوألل يناتلا مالكلا دعب ىنثتسي دارا
 ءانثتسالا هعفني مل كلذ وني مل ناو .ءانتتسالا هعفن يناتلا مالكلا نم
 نا يعم لاق قالطلا نم اهيلع عقي مك تلعف اذإف هل ليق .رخالا مالكلا دعب
 يمالكلا ق ءانتتسالا تبث اذا نيتنثا لوقي اضعبو ةدحاو لوقي اضعب
 قلاط تنا لاق ناف تلق .قالطلا عقي اهلعفب ناكو رخآلاو لوألا اعيمج

 .ءاوس هنأ يعم لاق ءاوس هلكأ قلاط قلاط تنأ لاق وأ .نونم قلاط

 عقو لجر نع .يراوحلا ييأ باوج نمو :ةفاضملا ةدايزلا نم :ةلأسم

 قلاط تنأف ارمت تذخا تنك نا اهل لاق ىتح مالك هتجوز نييو هنيب

 ىنتتسي ملو اتالت قلاط تنأ هناكم يق وهو لاقف داع مت كسمآ مت .اتالت

 ارمت ىرتشا هنا هل تلاق اهنال ارمت ذخأي مل هنأ لوألا مالكلا ىلع لكتاو
 قحلا مت .اتالت قلاط تنأف كنود هتلكأ وأ ارمت تذخا تنك نا لاق هلكأو

 ىلعف .هيزجي هنأ مالكلا ىلع لكتاو ائيش ىنثتسي ملو رخآلا قالطلا
 قالطلا ررك اذا اتالت تقلط دق اهنأ ملعلا لهأ نع انظقح يذلاف تقصوام

 اذك تلعق نا قلاط تنا لاق اذا ءانثتسالا عفني امناو .ثالتلا دعب اٹثالت
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 اثالن قلاط يه لاق اذاو .اذكو اذك لعفي مل وأ اذكو اذك لعف ناك وأ اذكو
 ءانتتسلالا عفنيالو تقلط اذكو اذك لعف نا اثالث قلاط يه اثالث قلاط يه

_ ٩١٧



 نورشعلاو عبارلا بابلا

 مل ناو ام ىتمو ىتمبو املكب قالطلا
 اهبورغو سمشلا قورشبو مل اذإ و

 كقلطا مل نا قلاط تنأ هتجوزل لجرلا لاق اذاو .رفعج نب عماج نمو
 هل ضمت ملو ملكت موي نم اهتدع يضقنت نا لبق تتام وأ تام مت اتالت

 ملكت ةعاس هنم تناب دق اهنا ملعت اهنال امهنيب ثاريم الف رهشأ ةعبرأ
 لبق نم تتام وأ تام ناف ءاليإ اذه يراوحلا وبا لاق .لعفي ملو تام نبح
 دقو توملا دعب عقي امنإ قالطلا نأل ثاريملا امهنييف رهشأ ةعبرأ ولخت نا

 .توملا لبق نم هتحص قأتالث اهقلط نوكي نأالإ ثاريملا بجو

 .قلاط تنأف كقلطأ ملام ىتم هتجوزل لجرلا لاق اذاو هنمو :ةلأسم

 .قطنملا اذه نم تكس نيح قالطلا اهيلع عقي هناف

 ملام وأ كقلطأ مل نا قلاط تنا هتأرمال لجرلا لاق اذاو هنمو :ةلأسم
 كقلطا مل نإ هب ىنع نإف ناهجو هل هلك اذه نإف كقلطأ مل نبح وأ كقلطأ

 رهشأ ةعبرأ ىلا اهقلطي مل ناف .ءاليالا هيلع بجوي يذلا هجولا ىلع وهف
 نيح ثنح قلاط يهف .كقلطأ ملام ىتم هب ىنع ناو .ءاليالاب هنم تناب
 لاق اذاو .مل نإ هلوق لتم نوكيالام ىتمو ىتمو ام اذاو اذا هلوقو .تكس

 قلاط يق اهب لخد دقو تكس مت قلاط تنأف كقلطأ مل املك هتجوزل لجرلا

 ةعاس يف تاعباتتم نعقي نكلو اعيمج نعقيالو اضعب اهضعب عبتي اثالت
 اثالث قلاط تنأف ةدحاو كقلطأ ملام ىتم هتجوزل لجرلا لاق اذإف .ةدحاو

 ثالتلا عقتالو هنيمي ترب دقف ةدحاو قلاط تنا كلذ رثأ ىلع لاق مت

 تكس نيح ثالثلا اهيلع عقت نا سايقلا يف يغبنيو .انسحتسا كلذكو
 مل ىتم لاق هنأ ول ىرت الأ قلاط تنا هلوق ىلا نيميلا نم هغارف نيب اميف
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 .اقلاط نوكتال اهنا تكس نبح ماق مت قلاط تناف اذه يدعقم نم مقا

 وبأ لاق همايق ىلا هتوكس نيب اميف اهيلع عقي نأ سايقلا يف يغبني ناكو
 دقو لاق هربغ نمو .اتالت تقلط ةدحاو اهقلط اذا اذه ىلع تقلط يراوحلا

 لوقلا اذه ىلعف كقلطا مل املك ماقم موقت ملام ىتمو .مل ىتم هلوق نا ليق
 اهقلطي ملام هنال قالطلا نم هتوكس دنع قالتلا قالط نم هل جرخم الف
 الإ اهب ثنحلا عقيالو اذا ماقم موقت اهنإ لاق نم لاقو .اتالت قلاط يهف
 .رب ةرم اهقلط اذاو ةرم

 نا ديعس وبا لاق .كقلطأ ملام اتالت قلاط تنا هتأرمال لاق اذاو : ةلأسم
 تكس ناو ثالت عقت ملو ةدحاو تقلط توكسب همالك عطقي ملو اهقلط

 مل ىتم وا كقلطا مل اذا قلاط تنا لاق اذاو لاق .اتالت اهنيح نم تقلط
 .لوقلا لسرأ اذا كقلطأ ملام باوج نم اذهف كقلطا ملام ىتم وا كقلطا

 تنأ اهل لاق نا تيأرأ هل تلق هنع بسحأ امم ديعس يبأ نع :ةلأسم

 تيبلا لوخدب قالطلا باب يف ةبوتكم تبرغامو سمشلا تقرشام قلاط
 .جورخلاو

 سمشلا تبرغام اذا قلاط تنا هتجوزل لاق لجر نع هتلأسو :ةلأسم
 نوكي لهف تلق كلذك هنا يعم لاق .سمشلا تبرغ اذا هلوق لتم نوكي له
 اذا قلاط تنا لاق اذإف هل تلق .كلذ ملعأ ال لاق .سمشلا تبرغ املك هلوقك

 يعم لاق قالطلا نم اهيلع عقي مك تبرغ اذاو تبرغ اذاو سمشلا تبرغ
 .قالطلا نم اهيلع عقي مك تبرغ اذاو لاق ناو .تاقيلطت ثالث قلطت اهنا
 عقو ةدحاو ةرم تبرغ اذاو لاق ناو .تاقيلطت ثالت قلطت اهنا يعم لاق

 .لوقلا ددع ىلع اذه امناو .كلذك ناك اتالت كلذ لاق ناو .ناتقيلطت اهيلع

 لاق تبرغ اذاو سمشلا تبرغ اذا لاق اذإف تلق املك هلوق لتم اذه سيلو

 .هلوق ىنعم ىلع
 تعلطو سمشلا تبرغ املك قلاط تنأ هتجوزل لاق لجرو : ةلأسم

 ىتح ةدحاو تقلط تبرغو تعلطو تبرغ املك ليق هنا يعم لاق .تبرغو
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 هلكأ تيرغ اذا سمشلا تيرغ املك قلاط تنأ لاق ناو .ثالثلاب نييت
 عقو ةدحاو ةرم كلذ هلوق دعب تيرغ اذإف يعم اذك لاذ ىلوألا لتم ءاوس

 .هلوق ىنعم ىلع هتين ىلا كلذف املك يوني نا الا ةدحاو ةرم قالطلا اهيلع

 لذم هيف ليق هنا يعم لاق .تبرغ اذا وأ تبرغ نا وأ تبرغ ىتم لاق ناف
 ضعبو املك لتقم اهلعجي ضعبفام ىتم امأو .هلوق ىنعم ىلع ىلوألا
 املك لثم كدنع نوكت تنأ كدنع اههبشأ امف تلق .اذاو ىتم لتم اهلعجي
 تبرغ ىتم لاق اذا هنال اذاو ىتمب يدنع اههبشأال لاق .ىتمو اذا لتم وأ
 دعب ةلص يدنع انهاهامو مالكلا مت دقف ديز راد تلخد ىتم وأ سمشلا
 ام قلاط تنا هتجوزل لاق لجر يف ديعس وبأ لاق لاق نإف تلق .مالكلا مامت
 ثالت قلطت اهنأ يعم لاق .تعلط مث تقرشام تبرغامو سمشلا تعلط
.هلوق ىنعم ىلع تاقيلطت



 نورشعلاو سماخلا بابلا
 كلذ هيشأ امو سمأو ادغو مويب قالطلا

 لخد اذإف قلاط تنأق نالق راد لخدأ موي لاق اذاو رفعج نب عماج نمو

 مهلوي نمو :ىلاعت هتبا لوق لتم كلذو .قلاط يهف اراهن وأ اليل نالف راد
 راهنلا ىون ناو .ءاوس وهف اراهن وأ اليل هربد مهالو اذإف .ه“يهربد ذئموي
 .اهلخدأ ةليل لاق ول هنا ىرت الأ قدصم وهو هلوق لوقلا ناك ليللا نود
 .قالطلا عقي مل اراهن الهد مث قلاط تنأف

 نبح قلاط ىهف هل ةينالو ادغ قلاط تنأ اهل لاق اذاو هنمو :ةلاسم

 ةينالو ناضمر ق لاق نا كلذكو .دغ يف لاق نا كلذكو .دغلا ىلا رجفلا علطي
 له اذا يراوحلا وبا:لاق .رجفلا عولط دنع هنم موي لوأ قلاط ىهف .هل
 قلاط تنا لاق اذا .حصأ يراوحلا ويأ لوق هريغ لاق .تقلط ناضمر

 اذا مويلا قلاط تنا لاق اذاو .وشح ادغو ةعاسلا قلاط يهف ادغ ةعاسلا
 قلاط تنا لاق اذا هنأ ىرت الأ رجفلا علطي نيح ادغ قلاط ىهف دغ ءاج
 تنا لاق اذاو .انالف ملكت ىتح قالطلا اهيلع عقي الف انالف تملك اذا مويلا
 ىلع اذه يف قالطلا عقي امناو .وشح ادغو مويلا قلاط يهف ادغ مويلا قلاط

 .هيف رظنيال يناثلا تقولاو الوأ هب ملكت يذلا نيتقولا لوأ
 تقلط اذه وحن وأ سمأ وأ لوا ماع قلاط تنا هتأرمال لاق نمو :ةلأسم

 .مودعملاب قلطتال ليق دقو معن هريغ لاق .لاق نيح
 نم اهقلطي مل اذإف قلاط تناف كقلطأ ال نبح هتجوزل لجر نعو :ةلاسم

 اهيلع عقو اهريغ ةملكب ملكت وأ ةتكس كلذ نم تكس ىتح لاقام نيح
 عوقو نم دبالو اضيأ تقلط دقف كلذ همالكب الصتم اهقلط ناو .قالطلا
 الصتم اهقلطف .اثالث قلاط تنأف كقلطأ ال نيح لاق نإ هنأ الإ قالطلا
 .قلاط تناف كقلطأ مل املك لاق ناف هل تلق ةدحاو الإ قلطت مل كلذ همالكب
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 ىتح ةقيلطت اهيلع عقو كل تفصو امك الصتم اهقلطي مل املك هذهف
 ىضم اذا اذهف قلاط تنأف كقلطأ ال موي لاق نإف هل تلق .ثالثب يضمت

 ي اهيطو ناف .مويلا كلذ يف اهاطيالو .تقلط هيف اهقلطي ملو مويلا كلذ
 دق هنال هيلع دسفت اهنا امهدحا نالوق كلذ يفف هيف اهقلط مت مويلا كلذ
 تقلط امنا اهنال قلا بحأ وهو هيلع سنقتال رخآلاو. رجحلا عضوم يف يطو

 .هيف اهقلطي مل موي وه سيلف هيف اهقلط موي مويلا تقو نأل اهقلط نيح
 الو هيلع تدسف موبلا كلذ ق اهقلطي مل مت مويلا كلذ ق اهصطو هنأ ولو

 .هيف اهقلطي مل موي مويلا كلذ نأل ةقلطم ىطو هنأل .افالتخا كلذ يق ملعأ
 كلذ دعب ىطو اذإف كقلطأال موي قلاط تنأ اهل لاقام نبح نم ةقلطم يهف

 مت قلاط تنأف كقلطأال موي هتأرمال لاق لجر نع لئسو : ةلأسم

 كلذ ف علخلا دعب اهقلط مت اهقالطب فلح يذلا مويلا كلذ يف اهعلاخ
 قالطلا ءامسا نم مسا علخلاو هنيمي يق رب دقف اهعلاخ اذا لاق .مويلا

 فلح يذلا مويلا كلذ يف اهيطو ناف .ربلاو ثنحلا مسا هب عقي يذلا
 علخلاب هنم تناب دقو .هتأرما يهو اهيطو دق لاق .اهعلاخ مث اهقالطب
 هنأ ولو قالطلا ءامسا نم مسا علخلا نأل هنيمي يق ربو اهعلاخ نبح

 ءاج ىتح اهقلطي ملو اهعلاخي مل مت اذه ىلع اهقالطب فلح دقو اهيطو
 تنأف كقلطأ ال موي لاق هنأل اهقالطب فلح نبح نم تقلط دق تناك ليللا
 تنااهل لاقام نبح نم اقلاط تناك مويلا كلذ اهقلطي مل نا املق قلاط

 يف قلاط يهو .هلوأ يهو مويلا كلذ نم تقولا كلذ نأل كقلطأال موي قلاط
 تمرح دقو مويلا كلذ يق اهقلطي مل هنأل مويلا كلذ نم قالطلاب ظفلام لوأ
 .اهايا هيطوب ادبأ هيلع

 ءاج اذإ لاق .دغ ءاج اذإ مويلا قلاط تنأ هتجوزل لاق لجر يق : ةلاسم

 .تقلط دغ ءاج اذإف مويلا اذه يق اهيطو ولو هتجوز مويلا يهو تقلط دغ

 ضعب يف قلطت اهناف سمأ قلاط تنأ هتجوزل لجر لاق ولو :ةلاسم
 اهقلط هنال قلطت ال لاق نم لاقو ةمودعم ةفصب كلميام قلط هنأل لوقلا

١.٢



 ءاسلملا اذهي كحضن نمي ينيربخت مل نإ لاق نا كلذكو ةمودعم ةظفلاي

 نم لاق .دحأ اهحضن نكي ملو درو ءاملا ةحئار اهيف دجو هنا كلذو .درو

 .قلطتال لاق نم لاقو .اهنيح نم قلطت لاق

 لاق .قلطت ىتم قلاط تناف كقلطأ موي هتجوزل لاق لجرو :ةلأسم

 نبح ةدحاو قالطلا اهيلع عقو سمشلا تعفترا دقو ةدحاو اهقلط اذا يعم

 يف اهقلط يتلا ةقيلطتلا عم مويلا كلذ نم اهقلطي نآ لبق حبصلا علطي

 اهيلع عقي نأ ينبجعي لاق قلاط تنأف كقلطأ ال موي لاق نإف تلق .تقولا

 نع يور كلذكو .اهل لاقام نبح اهقلطي ملو .مويلا ىضقنا اذا قالطلا

 لاق .هنم رظنلا ىلع كلذ لاق امنا يدنعو لاق ةكرب نب دمحم نيا هتنادبع

 دعب مويلا ىقنا اذا قالطلا اهيلع عقب امنا اهنا اذه لبق يدنع ناكو
 وه لوألا لوقلا اذهو لاق .هلوق ىنعم ىلع اهقلطي ملو .ةدملا ءاضقنا

 .يدنع نسحأ

 ال تقو لاق وأ كقلطا ال نيح قلاط تنا هتجوزل لاق لجرو :ةلاسم

 عقو اهقلطي ملو تكسام نيح هنا يعم ل اق ةقالطلا اهيلع عقي ىتم كقلط ]

 اذه يف جرخي هنآ يعم لاق .كقلطأال ةعاس لاق ناف تلق .اهيلع قالطلا

 نم لوق ىلع ةعاسلا يضقنت ىتح اهقلطي مل نا هنا لاق نم لاق .نانيعم

 تقلط اهقلطي ملو ةعاسلا تضقنا اذإف مويلا لثم ة دودحم ةعاسلا لعجي

 ةعرسلا ق ةعاسلا هلوق لثم سانلا فراعت ىلا اذه لعجب نم لوق ىلعو

 .اهيلع :قالطلا عقو لعفي ملو تقولا كلذ نم جرخ اذإف
 يتأي نبح مويلا قلاط تنأ هتجوزل لاق لجر ق ددعس ويأ لاقو :ةلأسم

 نأ ىلا اهاطي نأ هلو دغ ءاج اذا هلوق لتم وهو دغ هاتا اذا قلطت اهنا دغ

 .هلوق ىنعم ىلع دغ يتاب
 لاق اذاو .مويلا قلطت اهنا ادغو مويلا قلاط تنا لجرلا لاق اذاو :ةلأسم

 .نيلجألا برقا يف قلطت اهنأ ادغ وأ مويلا قلاط تنا

 تنأ يتجوزل لوقأ ةعاسلا لوقي لجرلا يف لوقتام هل ليق : ةلأسم
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 اقالط كلذ هظفلي دارأ نا لاق نم لاقو .قلطت لاق نم لاق عقي له قلاط

 تنا لاق ناف هل تلق .يدنع جرخي اميق قالطلا عقي مل دري مل ناو عقو

 جرخي هنا يعم لاق .قالطلا دري ملو قلاط تنا كل تلق اذكو اذك تلعف

 اذه امناو ةياكح هلك اذه سيلو قلاط تنا كل تلق هلوقي ةدعاوملا ىنعم

 مل لعفي مل ناو .هلوق ىنعم عقوو تقلط تلعف نا ليق هنأ يعمو .هلوق
 ىنتتسم هنال قلطتال اهنا يدنع مكحلا ىنعم يعم حصأو قلطت
 .ةدعاومو

__ ؟ ٠ ١ ___



 نورشعلاو سداسلا بايلا

 يف ةدحاو قلاط تنآ هتجوزل لجرلا لاق اذإ

 ةدحاو ىلإ ةدحاو نم وآ ةدحاو

 نم قلاط تنا هتأرمال لاق نم ليقو .رفعج نب عماج نمو :ةلاسم
 لاقو .رثكأ يوني نا الإ ةدحاو يهف ةقيلطت يف ةقيلطت وأ ةدحاو ىلا ةدحاو

 ناف برضلا باسح لتم ن وكيالو ناتنتا امهق ةقيلطت يق ةقيلطت لاق نم

 تنأ لاق اذا معن لاق هربغ نمو .ناتنتا امهف نتنتا ىلإ ةحداو نم لاق

 ثالت ىلا ةدحاو نم نم لاق ناو .ناتنتا امهف نيتنثا ىلا ةدحاو نم قلاط
 .ثالث وهف

 ثالت يف ةدحاو قلاط تنا هتجوزل لاق لجر يف ديعس وبأ لاق :ةلاسم
 يف اثالت قلاط تنأ اهل لاق نإف هل ليق .ةدحاو الا قلطتال اهنا يعمف
 .اثالت قلطت اهنا يعم لاق .ةدحاو

 مت اثالث تقلط دق .نيتنتا كتقلط دق ةدحاو كتقلط دق لاق نإف :ةلأسم
 ةدحاو نم لاق ناف .اتالت تقلطف هنم لبقي مل نيتنثا وأ ةدحاو تيون لاق
 لاق ناف .رثكأ يوني نأ الإ ةدحاو ىهف ةقيلطت يق ةقيلطت وأ ةدحاو ىلا
 ناق ناتنتا امهف نيتنتا ق ةدحاو لاق ناف .ناتنتا امهف نيتنتا ىلا ةدحاو

 ثالت ىف ةدحاو ةدحاو لاق ناف .ناتنتا امهنا وجراف ةدحاو ق نيتنتا لاق
 ناتنتا نيتنثا ف ةدحاو سيلأ لئاق لاق ناف .ثالث ىهف ةدحاو ق اتالث وا
 نيتنتا ف ةقيلطت لاق ناف .لاقام وهف فالطلا ق اماو .باسحلا ق لاق
 يق ةدحاو تيون لوقي نا الا ناتنتا ىهف تالت يق ناتنتا لاق ناو .ةدحاوف
 لاق اذا ىونام قلطو ىونام وهف باسحلا ثالت ق نيتنتا وأ نيتننا
 هتأرمال لاق نمو باسحلا يق غلبيال هنال ثالثلاب تقلط ثالت يف نيتنتا
 لاق نإف .رتكأ يوني نأ الإ ةدحاو ىهف تالت ىلا ةقيلطت نببيام قلاط ىه

 .ملعأ هتناو قيدصتلا يف انباحصأ بهذم ىلع ثالث يهف ثالت ىلإ ةقيلطت نم
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 نورشعلاو عباسلا بابلا
 دق وآ ةقلطم كنأ يلوق هتجوزل جوزلا لوق يق

 كلذ هيشأ امو اذه ربغ وأ كتقلط

 ينا لوقف اجوز كل نأ دحأ كلاس نا هتأرمال لاق لجر نعو :ةلأسم

 لاق. .يت ترما تقلط دق ينا سانلا ربخا لجرل لاق وا يجوز ينقلطو ةقلطم

 ..قالط اذه

 قارف هتأرما نيبو هنيبي ىرج ةلأسملا هذه بحاص نآ تلقو :ةلاسم

 هل لاقف لجر هيقلف نيتنثا ىلع اهعجار مت ةدحاو ةقيلطتب هنم تنابو
 نع هلأس يذلا لجرلا نع ارتس كلذب ديري جوزلا لاقف كتقلطم تعجار
 ىرت امف .تناك يتلا ةقلطملا ينعي ةقلطملا كلت ركذب ينمغتال ةعجارملا
 .هللا ءاش نإ ًاسأب تفصوام ىلع اذه هلوق يق هيلع

 كمأ كتلأس اذإ اهلهأ يتأت نأ ديرت يهو هتأرمال لاق لجر نعو :ةلأسم

 كلذب دارأ امناو..اهقلط نكي مل وهو يجوز ينقلط ينا يلوق كب ءاجام
 دلاخو احبسم تلأسو .قتعي كلذ لتم مالغلاو .قلط دق لاق .اهمأ مغيل

 ابأ نإف يل لاق .اقالط هأرف خيشلا تملعاف .اقالط كلذ ايري ملف هوعس نب

 نا كتنبل يلوقف يبهذا هتأرمال لاق لجر يق اعزانت رشبم نباو نامثع
 هذهو امأ تلقف رشيم نيا هريب ملو قلط دق نامتع ويأ هآرف كقلط دق كجوز

 تملعف دشأ يدنع هذه لاقف كتملعأ دقف ءاوس اتناك نا لاقف كلذ ءاوس

 دق ديعسو ناميلس اهيف عزانت يتلا ةلأسملا هذه لاقف خيشلا كلذ

 .قلط دق هنا انيارق امهتدهش
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 نورشعلاو نماثلا بابلا
 ةعاسلا وأ كتقلط دق هتجوزل لجرلا لوق ق
 قلاط اهنا اولوق وأ ةقلطماي وأ كقلطأ

 قلاط تنأ هتجوزل لوقي بهذي ةعاسلا لاق لجر نع ديعس وبآ لئسو
 قالطلا عقو دقف قالطلا اذه هلوقب ديري ناك نا هنا يعم لاق قلطت له
 عقي الو .هنم دعو اذهف قلاط يه اهل لوقي يضمي نأ ديري وه امنإ ناك ناو
 .هلوق ىنعم ىلع قالطلا

 دارأ امنإو قالطلا هب دري ملو كتقلط دق هتجوزل لاق لجر نعو :ةلأسم
 انعم جرخي هناف رابتعالا ق امأ لاق .قالطلا اهيلع عقي له كلذب اهمغي نأ
 :ريغل اهب قالطالا ىنعم ىلع ةملكلا ىلا دصق نا كلذكو .يدنع هرارقا

 امم يدنع جرخي قالطلا بوجوب اهب دارملا ريغو اهريغ ىنعم ىلا اهفرص
 بذكلا ىنعم ىلا هفرص ناف ظافلألا قلطم ىنعم يف قالطلا ىنعم هبشي
 اهربغ مغي وأ اهمغيل يناعملا نم ىنعملا كلذ دارأ امناو اهقلط نكي مل هنا
 .كلذ يف هلوق ىلا تفتليال مكحلا ىنعم يفف هيف ةملكلا فرصي ببسل وأ

 ةللاو كلذ ف رظنيو ينبجعي كلذكو .كلذ يف فلتخيف عساولا ىنعم قو

 .باوصلاب ملعأ

 كلذب ديري قلاط اهنا ةنالفل اولوق موقل لاق لجر يف لاقو :ةلاسم
 .هنيح نم قالطلا عقيو رارقا اذه نا لاق نم لاقف هيف فلتخي هنا هتجوز
 هل تلق .اهل اولوقي ىتح قالطلا عقيالو .ةلاسرلا لتم اذه نا لاق نم لاقو

 :موقلا ريغ نم ربخلا اهغلب ناف ةلاسرلا ةلزنمب اذه نا لوقي نم لوق ىلعف
 هنا يعم لاق .قالطلا اهيلع عقي له قلاط اهنا اهل اولوق مهل لاق نيذلا
 قالطب الإ قلطت الف هلسرأ يذلا هتأرما قلطيل يه امنا ةلاسبرلا تناك اذا
 اهوربخيل اهقلط دق هنا مهربخا ربخ وه امنا ناك ناو .جوزلا هلسرآ نم
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 .ءاوس مهريغ نم وا مهنم اهربخأ نم . ق الطلا عقو دقف

 الإ قلطت ال لاق ةقلطماب هتأرمال لاق لجرف تلق هتنادبع 1 نع ةلاسم

 لاقو .قلطت لاق هوني ملو قلطم اهل ناك ناف تلق قلطم اهل نوكي نأ
 هريغ قلطم اهل نوكي نأ الإ نامثع نب ناميلس لاق ةبوقم نب دايز
 .هيونيو

 تناف قالطلا لا يبلطت موي هتأرمال لاق لجر يق ديعس وبأ لاقو :ةلأسم
 اهاطيالو لاق .هلوأ نم مويلا كلذ تقلط قالطلا هيلا تبلط اذا لاق .قلاط

 .هتجوز ىطو دقف مويلا كلذ يف قالطلا هيلا بلطت اهنأ ملعو اهيطو ناف
 ق ةآرملا هذه ىلع ءالبإ ال لاق نم لاقو .ءالدالا هذه ق نوكب لاق نم لاقو

 .ملعأ هقلاو ةلاسملا هذه

 قلاط هتأرماف ةعاسلا اذكو اذك لعفا مل نإ لاق لجر نع لئسو :ةلأسم
 عقيو ربيال هنأ يعم لاق ربي له حبصلا دعب هلعفف ليللا لوأ كلذ ناكو
 لوا ق فلحام دعب كلذ لعف ناو ةعاسلا نع دعب دق اذه نأل يعم قالطلا

 .ةعاسلا فرعي مل اذا سيل هنا يعمف تاعاسلا فرعي ملو ليللا

 ىلا ءاجف ةقلطملا نبااي يبصل لاق يذلاو . هللا همحر ددعس ويآ : ةلأسم

 اذهب عقيال هنا يعمف .ةقلطم اهنا معن لوقت تنك هل لاقف هربخأف هيبا
 يق هلعلف ةقلطم ىه معن جوزلا لاق نإف .قالطلا هب ديري نآ الإ قالط

 اهقلط دق ناك وأ هربغ نم ةقلطم نوكت نأ الإ قالطلا عقي لوقلا ضعي

 جرخي ةقلطم اهنا معن لوقت تنك هلوق يفو .كلذ دارأ هنا لاقف .كلذ لبق
 دق جوزلا لاقو قالطلا هب دري ملام فالتخالا ىنعم هبشيام هيف يدنع
 هتين كلذ يف هل نأ يعمق ةقلطملا نبااي لئاقلا لوقي هربخأ امك كلذ ناك

 دري مل ناو تاينلا يق كلذب لوقي نم لوق ىلع قالط وهف اقالط هي دارأ ناف

 .قالط كلذ يق يل نبي مل اقالط

 يل سوسو هل لاقف ءاهقفلا نم هيقف ىلا ءاج لجرو هريغ نمو :ةلاسم
 وبأ لاق .تقلط ةعاسلا هيقفلا هل لاقف قلاط هتأرما لاق هنا ناطيشلا
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 الإ قالطلا عقيال هنأ اذه لتم ق هللا همحر ددعس ويآ لاق .كلذ لتم هتناديع

 .قالطلا هب ىوني نأ
 نأ اهجوزل تلاق هأرماف .دمحأ نب نسحلا يلع يبأ نع بسحأ ةلاسم

 تلق اذكو اذك تلعف اذا انأ وه لاقف قلاط يه اهل لاق هتجوز قلط انالف

 اذا اذه ق قالط الف ائيش لقي ملو همزليام اقالط كلذب درأ مل لاق مت قلاط
 .ملعأ هتناو اقالط هي درب مل

 ةدحاو هتجوز قلط يذلا اماو ديعس يبأ نع بسحا هربغ نمو :ةلأسم

 يه اهل لقف يتأرما تناك نا لوسيرلل لاقف اهقلطي دوعي نأ هيلا تلسراف
 هجو نمو هتأرماب تسيل اهنأ هجو نم قالط اهيلع عقيال هنأ يعمف قلاط
 ىتح قلطت مل قلاط يمه اهل لاق ناو .اهقلطي نأ ةرما امناو اهقلطي مل هنا
 قلطت مل قلاط يه اهل لاق ناو .اهقلطي نإ لقي مل ولو رومأملا اهقلطي
 .هتأرما تناك نإ هلوقو هتأرما تناك نإ لقي مل ولو رومأملا اهقلطي ىتح

 يه اهل لق لوسرلل لاق نإف .هتأرما تسيل اهنأل يدنع قلطت مل اهقلط ولف
 هنا لوقلا ضعب يف نأ يعمف هتأرما تناك نا ينثتسي .نا ريغ نم قلاط

 ىتحف قالطلاب رما هنأ لوقلا ضعب يقو .لوسرلا اهقلطي مل ولو قالط
 يعمف اقالط كلذب دري مل هنإ لاقف كلذ دعب جوزلا عجر نإف رومأملا قلطي
 هلوق هعفني الف اقالط هلوق نوكيام عضوم يق كلذ يف لوقلا ىضم دق هنا
 تام قح هدنعام فرعي مل ناو هيلع ءيشالف اقالط نكي مل اذاو .يدنع

 الو هتايح يف رظنيالو قالط وهف قالطلا بجوي نم دنعف لوقلا ىضم دقف
 فرعي ىتحف قالطلا كلذب ديري نأ الإ قالطلا بجويال نم دنعو هتوم
 .اهممصو اهتايحو يه اهتوم كلذكو هلوق

س ١٠١



 نورشعلاو عساتلا بابلا
 ةفاضملا ةدايزلا نم تاقوألاب قالطلا

 عاقرلا باتك نم

 قلطت ةنس ىلا لاق .هنم قلطت ىتم ةتس ىلا قلاط تنا هتجوزل لاق لجر

 بجويال يذلاو .وشح ةنس ىلاو تقولا ق قلطت لاق نم مهنمو .هنم

 تنا لاق ناف .قلطت.مت تقولا كلذ ىلا هتجوز يهف ةنس ىلا الا قالطلا

 يذلا .هلك يضقني ئتح وأ رهشلا له اذا هنم قلطت اذكو اذك رهش ىلا قلاط
 رهشلا لاله تيأر اذا قلطت اهنا لوقي تقولا رخا يف اذه يف قالطلا بجوي
 .هنم تقلط اموي نوتالت الخ اذإف امولعم ارهش نكي مل ناو

 رهشلا اذه رخا لوا قلاط تنا لاق اذاو .دمحم يبا عماج نمو :ةلأسم

 هريغ لاق .رهشلا.رخآ لوأ وهو رشع ةتس موي قلطت اهنا هلوأ رخا قلاطو
 موي قلطتو عجر .رهشلا نم موي:رخا نم رجفلا عولط دعب قلطت ليق دقو
 دنع قلطت اهنا ليق دقو هريغ لاق .رهشلا لوا رخا وهو .رشع ةسمخ
 ..رهشلا نم موي لوا نم .سمشلا بورغ

 فلح لجر ق هللا همحر بويحم نب دمحم نعو عماجلا نم :ةلأسم

 ليللا لبق جرخ ناق ليللا ءاسملا لاقف تيبلا اذه يف ىسميال هتأرما قالطب

 لاوزلا وه لوقأ لاق .ءاشعلا لخدي ىتم ةيشعلا لعفأ ال لاق ناف .تنح
 .هتين هلف تقو يق ةين هل فلاحلا نوكي نأ الإ

 ىضقنا وا ظيقلا ءاج اذا قلاط تنا هتآرمال لاق لجر نعو :ةلاسم

 ىتح اهاطي نأ هل سيلف ظيقلا وأ لخد اذا يراوحلا وبا لاق .فيصلا
 نأ هل سيلف فيصلا اماو .قالطلا عقي كلانه مث ةماعلا عم ظيقلا كردي
 قالطلا عقي مت ةماعلا عم فيصلا كردي ىتح فيصلا لوأ لخد اذا اهاطي
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 .دح او اذه ق فيصل او ظدقل او

 وأ دغ دعب قلاط هتأرمال لاق لجر ق هتنا همحر هتنادبع يبا نعو :ةلاسم

 .كلذ نم برقألا ق قلطت لاق .دغ دعي ادغ

 هتيب ف تحبصأ اذا قلاط يه هتأرمال لاق لجر نعو هريغ نمو :ةلاسم
 تلخدف ىحض هتيب ىلا تعجر مت رجفلا عولط لبق هتيب نم تجرخف
 لبق دقو رجفلا وه حبصلاو تحبصأ نا لاق امنا قلطت مل لاق .ال مأ قلطت
 تلخ اذا وأ ةنسلا تلخد اذا قلاط تنأ هتأرمال لجرلا لاق اذاو .رجفلا
 ايقاب ناك اهيف وه ىتلا ةنسلا كلت تلخ اذا قلطت اهناف قلاط تناف ةنسلا

 رهش لوأ نم ةعاس لوأ وهو ةدحاو ةعاس تناك ولو .اريثك وأ اليلق اهنم
 ىتح هتأرما اطي نأ هلو ةجحلا يذ راهن نم ةعاس رخآو ةليل نم مرحملا
 هلو ةنسلا لوق لتم ةنسلا هذه لوق كلذكو .قالطلا بجيو ةنسلا ولخت

 .قالطلا بجي ىتح اهاطد نا

 لاق ذم ةنسلا ولخت ىتحف ةنس تلخ اذا قلاط تنا اهل لاق اذاو ةلاسم
 لاق اذاو .قالطلا عقي كلانه مت اهتاعاسو اهروهشو اهمايأ ددعي كلذ اهل

 رهشلا ىضقنا اذا قلطتو كلذ لتم وهف رهشلا اذه وأ رهشلا الخ اذا اهل
 بجي ىتح اهاطي نا هلو ةدحاو ةعاس هنم ايقاب ناك ولو هيف وه يذلا
 هدبلايلو هماباي كلذ اهل لاق ذم رهش قحف رهش الخ اذا لاق اذاو .قالطلا

 .اهتاعاسو اهيلايلب اموي نوتالث هتاعاسو

 وهو ءاوس كلذ لكف مويو مويلا اذهو مويلا الخ اذا هلوق امأو :ةلأسم

 لوأ ىضماو ليللا يف ناك ناو .راهنلا ف تناك نا هيف وه يذلا مويلا كلذ
 اذهو مويلا هلوق امأو .موي هلوق يف كلذو .هيلع يضمت يتلا مايالا نم موي
 ناكو ةين كلذ يق هل ناك ناف .لاحملا نم كلذف ليللا يق كلذ ناك اذإف مويلا

 مل ناو .كلذ نكمأ اذا هعم ماقملا اهعسي نا وجراف هتين ف هتقدصو ةقت
 تلخ اذا هلوقو هنمو .اهنيح نم قلطت اهناف ليللا ق كلذ لاقو ةين هل نكت

 .هيف وه يذلا مويلاب كلذ يف أدبيو تقلط مايأ ةتالث هيلع تلخ اذإف مايأ
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 يذلا مؤيلا كلذب مايأ ةتالث تضم اذإف نيع ةفرط وأ ةعاس هنم يقب ولو
 تامات تقلط مايأ ةتالت تضم اذإف ليللا ف ناك ناف .تقلط هيف وه
 اذإق قلاط تنأف مايألا تيهذ اذإ لاق اذإ و .ليللا نود .راهنلاب بسحي

 اهلك ةدم اهيلع ىضم اذا دعت يتلا مايألا ةعبسلا ىهو .مايألا ةدع تضم
 هذه ددع نم مايأ ةعبرأ ىضمت نأ يهف مايألا يأ ق ءاوس كلذو تقلط

 ماي ةتس كلذ رثكأو .ماياب مايأ ىلا فاضيام لوقو .اهدعب عبسلا مايالا
 ةثالت اهلقأو .مايا ةتس مايأ رثكاف ءيشلا رتكأ وهف فصنلا ىلع داز ام نأل

 رشعو .مايأ ةنتالت مايأ فصن رتكاو مايأ ةسمخ مايا رتكا فصنو .مايأ

 ىلع داز اذإف موي فصنلا ىلع دازام مايأ ةرشع رثكأو .ةدحاو موي مايأ رثكأ

 مويلابو يلايللاو مايألا هذه بسحتو مايأ ةرشع رثكأ وهف موي فصنلا
 ةعبسلا مايالا ةدع رتكأو مايأ ةعيرأ مايألا رثكأ ةدعو هيف فلح يذلا

 .مايأ ةرشع مايأ ةدع رثكأو مايأ ةتس مايأ رثكأ ةدعو .عوبسالا ىهو مايألا
 موي مايأ ةدع لقأو حابأ ةتالث مايأ لقأ ةدعو .دحاو موي مايألا ةدع لقأو

! 
 لقأ كلذكو .رهشأ ةتالت روهشلا لقأو .ارهش رشع انتا روهشلا ةدعو
 روهشلا ةدع لقأو .رهشأ ةتالت رهشألا وآ روهشلا لقأ ةدعو .رهشألا

 .عرشلا نايب باتك ىلا عجر .رهش رهشألاو
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 نوثالثلا بابلا

 رهدلاو نامزلاو نيحلاب قالطلا
 ةعاسلاو بدرقلاو

 قلاط تنأ هتجوزل لجرلا لاق اذإو . .رقعج ني عماج نمو : ةلاسم

 سيقو تقلط رهشأ ةتس تءاج اذإ لاق نم لاقف كقلطأ ال .انبح وأ انامز

 ةلخنلاب كلذ سيقي ناكو .رهشأ ةتس نيحلا ف سابع نبا لوق ىلع كلذ

 عقيال هنا قلاط يهف اهقلطأ ال موي هلوق لتم كلذو .نيح لك اهلكأ يتؤت
 يراوحلا:وبأ لاق .ارظن اهيف ناف .اهيف رظنيو مويلا يضقني ىتح قالط
 اذكه ةليلو موي نامزلا نأل تقلط ةليلو موي لالخ اذإف اهاطي نأ هل سيل
 :ىلاعت هتنا لوقي .مايأ ةثالث هنا لاق نم لاق دقف نيحلا اماو .رثدملا وبأ لاق

 لاقو .مايأ ةتالت كلذ ناكو .هنيح ىتح اوعتمت مهل ليق ذا دومت قو

 نبح دعي هاين نملعتلو ةمايقلا موي ىلا لاق نم لاقو .رهشأ ةتس لاق نم

 .نيحلا يق كلذ ربغ اولاق دقو
 .بيرق وأ نامز وأ نيح ىلا قلاط تنا هتأرمال لجرلا لاق اذاو : ةلاسم

 وهف ةين هل ناك ناو ةين نكت مل نا رهشأ ةتس لاق نامزلاو نيحلا اماف

 ىسوم لعلو .كلذ رصبنالو رهشأ ةعبرأ بيرقلا يف لاق نم لاقو .ىونام
 تقول ةين هل نكت مل اذا نامزلاو نيحلا ق ثنحي نآ بحي هتنا همحر يلع نبا
 دق ىراوحلا وبأ لاق .اضيأ رهدلا ق كلذكو ادح كلذ ق دحيالو فورعم
 ىلا قلاط تنأ لاق اذاو .رثؤملا وبأ لاق اذكه ةنس هنأ رهدلا ف اضيأ اولاق
 نيحلل سيل لاق هنأل ناهبن يل لاقام ىلع اضيأ اهنيح نم تقلط بيرق
 نع اهلعل اذه هابشاو تملكت نيحو كتيقل نيح لوقي ناسنالا نأل تقو
 نيح ىلا وأ رهش ىلا وأ ةنس ىلا قلاط تنا لاق اذا هريغ لاق .يراوحلا يبا
 .اهنيح نم تقلط اذه نم ءيش وأ رهد ىلا وأ
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 امأو .ةنس نببحلا قو ةنس نامزلا يق ملعلا لهأ ضعب لاق : ةلاسم

 نيحلاو ةنس رهدلا ليق دقو لاق هريغ نمو .ائيش هيف ظفحا سيلف رهدلا

 .باوصلاب ملعأ هتناو ةليلو موي نامزلاو .رهشأ ةعبس ىلا رهشا ةتس نم
 عقو لجر نع ] هللا همحر نسحل نب دمحم نسحلا ابأ :¡ تلاسو : :ةلأسم

 عقي له تلق موي عبر نم لقأ اهلالخ ىتح عجرت ملف ةعاسلا يعجرت
 يلع نب ىسوم لاق .قالطلا تعمسام نبح نم عجرت مل اذا قالطلا اهيلع

 ناو .قالطلاب ظفلام نيح نم تقلط ةعاسلا فرعيال ناك نا هتنا همحر

 يراوحلا وبأ امأو .ةعاسلا فرعي ىتح قلطت مل ةعاسلا فرعي ناك

 الهاج ناك اذا ةعاسلا تقو توفي ىتح قلطتال اهنا لاقف هنلا همحر
 اذا لاق عوجرلا كلذ دح امف تلق .قلطت مل كلذ دعب تعجر نإف ةعاسلاب

 نم ةعيضب لغتشت ملو تعجر مث قالطلا تعمسو اهقلط نيح نم ترم
 وأ هتدحت ثيدح لتم ءيشب تلغتشا ناو .قلطت مل ةرخآلاو ايندلا عايض
 وبا لوقي ناك امناو تناوت دق اهنال كلذ دنع تقلط هب تلغتشا ببس
 لجرلا لوق وحن ةعاسلا يق ماوعلا ظفل زاجم ىلع هللا همحر يراوحلا
 ثاتحتسالا كلذ ىنعم كنلا ءعيجأ ةعاسلاو كيلا عجرأ ةعاسلا لجرلل

 .كلذ لدعي ملعأ هتناو

 ةتس نيحلا لاق نم لاقف .كقلطأال نيح قلاط تنا لاق نإو : ةلاسم
 .اهتقو نم قلطت لاق نم لاقو تقلط رهشا ةتس تءاج اذاو رهشأ

 رهشأ ةتس ليقو مايأ ةثالث ليقو لوهجم نيحلا نأ ليق دق : ةلاسم
 كتيقل نيح لوقت كنال ةودغ هلقأ ليقو ةنس ليقو .رهشأ ةعست ليقو
 موي ىلا ليقو .رهشأ ةعست ىلا رهشأ ةتس نم نيحلا نا ليقو .تملكت نيحو

 دقف نامزلا اماو .كتيقل نيح لوقت كنال فورعم تقو سيل ليقو .ةمايقلا
 نامزلا نأ ليقو .ةنس هنا ليقو رهشآ ةعبرأ هنأ ليقو ةليلو موي هنا ليق
 نمو .ىونام ىلعف ةين هل تناك ناو ةين نكت مل نإ رهشأ ةتس نيحلاو
 نينسلا رورم هنأ ليق دقف رهدلا اماو .رهشأ ةتس نامزلا نأ ليق دقو هريغ
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 لاق اذا ليق دقو هريغ نمو .رثؤملا وبأ لاق .اذكه ةنس هنا ليقو مايألاو
 امأو ماللاو فلالا لخدا اذا ادبأ اندنع وهف رهدلا لاق ناو .ةنس وهف ارهد

 يبأ عماج نمو .كلذ رصبن هلعلو رهشأ ةعبرأ هنا ليق دقف بيرقلا
 .نسحلا

 ناو .اهنيح نم قلطت اهناف انامز وأ انيح قلاط تنأ لاق اذاو : ةلاسم
 ةتس ءاج اذإف رهشأ ةتس نيحلا لاق نم لاقف كقلطأال نيح قلاط تنا لاق

 نيح ىلا قلاط تنأ لاق اذاو .اهتقو نم قلطت لاق نم لاقو .تقلط رهشأ
 نح وأ نامز وأ رهد الخا اذا قلاط تنا لاق اذاو .اهنيح نم قلطت اهناف

 لاق نم مهنمو .لوهجم لاق نم مهنم .هيف اوفلتخا دقام ىلع قالطلا عقب

 ىسوم لعلو هربغ نمو .ارظن هيف نإف كلذ يف رظناو كلذ ةدم ولخت ىتح

 فورعم تقول ةين هل نكت مل اذا نامزلاو نيحلا يفق ثنحي نأ بحي يلع نب
 لاق اذا هنا ليق دقو هربغ نمو .اضيأ رهدلا يف كلذكو .ادح كلذ ق دحيالو
 .اهنيح نم تقلط تقلط بيرق ىلا قلاط تنا
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 نوتالثلاو يداحلا بايلا

 ق الطلا ع وقو لقق درل ١ ق

 نأ فاخ مث .قلاط تناف تيبلا اذه تلخد نا هتجوزل لاق لجر نعو
 يطوو تلخد مت اهتددر دقف لزنملا لخدت موي اهنأ دهشاف .ملعيالو لخدت

 بحا يناف لس هتجوز يهو معن لاق .ثنحلا لبق نم درلا اذهب يفتكي له
 ديعس ويآ لاق .قالطلا دعب نم درلا نوكي امناو .اذه ربغ لوقلا نا

 .قالطلا دعب نم الإ درلا نوكيال

 اذه تلخد نا هتجوزل لاق لجر نعو . رفعج نب عماج نمو : ةلاسم
 لخدت موي اهنا دهشاف اهب ملعيالو لخدت نا فاخ مث .قلاط تناف تيبلا
 همحر هتنادبع وبا لاقف يطوو تلخد مت اهدر دقف اهتددر دقف لزنملا كلذ

 مث .هنع يظفح يف لاقو .هتجوز يهو ثنحلا لبق نم درلا كلذب يفتكي هنا
 هيزجيال هنلا همحر يراوحلا وبأ لاق .ملعأ هتناو كلذ نع عجر هنا ينغلب
 .ملعأ هتناو انظفح اذكه لوخدلا دعب اهدري ىتح

 اذك تلعق نا قلاط تنا هتأرمال لجرلا لاق نا تيأرأ هل تلقف : ةلاسم
 لاق .اهلعفب قالطلا عقو اذا درلا اذه هعفني له .اهتعجرب دهشأ مت اذكو
 كلذ هعقنب هنا امهدحا نالوق اهيف هتنا همحر بوبحم نب دمحم نع ىورب

 اذا لاح يق اهيطو عنميالو اهاطي نا هلو قالطلا عقو نم اتبات ادر نوكيو
 عقيالو هعفنيال يناثلا لوقلاو .رفعج نب دمحم نع كلذ عفر اهدرب دهشأ

 نب دمحم نع هللا همحر يراوحلا وبأ كلذ عفرف قالطلا عوقو دعب الإ درلا
 .راحصب لوألا لوقلا نع عجر دق بوبحم نب دمحم نا لاقو بوبحم
 يق نيملسملا ضعب نع ليق دق لاقو .اعيمج نيلوقلا تابتا هبجعي هتيأرو
 لوالا نوكيو لوالل اخسان نوكيال كلذ نا يآر ىلا يأر نع ءاملعلا ةعجر
 .ينبجعي اذكهو ينات لوق رخالاو مهنم الوق
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 مث ملعي ملو اهتلخدف ديز راد تلخد نا هتجوز قلط لجر نعو :ةلاسم
 ايزجُم درلا اذه نوكي له تلخد اهنا ملعي ملو اهدر مث .كلذ دعب اهقلط
 مل نإف .كلذك يعم وهو .رثالا ف دجوي اذكه لاق .رخالاو لوالا قالطلل

 تلخد دق نوكت نا فاخ هنال هنم اطابتجا اهدرو ديز راد اهلوخدب ملعي
 تلق .هلوق ىنعم ىلع يزجي هنا يعمقف ديز راد انلوخد دعب هدر قفاوق

 يزجي له اهتددر دقف تلخد ىتم اهنا اهلوخد لبق نم اهدر ىلع دهشأ نإف
 لاق نم لاقو .هيزجي لاق نم لاق .هيف لوقلا ف فلتخي هنا يعم لاق .كلذ

 .لوخدلا دعب الإ هيزجيال لوقلا رثكا لعلو .هيزجيال
 اهقادص نم هتأربا اذإف اهمأ تملك نا هتجوز قالطب فلح نمو : ةلاسم

 عقي مل كلذ دعب اهما تملك مت .اهعجار مت اهما تملك مت .اهسفن اهل أرباو
 نم تجرخ وأ ائيش هلام نم تطعا نا قالطلاب فلح ناو .قالطلا اهيلع

 .هملعتالو ةركاذ وأ ةيسان لعفت نأ فاخ مت .كلذ هبشيام وأ هلزنم
 اهقالطب فلح دق هنا نيدهاش دهشأ اذإف .هيلع دسقفتقف تقلط دقو اهاطو

 كلذ تلعف ىتم اهنا اودهشأف ملعأ الو .لعفت نا اهلعلو اذكو اذك تلعف نا

 نوكيو هعفني كلذ ناف قالطلا كلذ نم اهتددر دقف اهيلع قالطلا عقوو
 . .فالتخا هيفو قالطلا كلذ نم اهل ادر
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 نوثالثلاو يناتلا بابلا

 نا لاقف ائيش هتجوز هل لوقت نميف
 قلاط تنأف اذك تنك نا وأ اذكو اذك نكا مل

 كلذك هتنا دنع تنك نا لاقف رفكلا ءامسأ نم مساب هتجوز هتمس نميفو
 اهيلع عقاو قالطلا نأ تفرع يذلا .ال مأ قالطلا اهيلع عقيأ قلاط تنأف
 .بيغ هنأل

 هتأرماف .هبحاص ىع انلهجأ امهدحأ لاقف التتقا نيلجر نعو : ةلأسم

 لاق لهجأ هنا لاق يذلا ىلع نادهاش دهشف تارم ثالت كلذ لاق قلاط
 .ثالثلاب نيبت نأ فاخا

 اقالط نوكي نأ فاخ مالك هتأرما نيبو هنيب ىرج لجر نعو : ةلاسم
 همغ .اركذ كلذ نم ىرخألا هتأرما هل تركذف كلذ نع هل لاسي نم ثعيف

 لاسي نم ضعب نع هءاجف اثالث قلاط تنأف قلاط اهنا ينءاج نا لاقف
 قلطت نا فاخأ يناف لاق قلاط اهنا مهنم دحاو نع هءاجو .هتأرما اهنأ
 .قلاط اهنا دحاو هءاج هنال

 هنا ارورغم تنك تنا قلاط تنا هتأرمال لاق لجر ق ديعس وبأ : ةلاسم
 هل تناك ناو قالطلا عقو .عيطم ريغ هناو ناطيشلا ناوعا نم هنا حص

 .هلوق ىنعم ىلع سبل وهف هرمآ لكشا ناو قالطلا عقي مل رهاظلا يق ةيالو
 ىنعملا اذه يضتقي باتكلا لوأ يف اباب تدرفا دق فيضملا لاق : ةلاسم

 .قالطلا يف ةليحلا باب ولتي وهو

 تناف .ينيبحت ينوكت مل نا هتجوزل لاق لجر نع هتلأسو : ةلاسم
 نا تيأرأ تلق .اهلوق لوقلاو قالط اهب عقيال لاق .كبحأ انأ تلاقف قلاط
 نا تيأرأ تلق .اهلوق لوقلاف ءيشب هتباجا نكت ملام لاق مايأ دعب تلاق
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 ناف تلق .اهلوق لبقيال لاق .كبحأال ينا كلذ دعب تلاق مت كبحا انا تلاق
 .قالطلا عقيالو .اهلوق لوقلا لاق كبحأ انأ تلاقو .هضغبت اهنا ملعي ناك
 ةناسح اهنا حص نا لاق .قلاط تنأف ةناسح تنك نا لاق نا تيأرأ تلق

 فلتخا لاق .,قلاط تنأف ةلقاع ينوكت مل نا لاق نا تيأرأ تلق .تقلط

 عفر ملقلا نال لقاع وهف فلكم لك نا مهنم لاق نم لاقف لقعلا ق ءاهقفلا
 وه لقاعلا لاق نم لاقو .ءالقعلا ىلع فيلكتلا عقوو نونجملاو يبصلا نع

 وأ عمسن انك ول اولاقو :لجو زع لوقب كلذ يف اوجتحاو . هتل عيطملا

 نوهقفيال بولق مهل :لجو زع هلوقو .همريعسلا باحصأ يف انكام لقعن
 لاق نم لاقو .همياهب نوعمسيال ناذا مهلو اهب نورصبي ال نيعأ مهلو اهب
 اإ اهلقعيامو» :لجو زع ها لوقب جتحاو ملعلا وه لقعلا
 .:4نوملاعلا
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 نوتالتلاو ثلاتلا بايلا

 هتعدا اذا هبف قدصتامو .اهلعف راع ةجوزلا قالط ق

 يضقنتام ردقب اهنع باغ مت ةنالف تملك نا هتجوز قلط لجر نعو
 اهتدع تضقناو اهتمنك اهنا تلاق مت .لاقام نيح نم اهتملك ول نا اهتدع

 ليق هنا يعم لاق .ةدعلاو قالطلا يف لوبق هيلعو اهلوق لوقلا نوكي له
 .يدنع اميف ةدعلا ءاضقنا يف لوبقم اهلوقف اهقيدصتب قالطلا بجو انا

 ليقو لوبقم اهلوق نا ليق هنا يعم لاق اهيف اضيأ عضوم يف دجويو
 اهلعف نم هيلع علطي نا نكميال اميف الإ اهلعف ىلع ةنيبلاب الإ اهلوق لبقيال
 اهلوق لوبقب لوقي نم لوق كبجعي امف هل ليق .ليق هنآ يدنع اميف اهريغ
 يدنع كلذ هبشاف مكحلا يق امأ لاق .ةنيبلاب الإ اهنم لبقيال لاق نم لوق وأ

 .اهل لعج دق امل هزنتلا يف اماو ةيعدم اهنال ةنيبلاب الإ اهلوق لبقيال نا
 اهل لعج نآ دعب اهلمحيال نأل اهلوق لوبق يدنع هبشأف اهرمأ نم باغو
 .تلعف اذا قلطت اهنأل .اهعسيام ىلع

 وه هلعفيال نأ ءيش لعف ىلع هتجوز قالطب فلح لجر يق :ةلاسم
 وأ هتلعف مث اهعجار مث امهدحأ هلعف مت هيلا تعلتخا مت .يه هلعفتالو
 هتلعف اذا قالط عقي الف .ال مأ قالط امهنيب عقيأ ةعجارملا دعب وه هلعف

 .هنم نئاب يهو
 لاق لجر يق ركب يبا نب ديعس نب دمحم ميهاربا يبا نع : ةلاسم

 اهمع نيميب بلاطلا عمسف نالفب اهتنبا تجوز نا قلاط يه هتجوزل
 خيشلا لاق .ةيراجلا مأ يآر ريغ نم اهب هجوزف ةيراجلا يلو ىلا ىضمف
 اذإف .كلذب هيلا بتكت وأ لسرت وآ اهتنبا جيوزتب رمأت ىتح قالط عقيال
 .قالطلا عقي نا تفوخت تلعف

 وأ تملكتق قلاط تنأاق ينيتظقي ا نا هتجوزل لاق لجر يق ليقو : ةل اسم
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 هتظقي ىلا دصقت ملو .هلك كلذ نم ظقيتساف تنحط وآ بابلا تبرض

 وأ هملكت وأ هوعدت وأ هلطغت ىلا دصقت ملام قالطلا دجويال كلذ نا .كلذب

 دقف هتسقفر وأ هتدان وأ هتملك وأ هتظقي ىلا كلذب تدصق ناق .هسفرت

 اهسفن كسمت ملو تبرض ول كلذكو ليق .كلذب ثنح عقي الف الاو .هتظقي
 الف هتظقي ىلا كلذب دصقت ملو .حاصف ادحأ تيرض نا كلذكو .تحاصو

 .قالط عقي مل كلذ نم ظقيتساف تعرص نا كلذكو .تنحي

 اهنا لاق مث هتمطل تداع نإ هتجوز قلط لجر نع هتلأسو : ةلاسم
 وهو قالطلا يق هلوق لوقلاو قالطلاب رقأ دق لاق .كلذ يه تركناو هتمطل
 هدي ىلع اهديب تبرض اهنا ةرملا تلاق ناف تلق .ةمطللا شرا يق اهيلع عدم

 دق تناك ههجو ىلع تعقوو هدب ىلع هتمطل اذا لاق ههجو ىلع تعقوف

 .معن لاق كلذب قلطتو تلق .اطخ هتمطل

 قلاط قلاط تنأف اذكو اذك تلعف تنك نا هتأرمال لاق لجر يق : ةلأسم

 دارأ مث نبيتقيلطت اهقلط من .هنا ءاشام هتنكاسو تلعف نكت مل اهنأ تفلحف
 اهنا اهقدصو تقلح اذا اهيف اهقالط لعج ىتلا ةيقايلا ةدحاولاي اهدرب نأ

 امنإ اهنأو تلعف تناك اهنا تلاق قالطلا دعب اهدر دارأ املف لعفت مل
 اماف اهدر هل زوجيالو اهلوق لوقلا نوكي له تدق .اهنيمي يف ةبذاك تفلح
 يق امأو .اهلوق لوقلا نوكي الو كلذ يق قدصت اهنأ يل نيبي الف مكحلا يق
 له كلذ ىلع اهقدص وأ اهلوق لوقلا ناك نا تلقو .هيلا كلذف ةنانئمطالا
 يذلا رخالا قالطلاو .اهتدع يضقنت نا لبق اهتخأ جوزتي نا .هل زوجي
 اذا ضيح ثالث فلح يتلا نيتنثا دعب تضاح دق تناك اذا وه اهقلط
 ةيجوزلا ةلمج ىق اهنال كلذ يل نيبي الف ةبذاك تفلح امناف .تلعف دق تناك
 سيلف .مكحلا ف ةيجوزلا ةلمج يق يهو اهطي مل ولو هعم يهو اهاطيو
 نم هيلع اميف اهقيدصت يدنع زوجي الف اهيلع هل اميف اهقدص ناو كلذ هل
 لعجام ىلع فلح نأ دعب هعم تماق ناو تلق .اهتخأ جيوزت يق ةدعلا

 عجري نا هل له رتكأ وأ نيتنس تماقا ضيح تالت تضاحو هيلع اهقالط

 مأ ءورق ةتالث تضاح نأ دعب نيتنسلا ق اهاسكو ةقفنلاو ةوسكلاب اهيلع
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 يهو اهسفنب هترغ لاج ىلع هعم تناك اهنا ترقأ ناف .كلذ"هل سيل
 نم اهدعبأ الف مارحلا ىلع دمعتلا هجو ىلع كلذل ةدماع هتجوز تسيل

 ناو هيلا اهبلطمب اهيلع قفناو .اهاسك اذا اذه ىلع ةقفنلاو ةوسكلا نامض
 كلذكو .كلذ اهمزلي نأ ينبجعي الف ىنعمل وأ ةلاهجب رذع ببس اهل ناك

 اهنأ ىلع اهرشاعيو كلذل بلطم ريغب اهيلع قفنيو اهوسكي ناك اذا
 الإ اهنم ذخاي نأ هل بحأ الو هنمضت نأ مكحلا يف كلذ يل نيبي الف هتجوز

 وأ كلذ نم هلحتست نا اذه ىلع هل بحاو .هجولا اذه ىلع اهسفن ةبيط نجع
 تاهبش كلانه نأل مكحلا يق هايا اهمزلأ عيش ريغب .كلذ نم هيلا صلخت
 .كلذ يق رظناو

 يلام يق ينيتنخ نا قلاط تنا هتجوزل لاق لجر نع لئسو : ةلأسم

 وهف اهلعف نم اقح نكي مل املك لاق قلطت له هلام نم افيض تمعطاف
 .كلذ يق هتناخ دق اهنأ يعمو .ةنايخ

 نا هتأرمال لاق لجر ق هتلا همحر ةدديع وبأ لاقو عماجلا نم : ةلأسم

 تلخد دق هل تلاق كلذ دعب ناك املف ,قلاط تنأف .اذكو اذك عضوم تلخد

 كلذ دعب تلاق مت .هتأرما يه لاق لعفا مل كلذ دعب تلاق مت تقلط دق لاق

 دعب اهلوق لبقيالو لوقلا اذهي هتنادبع وبأ لاقو .ةبذك هذه لاق .تلعف دق
 .كلذ

 لاق لجر نع هتلأسو شيرق نب ديعس نعا خايشألا باتك نم : ةلاسم
 دعب تلاق مث كبحأ انأ تلاقف قلاط تناف ينيبحت ينوكت مل نا هتجوزل

 تلاقف هضغبت اهنا ملعي ناك نإف تلق .اهلوق لبقيال لاق كبحأال ينا كلذ

 .قالط عقيالو اهلوق لوقلا لاق كبحا ينا
 تنأف اهيبأ راد تلخد وأ انالف تملك نا هتأرمال لاق لجر نعو : ةلأسم

 مأ .قدصتأ تلخد وأ تملك دق ينا كلذ دعي هل تلاقف ادمع اذك اذه قلاط

 دق هنآ نسحلا ويأ لاقو .كلذ ربغ ليق دقو ةقدصملا اهنا لاق ةنديلا اهيلع

 همحر نسحلا ييا نع لاق نم لاق هريغ نمو .اذه لتم يق نا لاق نم لاق
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 نإ اهل لوقي نأ لثم يه الا هيلع علطيال اميف اهلوق لوقلا نوكي امنا هلا
 كلذ تلاق اذإف .قلاط تناف ةنايرع تيتا اذا وأ ةنايرع تب نا وا تضح

 لعجف اهريغ هيلع علطي نا نكميام امأو .هلتمو اذه يف اهلوق لوقلا ناك
 .ةنيبلاب الإ كلذ ف اهلوق لبقي الف هتلعف دق اهنا تلاقف هتلعف نا اهقالن
 ىلا دح هل اهلعف يق اهقالط لعجام عيمج يق اهلوق لوقلا نا لاق نم لاقو
 تاف ىتح تقولا كلذ يف تلعف اهنا لقت ملف تقولا كلذ يف هتلعف نا كلذ
 يف انلقام لذم اهريغ كلذ ىلع علطيال اميف كلذ يف اهلوق لبقي الف .تقولا
 .كلذ

 نا هتأرما قلط لجر نعو يلع نب ىسوم يلع يبأ باوج نمو : ةلأسم
 اهيلع سيلف تلخدف .اهل نذاف هتنذاتساف هنذاب الا نالف ينب راد تلخد
 لاق .ىلوالا ةرملا ق اهل هنذا هبزجيو لوخدلا تدارا املك هنذأتست نا
 تءاش ىتمو .تدارأ املك احابص انذا اهل نذأب ىتح بوبحم نب دمحم

 حايملا نذالا اهيزجيال هنا رثالا ق دجوي دقو لاق هربغ نمو .تءاش فيكو

 .لوخدلا تدارأ يذلا تقولا كلذ يف اهل نذأي ىتح

 تدعصف تيبلا اذه نم يتزرب نا قلاط تنأ هتأرمال لاق لجرو : ةلأسم
 نأ الإ تيبلا نم زورب كلذ نا ليق دق هنأ يعمف .قالط عقي له تيبلا قوف
 ىلع ناك نا تلقو .تيبلا ةلزنمب نكسيو .رتس هيلع عضوملا كلذ نوكي
 اذا هنا يعمف ثنحلا عقي له ةوكلا يف اهسأر تلخداف ةوك هيفو رتس تيبلا
 ةوكلاو انكس نوكيو ةوكلا تيبلا ف نوكي دق هنا كل تقصو امك ناك

 ةجراخ نوكتام ةوكلا مكح نمو .ةوكلا نم تزرب اذإف بابلا لثم يدنع
 نم زربت مل اماماو .ازورب كلذ ناك تيبلا ماكحاو .ةرتسلا ماكحا نم

 نم ةزراب ريغو تيبلا يف ىهف بابلا نم اهجورخ ةلزنمب رتسلا ماكحا
 .تدبلا

 هللا ءاشام كلذ دعب الخف اذكو اذك تلعق نا هتجوز قلط لجرو : ةلاسم

 اذا هنا يعم لاق .كلذ يف اهلوق لوقلا نوكي له تلعف دق اهنا تلاق مت
 كلذ ف فلتخي هنا ادح كلذ يف اهل دحي ملو لعف نم ةنكملا دح ىلع تناك
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 نم لاقو اهلوق لبقي ال لاق نم لاقو .كلذ يف اهلوق لبقي هنا ضعب لاقف
 كلذ يف اهلوق لبقي هنا لوقي نم لوق ىلعف هل تلق هيف اهلوق لبقيال لاق
 نوكي الف كلذ لعفت مل اهنا تلاقو .هتلزتعا نأ دعب كلذ دعب تعجرف

 تعجر نإف تلق كلذ يف بذكلاب اهسفن ىلع ةرقم يهو كلذ يف اهلوق لوقلا
 ناف تلق كلذ ف قدصت ال ليق هنأ يعم لاق .تلعف اهنأ تلاقو اذه دعب

 ائيش اهل دح نكي مل اذا هنا يعم لاق .كلذ ربغ ايناث العف تلعف اهنا تلاق
 لهف هل تلق .فالتخالا نم يدنع دعيدالو كلذ ق قدصتال نأ برقأ اذهق

 اميف الا كلذ ليق دق هنا لاق .كلذ حصي ملام كلذ ف قدصتال اهنا ليق

 يق اهل دح ناك ناف تلق .كلذ ق قدصت اهنا ليق دقف .اهريغ هيلع علطيال
 اهنا دحلا ءاضقنا دعب نم تلاق مث تلعف دق اهنا دحلا ق تلاقف ادح كلذ

 ىلع ةرقم نوكت اهنا يعم لاق كلذ يف اهلوق لوقلا نوكي له لعفت مل
 اهنا تلاق مث .اهربغ هيلع علطيال امم كلذ ناك ناف تلاق .كلذب اهسفن
 تلاق ناف تلق .لذك هنا يعم لاق ءاوس لوقلا نوكي له تعجر مت تلعف

 تلاقو كلذ دعب تعجر مث جوزلا تام مث .امهنيب قرفو كلذ تلعف اهنا
 دعب اهلوق لبقي مل امهنيب قرفو كلذب مكح دق ناك اذا لاق .لعفت مل اهنا
 اهنا تلاقف تعجر مت ةيهاركلا ترهظاف اهب جوزت ول كلذكو هل تلق .كلذ

 ىلع ةرقم نوكت اهنا يعم لاق .ةيهاركلا لبق اجوز هب تيضر دق تناك
 .ةيهاركلا لبق هب ءاضرلاب اهسفن

 نم لاق .اذكو اذك تلعق تدك نا هتأرما قلط لجر نع هتلاسو : ةلاسم

 نكت ملو كلذ حص اذا تقلط هيلع اهقالطب فلحام تذخأ تناك نا لاق

 هنال اهنيح نم قلطتو بيغ اذه نا لاق نم لاقو .اعطق تذخأام اهنا هتين

 .بدغ ىلع فلح دقو .ذخأت مل وا تذخا يرديال

 نالف راد يتلخ د املك هتأرمال لاق لجر نع دمحم ايأ تلأسو : ةلأسم

 ناف تلق .قلطت لاق تلخد مث اهعجار مت تقلطف تلخدف قلاط تناف

 مت هريغ اجوز تجوزت مث تدتعا نإف تلق .قلطت لاق تلخد مت اهعجار
 يتلخد املك لاق هنال قلطت لاق رادلا تلخد مت لوالا اهجوزت مث اهقلط
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 .لوألا قالطلا ضقنا انا قلطتال اهنا ليق دقو لاق .قالطلا عقوو ثنح

 نب ىسوم ىلا بوبحم نب دمحم هتلادبع يبا يباوج نمو : ةلأسم

 تلخد نا قلاط تناف نالف راد يتلخد نا هتجوزل لاق لجر نعو .ىسوم
 امنا لاقف تلخد مت .قلاط تناف نالف راد تلخد نا قلاط تناف نالف راد

 اذه يف ةين لبقتال نيملسملا نم لاق نم لاق دقف .ةدحاو ةقيلطت تنيع
 هللا همحر ةديبع يبا لوق انغلب اميف كلذ ناكو .اتالت هتأرما قلطتؤ

 كلذ نأ لوقي هريغو يلع وبا ناكو هتين ىلا نورخآ لاقو .ءاهقفلا نم ةربغو
 لوقب ذخأن نحنو .لاق امك ةدحاو ىون هنا هللاب نيمي اهل هيلعو هتين ىلا
 .هتلا همحر ىلع ييآ
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 نوثالثلاو عبارلا بابلا
 هئاسن نم راتخي هنأ ىلع قالطلا ق

 .كلذ هل له تدرا نهيأ راتخا ينا ىلع قلاط هئاسن دحأ لاق لجر نعو

 اهمساب دصق اهيلإ اهنيعب هئاسن دحأ تقولا يف ىون ناك نا هنا يعم لاق
 اهنيعب نهدحأل وني مل ناو هعسي اميف ىرخالا نود قالطلا اهيلع عقيف
 ىنعم عيمجلا ىلع عقيف نهيأ يرديالو نهنم ةدحاو ىلع قالطلا عقو
 مسا اهقحلب نهنم ةدحاو لك نالا اهتيعب نهنم ةدحاو لك يق ةهبشلا
 .يعم اميف ةدحاو تقلط دق ةدحاو
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 نوتالثلاو سماخلا بابلا

 امو ةين هيف هل نا جوزلا يعدي يذلاو قالطلا
 كلذ ق قيدصتلاو ءاليإ نم هب لصتا

 هيلع تعفرف قلاط تنا لاقف ةدعاق هتأرماو ةاش نرقب ذخا لجر نعو
 بوبحم نب دمحم ناك لاق .هيلع ىرتام ةاشلا تقلط امنا لاقف هتأرما

 هتاأمراو قلاط تنا لاقو ةاشلا نرقي كسما نا لوقاو هتارما قلطت لوقن

 ىلع فلحي نكلو ةأرملا قلطامو ةاشلا قلط امنا هنا قلحتسي مل هعمست
 مكح اذه ىلع فلح ناق .هعمست هتأرماو .هتارما رضحمب قلاط تنا لاقام

 ال ملعأ تلاقف داهجلا اماو .ةريرسلا ق هنع برهت ترمأو هعم ماقملاي اهيلع

 ىلا دري ناك هنا يلع نب ىسوم نع يور لوقلو داهجلاب اهرمأ ىلع ردقأ
 نب دمحم نع انظفحامو نامتع نب ناميلس نع انيلا عفر ام امأو .هتين
 .ةين اذه يق هل لبقيال هنأ بوبحم

 يق ىون هنا معز مت اذكو اذكب هتات مل نا قلاط هتأرمال لاق لجر : ةلأسم
 ىتح اهب هتأت مل ناف اذه ق هتين لبقت نا ىرا الف ةنس ىلا لاق هنا هسفن

 هيتأت نا لبق اهيطو ناو .ءاليالاب هنم تناب دقف رهشا ةعبرأ يضمت
 ىهو ةنس ىلا اذكو اذكب هتأت مل نا قلاط هتأرما لاق ناو .هيلع تمرح
 ىلوألا لتم ىهف السرم اذه لاق اذإف لدع ادهاش هلوق ىلع دهش وأ هعمست

 نا لبق اهيطو ناف .ءاليإلاب هنم تناب رهشأ ةعبرأ يضمت ىتح هتأت مل نإ
 : اذك يف هتأت مل نا لاق ناو .هيلع تمرح رهشأ ةعبرأ يضمت نا لبقو هيتأت

 اذكب هتأت مل ناف ةنسلا تضقنا اذا هسفن يق ىنع هنا لاق مث .ةنس ىلا اذكو

 هذه نا هفلحتست نأ تدارأ نا هنيمي عم هلوق لوقلاف قلاط هتأرما اذكو
 ىتح اهاطي مل ةنسلا تضقنا اذإف .ةنس ىلا اهاطي هتأرما يه مت هتين

 اهكرت ناو .هيلع تمرح لاق امب هيتأت نا لبق اهيطو ناف لاق امب هيتأت
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 تظفح ينال ءاليالاب هنم تناب رهشأ ةعبرأ الخ ىتح لاق امب هتأت ملو
 ىلا قلاط تنا هتأرمال لاق لجر ق لاق هنأ مشاه نع حاضولا نبا دايز نع
 ءاج اذا ةين رضحا هنا لوقي نأ الا لاقام ةعاس نم قلطت اهنا لاقف لالهلا
 .لالهلا ىلا اهاطي هتأرما ىهو ةلوبقم اذه يق هتينف قلاط هتأرماف لالهلا
 هفلحتست نا اهلف هنيميب تدارأ نا اهنا لوقأ انأو تقلط لالهلا ءاج اذإف

 لجر نعو ةرفص يبأ عماج نمو .ملعأ هتناو هلوق دنع ةينلا هذه رضحأ دقل
 نآ الإ ةدحاو يه لاق .اتالت هسفن يق ىون ناكو ةقيلطت هتجوز قلط
 لوقو هتنا همحر هةلادبع ويآ لاقو .تثتنحي هنإف كلذ موقلا ملعاو ىون نوكي

 .ذخان هبو ثالث ىهف ًاثالت ىون اذا رخآ

 اطخاف ةدحاو هتأرما قلط نأ دارأ لجر نع هتلاديع ايأ تلأسو :ةلأسم

 .قالطلا عقيو .ال لاق هلوق لبقيا اتالت لاقف

 لجر يق هنلا همحر يلع نب ىسوم لاقو رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم
 مت .اهدرو .اهقلط ناك دقو كتقلط دق اهل لاقف قالطلا هتأرما هيلا تبلط
 لاق .هنم اهدر ناك يذلا لوالا قالطلا ىنع هنا لاقو كتقلط دق اهل لاق

 مكاح ىلا عفرتمل ناو .ارذع هل اوري مل مهيلا عفر اذا ماكحلا نا ىسوم
 لبقتسم اذه نال قلطت اهنا لاق نم لاق هربغ نمو .هتأرما ىهف هتقدصو

 .قالط الف قالطلا كلذ دارأو اهقلط دق ناكو كتقلط تنك دق لوقب نا الا

 ملو قلط مث هتجوزو لجرلا نيب ةبطاخملا تناك اذا ليقو هنمو : ةلاسم
 امهنيب نكت مل ناو .هنم كلذ لبقي مل اهدري مل هنا جتحاو .اهمساب مسي
 لاقف بوتلا وأ ةبادلا وأ ةلخنلا تدرا لاقو قلط ناف .هلوق لبق ةبطاخم

 وأ ةباداي قلاط تنأ لوقيف ىمسي ىتح لاق نم لاقو هلوق لبقيال لاق نم
 قلطت اهنا ليق دقو يلع وبأ لاق .هتجوز ىلع عقيال مث كلذ وحنو .ةلخناي
 هللاو هتجوز نم رضحمب كلذ ناك اذا ةلخنلا وأ ةيادلا مساي ىمس ولو

 اهجوز ةأرملا تقدص اذا ىرب ناك هنأ هتنا همحر يلع نب ىسوم نعو .ملعأ

 لاقو .هعم ماقملا اهعسي هنا انه وحن نم هاون هنا لوقي اميف هتين ىلع
 افورعم ةقث وه نوكي نأ الإ هقدصتال لاق نم لاقو كلذ زوجيال هريغ
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 عسوأ وه يلع نبا ىسوم يأرو هقدصت نا اهل زوجي الف الاو .قدصلاب
 .اندنع رتكاو

 قلاط تنا لاق مث اهعجار مث اهقلط دق ناك نا تيأرا هل ليق : ةلأسم
 مكحلا يق هتين هل نا يعم لاق .هتىن هل له لوالا قالطلاب ىونو ةقلطماب

 يف فلتخا لاقو همكاحت ملام ةعسلا يق هيوني هتين ىلا هلعجي ضعبو
 لاق نم لاقف قيدصتلا ىلا ةينلا تلصح اذا لاقف قالطالا ىلع هقيدصت
 ناك اذا لوقي ضعبو .مكحلا الإ سيلو ناك ام انئاك كلذ يف قدصيال
 ضعبو .هقيدصت اهل زجي مل اقدصم نكي مل اذاو هقيدصت زاج اقدصم
 ربغ الو ةقت ائيش كلذ ق ركذيالو .هعم ماقملا اهعسو هتقدص نا لوقي

 .ةقث

 لاق مت قلاط تنا لاقف مالك هتأرما نيبو هنيب عقو لجر نعو : ةلاسم
 لبق هتين يف هتقدص نا لاق ةلخن وأ ةباد وأ ىرخأ ةأرما نم اهريغ ىون

 لاق .قالطلا نم لاقام تقلط هقدصت مل ناو .قالط اهيلع عقيالو هنم كلذ
 .قيدصتلا عضوم ىق ناك اذإ ديعس وبأ

 هذهل تيون امنا لاق مث قلاط تنأ هتجوزل لاق لجر نعو : ةلاسم
 نا ءاهقفلا نم لاق نم لاق دقف .تقفصوام ىلعف .ريرسلا اذه وآ ةاشنلا

 .امهنيب قرف هقدصت مل ناو هعم ماقملا اهعسو هتين ىلع هتأرما هتقدص
 وه هنأ يعم يذلا ديعس وبا لاق .هتنا همحر ىلع نب ىسوم نع كلذ انغلب

 ملام هرهظت مل وأ هقيدصت ترهظا اهعم ماقملا هعسيف هتين ىلع يدنع
 ىه هتقدص نا اهنا انهاه ىنعملا جرخي امناو .اهتقرافمب هيلع مكحي

 ضعب لاقو هنمو .انعم قيدصتلا عضوم ق ناك اذا هعم ماقملا اهعسو

 امهنيب قرفيو كلذ ىلع هقدصت نأ اهل سيلو هعم ماقملا اهعسيبال ءاهقفلا

 .ذخأن هيو رتكالا وه لوقلا اذه نآ انعمو ناقلطدال ريرسلاو ةاشلا نأل

 ماقملا اهعسو هتقدصو ةقث ناك هنا لاق هنا بوبحم نيب دمحم نع انقليو

 يف ديعس يبأ نع ظفحن يذلا هريغ لاق .قالطلاب هيلع مكح هتمكاح ناو

 ريغ وا ةقت ناك هتين ىلع هقدصت نأ اهل سيل اهنا لاق نم لاق فالتخا اذه

 ينأكو هقيدصت اهل سيلف ةقت نكي مل ناو .كلذ اهل زاج هتقدص ناو .ةقت
 . .باوصلاب ملعأ هللاو لوقلا اذه ىلا بهذي هتيأر
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 هتذخاف هبرضي ادلؤ ذخا لجر نع هتنا همحر يراوحلا يبأ نع : ةلاسم

 يهف هيلع نم يموقت مل نا اهل لاقف .هيلع تمتجو يبصلا نع هتأرما

 نا لاق لجرلا نأ مث هيلع نم تماق ثالثلا هنم تعمس املف اثالث قلاط
 ةأرملا تلاقو .ثالثلا هنم تعمسام نيح نم تماق دقو .اهمايق تينتتسا
 .هدحو قالطلا هنم تعمس امنا ءانثتسا قالطلا دنع هنم عمست مل اهنا
 مل ناو هعم ماقملا اهعسو لوقيام ىلع ةأرملا هتقدص نا تفصوام ىلعف
 .قالطلاب كلذ ق هيلع مكحيو .هعم مقت الف ءانتتسالا عمست ملو هقدصت

 جت مل نا لاقف تبأف تيبلا ىلا يلاعت هتأرمال لاق لجر نعو : ةلاسم

 هلك اذهب تيون لاق مث .نيترم قلاط تنا لاق يندز تلاق قلاط تناف
 الو قالط الف .تءاج ناف قلاط تنأف تيبلا ىلا جت مل نا هلوق اماف .ةدحاو
 قلاط تنا لاقف يندز اهلوق اماو .ةدحاو قلاط ىهف جت مل ناو ساي

 نوكي نأ وجراف .ةدحاو رخالاو لوالا لوقلا اذهب ىون نكي ناف نيترم
 هلوق نع لأسي نا بحن اناو .هتعمس تناك نا هتقدص اذا كلذو ةدحاو

 كلذ لكب تينع امنإ لاق ناف .تينعام ىلوالا دعب نم نيترم قلاط تنأ

 هذه .اهنع لسو ملعأ هللاو ةدحاو نوكت نا وجرن انإف جت مل نا ةدحاو
 يلع يبآ نع لئاسم هيف باتك نم هيف بوتكم هلوا ءيش نم اهتبتك ةلاسملا

 . .ةخسن ق تدجو اذكه هنلا همحر

 لاق نم لاق .اذكو اذك لعف نا هتينو قلاط هتأرمال لاق نمو : ةلاسم
 نم لاقو .قالطلاب الصتم هناسلب كلذ رهظي نأ الا هتين هعفنتالو تقلط

 هيلع مكحيف .مكاحلا ىلا مهرمأ رصي ملام هتأرما قلطت الو هتين هل لاق
 هتمكاح ناو .هتين يق هتأرما هتقدص نا مكاحلا عم هتين عفنت الو قالطلاب

 .ةين هل نكت ملو قالطلاب هيلع مكح
 ضرأ نم ةرقح لجر هيلا ىعدا لجر نعو . عاقرلا باتك نم : ةلاسم

 ماق من اهيف هبارت حرطو ةرفح رفح مث .اريثك ابارت هلام نم لمحو هركناف
 .ال مأ ثنحيأ يل ضرألا هذه نأ قالطلابو هتناب فلح مث بارتلا ىلع اهيف
 هيلعو .بارتلا كلذل هتين ناك اذا ثنحي مل هفلح امكاح نكي مل اذا لاق
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 .ثنحلا هيلعو هنم لبقي مل امكاحت ناو لجرلا ضرا نم بارتلا جارخا

 .ةبطاخم هتأرما مأ نيبو هنيب عقو لجر يق .خايشألا باتك نم : ةلاسم
 هتأرما نكت مل نا لاق .يتجوز ريغ اهل ةنبا تينع لاق مت قلاط كتنبا لاقف

 ناو هلوق اهعم حصي مل نا كلذكو .هعم ميقت نآ اهيلع جرح الف هعمست
 .هعم ماقملا اهعسي ملو قالطلاب هيلع مكح قلاط كتنبا لاق هنا حص

 تناف الاو هللاو اهل لاقف هربغ وأ اتزلاب هتأرما هتمهتا لجر : ةلاسم
 اهب نزي مل كلذي دارأ هنا لاقو .ىتنأ وأ ركذ ةنالف فرعا تنك نا قلاط

 .هلوق لوقلاو هملع ىلع فلح دق لاق ىتنأ وأ ركذ يهام فرعيف

 يبأ نع بوبحم نب دمحم نعف .ةقفلا تيون لاقو قلط نمو : ةلاسم
 .هعم ماقملا اهعسو هتقدص نا هتنا مهمحر يلع

 ال لجر نع هتلأس ىسوم نب ىسوم ىلا هتلادبع يبا باوج نمو : ةلأسم
 نا لاق نا ىلا مالك هتأرما خأ نيبو هنيب ىرجف تاوخاو خأ اهلو ةأرم
 لبقت له اهتخا تيون امنا ينا وا ونا مل كلذ دعب لاق مت قلاط كتخا
 نإف هعمست ىهو هتآرما ىخأل جوزلا ذه لاق نا لوقاف .كلذ يق هتجح

 عم هتين هل ىرأف هتجوز هعمست ملو كلذ لاق ناو .اهيلع عقي قالطلا

 دلاولا قالط زوجي له تلقو هتجوز قالطلا اذهب ىنعام هتناب هنيمي
 لاق .اهايا هقالط زوجيال لوقاف .غلاب ريغ وأ اغلاب ناك هدلو مالغ ةجوزل
 .قالط هناف اهسفن تراتخاف هتأرما ربخ لجر ف بوبحم نب دمحم

 ىلا بهذت نأ ديرت امهادحا نا هغلبف ناتأرما هل ناك لجر نعو : ةلأسم
 يتلا ةنالف اهنا نظو تيبلا نم تجرخ ىرخالا هتأرما نا مت بضقف اهلها

 اتالت قلاط قلاط تنا لاقف اهيلا هديب راشاف .اهلهأ ىلا بهذت نا تدارا
 لاق هربغ نمو .كلتب ىمسو هذه ىلا راشا هنال اعيمج اتيهذ لاق .ةنالقاي

 نم لاقو .اعيمج ناقلطي ال لاق نم لاقو .ىمس يتلا قلطت لاق نم لاقو
 .اعمج ناقلطي لاق

 اهيلع اعقاو ناك هتجوز ًاببحم لجرلا لاق اذا لوقلا امف تلق : ةلاسم

_ ١٣١ --



 وأ قلاط انا تلاق اذا كلتف لاق هتينل ةجح كلذ يف هل نكت ملو قالطلا هيف

 .اذه ين ةين هل لبقيالو اذه يف قلطت اهنإف معن لاقف ينتقلط دق

 يلع ابأ اهنع لأس رهزألا نبا دمحم نب يراوحلا لاق اممو : ةلأسم

 قلطتال لاق .اثالت وأ نيتنتا ىونو ةدحاو هتأرما قلط نم يلع نب ىسوم
 ىلا كلذ ليحي هناف كلذ نع لأسي نا دارأ اذاو .كلذب ملكتي ىتح ةدحاو الإ
 وبآ لاق .اتالت كلذب ىونو ةدحاو قلاط ىه هتأرمال لاق لجر لوقي هريغ

 .ةينلاب اتالت قلطت لاق نم لاقو اذه ليق دق ددعس ني دمحم ددعس

 ناكو ةقيلطت هتجوز قلط لجر نعو ةرفص يبا عماج نمو : ةلأسم
 كلذ موقلا ملعاو ىون نوكي نأ الا ةدحاو ىه لاق .اثالث هسفن يف ىون
 ىهقاتالت ىون اذا رخا لوق هتنا همحر ادبع وبأ لاقو .ثنح هناق

 .ذخان هيو ةدحاو

 لاق مث عمست ىهو ةئام قلاط تنا هتجوز مادق لاق لجر نعو : ةلاسم
 دربالو .تاقيلطت ثالتب هنم تناي دقف تفصوام ىلعف .ةدحاو تيون امنا

 اميف عفنتالو نظي اميف ةينلا عفنت امناو كلذ ىلع قدصي الو هتين ىلا كلذ
 اثالت كلذب يونيو ةدحاو قلاط تنا هتآرمال لوقي لجر لتم كلذو .رهظ
 ويآ لاق .ةدحاو قلطت لاق نم لاقو .ةينلاب اثالت قلطت لاق نم لاقق

 قلاط تنا لاق ولو .ةيمستلاب ةدحاو قلطت دارأ هنا انعم يذلا ديعس
 تاقيلطت ثالتب تنابو انهاه ةينلا عفنت مل ةدحاو كلذب يونيو اتالن
 .افالتخا اذه يق ملعن ملو

 ظفلب ملو .عباصأ ثالت هعبصاب راشأو هتأرما قلط لجر نعو : ةلاسم
 تالت ىهف اتالت كلذ اهقالطب ىون ناك ناق كلذ يق ىرتام ثالتلا يق

 ةقيلطت ىه امناو .هعباصا ةراشا هرضت الف اتالت وني مل ناو تاقيلطت

 .ةدح او
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 نوتالثلاو سداسنلا بايلا

 تجوزت نا لاق وأ قلاط ىهف ةنس ىلا ةنالف جوزت نا لاق لجر نعو
 .كلميال نم قلط اذه نا لاق ةنسلا ولخت نا لبق جوزت مت ةأرما

 قلاط ىهف ةنالف تجوزتام ىتم لاق لجر .عاقرلا باتك نم : ةلأسم

 نم مهنمو .اهجيوزت هل زوجي معن لاق .ال ما هل زوجيا كلذ دعب اهجوزتف
 لاق نم مهنمو .حاكن دعب نم الإ قالط ال هنال كلذ يف اقالط هيلع بجوي مل
 مالكلا نم ىتمو تلعفام ىتم لاق هنال دقعلا دعب هيلع عقي ثنحلا نا
 .لعفلا دعب ثنحلا هب عقي يذلا

 نع هتنا امهمحر ناليغ نب مشاه نع دايز وبا ركذو هريغ نمو : ةلاسم
 ملو قلاط ىهف اهجوزتي ةأرما لكف ةلخنلا هذه ةرمت نم تلكأ نا لاق لجر

 يلع نب ىسوم نعو .قلطت مشاه لاق .لكأ مث جوزت ىتح اهترمت نم لكاي
 قلاط ىهف اهجوزتي ةأرما لكف اذكو اذك تلعف نا لاق لجر ق هتنا همحر

 هيلع سيلف دعب نم لعف مت جوزت ىتح لعفي ملف ةأرما ذئموي هل نكت ملو
 ريغ لاق نم لاقو .انلوق وهو كلمي ال اميف هيلع قالط الو ءيش نيهجولا يق
 كلذكو .ىسوم لوقب ذخان يراوحلا وبأ لاق .يلا بحا يأرلا اذهو كلذ

 .هللا امهمحر ديز نب رباج نع اندجو

 قالط ال هناف اهجوزت مت قلاط ىهف ةنالف جوزتأ موي لاق نمو : ةلاسم
 ناك لاقف هيلا ءاج الجر نأ سابع نبإ نع يور ام كلذ ىلع ليلدلا .اهيلع
 هل لاقف .قلاط ىهف كتنبا جوزتأ موي هل تلقف مالك يمع نبا نيبو ينيب
 اهيأاي :لجو زع هللا لوق رقت اما لالح كل اهنإف اهجوزت سابع نبإ
 مكل امف نهوسمت نأ لبق نم نهومتقلط مت تانمؤملا متحكن اذا اونمآ نيذلا

 ال لاق مت دعب نم قالطلا لبق حاكنلا لعجف ههماهنودتعت ةدع نم نهيلع

١٣٢٣



 .كلم لبق قتع الو .حاكن دعب الإ قالط

 ىهو ةرم نيتالت قلاط ىهف ةنالف تجوزت نا لاق لجر نعو : ةلاسم
 مالغ تيرتشا نا لاق وأ .قارفلا عقيأ اهب جوزت مت هتارما تسيل ذئمود

 مالغلا ىرتشا مت هنلا هجول رح وهف .مالغلا مساب ىمس رح وهف نالف
 اهجوزتي لاق .ةلأسملا هذه نع ليحرلا نب بوبحم تلأس لاق .ارح ربصيأ

 نا لاق هل ةلأسملا هذه نع بويا نب كنأو بويا ابأ تلاسو كلذب سأب ال

 يمزراوخلا هتنادبع نب مشاه هتنادبع ابآ تلاسو .كلذب سأب الف اهجوزت
 ربحملا نب ليحرلا تلاسو .كلذب ساب ال اهجوزتي لاق ةلأسملا هذه نع
 نا دبعلا يف كلذكو .كلذب سأب ال اهجوزتي لاق ةلاسملا هذه نع لصوملا
 .ءيش فلح يتلا هنيمي يق همزلي الو هكولمم وهو هارتشا

 وآ همأ رهظك هيلع ىه وأ قلاط ىهف ةنالف تجوزت نا لاق نمو : ةلاسم
 ىتم ثنحلا عقي هنا لاق ضعب نالوق هنف اذهف رح وهف انالف تيرتشا نا

 نكي مل نيعي مل ولو نيعم فورعم ءىش ىلع ىنع هنال ىرتشا وأ جوزت
 وا قلاط ىهف اهجوزت ةأرما لك لاق اذاو .تنحيال لاق ضعبو ثنح هيلع
 .عيمجلا لوق ىلع ثنح هيف عقيال اذهف .رح وهف هتيرتشا دبع لك

س ١٣٢٤



 نوتالتلاو عياسلا بايلا

 هريغ هتجوز قلط اذإ لجرلا يق
 هسقن ق وه هاضماف

 ملكتي ملو ىضرو هسفن يف جوزلا هاضمأف لجر هتأرما قلط لجر نعو
 .هسفن ف وه ىضماو لجرلا كلذب ملكت نبح تقلط دق لاق .هناسلب جوزلا

 .معن لاق قلطت هسفن ق وه ىضمأو لجرلا هبتك نا كلذكو تلق

 اتقلط كلذ زاجاف هراج غلبف هراج ةجوزو هتجوز قلط نمو : ةلاسم

 دق ىه لاق اتالث قلاط ىه لاقف يتأرما قلط لجرل لاق لجرو : ةلأسم

 .اتالٹ تقلط

 اهقالط كلذب ديري معن لاقف كتأرما قلط لجرل لجر لاق اذاو :ةلأسم
 .قاتعلا كلذكو قالط الف لعفأ ينا ديري معن هلوقب ديري ناك ناو .تقلط

 مارح ىهف اهميرحت معن هلوقب ديري معن لاقف كتأرما مرح هل لاق ناف
 مل ناك ناو .ءاليالاو ةرافكلا نم هتأرما مارح نم ىلع ام لتم هيلعو هيلع

 .ميرحتب سيلف اميرحت كلذب دري
 ًابيجم معن لاق ينقلط وأ ابوت يل رتشا اهجوزل ةأرما تلاق اذاو : ةلأسم

 معن لاق ناو قلطت الف معن لاق ينقلط هل تلاق ناو .تقلط قالطلا ق اهل

 .ىونامو ةدحاو ةقيلطت ىهف قالطلا ىونو ةماركو

۔ ١٣٥



 نوتالتلاو نماتلا بايلا

 اهربغ قلطف هل ةجوز قلطي نآ دارآ نميف

 ةمطاف ىرخالا مساو .ميرم ةدحاو مسا ناتآرما لجرل ناك اذا لاقو

 ناف تلق .اعيمج ناقلطي امهناف قلاط ةمطاف لاقف ميرم قلطي نا دارأف

 .هقدصت نأ كلذ اهل سيل لاق .ميرم دارأ امنا هنا هلوق ىلع ةمطاف هتقدص

١٣٦



 نوتالتلاو عساتلا بايلا

 اهربغ ىون لاق مث بنيز قلطف بنيز اهمسإ ةجوز هل نميف
 مسالا كلذد ىمسو قلطف دحاو امهمسإ ناتأرما هل تناك وأ

 كلذ هدشأ امو امهدحأ تدرأ لاق مت

 امهدحا مسا ناتأرما هل لجر نعو .ةنا همحر يراوحلا يبآ باوج نمو

 لعف نإ قلاط ميرم لاقف نارمع تنب ميرم ىرخألا مساو دمحم تنب ميرم
 ال نارمع تنب ميرم تلاقف .دمحم تنب ميرم تيون لاقف لعف مت .اذكو اذك
 وبأ لاق .قدصي الو اعيمج اتقلط لاق ميرم انأو .ميرم ىمس دقو هقدصأ

 .هنيمي عم هلوق لوقلاو .قدصي لاق نم لاق دقو ديعس
 اذك تلعف نا قلاط ميرم لاقف .ميرم هتأرما مسا لجر نعو : ةلاسم

 عقو دقف اهمادق كلذ لاق ناك نا لاق .يتأرما ريغ ميرم تيون لاق مت اذكو

 وبأ لاق .هتين هلف ةرضاح ريغ يهو لاق ناو .هتين لبقتالو اهيلع قالطلا
 هعمست مل وآ هتعمس اذه هلوق حص اذإ لاق نم لاقو .اذه ليق دق ددعس

 .هتين ف قدصيالو قالطلا عقو
 ةيئاغ بنيز اهل لاقي ةأرما هلو قلاط بنيز لاق اذا كلذكو : ةلأسم

 .قالطلا عقيالو هتين ف قدصم هناف يتأرما درأ مل لاقف .هنع

 اعدف بنيز ىرخالاو دنه امهدحا مسا ناتجوز هل لجر نعو : ةلاسم
 هتباجتسا يتلا نا ملعي ملو .دنهل قلاط تنأ لاقف بنيز هتباجتساق ادنه
 اهب دارا يتلا قلطت امنا لاق نم لاق كلذ يف فلتخي هنأ يعم لاق .بنيز
 ناقلطي امهنا لاق نم لاقو .هلوق ىنعم ىلع دنه يهو هيلا دصقو قالطلا

 لاقو .قالطلاب اضيا ىرخألا بطاخو .ةدحاول قالطلاب ىون هنال اعيمج
 اهنع لازأ ةينلاب اهدصقو اهدارا يتلا نأل امهادحا قلطتال لاق نم

س ١٣٢٧



 اهنا ملعي مل وه امناو اهقالط دري مل قالطلاب اهبطاخ يتلاو باطخلا
 .يه

 هتأرما مسا وهو .قلاط ةنالف لاق اذا ناركسلا نع هتلأسو : ةلاسم
 .ال لاق هنم لبقيأ ىرخأ ةأرما ةنالفب تيون لاق نإف تلق .معن لاق قلطتأ
 هيلع كلذ حص وأ هتعمس اذا هتأرما تقلط دقو .قالط ةنالف ىلع سيل هنال

 راق .اهريغ ىنعو اهينعي مل اذا اهيلع عقي الو هتين هلف .هعمست مل نإف
 ناقلطت هيتآرما نا ةنالف قلطيف دحاو امهمسا ناتأرما هل لجرلا ق اولاقو

 دارا نا هنا لاق نم لاقو .امهدحأل ةنالف دارأ هنأ هلوق لبقيالو .اعيمج
 .ىرخألا قلطت ملو اهدارا يتلا تقلطو هلوق لبق امهدحا

 هتظقيأف امئان ناك لجر نع هتلأسو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم
 باتك ىلا عجر .هتأرما تقلط لاق قلاط تنا لاقف هتأرما اهنا نظف هتدلاو
 لاقف ةرمع ىرخألاو بنيز امهدحا مسا ناتأرما هل لجر نعو .عرشلا نايب

 ىلعل عقيال لاقف هرمع تقلطام قلاط بنيزو بنيز تقلطام قلاط ةرمع
 تقلط اذإف ىرخالا تقلطام امهنم ةدحاو لك قلط امنا هنال قالط امهدحا

 .امهدحأ ىلع قالط عقي الف امهدحأ قلطت ملامو .ةيناتلا تقلط امهيدحا

 قلاط تنأ ةرمعل لاقو .هقلاط ةرمعف بنيز قالطب تفلح نا لاق نإف تلق
 ملف هرمع قالطب فلح نال امهادحا اذهب قلطت الف بنيز قالطب تفلح نا
 ناو ةرمع قلط مث ةرمع قالطب نيميلا تناك امناو دعب نيمي بنيزل نكي
 ةرمع قلطت الو ةرمع قلط بنيز قالطب فلحام ىتمف بنيز قالطب فلح

 اذهب بنيز قلطت مل اهقالطب فلح وأ ةرمع قلط ناوآضيأ ةرمع قلطت
 بنيزل لاقو قلاط تناف بنيز قالطب فلح نا ةرمعل لاق نا ولو ظفللا
 فلح ناف .قالط امهدحا ىلع عقي مل قلاط تناف ةرمع قالطب تفلح نا

 اميف امهدحا قالطب فلحي مل ناو .ىرخألا تقلط امهدحأ قالطب نالا .
 ناف هذه قالطب فلح هنأ الإ .ىرخألا قلطت الف .اهقلط هنكلو لبقتس
 .كلذ مهفاف ىرخألا قلطت مل نيمي ريغب اهقلط املف هذه قالطب فلح

١٣٨



 نوعبرألا بابلا
 حزام وأ قالطلاب طلغ اذإ ج وزلا ق

 وهو قالطلاب اطلغ هناسل لزف .امالك هتأرمال لوقي نأ لجر نعو
 .ملسم ىلع تلغال لاق هديريال

 ناك دقو رباج هتلأسف ديز نبا رباج ىقل الجر نآ ليق ناف : ةلأسم
 .هلوسر ةنسو هتنا ةنس ىلع اهب تجوزتأ رباج هل لاقف ةأرما جوزت لجرلا
 ويآ هل لاقف هلوسر ةنسو هتنا ةنس ىلع اهتقلط ءاتعشلا ايأاي معن هل لاقق

 نآ دارأ امناو يل تلق امك كل تلق .ءاتعشلا ايآ اب معن لاق تلقام ءاتعنتنلا

 ىلع تلغال لاقو اقالط هيلع رباج ري ملف قالطلا دري ملو لاق امك هل لوقي
 مكح هتأرمأ هتمكاح اذإف .اتيفلا هجو ىلع اذه معن هللادبع وبأ لاق .ملسم

 ريغب ملكتي نا ديري هنا كلذو .ملسم ىلع تلغ ال ليق امناو .قالطلاب هيلع
 .هديريال وهو .قالطلاب ملكتيف هناسل لزف قالطلا

 هتارما قلطي نمعو .عاقرلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم :ةلأسم

 .تقلط ًايهاس اهقالط دصق ناك ناف .كدارم ردأ مل لاق .ال مأ قلطت ًايهاس

 ىلع قلطت مل قالطلاب ًايهاس طلغف مالكب ملكت ناو عقي يسانلا قالط نأل
 اظفل اهقالطب ظفل اذإ نسحلا وبأ لاق .ملعأ هتناو كلذ ف طلغلا وهس
 وهسلاب تقلط هعمست ىهو فورحلا نيبيام اهقلط وأ هنم هعمست

 .دمعلاب قلطت امك نايسنلاو
 هل دلول لاق لجر ق هنا لاقو هتلادبع ييأ هتلاددع ييأ نع بسحأ : ةلأسم

 دق نوكي نأ الإ قلطت اهنا اوأرف ةقلعم اهلجربو .ةقلطم كمأ هدقري وهو
 ىلا عجر .قلطتال اهنا كلذب ىنعف هريغ جوز اهقلط ناك وأ كلذ لبق اهقلط
 .عرشلا نايب باتك

س ١٣١



 نوعبرألاو يداحلا بابلا

 جوزت وأ قلط نم فرعي مل مث قلط اذإ
 ملعت نأ لبق اهقلط مت ةأرما

 هتارما ناركس وهو لاقف ناتأرما هل لجر نعو يراوحلا يبأ باوج نمو
 وأ وأ قلاط هتأرما لاقف .ةوسن عبرأ هل ناك وأ قلط امهيأ ردي ملو قلاط
 ملو ةدحاو الإ قلاط نهلك هؤاسن لاق وأ قلاط يئاسن نم نبتنتا لاق

 قالطلاب دصقي مل اذا اعيمج نهيلع عقي قالطلا نإف تفصوام ىلعف .مسي
 نإف .اهسفنب ةدحاو نتتسيب مل اذا ءانثتسالا كلذكو .اهنيعي ةدحاو ىلا

 .باوصلاب ملعأ هلاو انظفح اذكه اعيمج نهيلع عقي قالطلا

 لعف نإ رح هديعو قلاط هتأرما لاقف ديديع هلو ءاسن هل لجر : ةلاسم

 ناك نا لاقف .نالق يديبع نمو ةنالف يئاسن نم تيون لاق مت لعف مت اذك
 هؤاسن همكاحت نأ الإ قدصي هناف فلح يذلا وه ناكو دحأ هفلحي مل

 ديبعلا ىعسيسيو ديبعلا قتعتو ءاسنلا قلطت هناف هومكاح ناو هديبعو
 دحاو لك ىعستساو مهنامثا عبر مهنع حرط ةعبرأ اوناك ناف مهنامنا

 .ةين هل نكت مل ناو لقأ وأ رتكأ اوناك نا كلذكو .هتميق عابرأ ةتالت يق

 نمت مهنع عفريو مهنامتاو ديبعلاو ءاسنلا تبهذ لوقلا لوقلا لسراو
 لاق اذإ ددعس ويآ لاق .جاوزألل نللحيو ءاسنلا قلطي ىتح ربجيو دحاو

 ادحا وأ هنيعب ءاسنلا نم ادحأ كلذب ىوني وهو رح هدبع وأ قلاط هتأرما
 ناكو كلذ ىلع ءاسنلا هتقدص ناو .هتين هلف هتنا نيبو هنيب اميق ديبعلا نم

 هتمكاح نإو هعم ماقملا قالطلا هل وني مل نم عسو قيدصتلا عضوم ق

 موكحم هنأل كلذ دعب قلطي نأ جاتحيالو نهلك نهيف قالطلاب هيلع مكح
 هتأرما قلط دقو هتآرما اهنال دارفنالا ىلع نهنم ةدحاو لك .قالطلاي هيلع

 اعيمج مهقتعب هيلع مكح ديبعلا همكاح ناو قالطلا اعيمج نهيلع عقوف

س .[١



 ىلع هل موكحم دحاو لك نأل مهنم دحأ ىناع الو هءاعستسا مهيلع سيلو
 .هندعي نم مهدحأ قتع حص اذا ءاعستسالا مهمزلي امناو قتعي دارفنالا

 الإ قتعي مل لصألا ف حص مهعيمج نم دوهشلا ىلع وأ هيلع يمع مت
 عقتال هنأل ةهبشلاب قتعلاب مهعيمج ىلع مكح مهدحأ قتع تبثيف مهدحأ
 اعيمج مهتميقب نوعستسيو مهنم قتعملا فرعي مل اذا رح ىلع ةكلملا
 .ديبعلا ددع ىلع اهنم ءزج مهنع حرطت مت اهلك بسحت

 ىلع دقعو جيوزتلاب ملعت ملو ةبئاغ ةأرما لجر جوزت ولو : ةلاسم
 .همزلي قالطلا ناك اهقلط مت ملعت :ملو اهيلو نم اهل جيوزتلا هسفن

 مت جيوزتلاب ملعت ملو اهيلو نم ةبئاغ ةأرما لجر جوزت ولو : ةلاسم
 .همزلي قالطلا ناك اهقلط

 اولاقف اهجوز نم موق ىلا تكش ةأرما نعو .راثآلا ضعب نمو : ةلأسم
 هومهوأو ةأرملا هذه قلطت نا اولاقو هب اوركمو هيلا اولراو .دعقت نأ اهل
 .اثالث قلاط ةأرجلا هذه لاقف بايثلاب ةرمغتم يهو مهئاسن نم اهنا
 مل انا لاقف ةأرماب كل انأ سيلو .ينتقلط دق تلاقو اههجو نع تفشكف

 لئاقف .تعقو دق هذهف ءالؤه دحأل ةأرما اهنأ ىلع اهتقلط امنا يتجوز قلطا

 قلطتال لاق نم لاقو قالطلاب اهدصق يتلا هتجوز يه اهنال قلطت اهارن
 .باوصلاب ملعأ هتناو هتجوز اهنا فرعي مل هنال

 ثالت هل لجر نعو هيلا ةفاضملا ةدايزلا نم .عاقرلا باتك نم : ةلاسم
 ملو ةدحاو اهقلطف هنم تعنتماف اهبلطق نهنم ةدحاو ىلا ءاجف تاجوز

 اهقلط يتلا فرع اذا لاق .نهنم ةدحاو مأ نهلك قلطتأ هتاجوز نم اهفرعي
 ناق نهنييو هنيب ةهبشلا تعقو اهريغ نم اهفرعي مل ناو .اهدحو تقلط
 هل لحيالو هب ىلوا نم هتقرفو نهعامج هل لحي مل تاقيلطت تالت ناك
 ينتقلطف ينتئج يتلا انا نهنم هل ةدحاو تلاق نإف هل تلق .نهعامج

 تبتي اهلوق نأ ملعأ ال لاق .ال مأ هتاجوز نم هل ىقبام هل ملستو اهقدصيأ
 لجأ نم نهيلع عقو دق مكحلا نأل كلذب ملعأ هتناو ةهبشلا دعب نهيلع هل

١٤١



 | .ملعأ تلاو ليقتال ةدحاو هذهو ةهيشلا

 مث قلاط مهنم دحاو مأ لاقف نايبص ةعامج يقل لجر نعو : ةلاسم
 يق قلطت هتجوز نأ ليق دق لاق .ال مأ هتجوز قلطت هدلو مهيف اذإف رظن
 ناو .لوقي ىلاعت هللا نأل اذه نم يسفن يفو ملعأ هناف لوقلا اذهف مكحلا

 نايب باتك ىلا عجر .دصقلا وه مزعلاو .ميلع عيمس هللا ناف قالطلا اومزع
 .عرشلا

 لاقو جيوزتلاب ملعي ملو هتلاسر ريغ نم لجرل جوزت اذاو : ةلاسم
 الإ قلطتال اهناف كلملاب ملعت نا لبق نم قلاط يهف هل ةأرما لك هل جوزتملا
 .كلملا دعب كلذ لاقو هيلع جوزتيل هلسرأ نوكي نأ

 ناك ناق .ناتآرما وآ ةوسن هلو قلاط هئاسن دحأ لاق يذلا امآو : ةلاسم

 هتمكاح ناو هؤاسن تجرخ الاو .ىونام هل ناك اهنيعي نهدحآ ق ةين هل

 كلذ حص اذا لاق نم لاقو هنيمي عم هلوق لوقلاو هتين هل لاق نم لاق دقف

 ةين هل نكت مل ناو لوقلا نيبتي ىتح نهلك نهيف قالطلاب هيلع مكح هنم
 لوق يف ةين كلذ دعب هل نكت ملو نهلك قالطلا عاقيا دنع نهادحا يق

 .انباحصأ

 عبرأ هل لجر نع هتلأسو .يدنع اميف ةرفص يبا عماج نم : ةلأسم

 نكبآ لاق .لزنملا لخد املقف قلاط تنأ هل لاقف نهنم ةدحاو ىأر ةوسن

 كلذ دعب نم ةدحاو ترقأ مت نهلك ندحجف رادلا قوف نم ةفرشم تناك

 ىه اهنا نهادحا ترقا ىتح نهنم ةدحاو اطي ملف نهنع كسما ناك نا لاق

 اهيطو دق ناك ناو يقاوبلا هءاسن كسمأو قالطلا اهمزل تقرش يتلا

 نوكي نأ الإ اعيمج هيلع ندسف دقف اعيمج نهيطو ناك ناو .هيلع تمرح
 ةوسننلاو هريغ اجوز تجوزت اذا هيلع مرحت الف اهطي ملو تالتلا ىطو
 .هؤاسن نهو هيلع ندسقنال ثالتلا
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 نوعبرألاو يناتلا بابلا
 مكاح هيلع مكحي نأ الإ لعفيال هنأ قالطلا

 هب ىلع مكحي نأ الإ .اذكو اذك تلعف نا قلاط تنأ هتأرمال لاق لجر نعو

 هنأ رثألا ف دجوي لاق .ربي لمت نيملسملا ةالو نم يلاو هيلع مكحف .مكاح
 نإف تلق .مكاح مسا هيلع عقي مكاح اذه نأ يدنع جرخي اذكه كلذب ربي
 ىدنع امهسيل يبصلاو ةأرملا لاق .ربي له يبص وأ ةأرما كلذب هيلع مكح
 ةأرملا لتم ديعلا كلذكو هل تلق .مكاح مسا يدنع امهيلع عقيالو .مكاح

 لوق ق امكاح نوكي الف مكحلا ىنعمب مكح اذا يدنع اذكه لاق يبصلاو

 ملع مث مكحب مكح ول ليق دقو .مكحلا ىنعم يق مكاحب سيل هنآ لوقي نم
 كلذب مكح امنا ناك نا ليقو .لدعلاب ناك اذا همكح تبثي هدبع هنأ
 نم يضارت نع ناك ناو تبثي مل مكحلا ف طيلستلا هجو ىلع مكاحلا
 هجو ىلع امكاح نوكدال هناو لق هنا يدنع اذكه .تيت نيمصخلا

 ىنعم يق يدنع امكاح نكي مل اذكه ناك ناق .مكحلا ىنعم تبتف طيلستتلا
 هيلع مكحف اهلاحب ةلأسملاو مكاحلا لاق ناف هل تلق .مكحلا مسا هبجويام
 نوكيال مكاحلا نا ليق هنإ يعم لاق .كلذب ربي له نيملسملا ةالو نم كلذب
 ىلع ءاضقلا يلي يذلا يضاقلا وأ مامالا هيلع يضقي وأ مكحي ىتح امكاح
 .مامالا ةلزنمب ةلأسملا ىنعم ف رصملا

 لقنيام هنيمي يف اعدا اذا هتجوز قلطملا ق انباحصأ فلتخا : ةلاسم

 يق دبعتم هنأل هنم لبقيو كلذ يف نيدي مهضعب لاقف هظفل رهاظ نع مكحلا
 هب دبعتام رئاسك لوقلا اذه بحاص دنع قالطلاو .راهظلاب هتجوز
 ناك اذا مهضعب لاقو .هاوعد زوجي اميف قلطملا لوق لبقي نا هدنع بجوف
 يرحتلا هتداعو هنأش نم ةقتلا نأل هلوق ق قدصو هنم ليق ةقت الدع

 لاق .قحلا هبجويام ىلع ربصلاو هاوه ىلع ىلاعت هتنا اضر بلطو .ةمالسلل

 مكحي مهضعب لاقو .هنم لبقيو قدصي نأ بجيف هتداع نم اذه ناك اذاو
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 هجوني مكحلا ناو ةقث ريغ وأ ناك ةقث هلاح ربتعيالو ظفللا رهاظب هيلع
 ريغلل قلعتت يتلا قوقحلا ليبس قالطلا ليبسو .ظفللا هبجوي امل
 اهناو ةدعلا هبجوتو هليجعتي قادص هب هيلع قلعتي ةأرملا قحو قالطلاو
 دقق قلطم عم ميقتال ناب ةدبعتم ىهو هاعدا امدف هلوق ةحص ملعي ال

 ربغ ربمضلا ق هاعداو هعم ةماقالا اهيلع مرحت امب ظفل هنا لصح

 دنعو .اهيلع هل ىوعدو .اهيند يق اهيلع ىوعد هنم رهاظلا مكح هبجويام
 نم مكاحلا عنميو اهعنمي هانعم ق ناكامو اذه نأل لوقلا اذه بحاص
 نم ىدهأ هليلدو سفنلا ق حجرأ ريخألا لوقلا اذهو .هاعدا اميف هقيدصت
 الإ قالط ال هنأ مهوتي امب اظفل اذا قسافلاؤ لدعلا نا ىرت الأ هريغ ليلد

 مكحلا هبجويامو ةرابعلا ىلا هيف عوجرملا نا ىلع لدي اذهف .كلذب ارقي نأ
 تنا لاق اذا مهضعب لاقو .رخا هجو يق اوفلتخا مت .ظفللا رهاظو رارقالاب
 ةينلا الو قالطب سيل هدنع ةدارالا نأل ةدحاو نوكت اهنا اثالث داراو قلاط

 لوقلا اذه بحاص دنع مزل الاو هب ظفللا بجوي امناو .قالطلا بجوت
 امهدحأ ناينعم هب قلعتي قالطلا نورخآ لاقو .قالطلا نم هب ظفلام
 مكحو قالطلا ظقل قلطملا رهظ اذإق .ظفللا عم ةينلا ىنعملا رخآلاو ظفللا

 هداراو .قالطلا هب دصق هنأب رقاو قالطلا ريغ ظفلب ىتا ناو هب هيلع
 لامعألا ةي يبنلا لوق لوقلا بحاص ةجحو .هب رقأ امب هيلع مكح
 دارأ نم مهضعب لاقو .ةينلا هبجوت لمع اذهف .ىونام ءرمال امناو تاينلاب
 عقيال هنأ حييستتلاو ليلهتلاك ههزنيو هي هتنا مظعي يذلا مالكلاي قالطلا

 دق هتأرمال لوقي لجرلا يف اضيأ اوفلتخاو .قالطلا هب ديرأ ولو هب قالطلا
 باتكلا نأل .قالطلا ظفللا اذهب عقي مهضعب لاقف .كتقراف وا كتحرس

 :لجو زع لاقو ه“فورعمب نهوقراف وأ :ىلاعت لاقف .قالطلا ركذ دنع هب قطن
 نم الك هتنا نغي اقرفتي ناو :لجو زع لاقو .همياليمج احارس نهوحرسوإ
 بجيال نورخآ لاقو .قالطلا ظفلب ةنونيبلا بجوي ظفللا اذهف همهتعس

 هب مكحي نأ مكاحلا نكمي ظفل قلطملا نم دجوي ىتح اذهب قالطلا
 اماو ظفللاب يفنلا عم الا بجيال مكحلا نأل ةهبش الب هيلع هعقويو
 ملو كيلع يل ليبسال وآ كتبيخ وأ كتكرت لاق هنا ىلع اوعمجاو .هرارقإب
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 اهل لاق اذا ةيلهاجلا قالط ق اوفلتخاو .هيلع هب مكحيال هنإ قالطلا دري
 ناك امم ظافلألا هذه وحن نم ناك ام وأ كبر ىلع كلبح وأ كلهأب ىقحلا

 ا مهضعب لاقو لوقلا اذه رهاظب قالط اذه مهضعب لاقف ةيلهاجلا قالط
 .لوقلا اذه رهاظب قالط عقي

 نإ لاقف اهب هيلع تعفر وأ اهتنؤم همزلو ةأرما كلم لجر نعو : ةلاسم
 لقي ملف اهنيعب قلاط ةنالف تلق .اهقلط وأ اهتنؤم اهرضحا مامإلا يل لاق
 .اذه هلوقب قالط هيلع عقي الف اهقلطي ملف هل لاق وأ ائيش مامالا

 ادهاش هيلع دهش اذا لجر ف نسحلا يبأ نع ديعس وبأ لاقو : ةلاسم
 نم هب ىلوآ هملع نا اهقلطي مل وأ اهقلط ملعي ملو هتأرما قلط هنا لدع

 هيلع مكحيف مكاحلا ىلإ مهرمأ رصي ملام هتنا نيبو هنيب اميف نيدهاشلا
 ةجح اناك هيلع ادهش اذا نيدهاشلا نأ ددعس ويأ لاق .نيدهاشلا ةداهشي

 .ملعأ هتناو ىسنو لعف دق نوكي نا نكمي اميف هيلع
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 . ... نوعبرألاو ثلاثلا بابلا

 صيمقلاو لجرلاو ديلاو نيعلاب قالطلا
 .... كلذ هيشأ امو رارزألاو

 مأ قالطلا اهيلع عقي قلاط كدي وأ قلاط كنيع هتجوزل لجر لاق اذإ و
 وأ قلاط كصيمق لاق نإف هل لاق .قالطلا اهيلع عقي ليق هنا يعم لاق .ال
 .ءاوسا نوكن ال هنا يعم لاق .ال ما ءاوس نانوكي قلاط كرازا

 ىهق كجرف وأ كدسج وأ قلاط كسأر هتأرمال لجرلا لاق اذاو : ةلاسم

 وآ قلاط كلجر وأ كدي لاق ولو اقلاط ناك قلاط كضعب لاق ولو قلاط
 لاق هربغ نمو .ةرفصلاو نسلا كلذكو قلاط ىهف اهدسج وآ كلذ هابشأ

 ةرعش ذخا ولو تقلط قلاط كنم ةرعش لاق ولو قلطتو اذكه هلك اذه معن
 جرخي نوكب نأ الإ ةأرملا تقلط قلاط ةرعشلا هذه لاقق .اهرعش نم

 نم تناب دق تناك اذا ةأرملا قلطت سيلف اهب ىمسيو اهقلطي مت ةرعشلا
 ملو ةأرملا ىلع قالطلا عقوأ دقف .اهجرخأ مت اهقلط ولو اهنم تجرخو ةأرملا
 .كلذ دعي اهجارخا هعقنب

 قالطلا اهيلع عقي له هتأرما ةلظ قلط لجر نع هتلاسو : ةلاسم
 .ال لاق

 قلاط يهف اهتملكت ةملك لك لاق نإف هتأرما مالك قلط نمو : ةلاسم
 .قالطلا اهيلع عقي مل اهمالك ينعي

 نكت مل ًاقالط توصلا كلذب ديري توص هل عمسف طختما نمو : ةلاسم
 .اقلاط
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 نوعبرألاو عبارلا بابلا

 ةجوز ةجوزلاب قلطي امم الوق لاق وأ العف لعف اذا لجرلا يف
 كلذ هيشأ امو كلذ جوزلا ىضماف هريغ

 هل ىضماف اتالت لجر هتأرما قلط لجر نع ظفحو رفعج نب عماج نمو
 لجرلا ملكت نيح تقلط دق ليقف .هناسلب ملكتي ملو يضرو هسفن يق جوزلا
 .هسفن قف وه هاضماو لجرلا هبتك نا كلذكو .هسفن يق وه هاضماو كلذب

 قالطلا عقي مل الاو بتاكلا لجرلا ناسل هب كرحت اذا يراوحلا وبأ لاق

 .هناسلب جوزلا ملكتي ىتح

١٤٧



 ء ٠ هنذإب الإ ائيش تلعف نإ هتجوز قالط لعج نميف

 اهل نذآ مث هنذاب الإ اهلهأ ىلا تبهذ نإ قلاط يه هتجوزل لاق لجر نعو
 تلقو .اثنح نوكي الف اذكه اهل نذأ اذإف تءاش اذا بهذت نا احايم انذإ
 .ثنح عقيالو اهل نذا دقف تبهذف يبهذتال لاقف عجر ناف

 يملعب الإ انالف تملك نا قلاط تنأ هتأرمال لاق لجر نع لئسو : ةلأسم
 ىتح قلطت لاق .ال مأ قلطتا هبيغم يق هتملكف هملكتأ نالف ىلا اهلسرأ مت
 نإف .اهمالك عمسي وهو هترضحب هنأ ينعي هنا نظا ينأك هملعب هملكت
 ةفاضملا ةدايزلا نم ةلأسم .ملعأ هتناو تقلط اهمالك نم ءيش هيلع باغ

 دارآو هنذإب الإ نالف تيب ىلا بهذت الا هتجوز قالطب فلح لجر نعو
 عمستت ملو .اهل تنذأ دق ينا مهللا لاق مت ىباف نذالإ هيلا تبلطو ارفس

 عفتني الو قالطلا عقو دق ليقف نالف تيب ىلا ىه تبهذف جرخ مت هلوق يه
 .اهيلا هب لسري وأ اهل لوقي ىتح لاق يذلا مالكلا كلذب

 ائيش ىلام نم ىتمعطا نا قلاط تنا هتأرمال لاق لجر ق لاقو : ةلاسم
 هنا اهيلا كلذ رهظي ملو .هسفن يق اهل نذأ مث ءاشأ نأ الإ وأ ينذاب الإ
 ناف تلق .هلوق لبقت ملو هتمكاح ناف تلق .كلذب يزتجيو اهيلع سأبال
 هربغ نمو .هلام نم معطت نا ءاش وأ اهل نذأ دق نا ةنيبلا هيلعف هتمكاح

 نأ ءاش اذإف .ءاشأ نأ الإ ائيش يلام نم يتمعطا نا قلاط تنا هلوق امأ

 هلوق امأو . هتأرما قلطتالو ءاش دقق ملعت مل وأ كلذب تملع هلام نم معطت

 الإاهلانوذأم نوكيالو .نذإب كلذ سيلف هسفن يق اهل نذإف ينذاي الإ

 نذأ نإ كلذكو .رب دقو كلذ ءاش دقف ءاشأ نآ وآ ينذإب الإ لاق اذإف هملعب

 ىتح ربي الف اهل نذأي ملو .ءاشف كل نذاو ءاشأ نأ الإ لاق ناق .رب دقف اهل

 .كلذ ءاشيو اهل نذاي
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 اهل نذأ مت هيأرب الا اهمأ ىلا تلخد نا هتجوز قلط لجر يف لاقو : ةلأسم

 ةرم لوا اهل نذأ اذا لاق نم لاقف .نذألا ف فلتخي هنا اهيلا لخدت نا ةرم

 هنذاتستو كلذ اهل زوجيال لاق نم لاقو .تدارأ املك لخدت نأ اهل زاج
 اذا لاق نم لاقو .هنذا لبق تلخد اذا.قالطلا عقو الاو لخدت نأ تدارأ املك
 اهل نذاو اهحابأ دقف تدارأ املك وأ تدارأ ىتم احابم انذا ةرم نذا
 هيأرب لقي ملو .تئش ىتم كما ىلا لخدا اهل لاق اذإف هل تلق .كلذ اهازجاو
 جرخي يأرلا نأ يدنع لاق .ييأرب لوقي ىتح مأ فالتخالا يف ءاوس نوكيأ

 الا اهمأ ىلا لخدت الف هنيع يأر يأ ييأرب الا هلوقب دارأ اذإف .نيينعم ىلع

 لاق اذاف نذالاو اهل قالط الا ييآرب الا دارا ناك ناو .هنيع اهارت ىتح

 .هلوق ىنعم ىلع نذالا يدنع اهل قلطا دقف ييأرب لقي ملو كمأ ىلا يلخدا

 الا متام ىلا تبهذ نا هتجوز قالطب لجرلا فلح اذا ليقو : ةلأسم
 امناف .هنيعب متامل اهل نذا اذإف .هيلا تبهذ متأم لك اهيلع رجح دقف هنذاب

 نأ الإ كلذ ربغ ق هنم نذالا عقيالو .هنيعب متأملا كلذ يق اهل نذإلا هنم عقي

 كلذف .هنيعب امتثأم اهل دحي ملو متأملا ىلا يبهذت نأ كل تنذأ دق اهل لوقي
 .قلطت الو متأملا ىلا اهباهذ يق اهل هنم ةحابا

 اذه نالف عاب نا قلاط هتأرما لاق نإ كلذكو تلق هتنادبع وبأ :ةلأسم

 هرمأ دق معنف .هعاب مت هاهن حت هرماف هرما نأ الإ وأ يرمأب الإ ديعلا

 هلوق اماو نذإب الإ هلوق نع كلذ عجر اعيمج نيهجولا يف هتأرما قلطتالو
 .قلطت الو رب دقف هل نذآ نأ الإ
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 نوعبرألاو سداسلا بايلا

 قالطل اد ن امب ال ١

 لعف نا لاق .قالطلا ناميأ ىلعف اذكو اذك تلعف نا لاق لجر نع لئسو

 هلكأ قالطلا يلع وأ يل مزال قالطا لاق نا كلذكو قالطلا ناميا هيلع عقو
 مل هنا لاق نإف هل تلق .دحاو ىنعم هلك يدنع جرخي لاق .دحاو ىنعم

 دري مل هنا لاق هنا ينبجعي لاق .هنيمي عم هلوق لوقلا نوكيأ قالطلا وني

 .كلذ يف هنيمي عم هلوق لوقلا نوكي نا اموهفم هنيب ائيش داراو قالطلا
 تقخ كلذ عم هيلا هفرصي مهفي ائيش دري ملو قالطلا دري مل هنا لاق ناو
 هيف هيلع مكحأ الو يدنع هسبلب ىلوأ ناكو .ةهبشلل قالطلا هيلع عقي نا

 .ءيسي

 نكي ملو قالطلاب فلح لوقيف ءيش هيلا بلطي يذلا نعو : ةلأسم

 .مزعي ملو اهيق ددرت هنأكف .فلح

 هتارما لاقف قح لجر ىلع هل ناك لجر نع ديعس ابأ تلاس :ةلاسم
 اذا ءانثتسا اذه نوكي له لطاب هنم هعنمي نأ الإ هقح بلاطي نا قلاط
 جرخي هنا انباحصا لوق ىنعم ىلع يعم لاق .قالطلا دعب هقح بلط
 مل نا ىنثتسا هنآ لوقي نم لوق ىلعف هل تلق ءانتتسا جرخيالو ءانتتسا

 هنم نيبت له لطاب هعنمي ملو .رهشأ ةعبرا تضم ىتح هقح بلاطي
 لبق هقح بلاط ناف هل تلق .كلذ ىنعم ىلع يدنع اذكه لاق .ءاليالاب
 يذلا:ىلا هقح بلطي ىتح ربي ال اوأرب دق نوكي له مكاحلا ىلا رهشأ ةعبرأ
 اذإف .هقح بلطب الإ بلطلا ق ةين هل نكت مل اذا هنا يعم لاق .هيلع هقح

 نأل .هقح بلطب هلوق يف كلذ ريغ يل نيبي الو رب قحلا هيلع يذلا ىلا بلط
 نم كلذ ريغ جرخي نأ الإ يدنع قحلا هيلع يذلا ىلا هتبلاطم امنإ هقح
 بلطف .هل بلاطي نم لسرا ناف هل تلق .ملعأ هللاو ينع باغ اميق يناعملا
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 هنا جرخي هنأ يعم لاق .رب دق هارت له قحلا هيلع يذلا ىلا لوسرلا هل

 ىلع هل تلق .وه هبلاطي ىتحف الاو كلذ يوني نأ الا ربيال هنا جرخيو .ربي
 ق امأو .انباحصأ لوق ىناعم ضعب ىلع كلذ جرخي ةنانئمطالا مكح
 . .كلذ هنم لبقي نمم ناك اذا كلذو يدنع كلذ جرخي الف مكحلا

 ال ىنأ وأ اذكو اذك تلعف ال نا قلاط تنأ هتأرمال لاق لجر ق : ةلاسم

 .قالطلا مدهي ءانثتسا اذه هارت له اذكو اذك لعفأ ال ينا وأ اذكو اذك تلعف
 هنا ضعب لاقو .انباحصأ لوق ضعب ق ءانتتسا هنا ليق دق هنا ىعم لاق
 .ثنحل اماقم موقي هنال هنيح نم قالطلا عقي

 .اقح لجر ىلا بلط لجر نعو .عماجلا نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 ماقاف .الطاب الا يلا بلطي ام لجرلا اذه نا قلاط هتأرما هيلا بولطملا لاقف
 .قحلا اذه هيلع هلام هتارما قلطب فلح وا كلذ هقحي لدع يدهاش لجرلا

 ملو قحلا كلذ نم ءعىري دق نوكي نا نكمي دق هنال هيلع ثنحال هنا ليقف

 تبلط ناو .هملع ىلع وه فلحو لصألاب ادهش امناو نادهاشلا ملعي

 يف .هيلع اهقالطب فلح اميف قدص دقل هناب نيمي هيلعف هنيمي هتجوز
 هيلع دهش دقل اهقالطب فلحي نأ الإ قحلا اذه هيلا يعدملا اذه ىوعد
 ةداهش نأ ىري نم لوق ىلع قلطت هتأرما ناف اروز نادهاشلا ناذه

 هديبع قتعو هئاسن قالطب فلح اذا هريغ لاق .هلوق نم ىلوأ نيدهاشلا

 .قالط هيلع عقي الو هديبعو هؤاسن ملست هناف روزب هيلع اودهش دقل
 نم روهمجلا لمع هيلعو لوقلا رتكأ وهو هملع ىلع فلح هنأل قتعالو
 .عرشلا نايب باتك ىلا عجر .ملعأ هتناو انباحصأ

١٥١



 نوعبرألاو عباسلا بابلا

 يقو هتجوز قالطب لجرلا نيمي ي
 كلذ هيشأ امو ءانتتسالا

 اذإف تضقنا وأ .ةنسلا تءاج اذا هتجوز نقلطدل فلح لجر نعو

 يتأت ىتح هيلع ثنحالو .دارأ ىتم اهقلطي نأ هل زاج تضقناو تءاج

 اهقيلطت مدعو ةلاحلا كلت هيلع تتأ اذإف .اهقلطي نا ىلع ردقيال ةلاح هيلع
 ةنسلا نيبو هنيبام وهف ةنس ىلا اهقلطيل فلح ناو .يدنع هنيمي ف ثنح
 تتأ نا كلذكو يدنع هنيمي ف ثنح ةنسلا تضقنا ىتح اهقلطي مل ناف

 جرخي اميف هنيمي يف ثنح ةنسلا ءاضقنا لبق اهقيلطت ىلع ردقيال ةلاح
 نوكي له ةنسلا تءاج اذا اهقلطي مل نا اهاطيال هتناب فلح نإف يدنع

 ةنسلا تءاج ناف .ةنسلا ءيجت ىتح ءاليإ اهيف نأ يل نيبيال لاق ًايلوم

 رهشأ ةعبرأ يضمت ىتح اهقلطي مل ناف يدنع هبشي اميف يلوم ذئنيح ناك
 نأ لبق اهيطو ناو ءاليالا هنع مدهنا كلذ لبق اهقلط ناو .ءاليالاب تناب
 تنا لاق نإف لاق .ءاليالا هنع مدهنيو هنيمي ف ثنحي هنأ يدنعف اهقلطي

 ءاليالا ينعم هبشي اذه نآ يعمف اذكو اذك لعفي مل نا كتيهلو نا قلاط
 لاق .هيلع مرحت له ءاليالا لجا يضمي نأ لبقو لعفي نا لبق اهيطو ناف
 دقي اهصطو ناو .هيلع تدسف ناناتخلا يقتلبام قوق اهطو نا هنا لوقأ

 له اهدر ناف ليق .اهدر هلوم هيلع دسفت مل عزن مت قالطلا بجويام
 لوقأ لاق .تلعف نكت ملام هيلع اقلعتم ءاليالا نوكي ما ءاليالا هنع مدهني
 ناف ليق .قالطلا عقو نبح ثنح دق هنال قالطلا عوقوب هنع مدهني هنا

 ءاليالا هنع مدهني لاق .اهيطو هل حابيو ءاليالا هنع مدهني له تلعف
 نوكب له اذكو اذك تلعف نا كتطو نا قلاط تنا لاق ناف ليق .نيميلاو

 لعفي ىتج لاق كتيطو نا لاق دقو ملو ليق .يلومب سيل هنآ لاق .ايلوم
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 عقو اهيطو نا اهنا لوقأ لاق كلذ نيح ايلوم نوكي له تلعف ناف ليق
 اهيطو مث تلعف نإف ليق .اقالط نوكي الف لعفي ملو اهيطو ناو قالطلا
 تضم ىتحاطي ملو تلعف اذإف هل ليق .يعم اذكه لاق قالطلا عقي له

 ىلع يطولا عونمم هنأل يدنع اذكه لاق .ءاليالاب نيبت له رهشأ ةعبرأ
 .ملعأ هتناو كلذ ىنم نم جرخيام

. ١٥٣



 نوعبرألاو نماتلا بابلا

 هتجوز قالطب لجرلا نيمي يق
 كلذ هيشأ امو هملع ىلع

 ملو هومهتا موقل الام ذخأام هنا هتجوز قالطب فلح نمو : ةلاسم
 هتجوز ىلع قالطلا عقيالو هلوق لوقلاف كلذ ذخا هنا اهدنع حصي

 هل مهدنع موق ىلع اهقالطب فلح ول كلذكو هل مهتمهتب هيلع مرحتالو
 اهيلع عقي الف فلح امك هتليل يف هوطعاف هتليل ي هايا هنوطعي ءيش
 .قالط

 خيشلا نع هيلا ةفاضملا ةدايزلاو عرشلا نايب باتك ريغ نمو : ةلاسم
 رخالل امهدحا لاقف ءيش ي امصتخا نيلجر يق .هتنا همحر جرفم نب دمحا

 هنا لودع ةداهشب حص مث معن لاقف اذكو اذك تلعف كنا قالطلاب فلحتأ
 عقي الف باوجلا .ال مأ قالطلا هيلع عقيا هيلع فلح يذا ءيشلا كلذ لعف
 عقو فلح اذإف فلحي ىتح يضام سيل لبقتسم دعو اذه نأل قالط هيلع
 .عجر .ملعأ هتناو قالطلا هيلع

 لدع ادهاش هيلع ماقو اذك تلق امو اذك تلعفام فلح نمو : ةلأسم

 .قالطلاب هيلع مكحو تقلط
 امك نوكي نا زوجي دقف هيلع يل ناو ءيش يلع هلام فلح يذلاو : ةلأسم

 ةينب الإ ةلوق لبقي الف تلعف دق لاقف هتأرما لعف ىلع فلح اذاو وه لاق
 ةيواعم وبا لاقو .ةقدصم ىهف تلعف دق تلاقف اهلعف ىلع فلح اذاو لدع

 علطي ال اميف الإ لدع ةنيبب الإ اهلعف ىلع قدصت ال هتأرما نأ رخا لوق اهيف
 .اهريغ هيلع

 نا قالطلاب هتآرمال فلح نم بوبحم ني دمحم هتناديع ويأ لاق : ةلاسم

_ ١٥٤



 لوقي نأ الإ قلطت الف لخداو هريغ هب لدبتساو غاص اهبح نم هتيب لخد
 .هنم هلتمو اذهق اذه اهيح نم

 فالتخاهيفف ةما جوزتف هت ارما ىلع نجوزتيل فلح نمو : ةلأسم

 يف رب دق نورخا لاقو .ةرحلا عم ةجوزب تسيل ةمالا نأ لاق مهضعب
 .زئاج ةرحلا ىلع ةمالا جيوزتو هنيمي

 قلاط كتأرما نا هفلحف .هاضاقتي هميرغ ءاجف نيد هيلع نمو : ةلاسم

 نا هل سيلف لجرلا فلحف .ةنس ىلا كيلع يتلا يمهارد ينطعت مل نا

 ناو هيلع تمرح اهعماج ناق .هميرغ ىلا لاملا يدؤي نأ ليق هتأرما عماجي

 وأ انالف تملك نا لاق نم .ءاليالاب تناي رهشا ةعيرا تضمو اهعماج مل

 انالق ملكي ملام اهيرقي نأ سأب الف قلاط هتآرماف ةنس ىلا نالف راد تلخد

 .قلاط يهف ةنسلا لتق هراد لخد وأ هملك ناف هراد لخدب وأ

 نوكب نأ الا ةعقاو قالطلاب نيميلا نا ىلع )١( نوملسملا عمجا : ةلأسم .

 .فالتخا كلذ يفف اهركم فلاحلا

 يناف لاق مت نالف تيب لخدي ام هتأرما قالطب فلح لجر نعو : ةلأسم

 ساب الف تقفصوام ىلعف .هلخد دق نوكي نأ هتجوز تفاخو هلخدأ مل

 .لخد هنأ لدع ادهاش اهعم دهشي وأ هلخد دق هنأ ملعت ىتح كلذ يق اهيلع

 يف نا يه تل اقف اهسأر رعش ددعي هتآرما قالطي فلح نمو : ةلأسم

 رعش ددعي فلح ناو .كلذب ةحصلا اهيلعف كلذ وه ركناو .ءارعش اهسأر

 .اهلوق لوقلاف كلذ وه ركناو ارعش يجرف ىلع نا تلاقف .اهجرف
 نإ هتجوز قالطب فلح لجر نعو هتنا هدعسأ ديعس يبيا نع : ةلأسم

 ناديزل لق ريغص يبصل ةأرملا تلاقف هاخأ بلطي ديز ءاجف ًادنز تملك

 اذا اهنأ ليق دقف .قلطت له تلق .رادلا ف ديز يبصلا لاقف .رادلا يق هاخا

 لاق اذا اما قلاط تناف اذكو اذك تلعف نا هتناو لوقي نا لثم اههجو ىلع نيميلاب ىتا اذا اذه )١(
 يذلاو ةغيصلا هذهب قالطلا تويب يف نورخاتملا انخايشا فلتخا انه اهف ثالتلا قالطلاو قالطلاب

 هيلع قالط ال نا مهيلع هتنا ناوضر يملاسلا نيدلا رونو يليلخلا ققحملاو ىحبصلا ةمالعلا هراتخي
 .ملعأ هتناو مسقب اذه سيلو نيمي هيلع دقعنتال اهنال كلذ يق
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 تلاق يبصلا لوقي ىتح لاق نم لاقو .ثنحلا عقو اديز ملكي نم ترما
 لوقت ىتح لاق نم لاقو .ثنحي كلانه مت رادلا ف كاخأ نأ ديزاي ةصفح
 اذكه تلاق اذإف .رادلا يف كاخأ نأ كل لوقت ةصفح نأ ديزل لق يه هل

 نأ كل لوقأ نأ يل تلاق وأ كل لوقت ةصفح نأ ديزل يبصلا لاقو يبصلل
 نم مالك هنأاذه ىلع عامجالا امأو .ثنحلا عقي نا تفخ .رادلا ق كاخأ

 .ملعأ هتناو عامجاب كلذ يل نيبي الف ديزل ةصقح
 ترمف نالف متأم تلخد نا هتأرما قالطب فلح نم نع هتلأسو : ةلأسم

 دعب رخا اموي تلخد ناف ليق مايألا ةتالتلا ف ثتنحي لاق هتزانج ىلع

 امنا متأم نوكي ام لك سيلو ثنحيال لاق امتأم هنومسي مهو قالطلا
 .مايأ ةتالت متأملا

 تنك ينا هتجوزل لجرلا لاق اذاو ةكرب ني دمحم ني هةناديع نع : ةلاسم

 قالطلا عقو دقف تطعأ اهنا مت ائيش يلام نم يتيطعا نا كقالطب تفلح
 فلح ناك هنا هنم رارقا اذه نا يعم هتنا همحر ديعس وبأ لاق .اهي

 هب ةجحلا مزلتو جوزلا ىلع مكحلا يف قالطلا عقوم عقي رارقالاو .اهقالطب
 مكحلا ىنعم ق كلذ همزل لاق امك فلح ناك ناق .قالطلا ىنعم عقو اذا
 تقلح تنك ينا هلوقب دارا نكي ملو ابذاك ناكو فلح نكي مل ناو .مزالاو

 ىنعم يق فالتخالا هبشي ام اذه ىنعم يق جرخي.هنا وجراف قالطب انيمي
 زوجي نم عضوم ق ناكو فلح نكي مل هنا هتقدصو مزاللا ف فالتخالا
 يق يرجيام ىلع عضوملا اذه ف قيدصتلا يف فالتخالا ىنعم تبت هقيدصت

 ريغب جوزلا نم ةدارالا يو .قالطلاب ظفللا نم رهاظلاب مكحي امم هريغ
 .كلذ ق هقيدصت ىنعمب قالطلا

 هل له .قلاط تنأف ةنسلا هذه ق تم نا هتجوزل لاق لجر نعو : ةلاسم

 نإف هل تلق .قلطت نأ ىلا اهاطي نا هل زوجي هنأ ىعم اذكه لاق اهاطب نا
 اذا هنأ يعم لاق .قالطلا اهيلع عقي ىتم اذكو اذك نلعفيل اهقالطب فلح
 قلطت اهنا لاق نم لاق هيف فلتخي هناف اذكو اذك نلعفأل قلاط تنا لاق

 مل نا ايلوم نوكيو ءانتتسا اذه نا لاق نم لاقو .ربخ اذه نأل اهنيح نم
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 هل تلق .هلوق ىنعم ىلع ءاليالاب هنم تناب رهشأ ةعبرأ يضمت ىتح لعفي
 اذكه لاق .ءاوس نوكي له اذكو اذك لعفأ ينا قلاط تنا لاق نا كلذكو

 بيغ اذه نا لوقلا ضعب يقو .لوقلا ضعب يف لوألا لثم ءاوس هنا يعم

 اذك تقو ف لصي انالف نا قلاط تنأ لاق نإف هل تلق .هنيح نم ثنحيو
 نم ثنح بيغلا ناميا نأل اهنيح نم قلطتو بيغ يدنع اذه لاق .اذكو

 .هلوق ىنعم ىلع يدنع اهنيح
 هنا مث هامس دق ائيش لعف نا هتأرما قالطب فلح لجرف ليق : ةلاسم

 جوزتام دعب كلذ لعف مت نيميلا دنع ةجوزلا ىمس نكي ملو ةأرما جوزت
 هنا هتأرما قالطب فلح ناف .لوألا ىلع عقت نيميلا نا يعم لاق .ةرخآلا
 عقي هنا لوقلا ضعب يقو .ءانتتسا هنا ليق هنا لعف مت اذكو اذك لعفيال
 .هنيح نم قالطلا عقيو ءانتتسإلا ال ربخلا عقوم

 لاق لجر ق .ركب ييأ نب دمحم ني دمحأ ركي ييأ باوج نمو : ةلاسم

 ملسي لهف هقدصت نا دارا امنا اذكو اذك تلعف نا قلاط تنأ هتجوزل

 هتين ىلع هتجوز هتقدص اذا ملاس وهف هسفن دنع ةفصلا ذه ىلعف .هتينب
 ربخ اذه نا ديعس يبا نع دمحا نب نسحلا لع وبأ ركذو .همكاحت ملو

 هللاو هتينب ملسي هنا يلع وبأ اضيا ركذو .لوق اذهو قلطت اهناو هب اهربخ
 لوقل اقداص ناك اذا قالطلا عقيال نأ يل نيبي يذلاو فيضملا لاق .ملعأ
 هللاو قالطلا درب مل اذهو ىونام ءرما لكلو تاينلاب لامعألا ةلع يينلا

 .ملعأ

 رتشا ملو ظيقلا ءاج اذإ هتجوزل لاق لجر يق ديعس ويآ لاقو : ةلاسم
 هيدنع اميف قلطت اهنا ابوت اهل رتشي ملو ظيقلا ءاجف قلاط تنأف ابوت كل
 اذه يف يل نيبي الو قلطت مل ظيقلا ءيجي نا لبق اهل ىرتشا ناو ليق هنا
 .ءالنا
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 نوعبرألاو عساتلا بابلا

 سبللاو مودعملاو بيغلاب قالطلا
 ةفاضملا ةدايزلا نم

 نأ الإ ثنحي لاق .رانلا يف جاجحلا نا هتجوز قالطب فلح لجر نعو
 ثنحي هنا ليق دقو لاق هربغ نمو .رانلا لها نم هنا لوقي وأ يدنع لوقي

 هيلع ناكام ىلع تام ناك نا لوقي نا الا ،رانلا لها نم جاجحلا نا لاق اذا

 نم كلذو رانلا لها نم هنا هيلع دهشي نأ زوجب ال هنأل رانلا لها نم وهف

 ىلعف اتالت قلاط ارمع امكلوطا لاق ناتأرما هل لجر نعو .بيغلا ةداهش
 ءاليإ اذه لاق نم لاقف ىتش ليواقأ ةلأسملا هذه يق انظفح دقو تفصوام

 اعيمج اتناب رهشأ ةعبرأ ىضم اذإف امهنم ةدحاو اطي نأ هل سيلو
 لاق نم لاقو .بيغ اذه نأل امهنيح نم ناقلطي لاق نم لاقو .ءاليالاب
 تقلطو هتأرما يه ناكو اهثرو تتام اذإف امهادحا تومت ىتح امهاطيال
 .ملعأ هتناو ءاليالاب لاقام لوقب ذخآف انا امأو .اتالت ةيقابلا

 راغص نابيبص نعو هتنا همحر جرفم نب دمحا خيشلا نع : ةلأسم

 يتلا ةلحملا لهأ ىلع دجسملا ليكو ماقف دجسملا ربصح نم اطويخ اوعطق
 ناطلسلا ىلا مكيلا تعفر الإ و مكدالوا اورصقت مل نا لاقو دجسملا برق

 نم بعك نبا ثرأو هكرت لام ىلع هوكلميام ثلتب مهؤابآ فلحف رابجلا
 .ال ما مهيلع كلذ زوجبا دجسملا بصح نم اوعطقام اندالوأ نأ هلام

 ملعم دح اهل ىوعدلا نأل ثنح مهيلع الف مهملع ىلع اوفلح مهنا باوجلا
 اوملعي ملو بيغ ىلع اوفلح اوناك ناو نينحو تقو هل مولعم ء ىش ق

 .ثنحلا مهيلعق

 ىفسني مل نا قلاط تنا هتأرمال لجرلا لاق اذاو .عماجلا نم : ةلاسم
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 ليقف .رهشلا اذه يف ةمايقلا مقت مل نإ وأ ءامسلا ىلا يدعصت وآ لبجلا اذه

 امأ يراوحلا وبا لاق .ءاليا نوكيالو اهنيح نم هتأرما قلطت هلثمو اذه يق
 ءالبالاب هنم تناب رهشا ةعبرأ الخ اذا ءاليإ هنا ليق دقف ءامسلاو لبجلا

 نعو هنمو .بيغ اهنأل اهنيح نم قلطت اهنإف ةمايقلا امأو .ذخان اذهبو
 رهظلا يلصي هنا هتأرما قالطب امهدحا فلحف يلصي لجر ىلع ارم نيلجر
 .ىلصي ناكام امهدحا ملعي ملو رصعلا يلصي هنا قالطلاب رخالا فلحو
 ناقلطي امهناف امهدحا لوق ىلع لاقف لجرلا لئسف نظلاب الاق امناو
 .املعي ملام اقلط ثيح اعيمج

 ةنالف متبلط مكنا هتأرما هل تلاق نمو .فنصملا باتك نم : ةلأسم

 قلطت نا فاخاف .ةنالف بلط ىدلاو الو ةنالف انأ تبلطام اهقالطب فلحف
 .ملعأ هتناو اهابلط دق هيدلاو لعلو بيغ ىلع فلح هنال هتأرما

 يلع يدرت مل نا قلاط تنا لاق نإف تلق .خايشألا باتك نم : ةلأسم

 نكت ملو مهارد هل اهدنع نكي ملو يمهارد يدرت مل نا لاق وآ يمهارد
 .مودعم ىلع فلح ذا معن لاق .قالط اهب عقي له .مهارد هل تذخا

 اذه يبرشت مل نا هتجوزل لاق لجر يف نسحلا وبأ خيشلا لاقو : ةلأسم
 هيف دجت ملف برشتل زوكلا ىلا تءاجف قلاط تنأف زوكلا اذه يق يذلا ءاملا

 زوكلا نا ملعي وهو فلح اذا هنأ ءاهقفلا ضعب نع باوجلا ناكف .ائيش
 ملعي وهو فلح ناك ناو .تقلط ائيش دجت ملف برشتل تءاجف ءام هيف

 وا ءام زوكلا يف يردي ال وهو فلح ناف .قلطت اهنأ ءام هيف سيل زوكلا نا
 لاقو بوبحم نب دمحم نع خيشلا ىورام ىلع قلطتال اهنا ءام هيف سيل
 اذهب اهنأ ىلا بهذي هنا ىرأ اذكو هيلع ةجحلا تناكام ضراعم ضراع ول
 .اضيأ قلطت ربخلا لوقلا

 تنأف .كلوضف ىلع يرثكت يتدع نا هتأرمال لاق لجر نعو : ةلأسم
 ىلوأ وهو سبل اذه نا لاق نم لوقي لوقأ انأف تفصو ام ىلعف .قلاط

 هتقدص نا ىونام وهف ةين هل نوكت نأ الا هيلع فقوي ال لوضفلاو هسبلب
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 تقلط دقف اهلوضف هيلع ترتكا اذإف هل ليق اذه نع لئاس لأس اذإف ةآرملا

 .كسيلب ىلوأ تنأو كيلإ كلذ هل ليق لوضفلا اذه ام لاق اذإف

 امهنم دحاو لك لاق نيلجر ق و هللاديبع يب ا نعو عماجلا نم : ةل اسم

 ىنا هبحاصل امهنم دحاو لك لاق ناق قلاط هتآرما هبحاصل اندسحا

 امهيلع فاخيو ةهيبش امهنيب لخد دقف ادسح رتك انيا يردا الو كدحسا

 .قالطلا

 اذه لاق قلطت له يدهج تغلب دق تلاقف يدهجب يدهجت مل نا قلاط

 لثم نع هلاسي نم هاتأ اذا ناكو اذه لتم يق بيجي ال ةديبع وبآ ناكو سبل

 .كسيلب ىلوأ تنأ هل لاق سيللا اذه

 مالك امهنيب ىرج دقو هتجوزل لاق لجر نع دمحم ايأ تلأسو : ةلأسم

 .قلاط تناف ةنيمس اهدجا مل نا لاقف ةنيمس يدنع اهندجتلو تلاق ىتح

 هتلاديبع يبا نع رثألا ف تدجو ينأ الإ ةلاسملا هذه ىلع لوقآ ال انآو ىل لاق

 اهجوز اهل لاقف اهجوزل ادلو تبرض هتأرما يي هتنا همحر بوبحم نب دمحم
 لاق نا هةناديع ويا لاقق لاق .يبلق تقرحا امك كبلق قرحا مل نا قلاط تنأ

 اهمغب امم اهيلق قرحب امم رومألا نم رمأب اهدصق اذاف السرم امالك كلذ

 دارا هنا يعمقف .هتارما تقلط ناقيرحلا يوتسي ىتح ىنع ناو رب دقق

 نايب باتك ىلا عجر هئاوتسا ىلع قفاويال كلذ نأل ناقيرحلا يوتسي ىتح

 .عرشل ١
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 ن وسمحخل ١ ب ايل ١

 ةتيب اتكل اد ق الطلا

 .سأب هيلع سيل لاق اباتك هيلا بتكف الجر ملكيال فلح لجر نعو
 ىلا باتكلا لصي مل ناو قالطلا عقو هتأرما قالطب لجرلا بتك اذا لاقو
 هتأرما قالط بتك نم ناو مالك باتكلا نا ليق دق ديعس وبأ لاق .ةأرملا
 قلطت اهنا لوقي نم لوق ىلع اهيلا بتك اذا ليق هنا ىعمو .تقلط ادماع
 اذا غلبي مل وأ باتكلا غلب تقلط دقف قلاط اهنأ وأ اهقلط دق هنا باتكلاب
 قلاط تناف اذه يباتك كتغلب اذا هنأ اهيلا بتك اذإ امأو .كلذب اهيلا بتك

 قلطت اهنأ لوقي نم لوق ىلع باتكلا غلبي ىتح ليق اميف قلطت الف
 .باتكلاب

 يف وأ ضرألا ي هتارما قالط بتك نمو .رفعج نب عماج نمو : ةلاسم
 اذا لاق نم لاقو .بتكام فرع اذا هاحم ولو قالط كلذ نا ليق دقف اهربغ
 لاق .انظفح اذكه هتأرما قالط بتك اذا قلطت ال رثؤملا وبأ لاق .تقلط رق
 لايل ثالث سانلا ملكت الأ كتيآ لاق ىلاعت هتنا لوقب اوجتحاو رثؤملا وبأ

 ايشعو ةركب اوحبس نا مهيلإ ىحواف بارحملا نم هموق ىلع جرخف ايوس
 هتأرما قلطتالو .امالك ةخسنن اقالط هوري مل اذهيق اياتك مهيلا بتك اولاقف

 نا الا بتك اذا تقلط قالطلاب هتأرما ىلا بتك نمو .هناسلب ملكتي ىتح

 .باتكلا اهلصي ىتح قلطت الف قلاط تناف يباتك لصو اذا بتكي

 يف جوزلا هاضمأو لجر ةجوز قالط لجر بتك ول كلذكو تلق : ةلاسم
 لاقو لوقلا ضعب ىلع اذه جرخي دق ديعس ويآ لاق .معن لاق قلطتآ هسفن

 ىلعف مالكب سيل باتكلا نأ اولاقو .هأرقي وآ بتاكلا هب ملكتي ىتح لاق نم

 اهناف قلاط هتأرما ءاوهلا يف هديب بتك نم لاقو .هب ىضر ولو نوكيال اذه

 رادج و ساطرق وأ هندب نم ءيش يق هديب بتك ناو .هب ملكتي ملام قلطت ال
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 بتك ناف تلق .قلطت اهناف قير وأ كلذ ريغ وأ ءام وأ ءيش ىلع وأ ضرأ وآ
 لاق قلطت اهارتأ رثأ هل نبتسي ملو دادم ريغب هريغ وأ هندب ىلع هديب
 .معن

 فرعا مل لاقو هتجوز قالط بتك نميف ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم

 ناركس وهو هبتك نإ هتنادبع وبأ لاق .قلطتال اهنا نامتع يبأ نع تبتكام
 فرعأ مل ملاق يذلا لتم سابعلا وبأ لاقف تبتكام فرعا مل لاق مت

 مل لاق ناو .قالطلا بجوأو هللادبع وبأ كلذ ري ملو حصم وهو تبتكام
 .دايز وبأ لاق هلثمو .حصملا لتم هري ملو فرعأ

 فرعدبال وهو هتارما قالط بتك نفو خايشنألا باتك نم : ةلأسم

 عجر هقلطتف بتكام فرع نوكي نأ الإ ءعىشال لاق بتك دق وه اذإق .بتكام

 .عرشلا نايب باتك ىلا
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 نوسمخلاو ىداحلا بايلا

 كلذ هدشأ امو ربخلاو ثىدحلاو مالكلاب قالطلا

 الجر ث ثدح لجر ق هللا همحر هتلاددع يب أ نعو رفعج ني عماج نمو

 هبي تثدح نا ثدحملا لاقف .ادحأ ثدحلا اذهب تدحت ال هل لاق مت اثيدح

 مث هلمكي ملو .تيدحلا ضعبب الجز ثدح هنا مث .قلاط يت تأرماف ادحا

 كلذكو .هب ثدحي ملو هتأرما قلطتال لاقف ثيدحلا ةيقبب هتدحف رخآ يقي
 وبأ لاق هربغ نمو .هيف هيلع مدقتو هب هربخا يذلا لجرلا هب ثدح ول

 ربخأ اذا لاق نم لاقو هربغ نمو .ةلاسملا هذه نع لس هتنا همحر يراوحلا
 نا لوقي نأ الا ثيدحلا هربخأ دقو دحأ وه هنال تقلط دقق هتدح يذلا هب

 .هي ثدح اذا هتأرما قلطتال كلانهف كريغ ادحا ثبدحلا اذهي تثدح

 هضعبب ربخأف ربخي ربخيال هنا هتأرما قالطب فلح لجر يق : ةلأسم

 .ربخلا متي ىتح قالطلا عقيال هنا

 اديز ملك اذإف اديز تملك نا قلاط تنا هتجوزل لجر لاق ناو : ةلأسم

 اهكرت ناف .اديز ملك ذنم يلؤم وهف اهاطي نأ لبق اديز ملك ناو .تقلط
 يقتليام قوف اهيطو ناو .ءاليالاب تنابأ ًاديز ملك ذنم رهشأ ةعبرا
 يقتليام ردق ةنعط نعط ناو .ادبأ هيلع تدسف لسقلا بجيو تاناتخلا

 ءاش نا اهدري مت اهنيح نم عزنيو قالطلا عقو لسغلا بجيو ناناتخلا

 هنيح نم عزني ملو كلذ دعب نعط وأ كلذ قوف ىضمأ ناو ةدعلا يق

 .ادي هيلع تدسف

 راد تلخد نا اديز تملك نإ قلاط تنا هتجوزل لاق لجر نعو : ةلأسم

 لعقت مل ناو تقلط ًاعيمجو رمع راد تلخد وأ ] ديز تملك نا لاقو رمع

 كلذ ءاوسو نيينعملا دحآ تلعق ولو هتآرما يهو .قلطت مل اعيمج كلذ

س ١٦٣



 نا قلاط تنا اهل لاق ناف .ىلوألا لتم هذه سيلو هترخأ وأ امهدحأ تمدق

 ناو تقلط اهاطي نا ليق اورمع تملك نا لاق لاطا مل ناو اورمع تملك

 .اورمع تملك ولو قالطلا مدهنا اهيطو

 تنأف انالف تملك نا هتأرمال لوقي لجر نعو يراوحلا يبا نع : ةلاسم

 عقي امناف تفصوام ىلعف .هتملك تعجر مت اهدرو تقلطو هتملكف قلاط

 هتملك املكق قلاط تناف هتملك املك لوقب نأ الإ ةدحاو ةرم قالطلا اهيلع

 .ىلوألا ةلأسملا لثم قلاط يهف ههجو تحبق نا لاق نا كلذكو .تقلط

 لجرو .بسحأ اميف هتنادبع يبا نع ةيواعم يبا ظفح نمو : ةلاسم
 تلاقف اهتاش نع لأست ةأرملا تءاجف ةنالف تملك نا هتأرما قالطب فلح
 نأل قلطت لاق .اهملعاف برزلا يف ةاشلا نأ اهلمعا يبصل لجرلا ةجوز
 ملو هسفن نع ةأرملل لاق امنا هنا لوقي نا الا ةأرملا مالك ىدأ امنا يبصلا

 .اقالط نوكي الف لجرلا ةجوز نع كلذ لقي
 نا هتجوزل لاق نمو .ءايضلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 .عمسي مل ناو ثنح عمسي نأ زوجي ثيح هتملكف قلاط تناف اديز تملك
 دعبل عمسي نأ زوجيال ثيحب هتملك ناو .تنح الف اتيم هتملك نإف
 دعبل اعيمس ناك ول ةفاسم يف هتملكف مصأ ناك ناف .قالط الف ةفاسملا
 عمسلاعيمس ناك ول ةفاسم يق هتملكف مصأ ناك ناف .قالط الف ةفاسملا
 اهعمسي مل اذا يراوحلا وبآ لاق ثنحت اهنا هتنادبع يبا نعو .ناهجو هيفق

 ثيح ملكو مصا نابك نا هنا خايشألا باتك نم فيضملا لاق .ثنحي مل
 .باتكلا ىلا عجر .ملعأ هتناو فالتخا هيفف هلتم عمسي

 تملك نإ اتالت قلاط تنا هتأرمال لاق لجر يق ديعس وبأ لاقو : ةلأسم
 ربغ ىلع ءانثتسالا عقوا هنال لاق هملكت مل وأ هتملك نا قلطتال اديز

 .قلطت الق فورعم

 .لبقتسي اميف تملك نا قلاط تنا هتأرمال لاق اذا لجرلا يق : ةلاسم

 اذه يق ذا ةلزنمب ةبوصخملا نآ نأل لاق لبق نم هتملك اديز ناك نا قلطتو
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 هءاج ذا لوقي ىمعألا هءاج نا ىلوتو سبع هنلا لوقب جتحاو عضوملا
 .ىمعألا

 تناف لاطأ ملو اديز تملك نا هتأرمال لاق اذا لجرلا ي لاقو : ةلاسم

 مدهنا دقف اديز ملكت نا لبق اهيطو ناو تقلطأ اديز تملك ناف .قلاط
 ناو .اهيطو هل حابم هنال اهاطي ملو ملكت مل نا ءاليا اذه يف سيلو قالطلا
 ملكي نا لبق نم اهيطو نا لاق .اديز ملكت ملو كتيطو نا قلاط تنا لاق
 هتجوز ىهف اهاطي نا لبق نم اديز تملك ناو ادبأ هيلع تمرح اديز
 رهشا ةعبرا يضمت ىتح اهاطي ملو اديز ملكي مل ناو اهيطو هل زوجيو
 .ءالبالاي هنم تناب

 قالطب فلح نمو .ءاضلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 وأ اهلهأ نم ادحأ تملك نإف اهتبارق نم وأ اهلهأ نم ادحأ تملك نا هتجوز
 مل ابا ةعبرأ نم رثكا ىلا اهاقلي نمم ادحا تملك نإف اهتبارق نم لاق

 وأ ةأرمال هتأرما تلاقف انالف ملكيال هتأرما قالطب فلح نمو : ةلأسم

 اهلوق عمسي رضاح نالفو انالف تملك نا يقالطب فلح يجوز نا لجر
 هتملك نا اهيلع اهجوز فلح يذلا لجرلا عمسي نأ اذه اهلوقب تادراف اذه
 .قلطتال هةتنادبع وبا لاق

 باوج نم ميهاربا نب دمحم ظفح نم ناميالا باتك نم ةلوقنم : ةلاسم
 ترمف ةنالف ملكتال نأ هتجوز قالطب فلح لجر نع تلأس .يراوحلا يبآ
 .ابحرم نلقف نتيسما فيك تلاقف ليللا يف ةوسن ىلع اهيلع فولحملا ةآرملا
 فلح يتلا كلت كلذ دنع تلاقف ةنالف اولاق كلت نم اهيلع فولحملا تلاقو

 تفصوام ىلعف ليللا ف تيسمأ فيك تلاق امناو اهملكأ ال نأ يجوز يلع
 عم اهيلع فولحملاو ةوسنلاب تسم ستلا يه اهنع فولحملا تناك اذإف
 عقو دقو تشخ دق هذهف ةوسنلا عم اهيلع فولحملا اهيلع تدرف ةوسننلا

 اهتعمس وأ ابحرم اهل تلاق وأ مالسلا اهيلع تدرا اذا كلذ ف كشال قالطلا
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 فولحمل ا يه اهنأ ملعت مل و اهي تملع قالطلا عقو دقف اهل امالك اهنم

 .اراهن وأ اليل ناك كلذ ءاوسو اهنع

 ملكيال هتأرما قالط ىلع فلح لجر نعو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم

 لاقف تملك دق ينا تلاقف .هيلا تتاف هنم جورخلا ديرت يه تناكو انالف

 عقديو كلذ يق اهمالك ليقي ةآرملا هذه ينتملكام هتلا ذاعم هيلع فولحملا

 ىوعد لجرلا لوقو عقاو ثنحلاو لوبقم اهمالك لاق .ال ما قادصلا اهيلا

 .اهلعف ىلع فلح جوزلا نال اهيلع
 دح امف لعفو اذكو اذك لعفام هتأرما قالطي فلح لجر نعو : ةلاسم

 دقف الجر غلب اذا لقاعلا لمع دح لاق يبص وهو كلذ لعف ناك نا كلذ
 .ملعأ هتنا رثؤملا وبأ لاق .الف الجر غلبي نالبق امأف دودحلا هيلع تبجو

 تنأو قلاط تنأف هيب تتدح نا لاقف ثيدحي هتأرما ثدح نمو : ةلاسم

 مث اهجوز هنع اهاهن يذلا تيدحلاب ت تثدحف ىلبح ذئموي يهو مارح يلع

 اهجيوزت هل سيلو اهسفنب كلمأ يهو هنم تناب دقف اهلمح تعضو
 هيلعو نيتقيلطت ىلع هنم تناك كلذ لعف اذإف ديدج رهمو ديدج حاكنب
 .هنيمي ةراقك

 وأ ةآرمال هتآرما تلاقف انالق ملكتال هتأرما قالطب فلح نمو : ةلاسم

 اهلوق عمسي رضاح نالفو انالف تملك نا يقالطب فلح يجوز نأ لجرل
 .هتملك نإ هيلع اهجوز فلح يذلا لجرلا عمسي نآ اذه اهلوقي تدارأق اذه

 ناميأب فلح دحاولادبع نب ناورم ناكو لاق .قلطتال هتنادبع وبا لاق
 لخدي نأ هرمأق كلذ نع يلع نب ىسوم لأس مت .هيدلاو ملكيال نا ةديدش

 هب ملكي نا ديريام ناعمسي هادلاوو هيدلاو مادق هتخا ملكيو هيدلاو ىلع
 هعمسي نآ ديري مالكب هتخا ملك اذا كلذب اتنح ىسوم هيلع ري ملو هتخا
 .عرشلا نايب باتك ىلا عجر .هادلاو

س ١٦٦



 نوسمخلاو ىناتلا بايلا

 جيوزتلاب قالطلاب نيميلا

 هتأرما قالطب فلح يذلا لجرلا نعو .هتنا همحر يراوحلا يبأ نع

 ترب دقف قادصو نيدهاشو يلوب اهب جوزت اذإف اهب جوزتيل ىرخأ ةأرمال
 .هنيمي ترب دقو جيوزتلا ىلع ةيمستلا تعقو دقو .اهب جوزت دقو هنيمي
 ترب دقف لعف ناف .كلذ لعفي نأ هعسي الو ادساف جيوزتلا ناك نإو

 .اطي مل وأ يطو هنيمي
 تفلح نا قلاط تناف كقالطب تفلح نا اهل لاق نإف تلق : ةلاسم

 نم اهيلع عقي مك .قلاط تناف كقالطب تفلح نا قلاط تناف كقالطب
 هلوقف قلاط تناف ديز راد تلخد نا هلوقك نيمي اذه نا ىعم لاق قالطلا

 عقو ثنح ةيناثلا فلح نا املف نيمي وهف قلاط تناف كقالطب تفلح نا
 .قالطلاب نيمي هذهو ةثلاثلا ف كلذكو .ةقيلطت اهيلع

 فاخا اناو .ةأرما كل نا تلاقف اهجوزتي ةأرما بلط لجر نعو : ةلاسم

 كيلعام لتم قالطلا نم اهيلعف تلعف نا لاقف ينقلطتف ينجوزتت نأ

 اهدر ىلع دهشا مت نيتقيلطت ةرخآلا قلطف ىلوالا اهيلع تراغف هتجوزتف
 نيبتالو .ىرخألا هنم تناب حون وبا لاقو .نيتقيلطت ىرخالا قلط مت
 دهشا مت عقوام قالطلا نم ىلوألا ىلع عقوف لاق امب اهل قو دق هنال ىلوالا
 .ىلوألا ىلع ىرخألا قالط عقي ملف .نيتنثا ىرخالا قلط هنا مث .اهدر ىلع

 اهجوزتيل اهلها ىلا ةأرما بلط لجر نعو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم
 .لعفل اهجوزتي نا دارا ول هنا هتجوز قالطب فلحف هل ادب مت هل اومعناف
 مشاه لاق..هل اومعنا دق موقلا نا هانعم ناك اذا ثنحيال هنا ناميلس لاق
 / .هيلا ةدارالا تسيل هيهذت هتارما نا

 .هب يجوزت مل نا قلاط تنا لاقف الجر هتارما تركذ لجر نعو : ةلأسم

١٦١٧



 رهشأ ةعبرأ تضم اذإف اهاطي نا هل سيلو ءاليا اذهف تفصوام ىلعف
 مل نا فلح ولو هحاكن هل لحب لجرلا اذه ناك نا كلذو ءالبالاي هنم تناي

 .ءاليإ اذه نكي ملو اهنيح نم تقلط اهيخاب وأ اهنباب جوزت
 نأل ثنح اهاربأ وأ ليكولا قلط نا هتأرما قلطيال فلح نميف :ةلأسم

 مل هنأل .هيلع ثنح الف اهديب اهرما لعج اذا اماو .لكوملا لعف ليكولا لعف

 باتك ىلا عجر .تنحي هارآ الف اهسفن راتختالو اهسفن قلطت نا اهرمأي
 .عرشلا نايب

١٦٨



 نوسمخلاو ثلاتلا بايلا

 دلول اد ق ١)ل طلا

 لبق اهلمح تعضو نكيأ لاقف لماوح نهلك ةوسن عبرأ هل لجر نعو
 مت ةيناتلا تعضو مت .نهنم ةدحاو تعضوف قلاط ىرخألاف اهتبحاص

 عقي ليق هنا يعم لاق .هيف لوقلا ام ةعبارلا تعضو مت .ةتلاتلا تعضو

 يتلا يهو ضيحلاب دتعتو اهتعجر كلميو .ناتقيلطت نهنم ىلوألا ىلع
 ةقيلطت اهيلع عقي ةيدن اتلا ىهو . اهدعي تعضو يتل او . الوأ تعضو

 ةعبارلا ىلع عقيو دلولاب نيبتو ناتقيلطت ةتلاتلا ىلع عقيو دلولاب نيبتو
 ىلع عقو اهلمح ىلوألا تعضو امل هنا كلذو .دلولاب نيبتو تاقيلطت تالت
 لاق هنأل اهسفن نم ءيش يه اهيلع عقي ملو ةقيلطت ةدحاو لك ىرخألا

 ىلوالا نم ةقيطلت اهيلع عقو دقو .ةيناثلا تعضو املف .قلاط ىرخألاف
 ىلوألا ىلع عقوو ءيش اهسفن نم اهيلع عقي ملو .كلذب اهتدع تضقنا
 ىلوألا نم ناتقيلطت ةدحاو لك نيتيقابلا ىلع عقوو ةيناتلا نم ةقيلطت
 ناتقيلطت اهيلع عقو دقو ةتلاثلا تعضو املف .ةدحاو ةيناثلا نمو ةدحاو

 تاقيلطت ثالت ةعبارلا ىهو ةيقابلا ىلع عقوو نيتقيلطتب ةدعلاب تناب
 تضقنا ةعبارلا ىهو ةيقابلا تضو امفف .ناتقيلطت ىلوألا ىلع عقوو
 لبق تعضو نكتيا لاق هنال ءيش اهنم ىلوألا ىلع عقي ملو تالتلاب اهتدع

 نم ءيش ىلوألا ىلع اهب عقي ملف .عضت مل ةبحاص اهل قبت ملو اهتبحاص
 نكتيأ لاق ناف .ةدعلاب ثالثلاب يه تنابو نهلك نهعضول قالطلا
 هيف ءاسنلا نأ يعمف .اهلاحب ةلأسملاو قلاط ىرخألا لبق اهلمح تعضو
 تعضو نكتيآ هلوقل تاقيلطت تالت ىلوألا ىلع عقي هنأ الإ ىلوألا لتم دحاو

 تدجو دقو فنصملا لاق اهتبحاص ليق لقن ملو قلاط ىرخخلاق .اهلمح

 .اتالت قلطت ىلوألا ناف قلاط ىلو الاف اهلمح هتعضو نكتبا لاق اذا هنا

 قلطتو .اهدلوب اهتدع يضقنتو ةدحاوب ةيناتلا قلطتو ضيحلاب اهتدعو

س ١٦٩١



 يضقنتو اتالت ةعبارلا قلطتو .اهدلوب اهتدع يضقنتو نيتنتا ةتلاتلا

 له .قلاط ىرخالاف اهلمح عضت مل نكتيأ لاق نإف ليق .اهدلوب اهتدع

 ةدحاو تعضو نإف نهنع يلوم هنا يعم اذكه لاق .نهنع ًايلوم نوكي
 ءاليالاف ةيناتلا تعضو نا كلذكو .هلاحب نهلك نهيلع ءاليالاق نهنم

 لاز دق نوكي نأ يدنع هيشأ اهلمح ةتلاتلا تعضو نإف هلاحب نهيلع

 ناف اهب ىرخآلا ىلع ءاليالا تبثو اهلمح عضت مل يتلا ةيقابلا نع ءاليلا
 نهنع ءاليالاب يدنع مدهنا فلح كنم رهشأ ةعبرأ لبق اهلمح تعضو
 ليق .ءاليالاب ثالثلا نب رهشأ ةعبرأ يضمت ىتح اهلمح عضت مل ناو
 .ايلوم نوكي له قلاط ىرخألاف اهتيطو امكتيا هيتجوزل لاق نا تيأرأ
 ىتح امهاطي ملو امهكرت ناف ًاعيمج امهنع يلوم نوكي هنأ يعم لاق
 مدهناو ىرخألا تقلط ةدحاو ىطو ناو ءاليالاب اتناب رهشأ ةعبرأ يضمت
 نوكيو .اهيطوب اهنع ايلوم ناك امنا هنأل اهيطوب ةاطوملا نع ءاليالا
 يهو ءالبالا لجأ ءاضقنا ليق ةدع ق اهدر ناو .هلاحب ىرخألا ىلع ءالنالا

 نيبتو قالطلا اهيلع عقيو .ءاليالاب تناب كلذ ىلا اهاطي ملو هتجوز
 لجأ اهيلع ىتآو قالطلا لجأ ق تناكو اهدرب مل نا يدنع كلذكو .ءاليبالاب

 .ءاليالا لجأ اهيلع عقو اهتعجر كلمي يذلا قالطلا ةدع يف يهو ءاليالا
 ىلع عقو هب نيبتو ءاليالا لجأ اهيلع يتأي نأ لبق اهئيطوو اهدر ناو
 ةدحاو لك ىلع عقوو اعيمج ءاليالا امهنع مدهناو .اهيطوب قالطلا ىرخألا
 يطول ااذه ق دح الو هبلع تقو ال هنا لاقو .اهتبحاص يطوب ةقدلطت

 قالطلا عقوف ةدحاو ىطو ناف ثنحلا عقي الام قوق نكمي نأ هل زوجو

 اهيلع ىتا ناف اهدر دقو هنم تنابو .ءاليالا لجأ اهيلع ىتاو ىرخألاب
 لاق نم لاقف .كلذ ف فلتخيف رهش ةعبرأ اهجوزت ذنم جيوزتلا ف يهو
 نا لاق نم لاقو .اهجوزت ذنم اهاطي مل اذا ةيناث ءاليالاب نيبت دوعت اهنا
 الو ةدحاو ةرم الإ ثنحلا نبي نوكن الو نيمدلا ةلزنمب هنأو ىصم دق كلذ

 لوق ىلعف هل تلق .هذه ىطو اذا ىرخألا قلطت هنا الإ يطولا يق هيلع دح

 ءاليالا لجأ اهيلع يتاي عجري ىتح اهاطي ملو اهكرت ول كلذب لوقي نم
 ىتح كلذك ةتلاثو ةينات ةرم اهيلع عقي دوعي لاق .اهجوزت ذنم ةينات ةرم

. ١٧.



 .جيوزتلا اذه رمأ يضقني عجري
 قلاط تناف تدلو نا هتجوزل لاق لجر يق لوقتام هل ليق : ةلاسم

 .امالغ تدلو نا لاق ناف هل تلق .قلطت اهنأ يعم لاق انيي ًاطقس تدلوف

 امالغ تدلوف نيتنتا قلاط تناف ةيراج تدلو ناو ةدحاو قلاط تناف

 مكحي الف مكحلا يف امأ لاق .قلطت مك رخآلا لبق امهيأ يردتال ةيراجو
 نيتنتا اهقحلي هنا ةبارتسالا قو رخآلا لبق امهيأ يرديال ةدحاوب الإ هيلع
 .قالط هب عقيالو ةدعلا هب يضقنت امهنم يناتلاو

 قلاط تنأ لماح يهو هتجوزل لاق لجر يق ديعس وبآ لاق : ةلاسم
 عضول اهتدع نأل ةنسلاب زئاج اهقالط نال اهنيح نم قلطت اهنا ةنسلل
 ضيحلا نم رهظت ىتح قلطت مل كلذك اهل لاقف الماح نكت مل ولو .لمحلا
 لاق ناف هل تلق .ضيحت نمم يهو ةنسلا قالط ىنع اذا هلوق ىنعم ىلع
 قلطت اهنا دحاو اهنطب يق يقبو ادحاو تدلوف قلاط تناف تدلو املك اهل

 وأ كتدع ءاضقنا عم قلاط تنا اهل لاق ناف .رخآلاب اهتدع يضقنتو ةدحاو
 عقي ىعم اميف هنال قلطتال اهنا ةدحاو اهقلط دق ناكو .كتدع ءاضقنا ق

 اذا لماح يهو اهل لاق نإق قالط هب عقيالو ةدعلا ءاضقنا دعي هانعم

 هل تلق .تقلط اهسافن نم ترهطو تدلو اذاف .ةنسلل قلاط تناف تدلو
 زوجيام نيح يف كلذ هل زوجي هنا يعم لاق قلطت ىتح اهيطو هل اذهف

 لوقلا نوكي له .ةنسلل قلاط تناف تدلو نا لاق نإف هل ليق .قلطت ىتح

 .دحاو ىنعم نوكي نا يعم هبشي لاق .ءاوس

 ةتالت تدلوف قلاط تناف ادلو تدلو املك هتجوزل لاق لجرو : ةلاسم
 .ثلاثلاب ةدعلا يضقنتو نيتنتا قلطت اهنا يعم لاق .دحاو نطب يق دالوأ
 عم اهدر نإف تلق .رخآلاب اهتدع يضقنتو ةدحاو تقلط نينتا تدلو ناو

 ءيشي اهتدع يضقنت الو تاقيلطت تالت اهيلع عقي هنا يعم لاق .دلو لك

 .رخآلا دلولاب قلطتو
 .قلاط هماأف ادغ دلو دلو لك لاق لجر نعو ديعس يبا نع : ةلأسم

س ١٧١



 لك لاق هنا يعم لاق .عقي ىتمو قالطلا عقي له دغلا نم هتأرما تدلوف
 ادغ دلوي دلو لك لاق اذاو .ادغ تدلو اذإ هنيح نم قالطلا عقو ادغ دلو دلو
 .ادغ تدلو اذا قلطت اهنا يعمف قلاط همف

 قلاط تناف تلبح نا هتجوزل لاق لجر نعو بسحا اميف هنمو : ةلاسم
 اذا قالطلا عقي هنا يعم لاق .اهيطو هل نوكي لهو قالطلا عقي ىتم
 تلبح دق تناك نا هتأرما قلطت الو ليقتسي اميق كلذ اهل لاق ذم تلبح

 اهنع كسمي مت ةرم اهاطي نأ هل ليقو لبقتسملا لعف بجوي لوق اذه نال
 تناك نا رهشأ ةتالت وف ضيحت نمم تناك نا ضيح ثالت ضيحت ىتح
 نوكي وأ قلطتف لبحت نأ ىلا اذه ىلع وه مت ةرم اهاطي مت ضيحتال نمم
 مدلا ىرت يهو لبحت نا نكمي دق هنال هزنت اذه نا يل عقيو .هيآد اذه ىلع

 اهنا حصي ىتح ىلبح ريغ اهنا يدنع اذه يف ينعملاو ضيحلا هبشي ذلا
 ةقلطم ىطو دقف اهدري نا لبق لاح لك ىلع اهيطوف تلبح اذإف .ىلبح
 هيف كشيال يذلا يدنع هل جرخملا نكلو .انباحصا لوق ق هيلع دسفتو
 تناك ناف .ًاقالط ىمسي نأ الب قالطلا ىلع ادر اهدر اهيطو دارأ املك هنا
 هرضي مل لبحت مل تناك ناو .اطايتحا اهدر دق ناك تقلطو تلبح دق
 هنكلو .ربخ الو رثأ نم مدقتم لوق نم اذه تقرع ينا ملعأ ملو .درلا

 نكمي امل ةلأسملا هذهب ىلتبملا اذهب طايتحالل نسحأ اذه نا يدنع جرخي

 اهيطو رمأ ىدعتي هنألو طايتحالل كلذو لاحلا كلذ يف لبحت نوكت نا
 نم لاح لك ىلع هيربن الو روهشلا ءاضقناب وأ ضيحلا دعابتب هيلع
 هنكمي اذهو اهيطوف ملعي ملو .لاوحألا ضعب يق تلبح نا ةمرحلا ةعقاوم
 ثنحب الا ظفللا اذهب قلطت ال اهنال ةيطو لكب اهاطيو ةعاس لك اهدري نأ
 ةمرحلا ةعقاوم نم ءعىريو درلا قفاو دقف قالطلا قفاو ىتمق .دحاو

 رهشأ ةتس نم لقأل دلوب تءاجف .اهيطو مت هب طاتحا ول لوالا ىنعملاو

 ةقلطم ىطو دق هناب هيلع اموكحم ناكو اهاطيام ضعب يق اهيطو ذنم
 عقوف .ادبأ ةقلطم ىطو اذا انباحصا لوق نم هنع دجوي اميف هيلع دسفتو
 .داسقلا فوخو ةمرحلا ةعقاوم نم رباو كلذ نم برقأ طايتحالا اذه نأ يل

١٧٢



 نا هتأرمال لاق لجر نعو .عاقرلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم

 مأ هنم قلطت ةيراج تدلوف قلاط تناف .ةيراج تدلو ناو .امالغ تدلو

 قلطت ىتنخ تدلو ناف تلق .لاق امك تقلط ةيراج تدلو نا معن لاق .ال
 .هبش ىثنألا نم هيف ىثنخلا نأل ىلوأ قالطلاو لاكشإلا عقو دق لاق .هنم
 تدلو اذا لاق .ال مأ هنم قلطت ةيراج وأ امالغ ملعي ملف تطقسأ ناف تلق

 دنع هب ىلوأ وهو .ةهيبشلل عقي قالطلاو .هرمأ لكشأ دقف هبتشا مت امامت

 هللاف هقلخ نبي مل طقسلا ناك ناو :ةهبشلا تعقوو قالط هنال انباحصأ

 .عرشلا نايب باتك ىلا عجر .ملعأ
 ةتسل دلوي تءاج ناف تلبح نا قلاط تنأ هتجوزل لاق لجرو : ةلأسم

 لقأل هب تءاج ناو .قالطلا عقو لوقلا دعب اهاطي ملو اهل لاق ذم رهشأ
 هلوق دعب اهيطو نإف .قالطلا عقي مل اهل لاق موي ذنم رهشأ ةتس نم
 رهشأ ةتسل وأ رهشأ ةتس نم رثكأل دلولاب تءاج ناف اهلاحي ةلأسملاو

 تقلط اهل لاق ذنم رهشأ ةتس نم رثكألو اهيطو دقو اهل لاق ذنم ادعاصف
 قلاط تناف كتليحا نا لاق نإف .ةقلطم ىطو دق هنأل هبلع تمرحو

 نمم تناك نإ رهشأ ةثالث وف ضيح ثالث اهنع كسمي مث ةرم اهاطيلف
 ناف .ءاربتسالا نم لوألا ف انفصوام ىلع هلاح ىلع نوكيو .ضيحتال
 لوقلا دعب اهاطي ملو ادعاصف رهشا ةتسل اهل لاق موي ذنم دلولاب تءاج

 ناو .ليق نم اهيطو دق ناك اذا هدلو دلولا ناكو يدنع قالطلا عقي مل

 .قالطلا عقو رهشأ ةتسل يطولا دعب نم دلولاب تءاجف لوقلا دعب اهيطو
 عوقو يل نيبي الف يطولاو لوقلا دعب نم رهشأ ةتس نم لقأل هب تءاج ناو
 هنم تلبح تناك ناف تلبحأ تنك نإ وأ كتلبحأ تنك نا لاق ناو .قالطلا

 قالطلا عقو لوقلا لبق نم اهلبحا دق ناك نا قالطلا عقو هريغ نم وآ
 .اعيمج نيهجولاب

 اركذ كنطب يام ناك نا هتجوزل لاق لجر يق ديعس وبأ لاقو : ةلأسم
 ًاركذو ىتنأ تعضوف .اثالث قلاط تنأف ىثنا ناك ناو ةدحاو قلاط تنأف
 قلطت له .تطقتساف قلاط تناف تدلو نا لاق ناف هل ليق .قلطتال اهنا

١٧٣



 .قلخلا ننب ربغ طقسلا ناك ناوانيب طقسلا ناك اذا قلطت اهنأ يعم لاق
 لاق نإف هل ليق .ةدالولا مسا هب عقيال هنال قلطت ال ليق دق هنا يعمف

 قلاط تناف ةيراج تدلو ناو ةدحاو قلاط تناإف .امالغ تدلو نإ هتجوزل
 امأ لاق .رخالا لبق دلو امهيأ فرعي ملف ةيراجو امالغ تدلوف لاق نيتننا
 يقو .اهب الإ مكحي ال ةدحاو وهو نيتنثلاب هيلع مكحي الف مكحلا ي
 امهنم يناتلاو رخالا لبق امهيأ ردي مل هنال ناتنثلا هقحلت ةبارتسالا
 .ادحاو البح ناك اذا اذهو قالطلا هب عقي الو .ةدعلا هب يضقنت

 اهيلع عقي ىتم قلاط تناف تلبح نا هتجوزل لاق لجر نعو : ةلاسم
 ةرم اهل لاق ذنم اهاطي نأ هل ليق هنا يعم لاق اهاطي نأ هل لهو .قالطلا

 نا رهشأ ةتالث وف ضيحت نمم تناك نا ضيح ثالث اهيطو نع كسمي مت
 هبأد نوكي اذه ىلع مت لبحت مل نا ءاش نا اهاطي مث ضنحتال نمم تناك
 نإ تيأر هل ليق .لوقلا كلذ اهل لاق ذم ليحت ىتح هتأرما يهو ءاش نا

 يعم لاق قلطت له لوقلا كلذ اهل لاق ذنم رهشأ ةتس نم لقال دلوب تءاج
 امناو .كلذ دعب لبحت ملو تلبح دق تناك اهنأ ملع دق هنال قلطتال ليق هنا
 امالغ تدلو نإ قلاط تنا هتجوزل لاق لجر نعو .فناتسلا ف ثنحلا عقي

 اهنا يعم لاق قلطت له دحاو نطب يق ةيراجو امالغ تدلوف ةيراج وا
 وأ امالغ تدلو نا لاق ناف .يناتلا دلولاب اهتدع يضقنتو ةدحاو قلطت

 نيتنتا قلطت ليق هنا يعم لاق .قلطت له ةيراجو امالغ تدلوف ةيراج
 لاق ناف هل ليق .يناثلاب اهتدع يضقنتو ةيناث دلولابو ةدحاو دلولا مساب
 هذه نا يعم لاق ةيراجو امالغ تدلوف ةيراجو امالغ تدلو وأ تدلو نا

 لاق نإف هل ليق .لمحلا عضوب اهتدع يضقنتو ةدحاو ةقيلطت اهيلع عقي
 يضقنتالو ةدحاو قلطت اهنا يعم لاق يراجو امالغ تدلوو تدلو نا

 .عيمجلاب قالطلا اهيلع عقو امنا هنأل دلولاب اهتدع
 تناف تلمح اذا هتجوزل لجرلا لاق اذاو .رفعج ني عماج نمو : ةلاسم

 مث ضيح ثالت ضيحت ىتح اهعدي مت ةرم اهاطي هنإف .اتالث قلاط
 رهشأ ةتس نم لقأل ادلو تدلو نإف هدنع تمادام اذه ىلع وهف ةرم اهاطب
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 اذإف فلحلا ليق ناك دق لمحلا نأل قالط هب عقي مل لوقلا اذه لاق ذم

 لاق .ةدعلا هب تضقناو قالطلا هب عقو رثكأ وأ رهشأ ةتسل هب تءاج
 ذم رثكأ وأ رهشأ ةتسل وأ اهيطو ذم رهشأ ةتس نم لقأل هب تءاج نإ هريغ
 .ةقلطم ىطو هنأل هيلع تدسق اذهي اهيلع فلح

 تلمح دق ةأرملا تلاقف تلمح اذا قلاط تنا هتأرمال لاق لجر يق : ةلاسم
 هيلع مكحيو كلذ يف قدصت اهنا ليق دق هنا يعم لاق تبذك جوزلا لاقف

 .اهيلإ كلذ لعج هنال قالطلاب

 تدلوف ةيراج وأ امالغ تدلو نا هتجوز قالطب فلح يذلاو : ةلأسم

 نا ةقيلطت ةيراجلابو .ةقيلطت مالغلاب قلطت اهنا يعمف .ةيراجو امالغ
 .رخآلاب اهتدع تضقناو امهنم لوألاب ةدحاو تقلط دحاو نطب ق امهتدلو
 يدنع قلطت اهناف امالغو نيتيراج وا نيمالغو ةيراج ةتالث تدلو ناو
 يف ناك كلذ ءاوسو .نيتنثا هنم ناك امهيأ يمالغلا وأ نيتيراجلا دحأب

 ةدحاو ةقيلطت درفلاب تقلط دحاو نطب نم ناك ناف .قرفتمو دحاو نطب
 اهناف دالوألا نم درفلا لبق اعيمج نيجوزلا تدلو ناف .ةقيلطت نيجوزلاو
 كلذ ناك اذإ قالط هب عقيالو درفلاب اهتدع يضقنتو نيجوزلا دحاب قلطت
 دحاو نطب يف تدلو ناو .كلذ مهفاق ةدحاو اذه ىلع قلطتف دحاو نطب يق

 نإف دالوألاب اهتدع يضقنتو يدنع قلطت امناف ثانأ تالت وأ ناركذ ةتالت

 مهنم دلت مل يذلا يقايلا فنصلا نم كلذ دعب تدلوف ةكلم ىلا تعجر

 تناب اذإ ليقو .لوقلا ضعب يق ليق اميف ةقيلطت مهنم دحاوب تقلط ءيشب

 مث نات كلمب تعجر مت .هريغ تجوزتو اهتدع تضقناو ةقيلطتب هنم
 تناب نا كلذكو قلطت لاق نم لاقو . قلطت مل ةفصلا نم يقبام تدلو

 تعجر مت هريغ تجوزتو هنم قالطلا هوجو نم هجوب تاقيلطت ثالثب
 .اضيأ فالتخا كلذ يفف يقابلا فنصلا نم تدلو مت هيلا

 تناف كلبحا مل نا هتآرمال لاق لجر نعو يراوحلا يبأ نع : ةلأسم

 قالطب فلح لجرو .قلاط تناف كتلبح نإ هتأرمال لاق رخاو .قلاط
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 مل نا هتآرمال لاق يذلاف تفصوام ىلعف .ضرألا ىلع طق اهيطوام هتأرما

 .تليح ناق اهنع كسمي مث ةدحاو ةرم اهاطي اولاق دقف قلاط تناق كليحأ

 لبح اهب نبتسي ملو رهشا ةعبرأ يضمت ىتح لبحت مل ناو هتأرما ىهف
 نبتسي مل نإ هنم اهتدع تضقنا دقو .ةنئاب ةقيلطت و هو ءاليالاب تناب
 اهأصطي اولاق دقف قلاط تناف كتلبحأ نا هتأرمال لاق يذلا امأو .لبح اهب

 تناك نا ضيح ثالت ضيحت ىتح اهيطو نع كسمي مت ةدحاو ةرم
 ناف رهشأ ةتالت دتعت ىتح كسمأ ضيحتال نمم تناك ناو .ضيحت

 هدحاو ةرم اهيطو عجر لبح اهل نبتسي مل ناو تقلط دقف اهلمح نابتسا
 نمم تناك نإ رهشأ ةتالث وف ضيح ثالث ضيحت ىتح اهنع كسمي مت
 نم انظفح يذلا اذهف لبح اهل نيبتسي ىتح مادام لعفي اذكهو ضيحتال
 .ءاهقفلا لوق
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 نوسمخلاو عبارلا بابلا
 ةيراعلاو ةيطعلاب قالطلا

 الخ تطعاف اماعط هتيب نم تطعا نا هتجوز قالطب فلح لجر نعو
 ةلأسملاو اماعط نوكيا انبل تطعأ ناف هل ليق .كلذ ملعأ ال لاق .قلطت له
 .ثنحلا ىنعمب يدنع قلطتو .ثنحلا يق ماعط نيللا نا يعم لاق .اهلاحب

 نإ قلاط تنا هتجوزل لاق لجر ف نسحلا نب دمحم نم باوج : ةلأسم
 ولو ةبيط يسفن كلذ دعب اهل لاق مث .يسفن ةبيطب الإ يلام نم كنبا تمعطا
 كلذ دعب امصتخا مت مهارد ةرشعب ينعي لاق ةرشعب موي لك تمعطا

 هتمعطا اذإف تفصوام ىلعف .كنبا يمعطت امب بيطت تسيل يسفن انا لاقف
 هنأ اهل لاق اذإ اماو .قلطت الف معطت امب هسفن بيطت هنأ اهل لوقيام نيح
 قالطلا عقو هصسقفن ةبيبط ريغي كلذ دعب هتمعطاف هسفن هي بيبطتال

 .هلام نم لاق امك هسفن بيط نع الا همعطتالو
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 نوسمخلاو سماخلا بايلا

 طرش ىلعو هتجوزل هتيطع ىلع قالطلا
 كلذ هيشأ امو اذكو اذك هل اهيلع نآ

 .علخ هنا اهقلطف .مهارد كيطعا نأ ىلع ينقلط اهجوزل تلاق ةارما نعو

 وه يل كيلع يذلا يقحقف ينتقلط اذا هتجوز هل تلاق لجر نعو :ةلأسم

 جرخم جرخي اذهو .هل وه اهل هيلع يذلا اهقحف اذه ىلع اهقلط اذا لاق .كل

 ولو .ءانتتسالاب سيلو ةباغ هنال ءانتتسالا جرخم اذه سيلو .رارقالا

 يق هنيح نم اهقلطف .كل وه يل كيلع يذللا يقحق ينتقلط ناهل تلاق

 مل ناف .اهقح هل نوكبو علخلا جرخم جرخي كلذ ناك كلذ امهسلجم

 هل ءيش الو كلذ دعي نم اهقلط اذا تقلط امهسلجم نم اقرتفا ىتح اهقلطي

 .كلذ دعب نم

 لاق لجر نع هتلأسو .عاقرلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 تباجا وآ كلذ نم تبأف مهرد ةئام ينيطعت نأ ىلع قلاط تنآ هتجوزل

 .امهدحا ق الو امهيف اهب عقي ال وأ اعيمج نيهجولا يق قالطلا عقيا هيلا

 .كلذ نم تفصوام ىلع قالطلا اهيلع عقي لاق

 تناف اذكو اذك ينيطعت مل نا هتأرمال لاق لجر نعو عماجلا نم : ةلاسم
 كلذ ف هتطعا دق اهنأ مهتدهشأو تبهذ نم ىلا تبهذ مت لعفت ملف قلاط

 .الخ ىتح دوهشلا هملعي مل مث .هطعت مل نا هيف اهقالط لعج يذلا مويلا
 دوهشلا ناك نا هتنا همحر بوبحم نيا لاق .يه وأ وه هوملعا مت تقولا

 .ةيطعلا لبقي مل ولو .ةيطع هذهف الودع
 مل نا قلاط تنا هتأرمال لاق لجر يق هتلا همحر يلع ييا نعو : ةلاسم

 تعجر دق تلاق مث هايإ هتطعاف هايإ كتيطعا دق تلاقف اذكو اذك ينيطعت
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 .قالط الو هتطعا دق لاقف هتطعأام لبق نكي ملو هيف

 لقت ملف مهرد فلا يل كيلعو قلاط تنأ هتأرمال جوزلا لاق اذإو : ةلأسم

 ءيش هل اهيلع سيلو قلطت كلذك ال تلاق ناو .اهيلع ءيش الو تقلط ائيش

 .فالتخا هيفف كلذ يف هل ةبيجم معن تلاق ناو .ةطيرش ريغ ىلع قلط هنال
 ترقا دقف معن تلاق اهنال رارقالا ف فلالا اهيلع بجيو قلطت اهنا ليقف
 لاق نم لاقو .طرشلا الو ةيدفلا ليبس ىلع اذه جرخي الو ارارقا فلألاب

 هجو ىلع جرخي هنا ىلع لوقلا اذه بحاص بهذو ءيش اهيلع سيلو قلطت
 ول كلذكو .فيعض انهاه طرشلا نأل طرشلا قيرط نم هلطبأف .طرشلا

 قلاط تنأ اهل لاق اذاو .دحاو هيف لوقلاف قلاط تناو مهرد فلا كيلع لاق
 هتوبت يف فالتخالا يف لوألا لتم ناك معن تلاقف .مهرد فلأ يل كيلعف
 فلأ يل كيلع هلوق كلذكو .علخلا ىلع جرخي هعم كلذف هتبثي يذلاو .اهيلع
 معن لقت مل ناو اعلخ كلذ ناكو تقلط معن تلاق اذاو قلاط تناف مهرد

 هيفو نيهجو ىلع جرخي كلذف قلاط تناف مهرد فلأ يل كيلع اهل لاق دقو
 .قلطت اهنا لوقو ماهفتسا هنال قلطتال اهنا امهدحا نال فالتخا

 وأ ال تلاقف مهرد فلا يل كيلع نا ىلع قلاط تنا اهل لاق اذاو : ةلاسم

 لبقي ىتح قلطتال ليقو .اهيلع ءيش الو قلطت ليقف ائيش لقت ملف تتكس
 ليقو .اهيلع ءيش الو قلطت اهنإ ليقف تلاق ناو .علخ وهو ىنتتسا ام
 .عرشلا نايب باتك ىلا عجر .فلألا اهيلعو قلطت
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 ن وسمخل او سد اسلا ب ايل ١

 ةيراعلاو هريغو قحلا ةيطعبو ةيطعلا قالطل
 اهيف ةروراق هتجوز ىلا بلط لجر يقو دمحأ نب نسحلا يلع يبآ نع

 .قلاط تنأف .اهابا ينيطعت مل نا لاقف لعفت ملف اهايا هيطعت نا نهد

 تملسف اهرسك ديرت ضرألا ق اهب تبرض اهتذخا مث ةعاس تتيلف
 اذإف ةيهلا ةيطعلاي دارأ اذإف تفصوام ىلعف .ال حأ قالطلا اهمزلبآ اهذخأف

 ميلستلا ةيطعلاي دارأ ناو .رب دقف رهشأ ةعيرأ ولخت نأ ليق اهايا هتطعا

 وأ اهتقو نم اهيلع بجيآ هل اهزربت مل نا تيأرأ .ملعأ هتناف لوانتلاو
 .تفصوام ىلع ءاليالا اهقحلي هذهف .ءاليالا اهقحلي

 قح هيلع هل لجرل لاق لجر نع هتلأسو ديعس يبأ نع بسحا : ةلاسم
 تام دق هدجوف هيطعيل هيلا لصوف قلاط هتأرماف كقح مويلا كطعأ مل نا

 رب مويلا كلذ هتثرو ىطعأ اذا ليق هنا يعم لاق .هتجوز قلطت الو ربي له

 يعمو .قحلا ميلست هيف ىنعملا نأل اذه لتم يق تاومألا سانلا ىلع سيلو

 ليق .ىنعملا ىلع جرخي لوألا لعلو ةيمستلا ىنعم مدع اذا تنحي ليق هنأ
 يعم لاق .ربي له هملعي الو هيلع ردقي تراو هل سيل تيملا ناك ناف هل
 كلذ ىلع ملسف ءارقفلل هنأ مهمدعو .ةترولا ق ليقام ىنعم تبت اذا هنا
 ىلع فالتخالا ىنعف هبشيو .كلذ هقحلي هنا نيملسملا ضعب لاق دق هلعلف
 .ةثرولا ىلا هملس اذا اهلبق يتلا ق ىضمام

 تنأف هيتذخأ نا لاقق .اموق ائيش هتأرما تداعا لجر نعو : ةلأسم
 عيبرلا نأ انغليق .قلاط تناف هيدرت مل نا هتأرمال ربعتسملا لاقو قلاط

 ةدحاو نبت مل لاق مت اعيمج اتناب لاق مت ةدحاوب تناب لاقف اهنع لئس
 ال ةربعملا لقتلو اهتداع يتلا يدي نيب هعضت ىتح ةربعتسملا درت .امهنم

 .قالطلا يق امهنم ةدحاو ىلع سأب الف هذخأت مل اذإف هربع الو هليقأ
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 اهيلع فلح اذا ةأرملاف هل تلق بسحأ اميف ديعس يبأ نع : ةلاسم
 ايح هلام .نم تذخاف .ائيش هلام نم اهينب تمعطا نا اهقالطب اهجوز
 .بحلا كلذ تنحطو اهل هيلع نيد وأ ةقفنلا نم اهل همزلي امم هتدقتعاو
 افصنم ناك ثنحلا كلذ عقب الو داقتعالا كلذ اهعفني له اهينب هتمعطأو
 ناك اذا اما لاق .نيدلا ءاضق ف كلذكو .فصنم ريغ وأ ةقفنلا يق اهل
 ناك اذا اما لاق .نيدلا ءاضق يف كلذكو .فصنم ريغ وأ ةقفنلا يق اهل افصنم
 افصنم نكي مل اذا امأو .ثنحلا عقي نأ فاخأو كلذ يل نيبي الف افصنم

 هبجوي امب هنود اهل اكلم ريصيو .هيلع هقحتستو اهعسي قحب هتذخاو
 ناو .هلام نم ال اهلام نم مهتمعطا امنا هل ال اهل لام يدنع وهف قحلا
 ناف هل تلق .ثنحلا عقي نأ فاخاو .مهتمعطا هلام نمف قح ربغب هتذخا
 نم ملست له مهتمعطاو .هتنحطف اهيلع اضرق هتدقتعاو هلام نم هتذخأ
 ريغب .تضرتقاف هلام نم ضرتقت نأ اهل نذا ناك اضرق هتدقتعا اذا ثنحلا
 .تضرتقاف هلام نم ضرتقت نأ اهل نذأ اذا امأ لاق .اهل نذأي مل وأ هيأر

 مل اذإ امأو .اهلام نم مهتمعطا امناو .اهل عساو كلذ نآ وجراق هنأر ريغي

 نا فاخأف اهنيد وأ اهسفن تاذ يق كلذ ىلا ةرطضم نكت ملو هنذاب نكي

 هتذخاف كلذ ىلا ترطضا اذا اماو .هل الام يدنع كلذ نوكبو كلذ اهعسدال

 اهل الام كلذ نوكي نأ وجراف سفن وأ نيد تاذ يف ةرورضلا دح ىلع
 هيف كلذ ذخأ ةزاجإ اهل جرخي يدنع لاح لكو .هجولا اذه ىلع اهعسيو
 لاح لكو .ثنح يق يل نيبي الف هنم مهتمعطاف اهل الام راصو هتذخأف
 هلاكلم ربصيف كلذ هل ضباقلا عسي امب فلاحلا نع لاملا مسا ليزيال

 نم .بابلا اذه يق رظناف ثنحلا عقي هنا فاخأو فلاحلل لام وهف هنود

 .عاقرلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا

١٨١



 نوسمخلاو عياسنلا بايلا

 ضقي ق ال لطلا ق

 هربغ ف ناك اذإ هدرو ءيشلا

 ةرص لعجف تعنتماف ةرص هنم ضبقتل اهقالطب هتجوز ىلع فلح لجر
 ضبقلا نأ ربغ ملعأ هللا لاق .ال مأ ربي اهيلإ هعفدو .فوفلم بوت ق
 لوقلاب ضبقيام هنمو .ديلاب هنيعب ضبقيام هنمف ناعم ىلع فرصني
 نالق نولوقي مهنا ىرت الأ .هريغب لوصوب ضبقي ام هنمو .لوبقلاو
 .عيبلاو رارقإلا دنع كلذ بجوتسا وه امناو لاملا ضيقو .رادلا ضيقي

 هكلم ق تراصف .هب اهداقف لبحلا ذخأ وه امناو ةبادلا ضبق نالف لاقيو
 امنا فلاحلا ناك نإف .هديب اهملسو اهب رمآ امنإ مهاردلاو دبعلا ضبقو
 بوذلا اهضبقرأ ملو اهديب هدي نم اهضبقت نأ هنم ضبقتل اهيلع فلح
 لوقلا قلطا ناك ناو .فلح امك ةرصلا ضبقت ىتح اضبق ةرصلاو
 اذا اثناح هرأ ملو ضبقلا هوجو كتفرع دقو .ملعأ هناف بوتلا تضيقو

 ضيقتال اهنا فلح ناق تلق .ملعأ هتناو ضبقلا هوجو دحا ىلع كلذ تضيق

 اهيلا اهعفدو ةاطغم ةقح يق اهلعجو ،ةريثك ررص يق اهلعجف ةرصلا هذه
 .اهنيعي ةرصلا ضيقتال اهنا ملعأ هتنا لاق .ال مأ ثنح مزلي هنم اهتضيقو

 ىرأ الو اهنيعب ةرصلا اهضبق فالخ ةقحلل اهضبقو ررص يق تقرفت دقو
 اذإ ءاوس اهيف .امب ةرصلا ضيوقتال تقلح تناك ناو اهيلع عقي ثنحلا

 نأ لوقي نم ىنعم ىلعق .ضبقلا هوجو كتفرع دقق تقرفتو تعمتجا
 .اهيلع اعقاو الإ ثنحلا ىرأ الو .هنع اهتزاح دقو زوحلا ق ناك ام ضبقلا
 اذا ًاتناح هارأ الف ءيشلل زوحلا وه ضبقلا نأ ىأر نم لوق ىلع وه كلذكو
 ىلا ال قحلا ىلإ ضيقلاب تدصق تناك ناو .ةرصلا هيفو بوتلا تضيق

 اهمزلي ىرأ الف .اهديب رارصلا ضبقتال اهنيمي تناكو ةرصألا نم اهيفام

١٨٢



 .باوصلاي ملعأ هتناو امهنع لأساو نيتلاسملا نيتاه يقرظناف ثخنحا

 اهجوز اهل لاقف امهرد اهجوز مهارد نم تذخأ ةأرما نع ليقو : ةلاسم
 درتست رجاتلا ىلا تبهذف .رجات ىلا هتملس دقو .قلاط تناف هيدرت مل نا
 اهجوز ىلا هتعفدف امهرد اهاطعاف مهاردلاب رجاتلا هطلخ دقو .مهاردلا

 هتدر دق اهنال قلطتال اهنا ضعب لاق .هنيعب هيلع هدرت نأ الإ قلطت لاقف
 هت هتذخاف .مهاردلا هيف يذلا سيكلا اهيلا عفد رجاتلا لجرلا هل لاق
 امهرد جوزلا ذخاف هفرعأ ال ينإف كمهرد ذخ هل تلاقف اهجوز ىلا هتعفد
 .قلطت ال لاق سيكلا نم

 نم مهارد تذخا دقو هتجوزل لاق لجر يق ةيواعم وبأ لاق : ةلأسم

 ىلإ مهاردلا تدرف لاق .قلاط تناف اهيدرت مل نإ هيف مهاردلا تناك عضوم
 تلعف دقف هيلإ اهدرت مل نا ىون ناك ناف .هتين نع هلأستف لاق .اهجوز

 ىلا لوقي هنأكو .هنم اهتذخا يذلا عضوملا ىلا اهدرت مل نا ىون ناك ناو

 ىلا درلا ةين كلذ ف ىون ناك نا لاق هربغ نمو .عضوملا ىلا اهدرت نا

 درلا نوكي لاق نم لاق دقف ىون نكي مل ناو .ىونام وهف هنيعب عضوملا
 عضوملا ق وأ هيلا اهتدر ثيح لاق نم لاقو .عضوملا ىلا لاق نم لاقو .هيلا

 ةرج يف هتأرما قارف لعج لجر يق هللا همحر يلع يبا نعو هنيمي يق رب دقف
 نا تدرا امنا ينا لاق هنا ريغ اهيلع اهتدجوف ةرجلا درتل تبهذف اهتراعا

 .هب قثوي ال نمم وا هب قثوي نمم ناك هيلا كلذف قارفلاب اهنيها
 اهل لاقف .ملعيال ثيح نم امهرد هتأرما هنم تذخا لجر نعو : ةلاسم

 اهذخأف رادجلا يف ةقرخ ىأرف رظن مت اثالث قلاط تنأف مهاردلا درت مل نا
 هتذخاف لع هيدرو هيذخ اهل لاق مت هناكم يق هدر داعف مهردلا اهيف دجوف

 اذه هدقف نم يلع هيدرت مل نا كنا هتين داقتعا ناك ناف هيلع هتدرو ةأرملا

 هتذخأ يذلا اذه رادجلا نم مهردلا تذخأف ةين هل نكت مل ناو .تنح دقف

 الو هنيمي نم جرخ دق نوكي نا وجرا لاقف .كيلع هتددر دقل هذخف كنم

١٨٣



 .اهتدرف قلاط تناف ةبكلا يدرت مل نا هتأرمال لاق لجر نعو :ةلاسم

 نا يراوحلا وبا لاق .هتوقت نا فاخن ءاهقفلا ضعب لاقق تيدس دقو

 لزفلا هيلع تدر دقف لزقلا ىون ناو .تقلط دقف اهنيعي ةبكلا ىون
 .عرشلا نايب باتك ىلا عجر .قلطتالو

١٨)



 نوسمخلاو نماتلا بابلا

 ءارشلاو عيبلاب قالطلا

 نعيبيل هتأرما قلط وز نيكاسملا ىلع هلام ةقدصب فلح لجر نعو
 هنيمي نم هجرخي له هعيبي نا لبق تومي نأ فاخف دبعلا برهف همالغ
 ةعبرا الخ ناف زوجيال عيب هنأل ًاقبآ هعيبيال لاق .قبآ وهو هعيبي نأ
 .ءاليالاب تناب رهشا

 فلح نمو بوبحم نيا .ءاضلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم

 .عقي قالطلا ناف اهلاقتسا مث ةلخن عايق ةلخن يرتشيال قالطلاب

 نأ ليقف عيب يف لاقاف اعيب عيببال هتأرما قالطب فلح نمو : ةلاسم
 نم ىلع اذهو هربغ لاق .ضايقلا كلذكو عيب ةلاقالا نأل قلطت هتأرما

 اهل يرتشيال .هتجوز قالطب فلح لجر يفو ةلاسم .اعيب ضايقلا لعجي
 اهل ىرتشيال ىوبن ناك نا ليقف .اهل هيلع نيد نم اهل ىرتشا مت اغبص
 .تنحيو ىرتشا دقف لوقلا لسرا ناو هيلع ءىش الف هدنع نم

 قالطب فلح لجرو شيرق نب ديعس نعو خايشألا باتك نمو : ةلأسم
 اذكو اذك اذه يمالغ كتعي دق هل لاقق الجر ىقلف ديعلا اذه عابال هتأرما

 بجوي عيب اذهو هتأرما قلطتو هعاب دق لاق كيرأ ال رخآلا لاقف نمتلا نم

 اذكب يمالغ كتعيا دق لاق ءاسو تلق .عيبلا مواسملا ىلع تيتيالو .تنحلا

 كتعب دق لاق ناف تلق .معن لاق .مواسي مل وأ همواس لجرل امهرد اذكو
 لوقي ىتح ال لاق .ءاوس كلذ لك نمثلا نم اذكو اذكب لقي ملو مالقلا اذه

 .عرشلا نايب باتك ىلا عجر .افورعم نمثب هايا كتعب دق

. ١٨٥



 نوسمخلاو عساتلا بابلا

 لزغلاو بوتلاو مهاردلاب قالطلاب نيميلا

 تنك نإ هتجوزل لاقف ةصقان اهدجوف .مهارد . هدنع لجر ق لوقتام

 تلاق متو ائيش اهنم ذخآ مل تلاقف قلاط تنأق .ائيش مهاردلا نم تذخأ

 امهرد اذكو اذك مهاردلا كلت نم تذخا دق تناك اهنا ةريتك مايأ دعي هل

 .قلطت اهنا رثألا يق دجوي دقف ال حأ قلطتأ

 لبق هتقرخ تناك دقو بوتلا اذه تقرخ نا هتجوز قلط لجرو : ةلأسم

 هنا يعم لاق .ةينات ةرم هقرخت عجرت ىتح ما ق قالطلا اهيلا عقيا هلوق

 لبقتسملا نيميلا يف لوالا لعفلاب ثنحي مل دعب نم اهلعف نكمي ناك اذا ليق
 نوكي نا نكميو لبقتسم لعف يدنع وه بوتلا اذه تقرخ نا هلوقو
 .امئاق ناك اذإ كلذ دعب هقرخت

 مل اذاف بونلا اذه لسغت مل نا هتأرما قالطي فلحب يذلا اماو : ةلأسم

 تقو ىلا هلسغ يق اهل دح نكي مل نا ءاليالاب تناب رهشآ ةعيرا ىلا هلسقت

 ىضقنا اذا قلطت امناو كلذ توفيق فورعم ءيش نم وأ كلذ لبق فورعم

 .رهشأ ةعيرأ ليق ناك ولو كلذ تاقو تقولا

 تذخا يذلا يدرت مل نا هتأرمال لاق لجر نع هتنادبع ايأ تلأس : ةلأسم

 هتأرمال لاق يذلا امأو .قلطتال لاق .ائيش تذخأ نكت ملو قلاط تناف
 هسبلي مل وأ هسبل تنحي ليق دق هنا يعمق لزغلا اذه سيليال قلاط

 عم اهقلطف هسبليال هنأ هب اهربخ ربخ اذهو ءانتتسا عضوم اذه سيلو

 يق اليلق ناك ولو ثنح هسبلقف بوت يق لعج وآ ابوت هسبل اذاو سابل وه
 .سيل امم وآ بوتلا ق هلك ناك وأ يبونلا

 قالط فلح ي ذلا لجرلا اماق دمحا ني نسحلا يلع يب ا نع : ةلأسم

١٨٦



 هيلع اهدر مث ةرشع هيلا ملسف ارانيد نيسمخ ديز ىلا ملسي هنا هتجوز
 ملسي ن نأ بح اف .ال ح ] ق ؟الطلا ," نم ملس دق ن روكب ر ارم سمخ هيل ١ اهملسو

 .ملعأ هتناو ىونام وهف ةين هل نوكت نأ الإ ثنحلا نم

 كتقرف ىه هتجوزل لاق لجر نعو .هللا همحر يراوحلا يبأ نع : ةلاسم
 ىلعف .ةلافط تينع امنا لاقو ركنا مت اهدرت ملف كبايت يدرت مل نا
 يه لاق هنا كلذو قلطت مل قالط هتأرمال وني مل هنا لاق اذا تفصوام

 تنا لاق ولو .ىون اميف هلوق لوقلا ناك كلذلف قلاط تنا لقي ملو كتقرف
 درت مل ناف بايتلا درت ىتح اهبرقي نأ هل نكي مل كبايت يدرت مل نا قلاط
 قلاط تنأ هلوق يق اذهو ةقيلطتب هنم تناب رهشأ ةعبرأ ولخت ىتح اهبايت
 قرفيو كلذ ىلع قدصي مل ةلافطلا كلذب تيون لاق اذا هلوق لبقيالو
 الف هلوق لبق هتأرمال ًاقالط نعي مل اذإف كتقرف يه لاق اذإ امأو .امهنيب
 اذه هلوقب اهل ىنعام اهل فلح هنيمي ةأرملا تبلط نإف .امهنيب قرفي
 .عاقرلا ب باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم . .اقالط

١٨٧



 نوتسلا بايلا

 كلذ هدشأ امو اهلسغو بايثل سيلب قالطل ١

 دقو .اهيلإ ءاجف هيبوث هل تلسغ نإ قالطلاب هتأرمال فلح لجر نعو
 عقي دعب هعقرت ملو هتعضوام لوآ ناكو .ةنفجلا يق امه دحأ )١( تشيخ

 ةيصلا هنم بهذت يتح بونلا تلسغ نا لاق .ال مآ قالطلا اهي

 مل .نينتا اناك اذإ امأو . هارأ الف ءانالا ق اهشيخ امأو . تقلط ةساجنلاو

 . هل لسغ مسا هيلع عقوام لوسقلاو امهلسقت يتح قلطت

 هتأرما لزغ نم سبليال فلح لجر ق هتلادبع ييآ نع ليقو : ةلاسم

 بوت ردقب لزقلا نم هيف ناك نا لاقف . اهلزغ نم هيف ابوت سبلف ابوث

 اذهو فلح امك اهلزغ نم ابوث سبلي يتح ثنحيال رخآ عضوم يقو .ثنح
 . لإ بحأ يأرلا

 تسيل نإ قلاط تنأ لاق ناو دمحم يبآ خيشلا ةروثنم نم : ةلأسم

 امامت دنع هخلست مل نإ بوبحم نب دمحم لاق . اهيلع وهو بوتلا اذه

 يقب ولو ةيناث هسبلت يتح قلطتال يلع نب يسوم لاقو .قلطت اهنا همالك
 هتسبل مت . هتخلس اذإ ثنحلا اهيلع عقي امناو اهيلع تاب وأ اهيلع
 .ةينات

 هبوث تطاخف لزغ اهل سبليال هتجوز قالطب فلح لجر نعو : ةلأسم
 نالوق هذه لتم يي ءاهقفلا ضعب نع دجوي يذلا .ال مأ قلطت اهلزغ نم
 دق اذه نأ يدنعو اهلزغ نم سبلي يتح رخآلاو . عقي قالطلا نأ امهدحأ

 . ريتكلاو ليلقلاب ثنحلا عقي وهو اهلزغ نم سبل

 هتأرمال لجر لاق تلق نسحلا يبأ نع خايشأألا باتك نم : ةلأسم

 قالطلا اهب عقي له ابوت اهل دوس وأ ًاغبص اهل يرتشاف . اهاسك نإ قلاط
 . ابوت اهعاب ناف تلق . ةوسكلا ريغ غبصلا نأل قالط اهب عقي هارأال لاق
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 . اهسفن تسكو اهسكي مل هنأل ال لاق .ال مآ ثنحلا اهب عقي له

 سبلف هتأرما لزغ نم ابوث سبليال هتارما قالطب فلح نمو : ةلاسم
 ناو .هتأرما لزغ نم ابوث سبلي يتح قلطت الف هتأرما لزغ نم هيف ابوث
 ولو . تقلط هتأرما لزغ نم هيفأبوث سبلف هتأرما لزغ سبليال فلح
 اهلزغ نم سبل دق هنأل قلطت اهناف هتأرما لزغ نم ءيشب طيخو قرخنا
 نايب باتك ىلإ عجر .اضيأ اهلزغ وهف اهل لزغ نم تطعا ناو . لق ناو
 نا قلاط تنأ ةبيعلا نم ابوت تذخأ دقو هتجوزل لاق لجر نعو . عرشلا
 ءاليإ اذه نا يعمف لاق اهموي نم هتدر مت ةمئاق ةعاس تيقيف . هيدرت مل

 يتح هدرت ملف هيلا هدرت مل نا تقو يف ةين كلذ يف هل نوكت نأ الإ قالط
 ق تاينلا بجوي نم لوق ىلع قالطلا عقي هنا يعمف .تقولا ىضقنا
 اهلوقب تباجأ اذا أربي له هدرأال هل ةبيجم تلاق ناف تلق .ناميالا
 ءالبالا لاخدا ليق هتدرو هدرأال اهلوق هرضدال هنا يعمف.قالطلا عقوال

 .همطفأال تلاقف اذه كدلو يمطقفت مل نا قلاط تنأ اهل لاق نا هل تلقو.

 اذإو ىلوألا لثم هذهف لاق .دعب نم هتمطفو مويلا كلذ هتعضراف

 ملو . هتمطقفأ نأ ةين هل نوكت نأ الا رد دقف رهشألا ةعبرألا ليق هتمطقفأ

 همزلي نم لوق ىلع .ثنحلا عقي هنا يعمف .كلذ تلعفف كلذ همطفت

 . ةينلاب نيميلا

 همدخت ةميتي ةيراج هدنع ناك لجر نعو يراوحلا يبأ نع : ةلأسم
 . تيبلا اذه يق ازبخ يل ةيراجلا هذه تلكأ نا قلاط تنأ هتجوزل لاقف
 تيبلا كلذ ق ازبخ ةيراجلا لكأت ىتح هتأرما قلطت الف تفصوام ىلعف
 سيل يذلا زبخلا نم تلكأ نا امأو . هل يذلا زبخلا نع فلح امنا ناك اذإ

 هل وه زبخ نم لكأت يتح هتأرما قلطت مل هلام نم وه الو كلم هيف هل
 نم ةفاضملا ةدايزلا نم . هل زيبخلا ناك اذإ هلام ربغ نم وأ هلام نم ناك

 .عاقرلا باتك

١٨٩



 نوتسلاو يداحلا بايلا

 كلذ هيشآأ امو لك 5 اد ق الطلا

 ال لوقاف .ال مأ ثنحيأ )١( احس لكاف ابطر لكاي ال قالطلاب فلح لجر
 هلكأي ال دودحم بطر ىلع فلحي نأ الإ بطرلا ربغ حسل اذا هيلع ثنح

 .هلكأ نا ثناح هناف احس راصق

 لكاف اماعط مويلا اذه ف لكأي ال قالطلاب فلح لجر نعو : ةلأسم
 قالطلا بحا لاق .ال مآ هنم قلطت اذه هابشاو بنعلاو بطرلا لتم ةهكاق

 .عقاو قالطلاو ماعطو ةهكاف وهف بطرلا امأ لاق نيح نيتلاسملا نيتاه يق
 املك لاق نم مهنم هيف اهقالط ق اوفلتخا دقف كلذ هابشأو بنعلا اماو
 ثنحي آاحلمو ًاحزق لكأ ناف تلق .ثنحلا هيلعو ماعط وهف ناسنالا معطأ
 هيلع ثنح الو .ماعطب اذه سيل لاق نم مهنم باوجلا ىضم دق لاق .ال مأ
 .هبف

 ًاسفرك تلكاف لقيلا تلكأ نا قلاط تنا هتأرمال لاق لجر نعو : ةلاسم
 اذه نأل ال لاق .قالطلا اهب عقي له ائيش لوقبلا رئاس نم تلكأ وأ الجف وأ

 نا لقي ملو .هنيعب لقبلا ي سنجلا ىلع ةفرعملا مال مالسلاو فلإا لخدا
 .تركذام عيمج يق ثنحي ماللاو فلألا لخدي مل ول هنأل القب تلكا

 قلاط تناو محشلا تلكأ نا قلاط تنا هتأرمال لاق لجر نعو : ةلاسم
 امحل تلكا نإ لاق .اصلاخ امحل وأ محش هيف امحل تلكاف محللا تلكا نا
 رثك وأ لق ةدحاو تقلط اصلاخ امحل تلكا ناو نيتنتا تقلط محش هيف
 نم نيفورعملا نيسنجلا ىلع نيتقيلطتلا عقوأ امناو .دودحم ريغ كلذ نأل
 .دودحم ربغ محشلاو محللا

 له ًانيراق تلكاف رسب تلكا نا قلاط تنا لاق ول كلذكو تلق : ةلاسم
 .نيراقلا عم نيراقلا رسب تلكا اذا عقاو قالطلا هنأ لاق .قالطلا اذهب عقي

 .هلك رمتلا ىلع قلطيو سبايلا رمتلا حسلا )١(

١٩٠ 



 اذهب عقي له ًانيراق تلكاف ابطر تلكأ نا قلاط تنأ لاق ول كلذكو تلق
 ربغ ىلع عقوا هنال هنم بطرأاام نيراقلا نم تلكا اذا قلطت لاق .قالطلا
 .رسيلاو بطرلا نم لكأام ليلق لقا ثنحلا بجواف دودحم

 علطلا نم تلكأف ًايذج تلكأ نا قلاط تنا لاق نا كلذكو تلق : ةلأسم

 عقو دقق ًايذج علطلا نم تلكأ اذا لاق .هتضوضغ يق بذجلا هبشي ائيش

 نا ىلع لديو قلطت مل ابذج نوكيال امب راصو خسفام تلكا ناو .قالطلا
 يف عطق الإ مالسلا هيلع لوسرلا لوقل بذجلا لثم اضغ ناكام بذج علطلا
 .اضيأ بجحلاو علطلا وه موق لاقو .بذجلا وه رثكلا نأ موق لاقو هميرتك

 اذه تلكأ نا هتأرمال لجرلا لاق اذاو .رفعج نب عماج نمو : ةلاسم

 هنم يقبام تلكأ مث فيغرلا ةماع هكلم ربغ يف تلكاف .قلاط تنأف فيغرلا
 اذإف .ثنحلا هب نوكي يذلا ىلا رظنن امنا ان ال اهيلع قالطلا عقو هكلم ق
 .ثنحلا هب عقو هكلم يق ناك

 قالطب فلح لجر يف ةيواعم يبأ نع خايشألا باتك نم : ةلاسم
 تنحط دق ىحرب تنحط نا لاق ائيش هلام نم اهدلو تمعطا نا هتجوز
 كلذكو .ثنحلا هيلع تقحل وآ ثنحت مايأ ةرشع دعي هلام نم اهجوزل

 .هل اهي تنجع نا ةنفجلا

 تلكاف قلاط تناف اماعط مويلا تلكأ نا هتأرمال لاق لجر نعو : ةلاسم
 هتلكأ اذا نبللا اماف .ظيلغ ربغ وأ ًاظيلغ انبل وأ ًاناجنذاب وأ ًاعرق وأ ًاقبن
 اهناف امهتلكأ ناف ناجنذابلاو عرقلا امأو .قلطت اهناف ظيلغ ريغ وأ اظيلغ
 نايب باتك ىلا عجر .تقلط قبنلا تلكا ناو لوقبلا نم امهنال قلطتال
 .عرشلا
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 نوتسلاو يناتلا بايلا

 ةلخنلا نم ناك امب قالطلاب نيميلا
 هربغ وآ رمت وأ بطر نم

 نم تبهذا نا هتأرما قالطب فلح لجر نأ ول بوبحم نب دمحم لاقو
 رمت نع فلح نا لوقأ اناو .قلطتال اهنأ ىون هنم تطعاف .ائيش هرمت
 اهنا ىون هنم تطعاف ائيش رمتلا اذه نم تبهذا نا هتأرما قالطب دودحم

 .قلطت
 هذه تعقو نا اتالت قلاط تنا هتجوزل لاق لجر نع هتلأسو : ةلاسم

 هنا يعم لاق .قالط ةأرملا ىلع عقي له تامف هيلع ةلخنلا تعقوف ةلخنلا
 ءيش ةأرملا ىلع عقي ملو .قالطلا لطب اعم ةلخنلا عوقوو هتوم ناك نا

 دقف ريثك وأ ليلقب ةلخنلا عوقو دعب هتوم ناك ناو .هترتو هتجوز يهو
 ةلخنلا عوقو لاقو .اثالث قالطلا ناك اذا هترتالو ةأرملا ىلع قالطلا عقو

 اهريغ وأ ضرأ نم نكمتو هيلع رقتستام ىلا اهلوصو وه اهطوقسو
 ىنعم ىلع طوقسلا الو عوقولا مسا يدنع اهيلع عقي الف كلذ نود ناكامو
 .ةلوق

 هيلع سيلف بارجلا اذه لكأي مل نا هتأرما قالطب فلح يذلاو : ةلاسم
 اهلثم نم سانلا هلكأي ام كلذ نم لكأي امناو .مجعلا الو فصخلا لكاي نأ

 ملو نيميلا دعب لسع هنم جرخ ناك نا اماو .سانلا نيب فرعلا يناعم نم
 ناو .ربي مل كلذ لكأي مل نإ و هلكأ نيميلا يق مزلي امم كلذ نا يعمق هلكاي

 .هيلع عقي الف نيميلا لبق جرخ ناك

 ىون هنم تبهذاف ائيش هرمت نم تبهذا نا هتجوز قلط لجرو : ةلاسم
 هنا هتنا همحر بوبحم نيب دمحم نع رثؤملا ييا نع كلذ ددعس وبا ركذق
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 كلذ يف هدنع هبشي ال الوا يل نيبيال هنا ديعس وبأ لاق .قلطتال لاق
 اذه هرمت نم تيهذا نا لاق اذا لوقأ انأو رتؤملا وبأ لاقو لاق مت .فالتخا

 لوق ىنعم ىلع فالتخا اهيف هبشي هناكو قلطت اهنأ ىونلا هنم تبهذاف
 .ائيش كلذ يف لوقيال هنا لاقف .كلذ يف ديعس ابآ تعجارق ديعس يبأ

 ةلخنلا هذه تعقو نا اثالث قلاط تنا هتأرمال لاق لجر نعو : ةلاسم
 يبا نع نسحلا يبا نع ديعس وبا عقرف تامف هيلع ةلخنلا تعقوف

 ثالت ةقلطملا ةدع اهتدع نوكتو تالث قلطت لاق هنا .هتنا مهمحر يراوحلا
 ىلا ةلخنلا لوصو لبق تام هنا حصي نأ الإ ائيش هنم ثرتالو ضيح

 .هترتو اهجوز اهنع يقوتملا ةدع اهيلعف هتأرما يهو تام دق نوكيف ضرألا
 قالطب فلح نمو .عماجلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم

 الف .لخلا هتيب لخداو الخ رمتلا كلذ لمعف رمتلا اذه هتيب لخد نا هتأرما

 باتك ىلا عجر .هلك لخدي ملو بهذ دقام هنم بهذ دق ناك اذا هيلع ثنح
 .عرشلا نايب
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 نوتسلاو ثلاتلا بايلا

 خيبطلاو محللاو رجشلاب قالطلا

 الصب تخبطف ًارجش اذه همحل يف تخبط نا اهقالطب فلح ناف هل ليق
 مل ماطعأ الب اسور ناك ناو ثنح ًاماثع لصبلا ناك نإ لاق ثنحي له
 ناك نإف تلق .ثنحي هنا يدنعف ىنعملا يق اماو .يدنع ةيمستلا يف ثنحي

 برقأ يدنع اذه لاق .سورلا تخبطو ماتعالا تجرخاف ماتعا الب اسؤر
 .هلوق ىنعم ىلع اذه يق ةيمستلاو ىنعملا ف ثنحت اهنأ يعمو

 هلكأف محللا اذه خبطت مل نا هتأرما قالطب فلح لجر نعو : ةلأسم

 ينغي الو تقلط دق لاق هنيح نم رونسللا وأ بلكلا تخبطف رونس وأ بلك
 هتلكاف ماعطلا اذه لكأي ال فلح ول كلذكو .رونسلا وأ بلكلا خبط اهنع
 اذه نأل ثنح امل ماعطلا اهلكا نيح يق اهلك ةاشلا ةأرملا تلكأ مت ةاش
 .هلاح نع ربقت دق ماعطلا
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 نوتسلاو عبارلا بابلا
 برشلاو لك الاب قالطلا

 ةأرماو ىه تطلخف قلاط يهف اهبح نم لكأ نا هتأرمال لاق لجر نعو
 لاق .ملعي ملو ةأرملا دنع نم لكأ اذا ازبخ وأ اقيقد هاتمسقو هاتنحطو ابح
 اهبح نم اذه سيل كلذف اهبح نم اماو .لكأ دق ناكل بحلا اذه نم لاق ول
 مل ولو قلطت لاق نم لاقو اذه ليق دق معن لاق هريغ نمو .ًاقالط ىرأ الو

 اذا كلذو .ادودحم ناك ولو قلطتال لاق نم لاقو .دودحم بح نم نكي
 نم لكاي نا الا موسقم ريغ وأ اموسقم ناك نيطيلخلا زبخ نم ناك
 نم لاقو .ىرخألا ةأرملا ةصح نم رثكا ناكل مسق ول نوكيام نيطيلخلا
 لاق نم لاقو .مسقي مل وأ مسق اريتك وأااليلق ثنح دقف هنم لكأ اذا لاق

 .مسق اذا ثنحي الو مسقي مل اذا ثنحي
 ءاملا اذه نم تيرش نا قلاط تنآ هتجوزل لاق لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 اذه ىون ناك نا لاق تقو يف ىه تبرشو .تقو يف كلذو يرجي جلف وهو
 .قالطلا عقو وني مل ناو هتين هلف هنيعي ءاسملا

 بللا تلكأف زوم قزع لكأت مل نا هتارما قالطي فلح ناق : ةلأسم

 سانلا نال فالتخالا هيف يرجي هناف ابطرم قذعلا ناك نإف .رشقلا تقلاو

 رشقي هنا نم فراعتيام ىلع هرشقب زوملا خبط نا اماو .هلكأ يف نوفلتخي
 فاخاف .خوبطملا ىلع رشقلا نم كلذ لكأت ملف خبطي مت ايلعلا ةرشقلا هنم
 يق مزلي الف هلكات اهنا فلح اذا زوجلا اماو .فالتخا ىنعم الب ثنحي نا
 .دنع رب دقف هلك زوجلا دومع فلاحلا لكا اذاو ةرشقلا لكأت نأ كلذ
 .سانلا نم فراعتلا ىنعم يف فالتخا كلذ ق يل نيبيالو

 له هراغم تلكأف اشيع تلكا نا هتجوز قلط لجر نع هتلاسبو : ةلاسم

 لاق تبرش ناف هل تلق .شيعلا نم سيل هنال قلطتال اهنا يعم لاق قلطت
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 .ائىش ضرألا لوقب نم تلكأ نإف هل تلق .شيعلا نم هنا ليق هنا يعم
 وا انبل وا انمس تلكا ناف تلق .هب شاعي امم ناك اذا قلطت اهنا يعم لاق
 .قلطت يعم لاق .قلطت له الخ

 نكي ملف ءاملا نم زوكلا فام برشت مل نا هتأرما قلط لجرو : ةلاسم
 مل نا لجر وأ يبص ىلع هتأرما قالطب فلح لجرو .قلطتال لاق .ءام هيف
 ىتح قلطت ةأرملا نإف .اهتلكأ دق لاق مث اهب زربو اهلمحف ةزبخلا اذه لكاي
 .اهلكأ دق هنا لدع يدهاشب حصي

 تلكأ نا قلاط تنا هتجوزل لاق لجر نعو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم

 بحلا اذه نم اهلبق نحط دقو ىحرلاب تنحط وا هب تلدبف ةعفقلا هذه
 ىتح قلطتالو تلدب اذا قلطت لاق .ال ما قلطت هنم اهيلع فلح دق يذلا

 .دودحم هنال هلك هلكأت

 هدح دق اماعط لكأت مل نا هتجوز قالطب فلح لجر يق ليقو : ةلاسم
 عقاو ثنحلا نا اهلك ةبادلا كلت ةأرملا تلكأو هلك ماعطلا كلذ ةباد تلكأف
 .هلكأت ملو بهذ دق كلذ نأل اهيلع

 هتجوزل لاق لجر نع هتلأسو دمحم يبأ خيشلا ةروثنم نم : ةلاسم

 تبرشو تقو يف كلذو يرجي جلف وهو ءاملا اذه نم تبرش نا قلاط تنأ
 عقو وني مل ناو هتين هلف هنيعب ءاملا اذه ىون ناك نا لاق .تقو يق يه
 .قالطلا

 اهزبخ وهف هزبخ نم تطعاف هتأرما زبخ لكأي ال فلح نمو : ةلأسم

 حفصو تنجع ناو .اهزبخ وهف اهريغ حرطو تحفصو تنجع ناو .اضيا
 ناو ثنحي مل هل هتبهوف اهلام لكأيال فلح ناو .ثنحي مل لكاف اهريغ
 .تقلط لكأف هل هتبهوف اهلام نم هلكايال دودحم ءيش ىلع اهقالطب فلح
 نورخآ لاقو .ثنحي موق لاقف اهلام هل تبهوف اهلام نم لكأيال فلح ناو
 هليدب لكاو هب تلدابف اهلام نم لكأيال فلح ناو .جلا يبحأ وهو ثنحيال
 .هنم لكأيال اهلام نم دودحم ءيش ىلع فلح ناو .تنحي مل هنمت لكا وا
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 لاقو .ثنحي موق لاق لكأف هنمت تذخاو هتعاب وأ هربغ هي تلدايف

 نايب باتك ىلا عجر .كلذ يق رظناف هنم هليدبو هنم كلذو ثنحيال نورخآ
 .عرتل أ
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 نوتسلاو سماخلا بايلا

 تيبلا نم اهجورخب ةجوزلا قالط يق

 اهبورغو سمشلا قورشو هلوخد وآ

 تناف تييلا اذه وا رادلا هذه كتخا كيلع تلخد نا هتأرمال لاق لجرو

 ىرن الف .ال ما قلطتا تيبلا رهظ ىلع ىرخا راد نم اهتخا تدعصق قلاط

 ثنح دقق تيبلاب ةطبحم ةرجح تييلل ناك اذا هتناديع ويا لاقو .اقالط

 .قالطلا عقوو
 نا الا دبز راد تلخد نا هتآرما قالطب فلح لجر نع هتلآسو : ةلأسم

 عقي الو متأملا ىلع هنذا ربغب لخدت له تيم هيف تامق توم هيف ثدحي

 سيل ما كلذ دعب تدارأ املك لخدت نا اهلف هل تلق .يدنع اذكه لاق قالط

 ةدودحم ا راد لخدت الا فلح اذا هنا يعم لاق .هنذاب الا ةدحاو ةرم الا اهل

 لخدت نا اهل سيلق توم ثدح اهيف ثدحق توم ثدح اهدقف ثدحن نا الا

 لخدت عجرت نا سيلو .توم ثدح اهيف ثدح اذا ةدحاو ةرم الا رادلا كلت

 رادلا ق ثدح اذا هنا لاق نم لاقو .لوقلا ضعب ق ربقي مل تيملا ناك ولو
 ىتح الا لخدتال اهنا وه ينعي نآ الإ تدارا املك لخدت نا اهلف توم ثدح

 كلت تناك اذا ةرم ثدح لك يق الا لخدت نا اذه ىلع اهل سيلف توم ثدحي

 .هتدارا

 لاق لجر نع هلا ىضر ديعس نب دمحم ديعس ابأ هتلاس : ةلأسم

 قالطلا عقي الو ءانتتسا نوكي له .رادلا تلخدام قلاط تنا هتجوزل

 ءانثتسا ىنعمو ءاقب نبينعم لمتحي اذه نا يل عقي لاق .اهلخدت ىتح

 ىون هنا لاق ناف .كلذ يق هتين هل نوكت نأ بحأو رادلا لوخد ةيداقل

 .رادلا لخد نكي مل نا قلطتال اهنا امهدحأ نيلوق هيقف نا يعمق يفنلا
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 نوكي الو ًاربخ اذه نوكيو اهلخدي مل وأ رادلا لخد قلطت اهنا امهدحاو
 اهلخد نإف .رادلا لخد نا ينعي رادلا لخدام ىون هنا لاق ناو .ءانثتسا

 ةيناذه يف لعجي اضعب نأ بسحاو .قلطت مل اهلخدي مل ناف .قالطلا عقو
 حصي ىتح همزلا امهدحأب مكحلا هيلع بجو اذا نيينعملا لمتحا اذا

 .هتقلطم ىلع لخد هنا هتأرما هتمهتا نا كلذكو هل تلق .هربغ نم ىعداام
 نم قالطلا عقي له اهيلا لخد نكي ملو اهيلا تلخدام قلاط تنا اهل لاقف
 يدنع اذه لاق .لخد نكي مل نا قلطت الو ءانثتسالا لمتحب ما هنيح

 ىضم دقو ةبطاخملا ىنعم ىلع ايفن نوكي نا برقا اذه نا الا ءاوس لوألاو
 سمشلا تقرشا ام قلاط تنا اهل لاق نا تيأرا هل تلق .يفنلا يف لوقلا
 اذه نا الا لوالا لتم هنا يعم لاق..لوألا لتم اذه نوكي له تبرغامو
 سمشلا تقرشف البقتسم ناك اذإف تلق .لبقتسملل ن وكي نا يدنع برقا

 اهيلع عقو تقرشأ اذا اهنا يعم لاق .قالطلا نم اهيلع عقي مك تبرغو

 ظفللا اذهب قالط اهيلع عقيال مث .ةقيلطت اهيلع عقو تبرغ اذاو ةقيلطت
 تبرغامو .سمشلا تقرشام قلاط تنا لاق نا تيأرا هل تلق .يدنع

 نيبت اهنا يعم لاق ثالثلاب نيبت له .تقرشو تبرغو تقرشف تقرشام
 .هلك اذه نوكنب ىتح قالطلا عقيالو تقرشو تبرغو تقرش اذا ةدحاوب

 ةقيلطت قالطلا عقي هنا يعمف تبرغو تقرش اذا دحاو ىنعم هنا يعمو
 رزيبخلاف ازيخو ازراو ازبخ تلكأ ام هلوقك يدنع مالكلا يق ريركت اذهو

 هل تلق .يل عقي اذه ىلع تقلط ًزراو ازبخ تلكأ اذا يدنع دحاو هانعم
 نتنتا تقرشامو تبرغامو .سمشلا تقرشام قلاط تنا اهل لاق نا تيأرا
 يذلا انهاه ىنعملا امناو هل تلق .كلذ ق رظناو يل عقي اذكه لاق ثالثلاب

 لاق نا كلذكو هل تلق .يدنع اذكه لاق واولا وه لوالا ىنعملا نيب قرف

 .تقرشام هلوق لتم نوكيا تبرغ ام مت سمشلا تقرشام قلاط تنا
 قلاط تنا اهل لاق ناف هل تلق .يدنع دكا اذهو يل عقي اذكه لاق تبرغامو

 .قالطلا نم اهيلع عقي مك تبرغو سمشلا تقرشف تبرغ امو تقرشام
 هلكأ تبرغ مت سمشلا تقرشام لاق ناف هل تلق .ةقيلطت اهنا يل عقي لاق
 تقرشام لاق نا كلذكو هل تلق .ةقيلطت عقتو ءاوس هنا يل عقي لاق .ءاوس
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 اهنا يعم لاق قالطلا نم اهيلع عقي مك تبرغو تقرشف تبرغ اذا سمشلا
 تبرغ اذا تقرش اذا لاق نا تيأرا هل تلق .ةقيلطت عقؤ تبرغو تقرش اذا

 تلق .ةقيلطت اهنا يل عقي لاق .قالطلا نم اهيلع عقي مك .تبرغو تقرشف
 نم اهيلع عقي مك تبرغو تقرشف تبرغ اذاو تقرش اذا لاق ناف هل
تعقو تبرغ اذاو ةقيلطت تعقو تقرش اذا ناتقيلطت هنا عقي لاق .قالطلا



 نوتسلاو سداسلا بابلا

 ىلإ جورخلابو جحلاب قالطلا
 ةفاضملا ةدايزلا نم جحلا

 وبا لاق .قلطت ىتم .قلاط تناف تججح اذا هتجوزل لاق لجر نعو
 جحلاب مرح اذإ ةيمستلا ىنعم ىلع لوقلا ضعب يفف فالتخالا هيق ديعس
 يذلا .جحلا متي ىتح لوقلا ضعب يقو .جاح ىمسي هنأل قالطلا عقو دقف
 الا متيال هنال ةرايزلل فوطي ىتح لوقلا اذه ىنعم ىلعو هب الا متيال

 .ةرايزلا فاوطب

 نإف هنيح نم ًايلوم ناك قلاط تناف بطرلا لكآ خل نا لاق ولو : ةلأسم

 كلذ لبق ىطو ناو .ءاليالاب هنم تناب رهشأ ةعبرا ىلا بطرلا لكأي مل
 بطرلا ناك ولو افالتخا كلذ يف ملعن الو هيلع تدسف بطرلا لكأي نا لبقو
 اذهي ءاليالاو قالطلا وآ ءالبالا نم كلذ هجرخ الو تقولا كلذ ق افورعم

 مدعك كلذ مودعم ريغو ءاتشلا ف بطرلا ىلع ردقي نا نكمي هنال هبش
 .ءامسلا ىلا دعصأ مل نا هل هلوقك هربغ

 نييو هنيب ناك ناف قلاط تناف ماعلا جحا مل نا لاق اذاو : ةلاسم

 جحي نا لبق ىطو ناو .ءاليالاب موكحم ريغف رهشا ةعبرا نم لقأ جحلا
 اهدسفيال ضعبو يطولاب هيلع اهدسفي ضعبف فالتخالا هيطو يفق
 ناو .ءاليالا عقي ملو قالطلا عقو الإو كلذ هماع يف جح ناف ىطولاب هيلع
 نا الا رهاظلا مكح يف يلوم هناف رتكا وا رهشا ةعبرا جحلا نيبو هنيب ناك
 ءاليالا نم مزليام مكح مودعملا هنع ليزيالو هذه جحلا ءاج اذا ىوني
 ناف فالتخا هيف هلاحب يطولاو هيلع ءاليا الف ءا اذاف لاق ناف .قالطلاو
 يف جحي نا ردقيال هنا لئاق لاق ناف .هتأرما تقلط ماعلا اذه يف جحي مل
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 الف ءاتشلا تقو ف بطرلا لكأي نا ردقيال كلذك هل انلق .جحلا مايا ريغ

 قالطلا مكح نكمي امم ءاليالا مكح هيلع بجي لب ءاليا الو هيلع قالط
 رثألاف لاق ناف .قالطلا هيلعف .جحلا ىلع ردقيال ناك ناو .نكميال اميف
 لها جورخ تقو ءاج اذإف أطي هنا ماعلا جحا مل نا لاق اذا المجم ءاج

 نا هنا انعم ينعم دحا لمتحي هل انلق .ثنح جحي مل ناف .جرخ هدلب

 تقولا ناكو كلذ ربسفت نع ىنعملا ىفتكاف جحلا نم ابيرق هعضوم ناك

 نا هلوقب ربسفتلا نع رمالا رهاظ يق ىفتكا هنا انعمو رهشا ةعبرا نم لقا
 ىنعملا ف كلذ هل عسو جحلا ءاج اذا الإ جحيال هنأ ىنعماق ماعلا جحي مل

 ىلع جرخي اذهو ةيمستلاو يناعملا ىلع جرخت ناميالاو ظفللاو مكحلا يق ال
 هب انلقام ةيمستلاو مكحلا ق جرخيو ةنسلا هذه وأ ماعلا لاق اذا ىنعملا

 مدعلاب هنيح نم اقلطم وا ايلوم نوكي هناف رتكا وا رهشا ةعبرا ناك نا
 .جحلا ءاج اذا لاق اذا كلذ ف جحلا ءاج اذا لوقي نأ الاو

 هنيب ناك نا اضيا كلذك وهق قلاط تناف جحا مل ناف لاق اذاو : ةلأسم

 بوجو نم دكأ هنأ اذه يف لوقتو رتكا وا رهشا ةعبرا نم لقا جحلا نيبو
 قالطلا اماو ءاليالا اما نيمكحلا دحا همزليو دودحم ريغ ناك اذا ءاليالا

 يق الا نوكيال جحلا نأل لوالا مكح نع اضيا جرخي الو .كلذ نع زجعلل
 جرخا مل نا لاق اذاو .ىنعملا ق نابراقتيال السرمو ماع هلوقف جحلا مايا
 اديعب وا ابيرق ناك ةلاحم ال ءاليالا هب عقاو اذهف قلاط تنأف جحلا ىلا

 ىلا جرخي مل ناف ناك تقو يأ يق جحلا ىلا جرخي نا نكميو زوجي دق هنال
 لبق اهيطو ناو .ءاليالاب هنم تناب رهشا ةعبرا ىلا كلذ ىلع فلح دم جحلا

 مل نا اهقالطب فلح دقو جحلا نود عوجرلا داراو جحلا ىلا جورخلا
 عجر مت جحلا ىلا اجراخ هلزنم نم جرخ اذا لاق نم لاقو .جرخ مث جرخي .
 نارمع نم جرخي ىتح ربيال لاق نم لاقو .هدلب نارمع نم جرخي ملو
 ناو .ربي كلانه مت جحيو جرخي ىتح لاق نم لاقو .جحلا ىلا اجراخ هدلب
 دعب وأ ةعبرالا ف كلذ ناك رب دقف كلذ هروف نم جحو جحلا ىلا جرخ
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 هتينو جرخ اذاو .كلذ هروف نم جرخو ةعبرألا لبق جرخ اذا ةعبرألا
 ىتح رببال هنا جح ولو لاح لك ىلع كلذي ربي الق جحلا نود عوجرلا

 ىلا جرخي مل نا فلح دقو جحلا ىلا جورخلا ربغ جحلاو .جحلا ىلا جرخي

 .هتنا ءاش نا كلذ مهفاف جحلا ىلا جرخي ىتح ربي الق جحلا

 ليضفتلا ق قالطلا باب فنصملا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم

 نم لضفأ مدآ ينب نم هتنا ءايلوا نكي مل نا قلاط هتأرما لاق ناو
 لاق .لضفا ةكئالملا دارا هلعل اونوكي مل نا قلاط هتأرما رخا لاقو ةكئالملا

 ملعا ةكئالملاو لضفا وهف ملعا ناك نم لاقو لضفا ةكئالملا دلخم نب ربشي

 .عوطاو هناب

 .ىسيع نم لضفا الع دمحم نكي مل نا قلاط هتأرما لاق ناو : ةلأسم

 دمحم وبا لاق .دمحم نم لضفا ىسيع نكي مل نا قالطلاب رخا فلحو

 فالتخالاو عيمجلا لضفا دمحم لوقب نم مهنمف كلذ ق نوفلتخم سانلا

 ناف .ضعب نم لضفا مهضعب ءايينالاو لاق ل دمحمو ليربج :ق اضا

 لضفا ميهاريا ناف :ميهاربا نم لضفا ىسوم نكي نا قلاط هتأرما لاق

 .نلك ميهاربال عبت سانلاو افينح ميهاربا ةلم اوعيتاو ىلاعت هتنا لوقل

 هلك اذه نا يراوحلا يبا نعف كنم لضفا تنك نا لاق ناو : ةلأسم

 .هسبلب ىلوا وهو سبل

 لاقو ينم لخيا نكت مل نا اتالت قلاط هتأرما لجرل لاق نمو : ةلاسم

 .اعيمج امهاتآرما تيهذ دقق كلذ لتم رخا

 هما نم اربخ اهما تناك نا لاقف همأ نم ربخ اهما هل تلاق ناق : ةلأسم

 انأ امأف نسحلا وبا لاق .هبذك ملعي ىتح لاق امل دلقم ليق دقف قلاط ىهف

 .ملعأ هتناو ملعيال بيغ ىلع فلح اذه نأل كلذك لوقأ الف

 اذهف امهيأ فرعي ملو هتأرما ما نم ربخ ةما نا فلح نمو : ةلأسم

 ةفرعم وهف سانلا عم نالف نم ريخ انالق نا فرع نا ليقو .سيل
 .عرشلا نايب باتك ىلإ عجر .سبل اذه لوقي نم مهنمو .فلح نم تنحيالو
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 نوتسلاو عياسنلا بايلا

 كلذ هيشأ امو حيقل او نعلل اد ق الطلا

 لاق لجر يف هللا همحر يراوحلا يبا باوج نمو .ةفاضملا ةدايزلا نم
 نوعلملا اذه تلاق وأ نوعلملا لوقت اهعمسنف ينينعلت يتعجر نا هتأرمال
 اهلوقف هل نعت مل اهنا ةأرملا تلاق اذإف .كل نعا مل تلاقف اهلأس ناف
 وأ هلا هنعل لوقت ىتح هتنعل اهارا الف نعتلملاو نوعلملا اهلوقو .لوبقم

 .هتلا ةنعل هيلع

 تناف يهجو يحيقت يتدع نا هتآرمال لاق لجر يق هباوج نمو : ةلاسم

 نااهل لاق اذإف تقصوام ىلعف ءاتلاو نبسلاي هلقسا هجو تحيقق قلاط

 ريغ هجولاو هجرف كلذ سيلف هربد هجو تحبقف يهجو يحبقت يتدع
 .لاق امك ههجو حبقت ىتح قالطلا هيلع عقيالو جرفلا

 تناف .ةنعللا هذه لع يتددر نا لاق مث هتأرما نعل لجر نعو : ةلاسم
 الإ قلطت اهارأ ال لاقف هتنعل مايأ الخ اذإف ةعاسلا كلت هيلع درت ملف قلاط
 .يتنعل يتلا ةنعللا كلت وأ هذه كيلع تددر دق لوقت نأ

 يتحيبق نا قلاط تنا هتأرمال لاق لجر نع يراوحلا ايآ تلأس : ةلأسم

 يراوحلا وبا اهنع فقوف هطهر هجو ىلع ههجو هتنا حيق تلاقف يبأ هجو

 امف ديعس ييأل تلق .اضيا دمحم وبآ اهنع فقو كلذكو .ائيش لقي ملو

 يناعم يدنع هبشي ينا ريغ هنع اوفقو اميف انا لوقأ ام لاقف تنا لوقت

 كطهر الولو هنلا لوقل قلطت اهنا لوقلا ضعب يف يدنع جرخيف فالتخالا
 .يدنع هطهر نم هدلاوو ةربشعلا نم انهاه طهرلا نا اولاقف كانمجرل

 ربغ مهو طهر ةعست ةنيدملا ف ناكو ىلاعت هنلا لوقل قلطتال لاق نم لاقو
 يف هتدجو يذلاو فيضملا لاق .ملعأ هتناو هابشألا انهاه مهو ةريشعلا

 ةعبسلا نيبام لاقيو ةرشعلا ىلا ةثالثلا نيبام ددع طهرلا نا نيعلا باتك
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 يا كطهر ءالؤه لوقت ةرشعلا طمهرلاو .رفن كلذ نودامو نم ةرشعلا ىلا
 .هتجوز هتربشع جوزلا ىتح ةرشاعملا نم ةريشع تيمس امناو كتربشع

 ىل نيبي يذلاو ءاقبلا ةرشاعملا لوط يقو ..تارشعم بوطخلاو كرمعل :لاق
 وبا ركذام ربغ ىرخا طهرلا يناعم نم فالتخالا لوخد ةلاسملا هذه يق
 قيرط نم فالتخالا لوخد ىرأ انأو قيرط نم فالتخالا ركذ هنال ديعس

 مهتلمج يف هلوخد تبت نا طهرلا ةلمج يف هلوخدل بألاب ةحبقلا قلعت
 هديري نأ الإ لخدي ال ليقو مهتلمج نم هنثتسي ملام مهيف لخدي ليقف
 فلح نميف ليق امك لخديال هنا المجم ليقو لخدي هنأ المجم ليقو مهعم
 ليقو ثنحي هنأ المجم ليقف مهيلع ملسف ةعامج يق هب رمف انالف ملكيال
 نأ الإ ثنحي ال هنا ليقو هينثتسي نأ الإ ثنحي ليقو .تنحيال هنا المجم
 لوقلا قالطل بجوأ امل ةلأسملا ظفل انربتعا ول انا ىلع مهيف هديري

 هطهر هجو ىلع ههجو هللا حبق تلاق اهنال ظفللا يقالو ىنعملا يق قالطلاب
 .ةفاضالا ىنعمب ضفخ فرح ىهو فطعلا فورح نم تسيل ىلعو

 يأ بلكلا هجو ىلع ههجو هنلا حبق ةماعلا لوق ىنعم نا همهوتأ يذلاو

 هننثتسي ملام ثنحلا بجوأ نم ةلع نظاو .بلكلا هجوك ههجو هتنا هوش
 مهيف الخاد وه ناك مالكلا ق مهلمجأ املف ظافلألا ىلع ناميالا نا ىلا بهذ
 همالك قف هديري ىتح ثنحلا هيلع بجويال نم ةلعو .مهنم دحاو وه ذا
 ول هنال هداقتعا ىلع ةظفل ناك همالك كرت ادقتعم ناك امل هنا ىلا بهذ هلعل

 لامعالا ةلي يبنلا لاق دقو .هليحي ىتح كلذ ىلع وهف هملك امل اركاذ ناك

 يتلا للعلل قالط بوجو ينبجعيالو .ىونام ءىرما لكلو تاينلاب
 عيمجب ىلاعت هللاو ملساو ءرملاب ىلوأ ملعيال امع توكسلاو كلذ ق اهتركذ

 .عرشلا نايب باتك ىلا عجر .ملعا كلذ
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 نوتسلاو نماتلا بابلا
 ةالصلاو ةاشلا حبذب قالطلا

 مل نإ وأ ةادغلا ةالص تلص وأ ةاشلا هذه تحيذ نا هتأرما تقلط نمو

 مل نا لاق ناو .قلطت اهناف ةاشلا كلت تحبذو اهتلص تناكف اهلصت

 نم تلخد تناكام اهرضيالو نيميلا دعب نم هلخدت ىتح نالف تيب لخدت

 لعفي ىتح ثنحلا عقيالف ىرخا ةرم هلعف نكمي املك كلذكو .نيميلا لبق
 حيذلا لتم ةدحاو ةرم الإ لعفي نأ هلعف نكمي الامو .نيميلا دعي نم

 نمو .ثنحلا عقو نيميلا لبق نم هتلعف دق ناك اذإف .كلذ وحنو ةالصلاو
 ةالص تيلص نا قلاط تنأ اهل لاق اذا اذهب دارا هنا انعم يذلا هربغ
 لصت مل نا قلاط تنا اهل لاق ناو .قلطت اهنا اهتلص دق تناكو ةادغلا
 هيلع دح هنال قالطلا عقو دقف تلص دق تناكو مويلا هذه ةادغلا ةالص

 لعف ىلع اهب اهيلع فلح يتلا هنيميو هلعفت عجرت نا نكميال لعف ىلع
 تناكو ةمتعلا ةليللا تيلص ينوكت مل نا قلاط تنا اهل لاق ولو .لبقتسم
 يلخدت مل نا قلاط تنا اهل لاق ولو .اهيلع هنيمي ق رب دق ناكل تلص دق

 رادلا تلخدف تعجر مت .مويلا لوا يق رادلا تلخد دق تناكو ديز راد مويلا
 رادلا لخدت مل ناو قالطلا عقي الو هنيمي هل تربآ دق تناك مويلا كلذ ق

 دقو .قلاط تناف نالف راد يلخدت مل نا اهل لاق نا كلذكو تقلط مويلا كلذ
 ىتح هذه هنيمي دعي لخدت مل نإف كلذب قلطت ال اهناف رادلا تلخد تناك

 راد تلخد نا قلاط تنا لاق اذاو .ءاليالاب هنم تناب رهشا ةعبرا يضمت
 عجرت ىتح قلطتال اهناف مويلا كلذ رادلا تلخد تناك دقو مويلا اذه نالف
 فلح اذا كلذكو .رادلا لخدت عجرت نا نكمي هنأل مويلا كلذ يق رادلا لخدت

 .كلذك وهف دودحم موي ريغ يق كلذب اهيلع

 مويلا ىلص نا هتجوز قالطب فلح لجر نعو يراوحلا يبا نع : ةلاسم
 دقف الاو ىنعم هل ناك ناق تقفصوام ىلعق .ثنحي له تلق ىلص ناك دقو
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 ةلفانلا نأل ثنحي الف ةضيرف ىلص نكي مل ناو ةضيرف ىلص ناك نا ثنح
 لكالا ف لاق نم لاق دقو .برشلاو لكالا لثم ءيش دعب ائيش نوكت
 دق ناكو ةليللاو مويلا لثم ادودحم تقولا ناك اذإ كلذ ءايشأو برشلاو

 نوكي نا نكمي ناك اذا ذخأن هيو انيلا بحا لوألا لوقلاو ثنحي هناق لكأ

 نا هتجوز قالطب فلح ول اولاق كلذكو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 ةضيرف تلص ناو نيتعكر يلصت ىتح قلطت الف ةلفان تلص ناف تلص

 .اهدوجسو اهعوكرب ةالصلا متت ىتح

 عجر .اهلك اهبلحي ىتح ثنحيال ل اقف ةاش بلحبال فلح نمو : ةلأسم

 .عرشلا نايب باتك ىلا

_ ٢.٧



 نوتسلاو عساتلا بابلا
 هموصل اد ق ١)د طلا

 رطقفاو رفاس رهشلا ءاج املف ناضمر موصيال هنا قالطلاب فلح نمو
 .هتأرما قلطتالو رهشلا ريغ لدبلاو ثنحيال هناف هلدب ماص مت هرفس يق

 موي ماصف قلاط هتأرماف ديعلا موي مصي مل نإ لاق لجر نعو : ةلاسم
 مل نا تلاق ةأرما كلذكو .موصب سيل ديعلا موص نال تقلط لاق ديعلا

 عقو دق لاق ضئاح يهو تلصو مويلا كلذ تضاحف رح يدبعف ادغ لصأ
 .قتعلا

 تججح نا هتأرمال لوقي يذلا ق اولاق دقو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسض
 .تيبلا رادزت ىتح قلطت الف تجح اذإف .قلاط تناف

 قالطب فلح لجر نع هتلأسو دمحم ييبأ خيشلا ةروتنم نم : ةلاسم

 عقيال هنا هرفس يق رطقآو رفاس هنا مت ناضمر رهش موصيال هنا هتجوز
 .فالتخا كلذ يف لاق .هدلب يق ميقم وهو رطفا ناف تلق .قالط هتجوز ىلع
 .قالطلا عقي هنا لاق ضعبو .قالطلا عقيالو رطفا دق هنا ضعي لاقف

 مايصو هتأرما تقلط هماصف رطفلا موي مصي مل نا قلاط هتآرما لاق نمو
 ةليللا هذه مصي مل نا قلاط هتأرما لاق ول كلذكو .مايصب سيل رطفلا

 .عرشلا نايب باتك ىلا عجر .ليللا يق مايصالو قلطت هتأرما نا اهماصق

٢.٨



 نوعبسلا بابلا

 جورخلاو يضملاو باهذلاب قالطلا
 كلذ هيشآ امو ءيجملاو

 يلع تنأف ةادغلا نالف ينب ىلا تبهذ تنا نا هتجوزل لاق لجر نعو
 ىشعلاب ناك املف اهل لاق نيذلا موقلا ريغ ىلا هدنع نم تجرخف قلاط

 هتجوز يف هيلع ساب الف تفصوام ىلعف .اهب ىنع نيذلا موقلا ىلا تبهذ
 .سمشلا لاوز دعب مهيلا تبهذ امنا ناك اذإ

 هتجوزل لاق لجرو .بسحا اميف دمحأ نب نسحلا يلع يبأ نع : ةلاسم
 نا هلوق لتم هلوق نوكيأ قلاط تناف اذكو اذك عضوم ىلا تيضم نا
 ىلع تبهذ نا هلوق لتم اذه نا بسحا .قرف امهنيب ما تبهذ نا وا تجرخ
 .ملعأ هتناو تقرعام

 ينيتقحل نا هتجوزل لاق لجر نعو ديعس يبا نع بسحا : ةلأسم
 اهل لاقام مهفتستل اليلق هفلخ تشمف قلاط تناف قيرطلا هذه ق ةليللا
 وأ اليلق قيرطلا كلت يف ةليللا كلت هتقحل نا قلطت اهنا يعم لاق قلطت له
 هفلخ تطخف قيرطلا هذه يف هقحلت مل نا لاق نا تيأرا هل ليق .اريثك
 اذا اهنا يعم لاق .قالط اهيلع عقيو هتقحل دق نوكت له ةدحاو ةوطخ
 هل ليق .قالطلا عقيالو .هتقحل دقف اريثك وأ اليلق ةوطخلا هذهب هتقحل
 دق اهنا يدنعف ةيشام تطخ نا لاق ةوطخلا هذهب هتقحل دق اهنا كدنعف
 .هتقحل دق اهنا يل نيبي الف شمت مل ناو هتقحل

 كمأ ىلع تلخد نا قلاط تنا هتأرمال لاق لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 نم لاقف كلذ يف فلتخي هنا يعم لاق .قلطت له ةتيم ىهو .اهيلع تلخدف
 دق اهنال قلطت نا ينبجعيو .قلطتال اهنا لاق نم لاقو قلطت اهنا لاق
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 .ملعأ هتناو اهيلع تلخد

 هتتاف قلاط تناف كيخا ىلع يلخدت مل نا هتأرمال لاق لجر نعو : ةلأسم

 .اهعم ماقملاب سأب الف كلذ ىلع اهقدص اذا لاق .تلخد دق تلاقق

 هتأرمال لاق قرف لهأ نم الجر نا فسوي نب مشاه ينثدحو : ةلاسم

 تماق مت اربسي تدعققف ةمئاق يهو لاق ةعاسلا يتجرخ نا قلاط تنا

 لاق هربخاف ىسوم ىلا لجرلا لصوف لاق .هيلع اهومرح اموق ناو تجرخف
 لاق هيلا ةعجرلاب اهترماف اهجوز ىلا ةعجرلاب اهرمآ كنا ىسوم ىلا بتكف
 لاق .ةعاس اذكو اذك راهنلا نأ لاقب سيلا لاق امك وا ىلع اباي هل تلقف

 نا لاق ثيح ائيش كلذ ري مل هنأكو كلذ فرعي فيكو كلذ يوري نم نعو
 .ةعاسلا تلوحت دق اهنأكف تجرخ مت تدعقف ةمئاق يهو ةعاسلا تجرخ

 ىلع فلح لجر نعو .عاقرلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 .ال مأ قلطت له هلزنم باب نم تزربف اهتدلاو ىلا زربتال قالطلاب هتجوز
 تاوطخ تطخ اذإف وطخلا وه زوربلا نا ءاهقفلا ضعي نع دجوي لاق

 .ملعأ هتناو تقلط اهتدلاو ىلا ةدصاق

 ديز مدقي موي قلاط تنا لاق ناو دمحم يبا خيشلا ةروثنم نم : ةلاسم
 مل هنال قلطتال اهنا هداك وهو لاخدالا ىلع ايولغم لخدا وآ اتيم هي ءيجف

 .راتخم وهو الا نوكيال همودق نأل هب مدق امناو مدقي
 مل نا هتأرمال لاق لجر نع ةيواعم ابا تلاس خايشألا باتك نم : ةلأسم

 عجر قيرطلا ضعب يق ناك املف جرخ مت قلاط تناف .راحص ىلا جرخا
 نآ ىون ناك ناو .هيلع ثنحال لاق عجر مت راحص ىلا ادصاق جرخ اذا لاق

 .عرشلا نايب باتك ىلا عجر .ثنحي هناف راحص ىلا لصي نا لبق عجري

س .٢١



 نوعبسلاو يداحلا بابلا
 باهذلاو يضملاو رورملاب قالطلا

 ىلا رمي وأ هب قلعتم يأ همصخ ليازيال قالطلاب فلح لجر يق اوزاجأو

 ناك ناو هقلطا نبح هب عقاو قالطلاف يلاولا ىلا رمي نا لبق قلطاف يلاولا

 ايطخو يلاولا ىلا هي رمو يلاولا ىلا هب رمي وا هعم لازيال يآ هلدازيال فلح

 نا تملعو هيلع ثنحالو .هنيمي ري دقف هادجدن ملف يلاولا ىلا نضام

 يف ىون ناو .كلذ دعب عقي قالطلا رأ ملو ارورم ىمسي تاوطخ وطخلا
 ىلا هلصوب مل وزمف هادجد ملق يلاولا ىلا هلصوب ىتح هلدازدال هنأ هندمن

 .ثنحي هنإف يلاولا

 قالطب فلح لجر نعو .خايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم
 .تيبلا اهلخدا ىتح اهبحسف تهركف تيبلا ىلا هعم جت مل نا ىلا هتجوز

 .ةهراك اهنأ الإ تلخد ىتح اهيلجر ىلع يشمت يهو اهبحس ناك ناف

 عقي نا فاخاف تيبلا اهلخداو .ابحس اهبحس ناو قالط عقيال نأ وجراف
 .ملعأ هتناو قالطلا

 هتآارماف .رثأ يل تيبلا اذه تيئطو نا لاق الجر نأ ولو هنمو : ةلأسم

 هتأرمال همزلام فلاحلل لماحلا مزلي ناك تييلا هلخداق لجر هلمحق قلاط

 .عرشال نايب باتك ىلا عجر .معن لاق

٢١١



 نوعبسلاو يناثلا بابلا

 هلوخد وأ تيبلا نم جورخلاب ةجوزلا قالط يق

 لاق .كتقلط دقف تجرخ ناف .كتيب نم يجرختال هتأرمال لاق لجر نعو
 هللادبع يبا ظفح يقو رفعج نب عماج نمو .ىون امك اهقلط دقف تجرخ نا
 تناف بونذلا اذه تسبل نا هتأرمال لاق لجر يق هتنا امهمحر يلع يبا نعو
 .هيف ىهو قلاط تناف تيبلا اذه تلخد نا لاق وأ اهيلع بوتلاو .قلاط

 الف ًاعم مالكلا نم هغارفو تيبلا نم اهجورخ ناك وأ بوثلا تحرط نا لاق
 جرختو بوتلا حرطت نأ لبق نم كلذ همالك نم غرف دق ناك ناو .قالط
 .جرخت نا لبق نم ءيش همالك نم قبي مل اذا تقلط تيبلا نم

 لاق .اهيف يهو رادلا تلخد نا قلاط تنا هتجوزل لاق لجر يق : ةلاسم
 .قالطلا عقو همالك غارف عم رادلا نم اهجورخ نكي مل اذا

 تلخدا نا لاق قلاط تناف نالف راد تلخد نا هتأرمال لاق لجر : ةلاسم
 مل ةدحاو لجرف تلق .الف اهدي اماف قلطت اولاق مهناف .اهسأرو اهيلجر
 تلخدا نا لاق بابلا فقس تحت اهسأر تلخدا ناف اهيلجر الإ عمسا
 نامتع ابآ نآ يراوح معزو .ملعأ هتلاو يدنع قلطت اهناق ررلا دعتف اهسأر
 ديلاب رن ملو قلطت اهناف اهسأر وأ ةدحاو الجر وأ اهيلجر تلخدأ نا لاق
 قلغي الو هيف نذأتسي الا زيرهد تلخد نا حبسمو مشاه لاقو .ًاساب

 .قلطت مل باب هنود
 نالف تامف نالف راد تلخد نا هتأرما قالطب فلح يذلاو : ةلأسم

 يق ثنحلا ف فلتخي هنأ يعمف ةدودحم تناك ناف متأملا يق رادلا تلخدو

 ملعأ الو هيلع ثنح الف ةدودحم ربغ تناك ناو .نالف كلم نم تلاز اذا كلذ

 فصن تعلطق تيبلا تعلط نا هتجوز قلط يذلا امأو .افالتخا هيف

 متت ملام فالتخالا هيق جرخي امم يدنع اذه نا يعمف تردحنا مت ةمدرملا

س ٢١٢



 لجرلابف تثنح ًائيش اهنم تعلط اذا لوقي نم لوق ىلعو .اهيلع دوعصلا
 .فالتخالا ىنعم يدنع قحلي ةدحاولا

 وأ هيف تدعق نا تيب يف ىهو هتجوز قالطب فلح يذلا اماو : ةلأسم
 تيبلا اهيلع وه لخدي نأ كلذ نم جورخلاف .بابلا ىلع هنال هيلع تزرب
 هنيمي نم جرخ دق نوكيف تيبلا يق دعقت نأ لبقو هيلع جرخت نأ لبق
 ناو .ةقيلطت تقلط تيبلا كلذ ف تدعق ناف تيبلا نم تجرخ اهنال

 .ةيناث تقلط تيبلا كلذ نم هيلع تجرخ

 ةنس ىلا كلذ ف ىونو ديز راد تلخد نا هتجوز قلط لجر : ةلاسم
 هنا لوقي ضعبف كلذ يف فلتخي هنأ يعم لاق .كلذ هعفني ىه تلخدف
 مالكلا ق ءانتتسالا هعقفندالو كلذ هعفندال هنا لوقن ضعيو .كلذ هعفني

 يق كلذ ىنتتساو اذكو اذك ىونو قلاط يه اهل لاق ناف هل تلق .مالكلاب الإ
 فلتخي هنا يعم لاق .مالكلاب ىنثتسا ول نا ةينلا هعفنت عضوم يق هتين
 قالطلاب ظفلام نيح ق ةينلاب ىنتتسا ول كلذكو تلق .لوألا لثم كلذ ق

 لاق كلذ لبق ةينلا مدقي ملو لصتم هنأ الإ هعفن مالكلاب ىنثتتسا ولام
 هلصو اذا مالكلاب ءانتتسالا هل لعج ضعبف كلذ ق فلتخي هنا يعم

 .قالطلاب مالكلا لبق هب ىنثتسي هنأل هل ةينلا مدق نكي مل ولو مالكلاب
 قالطلاب ظفللا لبق نم ىنثتسي هنا يوني ىتح كلذ هل لعجيال ضعبو
 .كلذب لاق نم ىلع هلتم يدنع ةينلاو

 ةمئاق يهو رادلا هذه تلخد نا هتجوز قلط لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 هنا يعم لاق .قلطت له اهضرأ تلخد مت رادلا لمحف ليسلا ءاجف .ءانبلا

 هلصوأ اذا مالكلاب ءانثتسالا هل لعجي ضعبق فالتخاب كلذ يق ليق

 ةينلاو قالطلاب ظفللا لبق هب ىنثتسي هنا ةينلا مدق نكي ملو مالكلاب
 .كلذب لوقي نم لوق ىلع هلتم يدنع

 ىه تلخ داف يلزنم كدلو لخد نا قلاط تنا هتأرمال لاق لجرو : ةلأسم

 وا هتلمحو لخدي نا وه ىباو هتبذجا اهنأك ههرك ىلع هلزنم يبصلا

س ٢١٢



 اذه ىلعو .نايبلا اذهب اهيلع عقي لخد ىتح ربجلا بابسا نم اذه هابشا
 لوخدلا سفن لصح دق هنال قالطلا اهيلع عقي ليقف .ال مأ قالط ليبسلا
 ناك اذا لخادلا لخدي كلذ سيلو قالطلا عقيال ليقو .ربجلا يق رظنيالو
 باوص كلذ لكو انعم كلذكو لوخدب سيلو لاخدا كلذ امناو اروبجم
 .هي هذوخام

 تلخدف كمأ ىلع تلخد نا قلاط تنأ هتجوزل لاق لجر نعو : ةلاسم

 ينبجعيو كلذ يف فلتخي هنا يعم لاق .قلطت له ةتيم يهو اهيلع
 .قلطتال اهنأ يدنع كلذ هبشيو قلطتال

 قلاط تنأف نيبابلا نيذه نم يتجرخ نا هتأرمال لاق لجر : ةلأسم

 اهنم جرخت نا قيطتال اهنال قلطت نا انفوخأ امق امهدحأ نم تجرخف
 .اعيبمح

 يهو هتجوزل لاق لجرو .عاقرلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 نم اهسأر تزرباف تيبلا اذه نم تجرخ نا قلاط تنا تيبلا طسو يق
 جراخ نم نيميلا اهلجر تزربا اهناف تلق .ةوكلا نم هتزربا وأ بابلا
 نم ءيش يف اهقحلي بابلاب ةمئاق ىهو تيبلا لخاد لامشلا اهلجرو بابلا
 زريام لاق نم لوق ىلع قحلي وهو أزجتيال قالطلا لاق .ال مأ قالطلا اذه
 .اهاتبكر زربت ىتح نورخآ لاقو اهسأر زربي ىتح موق لاقو .قلطتو اهنم
 اهمزل اهنم زربام نورخا لاقو .اهلجر وأ اهسأر تزربا نا نورخا لاقو
 لخدت ىتح نورخا لاقو عضوم يقو .ىنعملا اذه ق اوفلتخا دقو قالطلا

 .اهلك

 له اهرك تلخدأق ديز راد تلخد نإ قلاط تنا لاق ناف تلق : ةلاسم

 رتكأ ىلع لاق ةيسان تلخد ناف تلق .قلطتال لوقلا رثكا ىلع لاق .قلطت

 .ةبولغم تطقس نإف تلق .نيتلاسحلا نيتاه ق فالتخالاو قلطت اهنأ لوقلا
 ناف تلق .قلطتال لاق تلخدو ةنونجم تناك ناف تلق .قالطلا عقيال لاق

 .اهل رذع الو قالطلا اهمزل لاق هناركس تناك
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 دحا هذه يراد لخد نا لاق لجر نعو خايشالا باتك نم : ةلأسم

 وا فلاحلا وا مالغلا اهلخد نا لاق قلاط هتجوز هلعلو رح همالغف
 .كلذ لك ف ثنحي هنإف جاورالا يوذ نم دحا وا رادلا بحاص

 قلاط تناف كما تيب ىلا تبهذ نا هتأرمال فلح لجر نعو : ةلأسم

 اهما ناو اهريغ نيتنبا اهمالو ءاركلاب تيبالو هكلمت تيب اهمال سيلو
 دنع نوكتف جرخت مث ىرخالا دنع نوكتف رجت مث امايا اهتنبا دنع نوكت
 نا ديرت اهيلع فولحملا تبهتف اهتانب دحا تضرمف امايا اهيلع فولحملا
 اهما تءاجف ةضيرملا لبق ةحيحصلا اهتخا ىلع تلخدف اهتخا دوعت
 اهيلع عقي الف تفصوام ىلعف .اهدنع اهيلع فولحملا اهتنبا ىلع تلخدف
 سيلو .ةرم هذه ىلاو ةرم هذه ىلا ةرئازلاك يه امنا مألا هذه تناك اذا قالط

 تناك ولو اهتيب تيبلا ىلا كلذ راص دقف اهتانب دحأ دنع انكسم ةذختمب
 انكس هل هذختم اهمأ يذلا تيبلا كلذ ىلا تبهذ اذإف هرقت الو هكلمتال

 اهدنع اهما تدجوف اهتخا ددرت تيهذ امنا هذه تناك اذاو .قالطلا اهقحل

 .انكس تيبلا كلذ مألا ذختت ىتح قلطت مل

 نا قلاط تنا لاقف قالطلاب هتأرما ىلع فلح لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 هل ناك نا لاق .هتأرما قلطت له طئاحلا ىلا تزربف تيبلا ف تناكو تزرب
 .تقلط طئاحلا ىلإ زنجلا نم تزرب اذإف الاو ىونام وهف ةين

 لجر نعو .هتنا همحر بوبحم نب دمحم هةنادبع يبا باوج نمو : ةلاسم
 اهلجر وأ اهدي ةأرملا تلخداف قلاط تناف نالف لزنم تلخد نا هتأرمال لاق
 تلخد دقف اهدي وآ اهسأر وأ اهلجر تلخدأ نا كلذ يق لوقلاف .اهسأر وآ

 تلخدا ناو كلذكف قاتعلا ف هتيراج يق لاق نا كلذكو .قالطلا عقوو

 نا نورخآ لاقو قاتعلا الو قالطلا عقي الف ةلخاد لخدت ملو اهيدي ىدحا

 لوقلابو قاتعلاو قالطلا عقيو لوخد وهف رتك وأ لق اهندب نم ءيش لخد
 معن لاق هربغ نمو .ةهيبشلا نم هزنتلاو دعيتلاا نسحأ امو ذخأن لوألا

 مث رثكالا لخديو هلك اهندب لخدي ىتح لاق نم لاقو اذه ليق دق معن لاق
 وبا لاق ةلخاد نوكت له رادلا باب فقس تحت تلخد ناق .ذئنيح قلطت

 عقيو ةلخاد ىهف هتزواج ناف لخدت ملف بابلا زر زواجت ملام هللادبع
 .قالطلا اهيلع
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 نوعبسلاو ثلاتلا بابلا
 | ائيش تلمع نإ هتجوز لجرلا قالط ق

 يق تركذو هتنا همحر ديعس نب دمحم باوج نمو ةفاضملا ةدايزلا نم

 وأ تلكأ وأ تزبخف قلاط تناف ييأر ريغب ائيش تلعف نا هتأرمال لاق لجر
 قالطلا اهيلع عقي له تلق هيأر ريغب اهلها ىلا تبهذ وأ تيبلا نم تزرب
 اهيلع عقو دقو تلمع دقف تزيبخ اذا اماف تفصوام ىع اماف .ال مأ كلذب

 نأ الإ كلذب قالطلا اهيلع عقيالو لمعب سيلف كلذ رئاس امأو .قالطلا
 نم هنا هتنا همحر خيشلا لوق نم انفرع امناو كلذ نم ءيشن يق ةين هل نوكت

 فورعملا امناو ايندلا رمآ نم ائيش لمع اذا ثنح هناق ًائىش لمعيال فلح

 نم اندنع برشلاو لكألا سيلو لامعألا نم ناكام لمعلا نأ سانلا دنع

 امناو لامعألا نم لهألا ىلا لوصولا الو لامعألا نمزو ربلا الو لامعألا
 يق اندنع زبخلاف تركذو تفصو اميف ةقورعملا لامعألا ىه لامعألا

 الإ ثنحلا هب اهيلع عقي الف كلذ راس امأو .قالطلا اهيلع عقي يتلا لامعالا

 .باوصلاب ملعأ هتناو كلذ يف ىونام هيلعو هلف هنيعب ءىش ىلا دصقي نآ
 عقي له تلص وا تأضوت وأ لوبلا تقارأ وأ تطوقت يه نا كلذكو تلق

 ترتشا وأ تعاب نا اماو .كلذب قالطلا اهيلع عقي الف .كلذب قالطلا اهيلع

 هذه نم قالطلا اهيلع عقيام تلقو .قالطلا كلذب اهيلع عقيو تلمع دقف

 اذإف تفصوام ىلعف ةين هل تناك وأ السرم ناك اذا اهيلع عقيالامو ءايشألا
 ءيش يف ةين هل نوكي نأ الإ تقلط دقف ايندلا لامعأ نم .ائيش هل تلمع
 دقف كلذ ق ثنحلا هيلع بجوتال هنأ انفرع دقف ةرخآلا لامعا اماو .هنيعب
 .باوصلاب ملعأ هتناو تنا تفصو امم قالطلا اهيلع عقويام كل تنيب
 دري مل اذإف يجوزتو يدعتسا هتجوزل لوقي يذلا امأو هنمو :ةلاسم

 يفق دري مل وا قالطلا دارا كش اذاو فاج ملك اذهو قالط الف .اقالط كلذي

 نمحرلا هللا مسب .هب هيلا بهذنيامو .هسفنب ملعأ وهو همزليال مكحلا
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 تنا هتجوزل لوقي لجر نعو .هنا هيضر ديعس يبا يباوج نم .ميحرلا
 كلذكو .اذكو اذك ىعفت مل نا قلاط تنا كلذكو .اذكو اذك تلعف نا قلاط

 مدقت يف ءاوس ليواقألا هذه لكأ تلق قلاط تناف اذكو اذك تلعف نا
 قرف نبظفللا نيي ما ءاوس هلكأ تلق مل ناو نا يقو هريخأت يقو قالطلا

 دعب الإ قالطلا بجوي الامو هنيح نم قالطلا بجوي فيكو تلق
 هلوقو .اذكو اذك تلعف نا قلاط تنا هلوق اماق تفصوام ىلعف .ءانثتسالا
 اهقالطب فلحام لعفت ىتح قالطلا عقي الف قلاط تناف اذكو اذك تلعف نا
 نا قلاط تنا لاق كلذ ءاوسو ءاليا اهي عقي الف .ةدملا تلاط ناو هيلع

 ىلع قلاط تناف اذكو اذك تلعف نا لاق وأ الصتم امالك اذكو اذك تلعف
 نا قلاط تنا وأ قلاط تنأف اذكو اذك يلعفت مل نا هلوق امأو .كل تفصوام
 هيلع اهقالطب فلح ام لعفت مل ناف ءاليا هب عقي اذهف اذكو اذك ىلعفت مل
 اهيف كلميال ةقيلطت ىهو ءاليالاب هنم تناب رهشا ةعبرأ يضمت ىتح
 ءاوسف ءانتتسالا ق ةين هل تناك اذاف ربخأتلاو ميدقتلا ق امآو .اهتعجر

 امأو .قلاط تنأف اذكو اذك تلعف نأ وآ اذكو اذك تلعق نا قلاط تنا هلوق

 قلاط تنا لاقف قالطلا مالك نم غرفي ىتح ءانثتسالا يق ةين هل نكت مل اذإ
 نوكب كلذكو .ءانتتسالا اذه هعفني الف .ىنتتسا مت قالطلا نم غرفو

 باتك ىلا عجر .قلاط تناف اذكو اذك تلعف نا قلاط تنا هلوق يق قرفلا

 .عرشلا نايب
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 نوعبسلاو عبارلا بابلا
 مونلاو تيبملاو ةنكاسملاو نكسلاب قالطلا

 امهو تيبلا نم بوثلا اذه تجرخا نا هتجوز قالطب فلح لجر نعو
 تيبلا نم هجرخت ىتح قلطتال اهنا يعم لاق قلطت له تيبلا نم زيح يق
 عقيال نأ ينبجعي تيبلا اذه نم لاق نا كلذكو .نيميلل السرم ناك اذا هلك

 نا قلاط تنا لاق نا اماو .هيف انآ يذلا تيبلا اذه نم لوقي ىتح قالطلا

 هنا جرخي ىنعملا نال قالطلا عقي هنا يعمف تيب نم بوتلا اذه تجرخا

 .هلوق ىنعم ىلع هريغ ىلا تيب نم وآ تيب ىلا تيب نم

 اهيطو نا لاق .هتجوز نكاسي ال فلح لجر يق هتنادبع وبآ لاق : ةلاسم
 سفنف مان وأ لكأ اذا هتجوز ريغ يف كلذكو ثنح دقف لكأ وأ اهدنع مان وأ
 يق وأ هيف نكسي يذلا اهلزنم يق ناك ناف تلق .ثنحي الق سعني مل نا اماف

 .تيب ريغ عضوم وأ قيرط وأ رفس يق ناك ناف تلق .معن لاق .اهريغ لزنم
 يف لاقو .ةميخ وأ ةبق وأ ابخ وأ تيب يق الإ عماج ولو ال ثنحي ال لاقف
 لزخملا ىلا يواي لجرلا ناكو لزنملا اذه يف نالف هنكاسيال فلح لجر
 تثنحي معن لوقأف .تنحي له هيف ماني الو عجريو هراهن وأ هليل ف سعنف
 يف هلوخد ناك ن!.تلقو .هنكسي رخال ناكو لزنملا كلذ يف هعم معطا امنا
 اذا ثنحيال يدنع اذهف هعم معطيالو راهنلاو ليللا ق هعم ثدحتي ثيدح
 .لزنملا كلذ ق هعم اضيا سعني مل

 لجر يف ناليغ نب مشاه نع هيبأ نع حاضولا نب دايز ظفح : ةلاسم
 لاقف رهشأ ةعبرأ اهكرتف قلاط تناف تيبلا يق كتنكاس نا هتجوزل لاق

 لاق لجر يق يلع يبا ىلا تبتكو .حاضولا نب دايز لاق .ءاليالاب نيبت
 ةعبرأ اهكرتف تيبلا اذه وأ عردلا اذه ق كتعماج نا قلاط تنا هتأرمال

 .اتالث نيبت وا قلطت اهنا يلع وبأ بحاق رهشأ
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 ول هنأل .ًاتالت قلاط تنأ اهل لاق هنأ يدنع كلذو هريغ لاقو : ةلأسم
 .ملعأ هتناو اثالث قلطت نكت مل تكسو قلاط تنا اهل لاق

 ىلع دعصف ةرجش هيفو اعضوم لخديال فلح لجر ق لاقو : ةلاسم
 .لخاد وهف عضوملا ق ةلخادلا ناصغألا ىلع ناك نا لاق .ةرجشلا ناصغأ

 .جراخ وهف ةجراخلا ناصغألا ىلع ناك ناو
 ق هدنع اهونب نكس نا هتأرما قالطب فلح لجرف هل تلق : ةلاسم

 رخا لزنم ىلا هدنع نم اهونب لوحتف هل ودبي نأ الا رهشلا اذه ةيقب هلزنم
 .رهشلا مامت لبق هلزنم ىلا مهاعدو مهيلا عجر مايأ الخ املف مهدنع يهو
 هلادب دق نا ةقت ربغ وأ ناك ةقت هلوق لوقلا نوكي له هل ادب دق هنا لاقو
 وجراف مكحلا ق امأ لاق .قالطلا عقيالو هلزنم ىلا هدنع اولوحتي اوعجريو

 هعسي اميف اماو .هسفن ىلع رقم هنأل ةأرملا عسي اميف هلوق لوقلا نوكي نأ
 ادي دق هنا هلوق نكي مل كلذ هلديبب مل ناو هعسو كلذ هلادي ناك ناق .وه

 .هلاعف انلو يدنع هل اعساو ودين نا ريغ نم هل

 قالطب فلح لجر نعو .عاقرلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم

 كلذ دعب اهراز مت .هنم لقتناو جرخف تيبلا اذه يف اهدنع نكسيال هتجوز
 .ال مأ هنم قلطت فرصنا مث .امئاق ىقب وأ دعقف تيبلا اذه يق اهيلع لخدو
 .ثنحي مت هيف اهعماجي وا لكأي وأ ماني نأ الإ تفصوام ىلع قلطتال لاق
 ةلثنلا نم سانلا عم فورعملا نكسملا نكسي ىتح ثنحيال لاق نم مهنمو

 .هيلا جاتحي مب هيلا

 عضوم يف تمانال اهنأ هتجوز ىلع فلح لجر نعو هريغ نمو : ةلأسم
 الإ ائيش ةلأسملا هذه ف ظفحا ملف تسعن وأ سعنت ملو .هيف تمانف ههرك
 لاق .يراوحلا نب دمحم يراوحلا ابأ نا لاق دمحم نب رهزألا يلع ابا نآ

 هلق ةين هل ناك نا اماق .هركنآ هلعلو كلذ نم بجعتي هتيآرو سعنت ىتح

 كلذو سكعنت ىتح اذه ليق دق معن لاق هربغ نمو .ملعأ هتناو ىونام

 تمان اذا اهنا لاق نم لاق دقو اساعن يأ ؛هاتابس مكمون انلعجو :هتنا لوقل
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 مان لوقي نأ برعلا ةغل نم هب فورعملا هنال ثنح سعنت مل وآ تسعنف

 .ملعأ هتناو سعان ريغ وهو مان لوقيو سعان ريغ
 قلاط تناف تيبلا اذه يق ةليللا تب نا هتأرمال لاق لجر نعو : ةلاسم

 تيبت نا الا قالط عقيال لاقف تجرخ ليللا ضعب يف تناك اذا ىتح تتابف
 تمان ناف قلاط تنأف ةليللا هذه تمن نا لاق ناو .تيبلا يق اهلك ةليللا

 لاق .اهيف رظنيو ملعأ هتناو قالطلا اهيلع عقي نأ فاخأ ينإف ليللا ضعب
 ناو هلك ليللا سعنت ىتح قلطت الف ساعنلا ىون ناك نا يراوحلا وبأ
 .تقلط اريتك وأ اليلق تحرطنا ناف .حارطنالا مونلا ىون

 ةليللا هذه لقي ملو قلاط تناف تيبلا اذه يق تب نا لاق نإ امأو : ةلأسم
 عقيو تيبم وهف ءيشب ليللا فصن نم رثكا هيف تتاباذإ لاق نم لاقف
 .قالطلا

 لاق لجر يق ليقو .ميهاربا يبا نع بسحأ خايشذلا باتك نم : ةلاسم
 .تنحط وأ بابلا تبرض وأ تملكتف قلاط تناف .ينتظقيا نا هتجوزل

 بجويال كلذ نا .كلذب هتظقي ىلا كلذب دصقت ملو هلك كلذ نم ظقيتساف
 كلذب تدصق ناف .هسفرت وآ هوعدت وأ كلذب هتظقي ىلا دصقت ملام قالطلا

 ثنح عقي الف الإ و .هتظقيأ دقف هتسفر وأ هتدان وأ هتملك وأ هتظقي ىلا

 نا كلذكو تحاصقف .اهسفن كسمت ملف تبرض ول كلذكو ليقو .كلذي

 نا كلذكو ثنح الف هتظقي ىلا كلذب دصقت ملو .تبرض اذا تحاص

 نايب باتك ىلا عجر .ملعا هللاو .قالط كلذب عقي مل كلذب ظقيتساف تعرص
 .عرشلا

 تمانقف قلاط تناف لزنملا اذه ق تب نا هتآرمال لاق لجر نعو : ةلأسم

 فصتنم دعب تيبلا تلخد وأ تجرخ مت رثكأ وأ لقأ وأ .ليللا فصن ىلا

 وا لقأو ليللا فصن دعب تيبلاب تلخد وا تجرخ مث رثكأ وأ لقأ وأ ليللا
 ةليللا لزنملا اذه يق تب نا لاق ناف تلق .تقلط دق لاق .تحبصا ىتح رتكأ

 .تنحي مث رجفلا علطي ىتح سمشلا برغت ذم لزنملا ف نوكي يتحف لاق
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 اذه ق تي نا لاقو .ةفورعم ةليلادحي مل اذا هنا انفرع يذلا ديعس وأ لاق

 مل رثكألا نود ناك اذا اماو .ليللا رثكا تيبت ىتح ثنحي الف تيبلا
 ناف هنمو .ينبجعي ةلأسملا لوأ يق اذه يف لاق يذلا يأرلا اذهو .تنحي

 .اهيلع قالط الف تعجر مت ةلأسملا نم كلت اهتليل يف تجرخ
 يق تنكسال اهنا هتجوز قالطب فلح لجر يق ديعس وبآ لاقو : ةلاسم

 هنا يعم لاق فلحام تقو راهنلا نم ءيش يقاب ناك دقو اراهن تدنلا اذه

 ا اهنا لوقلا ضعب يفف .تيبلا اذه نكستتال اهنا قلاط يه اهل لاق ناك نا
 امناو ءانتتسا نوكن ال كلذ ناو هنكست مل وأ كلذ دعب هتنكس قلطت

 هيف ًاينثتسم نوكي ائيش وأ تيبلا اذه يتنكس نا لوقي نأ الإ اربخ نوكي
 .عامجلا وأ مونلاو لكالا لوقلا ضعب يف نكسلا ناف تيبلا كلذ يق اهنكسل

 لكألاو عامجلا نوكيالو سانلا نيب فورعملا نكسلا نا لوقلا ضعب يقو
 هيف ملعأ الو ثنحلا بجوي سانلا نيب فورعملا نكسلاو .انكس مونلاو
 مويلا اذه ةيقب اهنكس ىلع تمتف هيف ةنكاس ةأرملا هذه تناك ناف افالتخا
 تسيل تناك ناو .نكسلا هبشي يدنع اذهو قالطلا عقي نا فاخاف

 ىلع عامج وأ مون وأ لكا نم نكسلا بجويام اهنكس نوكي ىتحف ةنكاسب
 هنا يعو ديعس ويا لاق نكسلاب فراعتملا نكسلاو كلذي لوقي نم لوق

 عقو راهن تيبلا كلذ تنكسام ىتم اهنا ثنحلا ىنعم راظ ىلع جرخي
 اموكحم رمألا رهاظ ق و ناك اذإ و .هي ًاينتتسم ن ناك اذإ قالطلاب ثنحلا

 يف ملعأ الو .كلذ هنم لبقي مل هريغ جوزلا ىعداو ثنحلاو قالطلاب هيلع
 ضعب يفف هعسي امم هقيدصت ىلا تعجرو همكاحت مل ناو .افالتخا كلذ

 الو اهتحابا زوجتال جورف اهنال ناكام انئاك هقيدصت اهعسيال لوقلا
 امف الا هقدصت الو كلذ اهعسو هتقدصو ةقت ناك نا ليقو .اهيف رييختلا

 هعقنب ال لقو كلذ اهعسو هتقدص نا لفقو نيملسمل ١ عم ةقث نوكب

 اذه ىلعف .ظفلام ىلع مكحلا رهاظب قالطلا عقيو .ةينلاب ءانثتسالا
 .ةينلاب ءانتتسالا هعفنيال هنال هقدصت مل وأ هتقدص هعسيال
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 نوعسنلاو سماخلا بايلا

 ..لكو رتكأو ربكأو مظعأو دشأب قالطلا

 وأ قالطلا دشا قلاط تنا هتجوزل لجرلا لاق اذاو .رفعج نب عماج نم
 رتكا لاق ناو .رتكأ يوني نأ الإ ةدحاو ىه لاق نم لاقف همظعأ وآ هربكأ

 نع كلذو ناتنتا قالطلا رتكا لاق نم لاقو اتالت لاق نم لاقق .قالطلا

 ىلع دازام نأل ناتننا قالطلا رتكا هربغ لاق .هتنا همحر يلع نب ىسوم

 كلذ ف فالتخا الو اتالت ناك قالطلا ددع رتكا لاق ناو رتكا وهف فصنلا

 .فالتخالا هيف زوجيو لوألا لتم وهق قالطلا رتكأ ددع لاق ناو انعم

 .تاقىيلطت ثالتف قالطلا لك قلاط تنا لوقب ىذلا امأو هنمو : ةلاسم

 .رثكأ دارأ نا ىون ام وا ةدحاو قلاط ىهف نهلك وأ هلك قلاط تنا لاق ناو

 .ةدحاو قلطت لاق قالطلا رئاس قلاط تنا لاق نا تيأرأ تلق : ةلأسم
 ةدحاو قلطت اهنا يعم لاق قالطلا رشا قلاط تنا اهل لاق نا تيأرأ تلق

 امآو .قالطلا حبقأ مهلوق كلذكو .اتالت قلطت اهنأ انموق لوق يق الا

 .قالطلا ربخا قلاط تنأ اهل لاق نا تيأرأ تلق .ةدحاو نولوقيف انباحصا

 .اهنيح نم ةدحاو قلطت اهنا يعم لاق

 عقي لاق .قالطلا لك قلاط تنا هتآرمال لاق لجر نع هتلأسو : ةلاسم

 هقيلطت اهيلع عقي لاق هلك قلاط تنا اهل لاق ناف .تاقيلطت ثالث اهيلع
 نا الا ةدحاو قلطت لاق .قالطلا قلاط تنأ اهل لاق نإف .رثكا يوني نأ الإ
 تنا اهل لاق ناف .اثالث لاق نم لاقو .نيتنثا لاق نم لاقو .رثكا يوني
 .اتالث قلطت لاق هلك قالطلا قلاط

 نا الا ةدحاو هنا يعم هلك قلاط تنا هتجوزل لاق لجر نعو :ةلاسم

 يعم لاق نهلك لاق نإف هل تلق .تاقيلطت ثالت لاق نم لاقو .رتكا يوني

 .تالت لوقي ضعيو رتكا يوني ىتح ةدحاو ليق هنا

_ ٢٢٢



 .قلطت مك قالطلا لك قلاط تنا هتأرمال لاق نم نع هتلأسو : ةلأسم

 لاق نإف هل تلق .تاقيلطت تالت هلك قالطلا قلطت ليق دق هنا يعم لاق

 لاق ناف هل تلق .رتكأ يوني نآ الا ةدحاو هنا يعم لاق .هلك قلاط تنا اهل

 رتكا يوني نأ الإ ةدحاو هنا بسحأاف كلذ ف فلتخي هنا يعم لاق نهلك

 قالطلا ربكا امأ لاق .قالطلا رتكأ وأ قالطلا ربكا لاق ناف تلق .اتالت ليقو

 هنا بسحاأف قالطلا رتكأ امو .رتكأ يوني نآ الإ ةدحاو ليق هنأ يدنعف

 .نيتننا لدقو اتالت ليق

 ةنزب فلح لجرف تلق .عاقرلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 ةنزبي دارا ناك ناق اذهي تدرا ام ردا ملف .ال مأ هتأرما هنم نييتأ لابجلا

 ناك ناو .رتكا ينعي نا الا نيبي الو .ةدحاو يهقف .لابجلا لقتب يأ لابجلا

 اميف صاع وهو ثالثب تناب دقف لابجلا نزو ددعب لابجلا ةنزب ىنع
 .عرشلا نايب باتك ىلا عجر .ملظ

. ٢٢٢٣



 نوعسنلاو سداسلا بايلا

 توملاب قالطلا

 قلطت اهنا لاق هنا يعم لاق .قلاط تنأف تم نا هتجوزل لاق لجر نعو

 ضعب يق هنا يعمو .توملا دنع لاق نم لاقو .اهل لاق ام نيح نم تقولا يق

 .قلطت سيل اهنا لوقلا
 تامف اتثالت قلاط تناف ىانيا تام نإ هتأرمال لاق لجر نعو : ةلاسم

 ديز تام نا لاق لجر ق ليقو .امهالك اتومي ىتح قلطتال لاقف امهدحا

 .هبحاص لبق تام امهيأ ردي الو اعيمج اقرغف قلاط هتأرماف ورمع لبق
 ديز تمي مل نا لاق ناو .ورمع لبق تام اديز نأ ملعي ىتح قلطتال لاق
 لاق هبحاص لبق تام امهيأ ردي الو اعيمج اقرغف قلاط هتآرماف ورمع لبق
 .ورمع لبق تام اديز نا ملعي ىتج قلطت هتأرما ناف

 عقي ىتم قلاط ارمع امكلوطأ هيتجوزل لاق لجرف هل تلق : ةلاسم
 امه لاق نم لاقو .امهنيح نم اعيمج ناقلطي امهنا يعم لاق .قالطلا

 قلطتو .اهترو امهادحا تتام اذإف امهوسكيو امهيلع قفني اتجوز
 .رهشأ ةعبرا تضم اذا ءاليالاب انيبي لاق نم لاقو .قلط موي نم ىرخألا
 لقا هنا لاق .ىرخألا لبق تتام امهيا ملعي ملو اعيمج اتتام نا هل ليق
 ىلعو .ةلاح أوسا ىلع هتاربم فصن ةدحاو لك نم ثري نا نانوكيام

 اتتام امهنال اعيمج امهترو دحاو تقو يق اعيمج اتتام نا ةلاح نسحأ
 . .هاتجوز امهو اعيمج

 ىتم مويب يتوم لبق قلاط تنا هتجوزل لاق لجر نع هتلاسو : ةلاسم
 نيبت ليقو .اهنيح نم قلطت ليق دق هنا يعم لاق .قالطلا اهيلع عقي
 دغ نم تومي نا ةفاخم اهاطيالو .مويب هتوم لبق قلطت ليقو .ءاليالاب
 اهيلع نوكيأ تام ناق تلق .هتوم لبق قلطت اهنال ةقلطم ىطو دق نوكيف

س ٢٢٤



 اهتعجر هيفكلميًاقالط ناك نا ىعم لاق ةافولا ةدع مأ ةقلطملا ةدع
 ناو هل تلق .ةقلطملا ةدع اهيلع ناك اثالث ناك ناو .ةافولا ةدع اهتقحل
 .يدنع اذكه لاق ثاريم نكي مل اثالث ناك

 تنا هتجوزل لاق لجر ق ديعس وبأ لاقو .ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم
 ملو ةبادلا تتام مث امايأ اهتقسف موي لك ةبادلا هذه قست مل نا قلاط
 ةبادلا تتام اذإف تيملا ف عقي ثنحلا نا لوقي نم لوق ىلعف .ائيش اهقست

 الف تيملاب عقيال ثنحلا نالوقي نم لوق ىلعو تمدع دق اهنال قالطلا عقو
 ةعفنملا نا لوقعملا نال اهقس مل وأ ائيش اهتقس ةبادلا تومب قالط عقي

 .ةايحلا ماكحا يف عقي امب يقسىلاب اهل
 لتق نا قلاط تنا هتأرمال لاق لجر نعو .خايشالا باتك نم : ةلأسم

 موي هبرض وأ ةعمجلا موي تامو سيمخلا موي هبرضف ةعمجلا موي نالف
 تامو ةعمجلا موي هبرض هلعل فيضملا لاق .ةعمجلا موي تامف تبسلا
 هتام ىتح هيف ىوه ابرض ناك اذا معن لاق هتأرما قلطت له .تبسلا موي

 .عرشلا نايب باتك ىلا عجر

_ ٢٢٥



 نوعبسلاو عباسلا بابلا
 رعشلاب قالطلا

 اويهذ املق يسأر يف ةرعش لك ددعب قلاط تنا هت رمال لاق لجر نعو

 قلطت مل لاق رعش هسأر يف نكي ملو ةونلاب اقولحم هوأر هسأر اورظني
 لكب لقي مل لاق .رعشلا لوص هسأر يف سيلأ ليق هرعش هسأر يف سيل
 نأ ليق ةرونلاب هسأر فلح دق ناكو ةرعش لكي لاق امناو ةرعش لصأ

 ةنئاي ةرعشلا تناك نا لاق هتارما نم ةرعش قلط نمع لئسو : ةلاسم

 .قلطت مل اهنم

 تنأ هتأرمال لاق نمو .ءايضلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم

 اهب نا وه لاقو اهل .رعش ال تلاقف كجرف رعش وأ كسأر رعش ددعب قلاط
 هللاو ةجوزلا لوق جرفلا يف لوقلاو .جوزلا لوق سأرلا يق لوقلاف .ارعش
 .عرشلا نايب باتك ىلا عجر .ملعأ

٢٢٦



 نوعسلنلاو نمالا بايلا

 ىطول اد ق الطلا

 ىلع طق اهضوام هتآرما قالطي فلح يذلا اماو يراوحلا ييأ نعو

 اذا اهقلطتال اهنا لوقنف تيب رهظ ىلع وأ ريرس ىلع اهيطو دق ناكو ضرألا
 ىلع تاعفترم تيبلاو ريرسلا نأل ةين رضحي ملؤ .هلوقل السبرم ناك
 هلك اذهف لابجلاو راحبلا لثم ضرالا ىلع وهف ضرألا يف ءيش لكو .ضرألا
 رما اذهو ضرألا ىلع هنا لقن مل رحب يف وأ لبج قوف ناك نمف ضرألا ىلع
 ناك ناو .باوصلاب ملعأ هتناو زاجمو قئاقح مالكللو .ضرألا نع عقت
 السرم ناك نا تقلط دقف ضرألاب قزال شارف ىلع وأ ريصح ىلع اهيطو
 وأ انالف سم نا لاق يذلا لتم اذهو ئونام وهف ةين هل تناك ناو .هنيميل

 راتسا سم وأ بوتلا قوف نم انالف سمف قلاط هتأرماف .ةبعكلا سم
 ملعأ هناو ءاهقفلا لوق نم انظفح يذلا اذهف ثنحي هنا اولاق دقف ةبعكلا

 .باوصلاب

 هعنمت ملف هتعنم نا هتجوز قالطب فلح لجرو هريغ نمو : ةلاسم
 لاق نا ىلا هتلجاع مت هربغ ىلا اهمانم نم هتلزتعا اهنم دارا نا ىلا اهسفن

 معن الو .ال لبق نم هل لقت مل وأ اهدعب نم هعنمت ملف كسفن ينيعنم اهل
 اهنم دارأ اذا هنع اهلازتعا نا يعمق .ال مأ قالطلا اهيلع عقو ىرت تلق

 عانتمالا ىه كلذب ديرت نوكت نأ الإ عانتمالا ىنعم يدنع بجوي ال اهسفن
 اهلوحت نوكي دقو عانتمالا كلذب تدارا امنا اهنا اهنم كلذ ةراشا رهظي وأ

 هتعنم اذإف عانتمالا ريغ ىلع يهو يناعمل وأ ىنعمل عضوم ىلا عضوم نم
 تدارا اهنا تلاق اذا اهلوق لوقلا نوكيف هل ليق .ثنحلا هيلع بجو

 هب ديري نأ الإ قالطلا بجويال لعفلا ناك اذا هنا يعم لاق .كلذب عانتمالا

 تناك نا هعم ماقملا يه اهعسيف هل تلق .مكحلا ق ةدارا يدنع اهل نكي مل
 نا قلاط تنا هتأرمال لاق لجر ق لاقو .هنع لازتعالا كلذب تدارا دق يه

٢٢٧٢



 اهيلا بلط داع مث هعنمت ملف اهيلا بلطف ينيتعنمف كسفن كيلا تبلط
 بلط ىتم هلامكيالاربب الو .هيلع فلحام عقو اذا ثنح هنا هتعنتماق

 نا ادح دحب نأ الا يدنع هيق ثنحام عقو دق ناك .هتعنتماف اهسفن ايدهلا

 دودحملا كلذ هعنمت ملف اذه نم ءيشب ىمس وأ فورعم تقو يق اهيلا هبلط

 .ثنح كلذ يف يل نبي ملف كلذ دعب هتعنتما مث

 تناب دق هتأرما اطي مل نا ًاتالث هتأرما قالطب فلح لجر نعو : ةلأسم
 نا قلاط تنا هتأرمال لاق لجر يق لاقو .لاق امك تاقيلطت ثالثب هنم

 ىتح نغت مل ناو هتجوز يهو رب دقف تنغ نا لاق نغت مل نا كتيطو
 تمرح دقف نغت نا لبق اهيطو ناو .ءاليالاب هنم تناب رهشا ةعبرا يضمت
 .اديا هبلع

 اهنا هتأرما قالطب فلح لجر نعو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 انعم عانتمالا دحق تفصو ام ىلعف .عانتمالا اذه دحام اهتعماجم هعنمتال

 امكاحت ول مكحلا ق اهل رذع ريغ نم اهتعماجم هبلط دنع اهسفن هعنمت نا
 رذعلا اهعنمب امناو رذعلا نم اهل قحلا هييت وا امف لدعلا لها ىلا هيق

 لعفا ال ناكملا اذه يق ال تلاقف اهتعماجم بلط نا تيأرا تلقو .عانتمالاو

 هنا كتملعا دقف .اعانتما اذه نوكي له تلق اذكو اذك ناكم نم لعفا نكلو

 اناكم تبلط نا كلذكو اهنم عانتماب وه سيلف مكحلا يق رذع يق اهل ناكام
 وا فوخم ريغ اناكم تراتخا اهنا الا اهسفن ةلذاب ىهو هيلعو اهيلع زتسا
 نا الا رهظيام ىلع هتنا ءاش نا عانتماب اذه سيلف رذع ةجح كلذ يق اهل ناك
 ملف تركذ مت ةيسان ال تلاق نا كلذكو تلق .عادخو هنم ةلع كلذ نوكي

 اهداقتعا ناك نا كتفص ىلع لوقنف اعانتما اذه نوكي له هتباجاو هعنمت

 اهكسمي ىتح عانتماب كلذ سيلف ةيسان ال تلاق امناو عانتما هيف سيل
 اهتعماجم هعنمتال لاق ظفللا ىلع نأل ةركاذ وأ ةيسان هعنمتق اهديريو
 مل هنأل ثنحلا عقو ةركاذ وأ ةيسان هتعنمف اهتعماجم داراو كسم اذإف
 اهتعماجم دارا ناو تلق .لدعلاب ملعأ هتناو اهدامتعا الو اهنايسن ركذي
 لجرلا ةين ىلا كلذ لوقنف .اعانتما نوكي له هتباجأ مت .هترفد وا هتلتاقف

٢٢٨



 ىنعت تنك نا هل ليق اذه نع لأس اذإف هسفن ىلع سبل دقو .هسفن ق
 كل كرتت ينعت تنك ناو .تعنتما دقف اهيلا بلطيام نيح يق عانتمالا ىنعم
 يف اهسفن تحابا امنا هانعم ناك ناو تعنتما دقف .اهبلغت ىتح اهسفن

 وهف هتعنمام عانتمالا نع تعجر دقف اهسفن يأرب تعجرو كلذ اهسلجم
 هناو عانتمالا ىلع ةعجرلا ماكحا يق عانتما ريغ وهو ةلأسملا ظفل يق عانتما

 نوكي له تلق .هيلا تعجر مت هنم تبرهف اهتعماجم بلط ناف تلق .ملعأ
 ظفل ىلع تعنتما دقف اعانتما برهلا ناك نا ىلوألاك هذهف عانتمالا نم كلذ
 يف اماو .هعنمت ملو اقرتفي ملو كلذ هبلط يق اهعماج اذا نوكي نا الا هنيمي
 دارا امنا ناك ناف امهنيب اميف اماو .تعنتما دقف تبرهو هترفد اذا مكحلا

 ىلع هتقدصو اهتعماجم اهيلا هبلطو كلذ اهسلجم يق اهعامج هعنمت مل ام
 عجر مت قحلا نم عنتمملا نال عانتمالا ثيح اهيلع بجومب اذه رآ مل هتين
 اعجار هرمأ رخا ناك اذا عنتمم ريغ وهو رهاظلا ظفللا ف عنتمم وهف هيلا
 .ملعا هللاو

 اهعماجف دتو ىلع اهعماجي مل نا قلاط هتجوزل لاق لجر نعو : ةلأسم
 لابجلاو ادهم ضرألا لعجن ملأ » : هياتك يق هقلا لاق .ال مأ قلطت لبج ىلع

 نم ىلع درأ مل لبج ىلع عماجو كلذك لاق نم راثالا يف اذه لاق .ههًاداتوأ
 .أداتوأ لابجلا نأل ًاقالط لوقلا اذهب لاق

 نلعفأل هللاو هتأرمال لاق نمو يراوحلا ويآ ءاضلا باتك نمو : ةلأسم

 مل نا لاقف ةرم ةئام فيك ناترم كيف سيل تنا تلاقف ةرم ةئام ليللا كي

 جلوا مت عزن مث ناتخلا ىقتلا ىتح جلوأ اهنم اند املف قلاط تناف لعفا
 هللاو رب دق هنآ وجراف ةين هل نكت ملو ةرم ةئام كلذك لعف ىتح كلذكو

 .ملعأ
 رشع ةليللا هذه اهاطي مل نا اتالت هتأرما قالطي فلح نمو : ةلاسم

 ناك نا هللادبع وبا لاق .تارم رشع اهيلع برضا نا تيون لاق مت .تارم
 ىتح تارم رشع ةليللا كلت اهاطي نا هيلعف فذقي ىتح اهاطي نا ىون
 اهيطو اذإف فذقي ىتح ىون نكي مل ناو .ثنح الاو ةرم لك يق فذقي

_ ٢٢٦٢



 رشع لمكت ىتح كلذك لعفي عجري مث هلك هعزني مت ةفشحلا بيغتام
 يف كل تفصو امك لعفي مل ناو فذقي مل وا فذق قلطت الو .رب دقف تارم
 .اراهن ناضمر رهش يق اهاطيل اهقالطب فلح ناو .قلطت اهناف ةليللا كلت
 .هنيمي نم جرخ دقو اهيطو نيخسيرفلا ادع اذإف اهب رف اسيلق

٢٢٣.



 نوعبسلاو عساتلا بابلا
 لمحلاو ضيحلاب قالطلا

 لاق اذا يراوحلا ويأ لاق رفعج نب عماج نمو ةفاضملا ةدايزلا نمو

 نيتضيح تضاح اذإف قلاط تناف نيتضيح تضح اذإ هتجوزل لجرلا

 اذا لاق اذاو .ىلوألا ةرملا دعب قالط اهيلع عقي دوعي سيلو ةدحاو تقلط

 قلاط تنأف نبتضيح تضح اذا لاق مت قلاط تناف ةضيح تضح

 تضاح اذاو .اهتدع نم بسحتالو ةدحاو قلاط يهف ةدحاو تضاحف

 .ناتضيح ةيناتلا عم ىلوالا ةضيحلا نال ىرخا قلاط يهف ىرخا
 دعي نم ةخسن اهدعي نم ناتضيح اهيلعو اهتدع نم ةتلاتلا بسحتو

 قالط عقي الف ىلوالا ةضيحلا ريغ نيتضيحلاب ىون ناك نا لوقنو .كلذ
 نم ةقيلطت اهيلع عقت من .اعيمج نيترخؤملا نيتضيحلا نم رهطت ىتح
 .اهتدع نم اعيمج ناتضيحلاو امهدعب

 كعم ةنالفو قلاط تناف تضح اذا هتأرمال لجرلا لاق اذاو : ةلاسم

 لاقو اعيمج امهيلع عقي نا سايقلا يف يغبني هناف تضح دق تلاقف
 يراوحلا وبا لاق .اهتبحاص ىلع اهقدصيالو اهسفن ىلع اهقدصي ضعب
 اكذه لاقو .ةينيبلا هيف نكميال اذه نأل قالطلا اهتبحاص ىلعو اهيلع عقي

 اذا لاق امك وهف قلاط تناف نيتضيح تضح املك اهل لاق اذاو : ةلأسم
 تضاح اذإف ةدعلا نم اهب بسحبو ىرخا ةقيلطتي تناي ىرخا تضاح

 .هب تبستحا يذلا اهضيح رخا نم ىلوالا ةضيحلا

 نا تدلوف قلاط تناف تضح املك هتأرمال لجرلا لاق اذاو : ةلأسم

 وبا لاق .اهيف رظناو اضيح دلولا نوكي الو دلولاب اهيلع عقيال قالطلا
 .ضيحب هسيل يراوحلا

س ٢٢٣١٢



 عقي امناف قلاط تناف ةضيح تضح اذا هتأرمال لجر لاق اذاو : ةلاسم

 رخؤت نأ الإ لسغتو .اهنع مدلا عطقني ىتح ةضيحلا دعب قالطلا اهيلع
 عقو .ةالصلا تقو بهذي نا ىلا هترخا ناف ةالص تقو بهذي ىتح لسقلا

 ىتح .تضح نا ةين هل نوكت نأ الا ةالصلا تقو بهذي ىتح قالطلا

 لاق هريغ نمو .مدلا ىرت ىتح قلاط ذئنيح اهناف كلذب ملكتيف ضيحت
 اهضيح متت ىتح لاق نم لاق .قلاط تناف تضح نا لاق اذا ليق دقو

 اذا اماو .تقلط دقف مدلا تأر اذإ لاق نم لاقو .ضيحلا مسا اهيلع عقيو

 اهضيح نم ةمات ةضيح ضيحت ىتح قلاط تناف ةضيح تضح نا لاق

 ةضيحلا تلمكا اذإ .لسخغت مل وا تلسغ تقلط دقف ةضيح تضاح اذإف

 .عرشلا نايب باتك ىلا عجر .تقلط دقق

٢٢٣٢



 نونامتلا بايلا

 كلذ هيش اامو هنم جرخامو رحبلاب قالطل

 ءيش رحبلا نم هقحليال هتجوز قالطب فلح يذلاو كلذ هبشأ امو
 كمسلا نم ناك اذا لصلا نأ يعمف .هلمحو هنم ىرتشاف لص بلجف
 .ثنحي وهو .يدنع هقحل دق عيض وهق رحيلا نم كمسلاو

 فلح يذلا قو .نياهرلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 رحبلا يف حرطيو بكرم يق ليفلا لعجي نا ليقلا نزو فرعي هنا قالطلاب
 ةعتما نزيف بكرملا نم ءاملا غلبم رظنيو بكرملا نم ليقلا جرخي مت
 ملعي هناف ليقلا صاغام رادقمب رحبلا ي صوغي ىتح بكرملا ي حرطتو
 كلانه لعلو .فصولا اذه ىلع .ثنحلا نم املاس اذه ىرتأ ليغلا نزو غلبم
 اذه ريغ ءايشألل نزولا نأل لاحملا نم يدنع اذه لاق .ًاناصقن وأ ةدايز

 بيغ ىلع فلح هنال همزلي ثنحلاو بيغو نظ ىلع اضيا ءايشألل رزاحلاو
 ديزيو جوملاب برضي رحبلا نأل ادحاو اهنزو نوكي الو .فلتخت ةليفلا نال
 .ملعأ هثناو رزجيو ديميو صقنيو

 قالطب فلح لجر .خايشألاب باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم

 ةين هل ناك نا لاق .كلذ عطق فيك السرم امالك رحبلا عطقي مل نا هتأرما

 ثيح نم عطق ةين هل نكت مل ناو عضوملا كلذ ىلا عطق هدح عضوم ىلا
 لعفي مل ناف لعفي ىتح هتأرما رشابي الو .اضرع هل لجو زع هتنا لهس
 .عرشلا نايب باتك ىلا عجر .ءاليالاب تناب رهشأ ةعبرا يضمت ىتح

س ٢٢٢٣



 نونامثلاو يداحلا بابلا

 تلعف نإ وأ وه لعف نا هتجوز قالطب فلح اذا لجرلا
 نوكي نم كلذ يق اوعادت مث امهربغ لعف نا وأ ىه

 ةيانجلا يفو الوبقم هلوق

 تناف اذكو اذك لعفأ مل نا هتجوزل لجرلا لاق اذاو رفعج نب عماج نمو
 هلثمواذه يق ةيعدملا ةأرملاف تلعف دق وه لاقو لعفت مل تلاقف قلاط
 قلاط تناف اذكو اذك ةليللا هذه ق ىه لعفت مل نا لاق ناو .ةنيبلا اهيلعو
 دعب نم كلذ تلاق ناو ليللا ق كلذ تلاق اذا اهلوق لوقلاف تلعف دق تلاقف
 كلذ فيكو تلق .تلعف دق اهنا ةنيبلا اهيلعف هلاق يذلا تقولا بهذي نأ

 .اهدي ف عوضوم هنآل يراوحلا وبا لاق
 قلاط ىتأرماق .اذكو اذك تلعق نا لجرل لاق لجر نعو هنمو : ةلاسم

 دق هنأ ةنيب لجرلا ميقي ىتح هتأرما قلطتال لاقف تلعف دق لجرلا لاقف
 .لعف دق هنا جوزلا هقدصي مل اذا لعف

 المع لمع نا هتجوز قالطب فلح لجر نع ديعس ابآ تلأس : ةلاسم
 كلذ سيل هنا ىعم لاق هتجوز هب قلطت المع لمع دق نوكيا هنيع كحف

 نوكيا هطبا طرم ناف تلق .هلوق ىنعم ىلع كلذب هتجوز قلطت الو لمعب
 لامعا نم ال ةرخالا لمع نم كلذ نا يعم لاق .هتجوز هب قلطتو المع كلذ

 .ةين هل نكت ملو لامعالل السرم ناك اذا كلذب قلطتو ايندلا

 اذك لعق نا قلاط هتجوز لاقف ةوسن عبرا هل لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 نهيلع قالطلا عقي وا نهنم ةدحاو ىلع قالطلا عقي له .. لعف مت اذكو

 نهلك نهقالط ىنعم هيلع عقي هنا لوقلا ضعي يق نا يعم لاق .اعيمج

س ٢٢٤



 مكحي هنا لوقلا ضعب يقو نهيا فرعيالو .نهنم ةدحاو قالط توبنل
 هلف هل تلق .نهنم ثالت هيلع فقويو .نهيأ فرعب الو ةدحاو قالطي هبلع

 سيل هنأ ىعم لاق .هلوخد لبق قالطلا اهيلع عقويف ءاش نهيأ راتخي نا
 اذإف هل تلق .نهنم ءىش ءانثتسا ريغ ىلع قالطلا عقو دق ناك اذا كلذ هل
 حصي ملام اعيمج نهلك نهتنؤم هيلع نوكيف ةين ريغ ىلع نهيلع عقوأ
 قالط اذهب حصيال ناك اذا هنا يعم لاق .ال مأ همزليام نم دحأ قالط

 ةدحاو لكل نهفيقوتب لوقي نم لوق ىلع كلذب ذوخام وهف هنيعب نهدحا
 نهيلع هل نوكيال كلانه مت .قالطلا هل نيبي ىتح دارفنالا ىلع نهنم
 . ءىش

 نوكب له .اذكو اذك لعفب هنا قلاط تنا هتجوزل لاق لجر نعو : ةلاسم

 لاق .لعفي مل هنا وا لعفي هنا لاق اذا ءاليالا نم اذهف .لوقلا اذهب ًايلوم

 ةلزنمب نوكيو ءانثتسا نوكي الو هنيح نم ثنحي هنا يعم ديعس وبأ
 اذه نا لوقلا ضعب يف هنا يعمو .اذكو اذك لعفي هنا هلوق يق ربخلا
 ١ .ءانثتسا

 اذك يلعقت يتدع نا قلاط تنا هتجوزل لاق لجر نع لئسو : ةلأسم

 لاق .افالتخا كلذ يف نا يعم لاق .لعفت نا لبق قالطلا اهيلع عقي له اذكو
 اذا قلطتال اهنا لاق نم لاقو .ءانثتسالا هل تبثي مل اذا قلطت اهنا لاق نم
 وا .هب الصتم قالطلا لبق ىنتتسا وأ قالطلاب الصتم ءانثتسالا ناك
 يوني ىتح هيزجيال لاق نم لاقو .الصتم ىنتتسا مت ءانتتسالا ىون

 .قالطلاب الصتم ىنتتسا ولو قالطلا لبق ءانثتسالا

 نع يراوحلا ابأ تلأس ةفاضملا ةدايزلا نم ةلأسملا هذه تلقن : ةلاسم

 هجو ىلع ههجو حبق تلاقف يبا تحبق نا قلاط تنا هتأرمال لاق لجر
 دمحم وبأ فقو كلذكو .ائيش لقي ملو يراوحلا وبا اهنع فقوف هطهر
 هنع اوفقو اميف انا لوقا ام لاق تنا لوقت امف ديعس يبأل تلق .اضيأ اهنع

 لوقلا ضعب ىلع يدنع جرخيف فالتخالا يناعم يدنع هبشي هنا ريغ
 نم انهاه طهرلا نا اولاقف كانمجرل كطهر الولو هنلا لوقل قلطت اهنا

٢٢٥



 لجو زع هتنا لوقل قلطتال لاق نم لاقو .يدنع هطهر نم هدلاوو ةريشعلا

 هايشالا انهاه مهو ةربشعلا ريغ مهو . 5 طهر ةعست ةنيدملا ق ناكو «

 .ملعأ هقلاو

 اهعمسقف هتنعل نا هتجوز قلط لجر ق تدجو فضملا لاق : ةلاسم

 .ملعأ هتناو هنعلت نا الإ قالط اذهب اهيلع عقيال نا نوعلملا لوقت

 لجرلا ركناق نالفو نالف هربخا دقل قالطلاب فلح لجر نعو :ةلأسم

 كلو .قلطتالو جوزلا لوق اذه ق لوقلاف نالدع امهو كلذ هاربخي مل امهنا

 فلح ءىش لكو .هيف هلوق لوقلاف اهربغ نييو هنيب اميف هيلع فلح ءىش

 الإ و هيف ةنيبلا هيلعف هتركناو اهب وه هلعف وأ ىه هتلعف اهنا هيف هيلع

 .تقلط

 تناف نالف راد تلخد نا هتأرمال قالطلا لعج يذلا كلذكو : ةلاسم

 دق ينا تلاق مت .لخدا مل ينا تلاقف تعجر مت تلخد دق ينا تلاقف قلاط

 اهنا ليق دقو هربغ لاق .اهلوق ىلا تفتلي الو نئاب امهرما ىراق تلخد

 نا دعب نم لخدت مل اهنا تلاق نأ دعب نم تلخد دق اهنا اهلوق ق قدصتال

 .تلخد دق اهنا تلاق

 لاقو .اذكو اذك تلعف نا فلاط تنا هتأرمال لاق لجر نعو : ةلاسم

 دق تلاق اذإ ةأرملا اماف .اذكو اذك تلعف نا قلاط يتأرما مالغل وآ لجرل

 اهلوق لوقلاف لعفا مل تلاقف تعجر ناو .قالطلا اهيلع عقو تلعف

 نا نكمي كلذ نإف تلعف دق تلاق مت لعفا مل تلاق ناو .اهجوز ىلا عجرتو

 امهقدص ناف مالغلاو لجرلا اماو .اهلوق لوقلاف تلعف مت لعقت مل ن وكي

 نيميق الاو العف دق امهنا ةنيدبلا ةآرملا ىلعف امهيذك ناو هدبلا كلذف جوزلا

 نإ لاق اذا هنا ليق دقو لاق هربغ نمو .هلعف دق هنأ ملعيام هنا لجرلا

 الف اهريغ هيلع علطي نا نكمي امم كلذو قلاط تناق اذكو اذك تلعف

 اهنا تلاق ناف .اهلوق لوقلا لاق نم لاقو .ةنيبلاب كلذ حصي ىتح قدصت
 ملاهنا تلاق ناف .مكحلا يق قالطلا عقيو كلذ ف قدصت اهناف تلعف دق

٢٢٣٦



 وه جوزت الو تجوزت نكي ملو .هيف اهيلع فلح يذلا كلذ تلعف نكت
 مكحيو هتأرما يهو اهلوق لوقلاف اهريغ تاجوز عبرا جوزت الو اهتخا
 لبقي مل كلذ تلعف دق اهنا تلاقف تعجر ناف اهتبوت كلت نال كلذب اهيلع
 .تلعف دق اهنا اهلوق دعب لعفت مل اهنا اهرارقا ىلع هتأرما تناكو .اهلوق
 قلاط تنأ لاق نا اماو .لبقتسملا لعفلا يق اذهو ةبذاكلا ةلزنمب تراص دقف

 مل اهنا تلاق ناف .قدصت اهناف هتلعف دق تناك اهنا لاقو .تلعف تنك نا

 تلاقف تعجر ناف .اهتبوت كلت نال اهتعجر .يق قدصت اهناف تلعف نكت
 اهنا تلاق تناك امنا اهنال لاح لك ىلع قدصتال هذهف تلعف دق تناك اهنا
 ناو .هلعفت مل اهنا ترقا نا دعب هتعدا مت هتركنا مت ايضام العف تلعف
 لعفلا ق اهلوق لبقي مل هتلعف تناك اهنا تلاق مت هتلعف نكت مل اهنا تلاق
 نا اماو .هلعفت مل اهنا ترقا دق اهنا اهاوعدب ةبذاك اهنا رقت اهنال ىضاملا
 دق اهنا تلاق مث لعفت مل اهنا تلاقف قلاط تناف اذكو اذك تلعف نا لاق
 .عرشلا نايب باتك ىلا عجر .نكمي امم كلذ نال قدصت اهناف هتلعف

 هتطعا مث كلام يف كتنخ نا قلاط تنا هتأرمال لاق لجر نعو : ةلأسم

 هنمت نزتاو اهل هعابف ههنمت اهيطعيو اهل هعيبي اهلام نم ائيش كلذ دعب
 نم ىلع هدري هتطعاف اهيلع در نمتلا نم ائيش الا هتقفناو .اهيلا هملسو

 قفني مل ناو هتقفنا هب هتيرتشا ءىش يف قفن نا اهل لاقف .ةعلسلا ىرتشا
 ائيش هل لقت ملو .اهبجعي ملو تتكسف هب ينلدبي يرتشملا ىلع هتددر
 يدنع اذه نوكي له تلق .هب هارتشا ءىش ىق تقفنف .ةضفلا قفناف بهذف

 نا هنا يعمو دودرلا هذه ام يردا الف .اهيلع قالطلا عقيو اهلام يق اهناخ

 لام يدنع كلذف .دلبلا لهآ ةنس نم دقنلا ق زوجيال امم كلذ ناك

 نم ءىش يق اهناخ هنا يل نيبيالو يرتشملا لامب ىرتشا امناو يرتشملل

 نا فاخاف اهاضر الو اهرما ريغب اهلام ذفنا اذاو لام وهف اهتعلس شغ

 تمدقت نكت مل نا تلق .تنحلا يدنع عقو اهناخ اذاو اهناخ دق نوكي

 فلاخي ىتح قالطلا نم ملست له هب وه ىرتشاف هب يرتشيال نا هيلع
 اهنم نذا ريغب هذفناو اهلام كلذ ناك اذا هنا يعمف .هيلع تمدقت اذا اهرما

٢٢٧



 .اهل هنم ةنايخ اهنا يعمف امهنيب فراعتلا يف نذالا ماقم موقي ءاضر الو
 يذلاب اهلدب نا تلقو .كلذ ىنعم نم هيلع فقي مل وآ يدنعام ىضم دقو

 اذا كلذ هل تزاجاو هقفناو .اهل يذلاب ىرتشا نا دعب ةديج ةضف اهل

 ملسيال نا اذه ىلع فاخاف .ةنايخ نوكيالو قالطلا نم ملست له اهلدب
 نم ةأربت اهل ةنايخ وهام يق هلوخد دعب هل كلذ مامتا سيلو .قالطلا نم

 هل تزاجا نا تلقو .ةيوتلا عم مزاللاو نامضلا نم ةآربت نكلو ثنحلا

 اذه يف يل نيبي الف .ةنايخ نوكت الو قالطلا عقي الو هعفني ملو هلعف دعب
 الو عفني ناك نا تلقو .ثنحلا هب بجي يذلا يف لخد نا دعب هل عفن
 نا ليبق هلك اذه ق اهيطو نا تلقو .كلذ ف يدنع لوقلا ىضم دقف ةنايخ

 وأ يطولا ليق ءيشب اهلدبيا هدعب وأ يطولا ليبق هلعق هل تمتا اهدرب

 الو لدبلا عقيال هنا يعمف .امهنيب قرفيو كلذب هيلع مرحت له .هدعب
 كلذ ىلع اهيطو اذاو .ةنايخلا نم ثنحلا هب بجيام عوقو دعب مامتإلا
 .هيلع مرحت نا فاخاف در ريغ نم هدعب وأ لدبلا لبق هدعب وا مامتالا لبق
 .ادبا هل لحتالو امهنيب قرفي هنا يعمف كلذ ببسب هيلع تمرح اذاو
 نببي الف .ةماقالا ما قارفلا فالتخا هيف ناك نا كلذ ق كبجعي امو تلقو

 مكحيال نأ مكحلا يف ينبجعيف افالتخا ناك اذا اماو .فالتخا اذه يق يل
 جورفلا نم هزنتلا ن اماو .كرتلا ق اغاسم دجيال ىتح الا مكاحلا هيلع
 .ج ورفلا يق ملعلا لها فالتخا نم جرخي نا بحاق

 اناكو .اهلام اهناخ نا هتأرما قالط لعج لجر نعو : ةلأسم
 اناك اذإق .اهناخ دق نوكب له اهيأر ريغي اهلام نم ذخأو نيضواقتم

 اضرب ءاشي ام هبحاص لام يق امهنم دحاو لك لعقي لاملا ق نيضواقتم

 ةنايخ يل نبي مل كلذ ناك اذاو .ةضوافملا ىه يعم هذهف امهنم هبحاص
 يدنع كلذف هنيد يف هل زوجيالام كلذ ق لعفي ناك اذاو .هل زوجيام هذخاي

 يلام يق ينيتنخ نا قلاط تنا هتأرمال لاق لجر نع لئسو : ةلاسم

 وهف اهلعف نم اقح نكي ملام لاق .قلطت له هلام نم افيعض تمعطاف

٢٢٣٨



 .كلذ يق هتناخ دق اهنا يعمو .ةنايخ

 يبرضت يتدع نا قلاط تنا هتجوزل لاق لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 .قالطلا مكح هب عقي ابرض سايقلا نوكي له اهتساقف هنذا تذخاف ينبا
 كلذو قالطلا عقي لاق نم لاقف .فالتخاب كلذ يف ليق دق هنا يدنع لاق

 ىلا بهذي نم كلذو قالطلا عقيال لاق نم لاقو يناعملاب لوقي نم لوق ىلع
 ىناعملاو ةيمستلاب قالطلا ناميا ىلع لخدي فالتخالاف هل تلق .ةيمستلا
 نعو ةلاسم .يدنع اذكه لاق قالطلا ريغ ناميالا رئاس يق لخيدام لتم

 تيقبف هيدرت مل نا قلاط تنا هنبفلا نم ابوث تذخا دقو هتأرمال لاق لجر
 اهيلع قالطلا عقي يه تلق اهموي نم تدر مت هل ةظياغم ةعاس ةمئاق

 يعمف .ءاليالا عقو رهشا ةعبرا ىلا هدرت مل ناءاليا نوكي هنا ليق لهو
 ناو ءاليالاب تناب رهشا ةعبرا ىلا هدرت مل نا ءاليا اذه نا ظفللا رهاظ ىلع
 مل نا تقو ىلا كلذ يف ةين هل نوكت نأ الإ هيلع قالط الو رب كلذ لبق هتدر
 بجوي نم لوق ىلع قالطلا عقي هنا يعمف تقولا ىضقنا ىتح هيلا هدرت
 يف ةينلاب قالطلا بوجيال هنا هنع انظفح دقو هريغ لاق .ناميالا ق تاينلا

 ظفللا مكحب قالطلا قحلي ال كلذكو ةينلاو ظفللا قفتي ىتح لوقلا ضعب
 مت هدرا ال هل هيددجم تلاق نا تلقو .ريسفت هلو ةينلاو ظفللا قفتي ىتح

 ىلعف .قالطلا عقو ال اهلوقب تباجا اذا مأ ربي له ءاليالا لجأ لبق هتدر
 ءالدالا لجأ ليق هتدر اذا هدرا ال اهلوق هرضدال يعمقف ةلأسملا هذه رهاظ

 همطفا ال تلاقف اذه كدلو يمطفت مل نا قلاط تنا اهل لاق نا هل تلقو
 ىلوالا لتم هذهف قالطلا عقي له دغلا نم هتمطفاو مويلا كلذ هتعضراف

 ملو هتعضرا نا ةين هل نوكت نا الا رب دقف رهشا ةعبرا لبق هتمطفا اذاو

 همزلي نم لوق ىلع ثنحلا عقي هنا يعمف .كلذ تلعفف مويلا كلذ همطفت

 لاق لجر يق مشاه ديلولا يبا نع رثالا ي تدجو كنآ تلقو .ةينلاب نيميلا
 همطفأ ال تلاقف قلاط تناف .هنبا ينعي مالغلا اذه يمطفت مل نا هتأرمال
 تقلط دق نوكت نا فاخا لاقف .دغلا نم هتمطفاو مويلا كلذ هتعضراف
 موصأ ال تلاقف قلاط تناف .يموصت مل نا لاق نا تيأرا لئاسلا هل لاقف

س ٢٢٣٩



 لئاسلا هل لاقف .ىلوالا لتم اهنا مشاه لاقف دعب تماص مث اهموي تلكأاق

 مت هلخدأ ال تلاقف .قلاط تناف تيبلا اذه يلخدت مل نا اهل لاق نا تيأرا

 .فلتخم رخاالو اذه نا ييأرو .تلخد دق تلاقف مايا ةرشع دعب تلخد
 ىلع يفيقوت تببحاف تلق .معن لاق ءعىش رخالاو ءعىش اذه لئاسلا هل لاق

 اهيف تركف دق ينا ملعاف .قحلاب رظنلا نم يل هتنا حتفام هيف كل نيبأو كلذ

 قرف كل ناب ناف دحاو ىنعم هلك يعم جرخو .قرف كلذ يق يل نبي ملف
 يموصت نا اهل لاق ولو تلقو .كلذ يل كفيرعت بحاف كلذ تدجوو
 اذا لاق ام اهقحلي امنا مأ رب دق نوكي له تماص مت امايأ تلكاف تتكسف

 .ءاوس هلك اذه نا يعمق دلولا ماطق ق كلذكو .موصتال اهنا هيلع تدر

 نا الا رب لجألا ءاضقنا لبق تلعف اذإف .لقت مل وا لعفتال اهناو هل تلاق

 مل نا راهنلا ي يهو اهل هلوق كلذكو تلقو .كل تفصوام ىلع ةين هل نوكت
 الا اهلوقب هبجت ملو دغلل تماصو .تلكأ وأ اهموي ةيقب تماصف يموصت
 لجالا لبق تماص اذا ءاوس هنا ىعمف .كلذب ربب له اهلوق دنع تتكس
 هللاو هيربي موصب يدنع كلذك سيلف مويلا ةيقب تماص اذا اماو .اهموي
 .ملعأ

۔_ ٠ ؟ ٢ __



 نونامتلاو يناتلا بايلا

 اهريغ دي وآ اهدي يف لعج اذإ قالطلا

 نم ناك املف اهسفن قلطت ملف اهقالط هتجوز ىطعا لجر نع هتلأسو
 دق تلاق معن لاق .يقالط ينتيطعا دق سيلا تلاقق هيلا تعجر دغلا

 ملف اهقالط نم اهل لعج ناك امنا .هتلأس افناو قلطت ال لاق .يسفن تقلط

 نوكت نا الإ قلطت ليق دقو لاق هريغ نمو .اهدي نم جرخ ىتح لعفت
 .قلطت سيل كلانهف معن لوقيف يقالط ينتيطعا تنك سيلآ تلاق

 نم ىه هتسمف قلاط تناف كتسسم نا هتأرمال لاق لجر نعو : ةلأسم

 .اقالط هري ملف .هيأر هريغ

 نيلجر دي يف هتأرما قالط لعجي لجرلا يف ديعس وبا لاق : ةلاسم
 قالطلا نالو دبعلاب ههبشو قلطت لاق نم لاق هنا .امهدحا قلطيف
 ةلعلا امف هل تلق قالطلا ىلع اعمتجي ىتح قلطتال لاق نم لاقو .ًازجتيال

 هنا عامجالا تيت دقو عقي ديعلا يديس دحا قالط نا لوقي نم لوق ق

 لتم قالطلا نا جرخي هنا يعم لاق .مهلك يلاوملا نذاب الا هجيوزت تبتنال

 قتعب ةيرحلا تبنتل مهدحا قتعا ول نا عامجالا يف تب اذا ةيرحلا
 نم لوق يق ةلعلا امف تلق .يدنع هلتم قالطلا كلذكو .مهل ناك دقو مهدحا

 نوكلمي مه ذا لوقي هنا يعم لاق .اعيمج اوقلطي ىتح قلطتال اهنا لوقي
 .هيلع اوعمتجي ىتح مهدحا لعفب عقي الف .اعيمج قالطلا

 لاقف امهدحا قلطف .نيلجر ديب هتجوز قالط لعج لجر نعو : ةلاسم
 زوجيال ىسوم لاق رخالا قلطو امهدحا تام ناف تلق .هقالط زوجيال

 دحا قلط اذا لاق نم لاق .ذئنيح ةأرملا قلطت رهزالا بسحا لاقو .هقالط

 زاج نيديسلا دحا قلط اذا لاق نم لوق سايق ىلع هقالط زاج نيديسلا
 زوجي امهنا نييصولا يف لاق نم سايق ىلعو قادصلا هيلع ناكو هقالط

س ٢٢١



 .دارفنالا ىلع ةيصولا فصن ذفني نا امهنم دحاو لكل

 ىسوم لاقف .امهديا يق وه ىتم ىلا قحي امهيديا يق هلعج نا ةلاسم

 هعزتني ىتح امهيديا يف وه رهزألا لاقو .ملعأ هتناو هناسلب هعزني ىتح
 هعازتنا زجي مل قحب امهيديا يف هلعج اذا ليق دقو لاق هريغ نمو .هناسلب
 .امهيلا قح ءادا الب هيلا هدرو .كلذ خسف ىلع نوقفتي وا قحلا ءادأب الا

 كنا هتأرما هل تلاقف ارفس دارأ لجر ق ناليغ نب مشاه لاق : ةلاسم

 جأ مل نا لاقف لجأ ىلا يديب يف يقالط لعجاف ينع ةبيغلا ليطتف جرخت
 جي ملف .ةنس هترظتناف كل ادب اذا كسفن ىقلطف كديب كقالطف ةنس ىلا
 اهنا انعمس يذلا مشاه لاقف .اهسفن تقلطف جي ملف ىرخا ةنس تصبرتف
 .ةوعس نب دلاخو نامثع نب العلا لاق .ءيش اهدي يف نكي مل تزواجت اذا

 مشاه اهددرتف مهيأر وهو قلطت حبسمو رهزو لضفم نب رمع لاقو
 تقراف نا ليق دق هنا يعمو هريغ نمو .هلوق نع عجري ملو .مهلوقل
 قلطت ملو ةنسلا لوخد تقو يف هيف تناك يذلا اهعضوم وا اهسلجم
 .اهدي نمو قالطلا ج رخ اهسفن

 ال ءيشب ينم يناسل لزت نا فاخأو قلع ينا هتأرمال لاق لجرو :ةلاسم
 لعج املف هنيظفحتب كديب كقالط لعجا نا ديرأ ىناو كقالط نم هاوهأ
 ىلع اهل لاق نا كلذكو هريغ لاق .كلذ اهل زوجيال لاق .تقلط اهدي ق كلذ
 .قالطلا اهعنم دق هنال كسفن يقلطتال نا

 اهموق ىلا تجرخف مويلا اذه اهديب هتأرما قالط لعج لجرو : ةلاسم
 بابلا نم تجرخ نيح اهجوز دهشأو اهسفن تقلط دق اهنا مهتدهشأاق
 نأ دهاشلا تقدصو هتقدص نا اهنا اوأرف قالطلا اهنم تعزن دق ينا الجر

 هريغ لاق .اساب اوري ملف .اهسفن قلطت نا لبق قالطلا اهنم عزن اهجوز
 قالطلا يف جوزلا ةعجرب ملعت نا لبق تقلط اذا قلطت ليق دق هنا يعمو
 .هعازتنا حص ولو

 اهديب هتأرما قالط لعج لجر يق انعمس دلاخ نب دمحم لاق : ةلأسم

٢٢٢



 نأ الإ هيلا عجر قالطلا اهنم عزن ناف .ةنسلا مامت ىلا اهديب وهف ةنس

 نب دمحم باوج .هيف هل ةعجر الو اهديب وهف قحب اهديب هلعج نوكي
 املف مايأ ةثالث اهديب هتأرما قالط لعج لجرو يلع نب ىسوم ىلا رصن
 لاق .اهلوق لبقي له ثالتلا ق يسفن تقلط تنك دق تلاق ثالثلا تضقنا
 تناف ةمهتم تناك ناو قدصت اهناف ةمهتم نكت مل اذا مشاه هقنادبع وبا
 ليقو .قدصت ليقف فالتخاب اذه لتم يق ليق دق هنا يعم هريغ لاق .ملعأ

 اهسفن تقلط دق اهنا تلاق ناو .ىضقنا دق تقولا ناك اذا ةحصلا اهيلع

 .اهلوق لوقلاف تقولا يف دعب يهو
 ىلا اهديب هتأرما قالط لعج لجر نع يلع نب ىسوم تلاس : ةلأسم

 ريغ ىلا كلذ لعج هنعو .قالطلا يف ةعجر كلذ نوكي له اهيطو مت تقو

 كلذ ىلع اعمتجي نا ال لاق اهدي نم كلذ ضقتنيال له اهيطو مت قحب تقو
 .ةعجرلا هلف قحلا اهيطعي نأ الإ كلذ لدق دق هنا يعمو هربغ لاق

٢٢٣



 نونامثلاو ثلاتلا بابلا

 ديلا يف لعج اذإ قالطلا

 باغ ائيش تقولا ي هل تلاقف اهقالط هتجوز ىطعا لجر نع هتلأسو
 باغو تلاق اميف وه كشو اهسفن قلطت مل اهنا ةأرملا تلاقف .تقولا يق هنع
 هنا ملعي ىتح هتجوز ىهف كلذ يف كشال هتجوز تناك اذا يعم لاق .هنع

 ىتح لدعلاب اهفاصنا هيلعو هلوق ىنعم ىلع تقولا يف اهقلطي مل وأ اهقلط
 .هنم تجرخ اهنا ملعي

 يفو ىه اهديب هتجوز قالط لعج لجر يف ديعس وبآ لاقو : ةلاسم
 جرخ دقف اهعضوم نم تجرخ اذا هنا يعم لاق .هنع تطحف عضوم
 هنا يعم لاق .تئشام ىتم كسفن يقلط اهل لاق ناف تلق .اهدي نم قالطلا
 نم لاقو .اهسفن تقلط تءاش ىتم اهنا ضعب لاقف فالتخاب كلذ يق ليق

 نم قالطلا جرخ دقف عضوملا نم جرخت ىتح اهسفن قلطت مل نا لاق
 .اهدب

 ةمئاق ىهو اهديب هتأرما قالط لجرلا لعج اذا ديعس وبا لاقو : ةلاسم

 يق قالطلا دعب هنا سلجملا اقرافي ملو امقاف نامئان امهوا امايق مئاق وهو
 لوق نم افالتخا اذه يق ملعأ الو لاق سلجملا ةقرافم هجرخي امناو .اهدي
 لعج دق هنا كلذب ديري كديب كرما اهل لاق اذاو .هلوق ىنعم ىلع انباحصا
 ملام اهقلطي نا هلق اهربغ ديب اهقالط لعج اذاو .كلذك وهف اهديب قالطلا

 .هلوق ىنعم ىلع هنم هعجري

 له اهيطو مت كسفن يقلط تئش ىتم هتجوزل لاق لجرو : ةلاسم
 لعج اذاو ةياغ كلذ ق لعجي اضعب نا يعم لاق .اعاجترا كلذ نوكي
 نوكي ال وأ اعاجترا نوكي هنا يطولا ف فلتخيف .ةياغ ىلا اهدي ىق اهقالط
 هلوقك اذه لعجي اضعب نا يعم لاق .تئشام ىتم اهل لاق ناق هل تلق

س ٢٤٤



 .هلوق ىنعم ىلع تئش ىتم هلوقك هلعجي اضعبو تئش املك

 مايا ةرشع ىلا كديب كقالط كتجوزل لاق لجر يق ديعس وبأ لاق : ةلأسم
 ق تلاق ناق تلق .قلطت اهنا يعم لاق رشعلا ءاضقناي اهسفن تقلطق

 يف لاق .قالطلا نم اهيلع عقي مك ءيشب مست ملو يسفن تقلط ينا رشعلا
 .اهنم رتكأ مست ملام ةدحاو لاق نم لاقو .اثالث قلطت اهنا لوقلا ضعب
 وبأ لاق .دعب ما اهسفن تقلط فرعيالو رشعلا قف اهاطي نا هل لهف هل تلق
 تقلط تناك اهنا تلاق مث ةدملا هذه يف اهيطو نإف هل تلق .يعم اذك ديعس
 ريكذلا كرتل قدصتال يعم لاق .اهقدصي نا هيلع له هيطو لبق .اهسفن
 مت اهيف اهقالط لعج يتلا ةدملا تضقنا ناف هل تلق .هيطو نبح اهنم
 .قالطلا اهيلع عقيال هنا يعم لاق .قلطت له .اهسفن تقلط

 اذك تلعف نا مايا ةثالث اهدي يق هتأرما قالط لعج لجر نعو : ةلأسم
 مايألا ةثالثلا يف تلعف امدعب نم تلاق مث ائيش ثالتلا يف لعفت ملف اذكو
 تلاق نا ةيعدم ىهف الاو ثالثلا ق كلذ تلق اذا لاق اتالت ىسفن تقلط دق

 . .كلذ دعب

 اهدب ق هتارما قالط لعجب لجرلا ق ليقو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 نم لاقو .تاقيلطت تالت ىه لاق نم لاقف السرم اقالط اهسفن تقلطق

 الا ةعجرلا كلمي لاق نم لاقو .اهاضرب الا اهتعجر كلميال ةدحاو ىه لاق
 ىلا عجر .اهاضرب الإ ةعجر الو اريثك وأ ليلق ةيدف كلذ ىلع لبق نوكي نا
 .عرشلا نايب باتك

. ٢٥



 نونامتلاو عبارلا بابلا
 لعج وأ كلذب ترمآ وأ ةجوزلا ديب لعج اذإ قالطلا

 كلذب رمأ وأ قح ريغب وأ قحب اهربغ دي يق
 ىرسنت وأ اهيلع جوزت وأ

 ملف لالهلا تأرف .كسفن يقلطف لالهلا تيأر اذا هتجوزل لاق لجرو
 رهشلا ىضقنا اذا لاق ناف تلق .ال لاق .كلذ دعب قلطت نا اهلأ قلطت
 لاق مل تلق .معن لاق تءاش نيح يا كلذ دعب قلطت نا اهلأ كسفن يقلطف
 ءىش ءاضنا دعب لاق اذهو .لالهلا تيأر اذا لاقو .اهيلع رضح كلذ نال

 .كلذل فلاخم اذهق هدح

 اركانت مت اهدي يف هتارما قالط لعج لجر نعو رثؤملا يبا نع : ةلأسم
 ام تمق وا تماق نا دعي اهسفن تقلط امنا وه لاقو ىسفن تقلط تلاقو
 امنا اهنا ةنيبلا هيلعف اهقالط اهاطعا دق هنأرقأ اذا هنا لاق .كلذ ق مكحلا

 نا اهيلعف ةنيب هعم نكت مل ناف .اهمايق وأ همايق دعب اهسفن تقلط
 .اقرقتي نا لبق اهسفن تقلط اهنا هتناب فلحت

 يف يسقن تقلط تلاقف اهدي يف هتأرما قالط لعج لجر نعو : ةلاسم
 اهلوق لوقلا لاق .لوقلا نمل كمايق دعب كسفن يتقلط امنا وه لاقو يسلجم
 قدصت الو .هلوق لوقلاف اهعماجام دعي نم اقالط تعدا نوكت نا الا

 .امهنيب ناميالاو

 دقف .يسفن تقلط دق تقولا يف تلاقف اهديب اهقالط لعج اذاو : ةلاسم

 .مهنم رثكألا انباحصا لوق يف اهعفنيال تقولا دعبو تقلط

 اذا لاق .اهدي يق اهقالط اهقادص نم لعجو ةرما جوزت نم نعو : ةلاسم

٢٤٢٦



 زاج تقلط ناف اهدي يق اهقالط هتأرما تراص نا دعي لعجو ةدقعلا تدقع

 .ملعأ هتناو كلذ زاج وه قلط ناو

 دنع يلولا دهشاو ةأرما جوزت لجر يق ةبقع نب حاضولا لاقو : ةلاسم

 كلذ ىلع جوزلا ليقو اهكلما يتلا هدي يق ةنالف قالط نا حاكنلا ةدقع

 نا مات قادصلا جوزلا ىلعو عقي قالطلا نا دغلا نم يلولا قلط مت طرتلا

 عقو يلولا قلطي ملو جوزلا قلط ناف .قادصلا فصنف لخدي مل ناو لخد
 .كلذ لثم هتلادبع وبا لاقو .قالطلا

 تاقىلطت ثالت ورمع اهقلطف اهقلط ورمعل لاق ةجوز هل لجر : ةلاسم

 اهقالطب رمآد مل اذا ةدحاو الإ قلطت اهرصرأام .ال مأ اذهي هتآرما هنم نيتا

 .اتالت

 تامق لجا ىلا لجر ددني هتأرما قالط لعج لجر يلع يبا نعو : ةل اسم

 .معن لاق قالطلا مدهني له لجالا ليق ج وزلا

 وااهيلع جوزت نا هنا حاكنلا دنع هتأرما ىطعا لجر نعو : ةلأسم

 له اهرشاب مت اهيلع ىرست وأ جوزتف اهديب اهقالطف اهيلع ىرست
 دنع اهيلو اهل هيلع كلذ طرتشا اذإف .اهدي نم قالطلا اهايا هبيطو جرخي

 ىرست وآ جوزت هنآ تملع نبح اهسفن تقلطف هيلع اهل كلذف حاكنلا ةدقع

 نم قالطلا جرخ دقف اهسفن قلطت ملو تقولا تزواج ناو تقلط اهيلع
 هيرست وا هجيوزت دعب اهديب اهقالط لعجي نا الا اهاطي مل ولو اهدي
 اهدي نم قالطلا اهايا هيطو جرخي مل اهيطو نإف اهل نوكي هناف اهيلع
 اذك تقو ىلا اهدي ق لعج هنا هلوق كلذ يق لوقلاو .اهدي ق هلعج قحي هنال

 اهيلع جوزت نا حاكنلا دنع اهديب اهقالط لعج نا ةيواعم ويأ لاق .اذكو

 اهدي نم جرخيال هنال تقولا تزواج ىتح اهسفن قلطت ملف ىرست وا
 لك هريغ نمو جيوزتلا ةدقع دنع هيلع اوطرش امك اهدي يق وهو قالطلا

 دعب وأ جيوزتلا ليق ىرسلا دعي وا ىرستلا ليق هلعج ءاوس انعم كلذ

 هجرخت الو لجالا ىلا وهف لجا ىلا اهديب اهقالط لعجي نأ الإ جيوزتلا

٢٢٧



 ناك ناو .قحلا ءادا الا هكفي الف .قحب وا لجالا كلذ ىلا يطولا الو ةقرافملا
 نا هيلع اهجوزت يذلا اهقح نم حاكنلا ةدقع دنع اهديب اهقالط لعج

 يف تبات كلذف .اهقادص نم وا اهقح م كلذ طرشو ىرست وأ جوزت
 ىتمو .ىرست وآ اهيلع جوزت اذا اهدي نم قالطلا جرخيالو .هعضوم
 هتأرما قالط لجرلا لعج اذا لاقو هربغ نمو .اهسفن تقلط تءاشام
 اقالط كلذ دعب اهعيتتا مت ةدحاو اهقلط وا تقلطف اهربغ ديب وا اهديب

 امهسلجم نم امهماقم وا امهفارتقا لبق اهقالط زوجي امم وأ ةدعلا ق اينات
 .لوألا قالطلا الا قحلي ال هنا انعم لوقلا رثكاف .افالتخا كلذ يف نا يعمق
 دق ناك اذاو قالطلا قجلي الف ديدج جيوزتو ةدعلا ءاضقنا دعب اماو
 اهقلطي ملف اهربغ دي يق اهقالط لعج اذا امآو .هدي ف لعج يذلا اهقلط

 جيوزتب اهحوزتو اهتدع تضقناو ةدحاو وه اهقلط ىتح هدي يف لوعجملا
 اهقلط نوكي نا الا قالطلا عقو قالطلا هدي ف لعج يذلا اهقلط مت ديدج
 يف لوعجملا دي يق قالط الو .قالطلا كلذو حاكنلا كلذ خسفنا دقف اتالت

 .هدب

 .كسقن يقلطف كلها ىلا تجرخ نا هتجوزل لاق لجر نعو : ةلأسم
 .قالطلا عقي له اهلها ىلا جرخت ملو يسفن تقلط دق اقرتفي نأ لبق تلاقف
 .لعفي ىتح اهدي يف قالطلا تبثي لهف هل تلق .قالط عقيال هنا يعم لاق
 ىلا تجرخ ناق هل تلق .ةياغ ىلا كلذ اهل لعج دق هنال كلذك هنا يعم لاق
 جرخت ىتم بحف هل ليق .يدنع اذكه لاق تقلط اهسفن تقلط مت اهلها
 عضوملا نم تجرخ اذا اهنا يعم لاق .لصت ىتح ما جورخلا مسا ىتح
 تلق .جورخلا مسا عقو دقف .ةينلا ق ةمهتلا ف ةجراخ هيف اهل لاق يذلا

 تجرخو ةيرق.ي اهلهأ ناك نا لاق .ةيرق يف يهو ةيرق يق اهلها ناك ناف هل
 ةيرقلا ق اوناك ناو جورخلا مسا عقو دقف رادلا يف دعب تناك ولو .مهيلا
 مسا اهل لصح اذإف هل ليق جورخلا مسا عقو دقف .رادلا نم تجرخ اذإف
 لاق قالطلا اهدي نم لوزي له كلذ الخ اعم اهسفن قلطت ملق جورخلا

 لالهلا تيأر اذا اهل لاق ناف هل ليق .لوقلا ضعب يق يدنع جرخي اذكه
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 تأر اذا اهنا لاق نم لاقف .اهسفن تقلط مث لالهلا تأرف كسفن يقلطف
 لاق نم لاقو .قلطتال اهنا اهسلجم تقراف ىتح اهسفن قلطت ملف لالهلا
 نااديا اهل نا لاق نم لاقو .قلطتال مت .اهحابصو اهتليل كلذ يق اهل نا

 يسفن تقلط دق تلاقف اهدي يق هتجوز قالط لعج لجر يف لاقو : ةلأسم

 لوقلا لاق .سلجملا نم انقرتفا نا دعب كسفن تقلط وه لاقو .سلجملا ق

 قدصت الو لوقلا هلف اهعماج نأ دعب قالطلا تعدا نوكت نأ الإ اهلوق
 وا اقرتفا اذا امهنا يعم لاق تنا لوقت ام ديعس يبال تلق .امهنيب ناميالاو
 يق امهفالتخا ناك ناو .هنيمي عم هلوق لوقلا ناك امهسلجم نم اماق

 ناف اهيطو نوكي نأ الإ اهلوق لوقلا ناك ةقرافملا ةحص لبق وأ سلجملا
 تقلط اهنا اهنم ىوعد كلذ ناكو هنم اعاجترا كلذ ناك .اهيطو دق ناك
 ملعنالو اهلوق لوقلاف امهسلجم ق اناك اذا اما لاق .عاجترالا لبق .اهسفن
 تعدا مت .سلجملا ف قالطلا ف اهيلع عجر نوكي نا الا افالتخا كلذ يق

 اذا اماو .فالتخا هيفف هتعجر لبق تقلط اهنا تلاقو هتجر دعب قالطلا
 كلذ يفف كلذي ارقأو هيحاص نع دحاو لك باغو كلذ اهسلجم نم تجرخ

 تقلط اهنا اهلوق لوقلا لاق نم لاقو .هلوق لوقلا لاق نم لاقف .فالتخا

 مت .امهسلجم نم اماق دقو اقرتفي ملامو رثكأ لوألاو سلجملا يف .اهسفن
 نع ديعس ابآ هتلاسو اهلوق لوقلا نوكي نا نسحو فالتخالا هيفف افلتخا
 تقلط دقف لخد اذا تلاقف .كديب كقالطف ليللا لخد اذا هتجوزل لاق لجر

 سيلف لاق .ليللا لوخد نيح اهسفن قلطت مل ولو ليللا لخد اذا قلطت له
 لخد ىتح كلذ امهسلجم نم اقرتفي مل ناف هل تلق .اذهب قلطت اهنا يدنع
 يق الازي مل ناف تلق كلذ يعم سيل لاق .لوالا اهظفلب قلطت له ليللا

 امهقارتفا دعب اهسفن تقلط مت اقرتفا مث .ليللا لخد نا ىلا كلذ امهسلجم

 اذا قلطت سيل اهنا يعم لاق .قلطت له سلجملا ريغ يف وا سلجملا يف
 .اهسفن قلطت ملو .ليللا لخد نا كلذ دعب اهسلجم تقراف

 كدي كقالطف .ناضمر رهش لخد اذا هتجوزل لوقب لجر نعو : ةلاسم
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 تلق .لالهلا ىرت ةعاس لاق نوكيال ىتمو اهديب قالطلا نوكي ةعاس يا

 ءىش الف لاق تربخا مت رثكا وا لقا وا ناموي الخ ىتح لالهلا رت مل ناف
 يق ناضمر رهش لخد اذا اهدي يف قالطلا نوكي هذه ديعس ويا لاق .اهدي يق

 تقراف ىتح اهسفن قلطت مل ناف .هرت مل وا لالهلا تأر هنم ةعاس لوا

 اذاو .لالهلا ىرت مل نا اهعفني الو .اهدي نم قالطلا جرخ سلجملا كلذ
 رهش لاله ىرت ىتح كدي يف كقالطف ناضمر رهش لاله تيأر اذا اهل.لاق
 .كل تقصوام ىلع هيف لوقلا نوكي مت ناضمر

 كقالط هتجوزل لاق لجر ق .هتنا همحر ةديبع ىبا نع بسحا : ةلأسم
 نإق تلق .قلطتال لاق .يسفن تقلط يديب يقالط تلعج نا تلاق .كديب
 .ال لاق .ةين اهل نوكتو قلطت له قالطلا تون

 اهديب اهقالط لعج وأ ةمأ يهو هتجوز ريخ لجر نعو :: ةلأسم
 .قالطلا عقو دق لاق .اهل يضمي نأ ديسلا هركو تقلطو .اهسفن تراتخاق

 لعجي نمم اهربغك سيل ةجوزلا نا ملعاو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم

 طقس اهسفن قلطت ملو .اهسلجم نم تماق اذا ةجوزلا نال هدي يف قالطلا
 ىتح قلطام ىتم زوجي قالطلا هدي يف يذلا لجرلاو .اهدي نم قالطلا
 .هدي نم عزتني

 قلطي نا لجر دي ي وأ اهدي يف هتجوز قالط جوزلا لعج اذاو : ةلاسم
 الا امهل نكي مل .قالطلا امتي نا كلذ دعب امهل ادب مت ةدحاو قلطف .اتالث

 .عرشلا نايب باتك ىلا عجر .ةرم لوا يق قالطلاب الوقي نا
 ةاش نيتالت يلع كديب كقالط تلعج دق هتجوزل لاق لجر نعو : ةلاسم

 ينإ لجرلا لاقف مهرد ةئامعبرا هيلع اهل ناكو نيتالتلا ىلع اهسفن تقلطف
 لب يه تلاق يقايلا نم رباو ةاش نيتالت ىطعا نا ىلع اهدي يق تلعج امنا

 لاق .يسفن تقلط كلذ ىلعو يقابلا يلو .ةئامعبرالا نم نيثالثلا طحا

 يف لعجام ريغ ىلع تقلط اهنال عقو اقالط ىرا الو .كلذ يف هلوق لوقلا
 ىقبام هيلع نوكيو نيثالث ىلع اذه ىلع قالطلا عقي ديعس وبآ لاق .اهدي
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 .اهسفنب كلما ىهو اعلخ نوكيو قحلا نم

 اهل لاقف .مويلا كديب كقالط تلعج دق هتجوزل لاق لجر نعو : ةلاسم
 لخد مت ةعاس تيقبو وه جرخ مت .ةدحاو يسفن قلطاف ةدحاوب كعم اهنا

 امنا دعب نم تلاق مث يسفن تقلط دق ينا اودهشا تلاقف اهيلع دوهش
 .ةدحاوب الا قلطت ىرا الو اهتين اهل هناف تلق يتلا ةدحاولا كلت تينع
 .كلذ ىرت تناك ولو لاق تناب دق اهنا ىرتو اهسفن تقلط نإف هل تلق

 تناكو .سلجم يف امهو كديب كقالط هتجوزل لاق لجر نعو : ةلأسم
 يق تناك وا تدعق وا تلاقف ةمئان تناك وا تمانف ةدعاق وا تسلجف ةمئاق

 نوكبا كلذ اهسلجم قرافت ملو تبرشو تلكاف تاقفصلا ءالؤه دحا

 ليقف سعنتف مانت نأ الإ .معن لاق كلذ اهسلجم قرافت ملام اهديب قالطلا

 سعانلا نع ماكحالا هب لوزت هنال ليق امب هيبش وهو قارتفا ساعنلا نا
 .ةظقيلا ماكحا نم هيف ناك امل قرافم هنال

 ىطعا لجر نعو يلع نب ىسوم باوج نمو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 مت .هتنا ءاشام اراسف نابكار وا نايشمي ناريسي امهو اهقالط هتجوز
 امهو اهديب اهقالط لعج نا هنعو .عقو دق قالطلا نا لوقنف اهسفن تقلط
 اهاطعا اذا اهلثم يدنع ىهف اقرتفي ملو اهتيشم يق تقلطف ايشم مت نامئاق
 كلذ يق ىرن الف اهسفن تقلط مت بهذف جوزلا ماقف سلجم يق امهو اهقالط
 ىلا عجر قالط وهو مئاق وهو اسهفن تقلطف بهذي ملو ماق ناو .اقالط
 .عرشلا نايب باتك

 دق تلاق نيديرتامو كاوه كتيطعا دق هتآرمال لاق لجر نعو : ةلأسم

 دقق اقالط ىون ناف هتين نع هلس لاقف كل زيجا ال لاقف يسفن تقلط

 .هيلع قالط الو هتجوز ىهف اقالط وني مل ناو تقلط

 اهقلطف لجر ديب هتجوز قالط لعج اذإف هل تلق ددعس يبآ نع : ةلاسم

 ضاب يذلا نا يدنع لاق .هل دحي مل اذا ةينات اهقلطي نا هل له ةدحاو

 ةننات اهقلطي نا هل سيلف ةدحاو ةرم الا لعفي ال هنا تالاكولا ق لصألاب
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 عقي نا هبشا هل دحي ملام ةرم دعب ةرم عقي هلعف نا ىلا بهذي يذلاو
 نا ينبجعيق رمالا اماو .ادح هل دح نكي ملام ةتلاتو ةدنات اهيلع هقالط

 ىرعتيال هلعلو فالتخا هيف نوكي نا ينبجعيالو ةدحاو ةرم الا تبتيال
 قحلا قفاوام الا هنم ذخؤيالو بهذي هتيأرام ىلع اضيا فالتخالا نم

 .هتنا ءاش نا باوصلاو

 ناك املف ليللا ىلا مويلا اهدي يف هتجوز قالط لعج لجر نعو : ةلاسم
 يلع يبا نع ةفورعم ةلأسملا هذهق .سما يسفن تقلط تنك دق لاق دقلا نم

 .اهل دح يذلا تقولا ق قدصت امنا اهنا ءاهقفلاو هتنا امهمحر هتلادبع يباو

 دقف قيدصتلا اهل امدقو فالتخا اهيف له تلقو .كلذ دعي نم قدصت الو

 اقرتفا املف سلجم ق امهو دح الب اهدي ق هتأرما قالط لعج يذلا يق تيأر
 لع يبا نع تيأر دقف اقرتفي نا لبق سلجملا يف يسفن تقلط تنك دق تلاق

 .سلجملا يفق لقت مل اذا قدصتال اهنا ليقو هريغ نمو .قدصت اهنا اهريغو
 تقلط اهسفن تقلطو قالطلا هب ىنع ناف .كديب كرما هتجوزل هلوق امأو
 .ءىشب نكي مل الاو

 لبق نم ةلسرم اهسفن تقلطف قالطلا ديري كديب كرما لاق اذاو : ةلاسم
 ام وهف نتنتا وأ ةدحاو ىه ىمست نا الا تاقيلطت تالت يهف اقرتقي نا

 .ةين كلذ يف سيلو اهدي يف لعج امك .وه ىمسي وا تمس
 ءىشب اذه سيل ليقف قلاط كنم انا هتجوزل لجرلا لاق اذاو : ةلأسم

 قالط لعجب يذلا ق ءاهقفلا ضعب نع كلذكو .اقلاط ن وكدال جوزلا نال

 قالطب سيل ضعب لاقو .قالط هنا اهجوز ىه قلطتقف اهدي يق هتأرما
 .يلا بحا يأرلا اذهو ىه قلطت ىتح

 قلطف هل مسي ملو لجر دي يق هتجوز قالط لجرلا لعج اذاو : ةلأسم
 .اثالث تقلط دقو هنم كلذ لبقي مل ةدحاو اهنا وه جتحاف .اثالث لجرلا

 تجرخأ دق تلاقف اهدي يف هتجوز قالط لعج لجر نع هتلاسو : ةلاسم
 اذه لعجي ضعبف كلذ يف فلتخي هنأ يعم لاق هب قالطلا عقي له يسفن
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 يدنع اذه ىلع كلذك ناك اذاو .اقالط قارفلاو حيرستلاو جورخلا ظفللا

 عقي الف .قالطلا هب عقيال هنأ لوقي ضعبو قالطلا هب عقيو قالطلا نم
 تلق اهجوز ىلع كلذ يق اهل ةين الو قالطلا كلذب ةأرملا تدارا ولو ءىش هب
 اهقلط مت اهدرف عقو دق هنا نظف هب عقيال امالك هل تلاق نا تيارا هل

 ائيش تلاق اهنا تلاقف .ةدعلا ف دعب ىهو كلذ نع اهلأس هنأ مت ةيناث

 اهلوق لوقلا نا يعم لاق كلذ يف اهلوق لوقلا نوكي له .قالطلا هب عقيال
 اهسفن تقلط دق اهنا درلا دعب تلاق مت اهدر نا تيارا تلق ىتح كلذ ق

 هلوق ىنعم ىلع لاقف كلذ ي اهلوق لوقلا نوكي له قالطلا هب عقي مالكب
 اهيلع هل نكي مل اهيأرب رخالا جورخلا ناك ناو .كلذ دعب لوق نوكيال هنا
 ائيش هل تلاق دق تناك اهنا ملعي ناك نا تيأرأ هل تلق .اهيارب الا ةعجر
 هب بجيال ائيش هل تلاق امنا هل تلاق مت وهام فرعي ملو اذه لبق
 لاق .هنع باغ اميف هيلع ءيش الو كلذ يق اهلوق لوقلا نوكي له .قالطلا
 لوق كلذ نا هدنع حصي ىتح هتجوز ىهف مكحلا يف هتجوز تناك اذا يعم

 .ظفللا ةلمج سيل هلوق ىنعم ىلع هيلع اه دسفي
 تءاش ىتم اهسفن قلطت اهديب هتأرما قالط لعج لجر نعو : ةلأسم

 .معن لاق اهلوق لبقي له اهتدع تضقناو .اهسفن تقلط اهنا تمعز ناف

 قلطف هريغ دبع وا هدبع دي يف هتجوز قالط لعج لجر نعو : ةلأسم
 .يدنع اذكه ديعس وبا لاق .قالطلا عقو دق لاق .دبعلا

 نا قالطلا هدي يف لعجي يذلل سيلو رفعج نب عماج نمو : ةلأسم
 الو ةين هل سيلف اتالت وا نيتنثا تيون لاقو تقلط ناو رهاظي الو يلوي
 .جوزلل الا ةينلا نوكت

 لعج يذلا تام مت اهقلطيل لجر دي يف هتجوز قالط لعج نمو : ةلاسم

 ىرن الو هتجوز يق جوزلا ىلع سأب الف قلط هنا فرعي ملو هدي يق قالطلا
 كلذ فالخ ضعب لاقو .قلط دق قالطلا هدي يف يذلا نا ملعي :ىتح اقالط
 .انيأر اذهو
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 ال كل ةمارك الو ال تلاقف اهدي يق هتأرما قالط لعج لجر يق : ةلاسم

 ثيح ءىشب سيل اهقالط نا ليقف اهسلجم يق اهسفن تقلط مت يسفن قلطا
 .لبقت مل

 .كلذ زاج قلطف دبع دي يف هتجوز قالط لعج نم لاقو : ةلاسم
 كلذ اهلعجف رخا لجر دبي هتأرما قالط لجرلا لعج اذاو : ةلأسم

 .هيف يضقي نا امهنم دحاول سيل هيلا لعج ام در دقف رخا لجر ىلا لجرلا
 ناو تقلط لوالا وا جوزلا قلط ناو لوالا دي يف قالطلا نا لاق هريغ نمو
 .قلطت مل رخالا قلط

 دعب ناك املف اهنع فرصناو كسفن يقلط هتجوزل لاق لجر : ةلاسم
 يلوم اذه ىنترمأ ذنم ىسفن تقلط انأ تلاقف اهعماجي نا بلط كلذ
 فصنا ىتح اهسفن تقلط اهعمسي مل قالطلاب اهرما امل وهو قالطلاب
 اهسفن قلطت مل اذا لاق .امهنيب مكحلا هجوتي فيكو نم لوق كلذ يف لوقلا
 اهناب ةنيبلا اهيلعف قالطلا تعدا مت .اهنع فرصنا ىتح امهسلجم ق
 اذا ليق دق هنال هنيمي عم جوزلا لوق لوقلاو سلجملا كلذ ف اهسفن تقلط

 دقف .اهعماجي وا سعني وا هنم اقرتفي ىتح امهسلجم يق اهسفن قلطت مل
 اهسفن تقلط ىتم اهنا اذه ربغ هيف ليق دقو .اهدي نم قالطلا جرخ
 .تقلط

 دي يف هتجوز قالط لعج لجرلا يف ظفحن يذلا رثؤملا وبا لاق : ةلاسم
 اقلطب ىتح قلطتال نيملسملا نم لاق نم لاقف .امهدحا قلطق نيلجر

 قلط ناو .تقلط رخالا ىضماو امهدحا قلط نا هب لوقأ يذلاو .اعيمج
 هيلع اطرش انوكي نا الا طرتشي مل وا طرتشا قلطت مل رخالا هركو امهدحا
 .تقلط امهياف اذه امهاطعا ناف زئاج هقالطف قلط امهيا هنا

 لعجف ناتأرما هل لجر يق هتنادبع وبا لاق ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم

 جوزلا لاقف .امهدحا قلط لجرلا ناو ىمسيال لجر دي يف امهدحا قالط
 لوقلا لاق .لجرلا قلط يتلا ريغ ىرخالا قالط هدي يف لعج هنا ىون امنا
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 لوقلا لاق نم ىأرو قلطملا لوق لوقلا هللا همحر دايز وبا لاق جوزلا لوق
 .يلا بحا جوزلا

 كنا ربغ كديب هذه يتآرما قالط تلعج دق لجرل لاق لجر نعو : ةلاسم

 .اهقلطي نا لجرلل سيلف اهقلطتال
 ام وهف يبصل ا ملكت ن اق يبص دي يق هت ارما قالط لعج نمو : ةلاسم

 .ءيشب سيلف ملكتي مل ناو .ىضق
 دهشا مت ىمسم لجا ىل ااهدي يف هت رما قالط لعج لجر نعو : ةلأسم

 ولخي نا ليق نم اهسفن تقلطف .قالطلا اهدي نم عزتنا دق هنا نيدهاش

 نا ليق نم جوزلا اهملعا نا ءاهقفلا ضعب لاق اهل هلعج يذلا لجالا

 الو قالطلا اهدب نم جرخ دقف قالطلا اهدي نم عزتنا دق هنا اهسفن قلطت

 اهدي نم عزتنا دق هنا امهدحا وا نادهاشلا اهملعا نا كلذكو اهل قالط
 عزتنا دق هنا امهربغ لدع ادهاش اهملعا ناو .كلذ دعب قالط الف قالطلا
 اسيل نادهاشلا ناك ناو كلذ دعب اهقالط زوجب الف اهدب نم قالطلا

 لدعب سيل امهدحا ناك وأ اهدي نم قالطلا هعازتناب اهاملعا دقو نيلدعب
 عازتنا ىلع امهدهشا ناذللا نوكي ىتح كلذ عفني سيل لاق اهاملعأو

 نا لبق نم امهدحا اهملعي وا كلذي اهاملعيو نيلدع اهدي نم قالطلا
 تلاقف امهدحأ وأ نادهاشلا وا جوزلا كلذ اهملعا ناق لاق .اهسفن قلطت

 عم اهلوق لوقلاف .اهل هلعج دق يذلا تقولا كلذ لبق اهسفن تقلط دق اهنا
 .عرشلا نايب باتك ىلا عجر .اهندم

 ملو اهسلجم نم تماقف اهدي يق هتأرما قالط لعج لجر نعو : ةلاسم
 اهنمتئا دق لاق نم تلاقف .اهسفن تقلط دق اهنا تمعزف قالط اهل عمسي

 .ةقدصملا يهو اهجوز

 لاقف يسفن تقلط دق تلاقف اهديب هتآرما قالط لعج لجر نعو : ةلأسم

 هيلع لاق .اهيلع مأ كلذ يف ةنيبلا هيلعا ةدحاو ةقيلطت اهدي يف تلعج امنا
 .ةقيلطت اهدي ف لعج امنا هنا ةنيبلا
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 كرما اهل لاقف ىنقلط اهجوزل تلاق ةأرما نع ديعس وبا لئسو : ةلأسم
 هنا لوقي اضعب نا يعم لاق .قالطلا عقي له يسفن تقلط دق تلاقف كديب

 عضي لوقي اضعب نا يعمو .قالطلا هب ديري ىتح قالطلا هب عقيال
 مل كلذ ف مالك امهنيب نكي مل اذا اماو .امهنيب ناك يذلا باوجلل قالطلا
 .قالطلا هب ديري ىتح قالطلا عقي

 كلذب قالطلا ديري كديب كرما هتجوزل لاق نمع هتلأسو : ةلاسم
 هل تلق قالطلا عقي ليق دق هنا يعم لاق .قالطلا عقي له اهسفن تقلطف
 لاقف اثالث ليق دق هنا يعم لاق .ةدحاو مأ ثالث قالطلا نم اهيلع عقي مكف
 اهنا كلذ لوقب اضعب نا ىعم لاق .ةدحاو اهنا دحا لاق له هدلو هل

 اهسفن تقلطف قالطلا ديريال وهو .كديب كرمأ لاق نا انا هل تلق .ةدحاو
 عقي لاق نم لاقو .قالطلا عقيال لوقي اضعب نا يعم لاق قالطلا عقي له
 .انباحصأ راتا ىلا فاضي اميف دجوي اميف قالطلا

 هتأرما نيبو هنيب عقو لجر يق باتك نم ديعس وبا انيلع أرقو : ةلاسم
 كلذ داراو كديب كقالط تلعج دق هتنبا ىلا ءعىموي وهو هتنبال لاقف مالك

 امف ديعس يبال تلقو .قالطلا اهيلع عقي اهنا باتكلا يفف هتأرما عمست نا
 .قلطتال ليقو قلطت ليق دق هنا يعم لاق .كلذ يف كدنع

 رحبلا تبكر نا هتأرمال لاق لجر نعو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم
 تداراق دعب نم تملع مت هبوكرب ملعت ملو رحبلا بكر مت اهديب اهرماف
 .ال لاق .كلذ اهل له اهسفن قلطت نا

 يف يهو لجرل تلاقف اهديب هتآرما قالط لعج لجر نعو : ةلاسم
 لجرلا ديب سيلو قالطلا عقيال لاق .لجرلا اهقلطف ينقلط اهسلجم
 . ءىش

 نا هسفن قف ىونو اهديب هتآرما قالط لعج لجر يق لاقو : ةلأسم

 يق تءاش ناو .سلجملا كلذ ف اهسفن قلطت نا تءاش نا اهيلا قالطلا

 دعب نم اهل قالط الف الإ و .سلجملا كلذ يف اهسفن تقلط نا لاق .هريغ
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 .هيلع هبجوأ الو اذه يف هتين هرضتالو
 لاق لجر نع هتا همحر هللادبع يبا ىلع ضورعم هنا دجوي امم : ةلاسم

 ام زاج لاق .اثالث يسفن تقلط دق تلاقف كسفن يف يمكتحا هتأرمال
 يف ةبطاخم امهنيب نوكي نا الا هتين ىلا وه نادبع وبأ لاقو .تمكتحا
 .قالطلا

 ةئام ىلام نم كل اهجوزل تلاق لجر ةأرما يق ةيواعم وبأ لاق : ةلاسم
 هركف كدلاو ديب كرما تلعج دق اهل لاقف .يدلاو ديب يرما لعجتو مهرد

 الو جوزلل ةينلاف بألا قلط اذإف قلطي مل وا قلطف .لبق وا لبقي نا اهدلاو
 اهنم ذخأي نأ هل بحأ الف قلطي مل اذا اماو .اهنذاب الإ اهيلع هل ةعجر
 هطرش يذلا اهيلع ناك كلذب اهيلع كسمت ناو هتاف ءىش رشغ ىلع ائيش
 دي ف اهطرش طرشلا ساسا هيلع ناك يذلا اهرما لعج اذا هريغ لاق .هل
 .لبقي مل وأ بألا لبق هل كلذ اهيلع بجي هنا يعمف اهدلاو
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 نونامتلاو سماخلا بايلا

 اهديب هتجوز قالط لعج نميف

 ىرست وأ اهيلع جوزت نا اهريغ ديب وأ

 .دح الب السرم لجر دي يق هتجوز قالط لعج لجر نع ديعس ابأ تلاس
 .هدي نم قالطلا عزني امهقارتفا نوكيأ هدي يف لوعجملا قلطي ملو اقرتفا مت
 هنم اعاجترا كلذ نوكيا جوزلا ىطو نا تيأرا هل تلق .كلذ ملعا ال لاق
 نم كبجعي امف هل تلق .كلذ يف فلتخي هنا لاق رخالا دي نم قالطلل

 هدي يف لوعجملا دي نم قالطلا عزني يطولا نوكي الأ ينبجعي لاق نيلوقلا
 ريغلا نوكي نا ينبجعيو .هناسلب هعجتري ىتح هدي يق نوكي نا بحاو
 مت اهديب اهقالط لعج اذا ةجوزلا يق ليق لهف هل تلق .ةجوزلا فالخ
 هناسلب هعجتري ىتح اعاجترا امهنم قارتقالاو يطولا نوكي نا الأ اهيطو
 اذا هنا بهذي هتيأرو كلذ ملعأ ال لاق .اهربغ ديب اهقالط لعج ولام لتم
 ىطو مت ادح اهل دح اذا اماو .اهدب نم قالطلا جرخ دقف اقرتقا وا اهطو

 .اعاجترا هاريال ضعبو .عاجترا يطولا نا ىري ضعيف هيف فلتخا دقف
 .تقولا ىلا اهديب قالطلا نا الإ افالتخا هيف ملعأ الف اقرتفا نا اماو

 تلعج نا تلاقف كدب يف كقالط هتجوزل لاق لجر يق لاقو : ةلأسم

 اهل له قالطلا تون ناف تلق .قلطتال لاق يسفن تقلط يدي يف يقالط
 .ال لاق .ةين

 وا يدتعا وا ةيرب وا ةيلخ تنا هتجوزل لوقي لجر نع هتلاس : ةلاسم

 .قالطلا ريغ يوني نا الا قلطت اهنا ءاهقفلا لوق ضعب ىلع لاق يجوزت
 .قالطلا هب يوني ىتح قلطتال اهنا ءاهقفلا رتكا لاق دقو لاق

 اذكو اذك كلعف يق كقالط هتجوزل لاق لجر نع ديعس وبا لئسو : ةلاسم
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 فلح يذلا كلذ تلعفف ةرم اهب ملع وأ ةرم اهل نذاف يملعب وا يرماب الا
 دقف تلعف ىتح ةرم اهل نذا اذإف يرماب الا هلوق امأ لاق .مكحلا ام اهيلع
 .لوألاب يفتكيو .قلطت مل هرمأ ريغب كلذ:تلعف ولو كلذب يفتكي ليق
 نذاب ىتح هرما ريغب ىرخا ةرم هرمأ ريغب تلعف نا قلطتال لاق نم لاقو

 نم لاقو .لبقتسي امل كلذب تفتكا احابم انذا اهل نذأ اذإف احابم انذا اهل
 .هرمأ ربغب كلذ تلعف ناو كلذ اهيزجي الف احابم انذإ اهل نذأ ولو لاق
 كلذب فتكي مل كلذ نم رتكا :وأ ةرم هملعب تلعف اذإف يملعب الا هلوق امأو
 .افالتخا كلذ يق ملغل الو تقلط هملع ريغب تلعق ناو .لبقتسي اميف

 ةرشع كلذل الخف اهديب هتأرما قالط لعج لجر يف مشاه لاقو : ةلاسم

 ىيأر تلعفل كديب كرما تلعج دق ينأ الول لاقف مالك امهنيب عقو مت .مايأ
 لاق .رقصلا نب نازع لاق .كلذكو تقلط دق مشاه لاق اهسفن تبلطف
 تلبق دق جوزلا لاق قلاط تنا اهجوزل تلاق ةأرما يق ةدايز وبا ظفحو
 اهدي ق هتأرما قالط لعجي لجرلا نأ ظفحو .قالط هنا هتيأرب لاقف
 ةبوتم نبا دايز لاق كلذكو تقلط دق مشاه لاق .كتقلط دق لوقتف

 يلع يبا نم باوج يق تيأر دمحم نب رمع لاقو .نامثع يبا نب يراوحو
 ملو وهو اندنع اهقالطف نوقلطيال لاجرلا ةلأسملا هذه يف ناورم يبا ىلا
 لوق هريغ لاق .اهيف رظناف اهنع نولئاس نحنو كلذ نم انسفنا يقو مزعي
 لاقو .قلطتال اهنا دجويو مكحلا يف هبشا يدنع قالطب سيل لوقي نم
 جرخيال ءىش ينم جرخ دق لاقف قالطلا اهجوز ىلا تبلط ةأرما يق مشاه
 لاق اهسفن تقلطف كسفن ءىرباف كيلا هتددر نكلو .قالط كل ىمق نم
 دق نوكت نا فاخا لاق كسفن يقلطت نا كرما مل كسفن ةءاربب ديرا امنا
 مل اهنال قالطلا هبشيال هنا يعمف مكحلا يق امأ هربغ لاق .ملعأ هتناو تناب
 .اهرمآ ام لقت

 امان مت .اهدي يق هتأرما قالط لعج لجر يق لوقتام مشاهل تلق : ةلاسم

 يق اسعنف امان مت .اهدي يق ةأرملا تهبتنا مت هتنا ءاشام امهناكم يق اسعنف

 يق دجن لاقف .اهسفن تقلطف اهمون نم ةأرملا تهبتنا مت هتنا عشام امهناكم
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 معن لاق .كلذ تنا تلبقف تلق .قلطتالو قارتفا ساعنلا ةلبقلا لهأ بتك
 .يبلق هلبق دق

 ةمسارم هتأرما نيبو هنيب عقو لجر نعو يلع نب ىسوم باوج : ةلاسم
 هللا ردقام اراسف نابكار وأ نايشمي ناربسي امهو اهقالط اهاطعاف ةمس
 مث .نيمئاق اناك نا كلذكو عقو دق قالطلا نا لوقنف .اهسفن تقلط مت
 انلك نإ كلذكو .اهلثم يدنع ىهف اقرتفي ملو اهيشم يق اهسفن تقلطف ايشم
 تبهذ اذإف بهذي نأ الإ تقلط اهسفن تقلطف .بهذي ملو ماقف سلجم يق

 .قلطت مل تقلطو
 لخد اذا هتجوزل لاق لجر نع هتنا همحر ديعس ابأ تلأسو : ةلأسم

 لخد اذا قلطت له يسفن تقلط دقف ليللا لخد اذا لاقف كديب كقالطف ليللا

 قلطت اهنا يدنع سيلف لاق .ليللا لوخد نيح اهسفن قلطت مل ولو ليللا
 اقرتفا مث ليللا لخد نا ىلا كلذ امهسلجم نم اقرتفي مل نإف هل تلق .هذهب

 لاق قلطت له سلجملا ريغ يف وا سلجملا يف امهقارتفا دعب اهسفن تقلط مت
 قلطت ملو :ليللا لخد نا دعب اهسلجم تقراف اذا قلطت اهنا يعم سيل

 تقلط تلاقف اهدي يف هتجوز قالط لعج لجر يق لاقو رثألا نم : ةلاسم
 لاق سلجملا نم انقرتفا نا دعب كسفن تقلط وه لاقو سلجملا يف يسفن
 لوقلا هلق اهعماج نا دعب قالطلا تعدا نوكت نآ الإ اهلوق لوقلا
 .تنا لوقتام هنع هتنا ىضر ديعس يبأل تلق .امهنيب ناميالاو قدصتالو

 ناو .هنيمي عم هلوق لوقلا ناك سلجملا نم اماق وأ اقرتفا اذا هنا يعم لاق
 نا الااهلوق لوقلا ناك ةقرافملا ةحص لبق وا سلجملا يق امهفالتخا ناك

 اهنا اهنم ىوعد كلذ ناكو هنم اعاجترا كلذ ناك اهيطو ناق .اهيطو ن وكي
 .عاجترالا لبق اهسفن تقلط

 ةتالت دي ق هتأرما قالط لعج لجر نع هتلأسو ديعس وبا : ةلاسم

 لاق قلطت له .قالطلا نايقابلا ضمي ملو مهنم دحاو قلطف .لاجر
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 قالطلاب نارخالا ملع مث اهعماج مت امهدحا اهقلط ناف هل تلق .قلطتال
 اوقلط اذإف مهلك اوقلطي ىتح قالطلا عقيال لاق ادبا هيلع دسفت له .اممتف

 نارخالا ممتو تقولا يف مهنم دحاو قلط ناف هل تلق .قالطلا عقو مهلك
 اذاف مهلك اوقلطي ىتح قالطلا عقي نا يل نبيبيال لاق .قالطلا هب عقيال

 .قالطلا عقو مهتنسلاب مهلك اوقلط

 نيلجر ديب هتجوز قالط لعج لجر نع لئسو هتنا همحر هنعو : ةلاسم
 مك نيلجرلا عم جوزلا مهلك اوقلطف نيتنثا الو ةتالث الو ةدحاو مسي ملو
 لاق نيتنتا تقلط ةدعلا ق جوزلا وأ امه يناثلا قلطملا ناك نا لاق قلطت

 يق لوالا اهقالط ىطعا اذا امأو .المجم نيلجرلا ديب اهقالط لعج دق ناك اذإ

 ثالت اهيلع عقو .ةدعلا يف مهلك اوقلطف رخا فقوم يق يناتلاو فقوم
 .عرشلا نايب باتك ىلا عجر .تاقيلطت

_ ٢٦١



 نونامتلاو سداسلا بايلا

 اه ربغو ةجوزلل قالطلا عيب ق

 له .اهسفن تقلطو عيبلا تلبقو ةقيلطتب هتجوز عابا لجر نع هتلأسو
 تقلط نا ىلا هتجوز تناك دقو ةلعلا امف هل تلق .ال لاق ةعجرلا كلمي
 ةيدف هيلع جوزلا ذخا ءىش لك اولاق مهنال علخ يدنع نال لاق .اهسفن

 اذا فيكو تلق .ةيدف قالطلا ىلع ذخأ دق ناك اهقالط اهل عاب املف علخ وهف

 ىتح ليقو .هنيح نم عقي ليق دق لاق .هنيح نم علخلا عقي مل اعلخ ناك
 .ةيدفلا لوبق ببسل اعلخ ناك اهسقن تقلط املق اهسفن قلطت

 لاق نم لاقف فورعم نمنب اهقالط هتجوز ىلع لجرلا عابأ اذاو : ةلاسم
 ىتح قلطتال ليقو .اهسفن قلطت مل وا اهسفن تقلط اهنيح نم قلطت
 نمتلا هل اهيلع تبثيو هانعم حص اذا لاح ىلع عيبلا تبثيو اهسفن قلطت

 هنأل اهاضرب الا اهسفن يف اهيلع هل ةعجر الو .ةعجر هيف اهيلع هل سيلو
 ةلزنمب وه سيلو .ةزئاج قالط هنم ءارشلا نا ليقو .علخلا ماقم موقي
 .هنم اهيلا لصو امف اهقادص نم رثكاب هنم ترتشا ولو علخلا

 ةيقبب شقالط شتعياب دق هتجوزل لاق لجر نع هتلاسو : ةلاسم
 دعب اهسفن تقلط مت .تقولا كلذ ف اهسفن قلطت ملو تتكسف .شقح

 ملام يعم عيبلاق عيبلا لتم ناك نا هنا يعم لاق قلطت اهنا ليق له .كلذ
 هلزنمب ناك ناو .يدنع كلذ اهل ناك تمكح وأ تلبق ىتح عجري

 .هبشأ يدنع عيبلاب وهو امهنيب همكح لطبأف اقرتفا اذا هنا يعمق علخلا
 ةدقع الو عيبلا ركذت ملو ةلسبرم كلذ دعب اهسفن تقلط اهنا ولف هل تلق
 اذا هنا يعم لاق .قالطلا اهيلع عقي له اهل ةركذ نم مدقت مل اهنا الإ اضرلا

 هل تلق .لوبقلا ىنعم هبشي يدنع هيف اهمكح ناك عيبلاب اهيلع تبت
 امك ةدحاو قلطت له ثالتب هعم تناكو ةدحاو اهسفن تقلط نا تيأرأ
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 .تمس امك تقلط كلذ مكح تبت اذا هنا يعم لاق .نيتنتاب ىقبتو تمس
 اهقالط مكح تبت اذا هنا يعم لاق .اثالث نوكي له ائيش مست مل ناف تلق

 اهاضق وا اهقالط اهعياب هنا الا عيبلا يف اهل دح نكي ملو ائيش مست ملو
 ثالثلا عوقوب فالتخالا ىنعم يدنع هبشا ةلسرم اهسفن تقلطف اهقالط
 .ةدحاولا وأ

 اهسفن قلطت مت .اهقادصب هتجوز ىلع ةقيلطت عيبي يذلا يو : ةلاسم
 .ةعجرلا اهيلعو معن لاق تهرك ناو اهدري نا هل له

 نمتلا تنزوو اهجوز دنع نم اهقالط ةأرما ترتشا ناق هل ليق : ةلأسم

 له هرييغت دعب ىه اهسفن تقلطو تريغ دق لاقو .ريغ نمثلا ضبق املف
 نا الا كلذ ف هل ةعجر الو قالطلا عقي هنا يعم اذكه لاق .قالطلا عقي

 نيح نم هنا لوقلا ضعب يف هنا يعمو لاق .عيبلا خسفتو يه هليقت
 نمثلا تضبقالو اهسفن ىه قلطت مل ولو قالطلا عقو دقف .عيبلا عقيام
 تبت اذا عيبلل اهخسن الو هل اهتلاقا عقتال لوقلا اذه ىلع عيبلا تبت اذا
 ةقيلطت كتعياب دق جوزلا لاق اذإف هل تلق .هتوبتب قالطلا عقوأ دق هنال

 .امات عيبلا اذه نوكي له كلذ ةأرملا تلبقو .امهرد اذكو اذكب كقالط نم
 ىلااهدي قف هتجوز قالط لعج نميف فلتخا هربغ نمو .يعم اذكه لاق

 اهل هيطو نا لاق نم لاقف تقولا يف اهيطو مت .قح ريغب فورعم تقو
 هعزني نا الا اهدي نم قالطلا عزنيال لاق نم لاقو .اهدي نم قالطلا عزني
 كلذ ق فالتخا الف قح ريغب فورعم تقو ريغل هلعج اذا اماو .هناسلب
 اهقالط لعج اذا اماو .اهدي نم قالطلا جرخي هنا اقرتفا وا اهيطو اذا هنا

 هعاجترا الو اهايا هيطو عزني الف قحب تقو ريغ وا تقو ىلا اهدي يق
 يف ملعن الو اهدي يف هلعج يذلا قحلا اهيطعي نا الا اهنم قالطلا هناسلب
 تقو ريغل كلذ ناك اذاف .اهدي ريغ ق قالطلا لعج اذا كلذكو .افالتخا كلذ
 كلذ نا لاق نم لاقو .هدي نم قالطلا عزني اهاي هيطو نا لاق نم لاق دقف

 نب مشاه نع كلذ دجوي دقو معن لاق هريغ نمو .هدي نم قالطلا عزنيال
 الو هدي نم يطولا هعزني الق ىمسم تق ول ناك اذا اماو .هتنا همحر ناليغ
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 قالط لجج اذاو .افالتخا اذه يق ملعن الو هناسلب هعازتنا الا هعزني

 هدي يف هلعج نمك وهف تقو ريغل وأ تق ول قحب اهريغ دي يف هتجوز
 .ملعأ هتناو قحب هتجوز
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 نونامتلاو عباسلا بايلا

 هتيهو هنهرو قالطلا عيب ق

 عاقرلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم

 زجع لجالا غلب املف لجأ ىلا فورعم نمتب هتجوز قالط عاب لجر نعو
 اذا لاق .ال ما هنع اهقح طقسيو اهجوز نم قلطت لجرلا اهقلطف .نمتلا نع
 عفد تقلط .هلحمو كلذ بوجو دعب يرتشملا قلطف لجرل اهقالط عاب
 .هبرل نمتلا هيلعو كلذ هلف قالطلا هليقي نا الا نمثلا نع زجع وا نمتلا
 يه لاق .ال مآ .هتجوز قلطت اماتيا كرتو تام يرتشملا ناك ناق تلق

 قلطي ىتح قالطلا عيب زاجا نم لوق ىلع يرتشملا اهقلطي ملام هتجوز
 .يرتشملا

 مهدحا وا ةثرولا اهقلط نا قلطت له لئاق لاق نا فضملا لاق :ةلأسم

 اذه ةثرول سيلف باوجلا .ال مازوجي كلاهلا نيد ق هوعييب نا اودارا وأ

 .كلذ ف يرتشملا توم دعب فرصت يرتشملا

 اهقلطف ةدم الب هميرغ ديب هتجوز قالط نهرأ لجر نعو :ةلأسم
 كلذ ةزاجا تقو يف نهترملا ميرغلا اهقلط نا لوقا .نم ىلع اهقادص ميرغلا
 كلذو اهجوز ىلع ةأرملا قادصو قحلا نم هيف امب نهرلا بهذو تقلطف هل
 .قالطلا نهر بجوا نم لوق ىلع

 تلعف دق لاق كتجوز قالط يل به لجرل لاق لجر نعو : ةلأسم
 هيلع هل لهو .ال ما هبهلا هذه حصتو هتجوز هيلع دسفت كل هتبهوو
 ال ةبهلا نال كلذ يف ةعجرلا هل نا يدنعو هتجوز هيلع دسفتال لاق .ةعجر
 تبثيالو دشا ةبهلاو نهرلا يف فالتخالاو ازارحا هاراالو زارحالاب الا تبنت
 .عرشلا نايب باتك ىلا عجر .ملعأ هتناو
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 نونامتلاو نماتلا بابلا
 ق ا١ل طلا عيب يف

 قلط ناو اهريغلو ةأرملل زئاج قالطلا عيبو رفعج نب عماج نمو
 يرتشملا هيلع عجر جوزلا قلط اذاو هقالط ىضم يرتشملا وا جوزلا
 يق راصام نيح نم كلذب تناب قالطلل هيرتشملا ةجوزلا تناك اذاو .نمثلاب
 نم لاقو .اذه ليق دق يراوحلا وبا لاق .اعلخ راصو قلطت مل ناو .اهدي

 معن هريغ لاق .ذخان هبو اهسفن قلطت ىتح قلطتال اهنا ءاهقفلا نم لاق
 .ةعجرلا هيف كلمي اقالط ليق دقو اعلخ ناك اهسفن تقلط اذاف

 تقلطق هلك اهقالط هتجوز هنم ترتشا لجر نع هتلأسو : ةلاسم

 يدنع كلذ يف عقيف مست ملام هنا يعم لاق قلطت مك مست ملو اهسفن

 ملو اهدي يق هتجوز قالط لعج نم يف ليقام بسح ىلع فالتخالا ىنعم
 تعجر ناف هل تلق .ةدحاولاب ليقو ثالتلاب كلذ يق ليق دق هنا يعمق مست
 كلذ ق اهل له .اهيلا ائيسم ناك هنا حصو اهقح يق هيلع عجرت نا تبلطف
 يف هعيب درت ملام ىنعمل هيقتتام لاح يق نكي مل اذا هنا يعم لاق ةعجر
 ضعب يق عيبلا نأ عيبلا ىنعم تبت اذا يدنع مات عيبلاف ةيقتلا لاح

 دقو .ناصقنلا وأ اهيلع ةدايزلا نأل نآربلاو علخلا ىنعم هبشيال لوقلا
 اهدلا قاس امو هيلع ىذلا اهقح نم رثكاب اهقالط هنم ترتشا اذا هنا لىق
 اذاو علخلا هبشي وهف اذه ىنعم تبت اذإف ةدايزلا ىنعم اهيلع تبثي من
 دعبي مل تبثيو زوجي الام ىلع وا ةءاسا نع علخلا ناكو .علخلا هبشا

 .ةعجرلا اهل الصتم نوكي نا يدنع

 قادص هتأرمال هيلع لجر يق دايز وبا لاق ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم

 مهرد يقلأب هتأرما قالط نم ةقيلطت ينم عب لجر هل لاقف .مهرد فلا

 نيقلألا جوزلا ضيقو ةأرملا يرتشملا قلطف .مهرد يفلاب ةقيلطت هنم عابف
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 يلع كل سيل ةأرملا تلاقف .هتأرما ةعجارم جوزل ا دارا مت يرتشملا نم

 كلمي هناف .ىلع كلامو ءىش نم يلا يدقتقفت مل كنا جوزلا لاقف ةعجر

 .ءىشب هيلا دتفت مل اهنال اهقح هيلعو هل نيفلالاو ةعجرلا

 مالسلا هيلع ليئاربج اضر ىلع هتأرما قلط لجر نع هتلأسو : ةلاسم
 قالطلا عقو وا ءاهقفلا ضعبف كلذ يف فلتخي لاق قالطلا اهيلع عقي له
 ربخ هنع انيتأي نا زوجيالو .هدنعام ملعيال مالسلا هيلع ليئاربج نال
 وأ ةاشلا تيضر نا قلاط هتأرما لاق نم وحنك اذهو اضر ربغ وا ءاضر

 لاقو .هريغ وا اضر ربخ ءالؤه نم دحا ىلع يتاي نأ زوجي ال اذهف ةبادلا
 اهقلط ولف تلق .كلذب ىضر دق هنا ملعي ىتح قالطلا عقيال ءاهقفلا ضعب
 عقي الف لاق تام ىتح ةيهارك الو ءاضر اهيبا نم ملعي ملف اهيبا اضر ىلع

 الو اضر هنم ملعي ملف ناسللا اضر ىلع هدبع قتعا ولف تلق .قالط اهب
 قتعلا نا ءاهقفلا ضعي لاق دقو لاق .قتعلا عقي ال لاق تام ىتح ةيهارك

 يف تدجو يناف تلق .كلذ يف رظناف قالطلاو قتعلا نيب قرفو دبعلاب عقي
 هسفن يف هتجوز قلطي لجرلا يف نامثع نب ناميلس نامثع يبا نع رثالا
 لوقت امف تلق .اذهب ليق دق لاق .اهب عقي قالطلا نا هعبصاب اهيلا ريشيو
 .لمع اذه ىلع سيل لاق .اذه يق ليق دق نميف

 .اهقادص مهرد فلا هتجوزل هيلع لجر نع ديعس ابأ هتلأسو : ةلاسم
 دعب اهقح نم ءىش هقحلي له .اهسفن تقلطف اهقحب اهديب اهقالط نهراف
 لوقي نم لوق ىلع هنا يعم لاق .هيف امب نهرلا نوكي ما قالطلا بوجو
 دقف اهسفن تقلط اذا اهناف .قحلا نم هيف امب فلت نهرلا فلت اذا هنا

 دي يف هنهرا نا كلذكو هل تلق .هيف امب نهرلا بهذ دقو نهرلا هيلع تفلتا
 هيف امب نهرلا بهذيو .ءاوس نوكي له نهترملا قلطف هل هيلع قحب اهريغ
 امب نوكيال نهرلا نا لوقي نم لوق ىلعف هل ليق .كلذب لوقي نم لوق ىلع

 وهف نهرلل فلتملا وه نهترملا ناك اذا هنا يعم لاق .اهيف لوقلا فيك هيف
 نم نهرلا فلت اذا يدنع فالتخالا امناو فلتا امل يدنع ةلاحم ال نماض

 نهترملا قلط اذإف هيشي امم فالتخالا يرجي كلانهف نهترملا هقلتي نا ريغ
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 يذلا قحلا لاطبا يدنع نهرلا فالتا تبتيو نهرلل هنم افقالتا يدنع ناك

 يدي يف هلعجام وا ةأرملل يذلا بوجو هانعمب همزليو جوزلا ىلع هقلتي
 يدنع قالطلاو لاق .كلذب لوقي نم لوق يق هب انهر نوكي نا هب ىضرو
 زاج اذا هنال مهلوق نم افالتخا هيق ملعا الو انباحصأ لوق ق هنهر زوجب

 ىلع ررض هنال هنهر زوجيال نا يدنع هبشأ امو لاق .هنهر زاج هعيب
 .نهرملاو نهترملا

 اهاطعأف اهقالط هتأرما هتلاس لجر يق رذنملا نب ريشب لاقو : ةلاسم
 ينغلب اميف لاقي ناك دق لاق .يسفن تقلط دق ينا اودهشا تلاقف قالطلا

 ينغلب مث لاجرلا نم ثالثلاك اهجوز كلذ لعجو اهسفن تقلط اذا اهنا
 ىهف اتالت تقلط ناو ةدحاو يهف ةدحاو اهسفن تقلط نا اهنا كلذ دعي

 هربغ لاق .ملعأ هتناو اذه ينغلب ةدحاو ىهف امهبم اقالط تقلط ناو ثالق
 اهل مسي مل اذا رايخلا هبشي يعم كلذو فالتخاب كلذ يق ليق دق هنا يعم

 .ةقيلطت هنا رايخلا يف يعم لوقلا رثكاو .يه مست ملو
 هتآرما قالط لحج اذا يلع نب ىسوم لاق ىلع نب دمحم لاق : ةلأسم

 لاقو .تمسام وهف تمس ناق تالتب تناي السرم اهسفن تقلطقف اهدب

 نسحلا نب هتنادبع نب لغملا نب رمع لاقو .يلع نب ىسوم لوق لثم مامض
 ظفحو .مست ملو السرم امالك اهسفن تقلط ولو ةدحاو ىه لوقي ناك

 دق تلاقف مست ملو اهسفن تقلطف اهديب هتأرما قالط لعج الجر نا ةقثلا
 عم تناكو امهنيب در نسحلا نب نمحرلادبع نا ةقثلا ظفحف يسفن تقلط

 .اذه يف مكحلا يناعمب هبشا يدنع ةدحاولا هربغ لاق .هتأرما لجرلا

 اهدي يق هتأرما قالط لعج لجر يف بوبحم نب دمحم لاقو : ةلأسم
 ةئامب هنهر ناك نا نهرلا ردق لطبي لاق اهسفن تقلطف هيلع اهل قحي

 ىلا هنهر ول كلذكو لاق .مهرد ةئام اهقح نم بهذ اهسفن تقلطف مهرد

 لجرلا عاب اذا لاقو .نهرلا ردقب هقح نم بهذ لجرلا قلطف قحب اهربغ
 ناو .ءاش نا اهدري نا هلف لجرلا قلطف .مهرد يفلاب ،هقيلطت لجر نم
 .اهيلع هل كلم الو علخ وهو اهيرتشي نيح نم تقلط هتأرما نم اهعاب ءاش
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 .هنم ذخ ىسوم لاق ناليغ نب مشاه لاق ةبقع نب حاضولا لاقو

 نم رتكاب اهقالط ترتشا ناق هل تلق هتنا همحر ديعس يبا نعو : : ةلأسم

 وااليلق ناك اهيلع تيثب هنا دجو لاق .كلذ اهيلع تبتي ةب له اهقادص

 .ةدايزلا اهيلع تبثت الو اهقادص ردقب .اهيلع تبتي امنا هنا دجويو . .اريتك
 لاق .مهرد ةئام ةدايزو هيلع يذلا اهقادصد اهقالط ترتشا ناق تلق

 ةدايزلا نم هل تبثيو هيلع يقاب يذلا اهقادص طحني نا يدنع هبشي
 لاقو .لوقلا ضعب يق كلذ ربغ هل تبتيالو اهيلا قاسام ردقب هتداز يتلا

 ملو علخلا ربغ اذه نال قحلا ىلع هتداز ولو اهيلع تبثي كلذ نا لاق نم
 .قادصلا ركذي

 فورعم نمتب اهقالط هتجوز ىلع عاب لجرو هتنا همحر هنعو : ةلاسم
 ليقو .اهسفن قلطت مل وا اهسفن تقلط اهنيح نم قلطت لاق نم لاقف
 تبثيو هانعم حص اذا لاح ىلع عيبلا تبثيو .اهسفن قلطت ىتح قلطتال
 اهاضرب الا اهيلع هل ةعجر الو ةعجر هيف اهيلع سيلو نملا هل اهيلع
 ةلزنمب وه سيلو ازئاج اقالط هنم ءارشلا نا ليقو .علخلا ماقم موقي هنال
 .هنم اهيلا هلصو امف اهقادص نم رثكاب هنم ترتشا ولو علخلا

 لاقف .اهقالط هتأرما هيلا تبلط لجر ف حبسمو مشاه لاقو : ةلاسم

 اذه اهراجل تلاقف اهجوز ىلا هب تءاجف اهراج ىلا تجرخف كديب كرما اهل
 اهجوز تكسف يديب يقالط تعضو دق سيلا يديب يقالط عضو دق

 راقف .هقيلطت قيلطت نيسمخو ةن ةئام يسفن تقلط دق ينا دهشا ,ںجرلل تلاقف

 نايب ب ات لا ىلا عجر .تقلط دقف اه دي يق ام اهل ممتم وهو هيلا تعجر نيح
 .عرشلا
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 نونامنتلاو عساتلا بايلا

 قالطلا ىف ةلاكولا

 اهقلطف جوزلا نج مت ةدم ىلا لجر دي يف هتجوز قالط لعجي لجر نعو
 عقيال هنا يعم لاق .قالطلا عقي له نونجم جوزلاو لجالا كلذ يف ليكولا
 هل ليق .تخسفنا دق ةلاكولا نال نونجم كلذ هنيح يق جوزلاو .قالطلا

 ما قالطلا عقي له ليكولا قلطف لجالا ءاضقنا لبق جوزلا قافا ناف
 ةلاكولا ق جوزلا عجري ملام قالطلا عقي هنا يعم لاق .ةلاكولا ضقنت

 عقي له لجالا لبق هنونج نيح يف قلطف ليكولا نج ناق تلق .هتحص دعب
 يق جوزلا عجري ملام قالطلا عقي هنا يعم لاق .ةلاكولا ضقتنت ما قالطلا

 لجالا لبق هنونج نيح يف قلطف ليكولا نج ناف تلق .هتحص دعب ةلاكولا
 قالطلا عقي هنا لوقي ضعب هيف فلتخي هنا يعم لاق قالطلا عقي له

 .ملعأ هتناو قالطلا عقيال لوقيا ضعبو

 مث فورعم دح ىلا لجر دي يق هتجوز قالط لعج لجرو : ةلأسم
 دعي وا دحلا ءاضقنا لبق ةأرملا قلط ناك هنا ليكولا لاقف دحلا ىضقنا
 هل تلق .كلذ حصي ىتح هلوق لبقي الف مكحلا يق اما لاق .دحلا ءاضقنا

 اذا ليكولا دي نم قالطلا جرخي له دحلا ءاضقنا لبق نم جوزلا عجر ناق
 ناف هل تلق .قح ربقي ناك اذا كلذ ليق دق هنا يعم لاق جوزلا هيف عجر

 يف جوزلا ةعجر لبق اهقلط دق ناك هنا جوزلا ةعجر دعب ليكولا لاق
 نم قالطلا جرخ اذا هنا يعم لاق .قالطلا عقيو هلوق لبقي له .قالطلا
 ءاضقنا دعب هلوق ةلزنمب وهف دارا هلعل هلوق وهف كلذ دعي لاقو هدي
 ق هيلع عجر دق جوزلا نا حصو لجالا ق اهقلط ناف هل تلق .يدنع لجالا

 ناك ملعي ملف قالطلا يف جوزلا عوجرب ليكولا ملع نكي ملو .قالطلا
 لاق .لجالا ف كلذكو قالطلا عقي له اهدعب وا جوزلا ةعجر لبق قالطلا
 .لجالا نم جرخ هنا ملعي ىتح لجالا ف هنا هبشا قالطلا نا يعم
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 .ىنعملا اذه ىلع اذه حص اذا تبث دق قالطلا ناك اذا ةتداح ةعجرلاو

 جرخو هتجوز قالط يق الجر لكو نمو .ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 ىلا هيلع تعفرو عنتماف اهقلطي نا ليكولا ىلا ةأرملا تبلطو نامع نم
 يق زوجيا عنتماف اهقلط مكاحلا هل لاقف .هتلاكو مكاحلا عم حصو مكاحلا

 ربجي نا مكاحلل سيلف .ال ما اهقلطي ىتح هسبحيو هربجي نا مكحلا
 كلانهف اهجوز نم ةآرملا ىلع ةنؤم هعم نوكيال نا الا قالطلا ىلع ليكولا
 .قيفوتلا هنابو قالطلا عاقيا ىلع هربج مكاحللو عانتمالا ليكولا عسيال

 اهقلطف لجر ديب هتجوز قالط لعج اذاف تلق ديعس يبا نعو : ةلأسم
 بهذي يذلا نا يدنع لاق .هل دحي مل اذا ةينات اهقلطي نا هل لهف .ةدحاو

 ىلا بهذي يذلاو .ةينات اهقلطي نا هل سيلف ةرم الا لعفيال هنا تالاكولا ق
 .ةينات اهيلع هقالط عقي نا هبشا هل دجي ملام ةرم دعب ةرم عقي هلعف نا
 هيف نوكيال هنا ينبجعيف رمالا اماو .ادح هل دح نكي ملام ةثلاتو
 .بهذي هتيأر ام ىنعم ىلع اضيا فالتخالا نم ىرعتيال هلعلو فالتخالا
 .هللا عاش نا باوصلاو قحلا قفاوام الا هنم ذخؤد الو
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 ن وعستل ١ ف ايل أ

 رايخلا يف
 ه٠

 كلها يراتخا وا ينيراتخا هتجوزل لجرلا لاق اذا ليق دق هنا يعم لاق
 ناف .كلذ هل ناك قالطلا دري مل هنا لاق مث .تراتخاف سانلا نم ادحا وا
 يف هل نكت مل تراتخاف كسفن وأ ينيراتخا وأ قالطلا وأ ينيراتخا لاق

 .قالطلا عقيو .ةين كلذ

 وأ راتخت نا لبق .اهعماج مث هتأرما لجرلا ربخ اذإ رباج لاقو :ةلأسنم

 نا رايخلا ناليغ نب مشاه لاقو .اهل رايخ الف اقرافت وا هرما يق عجر
 دق تلاق ناو .قالط الف كترتخا دق لوقتف كسفن وا ىنيراتخا لوقن
 .ةدحاوو تالت يق ءاهقفلا فلتخا دقو .تناب دقف يسقن ترتخا

 ترتخا دق تلاقق .انالق وا ىنبراتخا هتأرمال لاق لجر نعو : ةلأسم

 اذا ةين هل لبقتال امناو لاق .هتين هل لاق اقالط ونا مل جوزلا لاق .انالف
 لاق وا كاسمالا وا قالطلا ينم يراتخا لاق وا كسفن وا ينيراتخا لاق
 ونا مل لوقب مث قالطلا راتخت وا اهسفن راتختف قالطلا وا ينيراتخا
 .ةين هل لبقتال اذه ناف .اقالط

 نا هل تلقف كاسمالا وا قالطلا ينم يراتخا هتأرمال لاق لجرو : ةلاسم
 ىه لاقف .كل ةمارك الو .ال قالطلا راتخت امدعب اهل لاقف قالطلا تراتخا
 هريغ لاق .اقالط ىرا الف اضيا كاسمالا تراتخا ناف اقالط ىرأ الو هتأرما
 تراتخاف .كاسمالا وا قالطلا ىنم يراتخا اهل لاق اذا ليق دق هنا ىعمو
 كقلطا نا نيب ينم يراتخا لاق ناو .كلذ يق هل ةين الو قالط هنا قالطلا
 .هي درب مل اذا اقالط نوكب الف كسمأ وأ

 قو .هنم تناب دقف اثالث اهسفن تقلطف اهجوز اهربخ ةأرما : ةلأسم
 وا ينيراتخااهل لاق اذا هنا يعم هربغ لاق .هيلع تمرح رخا عضوم
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 اقالط كلذ نكي مل .اهسفن تقلطف كسفن وا ينيراتخا وا قالطلا قالطلا

 اهل هظفل لوبق نم اهريخام ىلع قالطلا وا اهسفن تراتخا ناو ارايخ الو
 ثالت هنا ليقو .اهيف اهتعجر كلمي ليقو .ةنئاب ةقيلطت نوكي ليق دقف
 .تاقىيلطت

 يف اولاق دوعسم ني هتنادبعو باطخلا نب رمع نا اومعزو : ةلأسم

 نا اومعزو اهتعجرب كلما اهجوزو .ةدحاو ةقيلطت ىه اهسفن ةراتخملا
 دق الا اهارا الف .اهسفن تراتخا اذا ةريخملا نا هنامز رخا ق لاق ارباج

 اجوز .حكنت ىتح اهحكني الا يبا كلذ بحاو ائيش اهيف لوقا الو هنم تناب
 لاقف .قالطلا ركاذت وا قالطلا يق ينربخ اهجوزل ةأرملا تلاق اذاو .هربغ
 يف قدصيال هناف قالطلا ونا مل جوزلا لاقف اهسفن تراتخاف يراتخا اهل

 ىلع دهشيو اهعجاري ىتح اهعماجي هعدت نا ةأرملل سيلو ءاضقلا
 دري مل اذا ليق دق هنا وجرأ هريغ لاق .ةعجر اهيلع هل ناك نا اهتعجارم
 لجرلا لاقا ليق دق هنا يعم هربغ لاق .هتين هلف .ةلاح ىلع كلذب قالطلا
 لاق مث تراتخاف سانلا نم ادحا وا كسفن يراتخا وا ينيراتخا هتجوزل

 ينيراتخا وا قالطلا وا ينيراتخا لاق ناف كلذ هل ناك قالطلا دري مل هنا
 .قالطلا عقيو كلذ ي ةين هل نكت ملو تراتخاف كسفن وا

 يراتخا وا كسفن يراتخا هتأرمال لجرلا لاق اذا عيبرلا لاقو : ةلأسم
 ائىش ةآرملا تراتخاف قالطلا يوني جوزلاو كمحر يود نم ادحا وا كما

 ةلاقملا هذه هابشا نم ناك ام عيبرلا لاقو .اهيلع قالطلا عقي هناف كلذ نم
 اذا ةديبع ييا نع عيبرلا لاقو .اهيلع عقاو قالطلا نإف قالطلا هجو ىلع

 ىراتخا لاق ولو قالطلا دارا اذا ىعم كلذو هربغ لاق هتأرمال لجرلا لاق
 قالطلا ىراتخا لاق ول كلذكو .اقالط ىدنع كلذ ناك تراتخاف كسفن
 لجرلا كلميو ةقيلطت رايخلا نا هلك اذه هابشا ق عيبرلا لاقو .تزاتخاف

 اذا عيبرلا لاقو .سابع نب هللادبعو باطخلا نبا رمع لوق وهو ةعجرلا
 تقلط دق تلاقف تئشام تاقيلطت ثالت نم يراتخا هتأرمال لجرلا لاق

 .هريغ اجوز حكنت ىتح هل لحتالو قالطلا عقوو ازئاج كلذ ناك .يسفن
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 ملو تليق دق تلاقف .كديب كرما اهل لاق وآ هتأرما ربخ لجر : ةلأسم

 ةدحاو يهف رايخلا يف يسفن ترتخا دق تلاق ناف .تمس الو :اقالط مسي

 ىرن الف قلطت ملو رتخت ملو تلبق دق تلاق ناو .اهتعجرب كلما وهو
 .اقالط

 ةدحاو ىهف اهسفن تراتخا اذا ءاهقفلا ضعب لاق رايخلا نعو : ةلاسم

 .ءيش الف اهجوز تراتخا ناو .اهتعجرب كلما وهو

 اهديب اهرمأف ىرست وآ اهيلع جوزت نا هتأرمال لاق لجر : ةلاسم
 نب حاضولا لاق .ىرست وأ اهيلع جوزت نا كلذ اهل لاقف اهيلع اهرماو
 كسفن وا ينيراتخا هتأزمال لوقي يذلا نع ردتقملادبع تلاس ةبقع

 هتأرما رييخت يف هل ةين ال لاق .هتين يف كلذ هل نوكي له اهسفن راتختقف
 نم وا كنبا وا كمالغ وا ينرتخا اهجوزل ةأرملا تلاق نإف تلق ةقيلطت ىهو
 كلذ هرضيال لاق .ءىش كلذ يق هيلع لخدي له همالغ وا هنبا راتخاف ناك

 .ءىش اهدي يف سيل نال
 راتخت نا لبق اهعماج مت هتأرما لجرلا ريخ اذا رباج لاقو : ةلاسم

 يق ناليغ نب مشاه لاقو .اهل رايخ الف اقرافت وا هرما ف عجر وا اهسفن
 امنا رايخلا لاق تلبق دق وا .ترتخا دق تلاقف يراتخا هتأرمال لاق لجر

 قلطت الف كترتخا دق لوقتف كسفن وا ينيراتخا لجرلا لوقي نا وه
 ءاهقفلا فلتخا دقو .تناب دقف يسفن ترتخا دق تلاق اذاو .قالط الف ةخسن
 .مهسبلب ىلوا مهو ءيشب سيل اذهف تركذام ىلع اماو .ةدحاو وأ ثالت يق
 كلذ لاق كمالغ وا كنبا وا ينيراتخا هتأرمال لاق لجر يف نايفس وبأ لاقو
 وا ينيراتخا لاق لجر نع نامقع ابأ تلاس حاضولا لاقو .ىونام ىلا
 اقالط دري مل نا لاقف انالف ترتخا تلاقف اهيلع لخدي لجر ناك دقو انالف
 .ءىش الف

 كلذ اهل سيل لاقف اهلهأ يتأت ىتح تلاقف هتأرما ريخ لجر : ةلأسم
 ربخي ملو اهربخ امناو هتأرما ىهف رتخت مل ناو ذئنيح تراتخا نا اهل امنا
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 .الهأ

 اهعماجف رتخت ملو ائيش لقت ملو تتكس هتأرما ريخ لجر : ةلأسم
 هريغ لاق .اهجوزب ءاضر اهتوكس لاقف كلذ دعب اثبلو كلذ دنع اهجوز
 الف اهجوز تراتخا ناو ةقيلطت ىهف ائيش لقت مل اذا ليق هنا يعمو
 .قالط

 وا ىنيراتخا هتأرمال لاق لجر نع يراوحلا ابأ تلأسو : ةلأسم
 لاق نم لاق قالطلا نم اهيلع عقيام يسفن ترتخا دق تلاقف كسفن يراتخا

 هنا انغلبو هيلع عمتجملا وهو اهتعجرب كلما وهو ةدحاو ةقيلطت اهنا
 وهو ةدحاو ىهف اهجوز تراتخا نا لاق نم لاقو .باطخلا نب رمع لوق
 اذه هنا اولاقو .ةنئاب ةقيلطت ىهف اهسفن تراتخا ناو .اهتعجرب كلما

 ةقيلطت يهف اهجوز تراتخا نا لاق نم لاقو .بلاط يبا نب يلع لوق
 لوق اذه نا لاقو تاقيلطت تالتب تناب ىهف اهسفن تراتخا ناو ةنئاي

 هانرتخاف ةلي هنلا لوسر انريخ تلاق اهنا ةشئاع نع يورو .تبات نب ديز
 .عرشلا نايب باتك ىلا عجر .اذه هب لومعملاو اقالط نكي ملف
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 نوعسنتتلاو يداحلا بابلا

 ةيبصلا قالط يف

 امفف اهغولب لبقو لوخدلا لبق .اثالث اهقلط مت ةيبص جوزت لجر نعو
 تبثي لهو يطولاب اهقادص هيلع له هب ضرت ملو جيوزتلا تريغ تغلب
 عقي مل هنال لطاب انهاه قالطلا ناو قالطلا عقيال هنا ليق لهو قالطلا

 ناك امك اوقوم قالطلا نوكي لهف افوقوم جيوزتلا ناك امناو جيوزت
 نأربلا ناك دقو نآربلا نييو هنيب قرفلا امف نك مل ناو افوقوم جيوزتلا
 .ىطولاب تبثي ليق دق هنا ىعمف قادصلا اماف .انباحصا لوق ق اقالط

 اذا هنيح نم هبجوي ضعبف ليق هنا يدنع اميف هيف فلتخيف قالطلا اماو
 اذا بجوي ال ضعبو اهيطو هل زوجي اهقلطام نيح يق هتجوز تناك
 نا لفق هنا ملعا الو .ملعأ هللاو حاكنلا دعب الا قالط ال اذاو حاكنلا خسففنا

 ناريب فقوب لفق يعم امناو .قالطلا ناريب الو انهاه فوقوم قالطلا

 .ةطيرشلا

 لبقو لوخدلا دعب اثالث اهقلط مت ةيبص جوزت لجر نعو : ةلاسم
 يطولاب اهقادص هيلع له هب ضرت ملو جيوزتلا تريغ تغلب املف اهغولب
 هيف فلتخيف قالطلا اماو ىطولاب تبثتي ليق هنا يعمف قادصلا اماف

 نيح يف هل ةجوز تناك اهنال هنيح نم هبجوي ضعيف ليق هنا يدنع اميف
 قالطال ذاو حاكنلا خسفنا اذا بجويال ضعبو .اهيطو هل زوجي .اهقلط ام
 الو كلذ يق رظناف انهاه فوقوم قالطلا نا ليق هنا ملعا الو حاكنلا دعب الا
 .باوصلاو قحلا قفاوام الا هنم ذخأت

 صالخلا داراو غلاب ريغ ةيبص ىهو هتجوز لجرلا قلط اذاو : ةلاسم
 ربغ ناك ناو .رب دقف اهقادص هيلا ملسو ةقث اهدلاو ناك ناف قادصلا نم
 .مكاحلا يأرب هيلا هملس نوكي نا الا فالتخا قادصلا نم هنآرب يفف ةقث
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 دقف .ال حا كلذ نم ربب جوزلا هيلا هملس وأ اهقادص اهدلاو عزتنا نا تآأرا

 .فالتخا هجولا اذه ىلع هنآرب يق ليق

 جوزت لجر يق ركب يبا نب ديعس نب دمحم ميهاربا يبا نعو : ةلاسم
 ةدع اهيلعو هنم تناي دقو اهقادص هيلع ناف .اهقلط مت .اهب لخدو ةببص

 لهف تلق ةدع اهيلع سيل لاق .اهب لخدب نا ليق اهقلط ناف تلق .ةقلطملا
 هب تيضرل اهقلطي مل ول نا تغلب اذا هللاب نيمي اهيلع لاق .قح اهل هيلع
 .قادصلا فصن اهل ناك تفلحا اذاف اجوز

٢٧٢٧



 نوعسنتلاو ىناتلا بايلا

 ناركسلا قالط يف

 الو هعيب الو هجيوزت زوجيال ناركسلا نا هنع هتنا ىضر خيشلا لاقو
 ناركسلا قالط نيب قرفلا لاقو .كلذ هيلع زئاج هتجوز قلط ناف .هؤارش
 .هيلع هب بجي حاكنلا نال .تاعايبلا ىرجم ىرجي جيوزتلا نا هجيوزتو
 الوهجم ادقع كلذ ناك هسفن نلع دقع اذاو لدبلا هب بجي عيبلاك لام
 هب يضرو احص وه ناك ناف .لوهجملا عيبلا ىرجم هارجم ناك اذا همزليال

 همزل هبحاص هيضر اذا هنا لوهجملا عيبلا يق ليق امك .دقعلا كلذ همزل
 دقع وه امنا .قالطلاو دقفلا !كلذكو عيبلا كلذ ضقتنا هي ضري مل اذاو

 لاق ناف .لحنا دقف اناركس وأ اينحاص هلح ناف هيقني وا هلحب نأ هل ناك
 يتلا ةلعلل اضيا مزليال هنا تركنا امف قادصلا هب بجي قالطلا نا لئاق
 نا ىرت الآ لوخدلاو دقعلاب بجي قادصلا هل ليق .حاكنلا ف اهتبصن

 ولف .جيوزتلا ىلع هعم ةيقاب نوكتو اقادص هتجوز ىلا ملسي دق لجرلا
 هملس ناو اهيلا هملسيال نا بجي ناكل قالطلاب الا بجيال قادصلا ناك

 .ةتيم ةارما ىطو نم لاقو .قيفوتلا هنابو اهعم ماقملا هل زجي مل .اهيلا
 همزليو دحلا هيلعف ةيبنجا تناك ناو .هيلع ءىش الف هتآرما تناك نا لاق

 .قادصلا

٢٧٨ 

 



 نوعستلاو ثلاثلا بابلا
 طرش ىلع جيوزتلا يح

 ملو .ناسنالا كلذ تامف ناسنا اضر ىلع ةرما لجرلا جوزت اذا لاقو

 ءىشلاف .ءىش يق هءاضر طرتشا نم :لكو دساف حاكنلا ناق اضر هنم ملعي

 كلذ دسف هؤاضر ملعيال ةلاح ىلا راص ناف هؤاضر ملعي ىتح فوقوم

 .هيق طرتنتنملا .ءىشلا

س ٢٧٩٨٩



 نوعستتلاو عبارلا بابلا
 درلاو قالطلا يف

 ملعي ملف كش مت ةدم تتكمو اهعجارو اهدر مت هتجوز قلط نم لاقو
 الا ناطيشلا ساوسو نم اذهو هيلع سأب ال هنا ال ما نيدهاشب درلا ناكا
 .نيدهاش الب اهدر ناك هنا نقيتسي نا

 خيشلا لاق .تتام ىتح اهب لخدي ملو ةأرما جوزت لجر ق : ةلأسم

 ةترو لاقف تتام ىتح اهب لخدي ملو ةأرما لجرلا جوزت اذا هنع هتنا ىضر

 ةترو لوق لوقلا ناف تيضر لب جوزلا لاقو جوزلاب ضرت مل اهنا ةآرملا
 ةثرو لاقف جوزلا وه تيملا ناك ناف ةنيبلا ءاضرلا يف جوزلا ىلعو ةأرملا
 تيضر تنك لب ةجوزلا تلاقو .توملا لبق هب تيضر نكت مل اهنا جوزلا
 الا هتحص فرعيال ءىش اذه نال اهنيمي عم ةأرملا لوق لوقلاف اجوز هب
 ىتح ضرمف هتجوز نم رهاظ نم لاقو 0قالطلاو راهظلا يق .اهلوق نم
 .موصلا نع رذع ضرملاو معطي هناف نيرهش نم لقأ ىقب دقو قافا
 لوقعم ريغ اطرش هقالط يف طرتشاو هتجوز قلط نمو قالطلا يف
 مكح هل سيل ذا لطاب طرشلاو عقاو قالطلاف ىنعمالو ظفل ف حصيالو
 نامض الب ةزئاج بالل لجاعلا قادصلا ةبه ليقو قادصلا ةبه يق .ملعي
 اذاو .هل جوزلا نم نامضلا دعب الا بألل ةبهلا حصيال لجالاو .هل جوزلا

 ثنحب هناف امهدحا تملكو .انالف وا انالف تملك نا قلاط تنا لجرلا لاق
 ةربثك ءايشا ىلع اهب فلح نيمي لكو .اضيا ثنجي هناق رخالا تملك ناو

 اذاو .ةدحاو نيميلا تناك ناو امهنم ةدحاو لك يق تنحي اهبحاص ناف

 اهجيوزت عزانتو رخا لجر جيوزتلا ىعدا مت لجرب هتنبا لجرلا جوز
 ىلع اعيمج امهربجي نا مكاحلل ناك جوز امهيا فرعي ملو .نالجرلا
 .قيفوتلا هتلايو امهنم ءاش نمل جيوزتلا فنأتسي مت .قالطلا
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 ىلع ردق نإف ةنس لجأ اهحاكن ىلع ردقي ملو ةارماب زاج نمو نينعلا يق
 اهلو .اهقرافيو كلذ تدارا نا هنم جورخلا اهلف الاو هتأرما ىهف اهحاكن
 بهذ مت اهعماج دق ناك ناو .هيلا رظنو اهجرف نم سم امب الماك اهقادص
 لاجرلا مكح ليقو .هيأرب وه اهقرافي نا الا هنم جورخ اهل سيلف هنم كلذ
 هي درب اممو .رصتخملا نم لئاسملا هذهو دحاو بوعيلا يق ءاسنلاو

 اذا ةشخنلاو اصربلاو الفعلاو ةموذجملاو ةنونجملا ءاسنلا نم جيوزتلا

 كلذ ىلع علطا ملع املف جوزلا ملعي ملو جيوزتلا لبق اهب كلذ ناك
 ملع دق ناك ناف .اهبزجي مل اذا قادص الب جرختو .هل كلذ ناق اههركو
 .كلذ هلف اهجرخي نا داراو اههرك مت اهب يذلا كلذب هنم ملع ىلع اهجوزتو
 امم ائيش اهب نا ملعي ملو اهجوزت دق ناك ناو .قادصلا فصن اهيطعيو
 اهكرت دارا ناف زاوجلا دعب همزل دقف هيلع علطا مت اهب زاج ىتح هب دري
 وا همتكو كلذ نع لأس ناك ناو .اهنم لان امل قادصلا هيلع اهلو .كلذ هلف

 هتمتك يتلا ىه تناك ناف بيعلا ىلع علطا اهبزاج املف همتكف اهيلو لأس
 هيلع قادصلا اهلف هرغ يذلا اهيلو ناك ناو .هيلع اهل قادص الف هترغو

 مازج الو شحت الو صرب اهبام لاقف هلأس ناو .هرغ نم ىلع وه عجرو
 هيلعف اهجرخاف هرك ناو هتجوز ىهف ىضر ناف ملع مت اهب جوزف لفع الو
 لتم اهل ةأرملا كلذكو .ءايلوالا نم هرغ نم ىلع وه عجريو اهل قادصلا
 دعبو .زاوجلا لبق هتهرك ناو .هدر اهلف كلذ نم ءىش هب ناك اذا لجرلا
 اهل ةهاع اهب ناف ءاقترلا اماو .قادص ربغب جرختو أربتت تءاش نازاوجلا

 هتجوز ىهف .اهسفن تحلصا ناف ةنس اهسفن ةجلاعم يف لجؤتف ةجلاعم
 نا داراو اهسفن جلاعت مل وا ةجلاعم اهيف نكت مل ناو هعم تبثتو
 نم سم امم هيلع ءىش الو .قادص الب جرختو هل كلذف كلذ دعب اهجرخي
 يذلا بيعلل .اهنم يطولل عنملاو اهنم تناك ةلعلا نال هيلا رظن وا اهجرف
 نا دعب جيوزتلا يق دري اهلثم اضيا نينعلا جوزلاو .قادص همزلي ملف اهب
 ملو زجع ناو .هتأرما ىهف اهتعماجم ىلع ةنسلا يق ردق ناف ةنس ددمي
 بيعلا نال هيلا رظن وا جرفلا سم ناك نا قادصلا اهلو هنم تجرخ ردقي

س ٢٨١



 هل ناو قادصلا اهلف ةنسلا لبق اهقلطف لجع ناو .اهنم نكي ملو هنم ءاج

 لجع نا كلذكو .قادصلا فصن اهلف .اهقلط مت هيلا رظن الو جرفلا سمي
 ةدملا ق امهدحا تام ناو .قادصلا فصن اهلف ةدملا ق قلطف ءاقترلا جوز

 كلذ بهذ مث ةدحاو ةرم هتجوزب زاج جوزلا ناك ناو .ثاريملا امهنيبف
 قفني ملو اهتقفن نع زجع ناف ةقفنلا هيلعو اهقارفب هيلع مكحي مل هنم
 اهجرخي نا هيلع مكح هنم جورخلا تبلطو مادعالا نم هتجوز ىلع جوزلا
 ماقملا ي تبغر ناو .ردق اذا هيلع انيد ناك دجي مل ناو .اهقادص اهيطعيو
 .اهيلا كلذف عوجلا ىلع هعم

 وأ اهب زاج ىتم هتجوز ةقفن يف لجرلا ىلع مكحي رثالا نم :ةلأسم
 ناو .همزلي مل هربخت مل ناو .همزلي كلذ ذئنيحف اهب زوجي نا ىلا هتباجا
 قادصلا لجاع اهدفوب ىتح كلذ نع تعنتماف زاوجلا بلطو ةقفنلا تيلط

 ناق مكاحلا ىري ام ردق ةدم كلذ يق ددم كلذ دؤي ملو رخات ناو .اهل كلذق

 ةقفنلاب ةدملا دعب هيلع مكح ةقفنلا تبلطو يدؤي نا لبق ةدملا تضقنا
 ىلع ةرملا ةقفنو .ةوسكلاو كلذ ق ةققنلا هيلعو .ءاشام كلذ يق ددميو

 نم وآ رمت نمو بحلا نم عاص عبر يراش ةقفن كلذ نم طسولا اهجوز
 سايك ةعمج لكل نهدلا نمو ناونم رسبلا نمو ابطر نم فصنو
 رازاو نابابلجو ناصيمق ةنس لكل ةوسكلاو رهش لك اهمدال نامهردو
 رصتخم نم يذلا مت .ملعأ هللاو اهئاسن نم اهلثم ةوسك ردق ىلع رامخو
 .هنلا همحر نسحلا ىبأ خيشلا

 ذخاي نأ ردقو هبحاصل هب رقم وهو قح لجر ىلع هل ناك نمو : ةلاسم
 هلام نم ذخأي نا هلف ادحاج ناك نا نكلو كلذ هل سيلف ملعي ال ثبح هنم

 .ليقاتم ةرشع هل دجوو ريناند ةرشع هل ناك نا كلذكو .هفح ردقب
 مهارد هل ناك نا كلذكو فرصلا لضفي هيلع عجري نا هل سيلف .اهذخاق

 بولطملا هيلا عفد اذا هنا اضيا كلذ يفو هقح يقاب ذخأي نا هل ناك اهذخاف
 قرفو ةناما نكي مل اذا هسفنل ذخاي نا هلو هقح نم اهذخا هل سيلف ةناما
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 نا هل سيلو .مهارد ةرشع هيلا عفدو مهارد ةرشع هيلع هل تناك كلذ يق

 ةنامالا درت نا قحلاو .اهذخأ ةنامالا ربغ نم اهيلع ردق نا نكلو اهذخاي
 ميرغلا لام نم هذخاي نا هل زوجي امناو .كناخ نم نختالو كنمتئا نم ىلا

 .هلام نم هسفنل ذخاي نا هل سيلف هدجي ملو هلطم اذا اماو .هدحج اذا

 ناكو قح سانلا نم دحأ لبق هل بجو نمو رخا عضوم يق دمحم وبا لاقو
 هنا هدنع ناك اذا هدي تحت نم هل ذخاي نا هل زاج ءىش هدنع لجرلا كلذل
 دادم ني هتنادبع نب دمحم ةمالعلا ملاعلا خيشلا نم باوج .هقح هيطعيال

 اناو هنلا همحر هدي طخب وه يذلا لاؤسلا نم هتلقن ىسيع نب هللادبع ىلا
 نب هتنادبع خالا ينلاس .ميحرلا نمحرلا هتنا مسب .هتدجوام لتم هتلقن

 ىلا اند نا لاق وا فلحو ةعزانم هتجوز نيبو هنيب ىرج لجر نعو ىسيع
 تثبل مث هتدلاو عماج وا لماج وا اند نمك اهعماج وا اهلماج وا هتجوز
 .هنيمي يف قالطلا ركذي مل وهو هتجوز عماجو .رثكا وا لقا وا مايا ةرشع
 كجوز ىلع تمرح دق اهل لاقو ةأرملا ىلا ءاج نم ءاج عامجلا هنم عقو املو
 هنم تبلطو امهنيب ةمرحلاب ىتفا نم ىتفاو اهجوز انع ةأرملا تلزتعاف
 دلولا وا دلاولا اهل مسقف هدلاو فلخ امم ربخ ىلع وهو لجالا قادصلا ذخا
 همكح اذه نوكيام لاس نينس عبرا ةدم ق مويلاو مسق ريغب هتزاخ وا

 اهيطوو ةلسرملا ناميالا مكح همكح نوكي ما يطولاب هيلع محتو راهظلا
 .ال ما لاملا نم هتذخا ام در اهيلعو هتجوز ىهو .هيلع مرحت ملو لالح

 هتجوز مرح نمك وه لوقو راهظلا مكح همكح لوق نالوق كلذ يق باوجلا
 ةرشع ماعطا هيلع نا لمعنو ذخأن هبو لوقلا رتكا وهو هسفن ىلع

 لايكمب نيكسم لكل سدسلا عبر الا سادسا ةعبرا نيكسم لك نيكاسم
 ةأرملاو .بعش وا ةرذ نم كوكملا عبرو كيكاكم تس ىوزن
 مرحتالو هل لالح ىهو هلام نم هتذنخام درتو هيلع درتو هتأرما

 فنصملاو عرشلا نايبو ءايضلا يق هتدجو اذكه ةيطولا كلتب هيلع
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 .ةلأسملا هذه ق رظنب عماجلاو

 قلطف اثالت الو ةدحاو مسي ملو لجر نم هت ارم ١ ق الط عاب نمو : ةل اسم

 هلامن او كلذ هل سيلف ةين ات قلط مت ةدحاو قلط مت ةدحاو يرتشم ١

 إلا قلطب نا هل سيلق .اتالت وا نيتنتا وا ةدحاو قلط نا لوالا ق قلطام

 دعي ةرم قلطب نا هلف تاقدبلطت ثالت هنم ىرتشا نوكب نا الا ةدحاو ةرم

 اهقالط لعج اذاو .ثالثلاب نيت ملام ةعجرلا كلمب جوزلاو ةدعلا ق هرم

 ىتح ةعجرلا هدبلااهل نكب ملو مه دنع هنم تناي اهسفن تقلطق اه ددي

 .ملعأ هللاو هريغ اجوز حكنت

_ ٢٨)



 ققحملالاق

 نوسمخلاو يداحلا ءزجلا حيحصتو ةعجارم نيملاعلا بر هتل دمحلاو ىهتنا دق

 هنم تيتبامو قالطلا ماكحا ءزجلا اذه ثحيدو ..عرشلا نابي باتك نم

 ةيانكلاو حيرصلا قالط يقو ةين ريغبو ةينب قالطلا قو تبتي الامو
 مجعالا قالط يفو قالطلا ىلع ماركالاو ربجلا فو ةقلطملا يطو يقو
 قلطت نا ةأرملا جوزلا ضيوفت يقو قالطلا يق ءانتتسالا فو نونجملاو
 قالطلا عيب قو قالطلاب ناميالا يو تاقوألاب قالطلا قو اهسفن
 .. قيفوتلا يلو هللاو .. كلذ يناعمو

 هيتك

 ه ١٤٠١٦ رفص

_ ٢٨٥





  
١١ 

٢ ١ 

١٣ .. 

 ٤ا

٥ ١ 

١٦ 

١٧ 

١٨ 

١٩ 

٢٠   

 نوسمخلاو يداحلا ءزجلا سرهف

 : لوألا باحسلا

 : ىناسّسلا باسحلا

 : اتلاسشملا ابنالا

 : حسنا رسلا ابنالا

 : سماخلا باسحلا

 : سداسلا ابنالا

 : حسباحلا ابنالا

 : نماشيلا باسحلا

 : حساتسلا ابنالا

 : رتاسلا ابنالا

 : رشع يداحلا بابلا

 : رشع ىناتلا بالا

 : رشع تلاشلا بناسلا

 : رشع حسبارسلا بناجلا

 : رثع سماخلا بابلا

 : رشع سداسلا بناسلا

 : رع حسناصسلا ابنالا

 : رثع نمالا باسلا

 : رخع عساتلا بناسلا

 :نو رحسلا بالا

 ن دنلا

 .عقي الامو قالطلا هب عقيامو هماسقأو قالطلا ق

 دعب ًاقالط هتأرما قحليو هل ةين الب قالطلا ق

 .كلذ ريغو قالط

 .يفنلاو ددهتلاو دعولا قالط ق

 .ةيانكلاو قالطلا ظفل ي

 .ةنسلل قالطلا

 .اعمتجا اذا هكرتو لعفلاب قالطلا ق

 .اهب لخدي مل اذا ةأرملا قالط يق

 مت كلذ دعب جوزب تجوزت مث تقلط اذا ةأرملا

 .هدنع نوكت مكب كلذ دعب اهجوزت
 .قالطلا عقي ملام ةقلطملا يطو يق

 .ةيانكلاو ةيلهاجلا قالط يق
 .كلذ هبشأ امو مونلاو ةياكحلاب قالطلا

 .قالطلا يق رابخالا

 .ربجلاب قالطلا
 .قالطلا ق ةليحلا

 امو اذكو اذك ناك وأ تنك نأ لجرلا لوقب قالطلا

 .كلذ هبشأ

 امو يبصلاو ناركسلاو نونجملاو مجعالا قالط يق
 .كلذ هبشأ

 .رارضلا قالط ق

 دارأو ةدحاو قلط اذاو ةينلاو سفنلا ف قالطلا يف

 .ةدحاو دارأو ةدحاو نم رثكأ قلط وأ رتكأ

 .قالطلا ضراعي يذلا كشلا ق

 لاقف لئسف قالطلا عقو دق هنا نظف الوق لاق نميف
 .كلذ هبشأامو اهقلط هنا
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 ةحفصلا
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 نوسمخلاو يداحلا ءزجلا سرهف عبات
 ازسلسم

 ٢١

 ٢٢

 ٢٣

 ٢٤

٢٥ 

٢٦ 

٢٧ 

٢٨ 

٢٩ 

٣١ 

٣٢ 

٣٣ 

٣٤ 

٣٦ 

٣٧     

 :نورشعلاو يداحلا بابلا

 :نورشعلاو ىناتلا بابلا

 :؛نورتملاو تلاتلا باسلا

 :نورشعلاو عبارسلا بالا

 :نو رشعلاو سماخلا بابلا

 :نورشعلاو سداسلا بالا

 :نورشعلاو عسباصلا بالا

 :نورشعلاو نماشلا بابلا

 :نو رشعلاو عساتلا بالا

 : نوست الخلا بالا

 :نوتالثلاو يداحلا بابلا

 :نوفالشلاو ىناثلا بابلا

 :؛نوفالشلاو تلاثلا ابابلا

 :نومتالشلاو عبارلا بابلا

 :نوذالثلاو سماخلا بابلا

 :نوتالشلاو سداصلا بابلا

 :نوشتالخلاو عياصلا بابلا

 ن ١ دنل ١

 .قالطلاب ءانثتسالاب قالطلا

 .ءانثتسالاو ةئيشملا قالط يق

 .قالطلا يف ءانثتسالا

 مل اذاو مل ناو ام ىتمو ىتتمبو املكب قالطلا

 .اهبورغو سمشلا قورشبو
 .كلذ هبشأ امو سمأ و ادغو مويب قالطلا

 ةدحاو يق ةدحاو قلاط تنا هتجوزل لجرلا لاق اذا

 .ةدحاو ىلا ةدحاو نم وأ

 كتقلط دق وا ةقلطم كنا يلوق هتجوزل جوزلا لوق يف
 .كلذ هبشأ امو اذه ربغ وا

 كقلطأ ةعاسلا وأ كتقلط دق هتجوزل لجرلا لوق يق

 .قلاط اهنا اولوق وا ةقلطماي وا
 باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم تاقوالاب قالطلا

 .عاقرلا

 .ةعاسلاو بيرقلاو رهدلاو نامزلاو نيحلاب قالطلا

 .قالطلا عوقو لبق درلا يق

 اذك نكا مل نا لاقف ائيش هتجوز هل لوقت نميف
 .قلاط تناف اذك تنك نا وأ اذك وأ اذكو

 اذا هيف قدصتامو اهلعف ىلع ةجوزلا قالط يق
 .هتعدا

 .هئاسن نم راتخي هنا ىلع قالطلا يق

 امو هتين هيف هل نا جوزلا ىعدي يذلاو قالطلا

 .كلذ ف قيدصتلاو ءاليا نم هب لصتا

 .كلميال نم قالط يق

 يف وه هاضماف هريغ هتجوز قلط اذا لجرلا ي
 .هسفن
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 ةحفصلا
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١٣٥ 

  

  



 نوسمخلاو يداحلا ءزجلا سرهف عبات
 السلسم

 آ

 ٣٩

١ ٤ 

٢ ٤ 

٤٣ 

٤٤ 

٤٥ 

٤٦ 

٤٧ 

٤٨ 

٤٩ 

٥١ 

٢ ٥ 

٥٣ 

٥     

 ن د د ١ا

 .اهريغ قلطف هل ةجوز قلطي نا دازا نميف :نوفالشلاو نماضلا بابلا

 :نوتالشلاو عساتلا بابلا

 ١ نوهب ا ب ال أ

 :نوصبرالاو يداحلا بابلا

 :نوعبرالاو ناشلا بابلا

 :نوعبرالاو تلاتلا بابلا

 :نوعبرالاو عبارسلا بالا

 :نوعبرالاو سماخلا بابلا

 :نوفيرالاو سداسلا باملا

 :نوعبرالاو عباصلا بالا

 :نوعبرالاو نماشلا بابلا

 :نوعبرالاو عساتلا بابلا

 :نوصمخلا بابلا

 :نوسمخلاو يداحلا بابلا

 :نوسمخلاو يناشلا بابلا
 :نوسمخلاو تلاذلا بايلا

 :نوسمخلاو عبارعلا بابلا

 لاق مث بنيز بلطف بنيز اهمسا ةجوز هل نميف
 قلطف دحاو امهمسا ناتأرما هل تناك وا اهريغ ىون

 هبشنأامو امهدحا تدرا لاق مث مسالا كلذب ىمسو

 .كلذ

 .حزام وا قالطلاب طلغ اذا جوزلا يق

 مث ةأرما جوزت وا قلط نم فرعي مل مث قلط اذا

 .ملعت نأ لبق اهقلط
 .مكاح هيلع مكحي نا الا لعفيال هنا قالطلا

 امو رازالاو صيمقلاو لجرلاو ديلاو نيعلاب قالطلا
 ٠ .كلذ هبشا

 قلطي امم الوق زاق وا العف لعف اذا لجرلا ي

 هبشأامو كلذ جوزلا ىضماف هريغ ةجوز ةجوزلاب
 .كلذ

 .هنذاب الإ ائيش تلعف نإ هتجوز قالط لعج نميف

 .قالطلاب ناميالا

 .ءانثتسالا فو هتجوز قالطب لجرلا نيمي يق
 هبشأامو هلمع ىلع هتجوز قالطب لجرلا نيمي ي
 .كلذ

 ةدايزلا نم سبللاو مودعملاو بيغلاب قالطلا
 .ةفاضملا

 . ةباتكلاب قالطلا

 .كلذ هبشأامو ربخلاو ثيدحلاو مالكلاب قالطلا

 .جيوزتلاب قالطلاب نيميلا
 .دلولاب قالطلا

 .ةيراعلاو ةيطعلاب قالطلا
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 ةحفصلا
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 نوسمخلاو يداحلا ءزجلا سرهف عبات
 اسلسم

٥0٥ 

٥٦ 

٥٧ 

٥٨ 

٥٩ 

٦.٠ 

٦١ 

٦٢ 

٦٣ 

٦٤ 

٦٥ 

٦٦ 

٦٧ 

٦٨ 

٦٩ 

٠ ٧ 

٧١ 

٧٢ 

٢٣ 

٧٤ 

٧٦   ٧٥   

 :نوصمخلاو سماخلا باسلا

 :نوسمخلاو سداسلا بابلا

 :نوسمخلاو عباصلا بالا

 :نوسمخلاو نماشلا بابلا

 :نوسمخلاو حساتلا بابلا

 : نوسحتسللا بالا

 :نوتلاو يداحلا بابلا

 :نوتسلاو يناضشلا بابلا

 :نوحصلاو تلانلا بالا

 :نوتلاو حسبا رسلا بابلا

 :نولاو سماخلا بابلا

 :نوحتسلاو سداسلا باسلا

 :نوتلاو عسباصلا بابلا

 :نوتسلاو نماستلا بابلا

 :نوتسلاو حساتلا بابلا

 :نوسمحجصحلا باسجللا

 :نوصصلاو يداحلا بابلا

 :نوصبسلاو ىناشلا بابلا

 :نومصلاو تلاتلا بالا

 :نومسلاو عبارسلا بابلا

 :نوصمصصلاو سماخلا بابلا

 :نومصلاو سداسلا بابلا

 نا ديلا ٠ هل

 هل اهيلع نا طرش ىلعو هتجوزل هتطيع ىلع قالطلا
 .كلذ هبشأ امو اذك وأ اذك

 .ةيراعلاو هريغو قحلا ةيطعبو ةيطعلاب قالطلا
 .هربغ ق ناك اذا هدرو ءىشلا ضيقب قالطلا

 .ءارشلاو عيبلاب قالطلا

 .لزغلاو بوثلاو مهاردلاب قالطلاب نيميلا

 .كلذ هبشأ امو اهلسغو بايثلا سبلب قالطلا
 .كلذ هبشأ امو لكألاب قالطلا

 رمت وأ بطر نم ةلخنلا نم ناك امب قالطلاب نيميلا
 .هريغ وأ

 .خيبطلاو محللاو رجشلاب قالطلا

 .برشلاو لكألاب قالطلا

 اهلوخد وأ تيبلا نم اهجورخب ةجوزلا قالط يق

 .اهبورغو سمشلا قورشبو

 ةدايزلا نم جحلا ىلا جورخلاو جحلاب قالطلا
 .ةفاضملا

 .كلذ هيشأامو حبقلاو نعللاب قالطلا

 .ةالصلاو ةاشلا حبذب قالطلا

 .موصلاب قالطلا
 .كلذ هبشأامو ءعىجملاو يضملاو باهذلاب قالطلا

 .باهذلاو يضملاو رورملاب قالطلا

 .هلوخد وأ تيبلا نم جورخلاب ةجوزلا قالط

 .ائيش تلمع نا هتجوز لجرلا قالط يق

 .مونلاو تيبملاو ةنكاسحلاو نكسلاب قالطلا
 ..لكو رثكأو ربكأو مظعأو دشاب قالطلا
 .توملاب قالطلا

٢٩٢٩٠ 

  

 ةحفصلا
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 نوسمخلاو يداحلا ءزجلا سرهف عبات
 زسلسم

 ٧٧

 ٧٨

 ٧٩

 ٨٠

 ٨١

٨٢ 

٨٢٣ 

٨٤ 

٥ ٩ 

٨٦ 

٨٧ 

٨٨ 

٨٩ 

٩١ 
٩٢ 
٩٣ 
٩٤     

 :نوصصلاو عباطلا بابلا

 :نوشصلاو نماشلا بابلا

 :نوصصسلاو عساتلا بابلا

 :نوسنامحشلا بابللا

 :نونامثلاو يداحلا بابلا

 :نونامشلاو يناثلا بابلا

 :نونامشلاو تلاثلا بابلا

 :نونامتلاو حبارلا بابلا

 :نونامثلاو سماخلا بابلا

 :نونامثلاو سداسلا بالا

 :نونامكلاو حباصلا بابلا

 :نونامثلاو نماثلا بابلا

 :نوسنامشلاو عساتلا بابلا

 :نوسحستلا بابلا

 :نوصحتلاو يداحلا بابلا

 :نوضحتلاو يناخلا بابلا

 :نوصتلاو تلاخلا بايلا

 :نوصحتلاو عبارسلا بالا

 ن ا بدلا

 ..رعشلاب قالطلا

 ..يطولاب قالطلا

 ..لمحلاو ضيحلاب قالطلا

 .كلذ هيشأامو هنم جرخامو رحبلاب قالطلا

 نإ وأ وه لعف نا هتجوز قالطب فلح اذا لجرلا
 نم كلذ يق اوعادت مث امهربغ لعف نا وا ىه تلعف

 .ةنايخلا او لوبقم هلوق نوكي
 .اهربغ اهدي وا اهدي يف لعج اذا قالطلا

 ..ديلا ف لعج اذا قالطلا

 لعج وأ كلذب ترمأ وا ةجوزلا ديب لعج اذا قالطلا

 جوزت وا كلذب رمأ وا قح ريغب وأ قحب اهريغ دي يق

 .ىرست وأ اهيلع

 نا اهريغ ديب وأ اهديب هتجوز قالط لعج نميف

 .ىرست وأ اهيلع جوزت

 .اهريغو ةجوزلل قالطلا عيب ي
 ةفاضملا ةدايزلا نم هتيهو هنهرو قالطلا عيب ق

 .عاقرلا باتك نم

 .قالطلا عيب ق

 .قالطلا ف ةلاكولا

 .رايخلا ق

 .ةبيصلا قالط ق

 .ناركسلا قالط يق

 .طرش ىلع جيوزتلا يف
 .درلاو قالطلا يق

 س ٢٦٢٩١

  

 ةحفصلا
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 :يدنكلا تهارإنبدمجراغلا

 نوسمخلاو ياشلا ءؤ حلا

٢٩٢٩٢٣





 ميحرلا نمحرلا هتنا مسب

 ,© لوألا بابلا
 ناسللا يفق

 اهنيب يرج ةأرما ق ركي ييأ ني دمحم ني دمحأ ركب ييأ نع بسحا

 هرمع ءيجت يتح اهل لاقف نآربلا هنم تبلطو .ماصخ اهجوز نيبو
 انالف تآربأ دق ينا اودهشا تلاقف . .سلجملاو ماصخلا امهنيب لاطو

 اهل لاق ةدم الخ نأ دعبو اقرتفاو اهبجي ملو يسفن يل ىربأ ام يقح نم
 نم اقرتفا اذاف تفصو ام ىلعف . امهيب بجيام كناريب تليق مويلا كلذ

 الا ةينات ن آربل ا تيثدالو . امهنيب ن زآربل ا مكح عطقنا دقف امهسلجم

 يذلا امهسلجم يق اهسفن اهجوز اهل ىربيو ةجوزلا يربت نأ دعب
 . ملعا هلاو هيف نآربلل ادعق

 نم ينتيربأام يتم هتجوزل لاق لجر نع يراوحلا يبأ نع : ةلاسم
 كل تأريآأ دقق كقح نم ينيربت موي لاق وا كسفن كل تاريأ دقف كقح

 تلق .اهقح نم هتآربأ مث رثكأ وأ لقا وأ نارهش ةأرملل الخق كسفن

 ىلعف .هتجوز يهو نارب اذه يف سيل وأ ناربلا عقو دق ىرتام
 ناف كسفن كل تأربأ دقف كقح نم ينيتيربأام يتم هلوق ام تفصوام
 ىتمق مويلا كلذ دعب وأ مويلا كلذ يق اهقح نم هتاربأام يتم هانعم ناك

 اذإق هنيب كلذ يف هل نكي مل ناو . نآربلا عقو دقف اهقح نم هتآربأ ام
 هتأرما تناكو نآرب عقي مل كلذ دعب هتآربأ مث كلذ امهسلجم نم اقرتفا
 يتم اهسنفن اهل ىربأ دقف اهقح نم هيربت موي هلوق امآو .اهقح هيلعو

 عقو دقق ةف مويلا كلذ دعي وأ مويلا ك كلذ يق وآ سلجملا كلذ ي هتآربا ام

٢٩٢٩٥



 . اهقح هيلعو هتأرما

 هتجوزل قادص هيلع ناك لجر نعو . ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم
 نوكي فيك ةارابملا داراف ةموصخ امهنيب تعقوو اهيلإ - هملسف
 درت نأ ىلع اهسفن اهل تآربأ دق لوقي لاق . علخلا عقي يتح امهلوق
 وهف كلذ ىلع اقفتا اذإف . هيلع اقفتا ام ىلع هنم ائيش وأ اهقادص لع
 اذاق . يسفن يل يربي نأ ىلع هنم تذخأ ام تددر دق يه لوقتو . علخ

 ام هيلع درت نأ اهيلع مكحيو علخلا عقو دقف اهسفن اهل يربأو لبقا
 . هيلع اقفتا

 ىلع يهو وه قفتا مت هلك اهقادص هتجوز ىضق لجر نعو :ةلاسم
 اذهب علخلا عقيا اهسفن اهل تأآربأ دق ينإ اودهشا جوزلا لاقف ةارابملا
 يه اولاق :لاق . ةدعلا ف تمادام اهتعجرب كلما وهو ةقيلطت نوكت مأ
 انكسلاو ةقفنلا هيلعو .ةدعلا ف تمادام اهتعجرب كلما وهو ةقيلطت
 . ةدعلا يق امادام ناتراوتيو

 ملعأ ال يذلا هتجوزل لجرلا نم نآربلا ف ديعس وبأ لاقو : ةلاسم
 كيلع يذلا يقادص نم كتآربأ دق هل تلاق اذا هب عقي هنأ افالتخا هيف
 انآرب اذه ناك تكسو كسفن كل تآربأ دق وه لاقف . يسفن يل تيربأام
 . افورعم هنم هتاربأ يذلا قحلا ناك اذإ يدنع اهقح نم يربيو

 يلعام يعد امهنم ةدح او لكل لاقق ناتآرما هل لجر نحو : ةلاسم

 هيلع امهلو امهايأ هقالط زئاج لاق . اهقلط مت يرخالا قلطاو يرهظ
 ىلع اهقح نم امهنم ةدحاو لك هتآربأ نا هنا يعم هربغ لاق . قادصلا

 عقوم عقيال هنأل اهتعجر كلميو قالطلا عقو اهقلطف يرخألا قلطي نا
 ىلا عجر .اهقلطال يرخألا قالط امهنم ةدحاو لك ترتشا امناو علخلا
 . عرشلا نابي باتك

٢٩٦



 يناثلا بابلا
 نبجوزلل امهزاوجو علخلاو ناربلا يق

 درت نا اهيلع لاق .ايرابتو هتهرك مت ةأرماب جوزت لجر نعو
 درت نا اهيلع له .اهب زاج نا دعي هتهرك ناق تلق . هنم تذخأام

 اهيلعف اهب زاج ولو نوراه نب دمحم لاق : لاق هدنع نم اهيلإ راصام
 لاق .تنأ لوقت امف هل تلق . هتهرك اذإ هدنع نم اهيلإ راصام درت نأ
 .اهب زاج اذإ هدر اهيلع سيل لوقن نحن

 هتضغباو اهجوز ةأرملا تهرك ناف تلق نئاهرلا باتك نم : ةلاسم
 هتضفقب اذإ لاق .ال مأ اهعلاخيو اهقح نم هيلإ علتخت نا اهل زوجي

 نأ الإ اهجارخاب هيلع مكحي مل اهيلع زاوجلا ىلع ردق دقو . قح ريغب
 يي هللا ىصعت نأ فاخت نأ الا هنم هتبلط يذلا كلذ يف ةمتآ يهو ءاشي
 تلق .هب تدتفا اميف امهيلع حانجالف هللا دودح اميقي الو مالسالا
 ليق دقو . باوجلا ىضم دق لاق .اهل بحم وهو اهعلاخ نا اهمزليامو

 هتضفقغي ق هللا ىصعت نأ فاخت نا الإ تاقفاخملا نم تاعلتخملا نا

 مكحي الو . هب تدتفا اميف امهيلع حانج الف كلذ لبقي نا هلف تعلتخاف

 . مكحلا يف اهعلاخي نا هيلع

 اذإ هراد وأ اهجوز عامج ضغبت يتلا يف ليقو رثألا نمو : ةلاسم
 يقبام ذخاي امنا اهرهم نم بهذ دق امم ائيش اهنم ذخايالف اهعلخ لبق
 اهنم ذخاي نا هل زوجي هل ليق دقو هربغ لاق بهذ دقف بهذامو هنيعي

 ذخايال لاق نم لاقو .ائيش اهقدصاام ىلع دادزيال نكلو . يقبامو بهذام

 ناو اهل هيلعام لوبق هل زوجي امناو . ائيش اهيلا راص دقام اهنم
 . ءيشب هنم تدتفا الو ءيش هيلع اهل سيلو هنم تعلتخا

 هل اهنا جوزلا ملعي يتح ةعلتخملا رهم لحيال عيبرلا لاقو : ةلاسم
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 هنا يعمو هربغ لاق . اهلام هل لحي كلانهف ةضغيم ةعامجلو ةهراك

 ال هل لوقت يتح موق لاقو . ةءاسا هنم نكي مل اذا هل زوجب لفق دق

 اذه لوقتالو لاق . كدنع تنكام ادح هلل ميقا الو ةبانج نم كل لستغا

 .زوشنلابي اقحالو . لوقت نا فلكت الو . ةملسم

 اما بلطتق ةدعلا يف عجرت مت زوشن نع علتخت يتلا يف ليقو : ةل اسم

 ءاشي ذا الا كلذ اهل لاق نم لاقق اهلام اهيلع دري نا اماو . اهعجار نا

 ملو زوشن نع تعلتخا اذإو .اهلام اهيلع دري وأ اهعجاري نا وه
 .اهل ءيشالف ةدعلا تضقنا يتح ةعجرلا ف هيلع جتحت

 هتهرك مت ةأرما جوزت لجر نعو خايشالا باتك نم : ةلاسم
 نب دمحم لاق : لاق هدنع نم اهيلا راصام درت نا اهيلع له ايرايتو

 اذإ هدنع نم اهيلإ راصام درت نأ اهيلعف اهب زاج ولو : نوزاه
 اذإ هدر اهيلع سبل لوقن نحن لاق تنا لوقت امق تلق .هتهرك

 .اهب زاج
 تعلتخاف اهجوز ةأرملا تهرك اذإو ربشب رذذملا ويأ لاق : ةلاسم

 .اهيلع ساي الف هنم جورخلا تداراو هنم

 هزجي ملو موق هزاج اف هركملاو ناركسنلا علخ ق فلتخمو : ةلاسم ِ

 . نورخا

 رباجو نسحلاو سابع نبا لوق وهو علخلا عبتيال قالطلاو : ةلاسم
 علخلا نا مهربغ لاقو .لوقلا رتكأ وهو .مهريغو يعفاشلاو دنز نبا

 .قالطلا قحلي

 نا ىلع ةمالا تعمجاو . قالطب سيل حاكن خسنق علخل ا :ةلاسم

 يف اهفذق اذا اهنع لياز ناعللا مكح ناو . اهقحليال راهظلاو ءاليالا
 ةدحلا ق امهدحا تام اذإ امهنيي تاربمال نا اوعمجا كلذكو . ةدعلا

 . ليلد ىلا جاتحم اهقحلي قالطلا نا لاق نمق

٢٩٨



 ةعلخ ةأرملا تعلتخاو اعلخ هتأرما لجرلا علخ لوقت : لصق

 هلعنو هقخو هصيمقو هءادر لجرلا علخ لوقتو . اعلختو اعالتخاو

 . حتفلاب اذهو مضلاب لوألاو اعلخ
 تالوهجملا ىلع علخلا كلذكو حصيال تامرحملا ىلع علخلاو : ةلاسم

 ةثالث ىلع عقي علخلاو . هب ةبلاطملا بجويو .لاقح بجوي هنأل لطاب
 ةمذلا يي ءيش ىلع عقي علخو . هنيعب ءيش ىلع عقي ءيشف هجوا
 .كلذ يف عزانتالو مولعم لام ىلع عقي علخو .الاح نوكيو
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 ثلاتلا بايلا

 علخلاو ناربرلا ظفل ق

 لاق . يسفن يل تآربأام يقح نم كتآربأ دق هتجوز هل تلاق لجر نعو

 . نآربلا عقيأ ةرخآلاو ايندلا ف كقح نم تيربام ... كسفن كل تيربأ دق
 دعب هدنع تناك ناف هل تلق . ةرخآلا ملع هتنا ىلع يعديال ملعا هتنا لاق
 .ائيش كلذ يف لوقا ال لاق . كلذ دنع اهلاحام لوقلا اذه

 لجرلا نع هلا همركأ ددعس نب دمحم ديعس ايا تلأسو :ةلاسم

 امك اهرضح امل ةرملا لوقتف . نآربلا ىلإ نايعادتيق ناعزانتي هتجوزو

 امك لجرلا لوقيق . يسفن يل يربأام يقح نم هتيربآ دق ينا اودهشت
 يعم لاق .قالطلا نآرب عقوم عقي اذه يرت له . تلبق دق ينا اودهشت
 ناك ناف هل تلق . انفرعام بسح ىلع قالطلا ناريب عقوم عقي هنا

 اهقح نم ينتربأام اهسفن اهل تيربأ دق ينا اودهشت امك لاق يلا لجرلا
 يعم وه لاق .سأب امهيلع له تلبق دق ينأ اودهشت امك ةأرملا تلاقف
 هيلع يلام نم هتيربأ دق ينا اودهشا ةأرملا تلاق ناف تلق . ىلوألا لتم
 اهطعي ملو اقرتفاو تلبق دق لجرلا لاقف يل هدنع يتلا يبايث يناطعأام

 نارب كلذب دارأ نا لاق .اساب امهنيب يرت له تطرتشا يتلا اهيايت

 تلق . نآري يدنع عقي مل انآرب اديري مل ناو . نآرب يدنع وهف .علخلا

 اهدري ملو . بايتلا كلت جوزلا يعداو نآربلا ظقللا كلذي دارأ ناف

 هيلع معن لاق . بايثلا ةميق اهل نوكيو .عقو دق نآربلا نوكيا اهنيعب
 ملو ةميقلا ق افلتخا ناف هل تلق . نآربلا اهيلع عقو يتلا بايتلا ةميق
 امهدحا ياق لودعلا نم دحا عم اهتقرعم تكردا الو .بايتلا رضحت

 نإ هنيمي عم نماضلا وهو جوزلا هنا يعم لاق . ةميقلا ي لوقلاب ىلوأ

 بايثلا ةميق يف نيميلا ةأرملا ىلإ جوزلا در ناف تلق . هنيمي ةأرملا تدارأ
.بايتلا ةميق نم جوزلا هب رقا ام الإ اهل نوكي له ةأرملا فلحت ملف .



 هيلعف بجاولا يف امأو . مكحلا يف كلذ نم رثكأ هيلع يل نيبيال لاق
 دق ةأرملا لوق امهنيب لوقلا ناكو نآربلل ايعادت ناف هل تلق . طايتحالا
 مل هنا اعدا مث . تلبق دق لجرلا لاقف يبايث يناطعا ام يلام نم هتيربأ

 . هتجوز نوكتو انهاه هلوق لوقلا نوكي له انارب كلذ هلوقب دري
 ناف تلق . كلذ تدارأ نإ هنيمي عم هلوق لوقلا نا يدنع اذكه لاق

 . تلبق دق لجرلا لاق . يبايث يناطعا نا يلام نم هتيربأ دق ةأرملا تلاق
 يق اما لاق .اساب يرت له اقرتفا يتح اهبايت اهطعي ملو كلذ ىلع اقرتقاو

 دق تلاق ناف هل تلق . نآربلا هب ديري يتح انآرب نوكي سيلف نآربلا

 ملو اقرتفاو . تلبق دق لاقق يبايث ينيطعي يتح هيلع يل امم هتيربأ
 نآربلا اهب اديري ملام امهيلع سابال لاق .اساب يرتأ اهبايث اهطعي
 . يل هدنع يذلا يبوت ىلا عفدام يلام نم هتيربأ دق ةأرملا لاق ناف هل تلق

 اهبوت اهيلا عفدي نا لبق جوزلا تامو . كلذ ىلع اقرتفاو تلبق دق لاقف
 ملعي نا الا ال لاق .هلام يق اهل ثاريم الو امهنيب عقو دق انآرب يرتا .
 . علخلا كلذي تدارأ دق يه تناكو . ناربلا كلذب دارأ هنأ جوزلا نم

 دعب امهيلع هنيب مقت ملو . نآربلل دعق امهنأ هنيب تماق نأ تيارأ تلق
 يدنع اذكه لاق . اهلبق يتلا لتم نوكتا نآربلا كلذب دارأ امهنا نآربلا
 ق اهيهذمو ةأرملا هين تناك نا تيارآ تلق .اذه دعي اهنم فرعب ملام

 امك جوزلا تامو . قالطلا نآرب نآربلا سلجملا كلذو ظفللا كلذ

 دعب جوزلا نم ملعالو هدر هيلع تطرتشاام اهيلا عفدي ملو كل تقصو

 نا ملعي يتح هلام نم اهتاربم اهل لحيا نآربلا كلذب دارأ هنا ظفللا اذه
 هل تلق . يدنع اذكه لاق . قالطلا نآرب نآربلا ظفللا كلذب دارأ جوزلا
 نأل يعم اذكه لاق .كل تفصوام ىلع ةرملل ام اذه لتم يف لجرللو

 اذاف .اعيمج هل امهنم ةدارالاب الا هظفلب يتوي ملام يدنع عقيال نآربلا

 يتح رخآلا نم ةجوزلا مكح مكحلا يف امهدحا عنما مل ةدارالا ملعي مل
 ىلع ةرملا وأ جوزلا باغ نا تيبار هل تلق . كلذ يف اهدنعام ملعيام

 امهنم ملعي يتح ةيجوزلا مكح يلع نانوكيا توملا يف كل تفصوام
 . يدنع اذكه معن لاق . امهدحا توم وا ناربلل امامتأا
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 مهرد فلا ةأرملا قادص ناك ولو يراوحلا يبأ نع بسحا : ةلاسم
 الو اعلتخا دق اناكل اهسفن اهل يربأو دحاو مهرد نم اهجوز ترباق

 . باوصلاب ملعا هتناو امهنيب قاريم
 امم كيربأو يسقن يل يريب اهجوزل تلاق ةأرما يأ لاقو : ةلاسم

 نأو انآرب كلذب دارأ اذإ ديعس وبأ لاق . نآرب وهف تلبق دق لاق . كيلع
 .انعم نآرب كل انه عقيالف نآربلا اديري مل

 تركذو دشار نب يقشمر ىلا هتنا همحر ديعس يبأ باوج نمو :ةلاسم

 يقح نم هللا كاربأ دق ةأرملا لوقتف نآربلل هتجوزو وه دعق لجر ف
 اذإف . كقح نم ينيتيربآام هتنا كاربآ دق جوزلا لوقيق يسقن يل تاربآام

 تلق . ىلا بحا وهو نيملسملا لوق ضعب يف نآربلا عقو نآربلا كلذب دارأ
 جوزلا لوقيق يسفن يل تاريأام يقح نم هللا كاريأ ةآرملا تلاق نا كلذكو

 اذه يق هتنا همحر خيشلا لوق نم تفرع تنك تلقف . كسفن كل هتنا يربأ
 دارأ نأ بحاو كلذ نم يسفن يقو . نآربلا هب دارأ ولو نآرب عقيال هنا
 هنأ وجراف نآربلا اديري مل مل اذاف . عقي نآربلا نا هيلا ادصقو نآربلا
 امأو باوجلا نمو . تالاقملا ضعب يف يل نيبيام ضعب ىلع نآرب عقيال

 علخلا نآرب .وهو نآربلا هتجوزو لجرلا دارأ اذإف نيجوزلا نم نآربلا
 هيلإ ادصقو ناربلا ادارآ اذاق اعلخ يمسي ملو اضيأ ناربلا وهو

 اذإف نآربلا عقو دقف نآربلا امهتدارأ ناكو هقورح لامكا ىلع ادصقف

 اذه يف ملعنالو قالطلا نآربلا قحلي الف هوجولا نم هجوب نآربلا عقو
 هبي دارأ ظفلب اطلغف نآربلا ىلا ادصق اذإو . نبملسملا لوق نم افالتخا

 نأل نآربلا عقو دقف نآربلا بجويام ظفل لامك اغلبي مل ولو نآربلا
 نيب تبات هنا رتالا هيف ءاج دقو . قالطلا باوبا نم باب ناربلا
 قالطلا هي اديربام ىلا ادصق دقو . قالط هنأل هدارأ اذإ نيجوزلا

 قالطلا دارأ دقو .لجرلا لاق ول هنأ امك .كلذ يف ظفللا ائطخاف
 نم ائيش وا يتأرماب كسيل وأ يدتعا وأ يبهذا وأ يجرخا هتجوزل
 هللا الإ هلا ال لاق ول لاق نم لاق هنا يتح قالطلا عقو دقف اذه وحن
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 سيل كلذ نا لاق نم لاقو . قالطلا عقو دقف هتجوزل قالطلا هب ديري
 نا ولو كلذ لثم هيف لوقلاف ديحوتلا نم . كلذ ريغ كلذكو . قالطب
 ق نآربلا بجوي ظفل امهنيي ناك مل نآربلاىلا ادصقي مل هتآرماو لجرلا

 لوق لتم كلذؤ .هاديري مل وأ نآربلا دارأ نآربلا امهيلع عقو مكحلا
 دق تلاقف . كقادص نم ينيتيربأام كسفن كل تأربأ دق هتجوزل لجرلا

 نم كتآربأ دق هل تلاق وأ كيلع يذلا يقح نم وأ يقادص نم كتأربا
 امم هوحنو اذهق تلبق دق لاقف . يسفن يل تآربأام يل كيلع يذلا يقح

 يذلا ظفللا يلا دصق اذا هنا امك نآربلا اديري مل ولو نآربلا هب عقي

 عقيال امناو .قالطلا هب دري مل ولو قالطلا عقو . قالطلا هب بجي
 ظافلالا نم ناك ام . ةينلاب الا قالطلا عقوبال ظفللا ناك اذا قالطلا

 .باوصلاب ملعا هتناو قالطلا لتم وه نآربلا كلذكو . قالطلا طفل ربغ

 هللا همحر ديعس نبدمحم نع يقشمر عامس نم دجوي اممو : ةلاسم

 ويأ لاقف . تلبق دق لاقف . يلام نم كتاربأ دق هتأرما هل تلاق لجر نع

 عقيالف علخلا ديري مل ناو . علخلا عقو دقف علخلل دعق اذإ ديعس

 يقح نم وأ يلام نم كتيربأ دق اهجوزل لوقت ةأرملاف تلق .علخ
 علخلا عقو علخلا دارأ نا لاق . تلبق دق جوزلا لاقف . يسفن يل تيربأام
 دق تلاق ناف تلق .علخلا عقي مل علخلا دري مل هنأ جوزلا لاق نأو
 دق جوزلا لاقف . يسقن يل تيريأام يقح نم تلاق وأ يلام نم كتيربأ

 . علخلا هب دري مل وأ علخلا جوزلا هب دارأ علخلا عقو دقف لاق . تليق

 دق جوزلا لاقف . يسفن يل تيريأام يقح نم هتنا كأربأ دق تلاق ناف تلق

 عقو دق لاق نم لاقو .علخلا عقو علخلا دارأ نأ لاق نم لاق . تلبق
 لاقف . يسفن يل تيربأام يقح نم هللا كاربأ تلاق ناف تلق .علخلا

 دري مل وأ علخلا دارأ علخ اذهب عقيال لاق نم لاق. تلبق دق جوزلا
 .علخلا عقو علخلا دارأ نا لاق نم لاقو .علخلا

 علخلل ادعق اذا : ناجوزلاو دمحأ نب نسحلا يلع يبأ نع : ةلاسم
 وأ شتيرب وه لاقف . يسقن يل تآربأام يقح نم كتآربيأ دق تلاقق
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 . اذهب علخلا عقو علخلا دارأ اذإف .ال مأ علخلا امهنيب عقيأ كتيربيأ

 . ملعا هتناف

 يقح نم كتيربأ دق هتجوز هل تلاق لجر نعو هريغ نمو : ةلاسم
 عقو دق هنا ميهاربا يبأ نعف تلبق دق جوزلا لاقف . يسفن يل تيريأام
 لاق .ام يقح نم كتيربأ دق اهجوزل ةأرملا هذه تلاق ناف تلق . نآربلا

 . قحلا نم يربي امناو نآربلا عقيال خيشلا لاقف تلبق دق جوزلا
 يل تيربأام يقح نم كتيربأ دق اهجوزل تلاق ةأرما نعو : ةلاسم

 اهجوزل ةأرملا تلاق ناف . نآربلا عقي هناف تلبق دق جوزلا لاقف . يسفن
 الو قحلا تلبق دق جوزلا لاقف . يسفن يل تيربأام يقح نم كتيربأ دق

 . اهقح نم يربيالو نآرب عقيال هناف . كسفن كل ء يربآ

 يراوحلا يبأ نع . نآربلا يق قادصلا يف ةلاهجلا يوعد يف : ةلاسم
 كسفن كل تآربأ دق جوزلا لاقو . كتآربأ دق هتجوز هل تلاق لجر نعو

 اهقح اهل بجي امي ةأرملا تجتحا ناف تقصوام ىلعق . قحلا ركذت ملو

 جتحت مل ناف اهتعجرب كلما وهو اقالط نآربلا كلذ ناك اهجوز ىلع
 كلما نوكي امناو نآربلا عقو دقف اهقح هيلا تبلط الو ةجحب ةأرملا
 الف ةدعلا تضقنا اذاف . ةدعلا ف تمادام اهتعجرب كلما اهتعجرب

 . اهقح تكردا ولو اهيلع هل ةعجر

 نم كتآربأ دق هتجوز هل تلاق لجر نعو يراوحلا يبأ نع : ةلاسم
 اذاف تفصوام يلعف . كسفن كل هنلا يربأ دق لاقف يسفن يل تآربأام يقح
 لاق نم لاقو نآربلا عقو دق لاق نم لاقف كسفن كل هنا يربأ دق اهل لاق
 دقق . كسفن كل هتنا ريأ لاق ناو . سانلا ءاسن يربيال هتناو ناريب عقيال

 امك اهيف لوقلاف هتنا كقلط لاق وأ هتنا كقلط دق لاق اذا قالطلا اولاق
 . نآربلا ييف كل تفصو

 مهرد فلا هتأرمال هيلع لجر نعو يراوحلا يبأ نعو : ةلاسم
 كيربأ يتح يسفن يل ربا كيذوأ الو . ينيذوتال دبعاي هل تلاقف ةموصخ

۔ ( .٣٢



 تآربأ دق ينا مكدهشا ينا هل تلاقف يلوق لاق . يل كيلع يذلا يقح نم
 نم اهاربأدق هنا هانعم ناكو اهتيربأ دق يناو تلبقدق وه لاق

 ىلعف . اهسفن اهلأربي ملو اهيلع يذلا مهارد ةرشع نم ةرشعلا

 نآرب نآربلل ادعق دق ةأرملا هذهو لجرلا اذه ناك ناف تقفصوام

 دقو اهنآرب لدق دق هنا لاقو .اهقادص نم هتآربا كلذ ىلعو قالطلا

 ناك امناو نآربلا ادعق انوكي مل نم يري دقف نآربلا عقو دقف اهاريآأ

 دق لاقو يقادص نم كتآربأ دق هل تلاقف امهنيب امدق مالكلاب ناعزانتي

 نم اهتآربأ امنا لاقو ةجحلا كلتب كلذ دعب جتحا مث كتآربأ دقو ليق

 كلذب اهل يونام هنيمي عم كلذ يف هلوق لبق يل اهيلع يتلا منهاردلا
 . اقالط ناربلا

 نم كتآربأ دق هتأرما هل تلاق لجر نعو يراوحلا يبأ نعو : ةلاسم
 لقي ملو .اتالت قلاط تنأ ةأرملل جوزلا لاق . يسقن يل تيريأام يقح

 .هنم تنابو اثالث ةأرملا تقلط دقف تفصوام ىلعق كسىفن كل تآربأ
 دق جوزلا لاق ناو . اهب زاج ناك نا امات اهقادص اهل جوزلا ىلعو

 لاقف قالطلا امأو. هيلع اهل قحالو ناربلا عقو دقف كسفن كل تاربأ

 ذخان هيو . قالطلا اهقحلي ال لاق نم لاقو . قالطلا اهقحلي لاق نم

 . انيلا بحأ وهو
 ءيرب تنأ ةخسن كتآربأ دق هتأرما هل لوقت لجر نع لئسو : ةلاسم

 مهرد ةئامثالث,ىلع اهجوزت ناكو . هيلع ينتجوزت يذلا يقح نم
 يتلا ةئاملا نم الا هل اهناري هل زوجدال هنأ . نيتئاملا اهلصوآ ناكو

 .هل اهنآرب زوجي نوكيف هيلع امه سيلف ناتئاملا امأو . هيلع دعب
 علاخ لجر تلق خايشالا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم

 علخلا قف لخنلا لخدي له ةمئاق الخن اهدقن نم اهاطعا ناكو هتجوز
 . عرشلا نايب باتك ىلا عجر اهيلع طرتشي نا الا ال لاق

 كاياو هتنا انمحر تلأس هتنا همحر يراوحلا ييأ باوج نمو : ةلاسم
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 كسقن كل تآربأ دقف كقح نم ينيتيآربأام يتم هتجوزل لاق لجر نع
 يرتام تلق . اهقح نم هتآربأ مت رثكأ وأ لقأ وأ نارهش ةارملل الخفق

 امأ تفصوام ىلعق . هتجوز يهو نآرب اذه يف سيل وأ نآربلا عقو دق
 هانعم ناق كسفن كل تيريأ دقق اذه كقح نم ينيتيربأام يتم هلوق

 هتربأام يتمق .مويلا كلذ دعبوأ مويلا كلذ يف اهقح نم هتاربأام يتم

 كلذ دعي وأ مويلا كلذ ف هل نكي مل ناو نآربلا عقو دقف اهقح نم

 كلذ يف هل نكي مل ناو نآربلا عقو دقف . اهقح نم هتربأام يتمق . مويلا

 نآريب عقي مل كلذ دعي هتريآأ مث كلذ امهسلجم نم اقرتفا اذإو .هين

 دقف اهقح نم هيربت موي هلوق امأو . اهقح هيلعو . هتأرما تناكو
 دعب وآ مويلا كلذ ق وأ سلجملا كلذ يق هتآريأ . يتم اهسفن اهل يربا

 اهل يربيال هنا لوقيف اهيلع عجري نأ الا نآربلا عقو دقف مويلا كلذ
 دعب نآربلا اهنم ناك مث نآربلا لبق نم لوقلا اذه لاق اذإف اهسفن
 .اهقح هيلعو هتأرما تناكو نآرب عقي مل كلذ

 كتآربا دق هتأرما هل تلاق لجر نعو اضيأ هباوج نمو : ةلاسم
 تقصوام ىلعف . قحلا ركذي ملو . كسفن كل تآربأ دق جوزلا لاقو

 كلذ ناك . اهجوز ىلع اهقح اهل بجي امب ةجحب ةأرملا تجتحا ناف
 ةجحب ةأرملا جتحي مل ناو اهتعجرب كلما وهو .اقالط نآربلا
 اهتعجرب كلما نوكي امناو نآربلا عقو دقف . اهقح هيلا تبلطالو
 تكردا ولو اهيلع هل ةعجر الف ةدعلا تضقنا اذاق . ةدعلا ف تمادام

 .اهقح

 كلام لبقأ اهجوزل تلاق ةأرما نعو يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلاسم

 . ةبطاخم ربغ وأ ةبطاخم يق ذئموي امهو . كقرافأ الو تلبق دق :لاقف
 اناك ناف كلام لبقا تلاق امنا اهنأل اهقح نم يربي الف تفصوام ىلعف
 دق لاقف . اهل هيلع يذلا اهقادص ينعت كلام لبقا هل تلاقف نآربلل ادعق

 ناو . اهقح هيلعو هتأرما يهو . يربيال هنا اولاق دقف كقرافا الو تلبق
 ملو اهل هيلع يذلا اهقادص هتيطعا دق ينعت كلام لبقا تلاق تناك
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 دق اهجوزل ةأرملا تلاق اذاف هل تلق ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم
 نم اهأرب هنا جتحا مث . معن لاق . يسفن يل تيربأام يقح نم كتآربأ
 . تلبق دق هلوق لثم يدنع اذه نا معن لاق . نآربلا عقي له كرشلا
 ناالا عقيال لاق نم لاقو . نآربلا عقي لاق نم لاقف كلذ يف اوفلتخا دقو

 اهب عقيال هينلا نا لوقي نم لوق ىلع هدارأو عقيال لاق نم لاقو . هديري
 هنا نسحلا يبأ خيشلا رصتخم ف تدجو دقو فيضملا لاق . قالط

 . ملعا هللاو تلبق دق هلوقك .معن هلوق سيلو معن هلوقب عقيال

 ظفللا نسحي ملف امهنم قافتاب علخلل ناجوزلا دعقا اذاو : ةلاسم
 .زئاجف ايرابتي نادحا امهملعف

 لجرلا دارأ اذإف نيجوزلا نم نآربلا اماو ديعس يبأ نعو : ةلاسم

 يمسي ملو اضيا نآربلا وهو . علخلا نآرب وهو نآربلا هتجوزو
 ناكو هفورح لامك ىلع ادصقم هيلا ادصقو نآربلا ادارأ اذاف اعلخ

 الف هوجولا نم هجوب نآربلا عقو اذاو نآربلا عقو دقف نآربلا امهتدارأ
 اذاو . نيملسملا لوق نم افالتحا اذه يف ملعنالو قالطلاب نآربلا قحلي
 ظفل لامك اغلبي مل ولو نآربلا هب ادارا ظفلب اطلغف نآربلا ىلا ادصق

 . قالطلا باوبا نم باب نآربلا نأل نآربلا عقو دقف نآربلا هب بجويام
 دقو قالط هنأل هدارأ اذا نيجوزلا نبي تبات هنا رثالا هيف ءاج دقو

 لاق ولهنا امك كلذ يف . ظفللا ائيطخاف قالطلا هب داريام ىلا ادصق
 مدقت دق يدتعا وأ ييهذا وأ يجرخا هتجوزل قالطلا دارآ دقو لجرلا

 . اهيق لوقلا

 يذلا هتجوزل لجرلا نم نآربلا يف هنلا همحر ديعس وبأ لاقو : ةلاسم
 يقادص نم كتآربا دق هل تلاق اذا هنا هب عقي هنأ .افالتخا هيف ملعا ال

 تكسو . كسفن كل تيربا دق وه لاقف يسفن يل تيربأام كيلع يذلا
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 هنم هتربأ يذلا قحلا ناك اذإ يدنع اهقح نم يربيو انآرب اذه ناك
 تجتحا مت اهسفن اهل ءىريأام اذكه اهقح نم هتربأ اذاو . افورعم

 يدنع اهل ناك قحلا يمست مل اهناو مهرد نم هتأربا امنا اهنا

 ضعب يف درلاب اهسفن يف اهقحليو ناربلا عقيو ةلاهجلاب ةعجرلا
 .اهسفن يف اهيلع هل ةعجرالو نآربلا عقي لاق نم لاقو .لوقلا

 نم هتيربا دق ينا اودهشا هتجوز هل تلاق لجر نعو هنعو : ةلاسم
 يف جرخي لاق . اهمالك تلبق ينا اودهشا لاق . يسفن يل ىآربام يقح
 هدري مل وأ هدارا ناربلا هلوقب بجوي ضعبف يدنع فالتخا اذه

 . هديري يتح نآربلا عقيال ليقو . هل ينعمال اهمالكو تلبق دق هلوقب

 .اهسفن اهل يربأو ةئيسلا نم هتجوز هيلا تربت لجر نعو : ةلاسم
 هللا رفغتسا انا لاقق اهيلا ىضم مت نآربلا عقوو اهقح نم هتآربأو
 كلذ تلعف كلزنم ىلإ يعجرتو كدرا نأ يتدرا نا كيلا تأسآ امب ىلاعت
 اذا هنم يربيو اهقح هنع مدهني له تلق ال تلاقف . ةنسحلا كل ىلعو .

 نا يعمقف . كلذ دعب ةءاسالاب هنيب ترضحا ولو ناسحالا اهيلع ضرع
 . ناسحالاو ةدرلا اهيلع ضرع اذا . فالتخالا هيف يجري امم اذه
 .كلذ لتم يف فلتخي هنا بسحافق لعفت ملف ةدعلا يف كلذ رهظاو
 تكلم نادعب ةدعلا يف كلذ دعب نآربلا هل تمتا نا اهنا ينبجعيو

 نا وجراف .هيلا عجرت مل اهنا الا متي مل ناو هل كلذ زاج هنم اهسفن
 ضرع اذا قح الب اهدري نا هل تمعنا نا تلقو فالتخالا عضوم اذه
 ءىش اهل همزلي الو . كلذ هل له اهقح نم اهصقنا وا ناسحالا اهيلع
 كلذب تيضر اذا هنا يعمف . هبلاطت مل وأ كلذ دعب هتبلاط قحلا نم
 هيلع عجرت مل مت . اهقح نم لقاب وأ ءيش ربغب ةدعلا يق اهدري نا

 نع تعجر نا امأو . ةيقت كلانه ملعي ملامو كلذ هل زوجي هنا وجراف
 . ليق هنا يدنعام رتكأ يف ةعجرلا اهل هنا يعمق درلا دعب كلذ

 هتأرماو لجر نع هتنا كمحر تلاس يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلاسم

 قح لك نم اذه يجوز تآربأ دق ينأ اودهشا ةأرملا تلاقف نآربلا دعق
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 يهو تلبق دق ينا اودهشا جوزلا لاقف . يسفن يل يربي نا هيلع يل
 عقو دقف . تفصوام ىلعف . اهسفن اهل تآربا ينا اودهشا لقي ملو . قلاذ

 نم لاقو .الصتم همالك ناك اذا قالطلا اهقحلي لاق نم لاقو . نآربلا
 لاق ناو . ذخان لوقلا اذهبو . قالطلا اهقحليالو انآرب نوكي لاق
 اولاق دقف اهقح نم هتربأ اذا تلبق دق لقي ملو قلاط اهنا . اودهشا
 هنا يعم هربغ لاق .افالتخا اذه يق ملعنالو اهقح هيلعو . قلطت اهنا

 قالطلا هب لصو ولو قالطلا هقحلي مل انآرب تلبق دق هلوق ناك اذا
 تلاق دقو نآربلاب الوصوم قلاط تنا كسفن كل تيريأ دق لاق ول هنأل

 تيربأ دق لاقف . يسفن يل تيربأ نا يل كيلع قح لك نم كتآربأ دق هل
 عقي مل قلاط تنأ كسفن كيلإ تيري لاق وأ قلاط تنأو كسفن كل

 .انعم قافتالاب علخلا عوقو كسفن كل تيريا دق هلوق نأل قالطلا

 . هي دري مل ولو اعلخ نوكي ليق دق هنا يعمق تليق دق هلوق اماو

 يدنع فلتخا كلانهو . علخلا هي ديرب يتح ًاعلخ نوكدال ليقو

 ريغ ةأرمال ةارايملا هذه تناك ولو لاق . لصتا اذا هي قالطلا قوحل

 .لاح ىلع قالطلا اهقحلي ملاهب لوخدم
 دق اهجوزل تلاق اذا : ةأرملا ق هللا همحر ديعس ويآ لاقو : ةلاسم

 مث اهسفن اهل يرباف يسفن يل تيربأام يل كيلع قح لك نم كتآربأ
 لك نم يربيو ةعجر يدنع اهل سيلف اهقح يف ةلاهجلاب تجتحا
 اهلوقك يقادص نم اهلوقف هل تلق . ةءاسا ريغ نم ناك اذا اهل هيلع قح

 هضعب هبشيو ءاوس يدنع هلك لاق . ةلاهجلاب تعجر اذا يقح نم
 . اضعي

 كتآربأ دق اهجوزل تلاق ةأرما ق بوبحم نب دمحم لاقو : ةلاسم
 قلاط تناو لاملا تلبق دق لاقف . ةدحاو ينقلطت نا ىلع يلام نم
 نا ىلع تلاق نا كلذكو . تطرشام يدعت اذا اهلام همزلي لاق .اثالث
 . .ةدحاو اهقلطف اثالث ينقلطت

 نع ارصق نا علخلا ابحاص هل نا دعقي يذلا مالكلا تلق : ةلاسم
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 نا هلثم نكلو . هيناعم فلتخت مالك اذه لاق . نوكيام لثم مالكلا

 دق جوزلا لوقيف يقح نم كتآربأ دق ةأرملا لوقتف هأدب علخلل دعقي
 .هادصقام ىلع علخلا عقيف همامت نع لوقلا نم ريصقت اذهف كتآربأ

 ماكحالا تعقو اذا هفالخب .مكحلاو ءاهقفلا نم ريثك امهيلع هبجواو
 امهنال اعلخ ناك امهسفنا ىلع هايج وآ اذا لاق لوقتام تناق هل تلق

 . هدارأو علخلل ادعق

 كتآربأ اهجوزل تلاق ةأرما يف جرفم نب دمحا خيشلا باوج : ةلاسم
 ظفللا اذه ىلع ناربلا اذه متي تلبق جوزلا لاقف كقادصو كقح نم

 هنا لاقق اهسفن اهل ءيربيل هتجوز هتآربأ نمع كلذكو اهتدنو

 . متي مأ نآربلا اذه ضقتنيا اهسفن اهل يرباف لجر هملعف . فرعيال
 تلبق لاقو . كقادصو كقح نم كتآربا تلاق يتلا ةأرملا ظفل يف باوجلا
 نا دعب ملعن يذلاو . ملعا هتناو لوقلا رتكا ىلع هتأرما يهف اهآربي ملو

 . ملعا هتناو مات نارب كلذق اهماقم يف هتاريأ

 : اهجوزل تلاق ةأرما نعو يشيرق نبا نع خايشالا باتك نم : ةلاسم

 دق اهل لاق مت بهذو ءاجو تكسف يسفن يل تيربأام يقح نم كتآربأ دق
 نا نسحلا وبأ خيشلا يور لاق . نآربلا عقي له . كسفن كل تآربآ
 اذا امهنا رخآ لوق اهيق اولاق عقو دق نآربلا نأ لاق دمحم ايأ خيشلا

 .نآربلا ضقتنا دقف اهسفن اهل يربي نا لبق امهسلجم نم اقرتفا

 هتارما هل تلاق لجر نع تلأس اضيأ ةفاضملا ةدايزلا نمو : ةلاسم

 . نآربلا عقي له .طقف قحلا كلذ هلوقب يون هناب يقح نم كتآربأ دق

 هل لعجي اضعي نأ بسحاق فالتخالا هيف يرجي امم كلذ نا ىعمق

 نآربلا كلذ يف هيلع بجوي ضعبو .يون اذإ نآرب همزلي الو هتين كلذ يف
 لاق ولو هنا لاق نم لاق دقو مساقلا ويآ لاق . كلذ ق هتين هل لعجدالو

 هعفقنيالو نآربلا عقي هنا كسفن كل يربأ الو كقح نآرب تلبق دق
 .ءانثتسا
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 ةبضقم يهو هتأرما ىلإ لسرا نعو خايشألا باتك نم : ةلاسم

 املف . اهسفن اهل ىربأام اهقح نم هتآربأ دق اهنأ تدرف هيربت وآ عجرتل

 اهتيربأ دق لاق مايأ دعب وأ مالك يرج توكسنلا دعي هنا مت تكس هقلب

 نكت مل نإو هتآربأ ةأرملا تناك نا نآربلا عقو دقف مهاربا اذإ لاق .
 . هلوقل السرم اهاربأ اذا هقيلطت تناك اهارب دقو هتربأ

 دق اهجوزل تلاق ةأرما ق ردتقملا دبع نع دايز وبأ ركذ هنم : ةلاسم
 لاق . ةدحاو قلاط تنأو تلبق دق لاقف . ينقلطت نأ ىلع يلامم كتآربا
 لاق ناو . نيتنتا ىه نتنتا قلاط تنآو تليق دق لاق ناو . ةدحاو ىه

 تلبق دق لاق ناو . ةقيلطت يهو علخ وهف ،كلذ ىلع افرصناو تلبق دق
 . قالطلا ةطرتشم تناك اهنأل هيلع اهلامو هتأرما يهو كقلطا الو

 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر

 نآربلل وهو يه تدعق لجرو ةأرما نعو يراوحلا يبأ نع : ةلاسم
 يتجوز تآربأ دق ينإ اودهشا دوهشلا نم امهرضح نمل اهجوز لاقف
 تلاق .اهل ىلع يذلا اهقح نم ينتآربأام اهسفن نالف ةنبا ةنالف
 دق اهجوز لاقف . يسفن يل تآربأام يل كيلع قح لك نم كتآربأ دق هتجوز

 انأو ال مأ ( نآرب اذهأ يردا ال تلاقف ةأرملا تعجر مث كسفن كل تآربأ

 امهنيب نآربلا عقو دقف تفصوام ىلعف . هيف ةعجارو هتلقام ةضقان
 نم فلتخا نوكي وأ كلذ ىلع امهنم قافتاب الا هيلع اهل ةعجرالو
 . اهيلا هنم ةءاسا نم اهقادص

 لوقت ةرما نع هتنا همحر جرفم نب دمحا خيشلا باوج : ةلاسم

 لوقيف يسفن يل ىربأ يقادصو يقح نم كتآربأ علخلا دنع اهجوزل
 متي الف باوجلا .ال مأ نآربلا اذه متيا كسفن كل تيربأ لقي ملو .تلبق

 مث اهتآرب ليقو . هتآربأ نيح اهنأل . ملعا هللاو اهسفن اهل يربي يتح
 اهسفن نآرب تلبقب يون ناو اهرمأ فلاخف اهسفن اهل يربي نأ هترما

 .لوق ىلع بهذي هلعلف
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 يل يربت نأ ىلع يلام نم كتيربأ دق اهجوزل تلاق ةأرما نعو : ةلاسم
 .نآرب امهنيب عقي له كسفن كل يربأ الو كلام تلبق دق لاقف يسفن

 نآربلا امهنيب عقيال هنأو نآربلا امهنيب عقي هنأ دجوي هنا يعم لاق
 ةيدفلا هلوبق مدق دقو نآربلا امهنيب عقيال هنا لوقي نم هلعامو تلق
 اهقح لبقف اهسفن اهل يربي هنا تطرش تناك اذا ليق هنا يعم لاق .
 اهيلع ايطاوت اناك يتلا ةفصلا فالخب ءاجف اهسفن اهل أربي ملو
 ملعا هللا لاق . نآربلا عوقوب لوقي نم هلعامو تلق 3 نآرب عقي لمق

 تلبق دق لاق اذإ هنا دجوي اميف ليق هنا بسحاو جرخي هنا يعمو

 نا اذهو اذه لبقف هيلع اماقو كلذ ىلع تكسو تلبق دق لاق ول هنأل
 الو تلبق دق هلوقب اهقلط دق اذه لاقف . قالط نآربلاو عقاو نآربلا
 نم وهأ قالط نآربلا اولعج نيأ نمق تلق . ةعجر قالطلا دعب نوكي

 يعم لاق . كلذ يق هجولا فيك مأ ةقرافملا مهدصقي مأ قالطلا ءامسا

 هنونيب نآربلاو هنونيب وه امنا قالطلا نأل هلك اذه هقحلي هنا
 ةنونيب هلعجو اقالط نآربلا تبتي مل نبا نمف تلق دحاو ينعملاو
 تويتو ةتراوملا فالتخا عضوم نم هنا يل عقيف لاق . قالط ريغي

 . قالطلا ماكحا نع نآربلا اهيف نباب ةربتك ءايشاو توملا دعب ةدعلا

 اقالط هيلع اوتبثي ملو اهيارب الا هيلع اهدر مرحي هولعج ملف تلق
 نآ ربلا لاح يف يهو ثالثلاب نبت ملام قالطلا يف اهيلع درلا اولعجو

 يعم لاق . تاقيلطت ثالثب ةيقاب امهنيب يذلا حاكنلاب لوقلا اذه ىلع
 قالطلاو اعيمج امهاضرب الا نوكيالو .اعيمج امهنم عقو نآربلا نا
 . هل درلاف هربغ نم ةكراشم هيف سيل هنم العق ناك

 مل نا لاقف اهيربي نا اهجوز ىلا تبلط ةأرما نع هتلاسو : ةلاسم
 يقح نم كتأربأ دق ةأرملا تلاقف \ تلعف هيلع اهل ائيش ينم يذخات
 لاقف .ملكتال كلام ةأرملا هل تلاقف , لجرلا تكسف يسفن يل تيربأام
 عقو دق ديعس وبأ لاق . كنيبو ينيب ناكام يتممت نا تلبق دق جوزلا

 اذهو لاق .اذكو اذك هنم ذخات مل نا جوزلا ينعم ناك نا نآربلا
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 اذك تلعف نا هلوق لتم لعفت مل نا هلوق سيلو لاق . هيلإ دودرم ينعملا

 مل ناو نآربلا عقو سلجم يف تلعف ناف . كسفن كل تيربأ دقف اذكو

 كل تيربا دقف لعفت مل نا هلوق امأو . نآرب عقي مل اقرتفا يتح لعفت
 كلذ ف عجرتو سلجملا كلذ يف لعفتال ناالا نآربلا عقو دقف كسفن
 ملو كلذ امهسلجم نم اقرتفا ناو . نآرب عقي الف كلذ امهسلجم نم

 هتوسكب موقي نأ ىلع انآرب نوكي ناالإ نآربلا عقو دقف ائيش بلطت
 تناكام تبلط عجر ناف . عقو دق نآربلا ناف . هتقفنو هنم اهدلو

 سيلو ةعجرلا هيف اهلامم ناك ناف اهبلطم يف رظن هب هنم تلبق
 اهيلع تبات ناك ناو . ةعجرلا اهلو عقو دق نآربلا ناك اهيلع تباثب
 . عقاو ناربلاو قحلاب ملعا هتناو هب تنمض ام اهمزل

 اذا نيجوزلا نعو هتنا همحر جرفم ني دمحا خيشلا باوج : ةلاسم

 يسفن يلربا يقادصو يقح كنع تقلط ةجوزلا لوقتف علخلل دعق

 اذه متيأ كتبقر ناقلطي وأ كقح ناقلطي كتارب تلبق جوزلا لوقيف
 كقح ناقلطيو مات كتبقر ناقلطيف . باوجلا . ال مأ ظفللا اذهب علخلا
 كل تلعج وا كل تكرت تلاق نا كلذكو . اقالط هب يوني نا الا متيال

 . ملعا هتلاو الف تلعج اماو .كلذك وه هتكرتف اذه وحن ىلع يقح

 امم كتآربأ دق ينا اودهشا هتأرما هل تلاق لجر نع هتلأسو : ةلاسم
 اهسفن اهل تبربأ دق ينا اودهشا جوزلا لاقف . يسفن يل تيريأام يل كيلع

 لاق. نآربلا عقي له . ظفللا اذهي نآربلا ادصقو اهقح نم ينتربأام

 عقي ملو ءانتتسا اذه نا اضعي نا بسحاف . افالتخا كلذ يق نا يعم

 .ةياغ هنا لوقي اضعب نا بسحاو ادوقعم ءانثتسالا مادام ناربلا

 . ءانتتسا نوكن نا ينبجعيف انا امأو . ملعا هتناو عقاو نارب هنا بهذيو

 دق وه لاقف . يسفن يقح يل يربأام يقح نم هتيربأ دق تلاق ناف تلق
 . ءاوس هلك هنا يدنع لاق .اهقح نم ينتآربأام اهسفن اهل تيربأ
 دق اهلوق دعب اهل لاق ولف هل تلق نا ماقم اهوماقأ انه اه امنا لاقو
 ةيشاحلا نم .كلذ يل نيبيال لاق .ادحاو هيف فالتخالا نوكيا تليق
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 ةجوزلا لوقتف علخلل ادعق اذإ نيجوزلا نعو جرفم نب دمحا باوج
 كتآرب تلبق جوزلا لوقيف . يسفن يلربا يقادصو يقح كنع تقلط
 .ال مأ ظفللا اذهب علخلا اذه يرتا كتبقر ناقلطب وا كقح ناقلطب
 كل تلعجو اذك تكرت تلاق نا كلذكو . متيال كتبقر ناقلطي . باوجلا
 . ملعا هتناو الف تلعج اماو كلذك وه هتكرت اذه وحن ىلع يقح

 نب الع نع انربخاو خايشالا باتك نم ةقاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم

 دق اهجوزل تلاق ةأرما ف راحصب مهو اوفلتخا خايشالا نا ةفيذح يبأ
 اثالت قلط يتح تلبق دق لقي ملو اتالث كتقلط دق لاق يلام نم كتآربأ
 لاملا ق اوفلتخاو .لاملا لبقي مل نا اثالث تقلط دق اهنا ىلع اوعمتجاو
 نيح قلط امنا هنأل لاملا هبهذيو ةأرملا بهذتال مهنم لاق نم لاقف

 . هل ءيشالو اهل لاملاف ، لاملا لبقي ملو قلطف لجع ليقو هتآربأ
 دق ةأرملا تلاقف نآربلل هتجوزو وه دعق لجر نع هتلاسيو : ةلاسم

 ملو هلعل ةعاس جوزلا ملكتو تكسف يسفن يل تيربأام يقح نم كتآربأ
 .اهسفن ةأرملا يربتال كلام لاق نم هل هل لاق ىتح ةعاس جوزلا ملكتي

 . نآربلا عقو دق ديعس وبأ لاق . اهسفن اهل تيربأ دق جوزلا لاق
 علتخت نا وهو ةيدفلا وهف علخلا امأو . نسحلا ييأ نع : ةلاسم

 هنباو يبآ نب هتنا دبع ةنبا ةبيبح نا ليق دقو اهلام نم ءيشب ةأرملا
 ةلي يبنلا مايأ ف هيلا تعلتخا سامش نب سيق نبا تباث ةجوز لهس
 الا نوكيال علخلاو . مالسالا ف ناك علخ لوأ وهو ةيدفلا ذخا هل زاجاف

 اهيأرب الا اهتعجارم هل سيلو اهب نيبت ةدحاو ةقيلطت يهو ةيدفب
 . صقنتالو دادزت ليق دقو . دادزتو ءيش هنم هيلا تعلتخا امم صقنتالو

 يربي له تلبق دق لاقف . كلام لبقا اهجوزل تلاق ةأرما نعو : ةلاسم
 ىلعو نآربلل ساسا امهنيب ناك نا لاق اعلخ هارت لهو . اهقادص نم

 ظفللا ائيطخاو نآربلل ادعق اذا امهنا اولاق دقف . ايرابتي نا ادقع كلذ
 نكي مل نا اماو . انآرب اذه ىلع ناك اذا هاراف ينعلما ىلع عقاو نآربلاف
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 .اعلخ هارأ الف اذكه ايدتبا امناو . نآربلا ىلع ساسا امهنيب

 ةيقيي كقالط شتعباي دق هتجوزل لاق لجر نع هتل اسو : ةلاسم
 دعب اهسفن تقلط مث تقولا كلذ ف اهسفن قلطت ملو تنكسف شق

 عييلاف عيبلا لتم ناك نا هنا يعم لاق قلطت اهنا ليق له . تقولا كلذ

 ناك ناو . يدنع كلذ اهل ناك تمكحو تلبق يتح عجري ملام يعم

 يدنع عييلاي وهو .همكح لطياف هتقا اذا هنا يعمف .علخلا هل عيت

 .هيشا

 لاقف . ةدحاو ينقلطو يقادص كل هتأرما هل تلاق لجر نعو : ةلاسم
 ةظفلب انالت اهقلط نا لاق . اذه يف يرتام اثالث اهقلطو تلبق دق لاق
 عقيالواهل قادصالو تقلط دقف دعب نم نيتنثا اهعبتا من ةدحاو
 اهسنقني كلما يهو ةدحاوب تقلط امناو . نبيتنتلا قالط اهيلع

 . ةعلتخملا ةلزنمب يهو اهيأرب الا اهعجاريالو

 لاقف ينيربت نا بحا ينا هتجوز هل تلاق لجر نع تلاسبو : ةلاسم

 نا اماو . قالطب هيلع مكحيال هناف قالطلا دارأ مل لاق مث كتآربأ دق

 ةيدقبالا نوكيال علخلا نأل اعلخ نوكيالو قالط وهف قالطلا دارأ
 .اهلام نم ءيش هيلا اهنم

 كتعلخ دق : لوقي نا وه هيف فالتخا ال يذلا علخلا يف لاقو : ةلاسم
 كقادص نم وأ كقح نم ينيربت نأ ىلع قالطلا نم ءاش امب وا ةقيلطتي

 . يقادص نم كتاربأ دق يه لوقتف .ءاش فيك وأ كلام نم وأ

 نم تيربام كسفن كل تيربأ دق هتجوزل لاق لجر نعو : ةلاسم
 نم اقرتفا يتح اهقح نم ةأرملا هربت ملف كقح نم تيرب نا وأ كقح
 عقي له يقح نم كتيربأ دق كلذ دعب كلذ هل تلاق مت كلذ امهسلجم

 نا لبق هيربت يتح اذه ىلع عقي نآربلا نأ يف عقي سيل لاق . نآربلا

 . نآربلا ددجي وا سلجملا كلذ نم اقرتفي
 هل تلاق لجر ق ل وقت امو ددعس ييأل هسح ا ب اوج نمو : ةلأسم
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 دق جوزلا لاقف . يسفن يل تآربأام كيلع يلام نم كتآرب دق هتجوز
 يدرت نأ ىلع لاق وأ يل كدنع يذلا ىلع تددر نا كسفن كل تآربأ
 تلاقو . ائيش هيلع درت ملو كلذ اهسلجم نم ةأرملا تماقف يل كدنعام
 هاعداام ةأرملا تركنا اذا نآربلا عقي له تلق . عيش كل يدنع سيل
 ينا يدنع اميف هانفرعو هاندجو يذلاف تفصوام ىلعف .اهيلا لجرلا
 كلذ تدجو دق ينأ 1 ينم كتشنلا. ملعا هللاو يراوحلا ييأ نع هتدجو

 يل يربت نأ ىلع كيلع يلام نم كتآربأ دق اهجوزل ةأرملا تلاق اذا هنا
 لك ىلع يتددر نا كسفن كل تآريأ دق لاقف . يسفن يل تآربأ امو يسفن

 يي تطرتشا يذلا كلذ هيلا تدر نا اهنا اذكو اذك وهو يل كدنع ءيش

 اهيلع طرتشاام هيلع درت مل ناو تيرب ناآربلا هيف ناك يذلا سلجملا
 نآربلا كلذ نا سلجملا كلذ نم اقرتفا يتح هل اهيلع امم هيلع هدرت نا

 طرش وا اهيلع هل وهو كلذ اهيلع طرتشا اذا اذهو .كلذ اهيلع عقيال
 اذهي دصق وه نكي ملو هايا اهدقن امم وهو . هيلع هدرت نا كلذ اهيلع

 ىلع يتددر نا كسفن كل تآربأ دق لاق هنا الا قالطلا نآرب ىلا نآربلا

 رتكا نم اهيلع هدري امم وه سيلو هدرت نا اهل زوجي امم . اذكو اذك
 مل اذاف ليبس هيف اهيلع هل سيل امم اهلام نم ءيش وه الو اهقادص نم
 . ملعا هتناو توجر ينا يدنع اذكه نآربلا عقي مل سلجملا ف هيلع هدرت
 وا ريش هل اهيلع ناك اهسفن ةأرملا هذهل يربا نبح لجرلا اذه ناك ناف
 وه هل زوجيو . هيلع هدرت نا اهمزلي هنا كل تفصو امم ءيش هل .

 نآربلا عقيالف اقرتف يتح هيلع هدري ملف نآربلا دنع اهيلع هط نا

 نآربلا عقو هيلع هدرت نا اهمزلي امم ءيش هل اهعم نكي مل ناو اذه ىلع
 هنا سلجملا ف ةرملا تركنا نا اماو . ملعا هتناو اندنع امهنيب اميف
 مكح ناق اهيلع هطرتشا يذلا اذه هل اهليق الو ءيش اهيلع هل سيل

 نطابلاو رهاظلا ف وهف يه لوقت امك ناك ناف . رهاظلا ف عقي نآربلا
 اهنيب اميق هتجوز يهو كلذ اهل لحي الف لوقت امك نكي مل ناو ..
 هطرتشي نا هل ل زوجي الام طرتشا هنأل نآربلاب هيلع موكحم هللا نيو

 امم اهيلع هطرتشا يذلا كلذ نا حصي نا الا رهاظلا مكحلا ق نآربلا ق
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 هنود عقيال علخلا ناو علخلا رمأ يف مكحلا يق هطرتشي نا هل زوجب

 امم وه وا هل اهدنع هناو هيلع درت اهنا تلاقو . كلذب هل ترقا يه ناو

 امم كلذ ناكو . نآربلا سلجم يف كلذب هل تلبقو هل اهيلع تبثي
 درت نا اهيلع سيلو . اهنيح نم اهيلع علخلا عقو هل اهيلع تبثيال
 عقيو كلذ در اهيلع سيل ةريرسلا مكح يف كلذو ناك ام الا ائيش هيلع
 كلذ هيلع ر مل اذا رهاظلا مكح يف علخلا عقيالو ةريرسلا يف علخلا
 اهيلع هطرتشا يذلا كلذ ناك ناو . نآربلا سلجم يف هب هل ترقا يذلا

 رهاظلا - يف امهنم نآربلا عقي سيلف هب هل ترقأو اهيلع هل وه
 ىلع اقرتفا ناو . ناربلا سلجم يف كلذ هيلع درت نا الا ةريرسلا ي الو
 سيل هطرتشا يذلا ءيشلا كلذ نا تلاق مت ائيش هيلع درت ملو كلذ
 كلذ ناو نآربلا عوقو تعداو ك كلذ دعب كلذ تعاو . هدارأ الو كلذ .ىلع
 عقي مل كلذ تركناو اهيلع تيتب امم وه سيل اهيلع هطرتشا يذلا

 نآربلا هنود عقي امم كلذ نا يه حصت نا الا رهاظلاب مكحلا يق نآرب

 سلجملا ي الا نآربلا عقيالو ائيش درت ملو . سلجملا نم تجرخ اهنال
 اهيلع مكحي يهو ةريرسلا يف ناربلا عقو دقف يه لوقت امك ناك ناف .
 هدر اهمزليال اهيلع هطرتشا كلذ ملع نا كلذكو .هتجوز اهناب

 هل موكحم ةريرسلا ف هنم تناي دقو هل لحت الف اهيلع تيتيال

 اهيلع زوجي امم وه اهيلع هطرتشا يذلا ناك ناو . رهاظلا يف اهيلع
 رظناف . يدنع اميف نآربلا عقي مل اقرتفا نا دعب نم هيلع هتدرف هدر
 يف كل تطسبنا امناو . ينم كيلا لصوام عيمج يقو ةلاسملا هذه يف يخا
 راثآ نم هبلطاو . هيف ةعجارملاف الاو كلذ زيمت نا كيلع ًآلاكتإ باتكلا
 اهيلع يتلا بانلا رمأ نم تركذام اماو . هتنا ءاش نا مهنعو نيملسملا

 جوزلا لاقو . اهيلع يهو اهينتيطعا ىلع يتلا بايتلا هذه نا تلاق اهنا

 بابثلا تناك اذا نم لوق بايثلا ق لوقلا تلق . يأر ربغب اهيتذخا
 بايتلاو مزحلاو ن اصمقلا لتم ءاسنلا ةوسك نم تناك وأ اهلع

 اهل بايثلا هذه نا ةأرملا هذه تعدا ناق تقصوام ىلعق .ةغوبصملا

 . بايثلا هذه اهيلا اهيلع ىعدأ امل يه ناف بابتلا هذه يف يذ تاذ يهو
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 .اذه لتم يف انفرع اذكه ةيطعلل ةيعدم هل يهف اهينتيطعا تنا تلاق

 نأ ىلع نآربلا ىلع اهجوزو يه تقفتا اذا ةأرملا نع هتلاسو : ةلاسم

 وأ ةنس اهدلو ةيابر هيلع اهل نا ىلع وأ امهرد اذكو اذك هيلع اهل
 هنا لاق نم لاقو . كلذ ف ليق دق هنا يعم لاق . كلذ تبثي له رثكا

 ولو هنا لوقي تبات هنا لوقي يذلاو . لوهجم هنأل كلذ اهيلع تبثيال

 تبثت جيوزتلا نأل جيوزتلا لثم اذه يف نآربلا لعجيو الوهجم ناك
 لتم ناك نا كلذ هل تبثي لاق نم لاقو . نآربلا كلذكو . ةلاهجلا هيف

 .هنم رثكا اهيلع ديزيالو . اهيلا قاسام
 هل زوجي هنال كلذ تبت هنم رتكا ناك ولو هنا لاق نم لاقو : ةلاسم

 نا هل زوجيال ضعب لاقو . رثكأ ناك ولو هب تدتفاام اهتيدف نم لبقي نا
 ذخاي نا هل زوجي هنا لاق نم لاقو . اهيلا قاسام ردقب الا اهنم ذخاب

 ذخاي نأ هل زوجيال لاق نم لاقو .رثكأ ناك ولو هب تدتفاام عيمج اهنم
 ذخاي نآ هل زوجيال لاق نم لاقو . رتكأ ناك ولو هب تدتفاام عيمج اهنم
 رخآ ىلإ هيائيش هنم اوذخأت الف :ىلاعتو كرابت هتنا لوقل ائيش اهنم
 .ةيآلا

 اروجحم نوكي هتجوز يراب اذإ لجرلا ف ديعس يبأ نعو : ةلاسم
 تلق . كلذك هنا ىعم لاق . تايبنجالا نم اهربغ لتم رظنلاو سملا هيلع
 ريغب ةنونيب مأ اقالط كلذ نوكيأ اهقح نم هتآربأو اهاراب اذاف هل
 سيل هنا لوقي اضعب لعلو قالط هنا لبق دق هنا يعم لاق .قالط

 دارأ نا قالط ريغب ةنونيب هنا لوقي نم لوق ىلعف هل تلق . قالطب
 يدنع جرخيالف لاق . كلذ زوجي له جيوزت ريغ نم درلاب اهتعجارم
 ماقأو ءايلو ناك ناق تلق .هيلع رسكنبو هدنع لطي كلذ نأل كلذ

 نع يهنلا ينم لبقيال نأ دعب كلذب هنم أربأ نا ىلع له كلذ ىلع اهعم
 اهاضرب نيدهاشي ةدعلا يف اهدر اذإ ةءارب كلذ يف يل نيبي الق لاق .كلذ

 مل لصالا ف فالتخالا هيف لخد امو . فالتخالا هلخدي كلذ نأل اهرمأو

 اذه ىلعو هل تلق . هب كسمتلاب لعفلا سفنب لاح ىلع ناربلا هيف قحلي
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 كلذ نوكي ديدج جيوزتب اهيلا عجريو تارم رشع اهاراب ول لوقلا
 .هيلع جرخي يدنع اذكه لاق . اهقلطي ملام هل ازئاج

 دق لاقف . كتآربأ دق هل تلاقف اهجوز ىلإ تعلتخا ةأرما نعو : ةلاسم
 ىلع لقت ملو . كتآربأ دق تلاق نا تيأرأ تلق . ةقيلطت يه لاق . تلبق
 لاق كقلطأ الو هلوق هعفني له كقلطا الو . تلبق دق . لاقف ينقلطت نا
 انآرب نوكيال ليق دق هنا يعمو هربغ لاق . ةقيلطت يه لب لاقف. هعفنيال
 ساسا امهنيب ناك اذإ تلق . انآرب الو اقالط كلذب دري ملام اقالطالو
 . ردتقملا دبع نع كلذك علخلا عقو تلبق دق لاقو علخلا

 ما علخلا ربغ نآربلا مأ نآربلا وهام علخلا نع هتلاسو : ةلاسم
 ةيدفلا وه ناربلاو علخلا ينعم هل ليق . فلتخم ظفللاو دحاو ينعملا

 اذإ عقو دقف اذكو اذك ىلع كتآربأ دق وأ كتفلاخ دق لاق اذاو ءيشب
 . نآربلاو علخلا عقو هتعلاخ وأ كلذ نم هتآربأ

 اهجوز يربت ةأرملا تيار هل تلق ددعس ييأ نع بسحا : ةلاسم

 ينتدز نا تلبق دق لاقف . يسفن يل كتآربا نا يقح نم كتآربأ دق لوقتف
 تلق . ال لاق . نآربلا عقيا هيلع درت ملو .اقرتفا مث ائيش اذكو اذك ىلع
 اهل لاق ناف تلق .ال لاق . ناربلا عقي كلذ دعي هيلع تدر ناف هل

 يتح هيلع درت مل مت . اذكو اذك ىلع يدرت نا ىلع تلبق دق اهل ابيجم
 هل مكحيو تلبق دق لاقام نبح يف يعم ناربلا هب عقي اذه لاق .اقرتفا

 نا.ال لاق نا ىلعو نإ . نيب قرفلا امف تلق .اهيلع هطرشام درب
 يدنع نآربلا عقيو اهيلع هطرش هل نوكيف طرش نا ىلعو دنعو ينثتسا

 اهل لاقف ينقلطت نا ىلع يقح نم كتآربأ دق هل تلاق نا تيارأ هل تلق .
 اقالط يرتا كقلطا الو كسنفن كل يريآ الو تليق دق وأ قحلا تليق دق

 اذا اقالط نوكيال ليقو اقالط نوكي ليق دق هنا يعمف لاق .ال ما اعقاو
 تلبق دق لاق نا تيبار هل تلق . كقلطا ال هلوقب الصتم كقلطا الو لاق
 ليق دق دق هنا يعم لاق . اعقاو اقالط يرتا كقلطا الو لقي ملو ءاوس

 . هباساب قالطلا ةين يلع ناك اذا كلذ
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 ينتجوزت امم كتآربأ دق اهجوزل تلاق ةأرما نعو رثالا يفو : ةلاسم
 . مهرد ةئامسمخ اهيلإ اهادأ دق ناكو مهرد ةئام الا ينتدقنا اممو هيلع

 اهل هيلع امه ءيربو نآربلا عقو دق لاق كسفن تآربأو تلبق دق لاق
 سيلو هنم هتضبق امم هيربت سيلو اهل هيلع اهناف مهرد ةنامالا

 هيلع املك كيلع تددر دق اهجوزل ةرملا تلاق ناو .هدرت نا اهيلع

 دق لاق . يسفن يل يربت نا ىلع هايا ينتدقنا املكو . هيلع ينتجوزت
 اهدقناام هيلع درت ا ادهلعو . نآربلا عقو دق لاق . كسفن كل تارباو تلبق

 دق تلاق ناو .اهل هيلعام هيلع درتال اهنأل اهل هيلع امم يربتالو
 يسفن يل يربت نا ىلع قادص وا دقن نم هيلع ينتجوزت امم كيلإ تعلتخا
 هيلع درت نا اهيلعو نآربلا عقو دق لاق . كسفن كل تآربأو تلبق دق لاق .
 . اهل هيلع امم يريو اهدقنا املك

 تلاقف اهنم بضغ نم هتجوز يضرتسا لجر نع لئسو :ةلاسم
 مث . يسفن تيربا ينتبرضام يتم ي ديب يترب لعجت نا الا كيل عجراال
 تلق . نآربلا عقيال هنا يعم لاق . نآربلا عقي له اهسفن تربأو اهبرض
 ينآرب يسفن تآربا ينتبرض اذا يديب ينآرب لعجت تلاق ناق هل

 عقي له اهسفن ترباف اهبرض مت كلذ اهل لعجف . علخلا نآرب وا قالطلا
 اهبرض اذإ اهديب اهنآرب لعج دق هنا هتلاسام اهل لعج اذإ لاق . نآربلا
 اهسلجم يق اهسفن تآرباف علخلا نآرب وأ قالطلا نآرب اهسفن تأربا

 . نآربلا عقي هنا يعمف اهبرض نيح اقرتفي نالبق

 تلاقف نآربلل هتجوزو وه دعق لجر يق هللا كمحر تركذو : ةلاسم
 اهنا ىلع ناك دقو . يسفن يل تيربام لقت ملو يقح نم كتيربا دق ةأرملا
 اذه ىرت له تلقق . قحلا تليق دق وا تليق دق وه لاقق تيستق كلذ لوقت

 نآرب عقيال هنا علخلا نآرب اعيمج كلذي اديري ملام وجراق . اعقاو انآرب

 هيلع تعجر نإ قحلا نم جوزلا يربي لهف نآرب عقي مل نا تلق . علخلا
 دق هنا . تلبق وه لاقف يقح نم كتيربأ دق تلاق اذا اهنا ىعمف . هيف

 نإ اهقح نم ءيربيال ليقو . ةلاهجلاب عجرت ملام قحلا نم يربي ليق
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 نم يربي الف ببسل عقي مل ناف نآربلا كلذب امهدصقو امهانعم ناك
 تلاق نا تلقو . هل نآرب اذه يف يل نيبي الف كتآربأ دق اهلوق اماو . اهقح
 هلا ءاش نإ تلبق دق وه لاقف . يسفن يل تيربأام يقح نم كتيآربأ دق
 . هيف ءانثتسالا عفنيالو نآربلا عقي له . اقرتفي مل وأ كلذ ىلع اقرتفاو

 لوقي نم لوق ىلع ءانثتسالا عفني مل قالطلا كلذب دارأ نإ هنا يعمق
 امم كلذ لعلف . عيبلا عقوم عقت يتلا ةيدفلا لوبق دارأ ناو كلذب

 عقي نا تلقو . ةضيرملا علخ زيجي نم لوق ىلع فالتخالا هيف يرجي
 ةلع كلذ يف ينرضحت ملف .كلذ ف هجحلا ام قالط وهو ملف ءانثتسالا
 هنا وجرا هنا الإ ال مأ ءانتتسالا عفني هنا رثأ نم احيحص هملعا الو
 علخ هبش يق ءانثتسالا هيف ناك اذإ فالتخالا ينعم هيف جرخي
 .ةضيرملا

 ينا اودهشا اهجوزل تناق ةأرما ف يراوحلا يبأ نع دجويو : ةلاسم

 .اهدنعامو اهتكرت دق جوزلالاقف يسفن يل يربأام اذه يجوز تيربأدق

 تفصوام ىلعف اقالط الو .انآرب اهتكرت دق لوقلا كلذب وني مل هنا لاقو
 .هتلا ءاش نإ اهيلع سايالو هتأرما ةأرملاف

 قادص نم هيلع ينجوزت امم هتأربأ دق هتارما هل تلاق لجر : ةلاسم
 تذخا دق لاقف امهرد نيسمخ اهيلا يدأ ناك دقو مهرد ةئام الا دقن وأ

 امم هربا مل هيلع امم هتأربا امنا تلاق . نوسمخ هيلع ىقبو نيسمخ

 عقي سيلو هيلع امم نوكي امنا نآربلا نأل ةئاملا اهيطعي لاق تذخا
 لك نم هيلا تعلتخا دق تلاق نا نكلو لاق . تضبقام ىلع نآربلا مسا

 ناف تلق . اهاطعا امو تضيق ام درت نا اهيلعف هيلع .ينجوزتو ءيش

 .هاورش درت لاق تام دقو ادبع اهاطعا ناك

 دق لاقف . كنآرب كتيطعا دق هتجوزل لاق لجر نع لئسبو : ةلاسم
 ' كتيطعا دق اهل لاق اذا هلوق لتم نوكيو نآربلا عقي له يسفن كتآربأ
 كلذ يف بجوي هرأ ملو كلذ ينبجعيال لاق . يسفن تقلط دق تلاقف كقالط
 . اناري
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 عبارلا بابلا
 يمعألاو مجعألاو نونجملاو ضرملا يف نآربلا

 :هللا همحر يلع نب يسوم نع دمحم نب رمع نع رفعج نب دمحم ظفح
 ناتراوتيالو علخ هنا ةضيرم يهو . هتجوزو وه يرابت نم نا
 نب يسوم ريغ نعو . ضرملا يق هتربآ اذإ هنم يرتيالو هيلع قادصلاو
 . قادصلا نم يربيالو ناتراوتيو ةقيلطت ةآرملا ضرم يق ناربلا نا ىلع

 علاخت اذإو . هيلإ ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ربغ نمو : ةلاسم

 ةضيرملا يه تناك ناف امهنيب علخلا عقو ناضيرم امهو ناجوزلاو
 نوكي لاق نم مهنمف فالتخا قادصلا نم جوزلا ةءارب يق ناك تتامو

 بجوا الو . اتاربم هل بجوي مل نم مهنمو ٹاربملا هلو . قادصلا هيلع

 نم ءيرب دقو حص وا تامف ضيرملا وه ناك ناو قادصلا هيلع
 نم يربي هناق . تحص مت ايرايتو ةضيرملا يه تناك ناق قادصلا

 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر . قادصلا
 هيقف . امهدحأ توم دنع نآربلا ناك اذإ نسحلا وبآ لاقو : ةلاسم

 علخلا عقيال موق لاقو . ناتراوتيالو . علخ وه موق لاق . فالتخا

 يه تناك نا موق لاقو امهضرم يق تبثتال امهئأرب نأل ناتراوتي امهو
 يف هتأربا اهنأل قحلا نم يربيال موق لاق هيف فلتخملا كلذف ةضيرملا

 وهو ضرملا يي هتربا اهنأل قحلا نم يربيال موق لاقو تري وهو ضرملا
 هرايتخاو هلعف كلذ نأل ثريالو قحلا نم يربيال نورخآ لاقو . ثري
 وهو اهأربا ناك اذإ امأو .تاريملا هلو قحلا نم يربيال موق لاقو :

 كلذ يه تراتخا ناو . ثرتو رارض هناق ةءاسالا نم تناك ناف ضيرم

 نم لوق ىلعو . قحلا نم ربيو ثرتال اهناف ةءاسا ربغ نم تبلطو
 ناو . ثاربملا هلو هيلع قحلا ناو يربي الف ةتيملا يه تناك اذا لوقي
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 ثاربملااهلو قحلا نم يربي هناف لوقلا كلذ ىلع تيملا وه وه ناك
 ةراتخملا اماف نآربلل ةراتخملا يه تناك اذا كلذكو ةتيمملا ةدع اهيلعو

 . هيلا ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نمو . ةنياب اهنأل اهل ناربي الف

 امهنيب علخلا عقو ناضيرم امهو ناجوزلا علاخت اذإو : ةلاسم
 قادصلا نم جوزلا ةءارب ف ناك تتامو . ةضيرملا يه تناك ناف

 زوجيال ضيرملا نا ةجحلا ثاريملا هلو قادصلا هيلع لوقف . فالتخا

 لوقو . بوبحم نبا لوق وهو . تطعا وا زوشن هذهو هتيطعالو هارش
 هناكلمي دقع خسف ىلع اقفتا امهنا ةجحلا . هل ثاربمالو هيلع قادصال

 فالتاق مكحلا هب امهمزلي اقح افقلتا امهناو . ضرملاو ةحصلا يق

 هقح حيحصلا جوزلا فالتاو مكحلا يف زوجي هلام نم ءيشل ضيرملا
 اهنم ليق هنا ةجحلا . هل ثاربمالو قادصلا هيلع لوقو . هيلع تيتب

 .هلعفب هنم اهتاربم لطباو . قح هيف اهتثرول قلعت دق قح نم ةءارب

 . قادصلا نم يرب دقق حص وأ تامق ضيرملا وه ناك ناو هرابتخاو

 . قادصلا نم ربي هناف تحص مت ايرابتو ةضيرملا يه تناك ناو

 نم تعلتخا ةأرما نع هتلأسو . هتنا همحر هتلادبع ييأ نعو : ةلاسم

 ايا كلذ ينع دق لاق .اهعلخ زوجبا هيف تتام يذلا اهضرم ق اهجوز

 قادصلا هيلع لاق نم مهنمق هيلع اوعلتخاف . هيف رواشف هتنا همحر ىلع

 هل ضعب لاقو . هل ثتاريمالو قادصال ضعي لاقو . هل تاربمالو

 . ثاربملا هلو . قادصلا هيلع لوقا انأو لاق . قادصلا هيلعو تاربملا

 . ةدايزلا تضقنا ملعا هتناو

 دق امهو دوهشلا رضحمب هتجوز يراب اذإ يمعالا نعو : ةلاسم
 نآربلا نأل عقي معنف .ال مأ نآربلا امهنيب عقيا ايرابتو نآربلل ادعق
 اذا هل ةجحالق . اهمساب يمس اذإ اذهو دح قالطلاو رهم الب قالط

 .اهاضر ربغ وا اهاضرب ةدعلا دعب ما ةدعلا ف اهدري لهو . جتحا
 ةدعلا يضقنتام دعب وا ةدع يف تناك امهدحا تام اذا ناتراوتي لهو
 تناك نا كلذكو . ملعأ هتناو ةدع ربغ وأ ةدع يف تناك نآربلل ثاربم الف
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 جاتحت الف ترقا ناو . ملعا هناو ليكو اهل نآربلا ف نوكيف ءايمع يه
 ةزاجالا نم اهنارب جرخيالو هيلع يذلا اهقحب اهرارقا ناك اذإ ليكو ىلا
 بهذلاب يمعالا ةقدص اوزاجا دقو . ةمذلا ف امرغ يضتقي نآربلا نأل
 . . ملعا هتناو ةضفلاو

 نأ ىلع اهقادص نم هتجوز هتآربأ يذلا يمعألا لجرلا يف : ةلاسم
 . قلاط تنا قلاط تنا قلاط تنا يربس لاقف . اهسفن اهل ءيربي
 ناك قيفوتلا هنابو باوجلا .كلذ يف مكحلا فيك يمعا هنا جتحاو

 وهو هتجوز ةملكت تناك اذإو قارفلا يق اليكو لكوي نأ بجاولا
 قالطلا عقو دقف هتجوز هملكت يتلا نأ ىلع ةنيبلا مهدنعو اهفرعي
 . ملعا هناو جرخمالو كلذ يق هل رذعالو قادصلا همزليو اثالث

 ةأرما ق هنلا همحر دمحم نب دادم نب هتنادبع خيشلا نع : ةلاسم

 .ال مأ ثاربملااذه تبتي لهف اهسفن اهل يرباو اهجوز نم تأربت ءايمع
 نآرب نع يموذخم هنع لاسام ىلع تفقو قيفوتلا هللابو باوجلا
 زوجتالو قحلا وهو تلق امك وهف زوجيال هنا هب تينفامو ءايمعلا
 هةلاو كلذ يموذخم ققحتيل تهرك ناو اهدريف جوزلا امأو . اهتارابم
 . ملعا

 هيف تتام يذلا اهضرم يق اهجوز ىلإ ةأرملا تعلتخا اذإو : ةلاسم

 جوزلا ىلع مهضعب لاق . تفرع اميف ليواقا ةتالث هيف انباحصالف
 لاقو . هل ثاربمالو هيلع قادصال مهضعب لاقو . هل ثاربمالو قادصلا
 نم ةءارب اهنم ليق هنا مهتجحو . قادصلا هيلعو تاربملا هل مهضعي

 . هللا همحر بوبحم نب دمحم هب لوقي لوقلا اذهو اهتترول قلعت قح
 اولاق مهنال لاق .هيلع اهعلاخو كلذ لعف دق وهو كلذ مل هل ليق

 كلذ زجي ملق ترتشا هذهف هؤارشالو هعبيالو ضيرملا ةيطع زوجتال
 هيلعو . ثاريملا هلف اقالط راصق قالطلا وه هيلع زاجو .اهيلع
 قادصلا هيلعف ةدعلا ءاضقنا دعب تتام نا نكلو لاق . قادصلا
 . هل ثاربمالو

٣٢٢٤



 باحصا ضعب لوق قو ةدايزلاو باتكلا ربغ نم : ةلاسم

 امهدحا وا نيضيرم اناك ءاوس نيجوزلا نيي عقاو علخلا نارهاطلا

 . يضقنا امهزييمتل ليزم ريغ ضرملا ناك اذا . ضيرملا

 تعلتخاف هيلع امب اهكسماف نونج هتأرمال ضرع لجر نعو : ةلاسم
 هنا يعمو هريغ لاق. اهئايلوأ نذإب الا اهعلخ هل زوجيال لاق . هنم

 . ةنونجملا قح نم ءايلوالا نآرب زوجيال ليق
 اهقح نم ءاميالاب اهجوز تآربأ اذإ ءامجعلا ةأرملاف هل تلق : ةلاسم

 يف هنا يعم لاق .اهقح نم نآربيو . نآربلا عقي له اهنم كلذ لقعو
 اهقح نم ءيريو اهنآرب عقو اهنم كلذ لقع .اذإ زئاجلا يف هنا زئاجلا
 اهسفن اهل تيرب دق كنا هيلع طرشو اهنم كلذ لقع اذا ءاميالا ىلع

 تملكت ناف نآربلا عقو معن لاق اذاف . قالطلا نآرب حلصلا اذه ىلع

 يف اهتجح هل ناكو اهتجح يف رظن ةجحب اهقح يف تجتحاو ام اموي
 . مكحلا كلذ
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 سماخلا بايلا

 اهعامج كرت ىلع ائيش هتأرما هتطعا نميف

 هنا هل تلاق يتح مالك هتجوز نيبو هنيب يرج لجر نع هتلاسو
 ينعملا كلذب دري ملو وه اهكرتف اهعماجيالو اهبرقيالو اهتوسك عدي
 مل نم اهل هنم ءافعاو اهلوقل اعبات اهكرت ناك نا لاق . هتلاق يذلا

 اهكرت ول تيارآ هل تلق .اساأب كلذ يف ملعا مل ينعملا ىلإ كلذب دصقي
 لخدي له ادح كلذ ف هل دحت ملو اهئطوف عجر مت . كلذ اهلوقل
 اهعدب نا هعسيو سانلا نبي زئاج اذه لاق . ءيش كلذ يف اهيلع

 هل تلق .ةرضم اهيلع شخت ملو اهيأرب كلذ ناك اذا اهيلع قفنيالو
 علخلاب لاق يذلا نا الا كلذ ربغ اذه لاق . علخلا يف ليقام هقحلي سيلو

 اذه نا هانعم نم ناكق ليلد اذهق اهتقفن كرتي فيكف هتجوز نوكتال
 ينعم ىلع علخلا ىلإ كلذ ف دصقي ملاذإ اساب كلذب رن ملو لوألا ربغ
 . هلوق

 كل عدا انا كيف يل ةجاحال اهجوزل تلاق ةأرما نع هتلأسو : ةلاسم
 نا هل ما اهسفنب كلما يها ةدحاو اهقلطو لعفف اذكو اذك يرهم نم

 . اهسقنب كلما يه لاق .ديدج رهم الب نيلجر ةداهشب اهعجاري
 نبا لضفلا نع هنا دجوي اممو ةقاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم

 اذكو اذك ينمذخقف ءاود ةلوازم ديرأ هتارما هل تلاق لجر نع يراوحلا

 سيل هنا لاق نم لاقو . علخ هنا لاق نم لاق دقف . لعفف ينبرقتالو
 نا ةليللا ينقعاو . ةئام ذخ هل تلاق اذاو رظنلا نب دمحا لاق علخب

 . اعقو علخبو موق هري ملو علخلا اوبجوا ساناف اعجضنا
 كلو ةليللا هذه ىنفعا تلاقف اهبيصي نا هتأرما دارأ لجر : ةلاسم

 ىلع اهنم كلذ لبقي مل هنال ساب الف اهل كلذ لعفف لاملا نم اذكو اذك
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 ناو اهنم ذخاام اهيلع دري نا بحا اناو قالط ىلعالو . ةعلخلا هجو
 هل بجي رما ىلع هكرت نا هربغ لاق . هتنا ءاش نا كلذي سايالق هتسيبح

 رذع اهلو مزال ريغ نلع ناك ناو . زوجي هنا وجراو هيفام هيفف اهيلع
 . يدنع كلذ هل نكي مل

 هتأرما ىلا بلط لجر نعو ةقيذح ييأ نب العلا باوج نمو : ةلاسم

 لبقف اهل ادبع ينعت مالغلا اذهب ةعبرأ يسفن يل عب تلاقف . اهسفن

 دبعلا هلو . اهسفنب كلم يهو امهنيب عقو دق اعلخ هاراف اهنم
 اهيلع دري هناف اهقادص نم رتكا دبعلا نوكي نا الا قادصلا هيلعو
 . اهقادص ىلع لضفلا

 هلو اهلها ىلا حورت اهكرتي نا اهجوز تلاس ةأرما نعو : ةلاسم
 نكي مل اذإ هنا يعمق . ةعجر اهل له تلق . تجرخو لعفف اهيلعام
 . هيلع اهل ةعجرال نا وجراف كلذ تلعفق هل هلعفت نا هيلع ابجاو كلذ

 دقو ةليللا هذه ينعد تلاقف اهسفن هتأرما ىلإ بلط نمو : ةلاسم

 . علخب سيل ليقو علخ وهف يقادص فصن كل تكرت

 ملو اهجوز دنع تعاج اذا ةأرملا نا ءاهقفلا ضعب نعو : ةلاسم
 ناك نا كلذكو . رسيأ وه اذا اهقادص اهلف تعلتخاق اهتقفن ىلع ردقي

 هناسلب وا هديب اهاذاو اهل بجي امم ائيش اهعنم وا اهعاجاو ارسوم
 . اهل ناك اهقح تبلطو علخلا دعب كلذ حص اذاو ةءاسالا نم اذه لكف

 .اهعامج رجهي ناو ب رضلاو يرعلاو عوجلا ةءاسالا ةيواعم وبأ لاق
 ناف اعلخ ناكل .مهردب اهجوز نم ةقيلطت ترتشا ةأرما نا ول لاق
 كلذ سيلق . اهكرتق مهارد ةرشعب ةليللا ينكرتا تلاقف اهعامج دارأ

 علخ الو ءيش هل اهيلع سيل لاق نم لاق . فالتخا هيفو لاق علخب
 . امهنيب علخالو ةرشعلا هل لوقا لاق . تنا لوقت امف هل ليق . امهنيب

 . امهينب علخالو ةرشعلا هل لوقا لاق . تنا لوقت امف هل ليق

 اهسفن هتأرما ىلا بلط نميف انعمس دلاخ نب دمحم لاق : ةلاسم
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 تبلط تناك ناف . اهكرتف هلك يقادصب ةليللا هذه ينكرتا تلاقق

 نم هل ءيش الق هيلع رذعت امم ءىش وا اهياصا دريب وا اهنم ةلعي هللا

 اهقادص هلف هي .رذتعت رذع ريغل هتوهش تدر تناك ناو اهقادص

 . هل كلذ تفصو امك هلك

٢٢٨



 سداسلا بابلا

 اهيلع ضرع مث هتجوز ىلإ ائيسم ناك اذإ جوزلا ف
 كلذ نم زوجيامو كلذ ىلع ايرابتو ناسحالا

 اهقوقح هتجوز ىلا ايدؤم ناك الجر نا ول ريشب نع مشاه لاقو
 ال لاقف هايا ينطعا هل تلاقف ناحير دوع هديبو اموي لخدف . اهلك

 نم ءيريام لفققف هتآربا يتح دوعلا كلذ ىلع مالكلا امهنيب يرجق

 نا ليق هنا يعمو هربغ لاق . ربشب نع حبسم يور كلذكو .اهلام

 لاقو . هنمو .كلذ اهيلع زاج اهيلا هنم ةءاسا ربغ نع تعلتخا

 . ةهراك هل هنا جوزلا ملعي يتح ةعلتخملا لام لحيال عيبرلا
 ليق دق هنا ىعمو هربغ لاق . اهلام هل لحي كلانهف ةضقغيم ةعامجلو

 . . ةءاسا نم نكت مل اذا هل زوجي

 نا ينبجعيال لاق . هقلخ ءوسل اهجوز نم تعلتخا ةأرما : ةلاسم

 روشنلا ةأرملا زشنت نا حلصي امو اهجرف هب لحتسي ائيش اهنم ذخاي
 نم لحتساام لجأ نم لاقف ةعلخلا لحتساام لئسو . هيف هيلعال يذلا
 هيف بيطي اميف رادلا ةيهاركو عامجلا ضغبو سفنلا ضغل اهتيدف
 فالتخالا نم مهنيب اميف سانلا بتاعي اماف هل اوعمتجا اذا عامجلا
 يذلا نم كلذ هابشاو ةمسقلا ربغ نم ةفصانملل كرتلاو ءافجلاو

 . ةعلخلا هيف لحتال كلذ ناف هيف قحلا لوحتي

 ةيرس وا ةأرما ىلع اهجوز دنع ميقت نا تهرك ةأرما امياو : ةلاسم.
 تهركف هل هللا هلحا دق ارما تهركف نهقيطتال ةما وا هتخا تهرك وا
 .كب تيلخ ول اديدش ابح كبحال ينا هناو تلاقف كلذ ىلع هتبحص
 كنم يلامي يدتقا اناو كدنع ميقا الف كتيرس وأ كتأرما عم اماق

 يعمو هريغ لاق .اهنع يلخيو اهلام لبقي نا ساب الف اهلامب تدتفاف
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 كلذ تهرك ناف ءالؤه نم دحا اهعم نكسي نا هل سيل ليق دق هنا

 . كلذك يعم يهف هنكاسم ريغ ىلع مهدحا نم وا مهنم

 تدارأ لجر نع ردتقملا ربع تلاس ةبقع نب حاضولا لاقو : ةلاسم

 . هيلا بوتاو هللا رفغتسا انا اهل لاقف اهلام نم هيلا علتخت نا هتأرما

 تهركف ربخلاب اهل ليقو . يعلتختالو فناتسا اميف ناسحالا ىلعو
 لاق . اهدري وا اهرهم بلطت تعجر مت اهعلخ ليقو تعلتخا نا الا

 هيلا تعلتخا اذا هتأرما دري نا لجرلا ىلع امنا لاقو . كلذ اهل سيل

 مالكب ايلتبا مث ريخالا امهنيب سيل ناك اذا اهرهم اهيلع دري وا
 نا هيلع كلذف زوشنالو ةضغْب كلذ لبق نكي ملو لبقو هيلا تاربتف

 سيل ليقو .اذه ليق هنا يعم هريغ لاق .اهلام اهيلع دري وأ اهدرب

 .ةءاسا نم تعلتخا نوكب ناالا كلذ هيلع

 هبتأرما ىلإ لجرلا نم ةءاسالا نعو هتنادبع يبأ باوج نم : ةلاسم

 اهبرضي نا اهيلا هتءاساب هنم تدتقا اذإ اهقادص همزلي يتح يهام

 كلذ ىلع ردقي وهو اهل اراضم اهئطو كرت ىلع رصي وأ اهبسي وأ

 اذه نم ءيشب اهقادص نم تدقتفا اذاف امهدحا وا اهتققفنوا اهتوسك

 . هب هيلع عجرت اهناف
 نا تياف ىرخأ ضرأ ىلإ هتارما لمحي نا دارأ لجرو : ةلاسم

 اهل نوكي نا الا اسايب اهتيدقب يرأآال لاق .هنم تدتقاو .هعم لمتحت

 لجر ناكاذااماق هنم يدتقتل اهلوحي امنا وا اهلوجي الا هيلع

 .اققرم هنم بصي دلي ىلا وا هدلب ىلا اهلمحي نا ديري امنا كلذ ديردال

 اذا كلذ نا يعم هريغ لاق .اساب اهتيدفب يرأ امف تدتقفاف تهركف

 .هعم جورخلا اهمزل

 نم هل تربتف اهيلع رثكاو عامجلا يف هتجوز بعتا لجر نعو : ةلاسم
 اهسفن اهل يربا اذا اهقح نم يربي له تلق . ارارض اهب ديريالو كلذ
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 كلانه نابالو ارارض كلذب دري ملام هنا يعمف .اهقح نم هتربأام
 ملام ةءاساب سيل كلذب وجراف اهيلع لخدي هنا فرعي ررض اهيلع
 نا كلذب دارأ نا تلقو .هدري مل ولو ررضلا نيبتيو :رارضلا هب دري
 ىلا كلذب دصق اذإ هنا يعمف . اهقح نم ءيربي له تأربتف هل اربت
 نا تلقو .اذه ىلع يدنع اهقح نم يربي الق يربتل ررضلا لاخدا

 كلذب ديري عامجلا ف بغرت يهو اهعماجي نا اباو اهنع عطق
 ىلإ ادصاق اذه نال يربيال نا فاخاف .اهقح نم يربي له تربتف يربتل
 . يدنع ررضلا

 اهقح هل تكرت نأ ىلع نآربلا دعب هتجوزو وه قفتا لجرو : ةلاسم
 تعجر ناو درلا تبثي هنا يعم لاق .درلا تبثي قح ريغب اهدرو
 همزليا هيلع عجرت ملو تتام نا تيارآ هل تلق . هيلع ناك اهقحب هيلع
 نكي مل نا اميسالو مهل همزليال نا ينبجعي لاق .ال ما ءيش ةترولل
 . اهيلا بلط

 قاقش هتأرماو لجرلا نيب عقو اذاو رباج يبأ نب يسوم : ةلاسم
 اناف كرمأ يف ائيسم تنك نا جوزلا لاقف . جورخلا ةأرملا هنم تبلطف

 ناسحالا كلو ةءاسا وأ برض نم قحلا يلا هيف عجارو هنم هتنا رفغتسا
 اذإف .الخ اميف هيف كيلإ تاسأ يذلا قحلا كيطعاو لبقتسا اميف

 اهلام لبقو اهاراب مث لبقت ملف فاصنالا نم اذه لثم اهيلع ضرع
 لدع ادهاش اهيلع يلع نب ىسوم نورخآ لاقو .ءيشب هعيتتال هناق

 اهيلإ ائيسم ناك اهجوز نا لدع يدهاش ترضحا ناق ةءاسالا ىلع

 كلذب جوزلا عفتنيالو اهاراب دق ناك ناو . قادصلاب هقحلت اهناف
 انيمي هتفلح هنيب اهل نكت مل ناو دايز وبا مهريغ لاقو . علخلا
 لاقو .اهرهم تيطعاو اهفلح فلحي مل ناف اهيلا ائيسم ناكام
 ةءاسالا ىلع نيدهاشلاب ةأرملا يعدت امنا بوبحم نب دمحم نورخآ
 . ةءاسالا دعي فاصنالاو ناسحالا اهيلع ضرع جوزلا نكي مل اذإ

 ةءاسالا مدهي كلذف ةءاسالا دعب ناسحالا اهيلع ضرع اذا اماف
 .عرشلا نايب باتك ىلإعجر ناسحالا نم اهيلع ضرعام
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 عي اسىلا ف ايل ١

 اهيلع ضرع مث هتجوز ىلإ ائيسم ناك اذإ جوزلا يف
 كلذ نم زوجيامو كلذ دعب ايرابتو ناسحالا

 نآربلا هنم بلطتف هتجوز ىلا ءيسي لجرلا ءيسي لجرلا نع هتلاسبو

 . لبقي وهو ارارم اهيلا ءيسي دوعي مث عجريو . ةنسحلاب اهل لبقيف
 اهل يربأام اهقح نم هتأرباق اهيلا ءاسا داع نا الا عجرت يهو

 دق هارت له . اهتآرب لبقف عجرت نا تباف . ةنسحلاب اهل لبقف اهسفن

 يربي هنأ تربتف ةنسحلاب لبق اذا لوقي نم لوق ىلع اهقح نم ءيرب
 تداراف هتجوز ىلإ ائيسم ناك اذإ ليق دق هنا ىعم لاق . اهقح نم

 اهنآرب لبقف تربتو لبقت ملو تباف ناسحالا اهيلع ضرعف نأربلا
 ليقو .ةئيسلا نم باتو ناسحالا اهيلع ضرع اذا يربي هنا ليق هنا

 افورعم ناك اذاو . ةءاسالا ىلا ةعجرلا هنم ةنمآ ريغ اهنال يربيال
 لعفلا يف ناسحالا لاح ىلا عجري ناالا ه نم نمؤي مل ةئيسلاب
 . هيف ةءاسالا هنم نموت حالص راهظاب ةئيسلا نع لوحتيو

 اهيلا هنم ةئيسلا ىلع هتجوز يراب اذإ لجرلا يق لاقو : ةلاسم

 هللا رفغتسا انا لاقف اهيلا عجر مث نآربلا عقوو اهقح نم هتآرباو
 كلذ تلعق كلزنم ىلا يعجرتو كدرا نا يتدرأ نا كيلا تيسآ امم

 اذإ فالتخالا هيف يرجيامم اذه نافال تلاقف .ةنسحلا هنن يلعو
 .لعقت ملق ةدعلا يف كلذ رهظاو ناسحالاو درلا اهيلع ضرع

 تكلم نادعي ةدعلا ف كلذ دعب ناربلا هل تمتا نا اهنا ينبجعيو

 نا وجراف هيلا عجرت مل اهنا الا متت مل ناو . هل كلذ زاج هنم اهسفن
 ضرع وأ قحالب اهدري نا هل تمعنا نا تلقو . فالتخالا عضوم اذه

 كلذب . تيضر اذإ هنا يعمف لاق اهقح نم اهصقناو . ناسحالا اهيلع
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 .هيلع عجرت مل مث اهقح نم لقاب وأ ءيش ريغب ةدعلا يف اهدري نا
 كلذب تضر نا اماو . ةيقت كل انه ملعي ملام كلذ هل زوجي هنا وجراف
 لجرلا ف لاقو . ليق هنا يدنعام رثكا يف ةعجرلا اهل نا يعمف درلا دعب
 ىلا كلذب دصقا اذا هنا كلذ نم تربتف ةعماجملا هتجوز ىلع رثكا اذا
 عطق نا كلذكو . يدنع اهقح نم ربيالف أربتل ررضلا لاخدا

 يربيال نا فاخاف . ةربتل كلذب ديري عامجلا ف بغرت يهو اهتعماجم
 . يدنع ررضلا ىلإ ادصاق اذه نال

 تلاقو ..ةءاسالا نم تعلتخا ةأرما نعو يراوحلا يبأ نع : ةلاسم

 تعجر تناك ناف. تفصوام ىلعف .ايرابتام دعب اهقح يق ةعجار اهنا
 كلمي هنا هنلا همحر رقصلا نب نازع نع اندجو دقف اهتدع يف اهقح يق
 الف ةدعلا تضقنا دق تناك ناو . قالطلا نم ءيش يقب ناك اذا اهتعجر
 . ةئيسلا نم تعلتخا امنا تناك اذا هيلع اهقح اهلو اهيلع هل ةعجر

 ةيدفلا ذخاي نا هل لح هتنا كنعل اهجوزل ةأرما تلاق ولو : ةلاسم
 .اهنم

 هتطعاف اضارعا وأ ازوشن اهجوز نم ةأرملا تقاخ اذإو : ةلاسم

 يسأ وأ اهقلط ناف كلذب سابالف نسحيو اهقلطيال نأ ىلع اهلام
 .اهيلع درب اهلامق اهيلا
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 نمانلا بايلا

 اربيامو قادصلا نم جوزلا هب يربيال اميف
 علخلا حصيامو .علخلا دعي قالطلاو

 هنا مت . ةعجرلا هيف كلمي اهقالط ملعي ملو هتجوز قلط لجر نعو
 نا هل ناك امل قادص اهل همزليال هنا هنمو قالطلاب ملعت نا لبق اهغلاخ
 هيلع اهل ناك ةدعلا ءاضقنا دعي اهعلاخ ناو تهرك ولو ةدعلا ق اهدرب

 . قادصلا

 قالطلاب تملعف اهعلاخ مت اهجوز اهقلط ةأرما نعو : ةلاسم
 ناك نا ليبق دق هنا يعم لاق .ةعجر اهل له اهقادص يف تعجرف

 هي أربي امع وا زوشن نم علخلا ناكو . اهتعجر هيف كلمي قالطلا
 ىلعف اهتعجر هيف كلميال ناك ناو .اهل ةعجرالف اهقح نم جوزلا
 عقي يذلا نآربلاف .. هل تلق .ءيش ريغ ىلع عقو هنال ةعجرلا اهل لاح
 . ليقام ىلع زوشنلاب هنا يعم لاق .زوشنلاب ما ةعجرلا اهتتاف امهنيب
 اهجوزت ناك يذلا اهقادصب اهنآربو اهزوشن دعب اهعجار ناف هل تلق
 هلك هيلع قحلا عجريا قادصلا ضعب اهيلا قاس ناك دقو . هيلع
 هنا يعمام بسح ىلع قادصلا نم يقب ناك امب ما نآربلا دعب اهل هدرب
 . ليق

 هيف كلمي اقالط ملعتال ثيح نم هتجوز قلط لجر نعو : ةلاسم
 نم أربي هنا يعم لاق . نآربلا عقيو اهقح نم أربي له اهاراب مث اهتعجر
 . ةدعلا ف تناك اذا ليقام ىلع نآربلا عقيو اهقح

 . قالطلا عقي له قالطلا اهعبتا مت هتجوز يراب لجرو : ةلاسم
 هنا كلذو ناربلا عيتيال قالطلا نأل قالطلا عقيال هنا يعم لاق
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 نع اعطقنم قالطلا ناك نا هريغ لاق .اهاضرب الا اهتعجر كلميال
 . فالتخالا هيفف نآربلاب الصتم ناك ناو . قالطلا عقي الف نآربلا

 . عقي ال هنا لوقي ضعبو . اهقحليو قالطلا عقي هنا لوقي ضعب
 هنا ضعي لاق دقف . تاقيلطت ثالثب هتجوز ربا نمو : ةلاسم

 . رثكالا وهو ةدحاوالا اهقحلتال ضعي لاقو .تالتلااهقحلب

 اقناد تناك ولو يزجت ةيدقلاو ةيدفب الا نوكيال علخلاو : ةلاسم
 . كلمي امم ةميقلا هيلع عقيام لقا علخلا ف يزجي هربغ لاق .ادحاو
 . ءيش ريغ يلع ناك ولو علخ وهف اعلخ يمس اذا هنا اضيا ليق دقو

 نم اهجوز ةأرملا تأربا اذاو . رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم
 اهيلا ائيسم ناك هنا لدع يدهاش هيلع تماقا مت اهأرباو اهقادص

 هنيب اهل نكت مل ناو .اهل هب مكاحلا هذخاو اهقادص تبجوتسا
 نع لكن ناو ءيرب دقف اهيلا ائيسم ناكام فلح ناف هنيمي ىلا تلزنو
 . اهلذخا اهيلا ائيسم ناك هنا تفلحف اهيلا نيميلا درو نيميلا
 ةءاسالا ىلع نيدهاشلاب ةأرملا يعدت امنا هتا دبع وبا لاقو . اهقحب
 . ةءاسالا دعب فاصنالاو ناسحالا اهيلع ضرع جوزلا نكي مل اذا
 اهجوز ىلا ةأرملا تعلتخا اذاو ةءاسالا مدهي كلذ اهيلع ضرع اذا اماف
 هيلع سابالو هل اهتيدف تزاج اهيلا ائيسم نكي ملام لاق نم لاقف
 .ةزشانلا يه نوكت يتح الا كلذ هل بيطيال لاق نم لاقو . كلذ يق

 تبلطو اهتوسكو هتأرما ةقفن نع زجع لجر نعو : ةلاسم
 اهسفن اهل رباو هترباق اهقح نم هتربت يتح اهجرخي .. ملق جورخلا

 هيلعف رسيا ناف اهقح نم ربي الف تفصوام ىلعف لاق . اهقح نم أربي له
 نا هيلع ناكو اهل فاصناب الا اهكسمي نا هل نكي مل هنال اهيلا هؤادا
 . هترسي ىلا اهقح هيلع نوكيو اهتنوم نع زجع نا اهقلطي

 مث اهتعجر هيف كلمي اقالط هتجوز قلطي لجرف هل تلق : ةلاسم
 اهعلاخ :اذإ لاق اهقح نم أربي له اهقلط هنا ملعيال ثيح نم اهعلاخ
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 أربي هنا يعمف هتجوز تناك ول نا اهعلخ هيف زوجي هجوب
 . ””اليقاميف

 نع ديلولا لاس هنا رفعج ويا ركذو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم

 ناف تلق لاق . اهقرافيو هيربت لاقف هتجوز ةقفن نع فعضي لجرلا

 . ينقلطت نا اماو ىلع قفنت نااما كيربأ ال تلاقو هيربت نا تهرك

 نابي باتك ىلا عجر توملا دعي أربي ناهل يجري هناف هيربت لاق

 .عرشلا

 ءادتقا وا ةءاسا نم هتجوز هيلا تعلتخا .لجر نع هتلاسو : ةلاسم

 تعجر مت ةدعلا ف تعلتخاق اهركناو اهقلط ناك نا . مارحلا نم

 هتقحل اذا ليق دق هنا يعم لاق . ةعجرلاب اهقحلي له قادصلاب هيلع

 .بوبحم نب دمحم نع دجوي اذه نا يعمو . ةعجرلاب اهقحل قحلاب
 هسفن مزلا هنال ةعجرلاي اهقلحيالو قحلاب هقحلت لاق نم لاقو

 . اهيلا هتاساي اهقح

 نع ديلولا لأس هنا رقعج ويا ركذو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم

 ناف تلق لاق . اهقرافيو . هيربت لاقف هتجوز ةقفن نع فعضي لجر

 لاق . ينقلطت نا اماو ىلع قفنت نا اما كيرباال تلاقو هيربت نا تهرك

 اهاطعا رسيا وه ناق لاق . توملا.دعي أربي نا هل وجرا يناق هيربت

 نا اماو .اهيلع قفني نا اما همزلي كلذ نا ليق دقو فنصملا لاق اهلام

 .لوقلا رثكا هنا يدنع يذلاو هيلع اهقحو اهقلطي

 علتخت مت ركنيف اهجوز ىلع قالطلا ىعدت ة رما نع لئسو : ةلاسم

 بلطتف اهسفن بذكق كلذ نم رتكأ وأ موي دعي عجرت مت هنم ليقيق

 اهل بيعش نب مساقلاو دمحم لاقو ةجحلا اهل لاق . اهلام وأ ةعجرلا

 .اهلام

 ةكولمم علخ ليق رح ق لاقو ين اسارخلا نع دجوي امم : ةلاسم

 نا الا اهقالط زوجيو قادصلا هيلع نا اهديس ممتي ملو هتحت تناك
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 . هتبثأ طرش نوكي
 ةئيسلا نم جورخلا هتجوز هيلا تبلط لجر نع هتلاسو : ةلاسم

 تقلطو عيبلا تلبقو قح نم هيلع امب ةقيلطت اهيلع عاباف
 تباث هنا ليق هنا يدنع لاق . اهقح نم ربيو كلذ تيتي له.. اهسفن

 اهيلا صلختيال نا اهيلا ةئيسلا نم بات اذا هعسيف هل تلق . مكحلا ي
 هيلع قضيال نا اهمتا نم باتو مكحلا ف تيت دق ناك اذا اهقح نم

 .كلذ ىلع اهل ربجم ربغ هنال هتنا ءاش نا كلذ

 نكي مل اهجوز اهعلخ مث اهلام ةأرملا ىلع مكاحلا رجح اذاو : ةلاسم
 . ةيدفب الا نوكيال علخلا نال ةقيلطت ناكو اعلخ

 يلامب يبهذتل لاقق تلتعافقف هشارف ىلا هتآزما يعد نمو : ةلاسم

 هتددر تئش نا اليلق الا كنم تذخاام تلاقف . كسفن نع ينيعنمتو
 مل هنال علخب سيل اذه نا بوبحم نيا نعف . هتلبق دق لاق .كيلع

 . علخلا ركذي
 ملعت نا ليق نم اهعلاخ مث هتجوز قلط نمو دمحم ويأ لاق : ةلاسم

 نا ليق نم اهعلاخ مت اثالث اهقلط ناف . اهقح نم ربي هناق . قالطلاي

 .أربيال هناف قالطلاب ملعت

 كلذ رتسو ةقيلطت هتجوز قلط لجر يف هللادبع وبأ لاق ةلاسم
 اهيلا رهظ مث اهتدع يف اهقادص نم هيلا تعلتخا مت اهملعي ملو اهنع
 علخلاو اهل سيل كلذ نا اهقادص يف تعجرف علخلا لبق اهقلط ناك هنا
 نم هيلا تعلتخاو اهدحج مت اهملعب اهقلط ناف لئاق هل لاق . هل مات
 هنيب كلذب هيلع تماقاو اهعلط ناك هنأ رقا مث . اهتدع ف اهقادص
 ول اهنأل معن لاق .ةعجرلا اهل نوكيا اهقادص يف تعجر مث ۔ لدع
 امارح يناطي نا تفخو قالطلا ركنا هنال هيلا تعلتخا امنا ينا تلاق

 مرحي مل ملعت ملو اهقلط دقو اهئطو ولف لوألا اماو . ةجح هل تناك
 اهقلط ناف هللادبع يبال تلق .اهايا ةقالطب تملع نكت مل اهنال اهيلع
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 اهقادصب هيلع عجرتا اهعلخ لبقو هيلا تعلتخا مث . ملعت ملو اثالث
 . معن لاق.

 هنم تعلتخاق .اهقالط نادهاشلاو هتأرما لجرلا متك اذاو : ةلاسم

 .اهنم ذخا اميف تعجر ةدعلا ءاضقنا دعي ناكو

 مل ينا ةأرملا تلاق مت . نبجوزلا نبب علخلا عقو اذإو : ةلاسم

 اهيلع ةعجرلا هلو . هب هيلع عجرت اهقادص ناف وه مك يقادص فرعا
 لبق نم اهقلط دق ناك ناو . ةدعلا ف قالطلا نم يقب امب اهدر نا
 . يرخآ ةقيلطت يهف . اهعلخ لبقو نآلا هيلا تعلتخا مت . نبيتقيلطت
 اهقادصف علخلا دنع وه مك اهنبي ملو اهقادص فرعت مل تلاق اذاف

 الو .وه مك اهقادص ملعت۔ تناكام هتناب نيمي اهيلعو اهيلا عجار
 يذلا علخلا دنع هلوقو اهلوقو .هريغ اجوز حكنت يتح اهيلا عجري
 لوقيف . يسقن يل يربت نأ ىلع يلام نم كتآربأ دق لوقت نأ قالط هعبتيال
 . قالط اهعبتيال .وهف اتالث كتقلط دقو لوقي مت . كتاربأ دقو تلبق دق

 كلذ تلبقف كتجوزتام ىلع كتعلاخ دق هتجوزل لاق نمو : ةلاسم
 هدرتو لجاعلا نم تذخأام عيمج درت نأ اهيلعف اهسفن اهل رباو

 قادصلا يقاب نم هيلعام ىلع اهعلاخ ناو . ةوسكلا نم اهيلع يقبام
 اهيلعو . قلط نم .امأو . ةوسك در الو كلذ نم ءيش در اهيلع نكي مل

 . ةدعلا ةوسك نم ةبوسحم هل يهف ةوسك

 ملو قالطلا دعي هيلا تدتفا مت هتارما قلط نم مشاه لاقو : ةلاسم

 يف تمادام اهعجار نكي مل ناو .زوجت لبق اذإ اهتيدف نا اهعجار نكي
 تدتقا مت اهقالط اهمتكو ارس اهقلط ناك نا لاقو . اهتيدف زوجت ةدعلا
 نيب العلا لاقو . هنم ةدعلا ق تمادام زوجي كلذ نا .اهتيدف لبقف هيلإ

 البقم نامثع ابأ يأر يلصوملا ركب ابا نا هربخا نم نع ةفيذح يبا
 نا ةلاسم نع ناميلس نامتع ايا ةعاسلا لاسأ ىنا هرضح نمل لاقف

 قلطي لجرلا نع هلاسف اطخا هيأرب اهيف لاق ناو باصا اهيف ظفح
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 تبلط قالطلاب تملع املف لبقيف هيلإ علتخت مث اهمتكيو هتأرما
 هننا ملعت مل نا ناميلس لاقف . قالطلاب ملعا مل تلاقو اهقادص
 اهيف لاق نا هنا مكل لقا ملا ركي ويا لاقف اهلام اهلف تعلتخاو اهقلط

 . كلذ اهل سيلو زئاج كلذ نا ءاهقفلا نع تظفح لاق مت . اطخا هيأرب

 نم كتأريا دق اهجوزل تلاق ةرما ف بوبحم نيب دمحم لاقو : ةلاسم

 همزلي لاق .اتالٹت قلاط تناو تلبق دق لاقف . ةدحاو ينقلطت نا يلام

 اتالت ىنقلطت نا ىلع تلاق نا كلذكو . تطرشام يدعت اذإ اهلام

 نا ىلع يلام نم كتأربا دق اهجوزل تلاق ةأرما يل لاقو . ةدحاو اهقلطف
 مل ناو تقلط دق لاق . اقالط ركذي ملو لاملا تلبق دق لاق . ينقلطت
 اتالت وأ نيتنتا وا ةدحاو قلاط تنأو .لاملا تليق دق لاق ناو . هركذي

 .لاق ام وهف

 لقي ملو قلاط تنا لاقف ينقنطت نا ىلع كتآربأ دق تلاق اذإو : ةلاسم
 لاق .كلذ ريغ لاق نم لاقو . هيلع لاملاو اتالقت تقلط دقف تلبق دق
 . لعف دق هنأل أربيو قلطت ليق هنا يعم هربغ

 قلاط تناف كقادص نم ينتيربا نا هتأرمال لاق لجر نعو : ةلاسم

 قلطت اهناف . سلجملا كلذ يف اهقادص نم هتربا ناف . كتآربأ دق تلاقف
 اقرتفا ناف امهسلجم نم اقرتفي ملام اهقادص نم ربيو تفصوام ىلع

 ىلع تعقوو . اعلخ ناك نا يعم اذه هربغ لاق . قلطت مل امهسلجم نم

 اهقادص نم هتربا يتمو . نيمي وهف علخلا ربغ ىلع اماو . هماكحا كلذ

 . تقلط

 نمف تلق ميهاربا نب دمحم هتادبع يبأ خيشلا نم باوج : ةلاسم

 اهقلحي ةينات ةدعلا يف اهقلط مت . ةقيلطتب هتجوزو وه علاخت
 عقي قالطلا نم ةدعلا ف اهعلاخ مت ةقيلطت اهقلطوأ ال مأ قالطلا

 هنا تفرع يذلا . هتنا ءاش نا كلذ يل نيب قالطلا ةذدع ف علخلا اهيلع
 الصتم قالطلا ظفل ناك ناف اهقلط مث هتجوز لجرلا علاخ اذإ
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 لاق نم لاقو . قالطلا اهقحلي لاق نم لاقف . كلذ يف فلتخا دقف علخلاب

 تكس نا دعب علخلا ظفل نم الصفنم ناكا نأ اماق . قالطلا اهقحليال

 ةدغ يف نكت مل اذا اماو .ةدعلا يف تناك اذا اذهو . قالطلا اهقلحي الف
 مت ةقيلظت اهقلط نا اماو . لصفنا وا لصتا قالطلا اهقلحيالف
 يتح قالطلاب ملعت مل ناف مات علخلا نا ليق دقف ةدعلا يف اهعلاخ
 دمحم نعو .بوبحم نب دمحم نع اذكه قادصلا نم ءيرب دقف تعلتخا

 هنا اهعلاخ مت هايا اهدحجو قالطلاب تملع اذا اهنا بوبحم نب
 تملع اذإو .الالح اهل ناك اهنع رتتسا اذإ هئطو نأل قادصلا نم أرببال

 اهدحجي ملو قالطلاب تملع نا اماو .امارح اهيلع تناك اهدحجو

 مت اتالت اهقلط نا اماو . قادصلا نم ربي هنا يدنعف تعلتخاق

 هنا اهيف يل نييب يذلاو ائيش اهيق رتالا ق دجا ملق ةدعلا ق تعلتخلا

 كلذ نال اهدحجي مل وا اهدحج ملعت مل وأ تملع قادصلا نم يربيال
 ذخأتالو كلذ عيمج ق رظنا اهيلع هل لييسالو ةمكح ىضقنا دق حاكن

 . باوصلاو قحلا نقفاوام الا هنم

 تعضوف قارفلا ركذو رجاشت هتأرما نيبو هنيب يرج لجر : ةلاسم
 اهلام ثلت هل .تكرت املك اهل لاقف ةرضاحم يهو لجر دي يق اهرما
 ىلع ناك اذا نامتع وبأ لاق . اتالق قلط يتح كلذ العفف ةقيلطت اهقلط
 ..انخايشا ناك دقو .كلذ لقأ مل لاق مت . قالط وهف قالط ىلع طرش

 اذهف . علخ وهف مهردب ةقيلطت اهجوز نم ترتشا ةأرما لك نا نولوقي
 الو علخ اذه ليق هنا يعفو هريغ لاق . ملعا هتناو اعلخ نوكي نا وجرا

 .علخلا قحليال قالطلا نال ةقيلطت نم رثكا اهقحلي
 له اهاطعا ءيش لك ااهجوز ىلع تدر اذإ زشانلا ةأرملا نعو : ةلاسم

 .ال لاق . اهقارف يلع ربجي

 تقلط مت لعقف مهرد فلاب ةقيلطت اهجوز تلاس ةأرماو : ةلاسم
 .قالطلا ق علخ اذهو . اهسفنب كلما يهف هنم تناب دق لاق . اهسفن
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 اهجوز ءاش نا لاق .اهنم كلذ لاطو زوشنلا ترهظا ةأرما : ةلاسم
 ىلع ربجيالو اهسبح ءاش ناو اهقلط ءاش ناو .اهالخو هلام ذخا
 .اهقارف

 اهقالط وأ ةقيلطت هتجوزل عاب لجر يق هئلا دبع وبأ لاقو : ةلاسم
 هعابف قادص هيلع اهل ناك ريثك لامب قادص اهيلع هل سيلو هلك
 .زئاج وه معن لاقو . اهنم كلذ ذخا هل زوجيا اهقادص نم رثكاب اهنم
 .عيب اذه لاق . اهيلع دادزيال ليق دق سيلا تلق

 قلطف مهرد يفلاب ةقيلطت لجر نم لجرلا عاب اذإو : ةلاسم
 ناح نم تقلط ةأرما نم اهعاب ناو . ءاش نا اهدري نا هلف لجرلا
 هربغ لاق . هتعدخ يسوم لاقو . اهيلع هل كلمالو علخ وهو اهيرتشت

 . اهسفن قلطت يتح قلطتال اهنا ليق هنا يعمو
 كتأرما قلط نالفاي ...لجرل لاق لجر يف يلع نب يسوم لاقو : ةلاسم
 .امهنيب قرفي الف اهجوزت ناف .. هسفنل اهداراو . اذكو اذك كل يعمو

 .كلذب سابال ليقو اهجيوزت زوجيال ليق دق هنا يعمو هربغ لاق
 لاق .مايا ةتالث رايخلاب هنا ءىلع هتأرما علاخ لجر نعو : ةلاسم

 ةثالثلا يه اهل رايخلا ناك ناف ليق .لطاب رايخلاو زئاج علخلا
 زئاج اضيا علخلاق اندنع اماو رايخلا اهل ةفيذح وبأ لاق مايال
 .لطاب علخلاو
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 عساتلا بابلا
 ةلاكولا قو هلك قحلا ىلع نأربلا يق

 علخلا يقو نأربلا يقو

 لاق نم لاق دقف . هلك اهقح اهيطعي نأ ىلع هتجوز راب يذلا امأو
 اقالط نوكي لاق نم لاقو . اهتعجر هيف كلميالو انآرب نوكي كلذ نا
 . باوص كلذ لكو . ةعجرلا هيف كلمي

 اهجوزت ةأرما ق بوبحم نبا دمحمو يلع نيب يسوم فلتخاو : ةلاسم

 كلذ تكلهتساو اهلجآو اهلجاع اهيلإ قاسف لجآو لجاع قادص ىلع لجر
 لاقو . امهنيب ثاريمالو علخ كلذ نأ يلع نب ىسوم لاقف .ايرابت مت هلك
 اهتعجر كلمي ةدحاو ةقيلطت يهو . علخب كلذ سيل بوبحم نب دمحم
 .ثاريملا امهنيبو ايقاب قالطلا نم ءيش ناك نا

 يتجوز علخ يف اليكو كتلعج دق لوقي نا وه ةلاكولا : ةلاسم
 تلبق دق ليكولا لوقيو ايرب اهقادص نم نوكا نا ىلع نالف تنب ةنالف
 كتلعج دق لوقت اهناف اهجوز نم اهعلخ يف اليكو ةأرملا تلكو اذاو .
 يقادص نم هيربت نا كلذ نا ىلعو . نالف يجوز نم يعلخ يق يليكو
 . تلبق دق لوقتو اذكو اذك وهو هيلع يذلا

 اهدريو اقالط نوكي هناف ةيدف ريغ ىلع هتجوز علاخ نمو : ةلاسم
 نم ةدق ىلع اهعلاخ اذا اعلخ نوكي امناو . قالطلا نم يقب امب
 ةقفن لتم ةلوهجم ةيدف تناك نا اماف مولعم هيلع اهل قح وا قادص

 ةعجرلا هيف كلمي اقالط كلذ نوكيو علخ الق هردق ملعيال ءيش وآ دلو

 .هريغ اجوز جوزت يتحف الاو ءيش قالطلا نم امهنيب ايقاب ناك نا
 . قالطلا نم ةعجارملا لتم ةدعلا يف نوكتو
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 دق ةأرملا تناك اذا نيلوق ىلع علخلا ف انباحصا فلتخا : ةلاسم
 لاقو . حاكنلا خسف وهو علخ مهضعب لاق . اهقادص تفوتسا
 هناف .لام ةيدقب نكي مل اذاف لام ةيدقب الا نوكيال علخلا مهضعب

 . ةعجرلا هيف كلمي قالط

 قالطلا نارب اهجوز اهل ءيربيل اليكو تلكو ةأرما نعو : ةلاسم
 جوزلا عابف ناربلل ادعقو يهلا ليكولا يضمق رخا دلب ف جوزلاو
 مأ اذه متيا اهقلطو ليكولا يرتشاو اهقالطب ليكولل هتجوز قالط
 ىلع كلذ جوزللو اهجوز ىلع ةأرملا قادصو قالطلا متي باوجلا .ال
 . ملعا هتناو يرتشملا

 لخدي نا لبق اهقلط مت اهجوزت مت هتجوز علاخ لجرو : ةلاسم
 مث اهعلخ اذا ملسم لاقو .اهيلع ةدعالو اهقادص فصن اهل نا اهب
 يتح اهكرت ناو .لوالا امهحاكن ىلع اناك قادصلا كلذب اهجوزت

 فصن اهل نا لخدي نا لبق اهقلطو اهجوزت مت . اهتدع يضقنت
 ريغب ةدعلا ق اهدر نا ليق هنا يعم هللا ةمحر ديعس وبا لاق . اهقادص

 اهل نوكيامنا هنا اهب لخدي نا لبق اهقلط مت اهدازو جيوزت
 نوكي ليقو .ةدايزلاو لوالا عيمجلا اهل نوكي ليقو عيمجلا فصن
 يدنع هبشا ةدعلا ف اهجوزت نا كلذكو ةدايزلا فصنو لوالا اهل

 اماو فصنلا الا نوكدال نا يرحا اذه ق جيوزتلاو فالتخالا ينعم

 اهل نوكي امناو . فالتخالا يدنع هقحلي الف ةدعلا دعي جيوزتلا

 لقاو ا لوالا قادصلا ىلع ناك لوخدلا لبق اهقلط اذاو قادصلا فصن
 . رتكا وا

 عقد ناك دقو اهجوز ىلا تعلتخا ةأرما يف ةيواعم وبا لاقو : ةلاسم

 ةمالا ذخأي نا بلطف ادالوا اهعم تدلو ةما اهقادص نم اهيلا
 مهيف هل سيلو اهل ةمالا دالوا لاقف . ةمالا دالوا يه تبلطف اهدالواو
 ةعفد لام نم اهتلغتسا ةلغ نم ناك امو اهنم دالوالا نال عيش قح
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 ةدايز هلك كلذ نا يعم هربغ لاق .اهل ةلغلاف ديع وا ةما وا اهيلا

 . اهتميق نع تصقن ةمالا نوكت نا الا اهيلع

 اهاطعاام ربغ ذخايالف هتأرما لجرلا علاخ اذإو : ةلاسم
 نا بحتسي امك اهسمي نا لبق اهرهط دعب اهعلاخي نا هل بحتسيو
 . ةقلطملاب عنصي

 ةأرملل نا انخايشا نع انظفح مشاه نب دمحم لاق : ةلاسم
 دق لاقف ينقلطت نا ىلع يلام نم كتيربا دق اهجوزل تلاق اذإ تطرشام
 .اهقادص اهلو تقلط دق لاق. كقلطاالو كسفن كل تيربا

 هملعا مت هتجوز ةارابم يف اليكو كلو لجر نع هتلأسو : ةلاسم
 اذكه لاق . كلذب ليكولا لوق هيلع تبتي له . اهاراب هنا ليكولا
 هل تلق .كلذ ف هيلع ةجح وهو .ليكولا لوق لوقلا نا يدنع

 هلوقو كلذ ليكولا مزليال يعم لاق . ةنيب كلذ ىلع ليكولا مزليالو
 ءاوس هلك لاق . كلذ لاق نيح يق هيلع جوزلا عجر نا تيارا تلق يزجي
 دق هنا دهشا جوزلا ناك ناق تلق .لوقلاب هل ابيجم ناك ولو يدنع

 عقي له اهاراب يتح ليكولا ملعي ملو ليكولا ربخ لبق هيلع عجر
 يعم لاق . هل ليكؤلا ربخ لبق عجر هنا ةنيبلا تحص ولو كلذب ناربلا
 يدنع هبشا ةارابملا لبق هنيبلاب ةلاكولاب ةعجرلا تحص اذا هنا
 مث هدي يف قالطلا لعج اذا ليق دق هنا بسحاو . قالطلا ينعم

 لبق هنا يعمف كلذ دعب قلطف . ملعي نا ريغ نم هعازتنا ىلع دهشا
 يف ينبجعي اذكهو عازتنالاو ةعجرلا تحص اذا قلطتال ليقو قلطت
 هل تلق . قالطلا بوجو ينعمب لوقلا رتكا نا يعمو .. ةلاسملا هذه

 يعدا نم يه ترابو ادحا اهنارب يف لكوي مل هنا جوزلا ركنا ناف

 نا كلذ يف اهيلع ءيش الو اهجوز ىلا عجرت نا اهل له هاوعدب ةلاكولا
 وا هنيب كلذ حصي مل اذا هنا يعم لاق . ليكولا هاعداام جوزلا ركنا

 . هيلع هاوعدو هلوق زوجيالف رارقاب
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 لاسي هتنا همحر يلع نب يسوم ىلا الهب لها نم لجر لصوو : ةلاسم
 هتأرما يلا لصي نا هرماي ديلولا نب دلاخ هل لاقي لجر ىلا بتك لجر نع
 لصوف كلذ اهسفن اهل يربيلقف هيلع يذلا اهقادص نم هتأربا ناف

 لجرلا هيلا بتك يذلا ربغ ديلولا نب دلاخ همسا رخآ لجر يلا باتكلا

 امك اهسفن اهل اربو اهقادص نم هتأرباف هب بتك يذلا اهيلع ضرعف
 اذه يلا بتكا مل يننا لاقو ركناف جوزلا كلذ غلب مت اهجوز باتك ي
 يلا باتكلاب يدصقم ناك امناو .لعفام لعفو باتكلا هيلا لصو يذلا

 ملف ىلع ابأ اهيف انرظانف رفعج وبأ لاقف .هريغ رخآ ديلولا نب دلاخ
 . اهنع لاس يذلا لجرلا ىلإ كلذب بتكو اناربالو اقالط نحن الو ؤهري
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 رشاعلا بابلا

 نآربلا اهركنا مث هتجوز يرأب اذإ جوزلا ف

 يل تيرباام يقح نم كتآربأ دق اهجوزل تلاق اهنا تعدا ةأرما نعو
 نظت اهاطي انامز كلذ دعب اتكس مت تلبق دق لاق هنا تمعزف يسفن
 اهجوز تلزتعا عقاو نآربلا نا تملع املف عقاو ربغ نآربلا نا ةأرملا
 يلعف . فلحي هناو تلبق دق اهل لاق هنا ظفحيال هنا جوزلا لاقف
 تقصو دقام ةأرملا تملع دقو ةأرملا تلاقام جوزلا ركنا اذاف تفصوام

 دعب نم برهتو . هنم يدتفت نا ةأرملا ىلعو ةأرملا ىلع جوزلا مرح دقف
 اهاريال ثيح هنم تبره الاو اهتيدف لبق ناف كلذ ىلع اهل فلحي نا
 ةنونيكلاب مكاحلا اهذخا اذإ كلمتام عيمجب هنم يدتفت نا اهيلعو
 اهيلع مرحو . هيلع تمرح دق اهنأل كلذ ىلع هعم ماقملا اهعسيالو هعم

 اذإ كلذب ملع اذا . ًاربقن اهنم لبقي نا جوزلل سيلو كلذب املاع ناك اذإ
 اهسفن هتطو اذإ اماو .لالح اهل وهو اللح هل اهنا ىلع اهئطو دق ناك

 نم ءىرب دقف مارحلا يلع ادمعتو هنم تناب دق اهنا املع نا دعب نم

 ةينازلا ةلزنمب اهنأل يناتلا يطولاب اهل قحالو لوألا نآربلا يف اهقح
 .باوصلاب ملعا هللاو كلذ مهفاف ةدعاسملا كلت يق

 يراوحلا يبأ يلع ضورعم رتألا نمو . ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم

 دق لاقف يسفن يل يربت نأ ىلع يلام نم كتأدبا اهجوزل تلاق ةأرما نعو
 وه لاقو تكس مت . تلبق دق لاق يه تلاقف لوبقلا يق افلتخا مث تلبق
 علخلا ىلع اعيمج اعمتجا ناف . كسفن كل يربأ الو كلام تلبق دق تلق
 كل يربا الو كلام تلبق دق لاق هنا لجرلا جتحا ناف . علخ وهف هب ارقاو
 ناف لوبقلاب رقأ دق هنأل كسفن كل يربأ الو هلوقب هنيبلا هيلعف كسفن
 مل ناف كسفن كل يربأالو لاق هنا تملعام هللاب نيمي اهيلعف زجعا
 الوق كسفن كل يربأ الو كلام تلبق دق اهل لاق هنا وه فلح يه فلحت
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 كل انركذو فلح اذإ هتأرما يه مث ءيشب هنيب عطقي مل .الوصوم
 يلام نم كتأربأ دق هل تلاق اهنأ ترقا ناف علخلا ىلع نيجوزلا عامتجا

 هنيب هنم نكت مل اذإ علخ وهف تلبق دق لاقف . يسفن يل يربت نأ ىلع
 . باوصلل قفوملا هنلاو يأرلا نم انرضحام اذه ءانثتسالاب

 مسي ملو كتأربأ دق ةأرملا تلاقو كتيأربأ دق هتآرمال لاق نمو : ةلاسم

 اهربي مل هنا جوزلا ركنا مث اهقادصب ةأرملا تمسالو اهمساب لجرلا
 دقف هدارأو علخلل دعق اناك ناف اهقادص نم هربت مل اهنا يه تركناو

 دارأ ناف . ءيشب كلذ سيلف .علخلا كلذب اديري مل ناو .علخلا عقو
 ربغ كتأربأ دق يلوقب تدرأ امنا ةأرملا تلاقو علخلا كلذ هلوقب جوزلا
 دقف كلذ ربغ وأ ةقفن وأ ةوسك نم هيلع بجي امم ءىش نم قادصلا

 تيقب تناك نا اهتعجرب كلمأ وهو . ةقيلطت هذه ءاهقفلا ضعب لاق
 اذهف اهقادص تبلطف كسفن كل تأربأ دق لاق ناف .قالطلا نم ءيشب هعم

 .علخب سيل قالط
 لاقف كيلع امم كتأريأ دق اهجوزل تلاق ةأرما ي يلع يبأ نعو : ةلاسم

 اهنا لاق . ينتقلطف هلبقت مل كناف يلام ينطعا تلاقف اثالث كتقلط دق

 . عرشلا نايب باتك يلا عجر . اهل لام الو قالطلاب نيبت
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 رشع يداحلا بابلا

 ةلاهجلا تعدا مث ةأرملا تربت اذإ

 هتأرباو . اهجوز لام نم ءيش ىلع اهجوزو يه تحلطصا ةأرما نعو
 ءاضقنا دعب نم ةأرملا نا مث اهسفن اهل رباو اهقادص نم هيلع يقب امم
 يلعف . ءيشلاب ةلهاج تناك اهنا تلاقو . حلصلا كلذ تريغ اهتدع
 تحلاص يذلا لاملاب ةفراع نكت مل ةأرملا هذه تناك ناف تفصوام
 اهلو ةدعلا ف تمادام اهتعجرب كلما وهو ةقيلطت هذه تناك هيلع
 اهلو اهيلع هل ليبس الف اهتدع تضقنا دق تناك ناو . مات اهقادص
 كلميال هنا ليق دقو ددعس ني دمحم ددعس ويآ لاق . هيلع امات اهقادص

 .اهلام اهل نوكيو اعلخ نوكيو اهتدع يف تعج ولو اهتعجر

 لك نم هتأربأو هتجوز علاخ لجر نعو يراوحلا يبأ نع : ةلاسم
 اماو . اهقادص نم هتريا امتا اهنا تعداف تعجر مت اهل هيلع ناك قح

 تأربا دق اهنا اهرارقا دعب ةجحلا هذه اهل تبثت لهف هربتالف اهلام نم

 اهتعلاخم سلجم يق هتأربا امب ةفراع اهناو هيلع قح لك نم اهجوز
 هبلاطت امم أربيالو اهقادص نم أربيو نآربلا عقو دقف تفصوام يلعف
 يتح اهب جتحي مل وأ ةجحلا هذهب تجتحا نا قادصلا ريغ نم هيلا
 اذك نم ةيمستتلاب هيلع افقيو هنم هيربتام عيمج هفرعتو اهفرعي
 لبق نم اهل هيلع يذلا اهقادص نمالا ربيالف كلذ نكي مل اذاف . اذكو
 .اهل هيلع امم رثكا اهيلع دادزي نا هل سيل اولاق ءاهقفلا نأل جيورتلا

 يبأ يضاقلا طخب تدجو فنصملا لاق ةفاضملا ةدايزلا نمو : ةلاسم

 :لاق .ايركز
 قتفلا ةداغلل ءادغلاو ةقيلطت .. اهغلبم لوهجملا ةيدفلاب علخلاو

 .قفر نم لمحلاب اهل هيلع امم .. تعلتخا اذإ أربي الماح نكت ناو
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 اهل ربأام اهقح نم اهجوز ةأرملا تأريا اذإ ديعس وبأ لاقو : ةلاسم

 ناك . قحلاب مست مل اهناو مهرد نم هتآربا امنا تجتحا مت اهسفن
 يف درلاب اهسفن يف اهقحليو نآربلا عقيو ةلاهجلاب يدنع ةعجرلا اهل
 .اهسفن يف اهيلع هل ةعجرالف نآربلا عقي لاق نم لاقو .لوقلا ضعب

 لك نم كتأريأ دق اهجوزل تلاق اذإ ةأرملا ق ديعس ويآ لاقو : ةلاسم

 يف ةلاهجلاب تجتحا مت اهسفن اهل أرباف يسفن يل تيربأام يل كيلع قح
 نم ناكاذإ اهل هيلع قح لك نم ربيو ةعجر يدنع اهل سيلف اهقح
 تعجر اذإ يقح نم اهلوقك يقادص نم اهلوقو هل تلق ةءاسا ريغ
 ` ..اضعب هضعب هبشيو ءاوس يدنع هلك لاق . ةلاهجلاب

 تليق دق لاق يلام نم كتآربأ دق هتأرما هل تلاق لجر نعو : ةلاسم

 هيق ينعت الئل يلام نم كتيربأ امنا لوقت ةأرملا تعجر مت قارفلا ديري
 الا علخ ساس امهنيب نكي مل اذإف . يل كيلع يذلا يلام نم كيربأ ملو
 كلما وهو. تقلط دقو .اهقادص نم أربيال هناف . تفصو يذلا اذه ىلع

 هللاب نيمي اهيلعو ءيش .قالطلا نم امهنيب يقب ناك نا اهتعجرب
 كتأربأ دق لوقي يتح هنم ربيالو اهل هيلع يذلا اهقادص نم هتأربام

 . عرشلا نايب باتك ىلا عجر يل كيلع يذلا يلام نم
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 رشع يناثلا بابلا

 نم رثكأب هتجوز يراب اذإ جوزلا
 كلذ هيشآ امو اهقادص

 ةءاسا ربغ نم هيلا تربتف ةأرملا لبق نم زوشنلا ناك اذاف هل تلق
 يذلا اهقادص نم ينعا هلك اهلامب هيلا يدتفت يتح اهيربي نا يباف
 نا ليق .دق لاق ..كلذ هل له كلذ ريغ لام نم ناك امو . هيلع اهجوزت
 - دارآ ناق اهل افصنم ناك اذا ايندلاب تدتفا ولو اهيربي نا هيلع سيل

 هيلع اهجوزتام قوف اهتيدف يي اهيلع دادزيالو كلذ لبقيو اهيربي نا
 اهجوزت يذلا اهقح نم اهيلا ملس امم هميلست نمو هيلع امم نارب نم
 . هتميق وآ هيلع

 ةأرما نعو يراوحلا يبأ ىلع ضرعي ناك باتك نمو : ةلاسم
 هدلو عضرت نا تدلو اذإ اهنا اهيلع طرشو اهجوز نم تعلتخا
 . همطفت يتح هعضرت دحاو اهيلع لاق . نينتا تدلوف همطفت يتح

 لاق . ةرسوم تناك ولو اهيلع سيلو هل عضرتسي نا هيلعف رخآلا اماو
 . مطقي نا ىلإ عاضرلا رجا هيلعو لطاب طرشلا يراوحلا وبأ

 نبرمع صقح ييأ ىلا بوبحم نب دمحم هتنادبع يبآ باوج يق : ةلاسم

 نأ هركو علخلا ىلع هتجوزو وه قفتا لجر نعو . هتنا امهمحر دمحم
 نم هيربتو اهل هادأ يذلا اهدقن هيلع درت يتح اهسفن اهل يربي

 ناك هلام نم الام هيلع درتو ةنس نيرشع هنم اهدلو ةيابرو اهقادص

 بلطت ةأرملا تعجر مت اهسفن اهل يرباو كلذ ىلع هتأرباق اهل هلعج
 عجريو هدلو ةيابر نم ربيال هناف .هلام نم اهل هلعج يذلا ءيشلا

 ٠ . هلعج ناك امم هيلع هتدر يذلا ي اضيأ هيلع عجرتو . هيلع اهل كلذ
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 اهقادص ربغ اهيلع دادزب نأ هل سيلو اهلام كلذ نأل هلام نم اهل

 .. ملعا هتناو لجاعلاو لجآلا

 هبلا تعلتحا اذإ لجرلا نا انعمس دلاخ نب دمحم لاق : ةلاسم

 اهقادص ريغ الام هيلع تدادزاو . اهقادصب اهدر مت اهقادص نم هتأرما
 فصنو لوالا قادصلا فصن اهل نا اهب لخدي نا لبق نم اهقلط مث .
 لاق دقو لاق هربغ لاق . لبق يذ نم ةدع فنأتست نا اهيلعو .اهدازام

 اهل لاق نم لاقو . ةدعلا اهدلعو . هلك لوالاو يناتلا فصن اهل لاق نم

 ةدعلا مامت اهيلع لاق نم لاقو .ةدعلا لبقتستو . نالماك ناقادصلا

 . ىلوالا

 اهقلط ةأرما نع وهو باتكلا يق اهلوأ مدقت دق : ةلاسم نمو : ةلاسم

 اهقادص يف تعجرف قالطلاب تملعف اهعلاخ من اهملع ريغب اهجوز
 دقو . اهتعجر هيف كلمي اقالط اهقلط ناك ناف هل تلق . ةعجر اهل له
 اهجوزت يذلا اهقادصب اهعجار مت اهقادص ضعب اهيلا قاس ناك

 لاق .لوالا قادصلا نم هيلع ايقاب ناك امم رثكا اهل نوكي له .هيلع
 تلق . تركذام بسح ىلع يقبام الا يعم هيلع نوكي الو كلذ يل نيبيال

 يذلا اهقادصب اهعجار مت . اهقادص اهافو ناك دقو اهاراب ناف هل
 وهو كلذ يل نيبيال لاق .ناث قادص هيلع اهل نوكيا هيلع اهجوزت
 نا لوقلا اذه ينعم امف هل تلق . تركذام بسح ىلع لوالا لثم يعم
 اقبم هيلع ناك وأ هتدرف هنم تعلتخاف هنم ءيش وا اهقح اهل نوكي
 اهدرف هنم ءيش كرت وآ كلذ كرت ىلع ةدعلا يف اهدري نأ ىلع اقفتاف

 دادزت اهنأل تبثي اهل ناكام نع اهنم يدنع صاقتنا اذهف كلذ ىلع
 صقنتالو دادزت ةارابملا نا لوقلا اذه بحاص دنعف هل تلق . صقنتالو
 مل اهنأل تكرتام نيح يف كلمت نكت ملام تكرت اذإ ليق هنا يعم لاق .
 ةقلطملاو . الطايو . اعادض كلمت ال امل اهكرتف هذخا نم ةردقم ىلع نكت

 يدنع امىف هلعلا هذه لجالف صقتنتالو دادزت هذهو .هكلمت تناك دق

 ةلع هيف ملعاالف . كلذ ليق دق هنا يعم لاق . ةقلطملا ةلزنمب نوكتو
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 نمك اهيشم يدنع جرخي هنكلو هذه يق هتقرع هنا يعمام لتم اهندعي

 توم لبق ثراولا كلذ متاف هتراول وأ ةدياز تبثتال ةيصوب يصوا
 كلذ متي مل ىصوملا تام نا املف كلذ ىلع ىصوأ هنآرب وأ ىصوملا
 دق هنأل هيلع تيبتي هنا .ليقف . فالتخاب هيق ليق هنا يعمق .ثراولا

 نكي ملام متا هنال هيلع ت تيتدال لدقو . . هب ىضرو هسفن ىلع هتينثا

 كلذ نيي مآ زوشن وا ةءاسا نع ةفلتخملا تناك ءاوسو تلق . كلمي

 مكحلا ف هقحتست اهلام ذخا نم ةردقم ىلع ناك نا يعم لاق .قرف
 يدنع يهو فالتخالا يدنع اهقحلي الف تصقتناو هتكرتف اهنم ملعي

 تناكو اهلام ذخا نم ةردق ىلع تناك اهنأل صقتنتالو دادزت ةقلطملاك
 هتبثت ةجح اهل نوكت نا اهقادصل هقاقحتسا ينعم امف تلق . هكلمت

 لاق . لا نيبو اهنيب اميف جوزلا ىلع هقحتست نوكي وأ مكحلا ف اهل
 ةقلطملاك يهو يدنع كلذ اهمزل تصقتناو اهمزليو اهعسي اميف
 ةحصلا امهنيب ماكحالا ىلا عوجرلاو ركاذتلا دنعو هفلتخملاكال

 . ناميالاو تانييلاب
 لجر نعو هةلاديع يبأ باوج نمو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم

 اهل هيلعو لبق نم هل هتكرت تناك دقو هيلع اهل قادصالو هتأرما علاخ
 اهل رياو كلذ اهنيد نم هترياق اهقادص نم سيل هي هتنباد نيد

 لوقاف يقادص نم اذه سيلو ينيد نم هيرباال لوقت تعجر مث اهسفن
 ناربلا اذه نوكيو تقفصوام ىلع نيدلا اذه قف ةعجرلا هيلع اهل

 هذهبالا هعم تيقب نكي مل ناو .اهنم اهتعجر كلمي ةبقيلطت
 اهافوا دق نوكي نا الا اذه اهنيب هيلع عجرتو هنم تناب دقف ةقيلطتلا
 اذه اهنيد نم ةربي هناق هل هتكرت نكي ملو هيلع اهل ناك يذلا اهقادص

 عجرت نا اهل ناق اهيلا هعفد يذلا اهقادص نم رتكأ اهنيد ناك نا وأ

 امهنيب يقب ناك نا اهتعجر كلمي ةقيلطت هذه نوكتو لضفلاب هيلع
 . عرشلا نايب باتك ىلا عجر . قالطلا نم ءيش

 ىلا ايعادت هتجوزو لجر فق نسحلا نب دمحم نم باوج : ةلاسم
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 لك نم هيربتو اهسفن اهل يربي نا ىلع اقفتاف امهنيب حلص ىلع نآربلا
 ةينامثلاب اهل نمضف اهيلع اهحلصا مهارد ةينامت ريغ اهل هيلع قح
 كلذ دعب ةقلطملا تلصو مت ةينامتلاب نيدهاشلا دحا نمضو ايرابتو

 ةعبرا اهيلا ملسف قحلا ضعب هيلا تبلطف مهاردلاب نماضلا ىلا
 نماضلا ىلا ةقلطملا تنب كلذ دعب تءاج مت اهتضبقو مهارد

 مهاردب نماضلا لجرلا يقلف هب اهل تدهش اهما نا تعداو .مهاردلاب
 يذلا قحلا نا تمعز كتنبا تلاقام يعمسا اهل لاقف ةقلطملا يهو مالا

 دق معن .مالا تلاقف هب اهل تدهشا دق كنا تعداو اهل وه كقلطم ىلع

 بسح ىلع اهلك ةلاسملا هذه يف تفصوام لعف .هب اهل تدهشا
 عقو دقف هلثمو اذه هبشيام لتم ف يراوحلا يبأ خيشلا نع اندجوام

 ةرملا تيربو ةنيبلا تلدع اذا ايندلا مكح ف جوزلا ءعيربو ناربلا

 لجاع قادص وه . ةأرملا هذهل هيلع وه قادصلا اذه نوكي نا الا هنم

 هب رقاو تنبلل ةأرملا هب تدهشاو تنبلل هب رقاو جوزلا رضحو
 . هترضحب تنبلل جوزلا هبرقاو تنبلل ةأرملاهب تدهشاو تنبلل
 ىلع هب رقيو ةداهشلا دنع جوزلا رضحي ملو قادصلا نكي مل اذا اماو
 تبثت هرارقاو هملعب هتجوز يهو ةداهشلا هذه نوكتو كل انفصوام
 ضبقت مل تنبلا نأل عيشب ةداهشلا كلت سيلف الف تنبلل ةداهشلا هذه

 نم بيغمب كلذ ناك اذا امأو لوقلا ضعب ىلع اذهو نآربلا عقو دقو
 نا نآربلا عقو دقف اهل جوزلا هب رقي ملو . تنبلا هضبقت ملو جوزلا
 يذلا دهاشلا امأو . ايندلا مكح يف لجرلا ءعيربو لجرلا نم ةأرملا تيري

 تنمض يتلا مهاردلا هذه نا ةقلطملا ةأرملا هل تلاق اذاف مهاردلاب نمض

 هدنع اهل اهنم رارقاب اهتنبا ىلا اهعفديف ةنالف يتنبال يه يجوز نع هب
 اهل وهو هب يتنبال تدهشا يذلا قحلا نم هل يه لوقت وا اهل اهنا
 يتلا مالا ىلا اهعفديف تفصو امك الا نكي مل اذا اماو .اهيلا اهعقفداف
 يه اهب كل تنمض يتلا مهاردلا هذه تناك نا اهل لوقيو اهل نمض

 هربدتو كيلا هب تبتكام رظناف هل يه نم ىلا اهنم ينصلختق كتنبال
 صقنتالو دازت ةعلتخملاو صقنتو دازت ةقلطملا نا يلع يبأ نع ددزاو
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 صقنتو دازت ةقلطملا لبق نم يلع يبأل تلق :صقح ويآ لاق

 . ةردقم ىلع اهقح نم ةقلطملا نأل لاق . صقنتالو دازت ةعلتخملاو

 ةعجرلا اهيلع هل نا لهجو ةقيلطت هتأرما قلط لجر نعو : ةلاسم
 نيدهاش ةدهاشيب ةدعلا يق اهايا ةجوزف اهيلو ىلا تبهذق ةدعلا يق

 لاق .اذه اوعنص مت علخ ناك وآ ةدعلا ي كلذب تيضرو رهمو
 ىلع لاق. هدنع نوكت مك لعف تلق .اعلخ وا اقالط ناك زئاج حاكنلا
 اهيلا هتعجر يف اهقادص ىلع اهداز نا تيارأ تلق . قالطلا نم يقبام

 يف ديدج حاكنب اهيلا هتعجر دعب علخلا دعب اهصقن وا ديدج حاكنب
 اهدازام اهل نوكي ليق دقو هريغ لاق .لوالا اهقادص اهل لاق . ةدعلا
 ةعلاخملا داز نا لوقتام تلق . ديدج كلذ ناك اذا اهضقناام اهيلعو

 ةيقب بلط نا لجرلا ىلع بجي لهف امهنيب حلص قاقتا ىلع اقرافتو
 نم كلذ يطعت نا بابت وا غوص نم هب اهلحتساو اهدقنا ناك نا يقبام
 ناك اهقح كرت ربغ اهمزلي سيل مأ اهقح نم كرتي دقام عم اهندع

 ناك اذا هنا هتنا كمحر ملعاف .ةعلاخم وأ امهنيب يرجت ةحلاصم
 امم رثكا اهيلع دادزيال لاقف اهتعلاخم جوزلا داراو ةأرملا نم زوشنلا

 اهل هيلع امم دادزي نا هعسي الف لجرلا نم زوشنلا ناك ناو . اهل هيلع
 دارأ اذا اهل هرهظ ىلع امم رتكا اهيلع دادزي نا هل سيلو . كلذ ريغ الو

 بجو اهدنعام در اهيلع طرشو اهحلاص وا اهعلاخ ناق . اهتعلاخم
 ةزشانلا يه تناك اذا امأو .اهيأرب ناك اذا ايندلا مكح يف اهيلع كلذ
 هتضيق دق امو . كلذ ربغ اهيلع دادزي الو هرهظ ىلع امي الا آربي سيلف

 ناالا ائيش كلذ نم هيلع درتالو هل كلذ سيلف اهقح نم اهيلا راصو
 يف كلذ ناك ةعلاخملا دنع اهيلع طرش كلذ نوكيو كلذ يه درت
 امم رتكا اهيلع ..دادزيال اولاقف لدعلا لها لوق امأو . زوجي . مكحلا
 ناالا ائيش نهومتيتا امم اوذخاتالو .. لجو زع هتنا لاق دقو . هرهظ ىلع
 يف هللا قوقح عيضت ناب اهنيد يف اهتشف فاخ اذا اميقب الا افاخي

 .باوصلاب ملعا هتناو هتضغب
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 قادصب ةأرما جوزت لجر نع ديعس نبا دمحم نم باوج : ةلاسم
 .هيلا تربت مث هدنع ةأرملا تناكو لجاعلا ضعب يداف لجاو لجاع

 . اهنارب وه لبقو السرم يسفن يل تيرباام يقح نم كتيربا دق تلاقق
 نم أربي امناو هيلع ىقابلا دقنلاو قادصلا نم مكحلا ق أربي تلق
 اهسفن اهل رباو اهقح نم ةأرملا هتأرباو علخلل ادعق اذاف . قادصلا
 كلذ ف دح هنآربو هنآربل نكي مل اذا اهل هرهظ ىلع امم مكحلا يف يرب
 ىلع امم أربي هنا ءاهقفلا ضعب لوق نم انفرعام بسح ىلع ةيمستالو
 .باوصلا ملعا هللاو اهظافلا كلذب تحص اذا ايندلا مكح يف هرهظ

 لجاعلا دقنلا نم ءىش هيلعو ةأرملاو جوزلا علاخت اذاف تلق : ةلاسم

 هنع مدهني سيل ما فقادصلا عم هنع طحني هنا يرتا تلق . هيلع قاب
 اهل هيلع يذلا قحلا ىلع علخلا عقو اذاف تفصوام ىلعف . قادصلا الا
 يف اهل هيلعام عيمج هنع مدهنا دقف اهل هيلع يذلا هيلع يذلا اهلامو

 لجاعلا نم هنيعب ائيش اطرتشي ناالا لجآلاو لجاعلا نم مكحلا
 قحلا قفاو امب الا هنم ذخأت الو كلذ مهفاف كلذ نم ائيش وأ لجآلاو

 . باوصلاو

 اهدلو هنؤم نم هنآرب ىلع اهسفن هتجوزل جوزلا أربا اذإو : ةلاسم
 وحن وأ مهرد فألا ةرشع ىلا مهرد نم رثكا وأ لقأ وأ نينس رشع هنم
 هل وه سيلو . لوهجم هنأل ةعجرلا هذه لك يق اهل ناف . طورشلا هذه
 .اهسفن يف ةعجر

 ناالا كلذ اهيلع ناف نآربلا اهجوز ىلا تبلط ةأرما نعو : ةلاسم
 دادزي ال ليق دق هنا يعم لاق . كلذ هل تبتي له اهقادص ىلع هديزت

 دادزا امب هيلع تعجرو كلذ اهيلع تبثي مل دادزا ناف علخلا يف اهيلع
 . هل تبتيالو اهيلع هطرش ناك نا هنم ربتو هتملس تناك ناو اهيلع
 اهقادص لتمب اهلام نم ائيش هيطعتو اهقلطي نا ىلع اقفتا ناف هل تلق
 ىلع اقفتا اذا هنا يعم لاق . اقالط نوكيو اهيلع كلذ هل تبتي لوقت امف

 لوقلا ىضم دقو . علخلا ماكحاب قحالو علخ وهف ناك ام نياك ضوع
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 نم هيربت ناو اهقادص نم اهيلا ملس امم رثكا اهيلع دادزي الو هيف
 هب لاق نم لوق ىلع علخلا ف لطاب كلذ يوس امو اهل هيلع يذلا اهقح
 ءولمب علخلا هجو ىلع نكي ملف . ةقيلطت هنم ترتشا اهنا ولو يدنع
 ناش يف علخال ءارشو عيب اذه ناكو اهيلع كلذ تبثت ابهذ ضرالا
 تقلط اذا اهاضرب الا ةعجارملا يق علخ وهو ناصقنلاو ةدايزلا
 عقوف اهلام نم ءيشب اضوع كلذ ىلع ذخا دق هنأل كلذ ىلع اهسفن
 .اهجوز ىلا عوجرلا كلذ ق ةعلتخمللام اهل نكي ملو اهسفن يف علخلا

 نوكي نا كعم هيف نسحيف هل تلق كلذ يف اهب كلما اهجوز ناكو
 امم ءيش يف يل نيبيالو اذه يعم نسحيال لاق اهتعجر كلميو اقالط
 . ضوعب الا هم كفنت مل اهنال يدنع علخلا سفن اهنال ليق هنا يدنع

 لاق .امهنيب قرفيا اهيطوو اهيأر ريغب اذه يف اهعجار ناف هل تلق
 اذا زئاج هنا ليق دق هنا يعمف يطولا ليق هب تيضر نا اهنا يدنع
 وه امنا تناك ناو .درلا دعب وا درلا لبق تيضر ءاوس درلاب تيضر
 .كلذ ىلع اهئطو يتح ةيضار ريغ يهو ةقلطملاك درلا ىلع اهربج
 ضرت ملو اهجوزت اذا .اهب هيبش يدنع وهو . اذه زاوج يل نيبي الف
 ىلع اهربج اذا اهل ةيطو هيلع اهل يرتف تلق . اهئطو يتح جيوزتلاب
 ناك نااما لاق .اهربغ وأ ةءاسا نع تربت تناك اتيات اهقادص درلا

 نإ امأو .ينات قادص هيلع نوكي نآ هيلع نماالف اهيطوو اربج اهربج
 اهسفن هتطوأو ةيجوزلا مكح اهمزلي هنا تلهجو درلا ىلع اهربج ناك
 سيلف . اهتعجر كلمي يذلا درلا ي تاقلطملا ليبسك اهنا نظت كلذ ىلع
 تلهج دقو اهمزليال كلذ نا ملاع وه ناك ناو . دحاو قادص الا هيلع

 نا يل نيبي الف ةرم دعب ةرم اهاطي وهو هل ةنيكتسم يهو كلذ مكح يه
 ةرم اهبصتغاف هتجوز نكت مل ول هنأل دحاو قادص نم رثكا اهل هيلع
 نم رثكا هيلع يل نبي مل لوالا بصغلاب ةرم دعب ةرم اهاطي دعفف
 . دحاو قادص
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 رشع ثلاتلا بايلا

 اذكو اذك هيلع درت نأ ىلع نآربلا يق

 تلاق لجر يف لوقتام تلقو ديعس يبأ باوج نم ةفاضملا ةدايزلا نم
 دق جوزلا لاقف .يسفن يل تأربأام كيلع يلام نم كتيريأ دق هتجوز هل

 ىلع يدرت نأ ىلع لاق وأ . يل كدنع يذلا لع تددر نا كسقن كل تأريأ

 سيل تلاقف . ائيش هيلع درت ملو اهسلجم نم ةأرملا تماقف يل كدنعام
 لجرلا يعداام ةأرملا تركنا اذإ نآربلا عقي له تلق . عيش يدنع كل

 نع تدجو ينأ يدنع اميف اندجوو انفرع يذلاف تفصوام يلعف . اهيلا
 كلذ تظفح دق ينأ الإ ينم كشلا ملعا هللاو هلا هفحر يراوحلا يبآ
 تددر نا كيلع يل امم كتأربأ دق اهجوزل ةأرملا تلاق اذا هنا هتدجوو
 هتيلكب باوجلا اذه:هيلا فيضملاو باتكلل فلؤملا ريغ لاق .ىيش لك يلع
 ةدايزلا ىلا عجر . هتداعا نع هب تيفتكاف نآربلا ظفل باب يف مدقت دق
 . ةفاضملا

 ةيطعب هلبق نم هتقحتسا ائيش هيلع درت نا ىلع ايرابت ناو : ةلاسم
 هيلع درت نا اهيلع سيلو . عقاو اذه يف نآربلاف هوجولا نم هجوب وأ
 .اهقح ىلع ةدايز وهام اهيلع طرتشاام

 لاقف نآربلا ىلع هتجوزو وه قفتا لجر يف لوقت امف هل تلق : ةلاسم
 مث اقفتا كلذ ىلعو معن تلاق اذكو اذك ملع تددر نا كسفن كل يربا اهل
 يل يربأام يقح نم هتيربأ دق ينا اودهشا ةأرملا تلاقف نآربلل ادعق
 هيلع تدر نأ ىلع اهنآرب لبق دق هنا هتينو تلبق دق لاقف . يسفن

 عقي ما هتين لبقت له تلبقدق هلوقالا رهظي مل هناالا امهنيب ناكام
 هيلع تبثي هنا يعمق . مكحلا يف امأ لاق . كلذ ف قدصي الو نآربلا
 يناعم يف هتين هل لعجي نم لوق ىلع هنا يعمف زئاجلا يف امأو .رهظام
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 .كلذ هل تبثي نا يدنع دعبي الو انتتسالاو قالطلا

 قلطت مت . اهقادصب هتجوز ىلع هقيلطت عيبي يذلا يقو : ةلاسم
 . ةعجرلا اهيلعو معن لاق . تهرك اذاو اهدري نا هل له . اهسفن

 تنزوو اهجوز دنع نم اهقالط ةأرما ترتشا ناف ليق : ةلاسم
 دعب اهسفن تقلطو تربغ دق لاقو . ربغ نمتلا ضيق املف نمتلا

 هل ةعجر الو قالطلا عقي هنا يعم اذكه لاق . قالطلا عقي له هربقت

 لوقلا ضعب يف نا يعمو لاق . عيبلا خسفيو يه هليقت نا الا كلذ ي
 اهسفن يه قلطت مل ولو . قالطلا عقو دقف عيبلا عقيام نيح نم هنا
 هل اهتلاقا عقيال لوقلا اذه ىلعو . عيبلا تبث اذا نمثلا تضبقالو
 اذإف هل تلق . هتوبتب قالطلا عقو دق هنال تبت اذا عيبلل اهخسفالو

 تلبقو .امهرد اذكو اذكب كقالط نم ةقيلطت كتعباب دق جوزلا لاق
 ةدايزلا نمو . يعم اذكه لاق . اتباث عيبلا اذه نوكي له . كلذ ةأرملا
 .اضيأ ةفاضملا
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 رشع عبارلا بابلا
 ىلع وآ هيطعت ذ نآ ىلع علخلاو نأربلا ق

 اذكو اذك لعفت نا ىلعو اذكو اذك هل اهيلع نا

 كيطعاف مهرد فلا كيطعاو ينعلخا اهجوزل تلاق ةارما نع لئسو

 مهرد فلا هيلع اهل ناك دقو . هنم تعلتخاو هايا هتطعاف ، مهرد فلا

 هتأربا نوكت نا الا هيلع يذلا اهرهم نم ذخات نا اهل لاق . اهرهم نم
 نم لاق دقف .رخآ افلأ كيطعاو يل كيلع يذلا نم كيرباو ينعلخا تلاقف
 دق اهنأل اهرهم نم هيلع يذلا فلالا كلت هنم ذخات نا اهل سيل لاق
 ىلع اذه هربغ لاق . نم هيلا تعلتخا يذلا حلصلا يف اومعزو . تلخد

 لاق نم لاقو .كلذب تيضر اذا اهيلع ةدايزلا زيجي لوقي نم لوق
 . لطاب كلذو . ائيش اهيلع دازتال

 اطرش مهرد فلا كل ىلعو ينعلخا تلاق ةارما نع لئسو : ةلاسم

 ركذت ملو مهرد فلا كلو ينعلخا تلق وا . كيلا اهيدوؤأ يتح اطورشم

 فلا اهيلع هلو زئاج علخلا لاق . تلعق دق جوزلا لاقف اطورشم اطرش
 مل مهرد فلا ىلع كل لقي مل وا طرشلا ركذي مل اذإ لاق نم لاقو مهرد
 ذخاتالو اطورشم اطرش مهرد فلا ىلع كل لوقت يتح فلالا اهمزلي

 اهيلع هلو الوهجم ناك تباث ءيش ىلع نكي مل اذإ هريغ لاق اذهب
 . كلذ نم رثكا اهيلع تبتيالو قادص نم رتكا نوكي نا الا لقملا قادص

 مل نا ليقف اذكو اذك لعفت مل نا اهسفن اهل ةربا نا كلذكو : ةلاسم

 لاق ناو . نآربلا عقو دقف هتلعف مت اقرتفا يتح سلجملا كلذ يق هلعفت
 اذك لعفي يتح نآربلا عقي مل اذكو اذك تلعف نا اهسفن اهل تأربا دق
 مل سلجملا كلذ دعب هتلعف يتح هطرش يذلا كلذ لعفت مل ناف اذكو
 هيف ناك يذلا سلجملا كلذ يف لهفت يتح كلذ اهلعفب نآرب كلذ دعب عقي
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 .لوقلا كلذ

 ىلع كتأربأ دق علخلا ىلع اقفتا دقو اهجوزل تلاق ةأرما : ةلاسم
 كلذ لبقف هضعب قادصلا نم تذخا تناك دقو . هيلع ينتجوزتام
 دق هل تلاق ناو . هنم تذخا تناكام هيلع درت نا اهيلع سيلف . اهنم

 . هنم تذخأام هيلع درت نا اهيلعف هيلع ينتجوزتام ىلع كتعلاخ

 مت . اهتضبقو هلام نم مهرد ةئام هتأرمال لجر بهو اذإو : ةلاسم
 بلطي عجر مت اهسفن اهل يرباو . هيلع امم هتأرباف مالك امهنيب عقو
 اهل ةئاملاو اهيلع كلذ هل سيلق .اهل اهبهو يتلا ةئاملا كلت اهلا

 .اهب اهيلع عجريالو

 عيمج ىلع اهعلخي نا ىلع هتجوزو لجرلا قفتا اذإو : ةلاسم
 تيهذ دق ايايت ناك ناو . اهتميق تدر مهارد تناك نا هنم تذخأام

 ناو . هتميق تدر تام دق اناويح ناك ناو . اهتميق تدر تقرخنا وأ

 تدر اهتلسف اضرا تناك ناو اهتميق تدر حيرلا اهتعلق الخن تناك

 تذخا تءاش ناو هتعلق تءاش نا اهلسق يف رايخلا اهل ناكو ضرالا

 سيلو ةميقلا اهل ناك الخن تناك ناو . هلتم امرص وا اهمرص ةميق
 . ةلقلا ادر اهيلع

 ناق تقصوام يلعف يراوحلا يبال بسحا اميف باوج نمو : ةلاسم
 وأ هتأربا قادصلا كلذ هل تبثي هجوب جوزلا يلا لاز دق قادصلا ناك

 اهل رباو كلذ دعب نم هتربا مث ةلاسم ريغ نم هل هتبهو وأ هل هتعاب
 كلما وهو ةقيلطت كلذ نا : هنإ همحر بوبحم نب دمحم نعف اهسفن
 علخ كلذ نأ ىلع نب يسوم نعو . اهقادص نم ءيشي دتفت اهنأل اهدرب

 ريغ ىلا لاز دق قادصلا ناك ناو امهنيب ثاريمالو .اهيلع هل ةعجر الو

 نم جوزلا تأربا مت جوزلا ريغ دحال اهنم رارقاب عيبب وا .ةبهب اهجوز
 كلذ نم جوزلا ءعيربو نآربلا عقو دقف . اهسفن اهل رباو قادصلا كلذ
 ةلازا كلتو انفصو يذلا هجولا كلذي هيلع دحال لديسالو قادصلا
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 .ةلطاب

 هيلع اقفتاو نآربل ا دارأ هتأرماو لجر نع دبعس ويأ لئسو : ةلاسم

 يقح نم هتيربأ دق ينا اودهشا ةأرملا تلاقف اهعم ايايت هيطعت نا ىلع

 لاق مث . اهسفن اهل تبربأ دق ينا اودهشاو جوزلا لاق. يسفن يل ريام

 يناق لاق . يدنع كل ءيشال تلاق .بابتلا نم هب يل يتلقام ينطعا اهل

 يتلا بايثلا ينيطعت كنا ىلع الإ كسفن كلأ ربا ملو كنآرب ليقا مل

 نآربلا نوكي له تلق .يعم كل بايثال تلاق . اهيلع تناو انا تققتا

 تكسمت ناو نسحا ناك كلذ تلعق ناف هتدعو امي هل ءاقولاي اهرمانو

 عقو عقو نآربلا نأل اهل بايثلاو دعولا فلخ الا اهيلع سيلف هيلع
 . بايتلا طرش ربغ ىلع

 لجر يق ليق دقو هربغ نمو . ةخسننلا ق ايوتكم تدجو : ةلاسم

 يل تيربيأام يقح نم كتأريا هتأرما هل تلاقف نآربلل. دعق هتأرماو

 ناق . رادلا هذه نم تجرخ نا كسفن كل تأربآ دق لجرلا لاقف .يسفن

 كلذ نم اقرتقي نا ليق نم اهنيح نم رادلا كلت نم تجرخق تماق

 رادلا نم جرخت مل ناو . نآربلا عقو نآربلا ق عجريب نا ليق سلجملا

 دق لاق ناو . نآربلا و مدهنا دقف سلجملا كلت نم وه ماقو اقرتفا يتح
 يف كلذ تلعف نا اهنا ليق دقف . اذكو اذك يلعفت مل نا كسفن كل تأربا

 . اقرتفي يتح لعفت مل نا . ناربلا عقو دقف الاو اقرتفي نا لبق اهسلجم
 يضمت يتح لعفت مل نا هنا ليقو . اقرتفي يتح لعفت مل نا هنا ليقو
 مدهنا كلذ ليق تلعف اذا هنا اذه بسح ىلعو ءالدالاي تناي رهشا ةعيرا

 اذك لعفت نأ ىلع اهسفن اهل أربا نا ليقو . نسحا لوالا لوقلاو نآربلا

 تلعف ناو هتارما يهف الاو كلذ هل تلعف نا اهنا اضيا ليق دقف اذكو
 اهيلع ناكو . نآربلا عقو كلذ ىلع اقرتفا اذا لاق نم لاقو . نآربلا عقو

 عقيو . اهمزلي الام اهنع مدهنيو .كلذ نم هل اهيلع بجيام لعفت نا
 اذك تلعف نا اهسفن اهل أربأ اذا اماو . رثكالا وه لوقلا اذهو نآربلا

 . نآربلا لطب دقف اقرتفا تيح سلجملا كلذ يف لعفت مل نا هذهف اذكو
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 . نآربلا عقو سلجملا يف تلعف ناف

 دز تلاقق . نيتنتا هتجوز قلط لجر نع هتنا ديع ويأ لئسو : ةلاسم

 نم جوزلا يريو قلطت لاقف ةتلاتلا اهقلطف كيلعام كلو . ةثلاثلا

 .لاملا

 رثكأب اهقالط هتجوزل عاب اذا لجرلا نا هتلادبع يبأ نعو : ةلاسم
 كلذ نا هيلع اقفتا امب اهل هعابف قادص هل هيلع نكي ملو اهقادص نم

 . اهسفنب كلما يهو ةيدفلاو علخلا ةلزنمب كلذ سيلو رثك وأ لق زئاج

 ةدحاو مسي مل السرم هتجوز قالط عاب نا لوقتام تلق : ةلاسم
 .ناتنثا اهيلع عقي ةينات داز مت ةدحاو لجرلا قلطف لجرل نيتنتاالو
 تلق . معن لاق . اهدري نا اهجوزلف ةدحاو اهقلط ناق تلقال لاق

 قلطو يرتشا يذلا قلطت مل ناف تلق . معن لاق . نمتلا يرتشملا ىلعو
 ءيش نمتلا نم يرتشملا ىلع نوكيالو معن لاق .قالطلا عقيا جوزلا
 نا الا قالطلا عقيال لاق نم لاق : لاق . اهقالط هتجوزل عاب اذاف تلق.

 دقو علخلا عقو دقف . اهقالط ترتشا اذإ لاق نم لاقو . اهسفن قلطت
 هكلمتل هترتشا تناك نا لوقا لاق . تنا لوقت امف تلق اهجوز تعدخ

 ديرت هترتشا تناك ناو . علخ عقيالو اهدي يف وهف اهدي ف نوكيف
 لوقلاف علخلا ديرا هتيرتشا امنا تلاق ناف تلق . علخ وهف علخلا

 . اهنيمي عم اهلوق

 قارعلاب ليذهلا ابا تيقل ريشب لاق . ةبقع نب حاضولا لاق : ةلاسم
 علتخت ةأرملا نع عيبرلا تلاس ينا لاقف جورخ ىلع اناو . ةرصبلاب يق
 ورمع يبأ ىلع تبذك تلقف ةقيلطت يه لاقف اهعلخ لبقيف اهجوز ىلا
 ابأ تلأس ىنا لاقف . ةقيلطت ىه لاقف . هلأساف ورمع وبا اذه لاقف
 لبقف تعلتخا مت نيتقيلطت اهقلط يراجل تناك ةأرما نع ةديبع
 يتح كلذ لوقي ناك تقدص لاقف .اهيلا عجرف هتأرما يه لاقف اهعلخ
 . تام هنعو هتوم ليق اذه يأر
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 تثبل مت اهدر ىلع دهشا مث نيتقيلطت هتأرما قلط لجر نعو : ةلاسم
 وا رهشا ةسمخ اهعلخ لبقف اهلام نم تعلتخا اهنا مت هتنا ءاشام
 نبا نا كربخا لاق . ةعجر اهبلا هل له . اهجوزتي نا بحا مث . ةتس

 اهيلع هل ةعجرال عيبرلا لاقو . اهتعجارمب سابال الاق ارباجو سابع
 علخلا عم اهقلط دقو ةقيلطت علخلا نأل . هريغ اجوز حكنت يتح
 . ةدديع ييأ يأر وهو نتقيلطت

 ما قالطلا ءامسا نم وه اقالط نآربلا اولعج نيأ نمق تلق : ةلاسم
 هلك اذه هقحلي هنا يعم لاق . كلذ يف هجولا فيك ما ةقرافملا مهدصقب
 نمف تلق دحاو ينعملاو . ةنونيب نآربلاو ةنونيب وه امنا قالطلا نأل
 ىل عقيف تلق . قالط ريغب ةنونيب هلعجو اقالط نآربلا تبتي مل نيأ
 ءايشاو توملا دعب ةدعلا توبتو ةتراوملا ق فالتخا عضوم نم هنا
 مرحي هولعج ملف تلق . قالطلا ماكحا نع نآربلا اهيف نياب ةربثك

 يي اهيلع درلا هل اولعجو . اقالط هيلع اوتبثي ملو اهيآرب الا هيلع اهدر
 حاكنلاب لوقلا اذه ىلع نآربلا لاح ف يهو ثالثلاب نبت ملام قالطلا
 امهنم عقو نآربلا نا يعم لاق . تاقيلطت ثالث ةيقاب امهنيب يذلا
 سيل هنم العف ناك قالطلاو . اعيمج امهاضري الا نوكدالو اعيمج

 . عرشلا نايب باتك ىلا عجر هل درلاف هريغ نم ةكراشم هيف

_ ٣٦٣ _



 رشع سماخلا بايلا

 غلابلا ريغو غلابلا نم ةيبصلاو ىبصلا علخ ف

 يذلا نع يخأاي كباتك يف تلاسو :دمحم نب رهزالا ىلع باوج نمو
 يربأو اهسفن اهلأرباام اهقح نم هتأرباف اهقراف مت ةيبص جوزت
 يهو اهاربأ دقف اذه ىلعف . هتكردا امب اهدلاو هل نمضو اهسفن اهل

 مزليال يسعو تغلب اذا هتبلط اذإ اهقح نم أربيال يدنعو ةقيلطت
 هتأربا اذإف اضيا اي رابت مت . اهغولب دعب اعجارت نا تلقو .ءيش بالا
 ةءاسالا نم تربت نوكت ناالا ءيشب مكحلا ف هكردت مل اهقح نم
 .كلذ حصيو

 لبق اهقح نم هتأرياو ةيبصلا ربا يذلا ف هريغ نمو : ةلاسم

 زاجو هب تيضرف ةيبص يهو هيلا تعجر مت . ةيبص يهو اهغولب
 ناك اذاف تفصوام يلعف . كلذ هل لحي له تغلب يتح هعم تناك اهب

 ديدج جيوزت الب اهيطوو هيلا تعجر مت . قالطلا نآرب اهاربأ جوزلا
 ةتالت تضم اذإف ةقيلطت وهو قالطلاب اهل هتءارب نأل داسقلا عقو دقف
 هيربت اهنا طرشي اهآريا ناك ناو جاوزالل تلح دقق اهتدع نم رهشا

 يتح .فوقوم جيوزتلاو . فوقوم نآرب كلذف س اهقح نم هتأربا نا
 . تغلبو طرشلا نآرب دعب اهئطو ناف . اهغولب ىلا اهاطيالو غلبت
 الو جرح اذه اهئطو نم يسفن يفف ناربلا متت ملو جيوزتلا تمتاف
 . باوصلاب ملعا هتناو هميرحت ىلع يوقا

 نم جوزلا مزليو اهل قحلاو اهيلع تبثيال ةيبصلا نآربو : ةلاسم
 اهسفن اهل تأربأ دق لاق ناو . قالطلا لجا نم هسفن مزلاام كلذ

 اهل تأربأ دق لاق ناك ناو . هيلع قحلاو قالطلا همزل قالطلاب اهتأربو
 نآربلا متتف غلبت يتح نآرب عقيال هناف تيرب اذا وأ تيرب نا اهسفن
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 ىلإ اهيلإ كلذ يف مكحلاو .ريغت وأ هدسفت وأ جيوزتلا متي وأ هضقنت وآ
 ناو .غولبلا دعب نآربلاو جيوزتلا ي رييختلا اهلو . فوقوم اهغولب دح
 عقو مكحلا يق عقي انآرب اهسفن اهل آريأو همزلي امي نماض هل نمض

 ذخا كلذب هل نمض نم ىلع وه عجريو ةجوزلل هيلع قحلاو قالطلا
 . ملعا هتناو نمض امك هنم

 .اهل نماض قحلاب نمضي ناالا عقيال ةيبصلا نآربو : ةلاسم
 نمض نم وه عتباو . هيلع تعجر تريغ نأو عقي هنا انباحصا دنعف
 تمتا ناف اهغولب ىلا افوقوم كلذ ناك اهسفن اهل ربا ناف . كلذب هل

 متي مل . نآربلا متت ملو . جيوزتلا تمتا ناو .مت نآربلاو جيوزتلا
 اهب زاج ناك ناو . حاكنلا ضقتناو . انارب نكي مل جيوزتلا متت مل ناو
 . قادصلا هيلعف

 اهيلع تبات ريغ ةريغصلا نآربو نسحلا يبأ عماج نمو : ةلاسم
 هيلعو . ةقيلطت يهف نآربلا قلطا ناك نافأ. قادصلا نم جوزلا ربيالو

 عقي ملو ربي مل قحلا نم هنآرب يلع هديق ناف نآربلا هلاسرا يف قحلا
 نمضو اهسفن اهل آربأ اذا امأف كلذ اهب حصي ةيدف نوكت يتح ناربلا

 هيلع تعجر تريغ ناو ناربلا عقي انباحصا دنعف . قحلاب .نماض هل
 اهنولب ىلا افوقوم اكو اهسنف اهل ربا ناف كلذب هل نمض نم وه عبتاو

 متت ملو جيوزتلا تمتا ناو مت نآربلا تمتاو جيوزتلا تمتا ناو .
 ضقتناو نآرب نكي ملو . تجرخ جيوزتلا متت مل ناو متي مل نآربلا
 . قادصلا هيلعف .اهب زاج ناك ناو حاكنلا

 اهقادص نم ةريغصلا هتنبا جوز يراب نم لاقو هريغ نمو : ةلاسم
 الا اهتعجارم زوجت الف . فالتخالا قادصلا نم جوزل ا ةءارب يقق

 .ديدج حاكني

 يهو اهغولب لبق اهقح نم هتأرباو ةيبصلا ربأ يذلا نعو : ةلاسم

 هعم تناك اهب زاجو هب تيضرو ةيبص يهو هيلا تعجر مت ةيبص
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 لجرلا اهآربا ناك ناف تقفصوام يلعف . كلذ هل لحي له تغلب يتح

 تلح دقف .ديدج جيوزت الب اهئطوو هيلا تعجر مث قالطلا نآرب
 كلذق . اهقح نم هتأريأ نا اهيربب نا طرشي اهأريا ناك ناو . جاوزالل

 . اهغولب ىلا اهاطيالو غلبت يتح فوقوم جيوزتلاو . فوقوم نارب
 ناربلا متت ملو جيوزتلا تمتاف تغلبو . ةيبصلا نارب دعب اهئطو ناو
 ملعا هللاو هميرحت ىلع يوقا الو جرح اذه اهئطو . نم يسفن يفف
 عجر مت ةيبص يهو هتأرباو اهأربا اذا كلذكو تلقو . باوصلاب
 تثكم مت ةيبص يهو نيدهاش عم اهدر وأ .اينات اجيوزت اهجوزتف
 مث طرشب نارب ناك ناف تفصوام يلعف . تيضرو تغلب يتح هعم
 هلاحب لوالا جيوزتلا فوقوم كلذ لكف .اينات اجيوزت اهجوزت
 غلبت يتح انقصوام ىلع فوقوم ن رآربل او يناتلا جيوزتلا هرضيالو

 اهسفن اهل رباو هتاربأ مت اهب زاج دق ناك ناف . هضقنت وا كلذ متتو

 فوقوم كلذ لكو . انفصوام ىلع وهق نيدهاش عم اهدواع مث طرشي

 ىلع فوقوم كلذف اهأرباو هتآرباو اهب زجي مل ناك ناو . غلبت يتح
 نوكيو .ديدج جيوزتب الا اهدر هل سيلو اهاطيالو لوالا جيوزتلا
 عقو دقق جيوزتلاو نآربلا تمتا ناق لوالا جيوزتلاك افوقوم كلذ

 ملو جيوزتلا تمتا ناو . جيوزتلا خسفنا جيوزتلا متت مل ناو نآربلا
 اذكه نآربلا ناك ناو طرشي نآربلا ناك اذإ هتجوز يهف نآربلا متت دت

 عقو دقف جيوزتلا تمتاق تغلب ناق .طرش ربقي قالط . نآرب

 . ةيبص يهو اهئطو دق ناكو هنم ةدع يف دعب تناك ناق . قالطلا

 تناك ناو نيدهاش عم اهدر اهيلا عوجرلا هل زيجي نم لوق يلعف
 يلوو ديدج جيوزتب اهيآر نع الا كلذ نوكي الف . تطرف دق اهتدع
 نا تيضر ناق . اهيلع ةدع الف اهب زجي مل ناك ناو . نيدهاشو
 ناو . اهل ازئاج كلذ ناك نيدهاشو يلوب جيوزتب اهغولب دعب هجوزت
 دعب اهئطو داع مت اهب زاج دقو . قالطلا نآرب طرش ريغب اهأربا ناك

 . باوصلاب ملعا هللاو هيلع تدسف دقف ةيبص دعب يهو . قالطلا نارب
 حصام الا انم كلصيام عيمج يف دمتعتالو هيف قرفلا اذه ربدتف
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 ينا ملعاو رصبلاو ةفرعملا لهأ لاؤس نم ددزاو .ةراثا تماقو هباوص
 ءايشالا تمشتغا دق امبر ةفرعملا ليلق يأرلا يماو ظفحلا فيعض

 امالا يربغ نمالو ينم لبقتالو كسفنل ظفتحاو هللا قفوام الا لهجب
 رداقلاو كلذ يلو هنا رومالا دشارملاناياو هنلا كقفو هباوص كل ناب
 دمحم هلوسر ىلع هتلا ىلصو هدمح قح نيملاعلا بر هللدمحلاو هيلع

 ` ...هتاكربو هنلا ةمحرو كيلع مالسلاو هدبع

 نم تعلتخا ةيراجلا نا مث ةيراج جوزت لجر نع هتلاسو : ةلاسم
 ناك اذا ليق هنا يعم لاق. انآرب كلذ نوكن له . جوزلا ليقو اهقح

 يفق عطقلا ناريب وه امناو . ةطيرش ربغ ىلع امهنيب عقو نآربلا

 الو ةدعلا يف اهتعجر كلميو قالطلا عقوم عقب هنا لوقلا ضعب
 ناكو .كلذ هل ناك اهتعجارم دارأو اهب لخد دق ناك نا هيلع فقوي
 . ةعجارمب اهيلع هل ليبسالو فوقوم هنا لوقلا ضعب يفو اهقح هل
 ناك نآربلاو حاكنلا تمتاو تغلب اذاف غلبت يتح اهقح نم اربيالو

 اهيلع ةعجرلا هل ذئنيح ناك نآربلا متت ملو حاكنلا تمتا ناو .. انآرب

 اهيلع هل لبيس الق تضقنا دق ةدعلا تناك ناو . ةدعلا ق تناك نا

 . اهقح اهلو ديدج حاكنب الا
 لجرلا نآرب ناك اذإو هتنا همحر يراوحلا يبأ باوج نمو : ةلاسم

 اهجيوزت زوجيالو فوقوم كلذف ةطيرشلا نآرب ةيبص يهو هتجوزل
 تمرح دقف جوزلا اهب لخد دقو . حاكنلا متت مل اذإ لاقو . غليت يتح

 نأ دارأ ناف . هيلع مرحتال لاق نم لاقو ى ءاهقفلا ضعب لوق ىلع هيلع
 . رثكالا وه لوالا لوقلاو هيلع مرحت مل ديدج حاكنب اهيلإ عجري
 ةزاجالاب لاق نمو . هنلا همحر بوبحم نب دمحم نع كلذ يوريو
 اهب زاجو 0 ضحت مل اذا اهتدعو انغلب اميف هتنا همحر يلع نب يسوم
 دقو ضيحلا اهكردا ناو اهيلع ةدع الف اهب زجي مل ناو رهشا ةتالت
 .اهي زاج دق ناك اذا ضيح تثالت اهتدعف دحاو موي رهشلا نم يقب

 مث غلبت نالبق تجوزت ةيراج يف يراوحلا وبآ لاقو : ةلاسم
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 مات نآربلاف تمتا ناف ةيراجلا تغلب اذاف . غولبلا لبق نم ايرابت
 نكي ملام اهقادص فصن اهلف جيوزتلا تمتاو . ناربلا متت مل ناو

 وا اهب لخد دق ناك ناف هديب ةسل وا اهجرف ىلا رظن وأ اهب لخد
 تغلب ناو .امات اهقادص اهلف هجرفب وا هديب هسمل وا اهجرف ىلا رظن
 دق جوزلا ناك ناو . ةخسفنم ةدقعلاف جيوزتلا متت ملو ةيراجلا

 جيوزتلا تمتاف ةيراجلا تغلب اذاف . غولبلا لبق نم ايرابتو اهب لخد
 . اهقح نم ءىريام اهسفن اهل ربا جوزلا ناك ناف . ناربلا متت ملو

 . جيوزتلا تمتا دقو ناربلا متت ملو ةيراجلا تغلب اذإ هتأرما يهف
 نا مت اهقح نم ةيراجلا هتربام اهسفن اهل يربا جوزلا ناك ناو
 ةيراجلا تناك ناف . ناربلا متت ملو جيوزتلا تمتاف تغلب ةيراجلا
 ناو . اهقادص هيلعو اهتعجرب كلما وهو ةقيلطت نآربلا اذهف ةدعلا يق
 ةيراجلا تغلب املف ةيراجلا غولب لبق نم تضقنا دق ةدعلا تناك
 الا اهتعجر كلميالو . ةقيلطتب تناب دقو اهقادص هيلعف نآربلا متت مل

 اهل يربأ جوزلا ناك ناف .ديدج حاكنب نوكيف كلذ ةيراجلا ديرت نا
 اهتدع تضقنا ناف اهب لخد ناك دقو اهقح نم يربام اهسفن

 . ناربلا متت ملو لوالا جيوزتلا تمتاف ةيراجلا تغلب مت تجوزتو
 جوزلا ىلع سيلو لوالا نآربلل مامت وهف رخؤملا جيوزتلا تمتا ناف

 ملو لوالا جيوزتلا تمتاو .رخؤملا جيوزتلا متت مل ناو .ءيش اهل لوالا
 دق رخآلا جوزلا ناك ناف . اهقادص هيلعو لوالا ةأرما يهف نآربلا متت
 اهل قادص الف اهب لخد نكي مل نإو .امات اهقادص هيلعف اهب لخد
 .هلع

 يداف غلبت مل ةيراج جوزت لجر نعو يراوحلا يبأ نعو : ةلاسم
 اهأرباف ةداهشلا دنع اوفلتخا مت . قحلا كلذ نم هتنا ءاشام رهملا

 مث هيلع صالخلا نأ تىربغ نا جوزلا نمضو قحلا نم اهويآ رياو

 نمضو ةينات ايرايتو هنع ةينات تزشن مت اهذخأو اهدرب دهشا داعا

 اهقح ىلإ ةعجرلا تدارأو اهسفن يف ةعجارملا دارأ مت . صالخلاب بالا
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 نالوألا نانآربلاف صالخلاب بألا نمضو ةثلاث ايرابتو اهقفني ملف
 ىلعف .ةيراجلا غولبب اعيمج نورقم مهو ثلاثلاو . غلبت مل يهو
 لوألا ناربلا لبق نم ةيبصلا هذهب زاج لجرلا اذه ناك ناف تقفصوام
 لبق نمو نآربلا دعب نم اهدر مت صالخلاب بألا نمضو اهثربا مث
 اهأربا مث . ةينات هنع تزشن مث اهتعجر ىلع دهش ناك امناو غولبلا
 دعب اهدر مت تاقيلطت تضم دقف صالخلاب بألا هل نمضو كلذ دعي

 بألا هل نمضو غولبلا دعب وآ غولبلا لبق ةتلات اهاربأ مت كلذ
 يتح اهيلإ هل ةعجرالو تاقيلطت ثالثب هنم تناب دقف صالخلاب
 اهقادص اهل ناك اهقادص يف ةيراجلا تعجر ناف .هريغ اجوز حكنت
 اهل سيل اولاق دقو اهابأ جوزلا قحليو نيلوألا نينآربلا يف جوزلا ىلع
 هديب هسم وأ اهجرف ىلإ رظن وأ . اهب زاج دق ناك اذإ اذهو اهابا مرغت نا
 اهارابو هديب هسم الو اهجرف ىلإ رظن نكي ملو.اهب زاج نكي مل ناو .
 ناك هديب هسمالو اهجرف ىلإ ازجي ملو اهب زجي ملو نيترم غولبلا لبق
 ناو . ناربلا متت ملف ةيراجلا تغلب اذإ قادصلا فصن نارب لكب اهل
 مت غولبلا لبق اهعجار مت . غولبلا لبق ةيراجلاب زجي مل جوزلا ناك
 جوزلا يطوو اهيبأ يأرب ديدج حاكنب نكي ملو درلا كلذ ىلع اهئطو
 حاكنب اهدر ناك ناو .ادبأ هيلع تمرح دقف غولبلا لبق كلذ ىلع

 يذلا ثلاتلا ناربلا امأو . هيلع مرحت مل دوهشو اهيبا يأرب ديدج

 مات ناربلاف . ةأرملا يأرب ناربلا ناك اذاف ةيراجلا غولب دعب ناك
 . غولبلا دعب ناك يذلا رخآلا نآربلا اذه ف لجرلا ىلع ةأرملل قحالو
 ناك تاقيلطت ثالثب هنم تناب دقف تارم ثالث اهسفن اهل ءيربا اذإو

 .كل هب تبتكام مهفاف غولبلا دعب وأ غولبلا لبق نآربلا
 ةيبص يهو هتأرما لجرلا علاخ اذإ رقصلا نب نازع لاقو : ةلاسم

 كلذ متتف غلبت يتح . اهتعجر ىلع دهشي نا هل سيلف اهب لخد دقو
 ناو .اهلام نم ربيو علخ وهق كلذ تمتا ناف تقغلي اذاق هركتت وا

 اهدر كلمي ةقيلطتب نيبتو هيلع اهلام اهل ناك . علخلا متت ملو تهرك
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 هنا يعم هريغ لاق . اهسفنب كلما يهف اهتدع تضقنا دق نوكي نأالإ
 . اهدر هل ناكو قالطلا ةلزنمب ناك طرش ربقي ناربلا ناك اذإ ليق دق

 اقفار حاكنلا ناف غلبي مل يبص اهجوزت ةغلاب ةأرما نعو : ةلاسم
 دعب جوزب ةأرملا تجوزت ناف . نآرب وه سيل هنآربو يبصلا غولب ىإ
 ىلع مرحت نا اهلعلو يبصلا غولب ىلا هنيبو اهنيب قرف يبصلا نآرب
 . رخآلا جوزلا

 تغلب املف اهعلاخي مث ةيبصلا جوزتي لجرلا نع هتلاسو : ةلاسم

 لاق .علخلا اهيلع عقي له علخلا تمتاو . جيوزتلاب تيضر ةيبصلا
 .علخلا اهيلع عقي له علخلا تمتاو . جيوزتلا تمتا ناق هل تلق . معن

 لاق . قلطت له علخلا متت ملو جيوزتلا تمتا ناف هل تلق . معن لاق
 امو هل تلق . تقلط ةطيرش ريغب ناك اذإو قلطت مل ةطيرشب ناك اذا
 هنا انفرع امف لاق . ظفللا نم اهب قلطتال يتلا ةطيرشلا نم نوكي

 وه وأ اهقح نم يرب نا وأ اهقح نم ءيربام اهسفن اهل يربيو اهيربي
 عقو اذإ هينتتستو اهرمأ هيق ذقندال نوكي امم ههيشأام وا اذه انعم

 كلذ ناكو اهرمأب الا ذفنيالو قح هيف اهل قلعتي امم اذه ىلع علخلا
 نم انعم وهف اهيلع اهغولب دعب متيو زوجي ال امم اهابص يق اهرمأ نم
 ىلع اهلام اهويا عزتناو لخد دق جوزلا ناك ناق هل تلق . ةطيرشلا

 له . علخلاب تيضرو جيوزتلا تمتا تغلب املف . ايرابت مث اهجوز
 تمتاف تغلب ناف هل تلق .ال لاق .اهقادص اهجوز ىلع اهل نوكي
 اهل له اهقادص عزتنا اعهوبأ ناك دقو . علخلاب يضرت ملو جيوزتلا

 .اعيمج نيهجولا ىلع علخلا عقيو تلق . معن لاق . قادص اهجوز ىلع
 ناك اذاو .علخلا عقو هتمتاف ةطيرش ربغ ىلع وأ ةطيرشب ناك اذإ لاق

 . جيوزتلاب تيضر اذإ همتت مل وأ هتمتا علخلا عقو ةطيرش ريغ ىلع
 .هتجوز تناك علخلا متت ملو جيوزتلا تمتاف ةطيرش ىلع ناك اذاو

 ول نا ازئاج انآرب ايرابت مث . ةيبص جوزت لجر نع لئسو : ةلاسم
 مل اذا لوقلا ضعب يف نا يعم لاق .هيف مكحلا نوكيام اغلاب تناك
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 وهف اهقح نم اهاربأالو . نآربلا اهيلع زوجي نم دح يف ةيبصلا نكت
 نكي مل ناو . اهب لخد ناك اذا ةعجرلا اهيلع جوزللو قالطلا ةلزنمب
 ضعب يقو . ديدج جيوزتب الا لاح ىلع اهيلع هل ةعجر الف اهب لخد
 اهيلع هل ةعجرالو هسفن همزلا دق ذا ناربلا ماكحا همزلي هنا لوقلا

 .ديدج جيوزتب اهجوزتي ناالا فوقوم امهرمأو اهب لخد نكي مل اذإ
 الف ناربلا تمتاو .علخلا عقو هنع يذلا جيوزتلا تمتاق تغلب اذاف

 يف كلذ ناكو ناربلا متت ملو . جيوزتلا تمتا ناو اهيلع هل ليبس

 اهب لخد ناك اذا قالطلا ةلزنمب ناكو . ةعجرلا اهيلع هل ناك اهتدع
 هنأل لاح ىلع اهيلع هل ةعجرال هنأ لوقلا ضعب يفو .لوقلا ضعب يف
 تناب نآربلا دعب ةدعلا ءاضقنا دعب كلذ ناك ناف . نآربلا هسفن مزلأ دق
 حاكنلا خسننا حاكنلا هذه متت مل ناو اهقح اهل ناكو لاح ىلع هنم

 هيربت نوكت نا الإ اهقادص اهلف اهب لخد دق ناك ناف . نآربلا عقيالو
 . حاكنلاب ال يطولاب هنم

 نم كتأربأ دق اهجوزل ةرملا لوق امأو ددعس يبأ نع بسحا : ةلاسم

 وأ كقح نم تيربام كسفن كل تأربأ دق لاقف يسفن يل تأربأام يقح

 هلعجي ضعيف فالتخاب اذه ق ليق دق هنا يعمف . كقح نم تيرب

 ق هلعجب دالو ةييصلا ق ةطيرش ن آري هلعجدال ضعيو ةطبىرش ن ارب

 . غلابلا
 ةمدتيل ا هنع هتا يضر ددنعس ني دمحم ددعس ويآ لئسو : ةلاسم

 نا انعم يذلاف تفصوام يلعف لاقف هيربتو هيربي مث جوزب جوزت
 لهآ نم هنع انذخا نم بهذم اندجو يذلاف ةيبصلا جوزت اذا لجرلا

 ةيبصلا جيوزت يف ملعلا لها لوق نم . فالتخالا نم ءاجام ىلع ملعلا
 اهجوز ءاوس غليت ملام ةرببك وآ ةربغص تناك ءاوس فوقوم هنا

 جيوزت جيوزتلا يي يلو اهل وه نمم ءايلوالا نم . هربغ وأ اهدلاو
 تضر ناف تغلب اذاف . اهغولب ىلا فوقوم لاح لك ىلع انعم ةيبصلا

 ضرت مل ناو جيوزتلا تبث غلاب ىلع اتباث جيوزتلا ناكو جيوزتلاب
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 اهب لخد ناك دقو اهقلط ناف . قالط ربغب حاكنلا ..خسقفنا جيوزتلاب

 ىلع جاوزؤل اهجرف ةحابا ف مكحلا رهاظ يف اهيلع قالطلا عقو
 تيضر ناف اهقلط ناك دقو . تغلب ناف اهغولب ىلا لصالا يف هنم فيقوت
 اذا اهقادص اهل ناكو .اهيلع هعقوا يذلا قالطلا اهيلع عقو جيوزتلاب

 يطولاب اهقادص اهل ناك جيوزتلاب ضرت مل ناو .اهب لخد دق ناك
 مل ناو اثالث وا ةدحاو اهقلط ناك. قالط ريغب حاكنلا اهنع خسفناو

 قيفوتل لصالا ف فوقوم اضيا قالطلاف اهقلطف اهب لخد نكي
 ناق اهي لخدي نا ليق اهقلط دقو تفقلباذاف . جوزت نا اهلو حاكنلا

 اهي عقوو . اهيلع ةدعالو قادصلا فصن اهل ناك . جيوزتلاب تيضر

 اذإو .اهل ءيشالو قالط ريغب تناب جيوزتلاب ضرت مل ناو قالطلا

 اهعجاري نا هلو . رهشا ةتالت هنم اهتدعق اهب لخد نا دعب نم اهقلط
 هلك ةعجارملاو قالطلاو جيوزتلا نوكيو اهتعجارم دارأ نا ةدعلا يق
 قالطلا اهب عقو جيوزتلاب تيضر ناف تغلب اذاف اهغولب ىلإ افوقوم
 هيلع ناكو قالط ريغب تناب جيوزتلاب ضرت مل ناو اهقلط ناك يذلا
 اهسفن اهل أربأ ناو . ةنسلاب اهعجار هنأل دحاو قادص ىطولاب اهقادص

 نم هيربتو اهسفن اهل يربي نا انهاه قالطلا نآربو . قالطلا نآرب
 اهقح نم ءيربام . اهسفن اهل ءيربي امنا نآربلا دنع طرتشيالو اهقح

 ناك دقف ةطيرش ربقي قالطلا ناريب هاهاربأ اذاف .اهقح نم ءيربي نأ وأ

 كلانه سيل هنأل هنيح نم قالطلا عقيو اقالط نوكي هنا لاق نم

 اهيلع نآربلا وه عوقأ دقو نآربلاب ىضرالو اهقح يف كلم ةيبصلل
 اهتعجر هيف كلمي قالط وهف ضوع ربغ ىلع انآرب انهاه نآربلا عقوو

 ريغ ىلع اهعلاخو اهجوز نم تعلتخا اذإ ةأرملا نا لاق نم لاق دق هنأل

 ءىري وآ هنم هتأربأو هايا اهافوا ناك دق هنأل هيلع اهل ناك قح ضوع

 يف ةعجرلا هيف كلمي اقالط انهاه نآربلا ناك هوجولا نم هجوب هنم
 نم هل ةءاربالو جوزلل ضوع ريغ ىلع عقو نآرب اذهف . مهضعب لوق
 اذإ ةأرملا ي بوبحم نب دمحم نع يوري لوقلا اذهو هريغ لاق . قحلا

 ناك ضوع ريغ ىلع نآربلا عقو املف باتكلا نمو . قح ريغ ىلع تربت
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 نآربلا اذه اهأربا مث ةيبص يهو اهب لخد دق ناك ناف . قالطلا :نزم
 اهعجار ناف .كلذ ىلا بهذي نم لوق ىلع ةدعلا يق اهتعجارم هل

 دحاو هجو يقالا ةقلطملا ماكحاك لوقلا اذه ىلع هجولا اذه يف كا
 ناف تغلب اذاف . ةعجارملاو جيوزتلاو قالطلا ًافوقوم نوكي هناق

 هنأل هتجوز تناكو قالطلا اهيلع عقو نآربلا تمتاو جيوزتلاب تيضر
 .اهل قحالو هتجوز نوكتو ةجوزلا ماكحاب ذئنيح اهيلع اموكحم ناك
 اذه ىلع قالطلا اهيلع عقو ناربلاب ضرت ملو جيوزتلا تمتا يه ناو
 .قالطلا نم يقباميف هتجوز تناكو هيلع اهقحاهل ناكو لوقلا
 فوقوم نآربلاو فوقوم جيوزتلا نا لاق نم لاقو . هيلع اهل قادصلاو
 ناف تغلب اذاف . رايخلا هيف اهل فوقوم نارب هنأل هيلع اهل ةعجرالو
 مل ناو . اهيلع هل ةعجرالو نآربلا اهيلع عقو نآربلا تمتاو حاكنلا تمتا
 ضرت ملو جيوزتلاب .. تيضر ناو . قالط ريغب تناب جيوزتلاب ضرت
 . ةدعلا يق اهكردا نا ةدعلا يف تناك نا ةعجرلا اهيلع هل ناك ناربلاي

 اذهو اهيلع هل ةعجرالو نآربلا ماكحا ىضم دقف ةدعلا ف اهكردي مل ناو
 هيلع اهل نكي ملو .اهجوز نم تعلتخا اذا ةأرملا نا لوقي نم لوق ىلع

 نآرب اهأربا ناو . ذخان هبو رثكا.وه لوألا لوقلاو انآرب نوكي هنا قح
 نم ءيربام اهسفن اهل ءيربي نا. انعم ةطيرشلا نآربو . ةطيرشلا
 هوحنو اذه ىلع ةطيرشلا نآرب اهاربا اذاف اهقح نم ءيرب نا وأ اهقح

 يف ملعنال لاح لك ىلع فوقوم نآرب اذهف ةطيرشلا نآرب نوكي امم
 اه اطب نا هل الو جوزت نا اهل سيلو . فوقوم نآرب هنا . افالتخا كلذ

 عقوو نآربلا عقو نآربلاو حاكنلا تمتا ناف تغلب ناق . غلبت يتح
 اهلاحب هتجوز تناك نآربلا متت ملو حاكنلا تمتا ناو . ةقيلطت اهيلع

 الو نآرب ريغب تناب حاكنلا متت مل ناو . قالطلا نم ءيش اهيلع عقي ملو
 لخد نكي مل نإو .اهقادص اهل هيلع ناك اهي لخد ناك ناق . قالط

 ... اذكه هتجوز تناك ناربلا متت ملو حاكنلا تمتا ناو اهل ءيش الق اهي

 ناريب اهاريأ ناق هل تلق .هريغو اذه يف باوصلاب ملعا هللاو انفرع

 لوقلاام .مهل زئاج كلذ نا اونظو هريغ جوزب تجوزت مث ةطيرشلا
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 نآربلاو .انفصوام ىلع فوقوم لوألا جيوزتلا نا كلذ يف لوقلاف كلذ يق
 فوقوم اضيأ يناثلا جيوزتلاو ةطيرش نارب ناك اذا فوقوم
 لخد ناك دقو نآربلا تمتاو .لوالا جيوزتلاب تيضر ناف تغلب.. اذاف
 يناثلا جيوزتلا تمتا ناف يناتلا جيوزتلا ليق اهتدع تضقنا دقو اهي

 جيوزتلا تمتا يه ناو .لوالا حاكنلا ىلع اهجوز يناثلا جوزلا ناك

 يناثلا جوزلا ناك ناو .اهجوز لوالا جوزلا ناك ناربلا متت ملو لوالا
 اهقادص هيلع اهل ناكو .حاكنلا خسفنا لوالا جوزلاب تيضرو اهب لخد
 امل هريغ ةجوز يهو اهئطو هنال دعب نم هل لحتالو . اهايا ةيطوب
 خسفنا لوالا جوزلاب ضرت مل ناو . اهجوز نآلا لوالاب تيضر
 متت مل نا اهقادص هيلعف اهب لخد ناك ناف .لوالا نآربلاو لوالا حاكنلا

 هب ضرت مل ناو . قالط الب حاكنلا اهنع خسفنيو اهايا ةيطوب نآربلا
 الف اهب لخد نكي مل ناو . قادص اهل هيلعف .اهب لخد دق ناكو .اجوز
 مث . ةطيرشلا نآرب اهاربأو اهب لخد لوالا نكي مل ناف هيلع اهل ءيش
 ناربلاب ضرت ملو جيوزتلا تمتاو تغلب ناف هريغ اجوز تجوزت
 خسفنا جيوزتلاب ضرت مل ناو . اهقادص هيلعو هتجوز تناك
 ناك يناثلا جوزلاب تيضر ناف هيلع اهل ءيشالو نآربلاو جيوزتلا
 مل ناو .لوالا جوزلل حاكنلاب ضرت مل اذا لوالا حاكنلا ىلع اهجوز
 ناو اهقادص هيلعف اهب لخد ناك ناف . حاكنلا خسفنا اجوز هب ضرت
 . نيجوزلا دحا تام ناف هل تلق . هيلع اهل ءيش الف اهب لخد نكي مل
 انفصوام ىلع كلذ يف اهماكحا لاق . كلذ ي اهماكحا نوكيام ةيبص يهو

 ناق تيملا وه ناكو لوالاب تيضر ناف تغلب اذاف اهرما ف فيقوتلا نم
 ةدع اهيلعو ثاريمالو اهل قادص الف نآربلا تمتاو جيوزتلاب تيضر
 اهلو اهقادص اهل ناك نآربلا متت ملو جيوزتلا تمتا ناق . هنم ةقلطملا

 بلط نا اجوز هب تيضرل ايح ناك ول نا هتناب نيمي اهيلعو هنم ثاريملا
 لخد ناك قادصلا اهلو .ثاربملا اهل نوكي مت كلذ ف اهنيمي ةثرولا

 اهب لخد اهجوز اهنع يقوتملا ةدع اهيلعو اهب لخدي نكي مل وا اهب
 لوألا حاكنلاب تيضر ناف تيملا وه ينانلا ناك ناو . لخدي ملوا
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 ناك نا قادصلا اهلو هنم اهل ثاريمالو يناتلا حاكنلا اهنع خسفنا

 جيوزتلا متت مل ناو . حاكنلا خسشفنا اهب لخد نكي مل ناو .اهب لخد
 وااهب لخد . هلام ف قادصلا اهل ناك اجوز يناثلاب تيضرو لوالا
 ةدع اهيلعو انفصوام ىلع هئلاب اهنيمي عم تاريملا اهلو .اهب لخدي مل
 جيوزتلاب ضرت مل ناو . لخدي مل وا اهب لخد اهجوز اهنع يفوتملا
 ناك اهب لخد نيجوزلا دحا ناك ناق لوألا جيوزتلاب ضرت ملو ينانلا

 .اهل ءيش الف اهب لخد امهدحا نكي مل ناو .هلام ف قادصلا هيلع اهل

 ناو .اجوز امهدحاب ضرت مل اذا يحلا نم الو تيملا نم اهيلع ةدع الو
 ناكو . قداصلا اهل ناك اجوز اعيمج امهب ضرت ملو اعيمج اهب الخد
 نكي مل هنال ءافولا نم اهيلع ةدعال هنأل يحلا نم ةقلطملا ةدع اهيلع

 امهب ضرت ملو تغلبام نيح نم ةيشاحلا ف تدجوو .اهل اجوز
 . اعيمج امهنم اهمحرل ءاربتسا ةقلطملا ةدع اهيلع ناك اجوز

 اهنآرب تبثتي تيثدال ةيبصلا نا نيملسملا لوق نم تظقح يذلاو : ةلاسم

 جيوزتلاو ةءاربلا ناك اهقادص نم اهسفن اهل اربأ جوزلا ناك ناف

 ناو . كلذ مت نآربلا تمتاو جيوزتلاب تيضر ناف اهغولب ىلا افوقوم
 تريغ ناو . هتجوز يهو نآرب عقي مل نآربلا تريغو جيوزتلا تمتا
 اهب زجي مل ناو اهب زاج ناك نا اهقادص هيلع اهلو خسفنا جيوزتلا
 . ملعا هناو اهل هيلع ءيش الف

 ةدم اهجوز دنع تثكمف تجوزت ةيراج يف لوقتام تلقو : ةلاسم
 اهلأ تلق .اهقح تبلطو تغلب نا قحلاب اهوبأ نمضو ايرابت مت
 يدنعف .ال مأ تبات نآربلا اذه يف لوقتام تلقو . اهغولب لبق جوزت نا
 اهقح نم ءيرب نا طرش ىلع اهسفن اهل أربأ ناك اذا ليق هنا ملعا هتناو

 تغلب ناف اهغولب ىلا افوقوم نوكي نآربلا ناف .اهقح نم ءيربام وأ
 جيوزتلا تمتا ناو . اهقح نم ءىري نآربلا تمتاو جيوزتلا تمتاو

 حاكنلا خسفنا جيوزتلا تربغ ناو . هتجوز تناك نآربلا متت ملو

 دقف طرش ريغ ىلع انآرب ناك ناو اهب لخد ناك نا اهقادص اهل ناكو
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 رثكاف اهغولب لبق اهجيوزت امأو . ملعا هللاو ةقيلطت نوكي هنا ليق
 ذ رظناف . هركت وا كلذ متتف غلبت يتح جوزتتال اهنا انىاحصا لوق
 نبا لاق رثالا نمو . باوصلاو قحلا قفاو امب الا هنم ذخات الو كلذ

 اهقادص يف اهحلصو اهحاكن زوجي جوزلا تلمح اذا ةيراجلا نا العملا
 . عيبرلا نع هاورو اهعلخو
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 رشع سداسلا بايلا

 هتنبا جوز علاخ اذإ بآلا ق
٠ 7 

 علاخ بالا نا مت . هيلع اهقادص اهل ضرفو لجر نم هتنبا جوز نمو
 دق ينا اودهشا دوهشلل لاقو اهي هلوخد ليق نم هتنيا نم جوزلا

 اودهشا جوزلا لاقو اهسفن اهل ربا ام ةنالف يتنبا قداص نم هتاريأ

 عقاو علخلاف اهقادص نم اهوبأ يناربأام اهسفن ةنالفل تأربأ دق ينا

 قادصلاب نمض بالا ناك ناف . قادصلا همزليو ةأرملا نود جوزلا نم
 دارا ناف اهل قحلا وه هيلعو .هنع نمض امب عجر اهنع جوزلل
 نم اهب كلما وهو نيدهاشب اهدر ةدعلا يف يهو . اهيلا ةعجرلا

 عقيو زئاجف كلذ تنبلا تمتاو هتنبا جوز علاخ نمو : ةلاسم
 قالطلاب اهسفن اهل جوزلا ءارباو هتنبا قحب بالا نمض ناو .علخلا
 . جوزلل قادصلا بالا موزل اهقح ف تعجر مت .هنم تنابو

 نآرب يق هنا هظفح ميهاربا نبا دمحم هتا دبع ابأ تلاس : ةلاسم

 لاق . فالتخا هيف لاقف غلاب ريغ وأ اغلاب تناك هتنبا جوزل لجرلا
 ضعبل امهعضب نم نآربلا عقيو .زئاج هتنبال لجرلا نآرب نا ضعب
 جوزلا ىلع نوكيو . ةقيلطت ةلزنمب نوكيال نآربلا ضعب لاقو .
 ربغ وأ اغلاب تناك اهتنبا جوز تأربا اذا مالا اماو . ةيار وهو قادصلا

 ةلزنمب نوكيالو هسفن نم عربت جوزلا نأل ةقيلطت ةلزنمب نوكي غلاب
 . ملعا هللاو بالا

 هتنبا قارف يف الجر لكو لجر يف جرفم نب دمحا خيشلا باوج : ةلاسم
 ةنالف تني ةنالف قح نم كتأريا دق لاقف جوزلا ىلا لجرلا ءاجف

 ناقلطي اهتأربا وأ اهقح ناقلطي مكنائرب تلبق جوزلا لاقف . اهقادصو
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 خيشلا لاقف . غلاب ريغ يهو .ال ما قارفلاو نآربلا اذه تبتيا اهقح
 اذإ اصوصخو ظفللا اذهب تباث ربغ قارفو نآرب اذهف هتنا همحر دمحا

 هلاو غلاب ريغ الو غلابل قفاوم الو تباث ريغ ظفل اذهو غلاب ريغ تناك
 . ملعا

 لخدو تجوزت اهايدت كرحت دق ةيراج ق ديلولا وبآ لاقو : ةلاسم

 يئاللاو لجو زع هتنا لوق عمست الا زئاج اهعلخ لاق . تعلتخا مث اهب
 ليق دق هنا يعمو هريغ لاق . تقلطو تجوزت اهناالا نضحي مل

 ىلع زوجيام هيلع زوجي نم دحب ريصت وآ غلبت نا الا اهنارب زوجيال
 .اهنم رغصا وه نم وا اهيارتأ غليت وأ ردقلاو نينسلا نم ةقلايلا

 ةءارب يقف اهقادص نم ةربغصلا هتنبا جوز يراب نمو : ةلاسم

 . ديدج حاكنب الا اهتعجارم زوجتالو . فالتخا قادصلا نم جوزلا
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 رشع عباسلا بابلا
 نآابدرلادعب قالطلا

 . هطرتشي ناالا عئاض وهف نآربلا دعب قالطلا لاقو

 قلاط تنأو تلبق دق لاقف اهقح نم هتجوز هتأربأ لجرو : ةلاسم
 يذلا .قالط الب علخ وأ ةقيلطتو علخ اذه نوكيأ همالكب الصتم
 قالطلا اهعبتي ضعب .افالتخا قلاط تنأو تلبق دق لاق اذإ هنا انفرع

 . عقاو علخلاف لاح لك ىلعو كلذ يريال ضعبو
 . قالطلا عقي له قالطلا اهعبتا مت هتجوز ءيراب لجرو : ةلاسم

 كلميال هنا كلذو نآربلا عبتيال قالطلا نأل قالطلا عقيال هنا يعم لاق
 الف نآربلا نع اعطقنم قالطلا ناك نا هربغ لاق . اهاضرب الا اهتعجر
 هنا لوقي ضعب فالتخا هيفف نآربلاب الصتم ناك ناو . قالطلا عقي

 .عقيال هنا لوقي ضعبو . اهقحليو قالطلا عقي
 اثالق هتجوز قالطب فلح لجرو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم

 اهناف كلذ لبق اهارابف هامس لجأ ىلا ةميرغ يضقي يتح اهيرابيال
 .قالطلا اهكردي ملو ةأرماب هل نكت مل اهارابامك هنال ثالتلاب قلطت ال

 نمل قالطال نولوقي ءاهقفلا نا لاق .علخلا دعب قالطلا نعو : ةلاسم

 اهيف هل سيلو اهرمأ نم علتخا دقف هلبقف لاملا يطعا اذا كلذكو . علخ

 اهنم يضرب الا ةعجارم لاملا لوبق دعب سيل اهرمأب كلما يهو رمأ
 ناكل كلذب الا رمأ ةأرملل يضميال كلذ دعب قالط ناك ولو سفن ةبيطو
 لاملا لوبق دعب هنم عطقنا نكلو. تهرك وأ تءاش نا اهعجاري نا هل
 . كلمي الام قلط نم ةلزنمب كلذ دعب هقالط امناو

 اهسفن اهل رباف هتجوز هيلا تأربت لجر يف لوقتام هل ليق : ةلاسم
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 عقي ال قالطلا نا ليق دق هنا ىعمق اهدرب نا ليق اتالت اهقلط

 جوز هيلا تاربت لجرو . ناربلا مكح تيت اذا نآربل ا قحلي و نم هتجوز هيلا تأربت آ تبث اذا

 . اريأام اهقح
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 رشع نمانلا ف ايل ١

 ءالدالا يف

 لجرلا فلحي نا وه لاق . وهام ءاليالا قالط نعو نئاهرلا باتك نم
 نيبتف رهشا ةعبرأ يضمت يتح اهكرتيف . اهبرقيال نا هتجوز قالطب
 . ريثك ءاليالا نم اذه لاثمأو ةينات ةقيلطت يهو ءاليالاب هنم

 نم نولوي نيذلل يلاعت هتا لاق رفعج نبا عماج نمو : ةلاسم
 اومزع ناو . ميحر روفغ هتنا ناف اؤاق ناق رهشا ةعبرأ صبرت مهئاسن

 وا قالطب انيمي لجرلا فلحي نا ءاليالاو ميلع عيمس هللا ناق قالطلا
 يتلا ناميالا نم ناكام كلذ ريغ نيمي وآ ةقدصلاب وأ هتلاب وأ قاتع

 .هنم هتجوز يطو نع هعدرت
 كلذ لعف ناف .اذك لعقي مل نا اهقالطي فلحي نا كلذ نمو : ةلاسم

 هل يغبنيو هيلع ءيشال ورب دقف فلح نم رهشا ةعبرأ يضمت نا لبق
 ةعبرأ يضمت يتح لعفي مل ناو اهاطيو هتجوزب ءيفي نآأربا اذا
 اهب تضقناو ةدحاو ةقيلطتب هنم تناب دقو قالطلا مزع وهف رهشا
 ةعبرألا ق تناكام الا امهنيب ةتراومالو جاوزالل تلحو . هنم اهتدع

 لاقو . امهنيب ةتراومالو اهنم نايو هنم تناب دقف تضقنا اذاف . رهشا

 امب هعم نوكتو امهل كلذف .اديدج اجيوزت اهجوزت ناف يراوحلا وبا
 اذاف .اهقرافيف هريغ اجوز هدعب جوزتت ناالا قالطلا نم يقب
 . تاقيلطت ثالثب هعم تناك هريغ جوز دعب وه اهجوزت

 ةعبرأ يضمت يتح اهكرت مث ثالث قالطب اهنم آلا اذإو : ةلاسم
 ءاليالاب نيبت لاق نم لاقو . ثالثلاب اضيأ نيبت لاق نم لاق دقف رهشا
 .اهب تناب ةدحاو ةقيلطت يهو .اندنع لوقلا رتكا اذهو

 اذك عضوم ىلا جرخت مل نا اهقالطب فلح نيمي لك كلذكو : ةلاسم
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 تدسف كلذ لعفي نا لبق اهيطو ناف اذكو اذك لعفي مل نا وأ اذكو
 رهشا ةعبرأ يضمت يتح كلذ لعفي ملو اهطي مل ناو ادبا هيلع
 ملعي رهشا ةعبرالا يضم ليق ل اح ت ءاج ن او . ءالنال اي هنم تمرح

 .فلح امب ثنحلا عقو دقف هلعفي نأ فلح يذلا كلذ لعف تاق دق هنا

 اهجوزتف اهبطخ مث هنم تنابف رهشا ةعبرا ىضمف آلا نمو : ةلاسم
 سيل ةدتيم حاكن اذه نأل اهيلع ةدع الف اهب لخدي نآ لبق اهقلط مث .

 لوالا قادصلا اهلو رخآلا قادصلا فصن اهل ءيش يف لوالا حاكنلا نم
 .اهب لخد ناك نا لوالا حاكنلاب مات

 هيفف رهشا ةعبرالا نود اتقو طرشو ءاليالاب فلح نمو : ةلاسم
 رهشا ةعبرأ يضمت يتح هنيمي يق ربي مل اذإ لاق نم مهنمف . فالتخا

 ءاليالاب فلح نمو . نيبتال لاق نم مهنمو . ءاليالاب هتجوز هنم تناب
 اذإ هيلع لخدب ءاليالا نا قافتا هيقف رهشا ةعبرأ قوف تقولا لعجو
 . رهشا ةعيرأ تضم

 ةرحلاك ةمالا سيلو اهيطو هلف اهاطي يتلا هتما نم الأ نمو : ةلاسم

 يف ةلي يبنلا نع ءاج امك اهيطو نع فلح نا هنيمي رفكيو .اذه يف
 .ةيرام هتيراج هسفن ىلع مرح نيح هترافك

 كلت قو ةيرقلا هذه لخديال فلح نم هتنا دبع وبأ لاقو : ةلاسم
 نبيبت هتارما نا رهشا ةعبرأ تضم يتح لعقي ملف هتأرما ةيرقلا

 . ءاليالاب
 اهلخدي ملف .اهيف هتجوزو ةيرق لخديال فلح نمو : ةلاسم

 لخدي الف . ةيرقلا كلت يف اهانكس طرش هيلع نكي ملاذاف رهشا ةعبرأ
 ءاليالا هيلع لخدي موق لاقو . ةيواعم يبأ نع دوجوملا يي ءاليالا هيلع

 . ملعا هتناو

 ةعيرآ تضم اذإ موق لاقف ءاليالا تقو ءاضقنا ق اوفلتخاو : ةلاسم

 سابع نياو دوعسم نيا لاق كلذيو ةنئاي ةقىيلطت يهو رهشا
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 ديز نب رباجو رمع نباو تباث نب ديزو نامتع نع كلذ يورو
 يضم دنع فقوي موق لاقو . ةعجرلا كلمي ةقيلطت موق لاقو .مهريغو
 رمع نباو بلاط ييأ نب ىلع لوق وهو قلط اماو .ءاف اماف ةعيرلالا

 نميف اوفلتخاو . ءادردلا يبآو نامتعو رمع نع كلذ يورو ةشئاعو

 .ءاليا نوكيال موق لاقو .ءاليا نوكي موق لاقف لوخدلا لبق يلؤي
 لاقو . ءاليالا نوكي موق لاقف جيوزتلا ليق ءاليالا يق اوفلتخا كلذكو

 لثم وه موق لاقف .:دبعلا نم .. ءاليالا ي اوفلتخاو . ايلوم نوكيال موق
 ناكف مهئاسن نم نولؤي نيذلل :ىلاعت هلوق رهاظ مهتجحو رحلا ءاليا
 هؤاليا موق لاقو نا رهش هؤاليا موق لاقو . جاوزالا عيمجلا مزال كلذ
 فنصملاو باتكلل فلؤملا ربغ لاق . ةعبرأ ةرحلا نمو نارهش ةمالا نم

 باب يف نكي نا نسحي بايلا اذه نم اهلك .. اشيامو ةلاسملا هذه هيلا

 .هذه يهو بجيالامو ءاليالا هب بجرام

 فلحيف مهيلا تضمف اهلهأ ىلإ اهلسري نا هتأرما تبلط نمو : ةلاسم

 كلذ يف ءالياالف رهشا ةعبرأ تضمف ءيجت يتح اهيتايال اهجوز
 يتح اهلخدي ملف يوزن لخديال فطف ةأرما يوزن يف هل ناك نمو
 . ءاليا اهيلع سيلف .رهشا ةعبرأ تلخ

 رهشا ةعيرأ اهكرتف هتأرما عماج نا هدي هتا عطق لاق نمو : ةلاسم

 . هيلع ءالبا الف

 يتح ءالبا نوكدالو ءاليا الف رهشا ةعيرأ هتأرما رجه نمو : ةلاسم

 .كلذ هبشي نيميب وآ هنناب فلحي
 ملو هعفن نيميلاب الصتم هللا ءاش نا ينثتساو فلح نمو : ةلاسم

 . ءاليا همزلي

 تضم يتح اهيلطن ملق ةجاح هتارما ىلإ بلطيال فلح نمو : ةلاسم

 . كلذ يف هيلع ءاليا الف . رهشا ةعيرأ

 ءاضقنا لبق اهاطي مث رهش ىلا هتجوز اطيال هناب فلح نمو : ةلاسم
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 ١ اهي فلح يتل ا هنيمد ةر اقك هيلعو هيلع مرحتال 7 رهشل .

 الخ يتح اهأطي مل مت رهش ىلا هتجوز اطيال هتناب فلح نمو : ةلاسم
 نم مهنم ءاملعلا نم فالتخا هيفف رهشا ةعيرأ الخ اهكرت مث . رهشلا

 لاق نم لاقو . ءيش اهئطو نع هرجحي مل هنال ءاليا اهيلع عقيال لاق
 . عيبرلا نع اذه اولاقو ءاليالا اهيلع عقو هنيميل ةنج اهكرت اذا

 غليت يتح ءالدالا اهي عقي الف ةيبصلا هتجوز نم ىلآ نمو : ةل اسم

 .اجوز هب ىضرتو

 اهاطدال هللاي فلحق هتأرما هنم تيره نمو بوبحم نيب دمحم : ةل اسم

 اساي اهيلع يرآ الق . رهشا ةعيرآ تلخ يتح عجرت ملق عجرت يتح

 .هل ةيصاعلا يه تناك نإ ءاليا اهيلع عقيالو

 لاح يف اهئطوف نج مت اهاطيالا هتأرما نم يلآ لجر يف ليقو : ةلاسم

 اهاطيالو . ءاليالا هنع طقسيو هنيمي يف ارب هنم نوكي كلذ نا هنونج
 ءاليالا مدهني لاق نم لاقو . هيلع ءيشال ورقك اهئطو ناق رفكي يتح
 لاوز لاح ق لقعنخلا ماقم هنم ماق كلذ نال هيلع ةراقكالو يطولاب هنم

 كلذ نا ةنونجم يهو اهئطوو يه تنج نا كلذو ليق . ثنحلا هنع

 اهئطو اذا ةرافكلا هيلع نوكتو ءاليالا هنع طقسيو هيف هنم نوكم
 اهئطو ىلع هتربج هتأرما نآ ولو ليق . يتيقفم وهو ةنونجم يهو
 يف هجرف تلخداف يطولل ةيلوتملا يه تناكو هيلجرو هيدي تطبرف
 نا لاق نم لاقو . كلذ يق هيلع ثنحالو ءاليالا هنع مدهي كلذ ناك اهجرف

 كلذ ق يلع ثنحالو لقعلا حيحص روبجم هنال هنع رءالبالا مدهيال كلذ

 ملام ءاللبالا ىلع نوكيو ثنحلا هيلع ناك يرخا ةرم ءيطوا اذاق

 .اطب

 لتقي مل نا قلاط تنا هتأرمال لاق لجر يف لوقت امف هل تلق : ةلاسم

 هتأرما قالطب فلح اذا هنا راتالا ضعب يف دجوي دق هنا يعم لاق هايا

 نم قلطت اهنا اهلعف هيلع ةروجحملا يصاعملا نم ائيش لعقي مل نا
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 هيلع فلح يذلا كلذ لعف ناف يلؤم هنا لوقلا رثكا نا يدنعو . اهنيح
 تلق . ءاليالاب تناب رهشا ةعبرالا لعفي مل ناو . هنيمي قربو منا

 . ينعملا اذه يف هبشا ءاليالا هنا يدنع لاق . اذه يف كبجعي امف هل

 دعب نم هتأرماب جوزتي له راهظ وأ ءاليا ف فلح نم نعو : ةلاسم
 كلذ نوكب امناو ادددج اجيوزت اهعلاخ وا اهنم رهاظ وا اهنع الآ نا

 اهيلا عجر قالطلا نم ءيشب هعم ةيقاب تناك اذاق . ةدحاو ةقيلطت

 علخلاو هيلع لجا الو راهظلا ةرافك رفكي يتح اهاطيالو ديدج حاكنب
 نيبت امناف لجالا ليق هب تناب امهياف رهاظو اهنع يلآ ناف . ةقيلطت
 كلذكو . ةقيلطتب نيبت اهناف . اهقلط مث اهعلاخ اذا كلذكو . ةقيلطتب
 يضقنت يتح اعجارتي مل اذاف اهنم رهاظ وأ اهنع الآ مث اهعلاخ نا
 مث ةدعلا ف اهعجار ناق ةدحاو ةقيلطت علخلاي الا نبيت مل ةدعلا

 ءاليالاو علخلا نم نيتقيلطتب تناب ءاليالا لجا وأ راهظلا لجا ىضم

 . راهظلاو
 ةدخاو ةرافك يهف ةدحاو نيميب ةوسن عبرا نم يلآ نمو : ةلاسم

 ةدحاو لك نم يلآو. هناميا قرف ناو اعيمج نهيلا ىفي نأ هيلعو

 .ناميا ةعبرأ هيلعف
 يتح اهاطيالو اهدري نا هل سيلف قالطب هتارما نم يلآ نمو : ةلاسم

 سيلو . ءاليالاب نيبتف رهشا ةعبرا يضمت وا هيلع فلح يذلا لعفي
 .اضيا اهل درال هتقو لبق قالطلا باجيا اذه لاق نل

 ملو رهشا ةعبرا تضم اذاف لماح يهو هتأرما نم ىلآ نمو : ةلاسم

 يتح اهجوزتيالو اهيلا ءاف نكي مل اذا اهجوز تتاف دقف اهلمح عضت

 ملف كلذ وحن وا رهشا ةسمخ هتأرما برقيال فلح اذإو : ةلاسم

 فلح اذاو . هيلع ةرافكالو هنيمي يف رب دقف اهجوزت مت تنابو اهبرقي
 اذاف اهجوزت مث ءاليالاب تناب يتح اهكرتف اتقو تقوي ملو اهبرقيال
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 ةعبرا يه لاق . ءاليالا فورح نع هتلاسو عاقرلا باتك نمو : ةلاسم
 هتفرع يذلاف اذإو نااما فنصملا لاق . ملا ذاو اذإو مل ناو نأو نا
 نا هلوقك ةصاخ يطولاب نيميلا ق الا ءاليالا امهيف لخديال امهيا
 نم انوكيالف يطولا ريغ يق اماو . قلاط تناف كتيطو اذإ وأ كتيطو
 عقيالف تلعف اذا وأ قلاط تناف اذكو اذك تلعف نا لاق اذا هنال ءاليالا
 نا هل لحيالو . ءاليا افرح امهف مل ناو مل اذإ امأو . لعفلاب الا اقالط
 مل نا لاق اذإ هنأل ءاليا نوكي الف يطولا ق الا لعقلا دعب الا اطي
 اهاطي مل نا ليق دقو .ملعا هناو هل حابم يطولاف قلاط تناف كاطا
 يناثلا بابلا رخآ يف اهحرشو ءاليالاب تتاب رهشا ةعبرأ يضقنت يتح
 . نسحلا ييأ نع
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 رشع عساتلا بابلا

 بجيالامو ءاليالا هب بجيام

 برقيال فلحي يذلا يف ليقو رفعج نب عماج نم ةفاضملا ةدايزلا نم
 يذلا تقولا ناك نإ لاق نم لاقف . رتكأ وأ لقأ وأ ةليل وا ارهش هتأرما

 همزليالو ثنح هيلع نكي مل ىضقناو رهشا ةعبرأ نم لقأ هيلع فلح
 نم لاق نم لاقو .هل حابم كلذ نأل دعب نم ىطولا كرت يق ءاليالا
 .ملف كلت هنيميل ةنج اهكرت اذإ هريغو هتنا همحر عيبرلا نع ءاهقفلا
 فلح يذلا تقولا ناك ولو ءاليالاب هنم تناب رهشا ةعبرأ اهاطي
 .ذخاف عيبرلا لوقب يراوحلا وبا لاق .رهشا ةعبرأ نم لقأ هيلع

 نيبت يتح اهكرتي مت ةنس هتارما نم يلوي يذلاو هنم : ةلاسم

 كلت اهثطو نع فلح دق وهو اضيا ةنسلا يف اهجوزتي مث ءاليالاب
 نع كسميف ءاليالاب تنابو رهشا ةعبرا ىضم نا لاق نم لاقف ةنسلا
 ناف اهجوزتي مت رهشا ةعبرا نم لقا ةنسلا نم يقبي يتح اهجيوزت

 ثنحالو اهئطو هلو هنيمي يف رب دقف ةنسلا يضقنت يتح اهاطي مل
 .هيلع

 مث ةيناث اهجوزت نا لاق اذه يق هللا همحر هتلادبع ييأ نعو : ةلاسم

 جرختالو ةيناث ءاليالاب هنم جرخت مل رهشا ةعبرأ اهئطو نع كسما
 نمل اذهو . ةنسلا يق اهئطو اذا هنيمي ةرافك هيلع نكلو لوالاب الا هنم

 .ذخان هيو انئاهقف عم رتكالا وه يأرلا اذهو قالطلا ربقي فلح

 تبهذ تناك ناف . اهلهأ يف هتأرما يتايال فلح اذاق هنم : ةلاسم

 اهل عضوم ىلا اهيتاأيال فلحي يتح ءاليالا همزلي مل ةهراك وهو هيلا
 اهلها ىلا تجرخ اذا لاق نم لاق يراوحلا ويأ لاق .هيف ةنونيكلا هيلع

 نا لاق نم لاقو . ءالبالا اهيلع عقي لاق نم لاقو ءاليا اهيلع عقي مل
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 تناك نا لاق نم لاقو . ءاليالا اهيلع عقو هنذاب مهيلا تجرخ تناك

 تطرش نكت مل ناو ءاليالا اهيلع عقو اهلها عم ينكسلا هيلع تطرش
 اذكه .هيآرريغبوا هيأرب تجرخ . ءاليالا هيلع عقي مل ىنكسلا هيلع
 . ذخان هبو بوبحم نع دجوي

 اذه يف ةليللا اهاطي مل نا هتأرما قالطب فلح لجر يق لاقو : ةلاسم
 انئاهقق ضعب فلتخاف تيبلا ف اهئطو مث طئاحلا ف اهئطوف تيبلا

 نا لبق اهئطو ثيح هيلع تمرح اهار نم لوق لوقلا رثكا اكو كلذ ي
 . تيبلا يق اهاطي

 تناف ةدحاو ةرمالا ةنس كتيطو نا هتجوزل لاق اذا اماو : ةلاسم

 اهاطي مل تيقب ناو . ءاليالا هيلع لخدي الف اهاطي مل امف . قلاط
 . اهيطو هل تقو لك يق نال . ةنسلا يضقنت يتح رتكا وا رهشا ةعيرا

 مت كلذ دعب وا ةنسلا كلت لوأ يف اهانتتسا يتلا ةرملا كلت اهئطو ناف

 ثنحيالو ءاليالاب تناب رهشا ةعبرا يضمت يتح هنيمي لاحل اهكرت
 ردقب ةيناث اهئطو ناف دعب عقي مل ثنحلا نال قالطلاب هنيمي يق
 قالطلاب ثنحلا عقو دقف ناناتخلا يقتليو لسغلا هيف بجيام
 قالطلا نم يقب امب اهدري نا لبق عامجلا ىضما نا ءاليالا نم جرخو
 .ادبا هيلع تدسف ثنحلا عقوو نعط امل

 فوجلا لخديال فلحف فوجلاب هتأرماو راحصب لجر نعو : ةلاسم
 لحي هنأل هيلع لخديال ليقو . ءاليالا هيلع لخدي هنا ليق دقف . ةنس
 . فوجلا ريغ يف اهئطو هل

 بجي ةنس هتأرما اطيال نا ىلع الام الجر ىطعا لجر نعو : ةلاسم
 . ملعا هتناو ءاليا هقحليال لاق .ال ما ءاليالا هيلع

 ىلا كتجوز تئطو نا قلاط كما هنبال لاق لجر نعو : ةلاسم
 نم هما بهذت نا ةفاخم رهشا ةسمخ هتارما سمي ملف رهشا ةسمخ

 .ال لاق . ءاليالا هيلع لخدي له هيبا
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 ل امف رهشا ةسمخ ىلا ينتبرق نا هتجوز هل تلاق لجر نعو : ةلاسم
 هيلع لخديأ رهشا ةعبرا يضمت يتح اهبرقي ملف هللا هجول ةقدص
 .ال لاق .ءالدالا

 رباج نعف رهشا ةعيرا هتأرما رجه نمو ءاضلا باتك نم : ةلأسم

 اهعماجيالو اهسميال هتناب مسقا نوكي ناالا هيلع ءيشال هنا ديز نب
 . ءاليا وهف

 الا ءاليا نوكيال لاق سابع نبا نع ديز نبا رباج نعو : ةلاسم
 . فلحب

 عقيالف قلاط تناف كأطا مل نا هتأرمال لاق نمو هنمو : ةلاسم
 بجي امناو ىطولا عنمبال نيميلا نا كلذ ق ةلعلا ءالبا اذهي اهيلع

 ءايشالا نم ءيش ق اناح يطو اذا نوكيف يطولا عنمت نيميب ءاليالا

 هل حابم اذهو اهيلا يهتني ةياغل وا هلعفي ببسل هيلع اروجحمو
 ةلاح ءيجت نا الا يطو نا ثنح هيلع عقيالو هيلع ءاليا الق يطولا

 مل ناو . تقلط لاملا كلذ ربأ اذاف لاحب اهئطو يلع ردقيال هنا فرعي

 اهئطو هل احابم ناك دق هنال هترتو هتجوز يهو تتام يتح اهاطي
 .ادبا اهئطو ىلع ردقيال هنا فرعي ةلع هب عقت ناالا

 امكبرقأال هتناو هتمال وا هتأرمال لاق لجر نعو هريغ نمو : ةلاسم
 نوكيو هنيمي يف اثناح نوكي له . هتأرما اطيالو هتما اطي ناكف
 مل ناو ثنحدالالاق . رهشا ةعيرا الخ اذا ءالدالاي هتأرما نيتو اناح

 .ءاليالاب هنم تناب رهشا ةعبرا ولخي يتح هتجوز اطي

 قالطلا ينيلاست موي هتأرمال لاق لجر نع رباج لئسو : ةلاسم
 هربغ نمو . ةدحاو قلاط يهف قالطلا هتلأس اذا لاق . قلاط تناف
 يتح هلاست مل ناف قلطتف قالطلا هلاست يتح اهاطيال ليق دقو لاق

 يهو ءاليالاب نيبتال ليقو .ءاليالاب نيبت ليق دقف رهشا ةعبرا يضمت
 وا مويلا كلذ ق قالطلا هتلاس مت هتلاس موي اهئطو ناف ادبا اهلاحب
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 هلاست مل ناو .ادبا هيلع تدسف اهيف اهئطو يتلا ةليللا كلت ةحباص

 نيبتال اهنا لوقي نم لوق ىلع هيلع رسفتالو ءاسأ دقف مويلا كلذ ف
 . ءاليالاب

 تيبيالو اهلبقيالو هتأرما ملكيال فلح لجر نع لئسو : ةلاسم
 اهعماجي نا ردقي هنأل ءاليالا كلذ يف هيلع لخديال لاق نم لاق . اهعم
 كلذ نم هيلع فلحام لعف اذاو كلذ وحنو اهلبقيالو . اهملكيالو
 . هنيمي ةرافك هيلعف

 يحضالا ىلا يدلو شاع نا هتأرمال لاق لجر نع هتلأسو : ةلاسم

 ىلإ شاعف دلو هل فلح يذلا لجرلا ناك نا عيبرلا لاقف .قلاط هماف

 مل ناو اهتعجر كلمي هتنادبع وبأ لاق .ةنياب قلاط دلولا ماف ىحضالا
 هنم دلو هتأرمال ناك نا هربغ لاق . ساب الو هيلع قالط الف دلو هل نكي
 كلمي ةقيلطت هتأرما تقلط يحضالا ىلا دلولا شاعف هربغ نم وا

 .اهتعجر

 مل نا هتآرمأل لوقي لجر نعو ينايسبلا نسحلا يبأ نع : ةلاسم
 نيبت له رهشا ةعبرأ تضم يتح اهعماجي ملف قلاط تناف كعماجا
 ةفرعم تدراف ءاليا هيلع سيل ةلاسملا اذه يف تيقل ينأل ءاليالاب هنم

 ءاليالا هيلع نا هب ذخان يذلاو كلذ يف ييأر نا باوجلا .كلذ يف كيأر

 اهكرت مث . اهعامج ىلع فلح هنأل تناب رهشا ةعبرا اهكرت اذاف
 ةعبرأ صبرتلا بجوأ دق ىلاعت هتناو رهشا ةعبرا تضقنا يتح اهل املاظ

 هيف قالطلا نأل قالط وا نيميب هتجوز عامج نع فلح نمل رهشا
 قالطلا اومزع ناو .هئحيحر روفغ هتنا ناف اؤاف ناق :ىلاعت هتنا لاق ناميالا

 لمعلاو . سانلا رثكا هيلع اذهف . رهشا ةعبرالا رورم قالطلا مزعو
 مل نا قلاط اذه هلوق لوقي كلذ يق ءاليالا بجوي نم لعلو هيلع

 تأت مل ةنسلاو هيأر كلذو اهتعماجم نع اهعدري امم سيل اهعماجا

 هتجوز عامج نع فلح نم ىلع ءاليالا باتكلا بجوا امناو باتكلا الو
 . نيمي وا قالطب
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 نورشعلا بابلا

 كلذ ريغو ىطولا قو لمحلاب ءاليالا ي

 هتأرما لمحت موي وأ قلاط هترماف هوخا مدقي موي لاق لجر نعو
 اهاطيا قلاط يهف هتأرما تلمح نا وأ هوخا مدق نا لاق وأ قلاط يهف

 . هوخا مدق يتم وا هوخا مدق نا وا هوخا مدق اذا هلوق ق اماقف . ال ما

 نا هلوق اماو . قالطلا عقي مل هوخا مدقي يتح اهاطي نا هل اذهف
 مث ةفطنلا لزني يتح ةرم اهاطي اذهف . قلاط يهف هتأرما تلبح

 اهلمح نابتسا ناف . ضيح ثالث ضيحت يتح اهيطو نع كسمي
 نع كسمي مث يرخا اهيطوف عجر اهلمح نبتسي مل ناو تقلط
 وهو تقلط اهلمح نابتسا ناف ضيح ثالث ضيحت يتح . اهئطو
 موي لاق ناو .كل تفصوام ىلعف اهلمح نبتسي مل ناو اهدرب كلما
 هوخأ مدقي يتح اهاطي نا هل سيلف قلاط هتأرماق هوخا مدقي

 هنم تجرخ هوخا مدقي يتح اهاطي نا هل سيلف قلاط هتأرماف
 نا هل ناكو . تقلط رهشا ةعبرا ءاضقنا لبق :هوخا مدق ناو . ءاليالاب

 نيبت اهنا ليق دق معن لاق هريغ نمو . اهقالط نم يقب امب اهدري
 اهئطو عونمم هنأل قلاط هتأرماف هوخا مدقي موي هلوق يق ءاليالاب
 لوأ ف تقلط دق نوكتف هوخا مدقيو مويلا لوا يق اهاطي نا اطايتحا

 يهف مويلا كلذ مدقي مل ناو . هيلع تمرحو ةقلطم يطوو مويلا كلذ
 لصالا نال ليبسلا اذه ىلع ءاليالاب نيبتالو هيلع مرحتالو هتأرما
 .كل تقصوام عقي نا الا اطادتحا روجحم امنا ميرحتي روجحمي سيل

 اماو . لاق امك وهف مدق يتم وا مدق اذا وا هوخا مدق نا هلوق اماو

 هنا ريغ لاق امك وهف تلمح اذا وا قلاط يهف هتأرما تلبح نا هلوق

 دلوب تءاج متفصوام ىلع هيطو ضيح ثالث نم رهطلا دعب اهئطو
 يطو هنال هيلع تمرح ةيطولا كلت اهئطو موي نم رهشا ةتس نم لقال
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 ىلع دهشي نا ضيحلا ثالثلا نم ترهط اذا هل بجواف . ةقلطم الماح
 تلمح دق نوكت نا اهلعلف . هل اطابتحا اهاطب نا دارا املك اهتعجر

 يطو دق ناك يطوو قالطلا دعب اهدر اذاو . ةقلطم يطوف تقلطو
 اذه ىلع دلولاب تءاج اذاف اقالط اهيلع بجوي نا ربغ نم طايتحالا

 ةقيلطتب تبهذو هيلع دسفت مل اهئطو نم رهشا ةتس نم لقالا
 بجي ملف .قلاط تناف يمحت موي هلوق اماو . نيميلا مدهناو ةدحاو
 قالطلا عقيو لمحت يتح ادبا اهاطيال هنا انعم يذلاو ءيشب هيق

 هنم تناب رهشا ةعبرا يضمت يتح اهاطي ملق اهكرت ناف . اهدربو

 تناب اذاو . ءاليالاب هنم نيبتال لاق نم لاقو .لوقلا ضعب يف ءاليالاب

 هريغ عم يهو تلمحو هريغ اجوز تجوزت وا قالطب وا ءاليالاب هنم
 ىلع اهئطو عونمم وهو هيلا تعجرف لمحت ملامو نيميلا تمدهنا
 مل ضيح ثالت اهكرت مت ةيطو اهئطوو اهدر ناف .كل هتفصوام
 اهنال يدنع زئاج هل اذه ىلع ناك اهيطو مث اهيطو اذإ اهدر مث اهطي
 درلا لبق نم تقلط دقف اهيطو يذلا مويلا كلذ يف لمحت تناك نا
 مل تناك نا اهدر دقف تقلط دق تناك ناو . هتارما تراصف اهدرو

 يتمف ليبسلا اذه ىلع ةبأد نوكي اذه ىلعف هتأرما يطو دقف قلطت
 نا اذهو . قالطلا نم يقب امب هعم تيقبو . نيميلا مدهنا دقف تلمحام
 درلا عقنيالف ةدحاوب هعم تناك ناو . دحاو نم رثكاي هعم تناك

 اهرهط دعي اهيطوق ةدحاوي الا هعم تسيل تناك ناق .ه ائيش انهاه

 لوق وهو .لوقلا ضعب ىلع ةقلطم يطو هنا لقا مل ضيح ثالث نم
 تءاج ناف . نيلوقلا نيبا يدنع وهو . ءاليالاب نيبت اهنا لوقي نم
 لقا مل اهيلع فلح ةعاس لوا نم اهيطو نم رهشا ةتس نم لقا دلوب
 لاق امناو . نببميلا لبق ناك لمحلا نا تملع دق ينال . هيلع تمرح اهنا

 لعفلا نم ىضم اميف قالطلا هب عقيال لبقتسم لعف اذهو لمحت موي
 دعي اهيطو . دقو ةلاقملا هذه اهل لاق نم رهشا ةتسل دلوي تءاج ناو ..

 تءاج اذا هيلع دسفتو نيميلا دعب يطولا ماكحا هيلع عقو دقف . كلذ

 كرت دق ناك اذاو نيتنس ىلا ادعاصف رهشا ةتسل اهيطو نم دلوب
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 فلح ناك دقو . اهايا هيطو دعب دلولاب تءاجف اهيطو نم اهيطو
 قالطلا بجو . نيتنس نم لقال دلولاب تءاجف لمحت موي اهقالطب
 لقا مل اهيطو نم نيتنس نم رثكال هب تءاج ناو .ادبا هيلع تمرحو
 دقو .كلذ نم اهيطو كرت دق ناك اذا هنلا نيبو هنيب اميف مرحت اهنا
 اذا اهجوزتي نا يدنع هلو دلولاب اهتدع تضقناو لمحلاب تقلط

 نم هناو هنم دلولا نا هيلع موكحملا مكحلا اماو . هريغ اجوز تجوزت
 لاق يذلا كلذكو . هيلع تمرح ةقلطم يطو هنا وأ اهيطو ةيطو رخآ
 مدق ناف . مويلا كلذ ق اهطو دارا اذا اهدرب هناف . هوخا مدقي موي

 باتك ىلا عجر ملعا هتناو كلذ هل زاجو . اهدر دق ناك اهطو دقو هوخا

 .عرشلا نايب
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 نورشعلاو يداحلا بابلا
 هيف ةنعطلاب رمؤي يذلا قالطلاب ءاليالا يف

 بلاطلا وه الا هلا ال يذلا هتناو هتجوزل لاق لجر نع رثؤملا ابا تلاس
 دق رثؤملا وبأ لاقف .اتالث قلاط تناف الاو ادبا كتعماجال بلاغلا
 هب تءاجالو نيملسملا لوق يف اهيف دجن ملف مكتلاسم يف انرظن

 ثالت عوقو الا هدعيو هياحص أ نع الو ةايم يينل ا نع ثدداحال ١

 نا رمآ كرما تنا ناف نهب مسقلا ناك اذا ثنحلا هتميزع دنع تاقيلطت
 تنايو نميلا ةراقك كيلع بجوو . ثالثلا تعقو دقف ةنعط نعطت

 قوف ةنعطلا ىلع تدز تنا ناو . كربغ اجوز حكنت يتح كل لحتالو
 انخايشا نع انظقحام اذه كيلع تمرح لسغلا بجوو ناتخلا ءاقتلا
 ناق . ءاليالاب تناب رهشا ةعبرا يضقنت يتح اهتكرت ناو . انئاهقفو
 تنا ناف ادبا كيلع تمرح اهتيطو مث باطخلا يف اهتبطخ تنا
 ثالثب تناب لسقفلا بجيو ناناتخلا يقتليام ردقب ةنعط تنعط

 ملف اهتكرت تنا ناو .كريغ اجوز حكنت يتح كل لحت مل مت تاقيلطت
 اهنع تام وا جوزلا اهقلط مت كاوس تجوزتف باطخلا يف اهبطحت
 ناناتخلا يقتليام قوف ايطو اهتيطو ناف . باطخلا يف اهتبطخ مث
 يقتليام ردقب ةنعط تنعط تنا ناو . كيلع تمرح لسقلا بجيو
 اهيلا كل نكي ملو تاقيلطت ثالثب تناب لسغلا بجيو ناناتخلا
 اذاف اهنع تام وا جوزلا اهقلط ناف .كربغ اجوز حكنت يتح ةعجر

 رهمو ديدج حاكنيب باطخلا ق اهطخت نا كل تلح اهتدع تضقنا

 كمزلت نيميلا ةرافكو تئش فيك اهيطوو اهعم ماقملا كل لحو ديدج
 ةنعط نعطتام لوا نم كمزلت نيميلا ةرافكو ةنعط نعطتام لوا نم
 . مايا ةتالت مايصق دجت مل ناق . نيكاسم ةرشع ماعطا

 اهرشابي مل مت اهرشابيال هتأرما قالطب فلح لجر نعو : ةلاسم
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 عجر ناف تلق .ءاليالاب هنم تناب لاق .رهشا ةعبرا تلخ يتح
 ال لاق .رهشا ةعبرا الخ يتح اهرشابي ملو ديدج حاكنب اهجوزتف
 ديعس وبأ لاق . اهرشابي يتح ثنحيالو لوالا ءالبالا دعي هيلع ءالبا

 ءالبالا هقحلي اهطي ملام لاق نم لاقو. لوقلا رثكأ وهو اذه ليق دق
 . ثالتلاي نيت يتح ءالدالا دعي

 ىتح اهطي مل ناف ةنس ىلا اهاطيال ةأرما هلو فلح لجر يق : ةلاسم
 ةنسلا نم يقب اذا اهبطخ ءاش ناف .ءاليالاب تناب رهشا ةعيرأ يضمت

 ريغ دارأ وه ناو . ةنسلا يضمت يتح اهاطيالو .رهشا ةعبرا نم لقا
 مث كلذ ىلع ديزيال ةفشحلا بغت يتح ةدحاو ةنعط نعطيدلق كلذ

 تمرح كل تفصو امم رثكا يطو ناو اهتعجر ىلع دهشيو اهنع عزنيل
 لاق امك وهف اهاطيالا اهقالطب فلح اذا اذه ددعس وبأ لاق .ادبأ هيلع

 . نيمي ةرافك هيلع امناف اهبطو ناق . ةنس ىلا اهاطيال فلح اذا اماو

 تناب رهشا ةعبرا يضمت يتح اهطي مل ناو . ءاليالا هنع مدهنيو

 . نبمي ةرافك هيلع امناف ةنسلا ليق اهبطوو اهدر ناق ءاليالاي

 ةدحاو هتجوز قالطب لجرلا فلح اذإو. ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم
 ناو ءالبالاي تتاق دقف اطب ملو رهشا ةعيبر تضقنا اذإو . اهاطدال

 نا هب رمؤي يذلا نكلو .آدبا هيلع تذسف عامجلا متاو اهيظو
 بيغتو ناناتخلا يقتليام ردقب ةنعط يطولا عضوم يف هركذب نعطي
 يف ثنح دقف كلذ لعف اذاف . عزني مت لسغلا بجيو اهدحو .ةفشحلا
 كلذ هيلع عقو دقف نيتنثا وا ةدحاو قالطب فلح ناك ناو . هنيمي
 يقب امب هتجوز تناك اهدر اذاو .نذا هيف اهدرب كلما وهو . قالطلا
 رهشا ةعبرأ يضمت يتح كلذك لعفي ملو اهكرت وه ناو قالطلا نم
 فلح يذلل يغبنيو . ملعا لاو ةنياب ةقيلطت يهو .ءاليالاب تناب
 اهيطو نع كسمي نا ةدحاو ةرمالا ةنس اهاطيال نا هتجوز قالطب
 يتلا ةرملا كلت اهيطو رهشا ةعبرا نم لقا ةنسلا نم يقب اذاف
 ةرم الا اهطي مل ناو . ةنسلا متت يتح اهيطو نع كسمي مت اهانثتسا
 .عرشلا نايب باتك ىلإ عجر . فلح امك
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 نورشعلاو يناثلا بابلا

 كلذ هبشأ امو يطولاب نيميلا

 كل تلق دق هل تلاقف هل لوقت يتح هتأرما عماجي ال فلح يذلاو

 ناك ناق اهعماج وا اهعماجي ملف كلذ هيلع ددرت كل تلق دق اذه

 هذه هنيمي يف هيربي الوق هل تلاق دقف كل تلق دق تلاقف هلوقل السبرم
 مكح هنع لاز دقف اهطي مل ناو . هيلع ءيشالف كلذ دعب اهيطو ناف

 كلذ يف نا بسحاف . هنيميل ةنج اهكرت ناو . نيميلا لاوزب ءاليالا
 نآ الا اهل لاق ناك ناو . رهشا ةعبرأ ىلإ اهكرت نا ءاليالا يقو افالتخا

 اهنم لوقلا اذه يدنع هعفني الف كلذ دارأو اهعماجي نا هل لوقت

 تناب رهشا ةعبرأ يضمت يتح اهطي مل ناو 0 ثنحلا هنع ليزيالو
 لوق يي درلا ي اهتعجر كرديال اهل هنم ةنياب ةقيلطت ءاليالاو ءاليالاب
 هنع لاز رهشا ةعبرألا لبق هل لوقت نا لبق اهعماج ناو . انباحصا
 .كلذ ف رظناف هنيمي ف ثنحو ءاليالا مكح

 مت . نهنم ةدحاو اطدال فلحف ةوسن عبرأ هل لجر نعو : ةلاسم

 يف هيلع لهو ثنحي له اهنيعب ةدحاو ىلإ دصقي ملو نهنم ةدحاو يطو
 ثنح دقف نهنم ةدحاو ىطو اذاف تفصوام ىلعف .ساب اطي مل يتلا
 ناو تلق . ىقب نم يطو اذإ كلذ دعب هيلع ثنحالو ةرافكلا هيلعو

 اهاطي مل يتلا نيبت لهو ثنحي له . ةدحاو الا نهيطوف نهاطيال فلح
 هيلعو ثنح دقف نهنم ةدحاو يطو اذاف تفصوام ىلعف ءاليالاب
 اذاف تفصوام ىلعف . يقب نم يطو اذإ كلذ دعب هيلع ثنحالو ةرافكلا
 اذا ءاليإ اذه يف هيلع سيلف نهلك نهاطيال اعيمج نهيطو نع فلح
 نيتنتا وا ةدحاو يطو ناف ءاليا هيلع لخدي مل نهاطيال فلح اعيمج
 ءاليالا . هيلع لخد ةتلاتلا يطو اذاف ةثلاثلا اطي يتح هيلع لخدي مل

 ءاليالاب تناب رهشا ةعبرا يضمت يتح ةعبارلا اطي مل ناف ةعبارلا ي
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 . ةعبارلا اطي يتح هنيمي يف هيلع ةرافكالو .اهدحو

 مل نا فلحف تهركو اهسفن هتأرما ىلا بلطي لجر نعو : ةلاسم

 هيلا تبلط ةقرفلا تفاخ املف هيلا بلطت يتح اهيلا بلطيال لعفت
 الخ يتح كلذ ىلع مث كلذ ىلا جاتحاال لاقف رهشا ةعبرا ءاضقنا لبق
 . ءاليا هنا يرأال ةلعل لاق رهشا ةعبرا

 ناكفاليل اهرشابيال قلاط هتأرما لاق وا فلح لجر نعو : ةلاسم

 هيلع ساب الف .ساب كلذ يف هيلع له ليللا اهعديو .اراهن اهرشابي
 لعف اذاف اراهنو اليل رهشا ةعبرا اهترشابم عدي ملام تفصوام ىلع
 . ءالدالاي هنم تجرخ كلذ

 ةجح ةئام ىلعق كيلع جوزتا مل نا هتآرمال لاق لجر نعو : ةلاسم
 . هيلع مرحتال اهناف . اهيلع جوزتي نا لبق اهئطوف

 مويلا اذه يق اذكو اذك لعفت مل نا هتجوزل لاق لجر نعو : ةلاسم

 يف اهيلع فلحام تلعف مث مويلا كلذ لوأ يف اهيطو مت قلاط تناف
 سيقتال ليقو . هيلع دسفت ليق دق هنا يعم لاق . هيلع دسقت له. هرخا

 عونمم ناك دقو هيلع سنقتال لوقي نم ةلع نم كعمامو تلق . هيلع

 مهعامجال هنا .يعم لاق ءاليالا هيلع لخاد ناك دقو لعقت يتح يطولا

 لعفت مل ناو قالطلا هب عقي امناو ءاليالا مكح هب عقيال مويلا يق نا
 لصالا ف ناكالو قالطلا مكح عقي ملو ربلا عقو دقف تلعف دق اذاف
 اهقالطب ىلآ دقو اهيطو اذا دسفت اولاق امناو . ءاليالا مكح هيلع بجاو

 مث .اذكو اذك مويلا اذه لعفت مل نا اهقالطب فلح ناق . اهيطو نا
 لاق .هلعفب اهيلع هيف فلحام تلعف مث كلذ يف لعفت نا لبق اهئطو

 لوقلا ضعب يف هيلع ءاليالا ماكحا قلعن ينعمب هنا يدنع جرخيف
 اهقالطب فلح دقو . رهشا ةعبرأ يضمت يتح هنيميل ةنج اهكرت ول نا
 اذا يدنع اميف ءاليالاب نيبت ليق دقف مويلا اذه لعفت مل نا اهيطو نا
 نيميلا مكح هنع مدهنا اذا ءاليالاب نيبتال ليقو .هنيمنل ةنج اهكرت
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 . يطولا هل حيباو
 ةعبرا ولخت نا لبق نمف هتأرما نم ىلآ لجر نعو مشاه لاق : ةلاسم

 لبق ليقو تعلتخا اذا اهارأام لاق . اهعلخ لبقو هنم تعلتخا رهشا

 موي نم اهتدعو .ءاليإ هيف هيلع لخديال كلذ نا الا رهشالا ةعبرألا
 . ملعا هقلاو ءالدالا مدهي علخلاو تعلتخا
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 رهشا ةعبرأ نودام ىلإ ءاليالا ق

 لخدت مل نا قلاط تنا هتأرمأل لجرلا لاق اذاو ةفاضملا ةدايزلا نم
 لجا مامت نودام رهشا ةتالت وأ رهش ىلا وأ ادغ وأ مويلا ديز راد

 ةعيرالا نود نوكي ادح كلذ ف دح اذاف . رهشا ةعيرا وهو ءاليالا

 كلذ مكح نوكيالو ءاليالا مكح هب نوكيال كلذ نا اوعمجا دقف رهشأ
 مل هنا افالتخا مهنيب فرعنال اوعمجا دقو جورخ يف ءاليالا مكح
 ثنحي هنا تقولا ءيجي دارأ هنا يدنع نا لبق نم هيلع فلحام لعفت

 مث كلذ لعف اذا كلذ ق اوفلتخاو . ءاليالاب هنم جرختال هتأرما ناو

 ءاليالاب نيبت اهنا ليقف رهشا ةعبرا تضم يتح هنيميل ةنج اهكرت
 الف . هنيمي يف ةنجلا ريغل اهكرت اذا اماو ءاليالاب نيبتال اهنا ليقو .
 نا ليق اهيطو اذا هيف اوفلتخا اؤاف التخا كلذ يف ملعنالو هيلع ءاليا

 لجالا كلذ ىلا وا تقوملا تقولا كلذ يف هيلع يذلا كلذ لعف مت لعفت
 يطو دق هنأل لعفي مل وا لعق هتأرما هيلع سقت لاق نم لاقق دودعملا

 هنا عامجالا ف هيلع ةقلعتم تناك نيميلا نال حابم ريغ هيلع اروجحم
 يف هيلع ةقلعتم نيميلا تناك امك لعفلاب الا قالطلا نم هل جرخمال
 نم برض ءاللبالاو . لعفلاب الا ءالبالا نم هل جرخدال هنا عامجالا

 ةلبقلا لها نأل ةلبقلا لها عامجا ق ءاليالا نم بجوا قالطلاو قالطلا
 ماكحا ف افالتخا مهنيب ملعنالو اذه يق ءاليالا ماكحا يف نوفلتخي
 داسفلا ىلع هنم امادقا تاروجحملا ف يطولا ىلع همادقاو اذه يف قالطلا
 عقوا دقف مويلا وا لجا ريغل ديز راد لخدي مل نا كلذ يف قرفالو لاق .
 ناكل كلذك كلذ ناك ولو هيلع فلحام لعفي مل نا لاحم الف قالطلا
 نا لعف مث اهيطو مت لجا ريغل ديز راد لخدت مل نا اهقالطب فل اذا
 لاق نم لاقو . قالطلا مكدنع هب لوزي امك ءاليالا مكح هنع لوزي كلذ

_ ٣٨٩٩ _



 مكح هب بجي ءاليا عامجالا ف يلؤمب سيل هنال هيلع دسفتال اهنا
 يلوملا ىلع يطولا دسفي امناو فورعم لجال كلذ امناو هيلع ءاليالا

 رهشا ةعبرا نم رثكا هيلع نوكي لجال وا لجا ريغل راهظلاو قالطلاب
 يطو دق هنالو هيلع فلحام لعف دق هنالو ةياغ ريغل رهشا ةعبرا وا
 . ءاليا ةدع ريغ يفو قالطلا بوجو لبق

 راد لخدت مل نا قلاط هتأرما لاق اذا هنا انباحصا عمجاو : ةلاسم

 يطولا عونمم هنا همالكل السرم لجا ريغلاو رمع برضت مل نا وأ ديز
 . هيلع دسفت هتأرما نا لعفي نا لبق يطو نا هناو

 قاتعلاو قالطلابو راهظلابو نيميلاب ءاليالا نا ملعا : ةلاسم
 نم نولؤي نيذلل همسا لج هلا لاق ناميالا عيمجو جحلاو ةقدصلابو
 اذإو .هعميلع عيمس هتنا ناف هلوق ىلإ ههرهشأ ةعبرأ صبرت مهئاسن
 نم كلذ ريغب وأ ةقدصلاب وأ هللاب وأ قاتع وأ قالطب انيمي لجرلا فلح
 حنمت نيمي لكو ءءاليا يهف هتجوز يطو نع هعدرت يتلا ناميالا
 اذإو .اذإو .مل ناو .نا ءاليالا قورحو ،ءاليا يهف هتجوز يطو نع جوزلا
 .مل

 سيلف قلاط هتارماف ةنس ىلإ نالف راد لخدا مل نا لاق نمو : ةلاسم
 رهشا ةعبرأ ةعبرأ رادلا لخدي مل ناف .لاقام لعفي يتح اهبرقي نا هل
 هتأرماف ةنس ىلا اذه يمالغ برضا مل نا لاق نا كلذكو ءالنالاي تناي

 هتارماف . ةنس ىلإ اذك كطعا مل نا لاق نا كلذكو . اهلثم يه قلاط
 اذه ىمالغ تيرض وا ةنس ىلا نالف راد تلخد نا لاق نمو !اهلثم قلاط

 ةنس ىلا امهرد اذك كتيطعا نا وا . ةنس ىلا كتيتا نا وأ ةنس ىلا
 دقو . ءاش نا اهاطي نا هل عبرالا لئاسملا هذه يفف . قلاط هتأرماف

 نا لاق يذلا نأل تلعف نا لوقي يذلا نيبو مل نا لوقي يذلا نبيب اوقرف

 لاق يذلاو ءاليا هيلع لخديالو . اهسمي نا هل قلاط هتآرماق اذك تلعف

 ةعبرأ ىلإ لاقام لعفي مل اذاو . لاقام لعفي ىتح اهسم هل سئي مل نا

نا لبق اهسم ناف اهسمي نا عيطتسيال هنأل ءاليالا هيلع لخد رهشا



 .ادبا هتأرما هيلع تدسف لعفي

 نا نيميلاب ةيلألا وه ءاليالاو نسحلا يبأ رصتخم نمو : ةلاسم
 تناق كتعماج نا هلوق لتم كلذ لعف ىلع هتجوز قالطب لجرلا فلحي
 يقتلي ام ردقب نعط ناو . هيلع تمرح يضماف اهعماج ناف قلاط
 ةعبرا تضم يتح اهكرت ناو اهتعجارم هلو تقلط عزن مث .ناناتخلا
 ةعبرأ اهكرتف قلاط تناف كعماجا مل نا لاق اذاو ءاليالاب تناب رهشا
 تناف ةنالف دلب ىلا جرخا مل نا لاق اذإو . ءاليالاب هنم تناب رهشا

 اهبرق ناو . ءاليالاب تناب رهشا ةعبرأ يضمت يتح جرخي ملف قلاط
 . هلتم ناك امو هيلع تمرح جرخي نا لبق

 كقلطا مل نا هلوقك مل اذاو اذاو مل ناو نا .ءاليالا فورح ق : ةلاسم

 ناو ءاليالاب تناب رهشا ةعبرأ يضمت يتح اهقلطي مل ناف قلاط تناف
 ديز مدقي مل اذاف قلاط تناف ديز مدقي مل اذاو هيلع تمرح اهبرق
 تناف ديز مدق نا هلوقك اطيالو ءاليالاب تناب رهشا ةعبرأ يضمت ىتح
 دق نوكيف .ديز مدق دقو اطي نا نكمي هنال اطيال هنا ليق دقف قلاط
 وا اطيال وهف . قلاط تناف ماعطلا اذه يلكات مل نا هلوقو امارح ىطو

 لحت ةقيلطت يهو ءاليالاب تناب رهشا ةعبرأ يضمت يتح لكات مل نا
 هيلا تعجر ناف . هريغك باطخلا يف ابطاخ نوكيو اهموي نم جاوزألل
 هيلع تمرح ءاليالا مزلي اميف ءيطو ناف . قادصو نيدهاشو يلوبق
. عرشلا نايب باتك ىلا عجر



 نورشعلاو عبارلا بابلا
 تقوىلإءاليالل يف

 ىلا اذكو اذك ضرا ىلا بهذا مل نا لاق لجر نعو ةرفص يبأ عماج نمو

 اهتدع نم ةيقب يف تجورت مث ةدحاو اهقلط مث . اتالث قلاط هتارماف۔ ةنس
 . ريخألا اهجوز نيبو اهنيب قرفي لاق . كلذ ملع مت انامز اهعم ثبلو الجر
 ريخألا نم دتعت ىتح اهاطي الو هللادبع وبا لاق . اهب قحا لوالا اهجوزو
 يي هيلا تدز ناف . ةنسلا تلخ موي نم بجي قالطلا ناف هيلا تعجر ناف
 ةيقب هيلا تدر ناف قالطلا نم اهدر اذا هتارما اهناف ةنسلا نم ةيقب
 ناو اتالت اهقلط ن وكي نا الا اهعجار نا هتارما يهف ةدع يق يهو ةنسلا

 يعم ديعس وبا لاق . اهعجاري هناف ةنسلا تضم امدعب هيلا تدر تناك
 قالطلاب ىتؤم هناف ةنس ىلإ اذكو اذك ضرا ىلا جرخت مل نا اهقلط اذا هنا

 . ءالي الاب هنم تناب ىلآ موي ذنم رهشا ةعبرا ىضمت ىتح جرخت مل ناف
 الا لجأ ىضم ناف رهشا ةعبرا ىضمت نا لبق اهقلط ناف . ةقيلطت ىهو
 تعقو قالطلا ةدع ىضقنت نا لبق ىلآ موي نم رهشا ةعبرا وهو ءالي
 نا ليق قالطلا ةدع تضقنا ناو قالطلا ةدع تمدهناو ةنئاي ةقيلطت

 يف تجوزت ناف . قالطلا ةدع ءاضقناب ءالي الا مدهنا رهشا ةعبرأ يضمت
 الي الاب تناب الو . قالطلا ةدع يضقنت ملو اطلغ هلك اذه دعب ةدعلا

 كل تفصو يذلا مكحلا يف اهب قحا لوألا اهجوزو . ىعم دساف حاكنلاف
 رخآلا ناك ناو . جرخت ىتح اهاطي الف اهقلط ىذلا قالطلا نم اهدر ناف

 ناف ضرألا كلت ىلا جرخت ىتحو رخآلا نم دتعت ىتح اهاطي الف اهيطو دق
 الاب هنم تناب رهشا ةعبرا ىضمت ىتح هيلا تعجر نا دعب نم جرخت مل
 ىلع اهنع ايلوم ناكو لاح ىلع اهيطو هل زجي مل اهدري مل ناو . ءالي
 ىلا تعجر اهليبس ىضقناو رخآلا نم تدتعا اذاف . هيلع تناك ىتلا ةلاحلا
تناكو ءاليالا ةدعو قالطلا ةدع نم هنم اهتدع ءاضقنا يق لوألا ماكحا



 تعجر ذنم كلذ مامتب اهنع ىلآ ذنم اهيلع ينبي اهلاحب هيلع ءاليالا ماكحا
 ةدع نم اهيلع ىقب ناك ام رخآلا نم اهلديس ءاضقنا نم هماكحا ىلاو هللا

 الا ي ةدعلا نم اهل بجي الو كل تفصو ام لبيس ىلع قالطلا ةدعو ءالب الا

 اذاف ةدعلا يف الو ةيجوزلا يق هريغ ماكحا ف تناك ام قالطلا يق الو ءآلي
 الا مدهنا ءالي الا ةدع لبق قالطلا ةدع تضقنا ناف هنم ةدعلا ىلا تعجر
 اذكه . جاوزالل تلحو هنم تنابو ةقيلطت ءآلي الا ةدع تضقنا ناو ءآلي

 هتقو تقو ىلا هتارما قلط لجر نعو باتكلا نمو . اذه بسح ىلع يدنع
 هدعب وأ تقولا لبق هيلا تدر اذا لاق . تقولا نم ةيقب يف هتارما تجوزتف

 ةلزنمب ىهو ةنسلا تقو نم ىضم ناك امب دتعت اهناف رخآلا نم تعزتنا
 هلوق ىلع جرخي هنا يعم ديعس وبا لاق هريغ نمو . رخؤملا اهجوزت موي
 عقاو دق قالطلا نا تنظف قلاط تناف رهشا ةعبرا تضم اذا اهل لاق ول نا

 . كلذ اهل لاق ذنم نيرهش دعب اهل زياج كلذ نا اونظو . تجوزتو تدتعاف
 ماكحا ىلا تعجرو رخالا نم تعزقنا كلذ اوملع اذا هناف كلذك ناك ناف

 كلذ ف رظني مل ريتك وأ ليلق رخآلا كلم يف اهل ىضم دق ناك ناف . لوألا
 يف نوكتو رخالا نم عزنتو هدنع ةنس اهل ىضم ولو هلوق ىنعم ىلع
 مل ناف . جرخي هلوق ىنعم ىلع رخالا اهب لخد نكي مل ناف . لوا ماكحا
 زاجو نيرهشلا تدتعا لوالا ىلا عجرت ام نيح نمف اهيطو رخالا نكي
 ال هنا هلوق ىنعم ىلع ىعمف رخآلا اهيطو ناك ناو . اهاطي نا لوالل
 ضمت ملام ءاش نا لوألا اهاطي مث رخآلا نم دتعت ىتح لوالا اهاطي
 رظناف تضم اذا قلاط اهنا اهل تقو ىتلا رهشا ةعيرألا ةيقب نم نارهشلا

 كل ترسف امنا ىناف نيملسملا راتآ ىلع هضرعاو هربدتو هلدع يقو . كلذ يق
 نارهش ىضم اذاف . هلوق يناعم ىلع جرخي هنا ىعمو . لوق ىنعم ىلع
 كلذك ناك نا هلوق ىنعم ىلع مكحلا يق هقالط عقو لوالا ىلا تعجر ذنم

 ماكحا ىلا عجرت مت رخالا نم دتعت اهنا ىعمف رخالا اهيطو ناك ناو دارا
 اذاف قالطلا نم اهيلع لعج ىتلا ةدعلا يق رخألا نم اهتدع دعب لوالا

 لوألا اهيلع لعج ىذلا قالطلا تقلط رخالا نم تدتعا ذنم نارهش ىضم
روهشلاو نينسلا نم هلوق ىنعم ىلع ىضم اميف رظني الو . كلذك ناك نا



 رهشا ةعبرأ تضم اذإ اهيلع لوألا هلعج يذلا قالطلا مكح ق رخآلا عم

 ق ىدنع جرخي ام ىلع ناك ناو . هماكحا نم ةجراخ مكحلا يف تناك اذا
. اهئاضقناو ةدعلا



 نورشعلاو سماخلا بايلا

 اطي الو هنم تناب يتلا جوزتي ىلؤملا ق

 هنا . ديدج حاكنب اهجوزت ىتح رفكي ملو هتارما تناب اذا ىلؤملا ف ليقو
 الاب اضيا تناب ىرخا رهشا ةعبرا جيوزتلا دعب اهكرت نا لاق نم لاق
 نع دجويو . ةدحاو ةرمالا ءآلي الاب نيبت ال لاق نم لاقو . ةيناث ةرم ءآلي
 اهنا لاق نم لوقب ذخآ انا لاق هنأ هنلا همحر بوبحم ني دمحم هتادبع ىبا

 . باوصلاب ملعا هناو ةدحاو ةرم الا ءاليإلاب نيبت الو هيلع مرحت ال
 ةعبرا تضمق الماح تناكو هتارما نم ىلآ لجر نع هتلأسو : ةلاسم

 اهل له تيارا هل تلق . يدنع اذكه لاق . ءاليألاب نيبت له عضت مل رهشا

 اهل سيل نا يدنع اذكه لاق . عضت ىتح اهل سيل ما تناب نيح جوزت نا
 لبق ءاليالاب تناب نا دعب تجوزت نا تيار هل تلق . عضت ىتح جوزت نا
 . عضت ىتح كلذ تيتثي ال هنا يعم لاق . جيوزتلا تيتي له . عضت نا

 اهب لخد مت تعضو ىتح اهب لخدي ملو عضت نا لبق تجوزت نا هل تلق
 لاق . امهنيب قرفي الو كلذ زوجيو جيوزتلا تبتي له . لوألا حاكنلا كلذب
 قرفي الو حاكنلا تبثي لاق نم لاقف فالتخاب كلذ يق ليق دق هنا يعم

 نا لبق عقو حاكنلا نأل امهنيب قرفيو كلذ تبتي ال لاق نم لاقو . امهنيب
 له عضت نا لبق اهيطو ناف هل تلق لوألا نم لمحلا بابسا اهنم يضقنت
 . افالتخا كلذ يق ملعا الو كلذب هيلع مرحت ليق هنا يعم لاق . هيلع مرحت
 دعب زاج اذإ امهنيب قرفيو تبثتي ال حاكنلا نا لوقي نم لوق ىلعف هل تلق
 اهنال اهدر كلمي ال هنا ىعم لاق . اهدر جوزلا كلمي له . لمحلا عونمو
. رهشألا ةعبرألا دعي هنم ةنئاي



 جيوزت لجر ميهاربا نب دمحم ادبع يبا خيشلا نم باوج : ةلاسم
 اهذخأ الو اهب لخدي ال هنا ىلاعت هتناي فلح هنا مث . اهي لخدي ملو ةأرما

 نا تيارا .ال مأ ءالي الاب هنم نيبتأ . اهب لخدي ملو رهشا ةعبرا تلخف
 اهب لخدي رهشالا ةعبرألا كلت يف ناك هنا الا ءآلي الاب هنم جرخت تناك

 ام الا اهعماجي ملو بوذلا قوف نم اهجرف سموا بابلا اهيلع قلغيو
 ةدع ال ما هنم ةدع كلذ يق اهيلع له . رهش الا ةعبرالا تلخ مث كل تركذ

 نم هتركذ يذلا كلذب ةدع اهيلع 0 ناك ناو ةفصلا هذه يلع كلذ يف اهيلع

 ترمو كلذب اهملعي مل مث بوذلا قوف نم اهجرف سمو بابلا قالغا
 هذه ىلع ةدعلا نم جرخت ال ما ةدعلا نم جرخت له . كلذ ىلع نينسلا

 نم ةفصلا هذه ىلعو تلق ةدع اهيلع ناك نا اذهو . هينودصقي الا ةفصلا

 وأ ءاليإلاب هنم تجرخ مث بونذلا قوف نم اهجرف سمو بابلا قالغا
 مل اذا هنا تفرع يذلا . قادصلا فصن ما الماك قادصلا اهل همزلي اهقلط

 هنكمي ملو اهلجاع اهفوي مل اذا هنا تفرع يذلا . قادصلا فصن ما الماك

 اهقادص ىلع وه ردقي ملو . لجاعلا اهقادص اهيفوي نا الا اهب لوخدلا نم
 ملو اهلجاع ىلع ردقي ناك اذا اماو . ملعا هئلاو هيلع ءآليا ال هنا لجاعلا

 دقف . هملسي ملف اهيلا هميلستب الا اهب لوخدلا نم هنكمت ملو هايا اهطعي
 نم هنكمت تناك نا اماو . ملعا هتناو ءآلي الا هيلع لخدي نا فاخي هنا ليق

 تلخ ىتح اهيطو كرتف لجاعلا اهقادص اهيلا ملسي مل ولو اهب لوخدلا
 . ءالي الا هيلع لخدي هنا يدنعف هكرت يف رذع هل نكي ملو رهشألا ةعبرألا
 ةعبرا تلخ اذاف رهشا ةعبرا صبرت وه امناو ءالي الا مكح تبت اذاو
 جوزتت الف .الماح نوكت نا الا جاوزالل تلحو اهتدع تضقنا دقف رهشا
 امنا اهنع ىلوي ىتلا ةأرملاو . ملعا هللاو ليق اذكه . اهلمح عضت ىتحالا

 صبرت :لجو زع هتنا لاق امك اهيف صبرتي يتلا رهشألا ةعبرألا هذه اهتدع
 .ةقيلطتب تنابو اهتدع تضقنا رهشألا ةعبرألا تلخ اذإف هرهشأ ةعبرأ
 سمالو اهيطو نكي مل اذاو .الماح نوكت نا الا جاوزالل تلحو

 اماو . ةقلطم اهنالو . قادصلا فصن اهل امنا هنا يدنعف . هرظنالواهجرف

اباب اهيلع قلغأ وأ هرظن وا اهجرف سمولو اهاطي نا لبق اهقلط اذا ةقلطملا



 كلذك ةدع اهيلع سيل هناف اذه هبشا ام وأ اهب الخو ارتس اهيلع ىخرا وأ

 ةدع نم نهيلع مكل امف نهوسمت نا ليق نم نه ومتقلط ناف هتنا لاق

 ناليقدقفاهيطو هنكمي امم اهب ولخلا حص اذا مكحلا ي اماو . اهنودتعت
 هرظن وا اهجرف سم اذا قادصلا اماو . اهطي مل هنا تعدا ولو ةدعلا اهيلع
 نم سملاك هنا ليق دقف بوتلا قوف نم هسم اماو . لماك قادصلا اهلف

 لوقلا اذه ىلعف . سمب سيل هنا لاق نم لاقو . سمام فرع اذا هتحت
 لوألا لوقلا ىلعو . بوتلا تحت نم سمي ىتح قادصلا فصن اهلف يدنع

 امب بسحت ليق دقف ملعت ملو . تقلط اذا ةدعلا اماو . هلك قادصلا هيلعف
 اماو . ةدعلا دقتعتو . كلذ ملعت ىتح لاق نم لاقو . ةدعلا يضقنتو ىضم

 اهيلع بجت ةقلطملا نال يضم امب بسحت اهنا ليق دقف اهجوز اهنع يقوتملا
 بجو اهيلع ددعلا فالتخ الف . كلذ هيشا امو رهشالاو ضيحلاب ةدعلا

 ةعبرأ اهتدع امنا اهجوز اهنع ييوتملاو . ةدعلا يلا دصقلاو ةينلا اهيلع
 ضعب نق .هنا ىدنع اذهو . ةينلا ىلا جاتحي الو اهل ناك وهف رشعو رهشأ
 . ملعا هتناو لوقلا

 نا ليقف . مالسالا نع دترا مث هتجوز نم ىلآ لجر نع لئسو : ةلاسم
 لاق اهكردي له مويلا كلذ ف اهيطوف مالسالا ىلا عجر رهشأ ةعبرا يضمت
 تضم مت مالسالا نع دترا مت اهنم الآ ناك ناف تلق . اهكردي هنا ىعم

 اذكه لاق . ءاليالاب هتناف دق نوكت له مالسإلا ىلا عجر مت رهشا ةعبرا
 يدنع اذكه لاق .اديدج اهجيوزت اهجوزتي نا هل لهف تلق . يدنع
 كلذب ءآليا هيلع لهف تلق . ىقالطلا نم ءىش امهنيب ىقب ناك نا اهاضرب
 الا نيبت ال ليقو . ينات ءالياب نيبت اهنا ليق دق هنا يعم لاق . لوالا

 ىل نيبي ال لاق . نيلوقلا نم كيلا بحا امو تلق . يدنع اميق لوألا ءاليالاب

 لكلو دحاو ءالي ابالا نيبتال اهنا دجوي ام رثكا هنا وجراو امهدحا اطخ
 رهشا ةعبرا يضمت نا ىلا مالسالا نع دترا مت اهنع ىلآ ءاوسبو تلق . رظن

 اهيلع هعوقو يف فالتخالاو لوقلا يق ءالي الا لجا يضم ىتح اهكرتوأ

_ ٤٠٧ _



 اقالط اهقلط ناف هل تلق . قرف كلذ يف يل نيبي ال لاق . يناثلا ءاليآلاب

 اهتدع تلخ دقو . مالسالا ىلا عجرف مالسالا نع دترا مث اهتعجر هيف كلمي

 ءىش امهنيب قاب ناك اذا يدنع اذكه لاق . اديدج اجيوزت اهجوزتي له
 ىعم لاق . ثالثلاب ما قالطلا نم يقب امب هعم نوكتو تلق . قالطلا نم

 .اهتدع تضقنا مت ةدحاو ةقيلطت اهقلط ناف تلق . قالطلا نم يقب امب هنا

 نم هعم نوكت مكل لوالا اهجوزت مت . اهب لخدي ملو هريغ جوز اهجوزتو
 ناف تلق . قالطلا نم ىقب امب هعم نوكت ليق دق هنا يعم لاق . ىقالطلا

 اجيوزت لوالا اهجوزت مث . اهقلط مت اهب لخد ناك دق يناثلا جوزلا ناك
 ثالتب ما قالطلا نم يقب امب هعم نوكت ةدحاو اهقلط ناك دقو ايناث
 اهنا لوقي نم ةلع امو تلق . اذهو اذه ليق دق هنا يعم لاق . تاقيلطت

 هيطوو يناثلا نم اهيلع تيقب دق ىتلا ةدعلل تاقيلطت ثالثب هعم نوكت
 هيونيو هنع لوالا حاكنلا ماكحا لوحتي هنا يعم لاق . كلذ ريغب ما اهل

 ثالت ىلا تعجرل لوألا نم قالطلا اثالت ناك ول هناب هيف فلتخي امل هريغل

 يي هل لعجت مل نيا نمو تلق . ىنعملا يف نبيتنتلاو ةدحا ولاف هعم تاقيلطت

 ام لاح يق هل لعج ام اهقلط مت . اهب لخدي ملو يناثلا اهجوزت ام لاح
 نا مهعامجإل هنا يعم لاق . كلذ ىلع هتلع امو ثالثلاب قالطلا نم اهئطو

 نم لوخدلاب الا اتالت قلط ناك ولو هل لحت ال اهناو اهلاحب هتجوز ماكحا
. ىناثلا



 نورشعلاو سداسلا بابلا

 ىرخألا قالطب نيجوزلا دحأ نم ءاليالا ي

 نا ةرمعل لاقف ناتارما لجرلل ناك اذا ليقو . ةقاضملا ةدايزلا نم

 قلاط ةرمعف كقلطا مل نا ةصقفحل لاقو . قلاط تناف . ةصفح تيطو
 مدهنا دقو رثكا يوني نا الا ةدحاو . ةرمع تقلط ةصفح يطو ناف . اٹالث
 هنأل . قلاط ةرمعف اهيطو نا هلوقب اهنع الآ دق ناك هنال ةصفح نع ءآليإلا

 ةعبرا ىلإ ةصقح قلطي مل نإو . ةرمعب قالطلا عوقول اهيطو اعونمم ناك
 تضقنا ناو . قالطلا ةدع يف تناك ناءاليألاب اضيأ ةرمع تناي . رهشا

 ق تناك وأ اهدر ناو ءآليإ الف ةرمع درب ملو ةصفح ىطو نم قالطلا ةدع

 يضمت ىتح ةصفح قلطي مل مث اديدج اجيوزت اهجوزت ناك وا ةدعلا
 الاب نيبت ةرمع ناف قلاط ةرمعقف كقلطا مل نا ةصقحل لاق ذم رهشا ةعبرأ
 ىلع عقي الو ىلوالا ةقيلطتلاب لاق نم لاقو ةدحاو لاق نم لاقف ءالي
 ةعيبرلا يضمت ىتح ةصقفح اطب مل ناو . ءاليا الو قالط انهاه ةصقح

 يضمت ىتح ةصقح قلطت مل ناو ةدحاو ىهو ءاليالاب ةصفح تناب رهشا
 ةدحاو لاق نم لاقو ثالت لاق نم لاقف . ءآاليالاي ةرمع تناب رهشا ةعبرأ

 ةرمع ىلع عقي ال هناف اهقلط نكلو ةصفح اطي مل ناو . هب لومعملا وهو
 الو . ءالي الاب ىه تناب رهشا ةعبرأ ىلا اهطي مل نا هنال ءاليإ الو قالط
 . اهنع قالطلاو اهنع ءاليإلا مدهنا دق كلذكو . اهيطوب قالط ةرمع ىلع عقي
 ءآالي الا مدهنا دقف رهشأ ةعبرالا يضم لبق قالطلا لجا ىضقناف اهقلط نف

 لجأ يضقني مل مت . ةعجرلا هيف كلمي اقالط اهقلط ناو اهقالط امب نيبتو
 نم اهقلط ام عم اضيا ءآليإلاب تناب رهشا ةعبرا يضمت ىتح ءآلي الا
 . قالطلا

 .ةشئاع ىرخآثلاو بنيز امهيدحا مسا ناتآرما هل لجر نعو . ةلاسم

ق ىلام لاقف تقلط امهيأ لئسف قلاط بنيزف . ةشئاع قلطي مل نا لاقف



 دقف امهيدحأ قلطي ملو رهشا ةعبرا تضم اذاف . ةين امهنم ةدحاو
 ناو . هلك قالطلا يون نوكي نا الا ةقيلطت ةرما لك . اعيمج هنم اتناب

 دقف امهيلع عقو ناو . ةشئاع هيلع تمرح دقف ةشئاع لبق بنيز ىلع عقو
 بنيز نع ىلوم هنا انعم يذلا ملعا هتنا هربغ نمو . اعيمج هيلع اتمرح

 ءاليإلا نمري دقف رهشا ةعيرأ ليق ةشئاع قلط ناف . ةشئاع قالطي

 ةعبرأ تضم ىتح ةشئاع قلطي مل ناف . كلذ دارا نا ةدعلا يق اهدريو

 بنيز ةشئاع قلطي مل ناو هتأرما ةشئاعو ءاليالاب بنيز تناب رهشنا
 . بنيز يطوب ةشئاع هيلع رسفت بنيز هيلع تدسف دقف رهشا ةعبرا لبق
 مل ناف . امهنم ةدحاو هيلع دسفت مل . رهشلا ةعبرألا ف ةشئاع يطو ناو
 يف ةشئاع قلط ناو . ءاليالاب بنيز تناب رهشا ةعبرا ىلإ ةشئاع قلطي
 امهنم ةدحاو هيلع دسقت دقف ةشئاع يطو دق ناك ولو رهش ا ةعبرالا

 . امهنم ةدحاو هيلع دسفت ال ليقف دارا هلعل فيضملا لاق . ةشئاع يطوب

 مل ناو . قلاط امهنم ةدحاوف ةشئاع قلطا مل نا لاق ناو : ةلاسم

 اعيمج امهنع ىلوم هنال ءاليالاب اعيمج هنم اتناب رهشا ةعبرا ىلإ اهقلطي
 يطو يتلا هيلع تدسف رهشا ةعبرالا يف ةشئاع قلطت نا لبق يطو امهياف
 اعيمج هنال امهنم ةدحاو يطوب اعيمج هيلع نادسفي لوقي اضعب لعلو .
 ةدحا وف امهنم ةدحاو قلطي مل نا لاق نا كل ذكو . اعيمج هيلع اتدسف
 اقناب رهشالا ةعبرألا يضمت ىتح امهنم ةدحاو قلطي مل ناف .قلاط امهنم
 اعيمج امهيطو ناو فالتخا كلذ يفف ةدحاو يطو ناو . ءاليالاب هنم
 ىرخالاف رهشا ةعبرا لبق امهنم ةدحاو قلط ناو .اعيمج هيلع اتسف
 امهنم ةدحاو قلطا مل نا لاق ناو . ءاش نا ةدعلا يف ىرخالا دريو هتارما

 نا لبق بنيز يطو ناو . امهذخأ قالطب بنيز نع ىآ دقو . قلاط بنيزف
 . هيلع دسفت مل . ةشئاع يطو ناو . بنيز هيلع تدسف امهدحا قلطب

 ءالب الا مدهنا بنيز قلط ولو بنبز ىق ءالبإلا هنع مدهنا دقف قلط امهتناو

. عرشلا نايب باتك ىلا عجر اهنع هيف



 نورشعلاو عباسلا بابلا
 اهنعالوملا يطو ق

 تناب ىتح لعفت مل مث اذكو اذك لعفت مل نا هتجوز قلط لجر نعو
 لعفت نا لبق اهاطي نا هل له ديدج حاكنب اهجوزت مت . ءاليإلاب هنم
 ءاليا هيلع لهو . هيلع مرحي له لعفت نا لبق اهيطو ناو اهيلع فلحام
 دقف ديدج حاكنب اهعجارو ءاليإلاب تناب اذاف تفصو ام ىلعف . ينات
 . لعفلا لبق نم اهاطي نا هلو نيميلا هنع تمدهنا

 لها نم لجر نببو هنيب عقو لجر نعو يراوحلا يبا نعو : ةلاسم
 مل نا ارشع قلاط هتارما لاقف هلام يف لجرلا هرضو ةرواتم هتيرق

 فلاحلا لجرلا يطوف ابئاغ مهخيش ناكو لجرلا كلذ صاوخ هوفصني
 خيشلا لصوف دلبلا نم جرخالاو هفصنا نا مهخيشل رظتنم وهو . هتجوز
 لبق نم هتجوز لجرلا يطوا اذاف تفصو ام ىلعف . قحلا هاطعاو هفصنافقف

 تمرح دقف يطولا دعب نم هلعل فاصنالا ناك امناو . فاصنإلا هوطعي نا

 مت هتارما ف هتجوز نع ىلآ هنأل ءارمالو كلذ يف كش ال ادبا ادبا هتجوز هيلع
 تحكن ناو ادبا امهنيب ةمرحلا تعقو دقف هنيمي ربي نا لبق نم اهيطو
 .اهيلع هل ةعجرالف هريغ اجوز

_ ٤١١



 نورشعلاو نماثلا بابلا
 ميرحتل اد ء الي ل ١

 همزلي هنا يعم لاق . همزلي ام ةيدبلا ىلع مارح ىلع تنا لاق ناف تلق

 نا لبق اهاطي . نا هل زوجيو . لوقلا اذهب هيلع ميرحت الو نيمي ةرافك
 نا مارح ىلع تنا لاق ناف ليق . هلوق ينعم ىلع رفكي نا دعبو رفكي
 تبجو اهيطو نا هنال ىلوم هنا ىعم اذكه لاق . ايلوم نوكي له كتيئطو
 . كتيطو نا مارح ىلع تنا هلوقب ةرافكلا هيلع

 ناق تقصو ام ىلعف . عيرلا ىلا مارح لع يتارما لاق لجر نعو : ةلاسم

 لبق نم اهبرق ناو ءالي الاب تناب رهشا ةعبرا يضمت ىتح هتارما برقي مل
 ةرافكلا هيلع ناكو . هنيمي يف ثنح ةماعلا دنع نم ضيقلا عبرتي نا

 ق هيلع ساب الو مايا ةتالث مايصف دجي مل ناف . نيكاسم ةرشع ماعطاب
 وبا لاق . عيبرلا تقو كلذف ةماعلا دنع نم ضيقلا عيبرت اذاو . هتارما

 دنم نميلا ةراقك هيلع ناك عبرلا ىلا هسفن ىلع هتارما مرح اذا ددعس

 تناب رهشا ةعبرا ىلإ اهبرقي مل ناف . اهبرقي مل وا اهبرق هسفن ىلع اهمرح
 هيلع هتارما لاق ناو ءالي الا هيلع مدهنا كلذ لبق اهبرق ناف . ءآليالاب هنم
 .لاق امك وهف عبرلا ىلا اهبرق نا مارح

 ام ىلعق . قالطلا وني ملو امارح هتارما هيلع لعج لجر نعو : ةلاسم

 دجي مل ن افق . نيكاسم ةرشع م اعطا لسرم نيمي ةرافك هيلعق تقفصو

 تناب رهشا ةعبرا يضمت ىتح هتارما اطي مل ناف مايا ةتالث ماصف

 . يطولا دعب ءاش ناو . يطولا لبق ءاش نا ةرافكلاو . ةقيلطتب

 يف نامتع نب ناميلس نع ظفح نمع بوبحم نب دمحم ظقح : ةلاسم

 ةراقك همزلي هنأ راهظلا ةمرحك مارح هيلع هتارما لوقي لجر

 .راهظو يمي

٤١٢



 نيمي الاق . مارح هيلع هتارما لاق يذلا يق رهزأو ىسوم نعو : ةلاسم

 . نيمياالاق . كلذ ريسفت نع امهتلاسنف اهرفكي

 ويا لاق. نيدلا موي ىلا مارح ىلع تنآ هتجوزل لاق لجر نعو : ةلاسم

 لاقو . نيمي ةرافك هيلعف هسفن ىلع هتارما مرح نم ليق دق هنا يعم ديعس

 رهشا ةعبرا يضمت ىتح رفكي ملو اهطي مل نا ايلوم نوكي هنا لاق نم
 رهشا ةعبرا يضمت ىتح السرم اهطي مل نا ليق هنا يعمو . ءآليإلاب تناب
 ةعيبرلا ىضمت ىتح السرم اهطي مل نا ليق هنا ىعمو . ءاليالاب تناب

 ذا ىطولا عونمم سيل هنال ءآلي الا هقحلي ال هنا ليق ءالي الاب تناب رهشا

 دح الب اهميرحتو نيدلا موي ىلا يدنع هلوقو . ىطي مل وا ىطو ثناح وه
 نا لاق ناف .اهميرحتي اهيلع فلحي نيمي ريغ يق اهمرح اذإ ءاوس هلك

 ىل نبببي ال لاق . ءالي الا ف فالتخألا هقحلي له . مارح ىلع تناف كتيطو

 ىنعم وه اهل ءالي الا ىنعمو اهميرحتب لاعلاخ جرخي امنا هنال كلذ
 . فلحلا

 كلذ يف فالتخإلا هعم هنا ديعس وبا لاق . ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم
 . اهتعجر كلمي ال ةدحاوب نيت لاق نم لاقو ثالتلاي نبيت لاق نم لاقف

 هنآ انباحصأ نم لاق نم لاقو . ةعجرلا كلمي ةدحاوي نييت لاق نم لاقو

 ليق اميف ديز نب رباج لوق وهو . هيلع ءاليا الو رفكي لاق نم لاقو . يلوم
 ةدايزلا نمو . نييتالف الاو تناي هنيميل ةنج اهكرت اذا لاق نم لاقو .

 . رقعج نب عماج نمو اضيا ةفاضملا

_ ٤١٧٢٣ _



 نورشعلاو عساتلا بابلا
 7 الي ال اد ةءافالا

 هتجوز نع يلوملل يغبنيو .ه“ميحر روفغ هنا ناف اؤاف ناف :ىلاعت هتلا لاق
 وا انوجسم وا ارفاسم وأ اضيرم ناك ناو اهاطيو هتجوز ىلا يفي نأرب اذا
 ملو هتجوز ىلا ءآف دق هنا دهشي هنا ليقف اهيلا ءيفي نا هنكمي ال ببس ق
 سمي نا هل ىغبني ليقف ضيرملا اماو . هيف وهام الا اهيطو نع هعنمي
 مل ناو . هنلا ءاش نا ساي الف . لعفي مل ناو هنكما ام فيك وا هديب اهجرف

 ةقيلطتي هنم تناب دقو . قالطلا مزع وهف رهشأ ةعبرا يضمت ىتح لعفي
 .هربغ نم ملعا هللاو

 سابع وبا لاق كلذكو عامجلا وه روكذملا ءيفلا نا اوغمتجا ةلاسم

 لاقف عامجلا ىلع ردقي ال نم ىئف يف اوفلتخاو . مهريغو دوعسم نباو ىلعو
 . ءاف دقف هلبقو هناسلب ءاف اذا موق

 ىلع دهشا اذا سوبحملا رفاسلا يلوملا نع هتلاسو هربغ نمو : ةلاسم

 داهشالا هيزجي له هسبحو هرفس دعبل سمللا ىلع ردقي الو ةءافالا
 اذا هنا يعم لاق . عجري نا لبق ءالي الا لجا ىضقنا ولو . هتجوز كرديو

 هيزجي ليق هنا وجراف هسبحل ةءاقإلا ىلع ردقي ملو . هرفس يف رذع هل ناك
 كرت ناق هل تلق . ءالا هيلع عقي ال هتجوز ىلا ةءاف الا نع داهشالا

 امب يفي مل اذا هنا يعم لاق . ءآلي الا هيلع عقي له لهج وأ دمعت داهشالا

 دق هنا ىعمق . كلذ نع هعنمي عنام ريغل داهشا وا سم وا ىطو نم هنكمي

 ف ىلآ دق ناك ولو رفسلا يف داهشالا زوجيف تلق . ءاليإلا هيلع عقي ليق
 ليق دق هنا يعم لاق . سمللاو ىطولاب ةءافالا نع هعنمف جرخ مث رضحلا
 مل مت هرفس نق ىلآ اذا كلذ امناو . عيفي ىتح رفاسي نا هل سيلف ىلآ اذا
 نع رفسلا هعنمف فوخ نم جرخ ناف هل تلق . ةءافالا ىلا عوجرلا هنكمي

٤١٤



 كلذ هل نوكن نا ينبجعي لاق . داهشالا هيزجب له . ةءاف الا ىلا عوجرلا

 ةلزنمي هيلع ىقيتملا ر ذعلل ةعجرلا هنكمت ملو جورخلا يق رذع هل ناك اذا

 يعم لاق . داهشالا هيزجي له يطولا هعنم ناف هل تلق . هريغو .. سبحلا
 اذا هب رذعي امدحا وهف . كلذ نابو يطولا نع عنملاب رذعلا هل تبت اذا هنا
 يطولا هنكمي مل اذا داهشإلا هيزجي نا يدنع هسيلو ةءاف الا ىلا غلبي مل
 ال لاق . رظني نا هيلع له سمللاو يطولا نع زجع ناف هل تلق .سمللا وأ
 هرا ملو كلذب ملعا هتناو سملي ليق امناو مهلوق يف كلذ تدجو ينا ملعا

 .هب حرصي ملو كلذ بجوي
 له . هيار ربغب تجرخ دقو ةرفاسملا ىه تناك ناف هل تلق : ةلاسم

 ةمغارم تجرخ اذا هنا يعم لاق . ىطولاب ءىفي ىتح اهيلا جورخلا هيلع
 ني دمحم نع دجوي كلذ لعلو .اهيلا جرخ ن نا اهيلع سيلق كلذي هل

 هيشي اميق ءىقي ىتح جورخل ا هيلع نا ىلا بهذي اضعب لعلو بوبحم

 . ملعا هللاو يدنع

 ىتح . اهيلا جورخلا هيلع له ةرفاسم ىهو اهنع ىلآ ناف تلق : ةلاسم
 ناف كلذ يف لوقلا يضم دق هنا يعم لاق . داهشإلا هيلع ما يطولاب يفي
 . كلذكف هيار ربغي تناك نإ و ليق امكف هياري ترقاس تناك

 الوا اهاطي نا ردقي ناك ناق زاوجلا لبق هتأرما نم يلوي يذلاو : ةلاسم

 اهطي ملو اهيلا هعفدي ملف . اهقح نم هردقم ىلع ناك وأ اهسقن هعنمت

 هبرقت ال تناك نا اماو . ءآليإلاب نيبت نا فاخنف رهشا ةعبرا يضمت ىتح

 ملو اهقح ىلع ردقي مل ناو اهل كلذف اهقح اهيلا ربصي ىتح اهسفن ىلا

 . ءاليا هيلع لخدي الف اهيلا هعفدي
 اهطو نم هعنمي مل هنا هتأرما هنم تزشن اذا دهشي ليق كلذكو : ةلاسم

 فاخ ناف هتلتاق اهأاطي نادارا املكف اهيلع ردق نا كلذكو . اهيرهالا

 دق هنا لاق اذا كلذكو . كلذ الا اهيطو نم هعنمي مل هنا دهشي هناف توفلا

 اهنم ىلآ نا دعب اهيطو دقل هنيمي عم هلوق لوقلاف كلذ ىه تركناو اهيطو

٤١٥ _



 دهشا ناو هزجي مل ادحاو ادهاش دهشا ناف . رهشا ةعبرا ىضمت نا لبق

 الا اهكردي مل هتمكاح ناو . اهكردا امهتقدص نا ليقف نيلدع ريغ نيدهاش
 .لدع ىدهاشي

 لاق . هذاهشا ىلع هقدصت لهف تلق هنلا همحر هنلادبع ىبا نعو : ةلاسم

 ناف اهيطو نم هنكمت الو نادهاشلا اهملعي ىتح هقدصت نأ اهل سيل
 اهناف الاو هيق اهكردي اتقو اخراو ادهشف نيدهاشلا اهرضحاو هتنكما

 .امهنيب قرفيو هيلع مرحت

 باغ مث هتأرما نم ىلآ لجر نعو هنلا همحر ىلع ىبا باوج قو : ةلاسم
 دق هنا لوقي اهجوز ءاج مت لجرب تجوزت مت . رهشا ةعبرا تلخم اهنع
 اهب ىلوا لوألا ناف ىلا ىفي مل لوقت ىهو . رهشالا ةعبرألا ق اهيلا ءاف
 . هلوق لوقلاو نيميلا هيلعو

 رهاظ مت ةدوقفم ةأرما جوزت لجر ف زرحم نب ديعس نعو : ةلاسم
 تضم ىتح رخآلا اهلزتعاف دوقفملا ةايحب ملع اهدر دارا املف رفكو اهنم

 راتخا نيح نم ةدعلا متت اهنا ىأرب لوقا رفعج وبا لاق . رهشا ةعبرالا
 هللا ةمحر بوبحم نب دمحمو سابع نب حاضولا اماو . قادصلا لالا

 ىتح اهيلا ىفي مل الا هتبهذ ىراوجلا وبا لاق . هتنيهذ الاقف امهيلع
 . لجالا ىضقنا

 عماجب ال ةيبص ىهو هتأرما نم ىلآ لجر نع لئسو ةيبصلا ق : ةلاسم
 ىهف اهيلا ءاف دق هنا دهشا ةعبرألا ف دهشا وه نا لاق نم لاق . اهلتم

 تناب رهشالا ةعبرألا ىضمت ىتح دهشي مل ناو . ةرافكلا هيلعو هتأرما
 ةريغص ىهو نينس رشع اهبرقي ال فلخ اذا نورخآ لاقو . ءاليالاب هنم
 ىفي مل ناف . اهلتم عماجي تراص نا ىلا اهكرت مث اهلتم عماجي ال ذئموي
 لاق نم لاقو . هنم تنايو ءاليالا عقو رهشألا ةعبرالا تضم ىتح اهيلا

 اهيطو ناف اجوز هتيضرو تغلب اذا راهظلاو ءاليالا تقو نوكي امنا هنا
 . هيلع تدسف غولبلا ليق
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 اهدجوف هنيميب ريو هتجوز ىلا ءعىفي نا لجرلا دارا اذا ليقو : ةلاسم

 ىهامالااهنم ىنعنمي مل لوقيو سميو اهدرجي نآ رمؤي هناف اضئاح
 . عرشلا نايب باتك ىلا عجر ............. . ضصلا نم هيق
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 ن وت التلا ب ايل ١

 ر ا هظلا يف

 لع تنا وا ىماك تنا هتجوزل لاق لجر ف نسحلا يبأ باوج نمو

 ىف همزلي ام تلق . رهشا ةعبرا وا رهشا هثالث وا نيرهشل تزبخ نا ىماك
 هذه ن هلزبخت ال نا هلوقب ىنعي لجرلا اذه ناك ناف تفصو ام ىلعف . كلذ

 اهاطي الو راهظلا عقو ةدحاو ةرم رهشألا هذه ف هل تزبخ اذاف رهشالا
 ق هل زبخت ال ىنعي رهشالا هذه نف هل زبخت ال ىنعي ناك ناو . رفكي ىتح

 راهظلا عقي كلانه من رهشألا هذه لك ق زبخت ىتح راهظلا عقي الف . اهلك
 اهأاطيو . راهظلا عقو ةدحاو ةرم هل تزبخ اذاف ىنعم هل نكي مل ناف .
 نا لبق اهيطو ناف . رفكي ىتح اهاطي الف هل تزبخ اذاف هل زبخت ىتح
 ىف لجالا هل زبخت ام نبح نم . ةرافكلا همزرتو ادبأ هيلع تمرح رفكي
 ءاليالاب تناب رهش ةعبرا ىضم ىتح رفكي مل ناف :رهشالا ةعبرال
 . ةنناب ةقيلطتب

 همزلي اذهف همزلي ام ىماك ىلع تنا هتجوزل لاق لجر نعو : ةلاسم
 هتمكاح اذا هنم كلذ لبقي مل ردقلاو قحلا ق تيون امنا لاق ناف راهظلا
 . ملعا هتناو هعم ماقملا اهعسو كلذ ىلع هتقدص ناو ةأرملا

 ام ةرم فلا ىمأ رهظك ىلع تنا هتأرمال لاق لجر نع هتلاسو : ةلاسم

 اذكه لاق ناف هل تلق . اذهب راهظلل ةدحاو ةرافك هيلع نا ىعم لاق . همزلي
 هنا لاق نم لاقو . ةدحاو ةرافك نوكي هنا ىعم لاق . نيترم دحاو تقو ق

 ليق امو ناميالا ىلع جرخي ىدنع وهو لوألا ىنيجعيو . نيترافك نوكي
 .اهيف

 نم رهاظ ىنارصن وا ىدوهي نع لئسو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم

 هللا نأل اولاقو . راهظلا ةراقك هيلع سيل مهضعب لاق لاق املسا مت هتأرما
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 نينمؤملا نم مكنم ينعي اولاق هم“مهئاسن نم مكنم نورهاظي نيذلاو لاق

 ول هنا امكو . نينمؤملا نم هلاق نم ىلع كلذ راصق هل وا مالكلا رخا عيت مث

 . ملسا اذا نيميلا ةرافك هيلع نكت مل هكرش قف فلح

 هيلعق ةكولمم ىهو هتآرما نم رهاظ لجر امنا لاق . رثألا نمو : ةلاسم

 رفكي ىتح اهاطي نا هل سيلف . اهنم رهاظ اذا ةرحلا ىلع ام لتم كلذ ق

 تراتخاف رفكي نأ لبق قاتع اهكردأ مت اهنم رهاظ وه ناو . رهظلا ةرافك
 رفكي ىتح اهب رقي نا هل سيلف اهجوزتف اهظفح مث هنم تنابف اهسفن
 . هنلا لاق امك راهظلا هيلعف لاق . اهيلا داع هنال راهظلا ةرافك

 نا هل ادب مث همأ رهظك هيلع ىهف اهجورت نا هتأرمال لاق نمو : ةلاسم
 ال هريغ لاقو . راهظلا ةرافك رفكي ىتح اهسمي ال حون وبا لاق . اهجوزتي
 . اراهظ هارأ

 الف امهدحا تام مت . رهشا ةعيرا ثكمف هتأرما نم رهاظ نمو : ةلاسم

 موي نم رهشا ةعبرالا ق هنيمي رفكي مل نا هنم تناب دقف امهنيب ثاريم
 . اهنم رهاظ

 راهظلا مكح موزل ببس ناك دمحم ىبا خيشلا عماج نم : ةلاسم

 رهاظ نيح اهجوز نم ةي ىنبلا ىلا تماصلا نب سوا ةأرما ةلوخ ةياكش
 . ةلداجملا ةروس لوا ق كلذ مكح هللا لزناف اهنم

 ميرحتلا اهي ديرا ىتلا ببميلا ق هربغ نود رهظلا صخ امناو : ةلاسم

 ىلع كبوكر لاق هناكف تيشغ اذا ةبوكرم ةأرملاو بوكرلا عضوم رهظلا نأل
 . عامجلا تقو ىنعي ميرحتلا ف ىمآ بوكر

 :لجو زع هتنا لاق ملعا هتناو هبانكلاو ةراعتسالا فيطل نم اذهو :ةلأسم

 ةبقر ريرحتق اولاق امل نودوعي مت مهئاسن نم مكنم نورهاظي نيذلاو
 دجي مل نمف .ريبخ نولمعت امب هتناو هب نوظعوت مكلذ اسامتي نا لبق نم
 ماعطاف عطتسي مل نمف اسامتي نا لبق نم نيعباتتم نيرهش مايصق
 يمأ رهظك يلع تنآ هتجوزل لجرلا لاق اذاو . ةبآ ١ : انيكسم نيتس
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 . راهظب تناب دقف رهشا ةعبرا ىضمت ىتح رفكي مل ناف رفكي نأ هيلعف
 ىلع هعم تناك اهاضري اديدج اجيوزت اهجوزت ناف ةنئاب ةقيلطت ىهو
 امناو .افالتخا كلذ ق ملعن الو اهلاحي هبلع ةرافكلاو . نيتقدلطت

 ىتح اطيالو ةرافكلا هيلع لاق نم لاقف ةرافكلا لبق ىطولا ف فالتخالا

 مت . رخا رهظب تناب رهشا ةعبرا ىضمت ىتح رفكي ملو اطي مل نإف رفكي
 اذاق . حاكنلا اذه ماكحا ىضقنتو تاقيلطت ثالثب نيبت ىتحو . كلذك ىه

 هريغ جيوزت دعب . اديدج اجيورت اهجورت مت حاكنلا اذه ماكحا ىضقنا
 تناب اذا هيلع تقو ال لاق نم لاقو . اهلاحي ةرافكلاو . تقو كلذ ف نكي مل

 ناف هيلع تقو الو رفكي ىتح اهاطي ال نكلو ىلوألا ةلاسملا ف لوالا لجألاب
 ىطو ناف رفكي ىتح اطيال لاق نم لاقو . هيلع تدسف رفكي نا لبق ىطو
 دقو ةرافكلا هيلع لاق نم لاقو . اهلاحب ةرافكلا هيلعو . هيلع دسفت مل

 هلو هيلع نيد ةرافكلاو ناث لجا هيلع نوكي الو راهظلا لجأ ىضقنا
 .اهؤطو

 هترما ىهف اذكو اذك لعف نا هما رهظك هيلع ىه لاق ناو : ةلاسم

 يف راهظ اذهب عقي الو ادبا هيلع ساب الف لعفي مل ناف لعفي ىتح اهاطيو
 ناكو راهظلا هيلع بجو لعف اذاف . لعفي نا الا اليإ الو رومألا نم عيش
 كلذ لاق اذاف . اهيطو نا همارهظك هيلع ىه هلوق يق الا كلذ لعف نا ارهاظم

 ءاليالاب هنم تناب رهشا ةعبرا يضمت ىتح اطي ناف راهظلاب ايلوم ناك
 الف . اديدج اجيوزت اهجوزت مت اذه ىلع راهظلاب ءاليالاب هنم تناب ناف
 ىتح جيوزتلا اذه دعب اهطي مل ناف . لسغلا بجي ام قوف ايطو اهاطي
 هيف لوقلاو ةتلاتو ةينات ةرم ءاليالاب نيبت ليق دقف . رهشا ةعبرا يضمت
 نم لاقو . كلذ يق ءاليالاب ةنونيبلا يق ةرافكلل كراتلا رهاظملا يف لوقلاك

 نااذه هب رمؤي يذلاو . كلذ يف هيلع لجا الو ءاليألاب هنم نيبت ال لاق

 رهاظم ذئنيح وه مت لسغلا بجيو ناناتخلا ىقتلي امردقب ةنعط نعطي
 نم عزن ناو . هتأرما هيلع تدسف كلذ ينطولا ىضما ناف ةأرملا هذه نم
. ةنونيبلاو ةرافكلا ف رهاظملا ف ىضم امك هيف لوقلاو ارهاظم ناك هنيح



 اذكو اذك تلعف نا ىما رهظك ىلع تنأ لاق اذاف . اهلك ءايشالا رئاسو

 هيف ىضم دقف ىطولا الا كلذ لعفي ىتح هيلع ءآليا الو ادبا هتارما ىهف
 .لوقلا

 ىلوم وهف اذكو اذك لعفي مل نا هما رهظك هيلع ىه لاق اذاو : ةلاسم

 نوكي ال هناف اهاطي مل نا هلوق يوسام ءايشالا نم ءىش لك يق راهظلاب
 رئاسو اهيطو هل حابم هنال اهاطي مل نا همأ رهظك هيلع ىه هلوقب ايلوم
 ىتح كلذ لعفي مل ناف . هيف راهظلاب اهيلغ يلوم وهف لاعفالا نم كلذ
 راهظلا ةرافك همزلت الو . راهظلاب ءاليالاب هنم تناب رهشا ةعبرا يضمت
 اتا ناف . راهظلاب هبالآ ىذلا كلذ لعف ىلع ردقي ال ةلاح يتات ىتح دعب
 ردقي لاح ق ناك امو . ذئنيح راهظلا ماكحا هيلع ناكو ارهاظم ناك كلذ

 . دعب ثنحي مل هنأل ةرافك هيلع نوكي الف . راهظلاب هب الا ام لعف ىلع هيف
 ةلمج ىلع وهف اديدج اجيوزت اهجوزت مت كلذ ىلع ءاليإلاب هنم تناب ناف
 يضمت ىتح ةرم دعب ةرم ءاليالاب نيبت لاق نم لاقف . راهظلاب ءاليإلا
 ىطو ناف . ربي ىتح اطي ال نكلو ءاليألاب نيبت ال لاق نم لاقو . ثالثلا
 هيلع دسفت ال لاق نم لاقو . هيلع تدسف هيلع فلح ام لعفيو ربي نا لبق
 كلذ ي ءآليا الو اطيو كلذ مدهنا لاق نم لاقو لعفي ىتح اطي نأ رمؤي الو
 .عرشلا نايب باتك ىلإ عجر ةدحاو ةرم الإ

 ىلا كتسبال نا لاقف تهركف اهسفن هتارما ىلا بلط لجر نعو : ةلاسم

 الي نا ىارب ىراف هقيلطتب الا هعم ىقبت ملو ىمأ رهظك ىلع تناف ةنس
 . كلذ ريغ ديزي الو رفكيف عزني مت ناتخلا فلتخي ىتح اهسب

 نا هتارمال لاق نمو ةلاسم نم رصتخم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم
 لاق . هناب كلاسا تلاقف . يماك ىلع تناف هتنا هجوب ينيلاست يتدع
 هت سيلو . هنلا وه هتنا هجو نأل اعقاو ثنحلا يراف السبرم فلح نارتوملا
 قلاط تناف نمحرلاب ينيتلاس نا هتارمأل لاق لجر وحنك دودحم هجو

 رضحب نا الا نمحرلا وه هتنا ناو . قالطلا عقوو ثنح دقف هتناب هتلاسف

 ملعأ هللاو ثنح هيلع نوكي ال ىسعف مسإلاب يوني نمحرلاب ينيتلاس نا هتين
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 نوتالتلاو يداحلا بايلا

 راهظلاظفليف

 لجرلل لاقف لجر امهيلع رم هنا مث هتأرماو وه سلاج لجر نعو
 مل ناف . هتارما هيلع مرحت له يما وأ يخا لاق . كعم سلاج نم سلاجلا

 يف هيلع سابالو دوعي الو هبر رفغتسيو بذك دقف اقالط الو اراهظ وني
 . هتارما

 ىهف مويلا اذكو اذك ىلعفت مل نا هتجوزل لجرلا لاق ناف تلق : ةلاسم
 : لاق . راهظلا نم اذه نوكيأ مويلا كلذ يف كلذ لعفت ملف هما رهظك هيلع
 تلق . ارهاظم راص دقف كلذ لعفت ملو مويلا كلذ يضم اذا هنا يعم اذكه
 هجيوزت هل لحي نمم ةيبنجا ةأرما رهظك هيلع ىهف اهل لاق نا كل ذكو هل
 هنا ىعم لاق . هما رهظك ةلوقك ءاوس نوكي له هحاكن هل لحي ال نمم وا
 ىهف لاق . هما رهظك هيلع ىهف لاق اذا هنا انباحصا لوق ىف هبشي وا دجوي
 ولو كلذب ارهاظم نوكي ال هنا اهحاكن هل لحي نمم ةأرما رهظك هيلع
 نم مراحملا تاوذ نم هحاكن هل لحي ال نمامأو لاق ةيبنجا ةأرملا تناك
 .انباحصا لوق ق ىل عقي اميف راهظلا ينعم ق هما ةلزنمب ىهف ءاسنلا
 رهظك وا ةمرحب هنم تناب دق ةأرمال ةنالف رهظك ىلع تنا لاق ناف هل تلق
 ارهاظم نوكي له لعفي ملف مويلا اذكو اذك لعفي مل نا لجرلا ينعي نالف
 تناب دق يتلا يف انباحصا لوق نم هيف فلتخي اذه لاق اضيأ ال مأ اذهب
 نع ءالؤهب رهاظ اذا انزلا نم ةدودحملاو اهيانز دق يتلاو ةمرحي هنم

 لجرلا كل ذكو لاق . ارهاظم هاري ال ضعيو ارهاظم هاري ضعيق هتارما

 هتأرما نع رهاظ ناف ليق .رهاظم يدنع وهف هتأرما نع هب رهاظ اذإ

 وه ةيسوجم رهظك هيلع اهنا لاق اذا اما لاق اراهظ نوكي له ةيسوجملا
 ةدودحم تناك نا اماو . ةدودحم الو ةفورعم ريغ تناك اذا ارهاظم ىدنع
 . ةدودحم ربغ تناك اذا اهنال راهظ هيلع اهب عقي ال هنا يعمف ةفورعم
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 ال امك كلذب الا ىلع مالسإلا يف هل لحت ال ةيسوجملاف ةيسوجم لاق امناو
 هل لحيو ملست نا نكمي دقف ةدودحم تناك اذاو . دي الا ىلع هما هل لحت

 له اهامس دق ةباد رهظك ىلع تنا لاق ناف تلق . هلوق ينعم ىلع اهجيوزت
 تنا لاق ناف تلق . انباحصا لوق ف يعم جرخي اذكه لاق . اراهظ نوكي
 هنا يعم اذكه لاق . اراهظ اذه نوكي له يمأ رهظك لقي ملو يماك يع

 ىتح ما رهاظ نوكي ةيادبلا يلع يما رهظك ىلع تنا هلوقيف تلق . لاقي
 امهب عقي ما اهل هدح يذلا تقولا يف لعفت ال مت اذكو اذك يتلعف نا لوقي
 عقو يما رهظك لع تنأ لاق اذا هنا يعم لاق . راهظلا ىنعم اعيمج
 تقولا ق كلذ لعفي مل مت . اذكو اذك تلعف نا لاق اذاو . هنيح نم راهظلا

 نم راهظا لوألاو ثنحي راهظ اذهف ثنحلاب راهظلا عقو اهل دح يذلا
 ىلعفت مل نا يما رهظك ىلع تنا لاق ناف هل تلق . هلوق ىنعم ىلع هنيح
 اذه نا لاق ءآليا اذه نوكي له تاقوألا نم تقو يف كلذ دحي ملو اذكو اذك

 .ءاليالاب تناب رهشا ةعبرأ ىلا كلذ ةأرملا لعفت مل نا راهظلاب ءآليإ عضوم
 اذكه لاق . ءاليالاب ةأرملا تناب اذا راهظلا نم ةرافكلا هنع طقستو هل تلق
 لاق . ءاليإلاو راهظلا هنع طحني له اهجورت داع ناق هل تلق . ىدنع

 مت ةرم ءاليالاب تناب اذا اهنا لاق نم لاقف كلذ ق فلتخي هنا ىعم
 داع ولو ءاليالا هقحلي هنا لاق نم لاقو . ءاليالا هنع مدهنا اهجوزت

 ءاليالاف ثالثلاب تناب ولو لاق نم لاقو . ثالتلاب بيبت ىتح اهجيوزت
 . هلوق ىنعم ىلع لوقلا اذه ىنعم ىلع ةدم كلذك سيلو اهقحلي اضيا

 وا هترقب وا هترامح رهظك هيلع ىه هتجوزل لاق ىذلا اماو : ةلاسم

 همزلي اذهف هتخا وا همآ رهظك هيلع ىه لاق وا نهعفن كلذ ىونو هلمح

 . ىف هلوقك ىلع هلوق سيلو راهظلا وه اذه نال هلوق ىلا تفتلي الو راهظلا
 مث ائيش هسفن ىلع بجوا نمو . هيلع نوكت ةرضملاو هل نوكت ةعفنملاو
 وأ هترامح رهظك هلوق اماو . مكحلا ىق هنم لبقي ملو هسفن نع هلاحا

 ةرافك لوقي ضعيو . راهظلا هيلع نا لوقلا ضعب ق نا ىعمق . هتباد
 رهظتلا ناك امنا هنال مارح هيلع ىه لاق هناك ءاليإلا ةلزنمب نوكت نيمي

٤٢٢٣ _



 ىق كت ملو مراحملا تاوذ نم ءاسنلا ف اهلتم وه نم هيف مالا ق راهظلاك
 . ىدنع مكحلا ق كلذ ربغ ىلا هلوق ةلاحإ هعفني الو باودلا

 ديري ىتح هيلع ءىش الف ىرهظك لع تنا هتأرمال لاق ىذلاو : ةلاسم

 . قالطلا كلذب

 ةمرحك هيلع ىه هتأرمال لاق لجر نعو خايشألا باتك نم : ةلاسم

 لوقو . لوق ىلع راهظلا هيلع لاق . ةيناز هاتاوم هانعم ناكو . هذه ةيناز

 كلذ سيلف ةمأ ايو هتخا اي هتأرمال لاق نمو . راهظالو نيمي ةرافك هيلع
 ال نكلو هيلع داسف الف ىتين ايو ىتخا اي لاق ناو . ءافج وه امناو راهظ
 .كلذ دوعتي
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 نوتالتلاو ىناتلا بابلا
 دعب اهجوزتي مل نم نع راهظلا يف

 اهب زجي ملو اهجوزت وأ

 ل ىماك ىلع ةنالف لاق ةنالف جوزت تنا هتأرما هل تلاق لجر نعو
 هيلع ىأر نم مهنمف كلذ ف ءاهقفلا فلتخا دق رثؤملا وبا لاق . ىنزجت
 ةرشع ماعطإ نيمي ةرافك هيلع ىأر نم مهنمو . هيلع تقوالو راهظلا ةرافك
 .ائيش هيلع ري مل نم مهنمو . مايا ةثالث مايصف دجي مل ناف نيكاسم
 . جلا لوقلا بحا وهو . ائيش هيلع ىريال ديز نب رباج ناك لاقو

 ىدأ اذاف ائيش اهيلا دؤي ملو هتأرما نم ىلآ وا رهاظ لجر نعو : ةلاسم

 ىطعا موي نم لعفي مل ناف راهظلا تقو ولخي نا لبق رفكيلف اهلجاع اهيلا
 . راهظلاب تناب رهشا ةعبرا ولخت ىتح اهلام لجاع

 لجرلا ىلع راهظال لاق هنأ ىناسارخلا هللادبع نب مشاه نعو : ةلاسم

 . كلمي الام قلطي الو كلمي الام قتعي الو . كلمي ال اميف
 همأ رهظك ميلع ىه لاقف اهجوزتي نا ةرما هيلع تضرع نمو : ةلاسم

 دعب اهجوزت مت اهجوزت نا همارهظك هيلع لاقف اهجوزت مت اهجوزت نا
 تقو الو اهجوزت اذا ةرافكلا هيلع نا ناطحق ىبا باتك قو . ساي الق كلذ

 اذا هتقوو راهظ وه ليقو هتجوز ريغ ق هيلع راهظال ليقو لاق . هيلع
 راهظلا ةراقك هيلع نوكت نا ىلا . لا بحا لوالاو . راهظلا تقوك اهجوزت
 . هيلع تقو الو اهجوزت اذا
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 نوثالثلاو ثلاثلا بابلا
 قالطلاو راهظلا ف ةينلا ق

 نا لاقف تعنتماف ليللا نم تقو ف اهعماجي نأ هتجوز ىلا بلط لجر ق
 اهسفن ىلا هبراقت ملو هتجوز تعنتماف . هماك هيلع ىهف هتجوز هعدت مل
 ( حبصأ ىتح

 . راهظ كلذ ق هيلع عقي له تلق .اصوصخ ةليللا كتوين مل هنا لاقو

 ىضمت نا لبق هتعدو اهل مسي ملو ةليللا كلت وين مل اذاف تفصو ام ىلعف
 ةعبرا ىضمت ىتح هعدت مل ناو . هيلع راهظال ورب دقف رهشا ةعبرا
 . ءاليالاب هنم تناب رهشا

 لجر نع ديعس وبا لئس: دلخم نب ىسوم ىلع ىبا باتك نم : ةلاسم
 اهاطي نا هلو ركفي ىتح هتأرما ىه لاقف هلاح ىق ركفا نا قلاط هتأرما لاق

 . هلاح نق ركفت ناك نا قلاط هتأرما لاق ناق تلق . تقلط هلاح ق ركف اذاف

 نإف كلذ هنيح ىف هلاح ق ركفت ناك نا هلوقب دارا نيينعم لمتحي اذهف لاق
 ق ركفا ولو . كلذ دارا اذا قلطت مل الاو تقلط هنيح ق هلاح ق اركفم ناك
 ق ركفا اذا اذهف ليقتسي اميف ركفي ناك نا هلوقب دارا ناو . كلذ دعب هلاح
 دقو . كلذ اهل لاق ام نيح ىق هتأرما تقلط ريتكب وا ليلقب كلذ دعي هلاح

 هنا لاقو . امهدحا ىونف نيينعم ىلع عقي ناك اذا قالطلا ف ىوني هنإ ليق

 عقيو اعيمج امهب امهيلع قالطلا عقو امهدحا وني مل اذاو امهدحا ىون
 قلطت الو . هتأرما تقلط كلذ نيح ىق هلاح ق اركفم ناك ناف . امهنم لوالاب
 ركفأ مت كلذ نيح ق هلاح ق اركفم نكي مل ناف . كلذ دعب نم هيف هراكفإب
 لاق ام نيح ىناتلا مكحلاب قالطلا هيلع عقو ةين هل نكت ملو كلذ دعب هيف
 مث اذه اهل لاق دقو در ريغ نم اهيطو ناف . هلاح ق ركفأ ىتم كلذ اهل
 . هيلع تدسف ةقلطم ىضم اميف ىطو دق ناك اموي هلاح ف ركفت
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 اموي اهكرتف ارهش وا اموي همآ رهظك هيلع ىه هتأرمال لاق نمو : ةلاسم
 . راهظلا ةرافك رفكي نا لبق ىطو اذا هيلع تمرح اهيطو مث ارهش وا

 .فالتخا لجإلا قو . ةرحلا نم راهظلاك ةمألا نم راهظلاو : ةلاسم

 . نارهش ضعب لاقو ةرحلا لجا اهلجأ ضعب لاقو
 ناف. فالخالي راهظ وهف ىمارهظك ىلع تنا هتأرمال لاق نمو ةلاسم

 نوكي ال ضعب لاقو اراهظ نوكي ضعب لاق . فالتخا هيفف ىماك لاق
 الو راهظلا ىوني ىتح اراهظ نوكي الق ىمأ لتمك ىماك لاق ناو . ًاراهظ

 الا كدلاوك وا كيخاك وا كتخاك وا كمأك كيلع انا هلوق ف جوزلا ىلع راهظ
 ىلع ىلع تنا هتأرمال لاق نمو . راهظلا ةرافك هيلعف ىماك ىلع تنا لوقي نا

 هسفنك مارح هيلع اهب لوقلا كلذب ىوني نا الا هيلع ءىش الف:ىرهظك
 . راهظ وهف
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 نوتالثلاو عبارلا بابلا

 كلذ هبشا امو قلطو رهاظو ىلآ نميف

 هتأرما برقي ال هللاي فلح اذاو رفعج ني عماج نم ةفاضملا ةدايزلا نم

 ى راهظلاو ءاليإلا لجأ ىضمف همأ رهظك هيلع ىهو ديز راد لخدي مل نا
 ىلا ناك نا ةرافكلابي فيكو هل تلق ةدحاو ةقيلطت ىه لاقق . دحاو موي

 ةرافك هيلع لاق . رهشا ةعبرا اهبرقي ملف ديز رادب لخدي مل نا رهاظف
 لاق نم لاقو . راهظلا ةرافك رفكي ىتح اهبرقي الو . راهظلا ةرافكو ءاليالا
 ويا لاقو . هدعي ءاش ناو ىطولا ليق رفك ءاش ناق ءاليإلا ةرافك اماو

 ىتح اهأطي نا لبق هل سيلف راهظلاو ءاليإلا عمج اذا هتا همحر هتادبع

 ملو هيلع اهميرحتب وا هتناب اهنم ىلا اذا اهاطي نا هل زوجي امناو رفكي
 . قالطب ىلوي ملو رهاظي

 مل ناو اهنم رهاظو نالف تيب لخدي مل نا هتأرما نم ىلآ اذاو : ةلاسم
 نيميلاب جرخي ليقف نيتقرفتم نينيميب رخآ لجرل ىنعي نالف تيب لخدي
 مث اهتعجر هيف كلمي اقالط هتأرما قلط نمو هنمو . ةيناثلا مدهنتو ىلوالا
 . ةدعلا ق تناك ام قالطلا اهقحلي امك كلذ اهقحل رهاظ وأ. اهنم ىلآ

 هتعاس نم رهاظ مت اذكو اذك لعف نا ثالث قالطب ىلآ نمو هنم : ةلاسم
 بهذت ليقف . قالطلاب ءاليإلا بجي نا ليق راهظلا ةدع تضقنا ناف

 ناك دقو قالطلاب ءالب الا ةدع تضقناق ثالث قالطي ىلا ناو نيتقيلطتي

 نم لاقو . ةدحاو ةقيلطت ىهو ءاليالاب نيبت اهناف ماياب كلذ دعب رهاظ
 ليق راهظلا ةدع تضقنا ناف . ىلا بحا لوالا ىأرلاو ثالثلاب نيبت لاق

 لاقو . باطخلا نم بطاخ وهو نيتقيطبت تجرخ قالطلاب ءاليإلا ةدع
 . هيلع تمرح ءىطو ناق . كلذ ق ةدع الو رفكي ىتح اطي ال نكلو لاق نم

 امدعب اهئطو نا ءاهقفلا نم لاق نم لاقو اذه ليق دق ىراوحلا ويا لاق
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 لوقلا اذهبو . هيلع مرحت ال اهنا رفكي نا لبق نم ديدج حاكنب اهدري
 . ءاش نا أطيو هتأرما ىهف راهظلاب هنع ىلآ ىذلا لعف ناك ناو . ذخان

 نالف راد تلخد نا هتأرمال لاق لجر ق ءاهقفلا ضعي نعو : ةلاسم

 نم تيضق ناو ىمأ رهظك ىلع تناف هراد باب ىلع فقو ناو قلاط تناف
 اهلوخدبو . قلاط ىهف هلك اذه تلعفف ةنس ىلا كبرقا ال هتاوف ةجاح هدنع

 ةنس ىلا اهبرقي ال هللاب هنيمي ق ةرافكلاو راهظلا ق ةرافكلا هيلعو هيلع
 . ةدحاوب تناب قالطلا نم اهتدع ىضقنت ىتح قالطلا دعب اهدري مل ناف

 نم ىضقتن نا لبق نم رهشا ةعبرا تضم ىتح راهظلا ةرافك رفكي مل ناو
 ةدحاوب تناب كلذ لبق قالطلا ةدع تضقنا ناو . نيتقيلطتب تناب قالطلا

 اهكرت نا نيميلا كلذكو . راهظلا ةراقك هيلعف اعجارت ناف راهظلا مدهنيو
 امدحاو موي ق راهظلا لجاو اهلجأ ىضقنا ناو رهشا ةعبرا ىضمت ىتح
 لبق اهئطو ناو . ةنئاب ةدحاو ةقيلطت ىهن قالطلا لجأ اهمده نكي مل
 عجر . نيميلا ةرافك هيلعف ةنسلا ءاضقنا ليقو . رهشالا ةعبرالا ءاضقنا

 . عرشلا نايب باتك ىلإ
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 نوتالتلاو سماخلا بايلا

 دحاو تقو ف قلطو ىلاو رهاظ نميف

 دحاو موي ق ةدعلا تضقناو دحاو موي ف قلطو رهاظو ىلآ لجر نعو
 . بيتقيلطتب هنم جرخت لاق نم لاق دقف

 قلط مت رهاظ مث هتأرما نم ىلآ ىذلا ف ىلع ىبا باوج قو : ةلاسم
 له تلق اديدج اجيوزت اهجورت مث قالطلا ةدع تضقنا ناف تناب قالطب
 ناف . رفكي ىتح تفصو ام ىلع اهاطي الف رفكي نا لبق اهاطي نا هعسي
 نع كلذ دجوي دقو لوقلا ضعب ىلع هيلع مرحت مل رفكي نا لبق اهئطو
 مرحت لاق نم لاقو اذه ليق دق هربغ لاقو . هتنا همحر بوبحم نيب دمحم

 دجوي اميف ىراوحلا وبا هنع عفر اميف رثؤملا ىبا نع دجوي كلذو هيلع
 رفكي نا ليبق جوز اهذخا ناك نا لوقت امو تلق باوجلا نمو . ملعا هتناو

 راهظلا مت . ىناتلا جوزلا اهجرخا مت . اهنيبو هنيب ىذلا راهظلا ةرافك
 نا دعب نم وه اهجوزت مت . ىناثلا جوزلا اهجرخا مث . اهنيبو هنيب ىذلا
 دعب هيلع ناك اذا معنف راهظلا ةرافك هيلع له ىناتلا نم اهتدع تضقنا

 . راهظلا ةرافك هيلعف

 لام هلو راهظلا ةرافك هتمزل لجر نعو ىراوحلا ىبا نع : ةلاسم
 . هلام عيمج ىلع ىتاي ىتح اهنم رهاظ ىذلا هتجوزل هيلعو نيد هيلعو
 طيحي امب نيدلا نم اذه ىلع ناك اذاف تفصو ام ىلعف . موصي نا هل له
 همزلي نم دح امو تلقو . مايصلا هيزجيو قتع اذه ىلع سيلف هل امب
 ناك اذا لا بتكف كلذ دح نع هلاس ارثؤملا ىبا ىلا تبتك ىنا ملعاف . قتعلا
 قتعا اذا ناك اذاف هلايعو هسفن هب توقي ام قتعلا دعي هلام نم ىقبي
 ىلا هباتك ق ىنعملا نا الا مايصلا هل ناك هلايع توقو هتوق نع صقن

 ظفللا ق ناصقنلاو ةدايزلاب ملعا هتاف هلايعو هتوقي ام هعم ىقبي ناكاذا
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 ىقبو قتعا اذإ ناك اذا لوقتو هب ىلا تبتك ام بسح ىلع كيلا ىباوج ناالا

 صقني ناك اذاو . قتعلا هيلع بجو هلايعو هسفن توقي ام هلام نم هعم

 لام هل سيل ناك نا تلقو . مايصلا هنع ىزجأ هلايع توقو هتوق نع

 . ىوق دلج وهو راهظلا ةرافك هتمزلو
 ضارمالا نم ندبلا حيحص اذه ناك اذاف . مايصلا قيطأ سيل لاقو

 .ماعطالا هنع ئزجي ال اذهف ناضمر رهش ق موصلا نع اهيف هللا رذعأ ىتلا
 ماعطلا ىهتشي ال ىذلا ضيرملا مايصلا نع روذعملا امناو مايصلا هيلعو
 نع هل رذع الو . مايصلا هيلع بجاو اذهف . ماعطلا نم عبشي ناك اذاف
 فاخي امك توملا هسفن ىلع فاخي لاح هيلع ىتأي نا الا موصلا
 حيحص وهو : مايصلا ىلع:رداق وهو معطأ ةأرملا تلاق اذإف .حيحصلا

 لوق لوقلاف . مايصلا,لع ردقي ال ضيرم وهو معطا هنا جوزلا لاقو
 تملعو ةنيب ةأرملا عم نكي مل ناف لوقت ام ىلع ةنيبلا ةأرملا ىلعو . جوزلا
 اهئطو ناك ناف . هعم ميقت نا اهل سيلف . مايصلا ىلع رداق وهو معطا هنا

 اهنا الا هيلع كلذ اهل ناك . هنيمي تيلط ناف اديا هيلع تمرح دقق كلذ ىلع

 ملعت تناك اذا برهتو هعم ميقت نا اهل سيلف ابذاك فلح هنا تملع نا
 تنيب دقو موصلا نم هيف رذعي ىذلا ضرملا نم حيحص وهو . معطا هنا
 . موصلا نع ضرملا رذع كل

 رفكي مل مث ديدج حاكنب اهجوزتي مت هنم نيبت رهاظملا نعو : ةلاسم
 همزلي لاقف ىسوم اماف .ال ما رخا راهظب نيبتا رهشا ةعبرا تلج ىتح
 ىتح اهسمي الو تقو هيلع سيل لوقي ناك نامثع وبا اماو رخآ راهظ
 . رفكي

 ركناو رقكي نا لبق اهئطو هنا تعدا مت هتأرما نم رهاظ نمو : ةلاسم

 . هنيمي عم هلوق لوقلاف وه
 نا اهلف . ءالىالاي هتأرما تنابق باغ مت . هتارما نم رهاظ نمو : ةلاسم

 همزل لجر نعو هلوق لوقلاف ترفك ىنا لاقو . هتبيغ نم مدق ناف جوزت
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 ةدش ق ناكو . ندبلا ىوق وهو قتعي ام هدنع نكي ملو . راهظلا ةرافك
 . رحلا ةدش نم نكلو . ةلع نم سيلو موصي قيطي ال هنا لاقو . رحلا

 . ندبلا حيحص وهو . ماعطالا هئزجي له انيكسم نيتس معطي هنا لاقو
 ةلزنمب نوكي ىتح ماعطالا هئزجي الو . مايصلا هيلع اذهف تفصو ام ىلعف
 هسفن ىلع فاخي ىتح امئاص حبصيو ناضمر رهش ق راطفالا هل زوجي
 فاخ اذاف للاحلا كلت ىلع لازي الو رطفأ توملا هسفن ىلع فاخ اذاف . توملا

 ناف . انيكسم نيتس معطيلف نارهشلا ىضمي نا لبق لجالا ىضمي نا
 . ادبا هيلع هتأرما هيلع تمرح ىطوو كل تفصو ام لعفي نا لبق نم معطا
 قرفي له ءارقفلا ىلع ابح قرفي ناداراو موصي قيطي ال ناك نا تركذو
 اذهو . ءاوس اندنع كلذ لكف تاولصلاو ناميألا ةرافك ق همزلي ام لتم
 . نكسم لك عاص فصن ربعشلاو ربلا نم هب نولمعي مهاندجو ىذلا

 نب رياج باتك ق تدجوو تركذ ام اماو . عاصلا عابرا ةتالث ةرذلا نمو

 ةرافكلا ىف انعم ىذلا ديعس وبا لاق . هب نولمعي مهاندجو ىذلا اذهف ديز
 عاصلا عابرا ةتالث ةرذلا نمو . عاص فصن ربلا نمف عاصلاب ىه امنا
 رطفلا ةاكز كلذكو . كوكملاب سيل . عاصلاب ىه امنإ رطفلا ةاكز كلذكو
 عاصلا ىلع اهلصا امنا ةاكزلا كلذكو كوكملاب سيل عاصلاب ىمه امنا
 ولو ةاكزلا هيف بجو عاص ةئام ثالت ةرمتلا تغلب اذاف عاص هئامثالث
 اهيف رظني ال رصملا كلذ كوكمب كيكاكم ةرشع عاص ةئام ثالث ناك

 . اهنا صقنالو

 ال ىتح قتعلا هيلعو . رييخت اهيف هل سيلف راهظلا ةرافك اماو : ةلاسم

 نم هل رذع الو ماعطالا هيلع مت . قيطي ال ىتح مايصلا هيلع مث دجي
 . لتقلا ةرافك اماو . راهظلاب هتجوز هنم تناب لعفي مل ناو . نهدحا
 ماعطألاب رفكي نا هيلع سيلو مايصلا هيلع مث دجي ال ىتح قتعلا هيلعف
 ليقو . هب لومعملا وهو . لوقلا رثكأ يف كلذ هنع ىزجي الو . لتقلا ةرافك ق
 . باوصلاب ملعا هتناو ذخان لوألا لوقلابو هنع يزجي هنا

 ضرم مت هت ارم أ نم ره اظ نمعفقو دمحا ني نسحل ١ ىلع يب ١ نع : ةلاسم
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 كردي له . رهشا ةعبرا تلخ ىتح ماعطالا هنكمي الو اقتع دجي ملو
 ىلع هنم تناي رهشا ةعبرألا تلخ اذاف . حص اذا مايصلا هيزجدبو هتارما

 . ملعا هتناو تدجو ام

 ةلكأ نيكسم لك راهظلا ةرافك معطا لجر نع ديعس ابا تلاسو : ةلاسم
 جرخي ام ىلع ليق هنا بسحا لاق . دسفت ال ما هتارما هيلع دسفتأ يطو مث
 ذا هل زياج كلذ نا نظي ةلاهجلا ىلع كلذ ناك نا هنا انباحصا بهاذم يق

 دسفت الو ةلاهجلاب روذعم هنا كلذ ىلع يطوو انيكسم نيتس معطا دق
 مهكردي مل ناف تلق . ةينات هلكا مهمعطاف مهنايعاب مهكردا اذا هيلع
 كلذ ىلب نيبي ال لاق . كلذ زوجي له ةلكا دحاو لك مهربغ معطاو مهنايعاب

 اقلعتم . ماعطلا نوكي ما اذه ىلع هيلع دسفتو هل تلق . انباحصا لوق يف
 رهشا ةعبرا لبق مهكردا نا هنا ىعم لاق . مهنايعاب مهدجي نا ىلا هيلع
 يطو دقو . رهشا ةعبرأ تضم ناو ةنونيبلا مكح هيلع عقي ال هنا وجراف
 مل ول نا معطلا تقو يضم دق هنال هيلع دسفت نا فاخاف . مهمعطي ملو
 كردلا لاح نم تجرخ دق اهنا مكحلا ىفف . هنم تناب اذاف . هنم نيبتو اطي
 .دتعت ما تناب نبح اهنيخ نم جوزتا هيلع تسن اذاف هل تلق . يدنع

 تلق . ةمرحلا تعقو موي ذم ةقلطملا ةدع يطو موي نم دتعت اهنا يعم لاق

 دحاو موي رهشا ةعبرا نم يقب ىتح . مايصلاو قتعلا ىلع ردقي مل ناف هل
 مت هعسي هنأ نظي الهاج يطوو انيكسم نيتس معطا مث . رهاظ موي نم
 له . رهشا ةعبرالا تلخ ىتح ةينات ةلكأ مهمعطيف نيكاسملا ىلع ردقي مل
 اهيف مهمعطت نا ىرخا رهشا ةعبرا هلجا نوكيو لوالا ي لوقلا هقحلي
 لوالا كلذكو . رهاظ موي ذم رهشا ةعبرا اهتدع نا يعم لاق هنم تتافالاو

 يق الا كردي ال نا ىعمو . يطو موي ذم سيل رهاظ موي ذم هتدع امنا
 نا تيارا هل تلق . انباحصا لوق يق راهظلا لجا ىه ىتلا رهشأ ةعبرالا
 يطو مث ةرافكلا نم همعطا امم مهدحأ دنع لكا مت انيكسم ... نيتس معطا
 ام رقفلا ضبق اذا هنا يعم لاق . ساب هتجوز يف هيلع له . كلط دعب
 دارا ثيح هلام فرصي نأ ريقفللو . ريقفلل لام راص دقف ةرافكلا نم هاطعا

_ ٤٢٢٣ _



 يي معطأ نم ىطو مت ةمقل دحاو لك . انيكسم نيتس معطا ناف هل تلق

 . مهنأل اذه نيبي ال لاق . هتجوز كردي له . نيتلكا دحاو لك . رهشا ةعبرالا
 موي لك اموي نببتس ادحاو انيكسم معطا ناف هل تلق . ةلكا ماعطاب اولاق

 هنا يعم لاق . كلذ ىلع هتجوز كردي له . هيزجي هنا نظيا يطوو نيتلكا
 نيتس كلذ دعب معطا ناف هل تلق . ليق هنا يدنع ام بسح ىلع كردي ال
 مل نا هنا يعم لاق . هتجوز كردي له . رهشا ةعبرا اولخت نا لبق انيكسم
 . ليق هنا يعم ام ىلع ماعطالا هنع يزجي امم ناك اذا اهكردا ىطو نكي

 . هتجوز كلذب كردي الو هيزجي هنا يعم سيلف لاق . هيلع مرحتو هل تلق
 هل تلق . هيلع دسفت اهنا يعمف يطو دق ناكو . هتجوز كردي ال ناك اذاو
 لاق . هيلع مرحت له كلذ ىلع يطوو ءاينغالل وا ءارقفلل اديبع معطأ ناق

 ناف هل تلق . هيلع دسفتو هيزجي ال ليق هنا يدنع ام ىنعم ىلع يعمف
 تلق . يدنع اذكه لاق . ءاوس كلذ لكا اولكايو اوبسكي نيزربم ديبعلا ناك

 له ديبع مهنا حص مت كلذ ىلع يطوو نيتلكا انيكسم نيتس معطا ناف هل
 هنا يدنع ام ىنعم ىلع يعم لاق . كلذ ىلع اهيطو اذا هتجوز هيلع مرحت
 ةلكا مهربغ انيكسم نيتس معطا نا تيارا هل تلق . هيلع دسفت اهنا ليق

 تلق . ليق هنا يدنع ام ىلع هيزجي ال هنأ يعم لاق . كلذ هيزجي له ىرخا

 هنا يعم لاق . كلذ ىلع ىطو اذا هتجوز هيلع مرحتأ كلذ ىلع يطو ناف هل
 ام هقحلي هنا همعطا ناك نمم مهنايعاب ةينات ةلكأ نيتسلا معطي مل اذا
 امناو لوالا لتم يعم اذهو يطو مت . نيتس معطأ يذلا لوألا قحلي

 نم ادحا معطا نا تيارا هل تلق . ةئامو نيرشعلا نم نوتس هل لصحي

 لاق . كلذ هيزجي له . راهظ ةرافك نم مهلوع امزتلم نيذلا نيغلابلا هدالوا
 نازوجبال هنا انياحصا هيلا بهذ اميف ليق ام ىنعم ىلع هنا يعمق

 هيلع تدسف يطوو هيزجي مل اذاو . يدنع هلتم اذه نا هتاكز مهيطعي
 يق دالوالا لتم وهأ هراهظ ةرافك نم هيدلاو معطا نإ كلذكو هل تلق . يدنع

 يدنع اذه نا هتاكز نم اهيطعي نا زوجي ال بهذي نم هنا يعم لاق . اذه
 هتاكز نم هيدلاو ىطعي نا هل زوجي نا لوقي نم لوق ىلعف تلق . هلثم
 مهلوع امزتلم ناك اذا نيغلابلا هدالوا ف كلذ هل زيجي له . هراهظ ةرافكو
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 اذه نال . كلذ يل نيبي ال لاق . مهلوعب هيلع مكحي دحب اوريصي ملام
 يدنع اميف ليق اذكه لوعي ال نم معطي امنا هنأل ءاوس يدنع ةاكزلاو
 ىلع جرخي ما نيملسملا لوق نم هزنتلا ىلع كدنع جرخي اذه لهق هل تلق

 هدالوا نم لوعي نم هتاكز ىطعي نا هل زوجي ال هنأ مارحلا رجحلا

 . طعي مل هناكف لوعي نم يطعا اذا هنال عنملا ىلع هنا يعم لاق . مهريغو
 طعي ملف كلذك ناك اذاف هلامب هلام نع عفدو هلام يف هلام نم عضو هناكو
 . هل تلق . هلام نم هلام جارخا كلانه نكي مل زياج اذهب هتيطع ناك ولو .
 . اذه ي هدالوا لتم وها هتبارق نم ةنامزلاب هلوع نم همزلي مل نم كلذكو

 فالتخإلا عوقوبف فالتخالا هيف عقو ام الا ليق اميف يدنع هلتم وه لاق
 نم ةمزلا لهأ ءارقف هراهظ ةرافك معطا نا تيارأ هل تلق . هانعم فلتخي

 ةناو فالتخا كلذ يف يعم يذلا . كلذب هيزجي له يراصنلاو .. دوهيلا
 يعم لاق . ءاوس هلك أرقي ال نمم وا باتكلا أرقي نمم اوناك هل تلق . ملعا
 ريرشتب ردجا يدنع مهريغو فالتخالاب ةصاخ باتكلا لها ليق دق هنا

 دجو اذا ةمزلا لها نم مهريغ يق الو باتكلا لها يف كلذ ينبجعي الو
 لاق . امهنيب قرفي له . كلذ ىلع يطوو كلذ لعف اذاف هل تلق . نوملسملا

 نوملسلا دجو اذاف هل تلق .امهنيب قرفي كلذ زيجي ال يذلا نا يعم

 كلذ ىلع يطوو دهعلا وا برحلا لها نم نيكرشملا وف سوجملا ءارقف معطاو
 لها يف زوجي ال نا نوملسملا دجو اذا ينبجعي لاق . امهنيب قرفي له
 . نيملسملا نم دحأ لوق قفاو ام كلذ ينبجعي الف ميرحتلا اماو . ةمزلا

 هنا لاق نيملسملا نم ادحا نا كعمف تلق . لعفي ال نا هرمآقف لعفلا لبق اماو
 ال اهنا ازجا كل تفصو نيذلا سوجملاو نيكرشملا ءارقف ماعطإ ىلع يطو اذا

 مدقتي مل نيملسملا ضعب نا دجوي دق هنا وجراو ملعا هتنا لاق . هيلع مرحت
 نا هل زوجي نم معطا اذا هنا يعمو . ءارقفلا همعطا دق ناك اذا داسف ىلع
 هل تلق . فالتخالا هقحلي هنا عامجالا ق انماض نوكي الو هتاكز هيطعي

 ءارقف دجي وهو باتكلا لها وا سوجملا وا كرشملا ءارقف هتاكز ىطعا اذاف
 هنا ىعمق لاق . ةاكزلا نم هتآرب يف فالتخالا هقحلي هنا كعم نيملسملا
 لوات دقو . كلذ يف دومحمب سيلو . فالتخالا هقحلي برحلا لها نودام
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 لهأ كلذب ينعي مه اده كيلع سيلإ هللا لوق يف لوات نم ضعب هلعل
 ءىش نم اوققفنت امو ءاشي نم يدهي هتناو مهيلع قدصتي يذلا .ةقدصلا

 الإ اوناك اذإف ههانيكسم هبح ىلع ماعطلا نومعطيوإ لاقو . :ميلع هي هللا ناف

 زيجي نمم لتعي نم اهب لتعي ءايشاو نيكرشم اوناك مهنا ذئموي يراس
 لها ىطعي نأ زوجي الو هل تلق . اريقف ناك اذا رجافلاو رابلل ةقدصلا

 كلذ زوجي ال لاق . لاحلا نم لاحلا ىلع ةقدصلا نم نيكرشملا نم برحلا
 نم نوطعي فيكف برح لها اوناك اذا اهلك مهنع داوملا عطقت مهنأل . يدنع

 نم موي هيلع ىقب املف ماصف قتعلا ىلع ردقي مل نا تيآرا هل تلق . هنلا لام
 هنم الهج هتجوز يطوو هموص متاو قتعي ملف . قتعلا ىلع ردق هموص
 لاق . امهنيب قرفيو . هتجوز هيلع مرحت له ماص دق ذا هيزجي هنا نظي
 يدنع كلذك وهو . دجو اذا هيزجي ال ليق دق هنا يدنع ام ىلع هنا يعم
 بهذم يناعم ىلعف هماكحأ يضقنتو موصلا متي ملام هنا يدنعو هتنا لوقل

 هيزجي ال ام ىلع يطو اذاو . قتعلاب رفكيو موصلا هيزجي ال هنا انباحصا
 ةعبرألا ق قتعلا دجو مت هموص مت ا ناق هل تلق . هيلع دسفت اهنا يعمق .

 هنا يدنع ام ىلع هيزجي هنا وجراف لاق . موصلا كلذ هيزجي له رهشالا
 قتعلا ف لوقلا لثم موصلاو ماعطالا يف لوقلا كلذكو هل تلق . ليق دق
 . يدنع اذكه لاق . موصلاو

 نم اتقو اهعماجي نا هتجوز ىلا بلط لجر يف نسحلا نب دمحم : ةلاسم
 هتجوز هتعنتماف هماك هيلع يهف هتجوز هعدت مل نا لاقف تعنتماف ليللا
 اصوصج ةليللا كلت وني مل هنا لاقو حبصا ىتح اهسفن ىلا هبراقت ملو
 ملو ةليللا كلت وني مل اذاف تفصو ام ىلعف . راهظ اذه يف هيلع عقي له تلق

 ناو . هيلع راهظ الو رب دقف رهشا ةعبرا يضمت نا لبق هتعدوو اهل مسي

 ةعبرا تلخ ناو . راهظلاو ءالي الا مدهنا دقف رهشا ةعبرا لبق هعدت مل
 الو . رفك ديدج حاكنب اهعجار ناق ناتقيلطت امهف قالطلا ةدع لبق رهشا
 رهاظ ناو . ناتقىلطت امهف دحاو موي ق هلك كلذ ىضقنا ناو . هيلع تقو

 ق كش الو ملعا هلاق دحاو موي ق ىضقناو رارم ثالتث ةقرفتم ءايشأ ق
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 . ةدحاو ةرافك

 قالطلا لجاو . رهشا ةعبرا ءالي الا لجا لاق قلط مت ىلآ نعو : ةلاسم
 ناو . ةقيلطتي هنم تناب قالطلا لبق ءاليإلا لجأ يضقنا ناق ءورق ةتالت

 هريغ نمو . ةقيلطتب تنابو ءاليالا مدهنا ءاليألا لبق قالطلا لجا يضقنا
 ةقيلطتب هنم تناب ءالي الا لجا لبق قالطلا لجأ ىضقنا نا ليق دقو لاق

 رهاظو ىلا ناو نيتقيلطتب هنم تناب قالطلا لبق ءالي الا لجا ىضقنا ناو
 لاق نم لاقو ةدحاو ةقيلطت لاق نم لاقف . دحاو تقو ق نالجألا ىضقناف
 ` .... ناتقىلطت

 اهدر مث هنم تناي ىتح اهكرت مت . هتجوز نم رهاظ نمو : ةلاسم

 ةدع الو قادصلا نم هيلع اهدر ام فصن اهلف اهي لخدب نأ ليق اهقلطف

 .اهيلع
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 نوثالثلاو سداسلا بابلا

 كلذ ربغ ىونيو مرحي وأ رهاظي وأ قلطي نميف

 نم لاقق . قالطلا كلذب يوني مارح ىلع تنأ هتجوزل لاق لجر يف ليقو
 وهو . نيمي ةرافك هيلعو قالط وه ليقو . هيلع نيمي الو . قالط وه لاق
 . قالط هيلع عقيالو ةرافكلا هيلعو يلوم

 لوقي مت راهظب هتجوز ىلع فلحي لجر نعو ىراوحلا يبا نع : ةلاسم
 . هدنع ماقملا اهعسبو هتقدص ناو قالطلا لثم وها تلق . اذكو اذك تيون
 ىلع ءاوس انعم امهالكف قالطلا ربغ راهظلا اما هنلا همحر ىلع يبا لوق ىلع

 . ىلع يبا لوق
 نا . قالطلا ةمرحك مارح هيلع هتارما لاق لجر يف ناميلس نع : ةلاسم

 . ةقيلطتو نيمي ةرافك هيلع
 .قالط وهف قالطلا ىونيو همأ رهظك هيلع ىمه هتارما لاق نمو : ةلاسم

 همزليو . قالط وهف راهظلا ىونيو قلاط ىه لاق ولو . هيلع راهظ الو
 . ةدحاو ةقيلطت اهمزل راهظلا لجأ لبق قالطلا لجا ىضقنا ناف راهظلا
 يبا لوق نيتقيلطتب تناب قالطلا لجا لبق راهظلا لجا ىضقنا ناو
 عقي ام راهظا اهب يونو قلاط تنا هتجوزل لاق لجر ناو . يراوحلا
 . راهظلاو قالطلا عقي لوقي اضعب نا يعم لاق . راهظ ما قالط اهيلع
 الو راهظلا عقي لاق نم لاقو . راهظلا عقي الو قالطلا عقي لاق نم لاقو
 . ملعا هتناو قالط الو راهظال لاق نم لاقو . قالطلا عقي

 دق ريزنخلا محلف زيزنخلا محلك هيلع ىه هتجوزل لاق نمو : ةلاسم
 الف عذجلا اذه لتم ىلع تنا لاق ناف . نيمي هذهف رارطضالا دنع هل لحي
 همزل هحاكن مرحي نم لتم ىنع ناف لجرلا اذه لثم لاق ناف . راهظ
 . اضيا همزل اهحاكن ىنعي ةبادلا هذه لتم لاق نا كلذكو . راهظلا
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 اهيلع عقي ام ةدحاو كل ذي يونو اثالث هتجوز قلط لجرو : ةلاسم

 لاق نم لاقو . ةيمستلاب تالت ليق دق هنا يعم لاق . ثالت ما ةدحاو

 . ةينلاب ةدحاو
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 نوثالثلاو عباسلا بابلا
 اهنع ىلوملاو اهنم رهاظلا يطو يق

 ملف اذكو اذك لعفي مل نا هتارمأ نم رهاظ لجر نعو ىراوحلا يبأ نع
 نا هل له . رفكي نا لبق ديدج حاكنب اهجوزت مث ءاليألاب تناب ىتح لعفي
 هل سيل ناك ناو . هيلع مرحت رفكي نا لبق اهيطو ناو رفكي نا لبق اهاطي
 تناب ىتح اذه لعفي مل اذاف تفصو ام ىلعف . ءآليإلاب نيبت له اهاطي نا

 هيلع تقو الو راهظلا ةرافك هيلعف ديدج حاكنب اهدر مث . ءاليالاب ةآرملا
 ىذلا لعفي نا الا هيلع مرحت مل اهيطو ناف رفكي ىتح اهاطي نا هل سيلو
 . اهأطي نا هلو هيلع ةرافك الف لعف ناف . فلح

 . اذكو اذك لعفي مل نا هتجوز قلط لجر نعو يراوحلا يبا نع : ةل اسم

 نا هل له . ديدج حاكنب اهجوزت مث ءاليالاب هنم تناب ىتح لعفي مل مث
 مرحت له . لعفي نا لبق اهيطو ناو اهيلع فلح ام لعفي نا لبق اهاطي
 اهعجارو ءاليألاب تناب اذاف تفصو ام ىلعف . ينات ءاليا هيلع لهو هيلع

. لعفي نا لبق نم اهاطي نا هلو نيميلا تمدهنا دقف ديدج حاكنب



 نوثالثلاو نماثلا بابلا
 نهنيب كرشا مث هئاسن نم رهاظ وأ قلطو ىلآ نميف

 ةدحاو قلطف ةوسن عبرا هل لجر نعو رثالا نم ةفاضملا ةدايزلا نم
 . ةعبارلا نع ىلآو ةثلاثلا نم رهاظو نيتقيلطت ةيناتلا قلطو ةقيلطت نهنم
 تفصو ام ىلعف . ةدحاو لك ىلع تلعج اميف نكلك نكتك رشا دق لاق مث

 ىرخالا ةقيلطت يف اهكرشا هنا كلذو ثالثلاب نيبت نيتننثا اهقلط ىتلاف
 . ىرخدالا قالطي انكرشأ هنال ثالتلاب نيبت ةدحاو اهقلط ىذلا كلذكو

 ىلع اذهو . امهنم ةدحاو لك نيبت اهنع ىلآ يتلاو اهنع رهاظ يتلا كلذكو

 ازجتي قالطلا نا لوقي نم لوق ىلعو ازجتي ال قالطلا نا لوقي نم لوق
 ةدحاو لك اهنع ىلآ ىتلاو اهنم رهاظ ىتلاو ةدحاو اهقلط ىتلا نيبت

 اعيمج نب رهشا ةعبرأ يضم اذاف ءآليإلاو راهظلا اهقحليو . نيتقيلطت
 دعب نم ثالثلاب اعيمج نبي لوقلا اذهو ثالثلاب يفي مل اذا ءاليالاب

 اعيمج نبي لوألا لوقلاب ذخانو . لوقلا اذهب ذخان انسلو . رهشا ةعبرأ
 مل نهنم ةدحاو ىلا عجري ىتم كلذو ءاليالاو راهظلا ... نهقحليو ثالثلاب

 نوكي نا الا هيلع تقو الو راهظلا ةرافك رفكي ىتح اهب رقي نا هل نكي
 يق ءاليإلا لجاو راهظلا لجا ىضم اذا لاق نم لاقو . لجألا يق اهيلا عجر

 نبي نهنا هتنا همحر بوبحم نب دمحم نعو . اعيمج امهب تناب دحأو موي
 ةدحاو لك ىلع تلعج اميف نكلك نكتك رشا دق هلوقو . ءاليالاب اعيمج
 مالك يق هتارمال لاق لجرو ءاهقفلا نم لاق نم لاق هنا كلذو . كلذ نهمزلي

 دق لاق . اهل اقالط كلذ كمالك تلعج دقو هتيسنف كلذ لبق هب تملكت دق
 لك ىلع تلعج اميف نكتك رشا دق لاق امل اذه كلذكو . مويلا قالطلا عقو
 . عرشلا نايب باتك ىلا عجر . باوصلاب ملعا هتناو نهنم ةدحاو
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 نوثالثلاو عساتلا بابلا

 يعمق . يدلوو يباو ىما رهظك ىلع تنا اهجوزل تلاق ىتلا ةأرملا اماو

 عنمي الو هراهظ ىف لجرلا ىلع امك راهظلا ةرافك كلذ ف اهيلع ليق دق هنا
 ىلع وه امنا راهظلا نال نيمي اهيلع لاق نم لاقو . اهيطو نع اهجوز كلذ
 . ءاسنخلا ىلعال لاجرلا

 ىلع راهظلا اهمزل اهجوز نم ةأرملا ترهاظ اذا نسحلا ويا لاق : ةلاسم

 لتم كلذ ق عامجلا نم اعونمم جوزلا نوكي الو اهيلع تقو الو لوق
 اهيلعف ىمأ رهظك ىلع تنأ اهجوزل ةأرملا تلاق اذإ دمحم ىبأ نعو .لجرلا

 . راهظلا ةر اقك

 رهظلا ركذب الا راهظلا حصيال رهاظلا باحصا ضعب لاقو : ةلاسم
 نهام مهئاسنن نم مكنم نورهاظي نيذلاو :ىلاعت هتنا لوقل مألاو
 رهظلا ركذب ىتأ اذإف رهظلاو ةمومألا ركذب راهظلا تبتاف .مهتاهمأ

 رهاظم نكي مل .رهظلا ركذي ملو ةمومألا ركذب ىتا وأ ةمومألا ركذي ملو

 .لاجرلل ءاسنلا نم راهظلا نوكيال اضيأ لاقو
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 نوعبرألا بابلا
 هنا جوزلا ىوعد قو راهظلا ةرافك ق

 رفكي نأ لبقاهيطو قو رفك

 ناك ولو كلذ ىلع ردق اذا قتعي هناف راهظلا ى ةرافك هيلع بجو نمو
 هيلعو ةبقر نمث هدنع ناك ناو . قتعلا هيلع بجو نيد هيلعو ةبقر هدنع
 زجع ناف . موصلا ىلا عجر قتعلا نع زجع اذا همزلي مل هدنع ام لثمب نيد

 نم معطا انيكسم نيتس دلبلا ف دجي مل ناف . انيكسم نيتس معطا هنع
 نم انيكسم نيتس مامت نع ىقب ام معطا مت ءاشعو ءادع نيتلكا مهنم ردق

 لكل بسحيو ماعطالا هيلع نوكي انيكسم معطي نا هل سيلو رخآ دلب
 ىتح هتأرما اطي ملو رفك ناف . هزجي مل كلذ لعف ناو . انيكسم موي
 مل امل ءالي الاب هنم نيبت لاق نم مهنم . نالوق كلذ ىفف رهشا ةعبرا ىضمت
 .اساب كلذب ري مل نم مهنمو رهشالا ةعبرالا ف اطي

 لبق اهاطي مت هتأرما نع رهاظي لجرلا ق اولاقو رثؤملا ىبا نع : ةلاسم
 . اديأ هيلع مرحت اهنا رفكي نا

 راهظلا نع رفك هنا كلذ دعب اهل لاق مت هتأرما نم رهاظ لجر : ةلاسم
 . ال م ١ عامجل ا نم هنكمتو هلوق ليقتو . هقدصت نا اهل زوجتأ همزل ى ذلا

 كلذ فالخ ىلع وهو هتقدص ناق . نيقتملا نم نوكي نا الا كلذ اهل سيل

 هللابو دبالا ىلع اهيلع مرح الإ و معزام اهل حص ناق اهسفن نم هتنكماو
 . قيفوتلا

 هيلع دسفت له رفكي نا لبق هتجوز ىطو اذا رهاظملا نع لئسو : ةلاسم
 وا اطخ ىطو ناق ليقو . هيلع دسفت اهنا انباحصا لوق ق هنا ىعم لاق .

 ال لاق . هيلع دسفت الو ضيحلا لتم اذه نوكي له رفكي نا لبق نم ايسان
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 . هلوق ىنعم ىلعا اذه ق نايسنلاو اطخلاو دمعلا نيب اوقرف مهنا ملعا

 هيلع ترشن مث رهاظ لجر ف تركذو نسحلا ىبا نع بسحا : ةلاسم

 . رفكي نا لبق اهدري نا هل له تلق اهدري نا دارا.مت . ايرابت ىتح هتأرما

 راهظلا ةرافك رفكي ىتح اهاطي الف اهيرب اهدرو اهتدع ق دعب تناك ناف
 . راهظلا اهيلع بجو دق ناك نا

 ةعبرا الخ ىتح اهدري ملو ايرابت مت هتجوز نم رهاظ لجرو : ةلاسم
 نا ىون ناك نا تلق . ءاليالاب هنم تناب رهشا ةعبرا ىضمت ىتح رهشا

 مت مايا ةرشع بجر نم الخ دق ناكو . هماك هيلع ىهف ةليللا كلت هعدت مل
 رهش موصي نا هل زوجي له تلق . نابعش رهش له ىتح رفكي نأ ىناوت
 هنع عطقي الو كلذ هل زوجي معنف . لاوش ناضمر دعب موصي مث نابعش
 همايصو مايصلا قحليو . ءاوس رطفلا مويل الا رطفي الو ناضمر رهش
 هل زوجي له موصي نا ردقي ملو راهظلا ةرافك هيلع بجو نمو تلق . مات
 ددح راهظلا ق هيلع وا كمس مداو ازبخ وا تلق هرذ زبخ معطي نا
 . زاج مهاذمغو مهماعط موقي ام مهمعطا اذاف تفصو ام ىلعف .دودحم

 اذا ىزجيف راقنلاو زرلا اما لاق . هدحو زملا راقنو ازر معطا نا تلقو
 الا ىزجي الف هدحو رمتلا اماو . مهدالب ماعط ىذلا عضوملا ف هنم اوعبش

 رمتلا ىلع ىزعي تيح لاؤسلا لثم كلذو اهيف هيلع ىزعي ىتلا عضوملا ق
 . هللا ءاش نا مدآلا عم ىزجيف ربعشلا زبخ اماو

 تجوزتو تناب ىتح رفكي ملف هتأرما نم رهاظ لجر نع لئسو : ةلاسم
 لاق . راهظلا ةرافك همزلي اذه اهجورت مث رخآلا اهقراف مث هريغ اجوز
 ملو ىطو ناف تلق . رفكي ىتح اهاطي الو همزلي هنا كلذ ليق دق هنا ىعمف
 اميف هيلع دسفت ال ليق دقو . كلذ ليق دق هنا ىعم لاق . هيلع دسفتا رفكي

 . ىدنع

 الف رقكي نا ليق هيلا رظن وا هتأرما جرف رهاظملا سم ناو : ةلاسم

 ربغ نم جرفلا ف ةقطنلا تلاسف جرفلا نود اهب ثبع ناو . هيلع داسف
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 وهو ةفطنلا لاخدال دمعت اذا دسفت امناو . هيلع داسف الف . كلذل هنم دمعت
 ةعبرألا ف عماجي ملام اهتمو انمب ساب الو . ىطوو عماج نمك مهدنع
 . رهش

 رفكي ملو هتأرما نم رهاظ لجر نع لئسو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم

 الو ةرافكلا ريخات ق ءىش هيلع سيل لاق . رهشألا ةعبرألا تضم ىتح

 ةعبرا ضمت ىتح رفكي مل اذا ليق دقو لاق هريغ نمو . رفكي ىتح اهاطي
 ولو لاق نم لاقو . اهؤطو نم عونمم هنال ءاليالاب هنم نيبت اهنا رهشا
 . ىفيو رفكي ىتح ءاليالاب تناب رهشا ةعبرا ضمت ىتح اطي ملو رفك
 عنملا هنع لاز دقف رفك اذاف راهظلا اماو . ءاليالا ق كلذ امنا لاق نم لاقو

 . عرشلا نايب باتك ىلا عجر . ملعا هللاو ءاليالا لثم دح راهظلل سيلو
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 نوعبرألاو ىداحلا بايلا

 ىتح موصلا ق طرف اذإ رهاظملا ق

 ىعمف . ضرمف موصلا ف ذخأ مت ارهش موصلا نف طرفف رهاظ ىذلا امأو
 كلذ نم ءىش هتاف ىتح هيلع ردقي وهو موصلا ف طرف اذا ليق دق هنا

 هتاف ىتح هلعفي مل ءىشب ادبعتم ناك هنأل ماعطالا هعفني مل طيرفتلاب
 مث موصلا نم ءىش ىف طرق اذا لاق نم لاقو . قتعلا الا انهاه هعفن الو

 هيلعف موصلا هتوفي نأ فاخ ىتح موصلا نع زجع وا ضرم وأ هيف ذخا
 وهو هيلع ردقي تقو ق ذخا ناك اذا كلذ هيزجيو انيكسم نيتس ماعطا
 ف طرف دق هناف ادحاو اموي ولو امهنم كرت ناف امهل وا نيرخآلا نيرهشلا
 ق موصلا ف ذخا ناك ناو . ىدنع لاح لك ىلع قتعلا الا هعفني ملو موصلا

 ماصف امهنم ائيش وا نارخآلا نارهشلا وهو اطرفم هيف نوكي ال ام تقو
 ولو انيكسم نيتس ماعطا الا هئزجي ال لاق نم لاقف موصلا نع زجع مت
 . هب موصلا هنع طخي ببسب كلذ نع زجع ادحاو اموي الا نيرهشلا ماص
 ناك اليلق هل عفان وهف هيف طرفي مل ىذلا موصلا نم ماص ام لاق نم لاقو

 . اريتك وا اليلق انيكسم موي لك نيرهشلا نم ىقب امب معطيو اريثك وا
 مق ةرافكلا نم ارهش ماصو هتأرما نم رهاظ لجر نع لئسو : ةلاسم

 اذاف ءاليالاب هتأرما بهذت نا فاخي ىتح . معطي ال لاق معطيا ضرم

 ةلزنمب وهو رهاظ اذا ليق دقو لاق هريغ نمو . معطي هناف ةعبرألا هكردا
 كلذ نال رظني الو هنيح نم معطا قتعلا دجي الو موصلا عيطتسي ال نم
 ىضمتف موصلا كردي ال هنا سيوي ىتح لاق نم لاقو . هنع بئاغ

 هنا فرعي ام نيموي وا موي نيرخالا نيرهشلا نم ىرنف نالوألا نارهشلا
 ىذلا تقولا دارا هنا ي دنع كلذ توقفىو نيرهش موصي نا عيطتسي ال
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 ىلع ردقي ال هنا ملع دقف تقولا ءاج اذاف . نيرهشلا هيف موصي نا نكمي
 رهشا ةعبرالا هكردت ىتح لاق نم لاقو . كلذ دعب قاطأ ولو موصلا
 . موصلا نم سيويو

 يف رحست دق وه اذاف راهظ يق ماص نم خايشالا باتك نم : ةلاسم

 . نيرخالا ماص امنا هنال سماخلا يق مويلا كلذ لدبي نا يزتجيا حبصلا

 . رجفلا علط دقو لكأ هنا ملعي مل اذا معن لاق

 نيرهش ماص لالهلاب موصلا لبقتسا نا راهظلا نع مئاصلاو : ةلاسم
 .اموي نيتس ماص مايالا ضرتعا ناو . ةلهألاب امهيف دتعي نيعباتتم
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 نوعبرألاو يناثلا بابلا
 راهظلاةرافك يف قتعلا

 هب اباش وا اخيش قتعي ام نيمي وا راهظ يف قتع هيلع بجو لجر نعو
 هنم ضقتني ملو . هرصيو هعمسو هوءاضعا تملس ام ساي ال لاق . ةلع

 قتع زوجي ال هنا ليق دقو لاق هريغ نمو . نوكت ىتلا ةلعلا الا عيش

 . شارفلا وخا هتوم فاخي يذلا ضيرملا

 ام يرتشي نا لجر داراف هتباتك ضعب ىدا دق بتاكم نعو : ةلاسم

 رثكا بتاكملا ىلع يقب يذلاو . ةبقر قتع يرتشملا ىلعو هقتعي مث اهنم يقب
 . هقتعي الو هعيبي الو هنع يضقي ال لاق . ميرحتلا نمت نم

 .نكولمم ناك اذا خالا وأ بألا راهظلا ةرافك ف ىزجي له لئسو : ةلاسم

 اذ كلم نم ةيم هتنا لوسر لوقل رح وهف ءالؤه نم ادحاو ىرتشا اذا لاق

 امنا وه مهقتعي ال هنال راهظلا ةرافك يف هنع ىزجي الف رح وهف مرحم
 . ةنسلاب اوقتع

 ال ىذلا نافلا رببكلا خيشلا نا انعمس دلاخ نيب دمحم لاق : ةلاسم

 بسكل اهسفن ىلع رجب نوكم نا الا مد قتع الو راهظلا قتع ق زوجت

 . هتقفن نمض اذا ربغصلا ىزجيو . ربغصلا

 قتع نع نايزجي له ةعاضرلا نم خالاو ربدملا نع هتلاسو : ةلاسم
 ءىش الو ٠ راهظلا ةرافك قتع نع يزجي الق ريدملا اما لاق . نامدالا ةراقك

 نا بحا الف ةعاضرلا نم خالا اماو . هريغل الو هربد نمل تارافكلا نم
 . كلذ لاطيا ىلع مدقا مل لعق ناف كلذ هيبزجي

 . راهظلا نع قتعلا ف زوجي اريدملاو ةعاضرلا نم خألا نعو : ةلاسم

 لاق . صقان هنال زوجي الف ربدملا اماو . زوجيف ةعاضرلا نم خالا اماف
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 . زوجي ليق دقو هريغ

 نيراهظ نع وا قتعو راهظ يي نيتبقر قتع هيلع لجر نعو : ةلاسم
 ال اندنع كلذ نا ملعاف . امهنم ةدحاول وني ملو نيترافكلا نم ةبقر قتعاف

 اهب يوني ةبقر ةرافك لكل قتعي نا هيلعو . تارافكلا نم ءعىشل هل زوجي
 .اهل

 وأ ةرافك نم بجاو قتع هيلع لجر نعو رفعج نب عماج نم : ةلاسم
 هل بحن الف قتعلا اهيف هيلع طرتشي ةبقر يرتشي نا زوجي له اهريغ
 لاق. كلذ ف ساب نوكي ال نا ىسعق نمتلا مهاق وا اذا لاق نم لاقو . كلذ

 . نسحا رخآلا ىأرلا هريغ

 نبكسم لكلف هرافكلا ي ةوسكل ا ىطعا نمو رقعج نيا عماج : ةل اسم

 هذه يا نم ةأرملل رامخ وا ةمامع وا ليوارس وا صيمقو ءادرو رازا بوق
 . او دألا نم ةميلس ةيقر نوكت ن ١ بحتسيف ١ ديع قتع ١ نمو . ءاش ب ايثل ١

 . ينارصنلاو يدوهيلا دبعلا كلذكو . كلذ زياجف نيعب روعا قتعأ ناو
 . غلبي ىتح هلاع ادبع قتعأ نمو

 الا زوجيال لاق . ةبجاو ةرافك يف ريغص دلو قتع زوجي لهو : ةلاسم
 غلبي يتح هيلع قفنا اذإ نيملسملا ضعب لاقو .اهلاع وأ هسفن عفن نم
 .زاج

 نع ايبص قتعا نمو خايشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم

 دجي مل اذا غلبي ىتح هلتم اميتي لوعيف تام ناف هلوع همزل راهظ
 . عجر كلذ لثم ءارقفلا ىطعيف

 الو هلك مالغلا لاق . همالغ كلذل قتعاو هتارما نم رهاظ لجر : ةلاسم

 . هتبقر قتعي نا لبق ىطو اذا داسفلا هيلع نما

 نهنع رهاظف ةوسن عيرا هل لجر نعو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم

 ناداراو نهدحا نع كلذ دعب اهاون مت نهدحأل اهبوني ملو ةيقر قتعاف

 لاق معن لاق هنارثالا ق دجوي لاق كلذ هل له . اهعماجيو اهنع اهلعجي

٤٤٩ _



 دصق اذا هنا يعمو ديعس وبا لاق . اهعماجي مت ءاش نهيال كلتب ىمسي

 نا زجي ملو عيضت ال اهنا تبت اذاو مزال نع هنال عضي مل نهدحا نم اهب
 الا نهدحا نع نوكي الو دحا نع نوكي نا الا نسحي مل نهلك نهنع نوكت
 . ءاش نهيا نع اهب ىونيقف كلذ ىنعم تبث اذاف . ةينلاب

 بصتغم هنا ىلع راهظلا ةرافكل ادبع قتعا اذا رهاظملا يف ليقو : ةلاسم

 كلذ ناف . قتعلا لبق نم ةنيبلاب هل هنا حص مث كلذ ىلع هتجوز ىطوو
 دق لعلو هينب هاطخاو هتباصاب قحلا قفاو دق اذه نال هتجوز يف هيزجي
 هتارما قفاوف ينزي هنا ىلع دصق ول لوقي نم لوق ىلع اهداسفب ليق
 ناف تلق . هيلع دسفت ال اهنا لوقلا رثكاو فالتخاب اهيف ليق دقف اهطوف

 مرحت له كلذ ىلع يطو دقو قتعلا لبق كيرش هيف هل ناك دبعلا نا حص
 كلذ هيزجي هنا لوقلا ضعب ىفف كلذ يف فلتخي هنا يعم لاق . هتجوز

 . هيزجي ال لوقلا ضعب يقو هتميق ةميقلا فصن هكيرشل هيلع نوكيو

 هنع ابئاغ هل ًادبع راهظ نع قتعا لجر نعو خايشذألا باتك نم : ةلاسم
 نع قتعي ال لوقاف . تام وا وه ىحا ىردي الو .ال ما هنع كلذ يزجيا
 ةمالسو هتايح تحصف بئاغلا هدبع قتعا ناف . ارضاح ًادبع الا هراهظ

 وا تام هنا حص ناو . هتجوز يق هيلع ساب الف . اهاطي نا لبق نم هندب
 اهصطو ناك دقو . هقتع ىزج ال ءيش هندب ق ثدح وا هحراوج نم ءىش

 . ىطولا لبقو ثنحلا دعب راهظلا ةرافك نوكت امناو ادبا هيلع دسفت اهناف

 مت لجأ ىلا نيدبعب ادبع ىرتشا لجر نعو خايشألا باتك نم : ةلاسم
 تلق . هتجوز هيلع تمرح دقو كلذ زوجي ال لاق . هتجوز يطوو . هقتعأ
 . هيلع مرحت الو . زئاج كلذف لاق . هقتعا مت ادساق ءارش هارتشا ناف

 اهعجارو رقك مث تتاف ىتح رفكي ملف هتأرما نم رهاظ نمو : ةلاسم
 . ةرافكلا هذهب يرتجي هناف

 لها كلذكو هتارما هيلع تدسف ىطو مت . ايسوجم معطأ نمو : ةلاسم

 الف راهظلا ي اماو . ناميألا ةرافك يف باتكلا لها معطي نا زوجيو باتكلا
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 ةرافك يف باتكلا لها ماعطا زوجي هنا هتنادبع يبا نع رخآ لوق اهيفو
 . راهظلا

 نا زوجي الو . م اعطلا نم هتزوج ذخا نم الا معطي الو : ةلاسم

 دعب مهيشعيو ىحض مهيدغي ركلو ةرجاه الو رصعلا لبق مهمعطي

 كوكملا عايرا ةتالثو ًاربعش وأ ارب كوكم فصنف ابح مهاطعا ناو . رصعلا

 امك ةرذلا وأ بعشلا وأ ربلا موقن ةميقلاق ارمت ىطعا ناو . ةبيط ةرذ

 انيكسم معطا نمو . هتميقب ارمت ىطعي مت قوسلا ق ربعشلا نوكي

 ماعطلاب رما ىلاعت هئنا نأل هزجي مل اموي نيتس راهظلا ةرافك يف ادحاو
 ىلا جاتحم بتسلا نع يزجي دحاولا ماعطا ناب لئاقلاو انيكسم نيتس

 هيلع ءىش ال ليق دقف رفكي نا لبق تامو راهظلا ةرافك همزل نمو . ليلد
 يف ثاريملا هنم هتارمال ليقو . تامدقو ةجوزلل ةلحت يمه امنا ةرافكلا نال

 . رهشألا ةعبرالا

 نا لاق نم مهنم . فالتخا هيف راهظلا يف ماعطالا ف ةضيرفلاو : ةلاسم
 اتلك لاق نم مهنمو . لسرملا نيميلا كلذكو . ةلكأ ةنسلاو ةلكأ ةضيرفلا
 مت . ةدحاو ةلك ] انىكسم نيتس معطأ نميف ضعي لاقو . ةضيرف نتلك ألا

 معطي هنا اوتاموأ . اوباغف ةينات مهمعطي نا داراو ةلاهجب هتجوز يطو
 نمهتزوج ذخأ دق نمالا معطي نأ زوجيالو . نيتلكا انيكسم نيتس

 ق دح كلذ ق سيلو ن امب لا ةر اقك ق كلذكو . ن اييصل ا نم م اعطلا

 . ماعطلا نم هتزوج ذخا نمم هنا ىارو رظن اذا رظنلاب نكلو .نيتسلا
 .احيحص ناك اذا لك الا ليلق ناك ولو همعطا نمل يزجم وهف غلابلا اماو
 ىطعي كلذكو . ليكلاب ىطعي نكلو هماعطإ يزجي الف ضيرملا اماو
 لحي مل ولو ماعطلا لكاي ناك اذا ماعطلا نم هتزوج ذخاي مل يذلا يبصلا
 نم هريغل ىطعي ام لتم ىطعي ناف نالوحي نيلوح دعب اماو . نالوح هل
 .مل ولو ماعطلا لكاي ناك اذا همعطي نم هل ىطعي نا ساب الو . همعطي

 .لوق ىلع هغرفتسا كلذ هيلع ددر اذا هنال نالوح هل لحي

 اودهشا لاق كلذ ىلع دهشيو راهظ نع ةبقر قتعي نا دارا نمو : ةلاسم
 . راهظلا ق ينتمزل ةرافك نم هتنا هجول اذه يمالغ تقتعا دق ينا
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 نوعبرالاو ثلاثلا بابلا
 رايخلا يف

 نتنك نا كجاوزأل لق يبنلا اهيأايإ» :لجو زع هلا لاق ةفاضملا ةدايزلا نم

 . اليمج احارس نكحرساو نكعتمأ نيلاعتف اهتنيزو ايندلا ةايحلا ندرت
 نكنم تانسحملل دعا هتنا ناف . ةرخالا رادلاو هلوسرو هتنا ندرت نتنك ناو

 ةيآلا هذه يف هءاسن رتخي مالسلا هيلع هيبن لجو زع هللا رما .هماميظع ارجا
 رادلاو هلوسرو هللا راتخن لب ةشئاع تلاق ةلي يبنلا نه ربخ املف ليق .
 هللا مدقو . قالطلا دعب نوكت امنا ةعتملاو .ةلي يبنلا ءاسن اهعباتف ةرخآلا
 هءاسن رتخ ةلم هنلا لوسر نأ يورو . قالطلا ليق عاتملا ةيآلا هذه يق ىلاعت

 نا كيلع الو لاق . ةي هلا لوسر نا ليق دقو . اقالط كلذ ري ملف هنرتخاف

 رماتسا نا ديرأ ام تلاق اهنا تدجو دقو كابأ يرماتست ىتح لجعت

 ملف ناع يينلا ءاسنن اهعياتو ةرخالا رادلاو هلوسرو هتنا راتخالي . رواشاو

 نهنم تراتخا ىتلا حرس امك نهحرسل ايندلا نرتخا ولو . اقالط كلذ ري

 . هيريمحلا اهنا ليقو . ليق ام ىلع ايندلا
 لاقف ةفوكلاب وهو موي تاذ هباحصا ثدح ايلع نا ىورو : ةلاسم.

 نا ةدحاو نم دب ال تلقف هتأرما رتخ لجر نع باطخلا نب رمع ينلاس
 وهو ةدحاو ىهف اهجوز تراتخا ناو . ةنئاب ةقيلطت يهف اهسفن تراتخا

 كلمأ وهو ةدحاوف اهسفن تراتخا نا لوقأ ينكلو ال رمع لاقف . اهب كلمأ

 رمألا راص املف . نينمؤملا ريما تعباتف ءىش الف اهجوز تراتخا ناو . اهب
 رمع هءار يارلا نينمؤملا ريما اي موقلا لاقف لوألا ييار ىلا تعجر يلا
 ينا اما لاق مث . كحضف هب تدرفت يار نم انيلا بحا هيلع هتعباتف
 نا لاق . اعيمج ديز امهفلاخف هلاسف تبات نب ديز ىلا لسرا مث مكديزاس
 وهو ةدحاو ىهف اهجوز تراتخا ناو ثالتي تناب دقف اهسفن تراتخا

 . اهب كلما
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 اهل امنا كلذ اهل سيلف ىلها يتآ ىتح تلاقف هتارما ربخ نمو : ةلاسم

 اهلهأ ريخي ملو اهريخ امنا هتارما اهناف رتخت مل ناف ذئنيح تراتخا نا
 . عرشلا نايب باتك ىلا عجر
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 نوعبرألاو عبارلا بابلا

 تناب دق موق لاقف اهسفن راتختف رتخت ىتلا ي اوفلتخا رثؤملا وبأ لاق
 اذهو اهتعجرب كلمأ وهو ةدحاو ةقيلطتي نيبت لاق نم لاقو . ثالثلاب

 ثيللا نب ديز نا انل ركذو . ذخان هبو انعمس اميف باطخلا نب رمع لوق
 اهسفن رتخت ملف اهربخ ناو . ثالت يهف اهسفن تراتخاف اهربخ نا لاق
 انرتخ هيلع هتنا ىلص هتنا لوسر نا تلاق ةشئاع نا يلركذو ةقيلطت يهف

 . ذخان ثيدحلا اذهيو قالطلا نم ءىش انيلع عقي ملف هانرتخاف

 نبو هنيب اهرتخ اذا معن لاق . قالط وهأ رايخلا نع هتلاسو : ةلاسم
 .اهل اقالط رييختلا اذهب درا مل لاق ناف تلق . اقالط نوكي هناف . اهسفن
 هسفن نبو اهنيب اميف اهربخ اذا مهضعب لاق كلذ يق انباحصا فلتخا لاق

 نوكي مث . قالطلا كلذب ديري ىتح موق لاقو . قالط وهف اهسفن تراتخاف
 الف اهما وا اهايا تراتخ افاهماو اهيبأو هسفن نبيب اهرتخا اذاو . اقالط

 لوق ىلع اذهو . نيلوق ىلع لوألا قالطلا كلذب ديري ىتح اقالط نوكي
 نا الا ةدحاو نوكي لاق . اتالت وأ ةدحاو قالطلا اذه نوكي امف تلق . دحاو

 لاق . فالتخا كلذ يق لاق . ةيعجر وا ةنئاب ةدحاو نوكيف تلق . رثكأ ديري

 . هيعجر نوكي مهضعب لاقو . علخلا وحنك ةنئاب نوكي مهضعب
 لاق هنا هتنا همحر باطخلا نب رمع نع خلا عفر رثؤملا وبا لاقو : ةلاسم

 كلما وهو ةدحاو ةقيلطت ىهف اهسفن تراتخاف هتارما ريخ اذإ لجرلا ي
 .اهتعجرب

 . اهرتخ اذا لوقت فيك كسفن يراتخا هتجوزل لاق لجر نعو : ةلاسم

 دقف ىسفن ترتخا دق تلاقف . كسفن يراتخا وا ىنيراتخا اهل لاق اذا لاق

 . هنم ةنئاب نورخآ لاقو . ةيعجر موق لاق . ةقيلطبت تناب
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 لاق . ةقفن اهل له اهسفن تراتخاف اهجوز اهربخ ةأرما نعو : ةلاسم

 . اهتعجر كلمي هنال معن
 اهسفن راتخت وأ هراتخت نا هتارما لجرلا رتخي نارايخلاو : ةلاسم

 اهسفن تراتخاف . قالطلا ديري هنا ىلع اهرتخ ناق قالطلا كلذي ديريو

 كملاوهو . اندلا بحا وهو. كلذ ربغ لاق نم لاقو. ةدحاو ةقيلطت ىهف

 اهربخ ناو . قالطب سيلف اهسفن رتخت ملو هتراتخا ناو . ةدعلا يق اهدرب

 عجري وا اقرتفي ىتح امهسلجم اناك ام اهسفن قلطت ملف قالطلا ديريو
 اهدي نم جرخ اهسفن راتخت نا لبق اهعماج ناو اهدي نم جرخ كلذ يف
 ي كلذف . اهيلع نم الزنف ةباد ىلع وا ناريسي ةنيفس يف امهو اهريخ ناو
 تلصو امهسلجم يق اناك ناو . اهيلع عجري وا اهاطي وا اقرتفي مل ام اهدي

 . هجرخي امم اذه سيلو اهدي يق كلذق لامعالا نم اذه وحن وا تلكا وا ىه

 انالف يراتخا وا كمأ وا كابأ يراتخا وا ينيراتخا لاق ناو : ةلاسم
 . قالطلا هي ديري ىتح قلطت مل انالف وا اهما وأ اهابا تراتخاف

 ثالث ىسفن تقلط دق تلاقو اهسفن نييو اهنيب اهربخ ناو : ةلاسم

 سيلف ةدحاو يق رايخلا اهل لعج ابنإ ناك ناف . جوزلا ىلا كلذف تاقيلطت

 ديع ويا لاق هربغ نمو . تلعف ام زاج ةدحاو دري مل ناو . ةدحاو الا اهل

 . تقلط قالطلا تراتخاف قالطلا ديري ىنيراتخا اهل لاق اذا هتا

 اهسفن تقلطو قالطلا هب ينع ناف . كديب كرمأ اهل لاق اذاو : ةلاسم
 . ءىش نكي مل الاو تقلط

 تقلط اهسفن تقلطو قالطلا هي ىنع ناق ك ديب كرما هلوق اماو : ةل اسم

 . ءىش نكب مل الاو

 . اقالط نكي ملف هترتخاق هءاسن رتخ ةلع هنلا لوسر نا ليقو : ةلاسم

 ةدحاوب الا تدقي نكت ملو ةما ىهو هتجوز ربخ ي ذلا اماو : ةل اسم

 اماو هنم تناي كلذ ىضما نا اهديس ىلا رابخلا ليقق اهسقن هنم تراتخاق
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 اهقالط لعج وا ةما ىهو هتجوز جوزلا ربخ اذا لاق هناف . هتلاددع يبا نع

 عقو دققاهل يضمي ناديسلا هركو هتقلط وأ اهسفن تراتخ اف اهديب

 . قالطلا

 اهسفن تقلطف اهجوز اهرتخ ةرما نعو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم

 وا ينيراتخا اهل لاق اذا هنا ىعم هربغغ لاق . هنم تناب تلاقف . اثالث
 .ارايخ الو اقالط كلذ نكي:مل اهسفن تقلطف كسفن وا ينيراتخا وا قالطلا
 ليق دقف اهل هظفل لوبق نم اهرتخ ام ىلع قالطلا وأ اهسفن تراتخا ناف

 . تاقيلطت ثالث هنا ليقو . اهيف اهتعجر كلمي ليقو . ةنئاب ةقيلطت نوكت
 . عوطت وا ةبوتكم ةالص يف ىهو هتارما رتخ لجر نع لئسو : ةلاسم

 ىتح هيف اهرتخ يذلا كلذ اهناكم يف تم ادام رايخلا اهل مهضعب لاق
 اهنم تغرفف ةبوتكم ةالص يق تناك نا نورخآ لاقو . هريغ ىلا هنم لوحت
 ائيش ةبوتكملا ىلع تداز نا اضيا كلذكو تراتخا مث نيتعكر دزت ملو
 يف تذخا دقف كلذ ىلع تدازف ملست نا ىلع تردق اذا اهنال رايخ اهل سيلف

 .اهرايخ لطبي لمع
 اهربخف اهريخي نا ىلع مهرد فلا اهجوزل ةأرملا تلعج اذاو : ةلاسم

 اهنال هل تلعج ىذلا اهيلا دريو . ائيش هارا الف رتخت ملو هيلا رمالا تدرف

 اهربخي نا ىلع هل تلعج اذا لاق هربغ نمو . اهيلا لعج ام هيلع تدر دق

 ىلع هل تلعج ام اهل لعف دق هنأل در اهل هيلع سيلف رتخت ملف اهريخف
 .هلعق

 ىلا عوجرلا نيب مدق ناو دوقفملل رايخلا ىلع نب ىسوم لاقو : ةلاسم
 مل وأ رخآلا اهب لخد دقو دوقفملا مدق ءاوسو نيقادصلا لقا وا هتجوز

 . ريخألا جوزلل الو ةأرملل رايخالو لخدي
 مث . اهسفن تراتخاف تغلب مت لجر اهكلم اذا ةيبصلا امأو : ةلاسم

 . ثالث ىلع هعم نوكت اهناف ةيناث اهكلم

 لبق امهدحا تامف هلوا مايأ ةتالث رايخل اهلو ةأرما كلم نمو : ةلاسم
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 رايخلا اهلف ةأرملا امأو . لطاب هيف هطرشو هل رايخالف جوزلا اماف ثالثلا

 دق لوقت نا رايخلا ظفل هتنا همحر كلام ويا لاق . كلذ نم رتكا وا اتالث

 . عرشلا نايب باتك ىلا عجر . هيف ىل ةجاحال ىسقفن ترتخا

 اهسفن تاتخاف اهارسيت ىتلا هتمأ ربخي ىذلا قو رتألا قو : ةلاسم

 هتما قلط اذا لاق نم لاقق اهقالط ف فلتخاو قالطلا ىرجم ىرجي هناف

 اهاطي ال لاق نم لاقو . ءىش همزلي الو قتعت ال لاق نم لاقو . تقتع دقف

 . ىراوحلا ويآ هب ذخاي لوقلا اذهو ةرح ىه مت تومي ىتح همدختو

 . رايخلا اهل نأ وه قتعا مت ةرحي اجوزتم ديعلا ناك اذا لاقو : ةلاسم

 ىأرب ةوسن ثالثب جوزت كولمم دبع قو راثآلا ضعب قو : ةلاسم
 . كلذ نهلف هنم جورخلا هنم نيلطو قتعا هنا مت احيحص اجيوزت هديس
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 نوعبرألاو سماخلا بابلا

 ةيمذ وأ ةمأ اهيلع جوزت اذإ ةرحلل رايخلا

 اهل لاق .ةكولمم اهيلع جوزتف ةرح هتحت رح لجر نع هتلاسو
 ناو هنم تنايو اهقادص اهلف اهسفن تراتخا ناف ملعت ةعاس رايخلا

 . هتأرما تتبثو رايخ اهل نكي مل ةكولمملا اطي ىتح تنكس
 تدارا اذا لوقت فيك ةكولممب ةرحلا ىلع جوزت اذا رحلا نعو : ةلاسم

 ةكولمملا دنع كعم ميقأ الو ىسفن ترتخا مث لوقت لاق . اهسفن راتخت نا
 .لوق اذه

 اهعجري الو هقيلطت ىه ةما اهيلع جوزت اذا اهسفن ةراتخملاو : ةلاسم
 الو قالطب كلذ سيل نورخا لاقو . ةدعلا ق دعب اناك ولو ديدج حاكنباالا
 . امهنيب ثاريم الف اهسفن تراتخا اذاو ديدج حاكنب الا ناعجري

 نارايخلااهل ناف ديعلا وا رحلا عم ىهو تقتعا اذا ةمالاو : ةلاسم

 هل سيل ةنئاب ةقيلطتب جرختو . اهسفنب كلما تراص اهنال اهسفن راتخت
 هعم نوكتو ديدج حاكنب الا نكي مل ةعجرلا ىلع اقفتا ناف . اهدر
 . ثالت هدنع نوكت مت هريغ اجوز جوزت ىتح نيتقيلطتب

 نا اهديب ةرحلا رما لاق . ةرح ىلع ةما جوزت لجر نع هتلاسو : ةلاسم

 ىلع ماقملاب تيضر ناو . كلذ تملع اذا تجرخ تءاش ناو . تماقا تءاش

 . موي ةماللو ناموي اهل ناك اهجوز
 اهل له ةما اهجوز اهيلع جوزت اذا ةرحلا ةأرملا نع هتلاسو : ةلاسم

 اهقح ما اهقح نم ربيو هل تلق . رايخلا اهل ليق دق هنا ىعمف لاق . رايخ

 هنم جرختو لوخدلاب هيلع اهقح نا اهب لخد ناك نا هنإ ىعم لاق . هيلع

 قادص ىدنع اهل نكي مل اهسفن تراتخاف اهب لخد نكي مل ناو . رايخلاب
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 اهلخدا ةمرح كلذ سيلو قح ريغب جورخلاو قحلاب دوقفملا ق رايخلا نأل
 لاق . ةدحاوب ما ثالث قالطب هنم اهنيب اهرايخ نوكيف هل تلق . اهيلع

 نأ لبق نم ناكو اهقالط ناك ول هنال قالط ريغب اهنيب ليق دق هنا ىعم
 رايخلا ةلزنمب اهنال ةقيلطت اهنا ليقو . قادصلا فصن اهل ناك اهب لخدي
 لصالا ق دساف ءىش وا قالطب وا ةمرحب الا اهجوز نم ةأرملا جرخت الو .
 رايخلاو رايخلا ةلزنمب وهو قالطب جرخت امناو . دسافب سيل اذهف
 قالطب سيل هنا ىري نم لوقو انهاه قالطلا توببت ىل نيبي الو . ةقيلطت
 مث اهب لخد ناك ناف هل تلق . لخد نكي مل اذا قادصالو نسحا ىدنع
 لاق . كلذ امهل له حاكنلا ديدجت ربغي رايخلا دعي اهدري نا ىلع اقفتا

 . افالتخا كلذ ق ملعا الو ديدج حاكنب الا كلذ امهل سيل ليق دق هنا ىعمف
 اهنا ىعمف لاق . ادبأ هيلع مرحت له اهب لخدو اهدرو الهج ناف هل تلق
 اهجرف سم ناف هل تلق . اهدر هل سيل هنأ مهلوق ىنعم ىلع هيلع مرحت
 لاق . ادبا هيلع مرحت له ديدج حاكنب اهجوزتي .نا لبق . رايخلا دعب هديب
 مرحت نا فاخاف ادمع كلذ لعف اذا هنا انباحصا لوق ىنعم ىلع ىعمف

 نم اهريغك ىدنع اهنال جيوزتلا ببس نم كلذ ريغ ىل نيبي الو . هيلع
 الهج سمولف تلق . ةدعلا ربغ قو . ةدعلا ف سملا ق تايبنجالا ءاسنلا ا
 اهملع وأ جرفلا سه دمعت اذا ىدنع اذكه لاق . اذه ىلع دمعلا لتم ناك هنم
 هيلع اروجحم هلك اذه ناك اذا اذه ق ةلعلا امف تلق . ىدنع ءاوس وهف
 ببس مظعا كلانه نمف لاق . ةمرح الو قالطب هنم تجرخ نكت ملو اهنم
 ق ناك ةعجرلا هيف كلمي ةدع ق قالطب تناك ولو هيلع ةمرحلا بوجو

 ناملعاالو رظنلاو سملا رما ف ةمرحلا عوقو نع بابسالا ضعب هل ةدعلا
 هل اهسفن تراتخا نا اهنا الو رايخ اهل سيل هنا لوقي انباحصا نم ادحأ

 دشا وهف قالط ريغب هنم اهتنونيب ىلع مهعامجا ناك اذاف اهرايخ عقي
 هريغ اجوز تجوزت ناف هل تلق . ةدعلا ف سملا نم ةمرحلا عوقو ق ىدنع
 لاق . قالطلا نم هدنع نوكت مكب اهجوزتو اهتدع تلخو هنم تنابو
 ثالثب هدنع نوكت اهنا ىدنع لوقلا رتكا ىفف رخآلا اهب زاج اذا هنا ىعمق
 ىهو ةرم سمخ وحنلا اذه ىلع اهسفن تراتخا ولو هل تلق . تاقيلطت
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 لوق ىلع كلذ ىعمف لاق . ثالث ىلع هدنع نوكت ىهف هيلا عجرتو جوزت
 له اهجوز اهربخ اذا اهسفن ةراتخملاف هل تلق . قالطب سيل هنا لوقي نم
 اذه نق انباحصا لوق نق افالتخا ملعا الف لاق . لوألا لثم فالتخالا هقحلي
 هنا ىعم لاق . قالطلا نم هنم نيبت مكبف هل تلق . اقالط نوكي كلذ نا الا
 بيت اهنا ليقو . تاقيلطت ثالتي تناب اهسفن تراتخا اذا اهنا لدق دق

 .اهتعجرب كلما نوكيو ةقيلطت اهنا ليقو . اهتعجر كلمي ال ةقيلطتب
 اهيف كلمي هقيلطت اهنا اذه ىلع جرخي انباحصا لوق ةماع نا ىعمو
 ةنونيي ما اقالط كلذ نوكيا اهقح نم هترياو اهاراب اذاف هل تلق . اهتعجر

 سيل هنا لوقي اضعي لعلو . قالط هنا ليق دق هنا ىعم لاق . قالط بغي

 دارا اذا قالط ربغب ةنونيب هنا لوقي نم لوق ىلعف هل تلق . قالطب

 جرخيالف لاق . كلذ زوجي له ديدج جيوزت ريغ نم درلاب اهتعجارم
 ناق هل ليق . هيلع رسكنيو هعم لطبي كلذ نأل هلوق ىنعم ىلع كلذ ىدنع
 ىلع لاق .ًادبا هيلع مرحت له اهب لخدو جيوزت ريغب اهدرو كلذ لهج
 كلذك ىدنع وهف قالطب سيل هنا لوقي نم بهذم ق انباحصا لوق ىنعم
 نآ لع له كلذ ىلع اهعم ماقاو ىل ايلو ناك ناف هل تلق . هيلع دسفت اهنا
 كلذ ف ىل نيبي الف لاق . كلذ نع ىهنلا ىنم لبقي ال نا دعب كلذب هنم أربا

 هلخد كلذ نال اهرمأو اهاضرب نيدهاشي ةدعلا نق اهدر اذا ةءارب

 لاح ىلع نآربلا هيف قحلي مل لصالا ق فالتخالا هيف لخد امو . فالتخالا

 رشع اهاراب ول لوقلا اذه ىلعو هل تلق . هب كسمتلاب الو لعفلا سفنب
 لاق . اهقلطي ملام هل ازئاج كلذ نوكي ديدج جيوزتب اهيلا عجريو تارم
 سلا هيلع اروجحم نوكي اهاراب اذاف هل تلق . هيلع جرخي ىدنع اذكه
 كل ذكو تلق . كلذك هنا ىعمف . تايبنجالا نم اهريغ لتم اهنم رظنلاو
 لاق . سملاو رظنلا ف هذه لتم ةما اهيلع جوزت اذا اهسفن ةراتخملا
 . رايخ اهل له ةما اهيلع جورت اذا ةمالاف هل تلق . دشأ ىهو ىدنعاذكه
 دقو ىدنع اذكه لاق . ةرح اهيلع ج وزت اذا كلذكو هل تلق . كلذ ملعا ال لاق

 هتجوز ىمه اهنا ليقو . اهيلع اهجورت اذا ةمالا قالط ةرحلا جيوزت ليق
نا لوقي نم لوق ىلعف هل تلق . ىدنع اذكه اهيلع جيوزتلاب اهل رايخ الو



 هل ةعجر ال ما ةمالا ةعجرب كلمأ جوزلا نوكي ةمألا قالط ةرحلا جيوزت
 الو قالط هنم نكي مل كلذ نأل اهيلع هل ةعجر ال هنا ىعمف لاق . اهيلع
 لوق ىلع ةرحلا جيوزت ىلع هتردقل ةرحلا ةدقع دنع كلذ لح امناو رايخ

 جوزت اذاف هل تلق . ةمالا هل لحت مل ةرحلا ىلع ردق اذا كلذب لوقي نم
 . كلذ لوقي نم لوق ىلع ةمالا قالط نوكي له باتكلا لهأ نم ةأرما اهيلع
 ةمالل قالط ةرحلا جيوزت نا ةلاسملا قالطا ىلع ةرح اهنال ىعم اذكه لاق
 هللا لوقل ةرحلا ةملسملا يف لوأتي نم لوق ىلع عقو امناف رجحلا ىنعم ىلع اماو
 ةيآلا تانمؤملا تانصحملا حكني نأ الوط مكنم عطتسي مل نموإ :ىلاعت

 هتجوز ىراب اذا لجرلا يف لوقت امف هل تلق .نآلا ه“مكناميا تكلمام نمف
 لاق . اهديس ىأر ريغب ناربلا عقي له اهجوز ةرحلا ىربت امك ةما تناكو
 نم اربي الو ىدنع قالطلا عقو قالطلا نآرب كلذب دارأو اهاراب اذا هنا ىعم

 عقوم عقو اذا ةعجرلا كلميف هل تلق . قحلا نم اهديس هيربي نا الا اهقح
 كلمي هنا انباحصا لوق ضعب ىنعم ىلع جرخي هنا ىعمف لاق . قالطلا

 نم أربي الو ةعجرلا كلمي ال هنا جرخيو ناربلا ديسلا متي مل اذا ةعجرلا
 ربغ نم اهقح نم ةربي ناربلا ديسلا متأ اذاف هل تلق . اهديس مامتي الا قحلا

 ناك اذا مكحلا ف هيلع تبت كلذ مت اذا هنا ىعم لاق . اهقح نم هئربت نا
 ديسلا متا اذاف هل تلق . ةرح تناك ول نا ةأرملا ىلع تبتي امم ىدنع كلذ
 ىف بيبي الف لاق . جوزلل ةعجرلا كالما نم فالتخالا هقحلي له . ناربلا
 ةمألاو جوزلا قفتاو نآربلا ديسلا متأ ناف هل تلق . درلا لبق همتأ اذا كلذ
 ال ةمالا نا كلذ ىل نيبي الف لاق . كلذ امهل له ديسلا ىأر ريغب ةعجرلا ىلع
 جوزلا كلمي قالط ناك ناق هل تلق ىدنع ديسلا ىلا كلذ امناو . كلذ كلمت

 هل مادام كلذ هل نا ىعم لاق . اهديس ىأر ريغي اهدر هل له ةعجرلا هيف

 تراتخاو اهربخ اذاف هل تلق . ةمالا قالط ق كلملا مكحب ةعجر اهيلع
 . اهربخ اذا هنا ىعم لاق . كلذ ديسلا مامتا لبق نم هنم نيبت له اهسفن

 . قالطلا عقي هنا اهسفن تراتخاف قالطلا عقوي ارايخ

 تحت ةرحلا ةأرملا تناك اذاو . رتألا نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلاسم
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 اذا رحلا دنع رايخلا اهل امك دبعلا دنع رايخلا اهلف ةما اهيلع جوزتف دبعلا
 تناك ةرحالو . ةما اهيلع جوزت اذا ةمالل ر ابخ الو . ةمألا اهيلع جوزت

 تناك اذا ديعلا قتعق ديعلا تحت تناك اذا ةرحلا اماو . ديع وا رح تحت

 اذا رامخلا اهلف ىه تقتع اذاق . اهل رابخ الف ديعلا قتعف ديعلا تحت ةمألا

 . ديعلا تحت تناك اذا رايخلا اهل نا كلذ ف فالتخا الو ديع تحت تناك

 رايخلا اهل لاق نم لاقف ةما اهيلع جوزت اذا ةرحلا ق فلتخاو : ةلاسم
 تملع اهاطي مل ام لاق نم لاقو . اهملع دعب ةرحلا ىنعي ىه اهاطي مل ام

 . ةمالا ىنعي جوزت ىتلا اطي ملام رايخلا اهل لاق نم لاقو . ملعت مل وا
 . رايخ الف ةرحلا ملع دعب ةمألا ىطو اذاف

 اهرماب هتأرما ةماب جوزت لجر نع تلاسو خايشالا باتك نم : ةلاسم
 نب دمحم لوق ىلع معن لاق . اهب هتجوز نا دعب اهسفن راتحت نا اهل له

 نايب باتك ىلا عجر . ةرحلا ىلع ةمالا جيوزت ىري الف هريغ اماو . بوبحم

 . عرشلا

 رفعج نب عماج نمو . زئاجف ةرح ىلع ةيمذ جوزت نمو : ةلاسم
 نكي مل ةملسملا ةرحلا ىلع ملسملا اهجوزت اذإ ةينارصنلاو ةيدوهيلاو
 عم نوكي نا هيلعو . ةمالا قف اهل نوكي امك رايخلا كلذ ق ةملسملل
 عمسن ملف عامجلا ق اماو . ليللا ق كلذكو . اموي ةيمذلا عمو اموي ةملسملا
 رضحا اذا كلذكو . كلمي ال ام كلذ نألا دودحم ائيش كلذ ق امهل هيلع نا
 اماو . ساب الف ائيش امهدحا ديزي نا دارا ناف اهل هيلع بجي ام ةدحاو لك
 راتخت نا ةرحلل ناف اهيلع اهجوزت ناك ناف ةرحلا عم اهعمج اذاف ةمالا

 اهدري نا هل سيلو ةقيلطت ىهو اهسفنب كلما ىهو هنم جرختو اهسفن

 سيلف اهسفن راتخت نا لبق اهيطو وا هدنع ماقملا ف تبغر ناو اهيأرب الا
 ةماللو ةنكاسملا نم ناتلتلا ةيمذلا وا ةملسملا ةرحلل نوكتو . رايخ اهل
 ةلخادلا ىه اهنأل رابخ ةرحلل سيلف ةمالا ىلع ةرحلا جوزت ناو . ثلتلا

 اماو . قادصلا فصن اهلف اهب هلوخد لبق اهسفن تراتخا اذاو . ةمالا ىلع
 ق امهنيب تاربمالو ةنئاب ةقيلطت ىهو هلك قادصلا اهلف لوخدلا دعب
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 ىل نا ملعا مل تلاق ناو . ديدج حاكنبف هعجرلا ىلع تاقفتا ناو . ةدعلا
 ىلع اقفتا اذاو كلذ ف ةجح اهل سيلو . اهل رايخ الف اهيطو ىتح رايخلا
 . ةدعلا دعب وا ةدعلا ف ديدج حاكنبف ةجرلا

 اهناف . اهسفن تراتخاف ةماب اهيلع جوزت مت ةأرما جوزت نمو : ةلاسم
 ديعلا نم اهسفن تراتخا اذا ةمالا كلذكف ةلعل كلذف اهل قادص الو جرخت

 نبا لوقي كلذبو . قادص ريغب جرخت اهناف اهب لخد نكي ملو قتعا اذا
 وبا لاقو . كلام ىبا نع اذكهو دهاجم قيرط نم هنع ىور اميف سابع
 . قادصلا فصن امهنم ةدحاو لكل نوكي ناب فالتخا هيفو دمحم

 اهل نوكي ىتلاو اهسفن تراتخاف ةماب اهيلع جوزت اذا ةزخلاو : ةلاسم
 ديدج حاكنب جوزتتو هقتعت ىتح اهيلع مرحيف ةفئاط هنم كلمتف جوز
 رخ نا لاق نيملسملا ضعبف اهسفن راتختف قتعتف رحلا تحت ةمألاو
 ناو.اذكهاجورخالااقالط نوكي ضعب لاقو .لوق وهو ةقيلطت نهجو
 سيلا لاقف رايخلا ف جتحا نايح نا ليقو . هلك قالطلا ىلعف اوعجارت
 سيل وا لاق . ىلب اولاق . اثالث قالطلا نع ىهن ةي هنلا لوسر نا مكغلب
 هيلع هنال ةدحاو ىهف لاق . ىلب اولاق هءاسن ربخ مالسلا هيلع نا مكغلب
 قيضم رايخلاو دمحم ىبال تلق هلعقفيو اتالت قالط نع ىهنيال مالسلا

 هيف اهل نوكي امب تملع تقو لوأ ف اهسفن رتخت مل اذا هعفشلا لثم
 ةماب اهيلع جوزت مت ةارملا جوزت ىذلا ق هتنا ةمحر كلام ؤبا لاق . رايخلا
 . قادص الو جرخت اهناف اهسفن ةارملا راتختف

 ةمالا تقتعف ةما هتجوز ىلع جوزت لجر ق لوقت ام هل تلق : ةلاسم

 ىنرضحي ال لاق . كلذ اهل له كلذ دعب تراتخا مت ةرحلا راتخت نا لبق
 اهيف ىنبجعيو فالتخالا ىنعم ىدنع هبشي ىنا الا هدمتعا ىنعم اهيف

 اهرايخ لوزي هنا ةكولمملا ىنعمب اهل رايخلا ناك امناو ةرح تراص اذا
 مل اهيلع جوزت اذا هنا ليق دق ام هبشي ام ىلع اهيف ةيرحلا توبت ىنعمب
 ىنعم ق اهل تبتا دق هنال كلذ اهل لاق نم لاقو . اهجارا هنال كلذ اهل نكي
 اهحارا دق هنال كلذ اهل سيل هنا لوقلا رتكا نا وجراو . ىدنع اميق مكحلا
 . كلذ هبشي اذه كلذك لجاعلا ذخا هيلع هب اهل ناك ىذلا ىنعملا نم
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 نوعبرألاو سداسلا بابلا

 وبأ هضرع ةرفص وبا هيلا ثعب ىتلا بوبحم نب دمحم بتك نمو
 اهل نا رعشت ملو تقتعا ةأرما نع هتلاسو بوبحم نب دمحم ىلع ةرفص
 اذا اولاق مهنا راسي نب ناميلسو ةبالق ىبا نع عفان نع بويا . رايخلا
 اهل رايخ الف اهيشغ اذا ةديبع ىبا نع عيبرلا لاق . اهل رايخ الف اهيشغ

 ةما تقتعأ رمع تنب ةصفح نا ىرهزلا نع ةداتق نع . ملعت مل وا تملع

 كلذ بسحا كل رايخالف كجوز كيشغغ نا اهل تلاقو ارم وأ اير لاقي اهل
 جوز نا ةشئاع نع ىعخنلا نع رشعم ىبا نع . كلذ لتم عييرلا لاقو

 لاقو .ارح ناك ناو رايخلا اهل لوقي ىعخنلا ناكو ارح ناك ةريرب
 ناف تقتع اذا دبعلاو رحلا نم اعيمج امهيلع رايخلا اهل ءاوس امه عيبرلا
 امهنا ىناسارخلا ءاطع نع ةداتق نع . اهل رايخالق امهنم دحأو اهشيغ

 تدارا ةشئاع نا نهلوا تايضق عبراب هريرب ق ةلي هنلا لوسر ىضق الاق
 . قتعا نمل ءالولا هتنا لوسر ل اقف اهلها اهءالو طرشو اهقتعو اهءارش

 . ضيح ثالت دتعت نا اهرمأ ةلي هنلا لوسر نا ةثلاثلاو . تربخ ةيناتلاو
 نم كدنع له لاقف ةي هنلا لوسبر لخدف امحل ةشئاعل تدها اهنا ةعبارلاو
 قدصت هاش نم ةريري انل هتدها محلالا اندنع ام هتنا لوسر اي تلاقف ءىش

 لوسر لكاف نيده اهنم انلو قدص اهل وه ةلث هنلا لوسر لاق . اهيلع هب
 ليق نم تقتعأ ةكولمم نع هتلاسو باتكلا نمو . اهنماو هيلع هتنا ىلص هنلا

 ملسا ناف ةينارصنلا اماو . رايخلاب ةمالا لاق . اهجوز اهب لخدي نا
 ىهف اهجوز ملسي نا لبق تجوزت ناو .اهحاكن ىلع امهف اهعم اهجوز
 امهنا نسحلاو سابع نبا نعو . اهل قادص الو اهيلع ةدعالو اهسفنب كلما
 ال لاق . اهسفن راتختف اهجوز اهب لخدي نا ليق قتعلا اهكردي ةمالا ق الاق
 نع هتلاسو باتكلا نمو . كلذ لثم عييرلا لاقو ذخان هبو اهل ءىش
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 اهئطو ناف اهاطي ملام رايخلاب ةمالا لاق دبعلا قتعا ةما هتحت كولمم
 ام هيلع رايخلا اهل لاق تقتعا رحلا تحت ةمالاف تلق . رايخلا اهل سيلف

 كولمم نع هتلاسو باتكلا نمو . رايخلا اهل سيلف اهئطو ناف . اهاطي مل
 لاق . كلذ اهل له كيف ىل ةجاحال اهجوزل تلاقف . تقتعا ةكولمم هتحت

 اهلو هتارما ىهف راتخت نا لبق اهئطو ناف قتعت نيح رايخلاب ىه معن
 هل له تقتع ام دعب دبعلا قتعا ناف تلق اهب لخد ناك نا لماك قادصلا
 تناكو تيضر اذا معن لاق . لوالا قادصلاو لوالا حاكنلاب اهعم ميقي نا

 نا ضيح ثالث اهتدعو هل ليسالف ةدعلا تعطقنا ناف دتعت ةدعلا
 . رهشا ةتالت وا ضيحت نمم تناك

 ةمالا رايخك اهديس اهيتاك اذا رايخلا اهل ةرح اندنع ةيتاكملاو : ةلاسم

 . ةبتاكم تسيل ىتلا ةمالا تهبشاف قتعلاب اهضعب تكلم اهنال تقتع اذا

 نم كلذ اهل نوكيا اهسفن رايخب اهديس اهقتعي ةمالاف تلق : ةلاسم
 ناك ولف تلق . معن لاق . ءاوس كلذ ف اهمكح نوكيو دبعلاو رحلا اهجوز
 جرخت وا ةرح تناك اذا اهسفن راتخت نا هتجوزل له . قتعملا وه جوزلا

 تلق . كلذ اهل سيل لاق . اهجوز نم رايخلا اهل نوكي تقتعا اذا امك هنم

 . ىلي لاق . جرختو اهسفن راتخت نأ اهل نا ءاهقفلا ضعب لاق دق سيلا
 هب تناك دقو . اهجوز نم جرخت نا لوقلا اذه بحاص اهل زاجأ مل تلق
 امو تلق .ارح راص دقو اهسفن راتخت نا اهل زاجاو كولمم وهو ةيضار
 ق اهتقفن ناو هديسب ينغ وهو هب ةيضار تناك اهنال لاق . ررضلا كلذ
 ىاف تلق .اهقوقح نم ءىش ىلا لصت مل رقتفاو ارح راص اذاف هتبقر
 رصحلا نا لوقي لاق . كلذ ىلع كتدام تلق . لوالا لاق كدنع لدع نيلوقلا
 نم بجي ام نع رصقو مادعإلا ءافولا هدنع ناك اذاف دبعلا نم اهل فرشا

 اهل مكح تءاش ناو . تكسمت تءاش نا رايخلا اهل ناك اهقحي مايقلا

 . هنم قارفلاب مكاحلا

 اهل نكي مل اهب لخدي نا لبق اهسفن ةمألا تراتخا اذا ليقو : ةلاسم
 . قادصلا اهلف اهب لوخدلا دعب اهسفن تراتخا ناو . قادص
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 نا تراتخاف تقتعاف اهب لخدي مل جوز اهل ناك ةما نعو : ةلاسم

 هنم تجرخ ناف قادصلا اهلف اهب لخد ناك ناو اهل قادص لاق جرخت
 . اهقادص تذخأ تقتعا نيح

 تام مث رح جوز اهلو ةمالا تقتعا اذا رقصلا نب نازع لاقو : ةلاسم
 تام اذاو . اهسفن رتخت ملام امهنيب ثاربملاف اهرايخ ملعي نا لبق امهدحا
 اهل سيلف تتكس ناو كلذ اهلف اهسفن تراتخا ناف اهل ثاربمالف ةمأ ىهو

 ةرحلاو ةمالل ةبجاو ةعتملاو . لوالا اهقادصالا اهل سيلو . رايخ كلذ دعب
 . اهقادص ضرفي مل نمل

 دبعلا قتعا مث اهرايتخاب اهجوز نم تجرخف ةمألا تقتع اذاو : ةلاسم
 اذا لوالا قادصلاو لوألا حاكنلاب اهعم ميقي نا هلف ىه تقتعا ام دعب نم

 اهتدعو هل ليبس الف ةدعلا تضقنا ناف دتعت ةدعلا ف تناكو تيضر
 ال نمم تناك اذا رهشا ةثالث وا ضيحت نمم تناك نا ضيح ثالث

 .صيح

 اهسفن تراتخاف تقتعا اذا ةمالا ق لوقت ام دمحم ىبال تلق : ةلاسم

 ةيمذلاو لاق ةيمذلاف تلق ال لاق قادص اهل له اهجوز اهب لخدي ملو
 . فالتخا اهدفو

 نا رايخلا اهل ناف دبعلا وا رحلا عم ىهو تقتع اذا ةمالاو : ةلاسم

 هل سيلو ةنئاب ةقيلطتب جرختو اهسفنب كلما تراص اهنال اهسفن راتخت

 هعم نوكتو ديدج جيوزتب الا نكي مل ةعجرلا ىلع اقفتا ناف اهدر

 هعم تناك دعب نم وه اهجوزت ناف هريغ اجوز جوزت ىتح نيتقيلطتب
 جرخت اهنأ اهسفن ةراتخملا هذه ق لاق نم لاقو . تاقيلطت ثالثب
 اهسفن رتخت مل ناو . ىلا بحا لوالا ىأرلاو كلذ ىرن سيلو قالطالب
 لوزي الف قتعلاب ملعت مل نوكت نأ الا اهل رايخالف اهجوز اهاطي ىتح

 راتخت نا لبق اهجوز اهاطي وا هراتخت مت قتعلاب ملعت ىتح اهنع رايخلا
 نكي مل اهل هنا رايخلاب ملعت ملو قتعلاب تملع ناو . اهل رايخ الف اهسفن
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 ليبس اهليبسف ةمأ جوزلا اهيلع جوزت اذإ ةرحلا كلذكو . ةجح كلذب اهل
 .هذه

 ةرحلا ىلع ةمالا جيوزت يق اوفلتخا دقو نسحلا يبأ عماج نمو : ةلاسم

 عيطتسي نمل اوزيجي ملو . ةرحلل لوطلا عيطتسم هنأل زوجيال موق لاق

 مل نمفإل :لجو زع هللا لوقل ةمأ جوزتي نا ةرحلا جيوزت ىلا لوطلا
 مكناميا تكلمام نمف تانمؤملا تانصحملا حكني نا الوط مكنم عطتسي

 ةمألا جيوزت نا موق لاقو .عطتسي مل ناف لاق .تانمؤملا مكتايتف نم
 تءاش ناو هدنع تماقا تءاش نا رايخلا ةرحللو زئاج ةرحلا ىلع

 .قادصالب جرخت موق لاقو . قادصلا اهلو اهسفن تاتخاو هنم تجرخ
 نا ةريرب جوزل ةي يبنلا زاجا امك ةيعجر يهو ةقيلطتب نورخآ لاقو
 زاجا نم مهنمو . ملعأ هتناو تبأف ةلي يبنلا اهملكو تباف هيلا عجرت
 :لاق لجو زع هتنا نأل اعيطتسم ناك ناو ةرحلا ىلع ةمألا جيوزت

 ينعي همكئاماو مكدايع نم نيحلاصلاو مكتمص يمايألا اوحكناو

 مكتايتف نم مكناميا تكلم ام امفإ :ىلاعت لاقو نبملسملا مكديبع

 اولدعتال نا متفخ ناف لاقو .ه“نهلهأ نذإب نهوحكناف تانمؤملا
 نوكيو ةرحلا ىلع ةمألا جيوزت زيجي اذهو «هميمكناميا تكلم وأ ةدحاوف
 ةرحلل رايخ الف ةمألا ىلع ةرحلا جوزت نآ املف .موي ةماللو ناموي ةرحلل

 دعب اهل رايخ الف تملع دقو ةمألا جيوزت دعب ةرحلاب زاج ناو ةمألل الو
 .قيفوتلا هيو .ملعأ هتناو .كلذ
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 ققحملا لاق

 نم نيسمخلاو يناثلا ءزجلا ةعجارمو قيقحت هللدمحلاو ىهتنا دق
 ةحصلا ق نآربلاو علخلا ماكحا ثحبي ءزجلا اذهو عرشلا نايب باتك

 يقو تبي الامو كلذ نم تبيامو لقاعلاو نونجملاو يبصلا نم ضرملاو
 يفو هل واسم وأ لقأ وأ قادصلا نم رثكاب زئاجلا ريغو هنم زئاجلا نايب
 .نيملاعلا بر هللدمحلاو كلذ يناعمو رايخلاو ءالبالاو علخلا ماكحا

 ملسو دمحم انديس يلع هللا يلصو

 ه ١٤٠١٦ رفص
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 نوسمخلاو ىناثلا ءزجلا سرهف

 نا دنلا

 ناربلا ق : لوألا بابللا

 نيجوزلل امهزاوجو علخلاو ناربلا ف : يفاخلا باطحلا
 علخلاو ناربلا ظفل ين : تسلاستلا باطحلا

 ىمعالاو مجعالاو نونجملا ناربو ضرملا ق ناربلا : عسبا رسلا باطحلا
 اهعامج كرت ىلع ائيش هتأرما هتطعا نمف : سماخلا ابناطجحلا

 اهيلع ضرع من هتجوز ىلا ائيسم ناك اذا جوزلا ف : سداحلا بابللا
 كلذ نم زوجيامو كلذ ىلع ايرابتو ناسحالا

 اهيلع ضرع مث هتجوز ىلا ائيسم ناك اذا جوزلا ف : عسبالا .بابسلا
 كلذ نم زوجيامو كلذ دعب ايرابتو ناسحالا

 قالطلاو اربيامو قادصلا نم جوزلا هب ىربيال اميف : نسم اطخلا باسحلا

 علخلا هيف حصيامو علخلا دعب
 يفو ناربلا يقو ةلاكولا قو هلك قحلا ىلع نآربلا ف : عساتلا بابلا

 علخلا

 نآربلا اهركنا مث هتجوز ىراب اذا جوزلا ف : رشاعلا بابللا
 ةلاهجلا تعدا مت ةأرملا تثربت اذا : رشع يداحلا بابلا

 كلذ هبشا امو اهقادض نم رثكاب هتجوز ئراب اذا : رخع ىناتلا بابلا
 اذكو اذك هيلع درت نا ىلع نآربلا ف : رشع تلاتلا بابلا

 هل اهيلع نا ىلع وا هيطعت نا ىلع علخلاو ناربلا يف : رشع جسبارسلا بناسلا
 اذكو اذك لعفت نا ىلعو اذكو اذك

 غلابلا ريغو غلابلا نم ةيبصلاو يبصلا علخ ف :رشع سماخلا بابلا
 هتنبا جوز علاخ اذا بألا ف :رشع سداسلا بناجلا

 ناربلا دعب قالطلا : رشع عباسلا بابلا
 ءالبرالا ف :رشع نمالا بابلا

 بجي الامو ءاليالا هب بجرام :رشع عساتلا بناسلا

 كلذ ريغ نم يطولا قو لمحلاب ءاليالا ف :نو رشعسلا باسحلا

 هيف ةنعطلاب رمؤي يذلا قالطلاب ءاليالا يف :نورشعلاو يداحلا بابلا
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 نوسمخلاو ىناثلا ءزجلا سرهف عبات
 ن دنلا

 كلذ هبشا امو ىطولاب نيميلا :نورضعلاو يناغلا بالا

 :نورشعلاو ثلاشلا باسبلا

 :نورشعلاو عبارسلا بناجلا

 :نورشعلاو سماخلا بابلا

 :نو رشعلاو سداصلا بالا

 :نورشعلاو عسباصلا بابلا

 :نو رشعلاو نماطشلا بالا

 :نورشعلاو عساتلا بابلا

 : نوست الحضشلا بابلا
 :نوتالثلاو يداحلا بابلا

 :؛نوضالشلاو ىناثلا بابلا

 ؛نوتالشلاو تلاثلا باعلا

 :نوقالشلاو عبارملا بابلا

 :نوثالثلاو سماخلا بابلا
 :نوقالشلاو سداسلا باملا

 :نوثالثلاو عباطلا بابلا

 ؛نوتالشلاو نمالا بابلا

 :نوتالشلاو عساتلا بابلا

 :نوصسحسب رآلا بابلا

 :نوعبرالاو يداحلا باجلا

 :نوصبرالاو يناقلا بابلا
 :نوقيرالاو تلاتلا بالا

 :نوعبرالاو عبارملا بابلا

 نومبرالاو سماخلا بابلا
 :نوصيرالاو سداصلا باعلا

 تقو ىلا ءاليالا يق

 يضمت ىتح اطي الو هنم تناب يتلا جوزتي ىلؤملا يف

 رهشا ةعبرا

 ىرخالا قالطب نيجوزلا دحا نم ءاليالا ي
 اهنع الوملا يطو يق

 ميرحتلاب ءاليالا
 ءالبالاي ةءداف الا

 راهظلا يق

 راهظلا ظفل يق

 اهجوزت وا دعب اهجوزتي مل نم نع راهظلا ظفل يق

 اهبزجي ملو

 قالطلاو راهظلا يف ةينلا يق
 كلذ هبشا امو قلطو رهاظو ىلآ نميف
 . دحاو تقو يف قلطو ىلآو رهاظ نميف
 كلذ ريغ ىونيو مرحي وا رهاظي وا قلطي نميف
 اهنع ىلوملاو اهنم رهاظملا ىطو يق

 نهنيب كرشا مث هئاسن نم رهاظ وا قلطو ىلأ نميف
 ةأرملا راهظ يق

 يقو رفك هنا جوزلا ىوعد يقو راهظلا ةرافك يق
 رقكي نا لبق اهيطو
 رهشالا نم ىضم ىتح موصلا يف طرف اذا رهاظملا يق

 اهضعب
 .راهظلا ةرافك يف قتعلا

 .رايخلا
 .هتمأ لجرلا رايخو ةرحلل رايخلا ق

 .ةيمذ و ةم اهيلع ج وزت اذا ةرحلل رايخلا يق
 .ةمالل رابخلا ق

 رهشا ةعبرا نودام ىلا ءاليالا ق
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