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 نا - ۔ے هن يا س

 راتيبدباو يرلاو يعتلارامضتل ارمم

  

 ممتلانقحملا ةبرمملايلا

 يرئارلا هللاربع بيررحس ب تايفب نح لاي
 نينأ ء هاضرأو هنع هساىضر

 يلزراةيربملا ةلبمضذ ىبعحصتى ع بأ

 يشرررت قروز )نمم
 ب اع هنطزسل س اهلا يتفن ١

 ةيناثلا ةعبطلا
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ىلع مالسلاو ةالصلاو ثعابلا تيمملا يمحملا ثراولا يحلا هلل دمحلا

 نم لدعأو ضماوغلا فشك نم حصف أ ىبتجللا هلوسرو ىفطصملا هيبن

 . ىجدلا حيباصمو ىدهلا ةمئأ هبحصو هلا ىلعو ضئارفلا مسق

 يف سانلا ءاقب ديدجت تضتقا ۔ هنأش لج ۔ هللا ةمكح نإف دعبو
 اذهو اهحلاصم ماستقاو اهعفانم لالغتسا ىلع مهلايجأ بقاعتو ضزالا

 الئل هفلس ةكرت نم فلخ لك قح نايبب يفي نوناق دوجو يضتقي رمأ
 ةرثألا ي ةبغرلاو امح ابح لاملا بح نم ۔- هيلع ا اولبج ام مهب ىضمي

 عشج يف. ءافعضلا قوقح عايضو رحانتلاو رجاشتلا ىلا دادبتسالاو
 هنأش نمو ةمالسلاو ةلادعلا ئدابم مسري مالسالا نأ ثيح نمو ءايوقألا

 ةقيقد لكب ماملإلاو اهبناوجب ةطاحإلاو ةيرشبلا ةايحلا عاضوأ لوانت

 مهتابغر ىلا هلكي ملو ىدس ثيراوملا رم أ لمهم ل اهتاسبالم نم ةليلجو

 ظعألا روتسدلا وه يذلا ۔ نآرقلا ءاج لب ةعونتملا مهضارغأو او ةنئابتملا

 بلغأل اضرعتمو ثيراوملا ماكحأ تايلك ىلع المتشم ۔ نيدلا اذهل
 زي يناثلا لصألا يه ىتلا ةرهطملا ةيوبنلا ةنسلا تءاج امك اهتايئزج

 رثأ نم عساولا ملعلا اذهل ام ىلإ ارظنو اهماكحأ ةيقبل ةيفوتسم ۔ نيدلا
 هسيردتو هتسارد ىلع هتمأ دم هللا لوسر ضح لآملا 1 باوثو عمتجملا ٢

 تفرصنا مث نمو اضعب اهضعب دشي ديناسأب هنع تيور ةريثك ثيداحأ يف
 نيواودلا هيف اونودف افلخو افلس مالسإلا ءاملع نم ريثك ةيانع هيلإ

 ين هتزربأ ام نسحأ نم نإو رصتخملا اهنمو لوطملا اهنم تافلؤمب هوصخو
 : باتك اننامز يف بتاك ةحيرق هنايب

ضنارفلا نف يف ضماوغلا فسثك



 يدشارلا دمحم نب نايمس خيشلا بيدألا ةمالعلا عرابلا بتاكلل

 هبيكرت ةلازجو هبولسأ ةسالسب زيمتي همجح طسوت عم هن ايف . هللا همحر

 ديعب ةداملا مسد باتك وهف هتلثمأ روهظو هلئالد حوضوو هظافلأ ةلوهسو
 ام ىلع لدي امنإف عيش ىلع لد نإ وهو كاردإلا رسيم ذخأملا يوق روغلا
 ةمالسو ءاكذلا دقوتو عالطإلا ةعس نم ىلاعت هللا همحر هفلؤم هب عتمتي ناك
 لجن دي ىلع باتكلا اذه عبط نوكي نا علاطلا نمي نم نإو ،قوذلا
 رهازلا قرشملا تقولا اذه يف هللا هظفح نايفس نب يحي لضافلا ذاتسألا هفلؤم
 تاضهنلا رئاس عم ةباثو ةيملع ةضهن نايع ةنطلسب هيف تماق يذلا
 وبتتل ديعس نب سوباق ىذفلملا دالبلا لهاع اهمامز دوقي ىتلا ىمظعلا

 اهخيرات لجس ىلإ مضتلو اهتاقيقش نيب اهب قئاللا اهناكم ةيلاغلا انايع
 . داجمألاو رخافملاب قرشت ةديدج تاحفص دلاخلا

 ةيلوؤسم اهقتاع ىلع تذخأ يتلا ۔ ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو ردجأ امو
 اذه لعجت نا ۔ مهبهاوم ةيمنتو مهراكفأ ةيذغتو ةدعاصلا لايجألا ةيبرت

 داورو ةعيرشلا بالط ىلع اصوصخ ةيساردلا اهتاررقم نمض نم باتكلا
 مالسإلا ريخ هيف امل انرومأ ةالو قفوي نا لوؤسملا هللاو ةينيدلا دهاعملا

 هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ليكولا معنو انبسح وهو نيملسملاو
 . ملسو هبحصو

ىليلخلا دمح نب دمحأ ه ١٣٩٥ بجر ٤ ةرهاقلا



 ميحرلا نمحرلا هللا

 ملسو هبحصو رر هلآو دمحح انديسل لع هللا ىلصو

 77 مدعلاو ءانفلا ةمصوب هربغ مسوو مدقلاو ءاقبلاب رثأتسا نم اي كدمحن

 تيملا ىلاي برقألا مدقو ، مسقو ءابصنألا زيمو ؤتيملا لام يحلا ثيروو
 لدع نم هناحبسف . محرلا ركذو مهسلا يذ بيصن نيبو . برقألاف

 ضئارفلا اوقحلا» : لئاقلا رشبلا ريخ ىلع ملسنو يلصنو © مكح طسقم

 رصبلاو ىدهلا يلوأ هبحصو هلآ ىلعو اركذ لجي ىلوألاف يقب ايف اهلهأب

 .رثألا يف مهل نيعباتلاو مهيدهب نيدتهملا مهتثرو ىلعو

 :دعب امأ

 ملع يف ةزيجو ةلاسر هل عضأ نأ ناوخإلا ةصالخ ينلاس دقف

 الو ،ضئارلاب سومشلا اهليخل نكأ مل ذإ هل ترذتعاف ضئارفلا

 دومجو ،لبالبلاو لغاوشلا نم هيف انأ ام عم ،ضلئاخلاب رايتلا اهسملقل
 ةلقو مهفلا ةدالبو ،لفاحملا كلت يف موقأ الف ءاكذلا دومخو ةنطفلا

 . لهاجملا كيتاه رانم رصبأ الف . عابلا رصقو عالطإلا مدعو . ٠ ملعلا

 . لئابقلا هذه نيب همالعأ تسملطناو . همايأ تربدأ دق ملعلا نأ ثيحو

 رذتعأو ،ةركلا دعب ةركلا يلع ددرتيو ،ةرملا دعب ةرملا نبلاطي لزي ملف
 سفنو ،ينطشنت ةمه نيب ،ددرتأو لوجأو ك دعقأو موقأ تلعجف 6لبقي الف
 كلذ هدازف بلاطلا ىلع اهتضرعو تاقرو الوأ تبتكف ،ينطبثت ةلماخ
 نع ترمشو ميظعلا هللا ترختساف ،ابغر بولطملا مامتإ ينلأسو ابلط
 دباكأ ام عم 0 اصرف هعمحل تنزهتناو .دج دق رمألا تا امل .دحلا دعاس

 ناعأو ،ايلع رشن نم ةرمز يف نوكأ نأ ابلط ءاصصغ هئانبأو نامزلا نم
. يناعملا حضاو اعماج ارصتحم ۔ هللا دمجب ۔ ءاجف ،ابغار دافأو ،ابلاط



 رطاخلا قوريو رظانلا رسي ،رهاوجلا سئافنب يناغملا ءولمم ينابملا خماش
 ىوتفلا هبام ىلع ارصتقم ،تالوطملا نم هريغ تافام ةزيجولا هظافلأب عمج

 ةروجهملا بهاذملا نعو ، لدجلاو ءارملا نع احفص ابراض . لمعلا هيلعو

 . ةروهشم ريغلا دنع تناك نإو

 يلايعأ رئاسو هاقلتي نأ لأسأ هايإو ،ليكولا معنو يبسح هللاو
 . لومأملا وجرملا هنا 3 لوبقلاب

 فلؤملا
يدشارلا دمحم نب نايفس نسحلا وبأ



 ةمدقم

 ضرف نم اهقاقتشاو ،ةضورفم ىنعمب ةضيرف عمج ضئارفلا
 وه يذلا ضرفلا نم وا ،رتولل اهزرح عضوم وهو ‘سوقلآ
 }ةقفنلا يضاقلا يضرف : : هنمو تاردقم ضئارف يهف .ريدقتلا

 ةلحت مكل هللا ضرف دقو : ىلاعت هلوق هنمو ،اهردق يا

 هجولا ةميركلا ةيآلا يف نيهجو دحأ ىلع ردق يأ همكناميأ
 . ىحتسم ثراول اعرش ردقم بيصن : :ةغل يهف . عرش : : يناثلا

 لصوملا باسحلا ملعو ثيراوملا هقفب ملعلا يه : احالطصاو

 . ةكرتلا نم قح يذ لك صخيام ةقرع
 هاياضقو ٠ ىلاعتو هناحبس يرابلا : هعضاوو 1 ةكرتلا : هعوضومو

 77 هلئاسم

 . عامجالاو ةنسلاو باتكلا نم هدادمتساو

 . ةبتر اهالعأو { ةبسن اهفرشأ نم هنأ مولعلا لآ هتبسنو
 نع طقس ضعبلا هر ماق اذا ٠ يئافكلا بوشيلا : همكحو

 . اوكله رصم وأ ةيحان لهأ هكرت ولو نيقآبلآ

 كلذب يهتنيف ‘ ثريال نميفو ثري نميف هللا مكح ة ةفرعم : هتياغو

 . ميظع هلضفو . ةيدمرسلا ةايحلاو ةيدبألا ةداعسلا ىلا ىلاء

 ضيفو اضرافو ايضرف هب ملاعلا ىمسيو ،ضئارفلا :همساو

 وهف درفملاك راص عمجلا اذه ناب درو . مهضعب هعنمو ايضتآرفو

77 ىلا ىراصنأك ةبسنلا تحصف 6 ةبلغلاب نفلا اذهل ملع



 باب

 هيلع ثحلاو ملعلا اذه لضف ىف

 ٠ ىدهلا موجن هباحصأ نعو 0 الع هللا لوسر نع كلذ ىور

 ظفللاو _ مكاحلاو يذمرتلاو دمحأ جرخأف ،ءادتهالا رانم ءاملعلاو

 ؤرما ينإف “سانلا اهوملعو ضئارفلا اوملعت» ةلي هنع _ هل
 نانثا فلتخي ىتح نتفلا رهظتو ضبقيس ملعلا نإو ،ضوبقم
 . «ايهنيب لصفي نم نادجي الف ةضيرفلا ىف

 اوملعت ( : ايك يبنل ١ نع هنع هلل ١ يضر دوعسم نب | نع ىورو

 اوملعتو ١ س انلا هوملعو ملعل ا اوملعتو ٤١ س انلا هوملعو ن ارقل (

 ؤرما ينإو . ملعلا فصن اهنإف ئ سانلا اهوميلعو ضئارفلا

 اهدرفآو ضئارفلا لمشي ملعلاو ،ثيدحلا ثزأ '"«ضوبقم

 امل ريمضلا ثناو ،اهناكمو اهلضف ىلع اهيبنتو اهنأشب اهيونت ركذلاب
 ريكذتب ىورو ،لقنلا لبق ،ثينآتلا ىنعم نم ضئارفلا ين
 ماكحألا ةمسق رابتعاب افصن هايسو ٦ ضئارفلا ملع يا ربمضلا

 .اعسوت ليقو ،تيملاب قلعتمو يحلاب قلعتم ىلا

 .ةمكحم ةيا : ملع لضف وهف الخامو ةثالث ملعلا» :ةلي لاقو
 نب هللآ لبع نع بهو نبا هاور «ةلداع ةضيرف وا } ةمئاق ةنس وا

 . ةريره يبأ نع هيقب هاورو رمع

 اذإ » : لاق هنأ هنع هنلا يضر باطخلا نب رمع نع ىور :راثآلا

 نبا نعو . «ضكئارفلاب اوثدحتف متندحم اداو ّ يعرلاب وهلاف متومق

 . «ضكئارفلا ملعتيلف نارقلا ملعت نم» :هنع هللا يضر دوعسم
 .مكنيد نم اهناف قالطلاو © جحلاو ،ضئارفلا اوملعت» :لاقو
 أ هيلإ رقتفي ىتم مكدحأ يرديال هنإف ©ضكئارفلا اوملعت» لاقو

 و - و َ - . . - ٠.

 . () نوملعيال مود ف ىعبي

 .دمحأ ه اور ))

 )٢ ( هجام نباو دواد وبا هاور .

٨ 



 لبكلا شيا لجرب يل نم» :امهنع هللا يضر سابع نبا نعو

 ةمركع ديق هنأ هنع ىورو «ضئارفلا ينملعي يلجر يف

. ملعا هللاو ضئارفلا ملعت



 بان

 هعناومو إ هبابسأو ، هطورشو .هناكرأ ىف

 . ثروي لامو ٠ ثر اوو ٠ ثوروم : ةنالث هن اكر أو

 بئاغلا لخديل ايكح وا اقيقحت ثوروملا توم :ةتالت هطورشو
 ملعلاو . كلذك ثراولا ةايحو . ىمدهلاو ىقرغلا تآربمو دوقمملاو
 .اهيف اعمتجا ىتلا ةجردلا يأ ةلزنملاو ،ثري اهب ىتلا ةهجلاب
 . ءالوو : ليق .ببسو ،‘بسن :هبابسأو
 : ةنالت هعناومو
 : للملا فالتخا :لوآلا عناملا

 ىلع رفاكلا ملسملا الو .اعامجإ ملسملا رفاكلا تري الف _
 ديز نب ةماسآ نع ملسمل ظفللاو نيحيحصلا ثيدحل .حيحصلا
 . «رفاكلا ملسملا الو ملسملا رفاكلا ثريال» : لاق ايت ىبنلا نأ

 لهأ ثراوتيال» :هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدحلو
 . يذمزتلا هجرخأ . «نيتلم

 ةباحصلا نم روهمجلا بهذ ثيداحألا هذه لمعلا ىلاو

 ءاهقفو نيعباتلا نم مهدعب نمو مهريغو ةعبرألا ءافلخلا
 ثيروتب لوقلا بسنف لوالا ردصلا ف فالخلاو .راصمألا

 هنع هللا يضر ءايلعلا مامإ لبج نب ذاعم ىلإ رفاكلا نم ملسلل
 مالسإلا » : ثيدحب نيجتحم ةباحصلا نم نايفس يبأ نب ةيواعمو
 نيحيحصلا ثيدحو م اع هنأل مهل ةجحالو «هيلع ىلعي الو ولعي

 يدوهيلا ثيربف . كرشلا اذكو ةدحاو ةلم هلك مالسإلاو ٠ صاخ

 هيف مهفالتخا لعجيو ،مهعمجي كرشلا نأل هسكعك ينارصنلا

  



 الف © نيتلم نيب ثراوتالو للم وه :ليقو بهاذملا فالتخاك

 . باصو يسوجم اذكو يدوهيلا ينثولا ثري
 فلخو تام ولام ملسم هثريال رفاكلا نأ نم مهضعب ىنثتساو

 اعبت همالساب مكحلا عم هثري هنإ تدلو مث ; تملسأف الماح هتجوز

 . همأل

 ا لاح ثرو هنأل ةجراخ ريغ ةروصلا هذه نأب : بيجأو

 مسق لبق كرشملا ملسأ نإو ، ثرالا ققحتل طرش ةدالولاو ء هرقكب
 رمع نع يورم اذهو ،نيجوزلا الإ هثري هنإف ملسملا هثروم.لام
 . ثريال يلع لاقو ى ناثعو

 .ائيش كردي الف مسقلا دعب أ اذا هنأ اوعمجأو
 هنم همهس كردي له ّ مسقي ل لاملا ضعب كردأ أ اذا اميف اوفلتخاو

 دنع نيملسملا ةعامجل هدادترا لاح يف تام اذإ دترملا لامو الوأ
 اولدأ مهنأل © نيملسملا هتبارقل قارعلا لهأ لاقو زاجحلا ! لمأ

 نيملسملا دالب يف ناك ام :ليقو ،ةبارقلاو مالسالا :
 اهيف هتثرولف نيبراحملا دالب يف ناك ا .نيملسملا ةتزرولف

 نم ركب نب دمحم نب دمحأ سابعلا ابأ ايركز نب يحي لأسو
 7 ؟هنومسقي فيك :لاق ئ هدالوأ :لاق ؟دترملا لام لكأي

 داك ىتح هزكوف ،ثاربملا وهف :لاق . نييننألا ظح لثم ركذلل

 8|٧تب أاي هللا ىلا بت : قحسا هل لاق . اهبرقب ناك ه ءام نيع ف ج

 ناف .0 ملسم هثريالو السم ثري الف هتقدنز تحص اذا قي دنزلاو

 .ثروو ثرو ب بآت

 .دترمل ١ ل ام مكحك هلام مكحو ٠ لتق ايبن بس .رمو

١١



 : ةيقرلا : ىناثلا عناملا

 مأ وأ ،هقتعب ىصوم وأ ربدم ولو قيقرو رح نيب ثراوت الف
 ضعبملاو .هديس نم هسفن ىرتشا نم وهو رح بتاكملاو . دلو
 وهو .رح امهريغو ايهنع هنلا يضر ديز نب رباجو سابع نبا دنع

 خأو دلوك هيلع قتعني نم هضعب ثرو وأ هضعب قنع ن
 الإ ثري ليقو . ثري ل ةمسقلا لبق ديبعلا قتع نإو !امهوحنو

 اذا .ايك كلذو اضيا فالخف ةمسقلا لبق قرتسا نإو { نيجوزلا

 نإو ، ةمسقلا لبق كرشأ نإ اذكو .رسأف نيبراحملاب قحلف دترا
 . هدحل هلاف رح دجو كولمم نأ هلو تام

 رارحألل هلايف رارحأو كيلامم دالوأ هل ناك نإف :دمحم وبأ لاق

 : هللا دبع وبا لاق ،لاملا نم عيش مه سبحيالو ،كيلاملل ءيشالو
 اهيلع سبح اديبع نيدلو وأ الو كرتو رح تام اذا إ لوقي , نمم انأ

 عجر ءيش يقب ناف { اوعيب نإ هنم اورتشي و اوقتعي ىتح لاملا

 .مهلا
 . هيلع سبح هثاربم نإف كولمم امهدحأ نيدلو كرت ناف :لاق

 .دلولا وأ نيدلاولا ىلع الإ لاملا سبحيالو

 اذا بألا ىلع لاملا سبحي نأ زاج نيأ نم :دمحم يأل ليق

 يزجيال» : لاق هنأ ي يبنلا نع يورملا ربخلل :لاق ؟اكولمم ناك
 : : لئسف . هقتعيف هيرتشي وا هقتعيف اكولمم هدجم نأ الإ هدلاو دلو

 . لوق كلذ لاقف ؟دلولا ىلع فقويأ

 لتقلا :ثلاثلا عناملا
 . ١ ىلع أطخ وأ ادمع لوتقملا لتاقلا ثري الف

 هلعف وآ ك هديب رشاب ايف كلذو . ال يبنلا نع تباثلا ثيدحلل

 . ناطلش هيلع هل ناك اذاي ٠ هرومأم

 .هيلع قفتم . )١(
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 صاصقك ىحب ب هلتق نإف .فالخال وأ ةرشابملاك ب ببسلا لهو

 . هلتقب مكح و ا {| قحب هيلع دهش وأ . ايغاب هنوك وا .۔ ادوق وأ

 . . راتخملا ىلع هثرو ىتفأ وأ

 اذكو .ال ليقو ٥ تاف ابيدات هبرضب ملعملا رمأ نإ هدلو ثريو

 تاين اهيف ارئب رفح وا قيرطلا ف احانج عرشا وا ارحح ىقلا نإ

 .ال ليقو إهثري هنإف كلذ ببسب هثوروم
 مومعل هليتق ثريال يبصل ا نإ : بوبحمو لئاوو لضفلا لاق

 .ةياورلا
 سابع نبا نع هخويش نع ميبرلا هاورام ىمه ةياورلا : تلق

 ثريال» :لاق مالسلاو .7 هيلع هنع انعيمج مهنع هللا يضر

 0 . !أطخ وا لتقلا ناك ادمع لوتقملا لتاقلا

 .«عيش ثاريملا نم لتاقلل سيل» ةلي هنع يورو

 هنإف لقعيال ايبص لتاقلا ناك نإ : بوبحم نب دمحم لاق
 ثري الف حبرلا نم نبغلاو ةالصلا لقعي ناك نإو . ثري

 هلتق اذإ ٢7 ] ثري _ رسانقلا يفو هلتقل دمعت اذا اناسحتسا

 . هثري هناف أطخ

 نب رمع نع ثيدحلا عفر هنأل . هثريال هنأ نسحتسأ انأو

 مايصلاو } لقع نم ىلع ةالصلا» : لاق هنأ هنع هللا يضر ب باطخلا

 اهجوز ةيبص تلتق نإو ،«غلب نم ىلع دودحلاو . قاطأ نم ىلع
 ۔ ثاريمالو ،قادص الف ةغلاب تناك نإف قادصلا اهلو هثرت الف
 . لقاعلاك ماكحألا يف سيل ثري هنإف اهوتعم لتاقلا ناك نإف

 .هثرو هلتق كلذب دصقي مل نإف تايف ءاود هثوروم ىقس نمو
 ىلع نالجر دهش نإو .شهلتق ىلإ دصقي مل ولو .هنريال ليقو
 الاق نإف ،اعجر مث ايهتداهشب لتقف ادمع لجر لتق هنأ ايهثوروم

 . هجام نب ا هاور ) ( ١
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 . نالوقف . اننظ وأ ا انيلع هش الاق نا او . هاري نل هيلع انروز

 ةيدلا هيلع لهو هثرإ لطبي مل هنري تيم سأر عطق نإو
 .رظنألا وهو طقن مثأ وا اهنم ثريالو

 نم ثري لوقي هناف . ثري أطخ لتاقلا نإ :لاق نم نأ ملعاو

 . هتلقاع وأ وه اهاطعأ ءاوس .ةيدلا نم ال ةكرتلا

 فوخ هلوتقم ثريال أطخ لتاقلا نأ يف ىنعملاو :بطقلا لاق
 . ه أ بابلل ادرط اهضعب هب قحلأو روصلا ضعب يف لاجعتسالا

 كلذب 'تتام وأ تاف اهجوزت ذ ( هتحرج وأ ةأرما حرج نمو

 ز حرجلا كللذ ببسب عقو توملا نأل اهنيب ثراوتال ليقف . حرجلا

 حرج نإ كلذكو . جيوزتلا لبق ناك حرجلا نأل ناثراونک ليقو

 تام مث ملسأف براحم ثوروملا وا . براحم وهو ,هثوروم

 .حورجلل

 : ةدئاف

 هتايح ملعتو ايح جرخ نإ الإ ثريال طقسلا نأ اوعمجأ

 تحت قرع ةكرح وأ سفنلا جورخ وأ ةكرحلا وأ خارصلاب
 تلاقو .اتيم جرخ امهادحإ تلاقف ناتنثا اهتلباق نإو . 7

 ‘ جراخلا ق ةايح كل مدقتت ل هنأل توملا لصألاف ذ ايح ىرخألا

 وه تام من اي ايح هتدلو نإف . هل تتبن ث نمل ةايحلا لضألا امنإو

 اهدعب ىرخألا تلاقو .اهلبق تام امهادحإ تلاقف .همأو

 اهضعب رخأ عناوم تديزو .اهدعب تام تلاق نم لوق لوقلاف

 اعنام ةنعالملا ر ز هيف فلتخم اهضعبو ٠ هانركذ اين لخدي

 . همأ ةبصع هتبصعو هثريالو .همأب قحلأ دلولا نع ىفنتنا نإ لب
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 : ةدئاف

 : لاصخ سمخ يف الار هب قحلي هناف هشارف يلع دلو نم لك
 ذم ليقو دقعلا موي ذم رهشأ ةتس نم لقأل دلوي نأ : ىلوألا

 . لوخدلآ موي

 . هلثمل دلوي نأ نسلا نم غلبي مل جوزلا نوكي نأ : ةيناثلا
 . نييثنألاو ركذلا بوبحم نوكي نأ :ةتلاتلا

 رقتو .جوزلا هدحجيف لوخدلا دعب لمح اهب رهظي نأ :ةعبآرلا
 . هاركإ وا انز نم هتأ

 اهنعالي وأ ، لمح اهب رهظيف اهب لوخدم ربغ نوكت نأ : ةسماخلا

 .امهنيب ثراوت الف هنع يفنيف دلولا نت يقتتيو

 ذ ٠

 اهثرإو بئاغلاو دوقفملا ىف

 ال موكحم هنأل ناثري اهناف ةدملا ف امادام بئاغلاو دوقفملاو

 |اهتومب مكاحلا مكحو ةدملا تضقنا اذايف ةايحلا ماكحأب اهيلعو

 . ملعا هللاو ،امهتنرو ىلع ايلام مسق

 لصنف
 ةقلطملاو قلطملا ف

 نأ امإ ،هيلإ رظنلاب نيهجو دحأ نم ولخي الف هتأرما قلط نمو
 ىلإ رظنلابو كلذك اهيلإ رظنلابو كاضيرم وأ احيحص نوكي
 ناحيحص امهو قلط نإف !انئاب وا ايعجر نوكي نأ امإ قالطلا

 .ةدعلا يف تناك ولو ،ايمهنيب ثراوت الف تتام وأ تامف انئاب اقالط
 جرخت مل دعب يهو تام نإ هتثرو انئاب قالطلاو اضيرم ناك نإو
 ا اهثري الف انئاب قالطلاو ة هضيرم يه تناك نإو . هتدع نم
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 . اقلطم ناثراوتي اهنإف ةدعلا يث تماد امف ايعجر ىالطلا ناك نإو

 نأ الإ جوزتت ل ام هثرت اهناف ايعجر قلطف اضيرم وه ناك نإو

 .هل اقح كرت نمك اهنأل هنرتال اهنإ اف هعلاخت و 1 اهنم بلطمب نوكي

 ءاوس اهتدع ف يهو تام اذا إ هثرت اهنإ : بوبحم نب دمحم لاقو

 وهو ةحيحص تناك نإ اهل قادصالو وه وأ ةضيرملا يه تناك
 فقادصلا هيلعف تتاف حيحص وهو ةضيرم تناك نإو . . صيرم

 اذإ امأو ۔اهب لوخدملا يت هلك اذهو .كلذ ريغ ليقو {هل ثاريمألو
 ديز نب رباج لاقف ، تاف هضرم ف اهقلطف اهس لوخدم ريغ تناك

 . ثاربمالو اهيلع ةدعالو قادصلا فصن اهل : هللا همحر

 جاوزل ا نع اهسفن تسبح نإ : هللا اهمحر بوبحم نبا لاقو

 تجوزت نإو ] 'ثاربملاو الماك رهملا اهلف اهلثم ةدع يضقنت ىتح

 . قادصلا فصن انإو .امل ثاريم الف

 نهيفو نهقلطف ةوسن عبرأ هل ناك الجر نأ مشاه معزو
 ىتلل ري لو ث النلا نب عبرلا ىسوم مسقف اهم لخدي ل ةدحاو

 . . اهيلع ةدعالو اثاريم اهب لخدي مل
 لوقب اريخأف ثاريملا اهل :رشبملا نب نايثع نب ناميلس لاقو

 .اهلوق نع اعجري ملف ىسوم
 ام مث كلذ هضرم نم يفوعف ضيرم وهو انئاب اهقلط ناف

 :يرارحلا وبأ لاق ٠ هثرتال : . حبسمو و مشاه لاقن }ةدعلا ف يهو

 هتحص ف اهتدع تضقنا نإف ،هثرت اهنإ لاق نم لوقب ذخآ انأ

 .افالتخا كلذ ف ملعأ الو :ديعس وبأ لاق ،هثرت الف تايف

 هتجوز هنع هللا يضر فوع نب نمحرلا دبع قلطو :بطقلا لاق

 .اهتدع ءاضقنإ لدعب ثرإلاب ناهثع اهل ىضقف . ضيرم وهو هتبلأ

 لاقو . هثرأو اضيرم ينقلط : تلاقف جوزلا تام نإو :لاق
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 لاق نإو ،اهلوق ليقو .هلوق لبق احيحص كقلط :هثرأو
 قدصأ هنأل هثرتال : ليقف ،انالث يتحص يف لبق كتقلط : ضيرم
 ربخأ نإ اذكو ئ هثرت ليقو اهل را رارضإب مهتي مهتي تي مل نإ هتوم دنع نوكيام

 هذه لبق كتقلط :هضرم يف لاق نإو ،هب اهبطاخي ملو كلذب
 دق تدجوف ‘ كلذب ربخأ وآ رثكا وا لقا وا \ ماعب ةعاسلا

 : : نالوق ثرالا يفف تامو ةدملا كلت ف اهتدع نم تجرخ

 ميرحت عقو نإو .ال رخآلاو ذ هرارضإ نيبت ة نإ هثرت اهنأ امهدحأ

 اهلبق نم ناك نإ ثرتالو .ال ليقز ذ هلبق نم ناك نإ هتثرو امهنيب

 ثلثلا لا هلاعفأ هر عجرت صرم لكو : لاق . اهربغ لبق نم وأ

 .فرصتب ه أ .ملعأ هللاو ثرتو رارضإ هيف هقالطف

 ىتح رارضإ هنأ ضيرملا قالط ف لصألاو : هللا همحر لاقو

 تجرخف نيتنثا وا ةدحاو اهقلط نإو :لاق .رارضإ ريغ هنأ ملعي

 ليقو 5هثرت الف تايف سملا لبق اهقلطف ديدجب اهجوزتف هتدع نم
 . ملعا هللاو .ه آ 3هثرت

 ليمكت

 ،افوحم هضرم ناك ولو ،هتثرو تايف ة ةأرما ضيرم جوزت ول .
 نع يهنلاو ٠ جوزتلاب رمألل ئ ثراو لاخدإ 7 كلذ سيلو

 .ملعأ هللاو 5، ةبزعلا
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 باب
 ةكرتلاب قلعتي ميف

 : قوقح ةسمخ ةكرتلاب قلعتي ام رثكأو

 ةبقرب قلعتم ةيانج قحك ةكرتلا نيعب قلعتلا قحلا :لوألا
 هقح نم يقب نإف نهرلا نهترملا عاب اعمتجا ولف نوهرملاكو تيلا
 . ةيانجلا صصاح ءيش

 نفدو لمحو لسغ ة ةرجأو طونحو نفك نم زيهجتلا نؤم :يناثلا
 مدقيو ] هتايح يف هراتقإ وأ هفارسإب ةرعالو فورعملاب كلذ ريغو ريغو

 . ةمذلا ف ةلسرملا نويدلا ىلع كلذ

 نإف ] اياصولا ىلع مدقتو ةمذلا ف ةلسرملا نويدلا :ثلالا

 ءامرغلا بلطو ] ةميقلاب ثراولا اهبلطو ةكرتلاب نويدلا تطاحأ

 لقتني له : هراثم فالخ ءءامرغلا وأ ثراولا مدقي لهف اهعيب
 ثراولا كلم ىلإ لقتني الف ةكرتلا ىلإ نيدلا يلع : نم تومب نيدلا
 نإف ؟ ةفوقوم يه وأ . هثوروم ماقمب ثراولا وأ هئاضق لعب الا

 ل مهأ نبت الإ و . ثراولل كلملا نأ نيبت نيدلا نم ئرب

 .اهوكلمي
 ٦ هنودامو ثلنلاب تناك نإ ثرإلا ىلع م دمت ةيصولا : :عبارلا

 . ثراول تناك وأ رثكأب تاك نإ ةزاجإلا لع تت فقوتتو

 ناتدئاف

 لهو لاملا سأر نم جرخت تاناضلاك ةمزاللا اياصولا : ىلوألا

 سأر نم اهعاونأب تاراتكلاو جحلاو ةاكزلاك هللا قوقحب .ةيصولا

 . نالوق ؟ثلنلا نم وأ لاملا

 نم كلذ يف امل هتلا قوقح ىلع نييمدالا قوقح م دقت له : ةيناثلا

 ىلا لصتتل او اهنم جورخلاب الا { رفغتال اهنأ نم ا :رم درو الو ٠ ديعولا

١٧٨ 



 ةصصاحملا وأ «قحأ هلا نيدف» : ةيم هلوقل سكعلا وأ ؟اهابرأ

 . لاوقأ .ةلدألا نيب عمج هب لوقلا نأكو
 ةديبع وبأ ينثدح : لاق , عيبرلا ثيدحل لؤالا يدنع رهاظلاو

 : لاق ك يبنلا نع نووري ةباحصلا نم اسان تعمس لاق

 دبعلا نيب بنذو ،هبرو دبعلا نيب بنذ ،نييهجو ىلع بونذلا»
 نمك ناك هنم بات اذإ هبرو دبعلا نيب يذلا بنذلاف ]} هبحاصو

 ملاظملا دري ىتح هل ة هبوت الف هبحاصو دبعلا نب بنذو ٠ هل بنذال

 . «اهلهأ ىلا

 :ةعبرأ بابسأ مالسإلا لوأو أو ةيلهاجلا ف هلو . ثرالا :سماخلا

 وهو . مالسإلا نود ةيلهاجلا ف هتوبث ىلع قفتا ام :اهدحأ

 نم الإ نوثرويال اوناكو راغصلاو ءاسنلا نود لاجرلا ثيروت ثيروت

 تماصلا نب سيوأ نأ ىررر ] ةمينغلا زوحو ليخلا ىلع لتاقي

 همع انبا ىوزف ةحك مأ هتأ ارماو تانب ثالت كرت يراصنألا

 لهأ ناكو ٨١ نهنع هثاريم ۔ هفجرعو ةداتق وا ۔ ةطفرعو ديوس

 نم ال ثريال : نولوقيو ل افال او ءاسنلا نوثرويال ةيله 75 ا

 ةحك مأ تءاجف ،ةمينغلا زاحو ةزوحلا نع داذو حامرلاب نعاط

 لاقف }هيلإ تكشف ،حيضفلا دجسم يف ةلي هللا لوسر لا
 ه& بيصن لاجرلل تلزنف ٨ «هللا ثدحي ام رظنا ىتح يعجرا»
 دق هللا نإف ،ائيش سيوأ لام . نم اقرفتال» : اهيلإ ثعبف . ةيألا

 ‘ : هللا مكيصوي ل تلزنف ٨ نيبي ىتح نيبي لو «ابيصن نهل لعج

 . يقابلا همع ىنباو نيثلثلا تانبلاو نمثلا ةحك مأ ىطعأف

 وهو تبب د نإ هخسن يفو ئ مالسالا لوأ ف هتوبث ف فلتخا ام: :اهيناث

 يمد :رخآلل امهدحأ لوقيف ناننالا دقاعتي نأ يهو . ةفلاحملاب ثراوتلا

 ينثرت كملس يملسو .كب ررح يبرحو . كمده يمدهو ٥“كمد
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 . كرصنأو ينرصنت كمدب بلطأو يمدب بلطتو . كلرأو

 مهوتآف مكنايأ ت تدقع نيذلاو :ىلاعتو هناحبس فا لاق ا
 سدسلا فلاحملا بيصنو : :ضعب لاق .هكمهبيصن

 نأ ىنبتلا وهو .هخسنو . مالسالا لوأ يف هتوبث ىلع قفتا ام (

 ديز ةلت هللا لوسر ىنبت ايك .هنبا لاقيو هنريو ربكلل ريغصلا بسني بسني

 لاعتو هناحبس هلوق لزن ىتح دمحم نب ديز ىعدي ناكف ةثراح نبا

 . ةثراح نب ديز انأ لاقف : مهئابآل مهوعدا ط

 ىلا ةيآلا هماورجاه نيذلاو اونمآ نيذلا نإ لجو زع لاق ةرجمو ةاخاؤملو
 يف اضعب مهضعب ىلوتي يأ : هللا راج لاق هضعب ءايلوآ مهضعبل هلوق
 يوذ نود ةرصنلاو ةرجهلاب نوثراوتي راصنألاو نورجاهملا :7 ٥ ثاريملا
 ىلوأ مهضعب ماحرألا اولوأو» لاعت هلوقب كلذ خسن ىتح تابارقلا

 .ىهتنا ضعبب
 هلوق ىلإ توملا مكدحأ رضح اذإ مكيلع بتكإ ىلاعت لاق :ةيصولاو

 توملا مكدحأ رضح اذإف : هللا راج لاق ميلع عيمس هللا نإت ىلاعت
 ءدب يف تناك ثراولل ةيصولاو : لات 71 لا . هتاراما ترهظو هنم اند اذاي

 هللا نإ» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقبو ثيراوملا ةيآب تخسنن مالسإلا

 هايإ ةمألا يقلتبو '١ثراول ةيصوال الأ هقح قح يذ لك ىطعأ

 .هنم دارملا ىهتنا كرتاوتلاب قحل ىتح لوقلاب
 هتنمضتام وهو . همكح رمتساو . مالسإلا يف هتوبث ىلع قفتا ام :اهعبار

 . ملعأ هللاو ٠ عامجالاو ةنسلاب هب قحلأ امو ثيراوملا ةيآ ةيا

 ( ١ ) ةروس ١ انل ٠ - ٢٣ ٢

  

 )٢( ۔ بازحالا ةروس ٥
 )٣( ۔ لافنالا ةروم ٩٢

 )٤( ۔ لافنالا ةروس ٧٥

 )٥( ۔ ةرقبلا ةروس ١٨٦
 )٦( عيبرلا هاور



 باب .
 ثري نمو 6 ثرإلا ف

 اثراو ل املا تيب سيلو رم اك حاكنو بسن ن اقيرط مالسالا ف ثرالل

 ايك هسنج لهأل هناربم ىلوملاو ، ثراو هل نكي مل نم لامل زئاح لب ،اندنع

 . هللا ءاش نإ يتأيس

 يف ولو ءطو الو ةولخ لصحت مل ولو حيحصلا ةيجوزلا دقع وه حاكنلاو
 ف فلتخم او اندنع دس افلا دقعلا يف ثرإ الو رم دقو ى هتوم ضرم

 الب جيوزتو ‘ رمع وأ جحب مرحم جيوزتك 32 هب ثرإلا يف فلتخم هداسف

 .اهل مع نباو ةأرملل اجوز لجرلا نوكي دقو ،هلحم يف ركذ امم هوحنو يلو
 .نيبناجلاب ثيريف
 : : ناعون اهم ثربف ٠ ةبارقلا وهو بسنلاو

 ءابآلاو تانبلاو نونبلا مهو ] ةطساو الب هقحتسي نم . : لوألا

 مهلك ا اوعمتج ا ولو ل احب نطق بالو ‘ بسنل ١ دومع ءالؤهو 8©“ت اهمألاو ا

 . مهريغ ثراو عم وأ
 : ا ةعبرأ مهو . ةطساوب هقحتسي نم : يناثلا

 خأو ،الع نإو بأ بأو لفس نإو نبا نباك ركذ ةطساوب ركذ :لوألا

 معلاو قيقشلا معلاو كلذك هنباو أل خأو ] لفس نإو هنباو قيقش قيقش

 . اودعب نإو امشؤانبأو نأل

 . مال خأو تنب نباو مأل دجك . ىٹناب ببستم ركذ : : ناثلا

 نإو نبا تنبو . مأ نم ال تخأو ب أ مأك ركذب ةببستم ىنأ : :ثلاثلا

  

  

 ۔_ _

 .تلع نإو نبأل ةدجو {“كتلفس

 : مهو ماحرألا يوذو . مأل تخأو مأل ةدجك . ىناب ة هببستم ىنأ : عبارلا

 دالوأو .اقلطم خأ تنبو 8“تنب دالوأو . مأ ب بأ مأ ةدجو . مأ بأ دج

 ةلاخو لاخو مع تنبو 0 امهدالوأو اقلطم ة همعو { مأل أ خأ معو } تخأ

 . م احرألا اووذ ءالؤهف 5امهدالوأو
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 : ةرشع بصعت وأ مهسب لاجرلا نم نولراولاف

 6لفس نإ و هنباو نبالاو ،تيلملا لوصأ ء الؤهو .الع نإو هوبأو بألا

 .اودعب نيو يوبألا خألا نباو قيقشلا خالا نباو خألاو { عورف ءالؤهو

 اةديعب ةيشاح ءالؤهو .هنباو مأ نمال معلاو 5 ةبيرق ةيشاح ءالؤهو

 . جوزلاو
 مهنم ثرو مهلك اوعمتجا نإف ببسل اوثرو ءالؤهو ،قتعملاو ليق

 : ةثالث
 . جوزلاو ٠ نبالاو .كالا

 : عست اضيأ بصعت وأ مهسب ‘ ءاسنلا نم تاثراولاو

 ةقيقشلا تحألاو ©}¡تلفس نإو نبالا تنبو © تنبلاو ‘ ةدجلاو ‘ مألا

 . ةجوزلاو 5 مأل ىتلاو ةيوبألاو
 مألا ناتنثا نهنم ثرو نيثراولا روكذلا عم نعمتجا نإف { ةقتعملاو ليق

 1 ةجوزلا ةدايزب ئ جوزلا ريغ عم ثالن وا ‘ تنبلاو

 ثالثلا وأ © مأ نمال تخالاو ،نبالا تنبو ،تنبلاو ،ةجوزلاو !مألا
 . ملعأ هلللاو . مألا لدب ةدجلاو ‘ ةجوزلاو ١ تاقرفتملا تاوخألا
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 باب
 ماهسلا يف

 :ةتس هللا باتك يف ةردقملا ماهسلا
 .سدسلا ٤ .نمثلا - ١

 .ثلثلا _ ٥ . عبرل ا _

 . ناثلثلا ۔ ٦ . فصنلا ۔

 . نينبلا دالوأو . دالوألا عم ةجوزلل طقف دحاول وهف نمنلا امآ امأ

 :نينثال مبرلاو
 . مهدالوأ نم ثرو نم و ا دالرأل ١ عم جوزلل - ١

 .ركذ نم مدع عم ةجوزللو ٢
 : 727 فصنلاو

 .بجاح دقف عم جوزلل - ١

 . تدرفنا اذإ بلصلا تنبلو ۔ ٢

 . تنبلا مدع عمو ؤ تدرفنا نبا تنبلو - ٣

 .ركذ نم مدع عمو ٠©كلذك ةقيقشلو ۔ ٤

 .ركذ نم مدعو . ةقيقشلا مدع عم هيوبألو ٥

 . مه دالوأ نم ثرو نم و ا 6 دارا آ عم نأل - ١

 . نينثا ولو ‘ اوناك ة ههج يأ نم ةوخإ عم وأ كلذك مألو - ٢

 مدعو سدسلا لالا هعم ثري نم دوجو عم الع نإو نأ 9 دحلو _ ٣

 تيملا ىلا هنود نم

 .مألا مدع عم ةهج يأ نم رثكأف ةدحجلو۔٤

 مدعو مهدالوأ نم ثري نم ٢ دعو دالوأ ثري و أ ٠ دالوأل ا مدع ,ح ٥ د رفن زا مأ دلولو -
 . ءابآلا
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 اهبصعي ركذ اهعم نكي مل نإ بلص تنب عم رثكأف نبا تنبلو - ٦
 .اهمع نبا وأ اهيخأك

 .اهتجرد يف ركذ اهعم نكي مل نإ هقيقش عم رثكأف هيوبألو ٧
 : نينثال ثلثلاو

 ١ - سدسلا مهعم ثرت نم مدع عم مألل .

 .بجاح مدع عم مأل خأ نم رثكألو ٢
 : ةعبرأل ناثلثلاو

 .نهعم ركذ مدع عم رثكأف هيتنبل ١
 ٢ - بلصلا دالوأ مدع عمو كلذك نبا ىتنبالو .

 ٣ نهعم ركذ مدعو ركذ نم مدع عم رثكأف نبتقيقشلو ۔ .

 ٤ ملعأ هللاو .ركذ نم مدعو هقيقش مدع عمو ‘كلذك نيتيوبألو .
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 باب
 ماهسلا يوذ

 نوصقني الو ،درلاب الإ اهيلع نودازيال ةردقم ماهس مهل نيذلا مهو
 . ٹاناو روكذ : نافنص مهو ‘بجاحب الإ نوطقسيالو ،لوعلاب الإ اهنع
 : ةعبرأ روكذلاف
 :هتالاح ثالث هلو بالا

 نبا تيملل ناك اذإ كلذو سدسلا هب ذخأيف طقف ضرفب ثري : ىلوالا
 . نبا نبا وا رثكأف
 اذإ يقب امو ،درفنا اذإ لاملا لك هب ذخأيف طقف بيصعتب ثري : ةيناثلا

 .امهالك وأ جوز وأ مأ هعم ناك

 . هتنباو هابآ كراتك ايهب ثري : ةثلاثلا

 :نيتروص يف الإ همدع عم لاك دجلاو

 . نيوبأو ةجوز كرتو تام : ىلؤالا
 لاملا ثلث مألا .7 ادج ناكول اهيفف اهجوزو اهتكرتو تتام : ةيناثلا

 . نيجوزلا دحأ ضرف دعب يقبام ثلث ثرت بالا عمو

 : تالاح ثالث هلو 5 مأل الاو
 .بجاح نكي لو درفنا اذإ سدسلا ثري : ىلؤالا

 . مالا دالوا نم هريغ هعم ناك اذإ ثلثلا يف كراشي : ةيناثلا

 .بجح اذإ الصأ طقسي : ةثلاثلا

 ث ناتلاح هلو ٠ جوزلاو

 . نبا دلو وأ دلو اهل نكي ل اذا فصنلا ثري : : ىلؤالا

 . ءالؤه عم عبرلا ثري : : ةيناثلا

 : ةوسن ينايث ثانإلاو
 : تالاح ثالث الو مالا ۔ ١
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 .دحاو نم رثكأ ةوخايالو تيملل لسن نكي مل اذإ ثلثلا ثرت :ىلألا
 . ةوخالا وأ لسنلا عم سدسلا ثرت : ةيناثلا

 قحأ نال يقابلا ثلث اهل ليق امنإو . توصلا يف يقابلا ثرت : ةثلاثلا
 ادرفنا اذا إ اهنألو .مالا نم لالا ببس ىنعأ رانيالاب ىلوأ ناسنالا ىببس
 : نيجوزلا دحأ عم كلذك نوكي 1 7 :7

 ٢ تالاح ثااث اهلو .ةدجلاو ۔ :

 . تدرفنا اذا كلذو اهدحو سدسلا ثرت نآ : ىلرالا
 .نك ةهج يأ نم تادجلا نم اهريغ اهعم ناك اذإ سدسلا يف مساقت :ةيناثلا

 .اهنم برقأ ةدج وأ مأ تيملل ناك اذإ كلذو الصأ طقست : ةثلاثلا

 ٣ تالاح ثالث اهلو . تنبلاو ۔ :

 تدرفنا اذا,فصنلا ثرت : :ىلوالا ,

 ةدحاو نم رثكأ نك اذإ نيثلثلا ف مساقت : ةيناثلا .

 ضرف يذ بيصن لعب لاملا نم يقب ايف وأ لاملا عيمج ف مساقت : ةثلاثلا

 .ركذ اهعم ناك اذإ كلذو “بأو مأو جوزك ناك ناي

 ٤ تالاح ناهت اهلو © نبالا تنبو ۔ : :

 . بلص دلو نكي ملو تدرفنا اذإ فصنلا زوحت :ىلوالا
 . .بلصلا تنب عم سدسلا ثرت : ةيناثلا
 اهمع تانب وا اهتاوخا نم اهريغ اهعم ناك اذا نيثلثلا يف مساقت : ةثلاثلا
 .بلصلا دالوا مدعو

 ركذ نهعم نكي ملو ةدحاو نم رثكأ نك اذإ سدسلا يف مساقت : ةعبارلا
 ,ةدحاو بلص تنب عم كلذو نه خأك نهبصعي

 ناكو ةدحاو نم رثكأ بلص تانب نك اذا ثلنلا ف مساقت : : ةسماخلا

 .اهبصعي ركذ اهعم
 تيملل ناكو اهل بصاع اهعم ناك اذإ فصنلا يف مساقت :ةسداسلا
 .ةدحاو بلص تنب
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 دالوأ تيملل نكي ملو ركذ اهعم ناك اذإ لاملا لك يف مساقت :ةعباسلا

 .بلص
 طقستو اه بصاع مدعو بلصلا تانب دوجو عم الصأ طقست : ةنماثلا

 .اهعم بصاع اهعفني الو بلصلا دالوأ نم ركذب اضيا

 : تالاح سمخ اهلو 3 ةقيقشلاو ۔ ه

 . بجاح نم تلخو تدرفنا اذإ فصنلا ثرت : ىلوألا
 . بجاح نم اولخو رثكأف خأ اهعم ناك اذإ لاملا عيمج يف مساقت : ةيناثلا
 وأ تنب تيملل تناك اذإ كلذو ، ثلثلا وأ فصنلا يف مساقت : ةثلاثلا

 . نبا تنبو بلص تنب وأ بلص تنب نم رثكأ وأ نبا تنب

 : عضاوم ةثالث ىف لاملا فصن ثرت ةقيقشلا نأ لصاحلاو

 . مع وأ بأل خأك ًايصاعو ة ةقيقش كرت اذإ : لوألا

 ةقيقشو اتنب كرت اذإ : يناثلا

 . ةقيقشو نبا تنب كرت اذإ : ثلاثلا
 : نيعضوم ف ثلثلا ثرتو : ةعبارلا

 . هتقيقشو هيتنب كرتو تام اذإ : لوألا
 نم اهريغ اهعم ناك نإف ، ةقيقشو نبا تنبو ًاتنب كرت اذإ : يناثلا
 هذه يفو لوألا عضوملا ادع اييف ثلثلا وأ فصنلا نمستقا قئاقشلا
 ال ًابيصعت ‘ ضورفلا لعب ىقبام وأ 3 ثلثلا وأ فصنلا نذخأي عضاوملا

 . عضاوملا هذه ف الإ تابصع ثانإلا نكيالو ، ًاضرف

 نبا تنبو تنب نع لئس هنأ ىسوم يبأ نع ىورام هيف لصألاو
 دوعسم نبا تأو فصنلا تخأللو فصنلا تنبلل : لاقف تخأو

 تللض دقل :لاقف ىسوم يأ لوقب ربخأو دوعسم نبا لئسف . ينعباتيسف

 ةنبإلل ةلي يبنلا هب ىضق ايب مهنيب يضقأ نيدتهملا نم انأ امو اذإ
 ربخأف 3 تحألل يقب امو 3 نيثلنلا ةلمكت سدسلا نبإلا ةنبألو ٠ فصنلا
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 . مكيف ربجلا اذه مادام ينولأست ال :لاقف دوعسم نبا لوقب ىسوم وبأ

 . يراخبلا هاور

 :لاق ديزي نب دوسألا نع ميهاربإ نع شمعألا نع اضيا يورو

 ةنبالل فصنلا ةلي هللا لوسر دهع ىلع لبج نبا ذاعم انيف ىضق
 : هيف دازو ئ دوسألا نع رخآ هجو نم دواد وبأ هجرخو ٠ تحنلل فصنلاو

 ديزو ةشئاعو يلعو رمع بهذ اذه ىلإو ، يح ذئموي ةيم هللا لوسرو
 . ءاملعلا رئاس مهعباتو لبج نب ذاعمو دوعسم نباو
 .رثكأف اهتخأ اهعم ناك اذإ نيثلثلا يف مساقت : ةعبارلا
 .بجحلا ف كلذو الصأ س : ةسماخلا

 تنب عم نبالا ا تنبك اهعم نوكتو ‘ اهمدع عم ةقيقشلاك 1 تحأل او

 اهنم لفسأ اهبصعي ال هنأ ١ ، لاوحألا عيمج ف بلصلا

 . رم دقو 3 اهيخأك : مألل تخألاو

 : نالاح اهلو ئ ةجوزلاو

 . مهلسن نم ثري نمو دالوألا مدع عم عبرل ا ثرت : لوألا

 . ءالؤه دوجو عم نمثلا ثرت : يناثلاو
 نمستقا نعمتجا اذإف ى عبرأللو © نهنم ةدجاولل مكحلا اذهو

 تطقس نإف ،كلذ ذخأ نهنم درفنا نمو ،ءاوسلا ىلع نمثلا وأ ،عبرلا
 هللاو = فيعض وهو ةثرولل ليقو 0 يقاوبلل اهمهسف لتقك عنامل نهادحإ
 . ملعأ

 : تاهيبنت

 بجاح نم الخ اذإ سدسلا ثري مألا ةوخإ نم دحاولا نأ : لوألا
 لضفيال ءاوسلا ىلع ثلثلا اومستقا مألا دالوأ نم هريغ هعم ناك نإف
 ءاكرش مهف كلذ نم رثكأ اوناك نإف : هناحبس هلوقل ىثنألا ىلع ركذلا
 . '«“ثلنلا ف

 ( ١ ) ةررس ةاللاء۔١٢
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 مألا ةهج نم تناك ءاوس سدسلا ذخات ةدحاولا ةدجلا نأ : يناثلا
 نم رثكأ نك نإف ماك تيملا ىلإ اهنود نم مدع عم بألا ةهج نم وأ
 .ةجردلا ف نيوتسا اذإ ءاوسلا ىلع سدسلا ي نكرتشا ةدحاو

 هنأ بيؤذ نب ةصيبق ل هدانسإب هئطوم يف كلام ىورام كلذ لصأو

 .اهثاريم هلأست هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ ىلإ ةدجلا تءاج : لاق
 لوسر ةنس ف كل تملعأمو ءيش نم هللا باتك ف كلام : ركب وبأ لاقف

 ةريغملا لاقف سانلا لأسف ،سانلا لأسأ ىتح يعجراف ،ائيش ةي هلل
 له :ركب وبأ لاقف كسدسلا اهاطعأ ا هللا لوسر ترضح : ةبعش نب

 ةريغملا لاقام لثم لاقن يراصنالا ةملسم نب دمح ماقف ؟ غ كعم

 هلأست باطخلا نب رمع ىلإ ىرخألا ةدجلا تءاج مث ،ركب وبأ اهل هذفناف
 يذلا ءاضقلا ناك امو ٠ ءيش هللا باتك يف كلام :اهل لاقف . اهثاريم

 سدسلا كلذ هنكلو ‘ ًائيش ضلئارفلا ي دئازب » انأ امو . كريغل الإ هب يضق

 .اهل وهف هب تلخ اكتيأو ٦ كنيب وهف هيف ايتعمتجا نإف

 نأ تثدح :لاق ميهاربا نع روصنم نع قازرلادبع فنصم يو

 يه نم : : ميهاربال تلق . سدسلا تادج ثالث معطأ ي هللا لوسر

 ١ دازو :تلق . همأ مأ هتدجو هيبأ مأو همأ مأ هيبأ اتدج : لاق ؟

 اهطقسأو اهنع هللا يضر سابع نبال بسنو 0 همأ يبأ مأ يهو ةعبار

 . ملعأ هللاو ,ةدسافلا ةدجلا اهايسو رثكألا

 يئ ايك هببسو ،ليلقب ؛دحأ» دعب ناك ثيراوملا ةيآ لوزن نأ : ثلاثلا
 ةأرما نإ :لاق يراصنالا هللادبع نب رباج نع ساحنلل نآرقلا ي ىناعم

 لتق يجوز نإ هللا لوسراي : لاقف ةلي يبنلا تتأ عيبرلا نب دعس
 .عيبرلا وهو 0 0 نيتنبا فلخو ينفلخو لالل ءاسنلا جوزتي اناو 7

 ل اهيلا عفدا» : : هل لاقف ةي هللا لوسر هاعدف لاملا بالا ذخاف

 . «يقبام كلو نيثلثلا نيتنبللو
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 نحكني امنإ ءاسنلا نأ تملع دق : ةي يبنلل تلاق اهنأ : ةياور يفو
 لزنأ اشي نإو ،ايهناكم هللا ىري دق» : ةلي هللا لوسر اهل لاق ،نهلاومأل

 ىلاعت هللا نأ دعس ةأرما ىلإ لسرأ مث امايأ ةلب هللا لوسر ثكمف |هيف

 يف هتلا مكيصوي :ةي هللا لوسر التف ،كيتنبا يفو كيف لزنأ دق

 نيثلثلا نيتنبالاو نمثلا ةجوزلا ةي هللا لوسر ىطعاف .ةيآلا 4مكدالوأ
 . ةيضقألا باتك يف يبطرقلا هلك كلذ ركذ . يقبام بألاو

 ةئالثب نهلك نثرو تاقرفتملا ثالثلا تاوخألا عمتجا اذإ : _: عبارلا

7 
 . الع نإو دج وأ بأ تيملل نوكيال نأ : لوألا

 . مهدالوأ نم ثري نم وأ اتنب : ولو لسن هل نوكي ال نأ : يناثلا

 ركذ نهعم نوكيالو . ةدحاو نم رثكأ قئاقشلا نوكت ال نأ : ثلاثلا

 . ملعأ هللاو

 : فانصأ ةثالث ماهسلا ي يوذ نإ : , : سماخلا

 نإو هوبأو نألا مهو . ًاعم بيصعتلابو مهسلاب ثري فنص ۔ ١

 . الع

 مألل ةوخالل او ةدجلاو مأل ١ مهو ؤ طقف ضرفلاب ثري فنصو ۔ ٢

 . ناجوزلاو
 هدحو بيصعتلاب امإو هدحو ضرفلاب امإ ثري فنصو ۔ ٢

 . مأ نم ال تاوخألاو نبالا تانبو تانبلا مهو 5ايهناعمجيالو
 نم رثكأ نباللو ،دالوألا عم سدسلا بألل نأ يف ةمكحلا :سداسلا

 {. هتعاطب نيدلاولا ةعاط هللا نرق دقو ، مظعأ بألا قح نأ عم } كلذ

 قبي مل ني ويألا نأل دلولا قح يفدري ملامةنسلاو باتكلا نم ايهقح يف دروو
 دلولا امأو ليلق لاملا ىلإ ايهجايتحا ناكف 9 ًابلاغ ليلقلا الإ امهرمع نم

 . ًاريثك لاملا ىلإ هجايتحا ناكف ابصلا نامز ي وهف

 )١ ) اللا ةروص ء۔١١



 : ىوقأ امهيأ بيصعتلاو ضرفلاب ثرإلا يف فلتخأ : عباسلا

 . ةكرتلا قيضل هطوقس مدعلو همدقتل ضرفلا : ليقف

 ضرفلا اذ نألو 5 درفنا اذإ لاملا لك هب قحتسي هنأل بيصعتلا : ليقو

 هل ضرف نم ناك اذهلو كيوقلاب طقسي الئل هفعضل ضرف امنإ
 ثانإلا يف لصألاف روكذلا بيصعتلاب ثري نم رثكأو ثانإلا
 ضرفلا نم ىوقأ بيصعتلاف ،©بيصعتلا روكذلا ي لصألاو ضرفلا

 .ىوقألا يف الصأ راص ذإ

 سوجمل ا ةحكنأ ف ال ا الصأ ضرف اتهج ثراول عمتجيال : نماثلا نم اثلا

 كلذ كرديال ثيح ةهبشل ا حاكن 1 ال ١ رو ؤ مراحم ١ حاكن مهتحاتبسال

 نبت مث هل تدلوف ةأرما جوزتف دلب ىلا لجر مدق اذإ اك كلذو ْ ملعلاب

 ٠ دسافلا حاكنلا رتعيالو ٠ امهاوقأب ثراإلاف كلذ عقو ناف . هتخأ اهنأ

 . هللا ءاض نإ يتأيسو

 ةروكذملا ةتسلا لوصألا يهو { ةردقم امإ ماهسل ا نأ : عساتل

 هتجوز كرات يف يقابلا ثلثك ضراعل لصأ نع هجراخ امإو ،اقباس
 .اهيوبأو اهجوز ةكرات وأ ،هيوبأو

 ثلث مألل .ةئالث ىقبت ،مهس عبرلا ةجوزلل_: ةعبرأ نم ىلوألاف
 . نايهس باللو { مهس يقابلا

 بأللو مهس يقابلا ثلث مأللو ةثالث جوزلل : ةتس نم ةيناثلاو
 ثلث ىمس انإو {كاهسدس ةيناثلا يفو لال عبر ىلوألا ي ماللف . ناهس

 عمتجا اذإ :بابلا ةدعاق نأل كلذ تيطمأو © نآرقلا عم ًابدأت يقابلا
 وحن رم دقو ٠ نييثنألا ظح لثم ركذللف ةلزنملا يف ايوتساو ىننألاو ركذلا

 نيب اهترهشل «نيوارغلا» ناتلأسملا ناتاه ىمستو ‘انهام ىلإ هفضأف اذه

 هتهبج يف يذلا سرفلاك وأ رغألا بكوكلاك ايهف امهروهظو ةباحصلا
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 هنع هللا يضر رمع ءاضقل نيتيرمعلاب اتيمسو ،مهردلا قوف ضايب
 .امهيف
 مأل ةوخإو اهجوزو اهمأ تكرتو تتام اذإام يهو : ةكرتشملاكو

 مهنيب هنومسقيو ثلثلا يف مألا دالوآ عم نوكرتشي ءاقشالا نإف .ءاقشو
 هنع هللا يضر رمع ىضق كلذب رأ ىلع ركذ لضفيال ،ءاوسلا ىلع

 اولاقف ،ءيش ءاقشألل قبي ملو ضورفلا لهأ نيب اهستف اهنع لئس امل
 نإف مأ مهل اي ايك م أ انلو بأ مهل سيلو تيملا ىلإ هب يلدن يأ بأ انل :هل
 رثؤيال يأ ،أرامح انابأ اوبسحأو اهب مهومتنرو أ اك انمأ انوثرواف انومتمرح
 . مهنيب كرشأف ٨ متقدص :رمع لاقف .ائيش ثرالا يف

 نأ كردتسملاو يقهيبلا يفف ٥ تباث نب , ديز كلذ لئاق نإ : _ : ليقو

 .ابرق الإ مهدازام ًارامح نا مهابأ نأ به :رمعل لاق ا لاق اديز

 .دوعسم نباو سابع نبا : ةباحصلا نم ةعامج نع كيرشتلا يورو
 نم ًادحا ملحا مل :ةيكلاملا ضعب لاق نايثعو يلعو "تباث نب ديزو
 نأ الإ ، كرشي مل ة ةرمو كيرشتلاب لاق ةرمف : هلوق فلتخا الإ ةباحصلا

 انبهذم وه كيرشتلاب لوقلاو ه أ كيرشتلا مدع ىلع نع روهنشلملا

 جح ك كلذلو

 تطقسو مألا ةبارق كراشل مع نبا مهضعب مألا دلو ناك ول هنأ :
 . قيقشلا ىلوألاف 5 هتبوس { هتبوصع

 لهأ نم مهلكو نيوبألا دلوو مألا دلو تعمج ةضيرف اهنأ : اهنمو
 نأ نم لقا الو ا ىلوألاب نيوبألا دلو ثرإف مألا دلو ثرو اذإف . ثاريملا

 ثرو جوز نكي ل ول هنألو قاقحتسالا ببس ف مهكارتشا اوكرتشي
 ي اوكرتشا ا مهخألو ٥ هدوجو عم اوثري نأ يغبني كلذكف ًاضيا ءاقشألا

 . ءامرغلاك مهدحأ درفي نأ زجحم قاقحتسالا

  

٢٢



 ىندأو ،فعضألا ىلع ىوقألا ميدقت ىلع عوضوم ثيإلا نأ : اهنمو
 ىوقأل ١ طوقس اهنم سيلو ٥فعضألل هتكراشم ىوقأل ا ل اوح أ

 ءالدإلا يف مه مهتاواسمل مألا دلو نم ىوقأ مألاو بألا دلوو &فعضألاب

 أوسأو ٦ ًافعض مهدزي ل ةوق سألا مهدزي ل اذإف ى لألاب مهتدايزو ‘ مألاب

 يضر رمع انديسل ليقام ىنعم اذهو {}©همدعك هدوجو نركي نأ لاوحألا

 لاكشإلا عفدني انركذ ايبو 3 خلا ار رامح ناك مهابأ نأ به :هنع هللا
 يوذ لايكتسا ع اوطقسف ة هبصع ءاقشالا نأب ضارتعالا طقسيو

 رثكأ مهنع هللا يضر ةباحصلا نألو ١ ءيش مهل قبي ل اذإ ةضيرفلا ماهسلا

 . ةدام رزغأو ايلع

 : ةعبرأ ةكرتشملا ناكرأو

 جوز : لوألا
 نمز ف ىتلا ةعقاولا تناك نإو © ةدجو مأك سدس وذ : ينانلا

 . مأ الإ اهيف نكي ل مهنع هللا يضر ةباحصلا

 . مألا دلو نم رثكأف نانثا : ثلاثلا

 .رثكأ وأ نانثا و أ دحاو يأ © قيقش ةبصع : عبارلا

 ءيش يقبل ادحاو مألا دالوأ ناك وأ سدس وذ وأ جوز اهيف نكي ل ولف

 نهل ضرفل رثكأف ةدحاو ًاثانإ ءاقشألا ناك ولو ،كيرشت الف ©قيقشلل
 كيرشت الف ًاثانإو اروكذ وأ رثكأف ًاركذ بأل اوناك ولو ؤ ةلأسملا تلوعو

 .اضيأ نهل لوعل رثكأف ةدحاو ًاثانإ نك ولو ،اضيأ

 :لوألا ردصلا يف فالخلاو { رم اك بألاك اندنع دجلا : رشاعلا

 لعجف .ةديدش ةرواحم خألاو دجلا يف رمع ترواح :تباث نب ديز لاق
 كلذ يف هل تبرضف ؟هابأ انأ نوكأالو ينبا ينبا نبا نوكيأ :لوقيو ىبأي

 نصفلا كلذ نم بغشت مث نصغ اهلصأ نم بعشت ةرجشب الثم
 .امهوذغيو لصألا نود نيطوخلا عمجي نصخلا كلف :تلم ،ناطوخ
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 ا !لصالا ىلإ هنم رخآلا ىلإ برقأ نيطوخلا دحأ يأ نينمؤملا يمأاي ىرت ال

 فيك اركب يب ] يأرو ييأر عمتجال مكيأر الول : .يلعو ديزل لاق هنأ يورو
 هنم تبعشنا لتسي يلع ههبشو دجلا ينعي ى هابأ انأ نوكا الو ينبأ نوكي

 . ناتبعش هنم تبعشنا مث ةبعش

 ريختسي ناكو دجلا يف ًاباتك هنع هللا يصر باطخلا نب رمع فلأو

 منهج ميثارج محقتي نأ بحأ نم : : لاقو {هنفدب رمأ نعط املف ٧ هيف هللا
 . هيأرب دحلا ف لقيلف

 امأو ةصلاخ ًاتخأو ًاجوز ةكرات يف مهنع هلا يصر ةباحصلا فلتخا دقو

 مأللو فصنلا جوزلل نأ اهنع هللا يضر :سابع ن نباو ركب وبأ بهذف

 نب ديز بهذو . انبهذم وهو . تخألل ءيشالو دجلل يقابلاو ثلثلا

 .دجلل دحاو مهس ىقبي ثلثلا ماللو فصنلا جوزلل نأ ىلإ تبا
 يف ةعست ىلا ةضيرفلا لوعتو فصن امهل ضرفيف تخألا تيقبو

 رفوأ ةمساقملا نأل ًانالثأ اهناسقي ةعبرأ ناعمجيف دجلا مهس ىلإ اهمهس

 برض نم ةلصاح نيرشعو ةعبس نم ةلأسملا ححصتف ٥كسدسلا نم هل

 ماللو }اةعست جوزلل لوعلا غلبم { ةعست ف دجلاو تخألا « سوؤر ةنالن

 . ةعبرأ اهلو ةيناث هل رشعاننثا اهلو ،ةتس

 فصنلا جوزلل نأ ايهنع هللا يضر دوعسم نباو باطخلا نب رمع بهذو
 نأكو { ةينايثب لوعتف © سدسلا دجللو فصنلا تخأللو سدسلا مأللو

 وأ ؟سدسل ثلث نم مألا تخألابو هب ابجحف ناث خأ ةلزنم دجلا الزن
 ةوق دجللو برقل ا ةوق ماللو ] ةدالو هل دحلاو مألا نم الك نأل اهنيب اوواس

 .ايوتساف ةروكذلا

 دحاو رادقملاو جوزلا ضرف دعب يقابلا ثلث مألل ايهنع يورو
 دجللو ثلثلا مألل نأ بلاط يبأ نب ىلع بهذو ،ةرابعلا تفلتخأ امنإو
 ناثع بهذو ةعستل لوعتن جوزلاك فصنلا تخأاللو سدسلا
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 دجلاو تخألا نيب يقابلاو فصنلا جوزللو ثلثلا مألل نأ ىلإ نافع نب

 . ملعأ هللاو اهيلع لضفيال افاصنا

 ال دجلا يف هبتك يذلا باتكلا نفد هنع هللا ىضر رمع لعلو : تلق
 ىف سانلا رظني نأ بحأو .الاجم سايقلل نأو ،ءارآلا بارطضا نم ىأر
 ةلضمو مادقألا ةلزم كانه فوقولا نإف يأرلا دنع اوفقيالو ةنسلاو باتكلا

 . خلا منهج ميثارج محقتي نأ بحأ نم :هلوق كلذل لديو إماهنألا
 لاقف ةنتفلا فاخ ةباحصلا نيب رشتناو فالخلا قاطن عسوت امل هنأ وأ

 دشيو ةمألا ماظن عمجيام ىلع هللا ر ۔ هنم صرح كلذو ،ارجز لاقام
 نم هعبات نمو هنع هللا ىضر ركب يب أ لوقب انذخأ امنإو { مائولا دقع

 ىمس هناحبس هنإف زيزعلا باتكلا نم كلذ ىلإ دشري امل ادييقت ةباحصلا

 متيو :مالسلا مهيلع فسويل بوقعي نع ةياكح هلوق يف ابأ دجلا
 ميهاربإ لبق نم كيوبأ ىلع اهمتأ ايك بوقعي لآ ىلعو كيلع هتمعن
 هلوق يفو ،هابأ هايسف مالسلا هيلع فسوي دج قاحسإو 0)هقاحسإو
 "ة بوقعيو قاحسإو ميهاربإ يئابآ ةلم تعبتاو ه : فسوي نع ةياكح

 انذخأف "ه ميهاربإ مكيبأ ةلم هلوق ف ًابأ دعبألا دجلا هتلا ىمس دقو

 رمع ركذ يذلا وهو سايقلا نمو ةمألا عامجإ نمو زيزعلا باتكلا نم
 هبجحي نم بجحيف ،بأ بألا بأ نأ :تباث نب ديزل هنع هللا يضر
 . قيفوتلا هللابو كاذه نم رثكأ طسبلا رصتخملا اذه قيلي الو ى ألا

 ةسمخ فالتخال ةسمخلاو ،ءاقرخلاو ،ةيردكألا ةلأسملا هذه ىمستو
 يئ ضقي ملو :ليق ،اهيف نايثع ءاضقل ةينامثعلاو ،اهيف ةباحصلا نم

 . ملعأ هللاو هيأرب اهريغ ضئارفلا نم اسم
 : ناتدئاف

 سيلو }لاحب طقسيال هنآل ًابصاع ىمسيال نبالا نإ ليق_: لوألا
 ذخأي ىأ : : تلق تنبلا ثاريم نم طبنتسم هثاريم نأو كلذك ذك بصاعلا

 )١( ۔ فسوي ةروس ٦١ )٢آ ( ۔ فسوي ةروس ٣٨ )٣( جحلا ة ةروس ۔٧٨
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 رصتقيالو ةردقملا يه ضورفلا نأ هيفو ،ضرف هنأك كلذ ناكف اهفعض

 هعم كرتشا نم مساقيو . يقابلا وأ لكلا زوحي لب اهدحأ ىلع نبالا

 طقسي نم ورلا يوذ يفف لاحب طقسيال هنوكو بصاعلا نأش كلذو

 . ملعأ هللاو .ابصاع هلعج ىلع كلذ دري الف بصاعلا ى ايك

 نإف ، ىثنأ تيملا نيبو هنيب عطقت مل نم وه ثراولا دجلا نأ : ةيناثلا

 هريغ يف زاجم ىندألا يف ةقيقح دجلاو محر وهف مأ بأ دجك ىننأ ىثنأ تعطق

 بألا بسن هدنع عطقني هنأل هتعطق اذإ ءيشلا تددج نم ليق :هلصأو
 . دعب هيفو ،ادج ءابآلا نم لك ىمسي كلذ دعب مث 5 ىندألا

 ناك بألا نأ وهو بيرق ىنعم ذخأملا اذهل حملتي نأ هبشي : : ليقو

 ره راصو ًافرظ نوكي نأ نع وبأ جرخ دلولا دلو الف .دلولا بسنل افرظ

 لمتحيو ًادودج يأ ٠ ادج يمس دجو كلذ نع هوبأ عطق الف ٠ فرظلا

 . ملعأ هللاو دحلاك ةدجلاو كلذ ريغ
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 ةبصعلا ين باب

 6 هيبأ نم لجرلا ةبارق : : ةغل يهو ٠ ةبلطو ةبلاطك ٠ بصاع عمج

 مئاعلا يأ بئاصعلا هنمو . اوطاحأ يأ هب اوبصع مهنأك كلذب اومس

 دشل ة هب اصعل ا هنمو ئ ضعبب مهضعب يؤقتل عنمل او دشل ١ نم ذوخ أم : : ليقو

 سأرلا
 اذه وكا نولدي نيذلا روكذلا ةبارقلا : ةبصعلا : حابصملا يفو

 عمج ةرفك لثم ٠ بصاع عمج وهو « ةغللا ةمئأ هلاقام ىنعم

 ماقم 7 هربغ نكي ل اذا إ دحاولا ي ةبصعلا ءاهقفلا لمعتسا دقو

 7 ف ةيصع ىننألا لعج عرشلاو ٠ لاملا عيمج زارحإ ف ةعامح

 انلقو : صنلا دروم يف ه هاضتقمب انلقن ٠ ثيراوملا نم ةلأسم يفو 6 قاتعإلا

 لجرلاب موقل ا بصعو ًاعرش الو ةغل ال ة هبصع ه٥ ةأرمل ١ نوكتال : : هررغ ف

 روكذلا صتخا اذهلف ٠ ةرامح وأ لاتقل هب اوطاحأ ‘ برض باب نم اصع

 8 اركذ ةبصع ىلوألف» : : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق هيلعو ،مسالا اذهب

 ايك ديكوتلا ىنعم هيفو ىلوأل ةفص ركذف «لجر ةبصع ىلوألف» : ةياور ينو

 موقلا بصعو ،كلذ ريغ هيف ليقو »ه“نينثا نيهلإ» :ىلاعت هلوق يف

 . بيصعتب لاملا ذخأل درفنا ول نم لك : ًاحالطصاو

 : فانصأ ةثالث مهو

 تئش نإو ،ركذب وأ هسفنب ىلدأ ركذ لك مهو ؤ هسفنب بصاع ۔ ١

 . ىئنأ تيملا نيبو هنيب عطقت مل ءالو يمذ ركذ لك لقف
 عم نب ل ا تنبك ركذ اهبصع ش : لك يهو ئ هريغب بص اعو - ٢

 .اهمع نبا وأ اهيخأ

 ٥١ لحنلا ةروس )١(
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 اهريغ عم اهعايتجا اهبصع ىثنأ لك وهو : هربغ عم بصاعو ۔ ٣
 مكحلاو ،روكذلا نم أ ريغل تاوخألاو تانبلاكو تنب عم مأ ريغل تخأك

 يهو ةدحاو ةهجب ذخأيف درفنا اذإ لاملا زوحي هب مهنم ثري نم نأ مهيف
 نيتهجب هرفنا اذإ لاملا زوحي هنإف مهسلا يذ فالخب ًابصاع هنوك

 .درلاو ضرفلا
 مهنم ناك نم نأو ى يقابلا ذخأ مهسأ وذ بصاعلا مم ناك نإو

 ضئارفلا اوقحلآ» : ةا هلوق كلذ يف لصألاو .لاملا ذخأ تيملا ىلإ برقأ

 نبا نع يذمرتلاو دمحأو ناخيشلا هاور «ركذ لجر ىلوألف ىقب امف اهلهأب
 وهو هقاقحتسا ببس ىلع هيبنتلا ركذب لجر فصو ةدئافو ؤسابع
 ركذلل لعج اذلو . ثرألا ٢ حيجرتلاو ةبوصعلا ببس يه ىتلا ةروكذلا

 نم الخ قحأ هانعم ناك ولو . برقأ ىلوأ ىنعمو ( نيثنألا ظح لثم

 هفصو : لاقي نأ كلذ نم نسحأو ٦ قحألا وه نم يردنال انأل {ةدئافلا

 ثيدح ءاجو . يبصلا ةلباقم يف ال ىننألا ةلباقم ف هنأ نيبيل ركذلاب

 تنبلاك نبألا تنب نأ اوعمجأو «!تابصع تانبلا عم تاوخألا نإ» :رخآ

 .اهمدع عم

 : تاجرد عبرأ هسفنب بصاعلاو

 . ىثنأ عطقت ملام ،اولفس نإو مهونبف نونبلا : ىلوألا ةجردلا

 . الع نإو هوبأو بألا : ةيناثلا ةجردلا

 نباف يوبالاف قيقشلا مهلوأو .مأ نم ال ةوخإلا : ةثلاثلا ةجردلا
 .اذكهو 6 يوبالا نبإف قيقشلا

 صلاخلا معلا محلوأو همأ نم ال هيبأ ةوخإ مامعألا : ةعبارلا ةجردلا

 .اذكهو يوبالا نباف لاخ معلا نباف "يوبألا معلاف

 دعب يقب ايب وأ هلك لاملاب درفنا تيملا ىلإ برقأ ءالؤه نم ناك نمف

_ ٢٣٨ 



 عم لألا ثررإب كيلع رسكني اذه نإ لاقيالو 7 اك ] ضرفلا يذ

 ضرفلاب هعم ثرو هنإ لوقن انأل { مدقأ ءانبألا ةبتر نأ تركذ دقو ©نبالا
 نباك . اهدوجو عم ةطساولا كلت هتبجح ةطساوب مهنم ىلدأ نمو 6 طقف

 : عورف
 لاملا سادسأ ة ةسمخ وهو يقابلاو ٠ سدسلا هيبأل ى ًابأو ًانبا كرت

 ٦ عبرلا جرزللو ٥©سدسلا ناالف ٦ ًاجوزو ًابأو انب إ تكرت ولو . نبإلل

 ىلوألا ف لاملاف . هنبا نباو هنبا وأ ©هدجو هابأ كرت ولو ٠ نبالل يقابلاو

 ٠ نبا نبا نبا كرت ولو 6 نيرخآلل ءيشالو ٠ نبالل ةيناثلا يفو ٠ بألل

 كرت ولو ،قيقشلل ْ : قيقشلل ءيشالو ‘ لفسألا نبالا نبال لاملاف . اقيقش اخأو

 ةيناثلا يفو قيقشلل لرألا يف لاملاف .ايوبأو قيقش نبا وأ ا ايوبأو ًاقيقش

 حيلمو ©كدع اوقل ا حيضوت دصقلاف ركذام ىلع ركذي ل ام سقو ئ يوبألل

 . ملعأ هللاو . دئاوعلا

 : تاهيبنت

 نيتهجلا وذف ] لاملا ذخأ تابصعلا نم ىوقأ ناك نم نأ : لوألا

 نآ یوفأل او برقأل ا نيب قرفل او 3 يوبألا اك ةهجلا يذ نم ىلوأ قيقشلاك

 . دحلا نم برقأ وهو ٠ لالا نم برقأ الثم نبالاف ئ تاجردلا ف برقلا

 ىوقأ قيقشلاف ٠ ةدحاولا ةجردلا ي ة ةوقلاو ئ اذكهو 6 خألا نم برقأ وهو

 . ملعأ هللاو "بالاو مألا نيتهجب ىلدأ هنأل يوبألا نم

 ثريف بيصعت اتهج تابصعلا نم دحاولل عمتجي دق هنأ : ن اثلا

 .ملعأ هللاو 6 ةونبلاب ثريف 1 مع نبا نبا وهو نباك { اونا

 بسن 5 ٠ هب طاحأ يأ ٠ يشلا لك نم ةذوخأم ةلالكلا : ةدئاف

 . ءارفلا هلاق ٠ ةثوروم ةلالك وهف ذ دلو الو دل اوب اوب سيل ثراو ٣ لاف
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 ٠ ييأرب اهيف لوقأ : لاقف ش ةلالكلا نع هنع هللا يضر ركب وبأ لئسو

 ناطيشلا نمو ينمف أطخ نكي نإو ،لجو زع هللا نمف اباوص نكي نإف
 . دلولاو دلاولا ادعام ةلالكلا ،نائيرب هنم هلوسرو هللاو

 قفاوملا وهو }هاوس لوقال يذلا حيحصلا وه اذهو : ميقلا نبا لاق
 : لاق اك ٠ برعلا ةغلل

 مشاهو سمش دبع فانم ينبا نع ةلالك نعال دجملا ةانق م

 ىلعو بسنلا يشاوح نع ال دادجألاو ءابآلا نع اهومتنرو اينإ ى

 عم اوثري اك لدج عم الو بأ عم ال نيوبألاو لألا دلو ثري ي اذه

 نم لضف مهلف ةبصع مهنأل. تانبلا عم اوثرو انإو هنبا الو ألا

 .هلحم يف ديج مالك وهو . ه أ ٠ ضورفلا

 وه : برعلا لوقتو ث دعابألا معلا ونب ةلالكلا : يبارعألا نبا لاقو

 . ةريشعلا نم ناك اذإ .ةلالك مع نباو ةلالكلا مع نبا

 دلو الو تام نم لكف ، ثوروملاو ثراولا هب فصوي : يدحاولا لاق

 ةلالك وهف دلو الو دلاوب وه سيلو ثرو نمو "هتثرو ةلالك وهف دلاو الو هل
 . ةثروم

 كلت هتبجح ةطساوب تيملا ىلإ ىلدأ نم نأ رم امم تملع دق : ثلاثلا

 : ناتلأسم كلذ نم ىنثتسيو . ةطساولا

 . هبجح الو مأل اب ىلدأ رثكأف مأل خأ : ىلوأل ا

 . ملعأ +

 عم نباك ٠ اعمتحا اذإ نييثنألا ظح لثم ركذلل لعج اينإ : : عبارلا

 ةجاح : : نيتجاح وذ ركذلا نأل ] ءاسنو اروكذ نيوبألاو تآلا ا ١ هناوخإ

 ءادعألا داهج بوجولو & طقف ةجاح تاذ ىننألاو { هلايعل ةجاحو هسفنل

 ةينيدلا بصانملا يفو هلقع ف لمكا هنألو ‘ مهيلع نهنع بذلاو
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 .ديزأ هيلع ماعنإلاف ،نيتنثا ةداهش نع هتداهشو شةمامإلاو ءاضقلاك

 داسفإلا مظع ريثكلا لاملا اهيلإ فاضنا اذإف .اهتوهش ةرثكو اهلقع ةلقلو

 هلقع لايكل لجرلا نألو 5.©»ه ىنغتسا هآر نأ ىغطيل ناسنإلا نإل
 اذهو دجاسملاو ماتيألاو نيكاسملا ىلع ةقفنلاك ريخلا هوجو يف هفرصب

 ربلا فونصو ريخلا هوجو يف نهلاومأ ءاسنلا ضعب قافنإ هيفاني الف مربلغأ

 . ملعأ هللاو ،لاجرلا ضعب يف كلذ سكعو
 نبا وأ اهوخأ اهبصعي نبالا تنب نأ رم امم تملع دق : سماخلا

 تنبو تنبك همدع عم ةثراو تناك ول اذهو .اهتجرد يف نم كلذو .اهمع
 نم اهبصع هعم الإ ثرتال تناك نإف ، ةقيقشلا عم ةيوبألا كلذكو ©نبا

 تناك نإف ؤبلص يتنب عم نبا نباو نبا تنبك لفسأ وأ اهتجرد يف

 ثيح يهو ، ىلوألا ةروصلا يف هنم العأ تناك نإو ثرت مل هنم لفسأ

 . ملعأ هللاو 5 ابيصعت يقابلا وه ذخأو اهمهس تثرو ةثراو اهنوك

 )١( ۔ قلعلا ةروس ٦١
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 تب اب
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 ىس ٥

 هفرعي مل نم ىلع مارح : ضعب لاق ىتح ١ ضئارفلا يف ميظع باب وهو
 . اهيف يتفي نأ

 هنمو لوخدلا نع هعنم اذإ هبجح : لاقي . عنملا : ةغل وهو

 . ةدهاشملا عنمي هنأل باجح رتسلل ليق هنمو ( بجاحلا

 رفوأ نم وأ .ةيلكلاب نررإلا ببس هب ماق نم عنم : ًاحالطصاو

 : نامرحلا بجح : لوألاف

 ءالؤهف ، ةجوزو ًاجوزو امأو تنبو نباو ابأ لانيالو : ًاطقسم ىمسيو
 برقألاو هنبا نبالا بجحيف ٠ مهادع نم لانيو ] لاحب نوطقسيال ةتس

 ٠ اقلطم ةوخال ١ نوبجحم ءالؤهو ٠ دعرأل ا برقأل او هابأ نأل او ئ دعيال ا

 يوبأل ا طقسيو ؤ“تلفس ولو نبا تنبو تنبب ولو مأل خأ طقسيو

 نباب يوبألا نبا طقسيو © يوبألاب قيقشلا نباو ،هبجح نمبو قيقشلاب
 . قيقشلا

 يوبألا معلا طقسيو ،مايعألا نوبجحي مهؤانبأو مأ نم ال ةوخإلاو

 نباب يوبألا نبا طقسيو ،قيقشلا نبا يوبألا بجحيو ،قيقشلاب
 . برقألاب دعبألاو قيقشلا

 : بتارم ثالث انل نأ لصاحلاو

 ةوبألا ةهجك تاهجلا نم اهنودام ىلع ةمدقم يهف 5 ةهجلا : ىلوألا
 .اذكهو خألا ىلع وهو بألا ىلع نبالا مدقيف ةينبلاو
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 مدقيف هيبأو بألاو هنباو نبالاك .ةدحاولا ةقبطلا يف برقلا : ةيناثلا
 . برقألا

 امهدحألو ،برقلا يف ايوتسا اهنإف يوبألاو قيقشلاك ةوقلا : ةثلاثلا

 ةهجب كلذو ،بآلاو مألا نيتهجلاب هؤالدإ وهو بسانمب حيجرت ةدايز
 . مامعألا ةوخالاكو رخألا ىلع ةوق ةدايز نيتبصعلا دحااف . ةدجاو

 ملام بلصلا تانب نم ةدحاو نم رثكأب نبا تنب طقستف : : ثانإلاو

 هتاوخأ هعم وأ ادحاو ولو اروكذ بلص دالوأ ناك نإف ءاهبصعي نم اهعم "نم اهعم نكي
 ركذ نهعم ناك ولو نألل تاوخألا قيقشلا بجحو . نبالا دالوأ طقسأ

 نهبصع نهل خأ نهعم ناك نإف ةقيقش نم رثكأب نطقسيو ؤرثكأف
 دحأب الإ ةقيقش طقستالو .نييثنألا ظح لثم ركذلل يقابلا اومستقأو

  

 : ةعبرأ

 . دجلاو ۔ ٤ بألاو ۔ ٣ نبالا نباو ۔ ٢ . نبالا ۔ ١

 . بسنلا دومع ءالؤهو

 مأ يف اذهو ءاهب نهءالدإ نأل مألاب نك ةهج يأ نم تادحلا طقستو

 نهنم ىبرقلا بجحو ‘ ةمومألا ىلإ رظنلابف ألا مُأ ف امأو رهاظ مألا

 ةهج نم ىدعبلا بجحت مألا ةهج نم ىرقلا نأ أ ريتخأو ،ًاقلطم ىدعبلا
 . سكعلا ال ألا

 ةهجف إ ةمومألا ةهجب نثري تادجلا نأل : هقلا ةمحر بطقلا لاق
 دوعسم نبا نع يورم لوألاو .ه أ حيحصل ا وه اذهو .ىوق أ ةمومأل ا

 .دعبألا بجحي برقألا نأ وهو .لصألا ىلع راج وهو ،هنع هللا يضر
 دوعسم نبا هاور امل هر تلدأ اهنأ عم . اندنع اهنباب بأ مأ ةدج طقستالو

 ةيم هللا لوسر اهمعطأ ةدج لوأ يه اهنبا عم ةدجلا نأ هنع هتلا يضر

 ثرو ةايم يبنلا نع نسحلا ىورو { يذمرتلا هركذ ، يح اهنباو اهسدس
 . اهنبا عم ةدحلا

_ ]٢٣



 : ناصقنلا بجح : ناثلا

 وهو “بيصعت ىلإ وأ ضرف ىلإ ضرف نم هب لاقتنال 5 القنم ىمسيو
 : ماسقأ ةنالث

 : ةسمخ هب لقتنيو " ضرف ىلإ ضرف نم لقنم : لوألا مسقلا
 لفس نإو هنباو بم رس ىلإ ثلث نم لقتنتف ، مألا (لوألا)

 .انانإ ولو اقلطم نم رثكأبو 6 كلذك نبا تنبو رثكأف تن تنببو

 : فانصأ ةثالث اهلقني هنأ لصاحلاو

 . ىثنا ولو دالوالا _ ١
 ٢ مهدالوأ نم ثرو نمو .

 ٢ _ ءاقشأ ولو ةوخالا ءانبأف ،مهدالوأال رثكأف ناننا ًاقلطم ةوخالا

 . اهنولقنيال
 م ءيشالو . ةوخالا ناكمل سدسلا ماللف ةوخإ و مأو بأ ناك ناإن

 اوعفني لو مهم أ اورض . نوبوجحم نوبجاح مهف ٦ نأل اب مهبجحل

 . نفلا فئاطل نم هذهو ‘ مهسفنأ

 .هريغ نم ولو ايمل دلوب عبر ىلإ فصن نم لقتنيف 0 جوزلا (يناثلا)
 . مهدالوأ نم فثرو نمبو

 . جوزلا لقني نمب نمث ىلإ عبر نم لقنتف 0 ةجوزلا : (ثلاثلا)
 نإف &©بلصلا تنبب سدسل فصن نم لقتنتف ، نبالا ةنبا ( عبارلا)

 تنبب سدسل نيثلث نم نلقتنا نبالا تانب نم اهريغ اهعم ناك
 .بلصلا

 . اهم سدسل نيثلث نم نلقتنا ةدحاو نم رثكأ تايوبألا

 .دحاو ركذو ثانإ عبرأ مهو ضرف ىلإ ضرف نم نولقتني نيذلا ءالؤهف
_ ]) 



 ا لقنيف :يف دجو نأ نينثاب صتخيو \ ضرفل بيصعت نم لقنم : يناثلا : ين اثلا

 ضرفيف لاملا ماهسلا تقرغتسا نإ اذكو ،آضرفل بيصعت نم هنباو ه هنباو نبالا

 ر ا جوزلل نإف .ابأو نيتنبو اجوز ةكراتك اهلهأ عم سدسلا دجو ايهيأل
 د ازيف 6 رشع ىن ا نم مهس وهو س دس فصن ىقبي نيثلنل ١ نيتنباللو

 لهأ محاز هنأل رشع ةثالث نم مسقتف ةضيرفلا هل لوعتو رخآ امهس
 ةسمخ ىلإ !ا تال م أ ةضيرفل ١ ف تناك ولو ١ س لس فصنب ضورفلا

 . كألاك دحلاو رشع

 نبا تنب اذكو اهت وخإ عم تنبك بيصعتل ضرف نم لقن : (ثلاثلا)
 ندرفنا نإ ضرف تاوذ ركذ نمو تانبلا نأ لصاحلاو . تايوبأو قئاقشو
 لثم ركذلل هيقاب وأ لاملا اومستقاو بيصعتل نلقتنا روكذلا عم نك نإف
 . ملعأ هللاو ى نييثنألا ظح

 : تاهيبنت

 \ ًابجح رم ام هوحنو لتقلاك عناملا نييضرفلا ضعب صعب ىمس لق : لوأل

 ٠ ص اخشأ بجحو 8“ف ذاصو أ بجح :: : نيمسق ىلإ ١ بجحل ١ مسقو

 ةحاشم الو حالطص ا ا ذهو ا : لقنمو طقسم ل ا ص اخشألا بجح مسقو

 : هتوخإ و هيوبأ كرات ف ةوخالا الإ بجحنال ثريال نم نأ : : يناثلا

 مهسبلتل نوبجعييال قيقرلا دحلاو رفاكلا بألاو ل اتاقلا نبالاف ؤ رم © رم رقو

 ةجوزو التاق انبا كرت نمف ٠ ءاوس مهمدعو مهدوجوف . & يعرشلا عناملاب

 © قيقرلا دلولاو رفاكلا دجلا وأ ألا عم مألل خألا ثريو ،عبرلا امه نإف

 . ثريالو بجحي لتاقلا نأ ىلإ ضعب بهذو
 تاجوزلاك اجح ضورفلا ف محازتلا نييضرفلا ضعب لع : ثلاثلا

 كلذ نمستقا اهريغ اهعم ناك ناف . عبرلا وأ نمثلا اهل ةدحاولا نإف

 : نهنم ةدحاولل نإف بلصلا تنب عم نبالا تانبكو . عبرلا وأ نمنلا

  

۔ ا٥



 تخألاكو هيف نكرتشا تادجلا نم اهريغ اهعم ناك نإف آسدسلا

 كلذ نمستقا نعمتجا نإف اهعم سدسلا اهل نإف ةقيقشلا عم بألل

 دعنلو ٧8بت تارمل ١ بسحب ثريال نمو ثري نم ةفرعم ف اذ دهو © س دسلا

 : لوقنف ًاحيضوت بسنلا بسحب

 ءاوسلا ىلع هنومستقي رثكأف نانثالاو .درفنا اذإ لاملا زوحي : : نبالا

 وذ مهعم ناك نإو نييثنألا ظح لثم ركذللف ثانإو ًاروكذ اوناك نإف
 وأ ألا : ةثالث الإ مهعم ثريالو ‘ يقابلا اومستقاو هضرف ذخأ ضرف

 . ةجوزلا وأ جوزلاو ٠ اهمدع عم ةدحلا وأ مألاو {©8كهمدع عم دحلا

 ف نكرتشي د رثكأف ناتنثالاو ،تدرفنا اذإ فصنلا زرحت : : ةنبالاو

 ال ا هنع نصقنيالو ] درل ١ 1 الإ ١ نغلب ام نغلب ولو هيلع ندزيالو ،نيث ٠ نيثلنل ا

 . هللا ءاش نإ يتأيسو ٠ 7 ف

 رثكأف نبالا تانب نم ةدحاول ثرتو ٥ همدع عم نبالاك : نبالا نب

 يقابل ١ نومسقي و نهبصعي هب زاف .1 ع نب ا و أ نهيخأك نهتجرد د ق

 .نيثنألا ظح لثم ركذلل
 نبالا تنب تثرو العأ وأ لفسأ نبا نباوزبا تنبو تنب تناك نإف

 تانب نك نإف ،هكراشت الو يقابلا اهيخا نبا وأ اهمع ذخأو سدسلا
 لفسأ وآ نهتجرد ف ركذ نبالا تانب عم ناكواةدحاو نم رثكأ بلص

 هدوجوب نميتف ًائش ن ذخأي ل هالول نهنأل نوميملا خأل ١ ىمسيو نهبصع

 نك نإف ، يقابلا ذخأ نهنم العأ ناك ولف ،ثيإلا لين ىلإ هببسب نيظحو
 س دسلا ىطسول او فصنلا لوأل ا تنرو ىطسو ايلع نبال ا تانب

 بصعم ةين زاثلل ناك ن اف 8“ثصعم اهعم نكي ل نإ ١ ىلفسل ا تطقسو

 ةدحاو نم رثكأ ايلعلا تناك نإف \ اذكهو ٠ مهنم لفسأ وه نم طقس

 . بصعم دوجوب الإ اهنود نم طقس
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 ةضيرفلا ماهسلا لايكتسا وأ دالوألا عم سدسلا بألل ضرفيو
 الع نإو بألا بأو ،ضرف يذ نم يقابلاو “هدارفناب لاملا لك ذخأيو
 ىلع عامجإللو .ابأ هيس هناحبس هللا نأل نيوارغلا يف الإ همدع عم بالاك
 هبجح نمف دحلا كلذكف .هب هئالدال همدع عم نبالاك لآ نبا نأ

 سابع نباو قيدصلا ركب وبأ بهذ اذه ىلإو .دجلاب هبجح بألا

 نب ديز بهذو 0 مهنع هللا يضر ةباحصلا نم مهريغو رمع نع يورو
 دجلا نأ ىلإ ةباحصلا نم دوعسم نب هللادبعو بلاط يبا نب يلعو تباث

 تيملا بابسأ نم ببس دجلا نأل ،انبهذم لوألاو ةوخإلا بجحيال
 عضوملا اذه يف ضرغلا سيلو { عامجإلاو باتكلا نم رم املو ،قحال خألاو
 دازيالو { هب لومعملاو دمتعملا ركذ لب ،اهيلع جاجتحالاو بهاذملا ركذ
 دعب ذخأيو ،لفس نإو نبا نباو نبا عم ضرفلا ىلع دجلا وأ بألا

 . نبالا تانب وأ تانبلا ضرف دعب لضفام هضرف

 نم رثكأ مدع عمو { نبالا دالوأو دالوألا مدع عم ثلثلا مألل رترشيو

 يف يقابلا ثلث ىلإو ،ءالؤه دوجوب سدس ىلإ لقتنتو ،اقلطم خأ
 . نيوارغلا

 بجحت نهابرقو ،مأب نطقسيو ؤ،سدسلا رثكأف ةدجل ضرفيو
 ةهج نم ىدعبلا بجحت مألا ةهج نم ىبرقلا نأ ريتخاو ،نهادعب
 نب رمع لاق هبو . اهنباب بأ مأ طقست الو . سكعلا ال 0 نألا

 ىلاعت هللا ىضر &، صاقو يبأ نب دعسو 3 دوعسم نب هللادبعو باطخلا

 . مهنع
 همساقيو ؤبجاح نم الخو درفنا اذإ ،لاملا زوحي قيقشلا خألاو

 نوطقسيو ،نييثنألا ظح لثم ركذللف ءاسنو الاجر اوناك نإف [هناوخإ

 نبا تنب وأ رثكأف تنبب الا .لفس نإو هنباو نبابو ،الع ناو هيبأو بآأب
 ةضيرفلا تلمكتسا نإف ،نهضرف دعب يقابلا نوذخأي مهنإف كلذك
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 .رم دقو }ةكرتشملا يف الإ ،اوطقس لاملا
 نبا طقسيو ،“هبجحي نمو قيقشلا هبجحيو ،قيقشلاك يوبألاو

 . هوبأ هب طقسي نمب لك نباو ، يوبألاب قيقشلا
 }ناثلثلا ةدحاو نم رثكألو 8٥بفصنلا ةيوبأل وأ ةقشقشل ةيقش ضرفيو

 نبا تانب وأ رثكأف تنب ضرف نم لضفام نذخأيو

 نطقسيو رثكاف نننال كلذكو . سدسل ا ةقيقش عم ةيوبأل ضرفيو

 ال ،نهتجرد يف ركذ نيتروصلا يف نهعم ناك نإف .ةدحاو نم رثكأب
 . نييثنألا ظح لثم ركذلل ث يقابلا اومستقاو نهبصع لفسأ

 ‘ هقوف نم بصعي ال خال ا .: نباو. 5“ثصعم اهل ناك ولو قيقشب تطقسو

 . يقابلا ذخأ خأ نبا نهف ناكو رثكا وأ نتقيقشب نطقس نإف هيلعو

 اوناك ناف ©ثلنلا رثكأف نيننالو ] درقنا نإ سدسلا مألا دلو ثريو

 دلوب و 6 الع نإو هيبأو أب اوبجحي , ل نإ ءاوسلا ىل اع هومستقا ثانإو ًاروكذ

 . هلسن نم ثرو نمو

 هتوخإ هكراشيو {“ بجاح نم الخو درفنا اذإ لاملا زوحي قيقشلا معلاو
 {8كهمدع عم قيقشل اك ألل معل او 8 مهعم ثانإلل ظحالو .روكذل ا

 نإف ،“برقألاب دعبألا طقسيو ]هبيصنب لك نباو ك هبجحي نم هبجحيو
 . فعضألا ىوفألا بجح اووتسا

 ةهج ي أ نم ؤ8“ت اوخ ا دالوألو ٦ ًاقلطم خأ تانبل نرال ا ف ظح الو

 الو \ ءالؤه لدأ نمل الو كلذك مع تانبو . نهلسنو تامعلو ٠ نك

 مهسلا وذ مدع نإف رم اك بصاع وأ ضرف يذ عم |هلسنو ةلاخو لاخ

 . ملعا هللاو 9 ىلاعت هتلا ءاش نإ يتأيسو 8 ماحرألا ثرو بصاعلاو

]٨



 باي
 لئاسم دارفإ ي

 : لوألا ةلأسملا

 يبأ دنع مأللو " فصنلا جوزلل : ةوخإو 5 نيوبأو 8 اجوز تكرت
 يعبامو © ي حلاص حون نكي ل ول اك بألل : امو ‘ ىقابلا ثلث ۔ هللا همحر ناهدلا حلاص ز
 . ةوخإ

 اهل ر هللا نأل كلذو {“ سدسلا اهل نإ لاقي نأ يغبنيو : تلق
 ثلث نيوارغلا ف مهمدع عم اهوطعاو ةوخإ انهو سدسلا ةوخالا عم

 نأل كلذك سيل انهو .رم ا ًابدأت اثلث هومسو . ألا قوفت الئل يقابلا

 ءال ضرفام ىلإ انعجرو اهلاوزب لازف تلاز مكحلا اهب قلع يتلا ةلعلا
 . ملعأ هللاو ٠ ألا هب قمفت ل ًاسدس هانيأرف

 كرات ف اذكو . يقابلا سدس ال : هللا همحر ملسم ةديبع يبأ نعو

 اهانيطعأ ولف امهيف هثلث ةوخإلا مدع عم اهل نأل : ةوخإو نيوباو ةجوز
 اهنوبجحي لب كلذك رمألا سيلو ريثات مهل نكي مهدوجو عم كلذ

 .دجو باب اوبجح ولو {©“سدس لإ ثلئ نم

 {. ةنالث فصنلا هل : ةتس نم جوزل ا ةلأسم مسقت حون يب أ لوق ىلعف

 ةعبرأ نم ةجوزل ا ةل اسمو ناهس فألالو دح او او مهس يفاب ةالا ثلث ماللو

 . ناإهس بأالو مهس يقاب ةابلا ثلث ماللو مهس عبرل ا امل ى ر اصتخا

 مأللو ؤفصن جوزلل :رشع ينثا نم ىلوألا ةديبع يبأ لوق ىلعو
 عبرلا اهل :رشع ةتس نم ةيناثلاو ، ةسمخ بأللو { مهس يقابلا سدس

 7 نم وأ . ةرشع بأللو ناهس يسادس 74٩. رشع انثإ ىقبت ةعبر
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 : ةيناثلا ةلأسملا

 ؟ افاصنأ يقابلا نايسقي

 هيلإو . . مهنع هللا يضر ةباحصلا نم تباث نب ديزو يلع لاق هبو

 هوخأ وه ىذلا همع نبال هلك لاملا وأ 7 هللا همحر بوبحم نب دمحم بهذ

 نب ىسوم بهذ هيلإ و ايهنع هتلا يضر دوعسم نباو رمع لاق هبو ؟همأل

 كرت نم ن أ ىلع عامجإللو © ىوف ةا وهف بص اع يضرف هر ل ! هللا همحر يلع

 ف مهس هل ناك نم نألو . يوبألا نود قيقشلل لاملاف وبأو ًاقيقش

 . هل مهس ال نم قحأ فثارملا

 نأ بجاولاف ةبوصعلا يف ايوتسا امهنأ : لوالا لالدتسالا يف ثحبيو

 ةيناثلا ةهجلا يف حدقيال ضرف اذ امهدحأ نوك ةدايزو اهب ثرإلا يف ايوتسي
 . ةبوصعلا يهو

 تقبأ اميف انرظنو .اهلهأب ضئارفلا انقحلأ اسدس الوأ هانيطعأ نإ انألو
 . هيف نايوتسم امه اذإف هب هناقحتسي اميفو

 نيوخألا نأل قرافلا عم سايق هنأ : يناثلا لالدتسالا يف ثحبيو
 ىضرف مالل خال او . ةبصع امهااكف ىوقأ امهدحأ ناكو ى ةهجلا يف ايوتسا

 . لاملاب صتخم ملف هتوق ضحمتت ملف بصاع

 ف لخد هل نم مهس هل نم نأب : ثلاثلا لالدتسالا ف ثحييو

 امهالك انتلأسم يفو هيف هل لخد ال نمم قحأ ةبوصع وأ ضرفب ثاريملا

 . رخآلا نم قحأ امهدحأ سيلف لخد وذ

 بصاع رخآلاو بصاعو يضرف امهدحأ نأ : ثاحبألا لصاحو

 خأ درفنا ولف رخآلا عم هيف كرتشملا بناجلا ريغ ضرفلا بناجو .طقف

 رخال ا عم مث هدحو ضرفلل ذخأيال ملف ٨8 س دسل اوهو هضرف ذخأل مأل

 . ةبيصعلا

  



 ضرفلاب سدسلا ذخاي لب ةهجب هلك هذخأي مل درفنا ول : اضيأو
 . بيصعتلاب يقابلاو

 مع نبا وهو بناجا رثكاف دحاو همأ نم ةوخإ هل ناك ول : ًاضيأو
 هيمع , كرت نإف ،ًابيصعت يقابلا ذخأو ثلثلا يف مهكراشل تيملل
 ١ ىوق أ هنأل ايهنم لوألل لاملاف بأل هوخأ رخآلاو ] هيبأ قيقش امهدحأ

 . اودعب نإو نيوخأ ينبا 1 اذكهو

 : ةثلاثلا ةلأسملا

 اهجوزل 5اهمأل اهوخأ رخآلاو اهجوز امهدحأ © اهمع ينبا تكرت
 وهو وهو ةبوصعلاب ءاوسلا 7 يقابلا ناإاسقيو 6 سدسلا اهيخألو فصنلا

 اضرف نيمهس خألاو ةعبرأ ر ا عمجيف .مهسأ ةتس نم نايهس
 ف فلاخ هل ملعيالو بل اط يب أ نب يلع نع يورم ١ ذهو ٦ ًابيصعتو

 . مهنع هللا ىضر ةباحصلا

 : ةعبارلا ةلأسملا

 ةوخإ هدالوأو ٠ همال هيبا وخأ رخآلاو 6 هيبأ قيقش مهدحأ "٨ هيمع كرت

 يقابلاو ،ثلثلا همأل كلاهلا ةوخا مه نيذلا همع دالوأل نإ همأل كلاهلا
 مع نبا مهعم ناك ول اذكو . رخآلل ءيشالو بصاع هنأل قيقشلا همعل

 . ًائيش ثري ل أل

 : ةسماخلا ةلأسملا

 ثلث ف نهتوخا ثانالا كراشتف اشتف 0 اهمأل اهتوخا مهو ثانإو اروكذ اهمع د وأ تكرت

 . ةبوصعلا عضوم نيثلثلاب روكذلا درفنيو ءاوسلا ىلع هنومسقيو لاملا

 : ةدئاف

 : لاصخ تس يف الإ مهئابآك ةوخالا ءانبأ
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 كلذك الو سدسل ثلث نم مألا رثكأف ناوخألا بجح : ىلألا

 . مهؤانبأ

 . مهؤانبأ ال ضرفلاب مألل ةوخإلا ثري : ةيناثلا
 . مهؤانبأ ال ةكرتشملا يف مألل ةوخإلا ءاقشألا ناوخألا كراشي : ةثلانلا

 . هنبا فالخب ثرت ال ثيح هتخأ بصعب خألا : ةعبارلا

 فعضي لب هنبا كلذك الو بألل خألا بجحي نيربال : ا : ةسماخلا

 نهعم اوثري مل تابصع مهتايع تناك اذإ ل دالوأ ةسداسلا
 ةوخالا ناك نإ هنأل ى هتاوخأو هتنب كرات ةروص يف كلذو مهئابا فالخب

 ٠ مهنود نثرو ه .تاوخأو ةوخإ ونب ناك نإف . . مهلك اوثرو ثانإو اروكذ

 . ملعأ هللاو

 : ةسداسلا ةلأسملا

 تعضو من ; دالوأل ١ دحأ تايف ١ ًادالوأ او ااماح ة هجوز كراتل ١ نأ اوعمجأ

 .رم دقو آ هاخأو هابأ ثري هنأ لمحلا

 تناك نإف تدلو مث . هيبأ ريغ جوز اهل امأو ًاقيقش كرتو تام نمو

 ةتس لعب تناك نإو كاخأ دولوملا ثرو هتوم ذم رهشأ ةتس لبق اهتدالو

 ٠ مايأ ةرشعو رهشأ ةعبرأ لبق اهنطب ف كرحت نوكي نأ الإ ثري الف رهشأ

 ةداهشب الإ قيقشلا اهقدصي ل نإ كلذ لبق كرحت هنأ هاوعد يف قدصتالو

 اهلزتعي نأ اهجوز نم بلطو . قيقشلا ركنأو لمحلا تعدا نإو ‘ نيلدع

 ل نإو ©كلذ هلف . تبذك مأ تقدصأ ن نيبتي ىتح تانيمألا دنع اهدريو

 . ثري ل اه دعب و ا ©" ثرو رهش أ ةتس نم لفأل هب تء اج ن اف اهلزتعي
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 : ةعباسلا ةلأسملا

 همأ نعال دلو نيبو نعالم نيب ثراوتلا عطقني همأ نبا ثاريم يف
 ًاسدسو بجاح مدع عم اثلث هنم ثرتف همأ نيبو هنيب يقبو . هيلع

 ٨ مهدحاول سدسلاو ،اوعمتجا نإ ثلثلا همأل هتوخإلو .هدوجو عم

 همأ نبا ةبصعو ناعللا نبا ةبصع نأل “بيصعتب يقابلا اهبصاعلو

 .كلذ وحن وأ اهمع وأ اهنم هدج وأ هلاخ وهو .همأ ةبصع

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ يور امل ، هللا همحر ةديبع يبأ دنع اذهو
 هجرخأ املو .همأ نبا هريص ىأ 5همأب دلولا قحلأو © نينعالتملا نيب قرف

 .«همأ ةبصع هتبصع ةنعالملا دلو» :لاق ةلي يبنلا نع لجر نع مكاحلا

 .دوعسم نباو رمعو يلع بهذ اذه ىلإو

 همأ ةبصع هتبصع نولعجيال اوناك مهنأ دوعسم نباو يلع نع يورو
 . بألا ةلزنم :هل ا نولزني اوناكو { مألا دقف عم الإ

 : ىلاعت هلوق مومع ثيداحألا نم رام عم لوألا قيرفلا ةدمعف

 .ئيش اهديزي اهروجف سيلو مأ هذهف :اولاق 3 هإثلثلا هملف

 هنأ» قي يبنلا نع رمع نبا ثيدح نم يورام يناثلا قيرفلا ةدمعو
 دبع هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدحو همأب ةنعالملا دلو قحلأ

 اهتلرولو همأل ةنعالملا نبا ثاريم ةلي يبنلا لعج» :لاق صاعلا نب ورمع نب هللا
 زوحت ةآرملا» :لاق ة يبنلا نع عقسالا نب : ةلئاو ثيدحو ؛اهدعب نم

 هاورو اهيلع تنعال يذل ا اهدلوو . اهطيقلو ،اهقيتع .اهقيتع :ثيراوم ةئالث
 . هريغو دواد وبأ كلذ عيمج جرخأ هو هوحنب ًاعوفرم لوحكم

 مومع تصصخ اهنأل بجاو اهيلإ ريصملا راثآلا هذه : دشر نبا لاق
 قيرفلا لعلو .باتكلا اهب صصخي ةنسلا نأ ىلع روهمجلاو باتكلا
 يورم لوقلا اذهو . مهدنع حصت مل وأ ثيداحألا هذه مهغلبت مل لوألا

 )١( ۔ ءانلا ةروس ١١
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 ي هراهتشاو ،لوألا ردصلا يف روهشم وهو “نايثعو سابع نبا نع
 سايقلاب طبنتسي سيل اذه نإف راثآلا هذه ةحص ىلع ليلد ةباحصلا

 . ملعأ هللاو

 يف ًايرص عقو ايك ،اهل هللا هضرفام هنم ثيتف همأ امأو : بطقلا لاق
 .ه أ «همأ نم دلولا ثريام اهنم وه ثريو» :ثيدح

 ةنعالملا دلو ةبصع» :ثيدحب اوكسمتي نأ لوألا قيرفللو : تلق

 نم ركذ ام هصصخيال ه؛“}ثلثلا همألفن :ىلاعت هلوقو "همأ ةبصع
 ثراوت ال يأ همأب هقاحلإ ىنعمف . مكحلا يف اصن تسيل اهنأل ثيداحألا

 . طقف اهضرف يأ همأل هت اريم ىنعمو ز جوزل ١ نيب و هنيب

 اديعب ناك نإ وهو اهضرف دعب لمتحي اهدعب نم اهتنرولو هلوقو

 نبا لاق : هيفو دعس نب لهس ثيدح نم ناخيشلا هجرخأام هب رقيف

 يف ةنسلا ترج مث :لاق نأ ىلإ ،قيرفتلا امهدعب ةنسلا تناكف باهش

 . اه هللا ضرفام هنم ثرتو اهثري هنأ ثاريملا

 هفرعنال بيرغ نسح :لاقو يذمرتلا هاور عقسألا نب ةلئاو ثيدحو
 . هأ برح نب دمحم ثيدح نم الإ

 هيف هدانسإ لاجر دحأ : يبلغتلا ةيبور نب رمع يف يراخبلا لاقو

 نم ه ا ٦ لقنلا لهأ دنع تباث ريغ ثيدحلا اذه : يباطخلا لاقو رظن

 .راطوألا لين

 ثيدحو ،ىرت ايك ثيداحألا هذهف «ثيراوم ةثالث زوحت ثيدحو
 .اهمومع ىلع ةيآلا تيقبف ،مكحلا يف صن «اهل هللا ضرفام هنم ثرتو»

 .ملعأ ةلا
 هيف اهب ىنز نإ مالسإلا يف همأب انز نمب قحليال انزلا دلو نأ اوعمجأو

 . ةبيخلا ينازلللو يأ "رجحلا رهاعللو شارفلل دلولا» :ة هلوقل
 دمحأ هاور )٢( مكاحلا هاور )١(

 ا٥

 



 لاقف ى ينبا انالف نإ : لاقف ةكم تحتف امل لجر ماق : ةياور يفو

 رهاعللو شارفلل دلولا ةيلهاحلا رمأ بهذ ءمالسالا يف ةوعد ال» :ةل

 .دحاو ىنعمب امهو رجحلا لاق وأ «بلتألا

 ثريال انز دلو دلولاف ةمأ وأ ةرحب رهاع لجر اميأ» : ةلي هلوقلو

 ىنعمو إ هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع يذمرتلا هاور «ثرويالو
 . ملعأ هللاو كهنم ثريالو ينازلا هاب أ ثريال يأ ثرويالو ثريال

 لوخدلا تقو نم رهشأ ةتس نم لقأ يف شارفلا قحليال هنأ اوعمجأو
 انخيش هححصو دقعلا تقو نم ليقو رثكألا دنع ًاناكمإ وأ اقيقحت
 همأ دلو وهف 3 هرهوج يف هدمتعاو هجاردم يف هللا همحر نيدلا رون ةمالعلا

 لمحلا ةدم ىصقأ ىلإ كلذ ريغ يف جوزلا قحلي يو ،ةنتسلا نم لقأ ف

 اهنع هللا يضر ةديبع يبأو ةشئاع نع كلذ ىورو .اندنع ناتنس وهو

 ةعبرأ لعب كرحت نأك نيبت اذإ امأو آتعدآ آ وأ ©“تمہهاو خفتنا اذإ كلذو

 تقو نم ةعبرأل كرحت وأ { ةتسل دلو نإف 5 ةياغ الب هب قحلي هنإف رهشأ
 .أموي ولو ديزي نأ الإ ال ليقو جوزلا قحل دقعلا وأ لوخدلا

 : (كرتشملا ثاريم يف) ةنماثلا ةلأسملا

 نبا ةصقلو ، شارفلا ثيداحأل بسنلا تبثي ال اندنع ةفاقلاب مكحلا

 ىلإ ايهعفارتو هيف ةعمز نبا دبعو صاقو يبأ نب دعس مصاختو ، ةعمز ةديلو
 ىلع دلو هنوكل ةعمز نبا هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع همكحو .5ةيَي يبنلا

 7 يأ نب ةيواعم ىلع اوباع مهنع هللا ىضر ةباحصلا نألو هشارف

 حاكن وأ نيمي كلمب دحاو رهط يل نالجر اهأطو نمف . ًادايز هقاحلتسا

 نأ لصألا نأل 8 خيراتلا لهج نأب امهدحأل اشارف نكت مل نإ ايل اهدلوف

 : ةي هلوقل شارف :" نوكي نأ الإ دلولا يف نيعزانتملا دحأل مكحيال
 هذهو 5ايهنيب دلولا ناك هيف اكرتشا وأ © شارفلا مدع اذإف «شارفلل دلولا »

 نبا نوكي نأ نكميال هنإ لاق نم مزلي سيل هنإف 3 ةيعيبط ال ةيعرش ةونب
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 . عرشلا ف كلذ عوقو زوجيال نأ لقعلاب نيوبأ نم دحاو

 تام ناف يلع نع قزارلادبع هاورو | رمع نع اذه لثم يورو

 نإ ركذ فصن لك نم وه ثروو . دحاوك اهخأل 1 ام امكح هيوبألف

 . ىثنأ ناك ىننأ فصنو ١ اركذ ناك

 ذخأيو بألا ذخأيام فصن هلام نم ذخأي هيوبأ دحأ نأ ةلمجلابو

 . دلولا ذخأيام فصن امهدحأ لام وه

 : (ذوبنملا يف) ةعساتلا ةلأسملا

 ريعص يمد آ وهو ٠ طوقلم ي أ ٠ لوعفم ىنعمب ليعف . طيقلل ا وهو

 بلاغلا يف هذبنو { مولعم هل لفاك ال ؤ هوحنو عراشك ناكم يف ًاذوبنم دجو

 . هتنوؤم نع زجعلل و أ راعل ا .- نم افوخ ةشحاف نم هنوكل امإ _

 سانلا ايحأ |انأكف اهايحأ نمو : ىلاعت هلوقل : ةيافك ضرف هطاقتلاو

 اولعفاوإ» : هلوقل كسانلا نع جرحلا طقسي اهنايحإب ذإ 0)هلاعيمج

 لب 6 هربغ ماعط ىلإ رطضملاك هظفح بجوف مرحم يمدآ هنألو ("رخلا

 دحاو الإ ذوبنملاب ملعي مل ولف ، هسفنل لاتحا يبر لقاعلا غلابلا نأل .لوأ
 . هزالو هلو رح همكح . هذخأ همزل

 هنأ دحأ هعدبي ل نإ ٠ هرغو مالسالا ف اهيف لدجو ىلا رادلل عبات وهو

 نإف ،امهدلو وهف رخآلا ىلع امهدحأل حجرم الو نانثا هاعدأ نإف 6هدلو

 نإ سدسلا همالف دلو انم لكلو هايعدا نيذللا هيوبأ دحأ كرتو تام

 ناك أركذ؛دلو ثاريم فصن ايهنم لك نم ثريو .امهنيب يقابلاو ؤتملع
 هنأ ايعدا اذإ ايف اذهو ٦ كرتشملا 1 رم اك كلذك هنم اثروو ٠ ىثنأ وأ

 هربغ ثراو اكرتي لو اتام ناف حجرم الو ينبا اذه لك لاق وأ ٠ انيبو امهدلو

 . ملعأ هللاو . هللا همحر بطقلا دنع هل لاملاف

 )١( ۔ ةدئاملا ةروس ٣٢

 )٢( ۔ ججحلا روس ٧٧
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 تب اب

 ماحرألا يوذ

 اذهب طيحملا رظنلاو ،ةبوصع الو مهل ضرفال نيذلا ةبارقلا مهو
 : تاماقم ثالث ف رصحني بابلا

 ىلإ ةراشإلاو ،هيلع لالدتسالاو .مهثرإ توبث يف : لوألا ماقمل
 . كلذ ف ءالعلا فالتخا

 . مهثيروت ةيفيك يف : يناثلا ماقملا

 ثريال نمو مهنم ثري نم نايبو . مهتاجرد بيترت ف : ثلاثلا ماقملا

 . ةجرد لهأ عمتجا وأ ،اهلك تاجردلا تعمتجا اذإ

 : لوألا ماقملا

 نم مهدعب نمف مهنع هللا ىضر ةباحصلا ندل نم ءاملعلا نأ ملعأ

 رمع بهذف ئ ماحرألا يوذ ثيروت ي اوفلتخا راصمألا ءاهقفو نيعباتلا

 ىلإ ةباحصلا رئاسو امهنع هللا ىضر دوعسم نب هللادبعو باطخلا نب
 باتكلاب كلذ ىلع اولدتساو هللا مهمحر انباحصأ بهذ هيلاو 3 مهٹيروت

 . سايقلاو ةنسلاو

 كرت امه بيصن لاجرلل : ىلاعتو هناحبس هلوقف : باتكلا امأ
 مساو هئنوبرقألاو نادلاولا كرت امه بيصن ءاسنللو نوبرقألاو نادلاولا

 :احرل اولوأو{ه :لجو زع هلوقو ،ماحرألا يوذ ىلع قلطي ةبارقلا
 ىلوأ مهضعب تابارقلا ووذ ىأ 4 هللا باتك ف ضعبب ىلوأ مهضعب

 . هللا مكح ي ضعبب ثراوتلاب

 يضر باطخلا نب رمع نع يذمرتلا هجرخأ ام اهنمف : ةنسلا امأو

 لوسر نأ هنع هللا يضر حارجلا نب رماع ةديبع يأ ىلا بتك هنأ هنع هللا

 )١ ) گ ءالنلا ة هررس )٢) لافنالا ة هررس ٧٥
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 ثراوال نم ثراو لاخلاو { هل ىلومال نم ىلوم هلوسرو هتلا» :لاق ةني هللا
 الإ ةعبرألاو دمحأ جرخأو . هححصو نايح نباو يئاسنلاو دمحا هاورو «هل

 :ةانقو هللا لوسر لاق بركي دعم نب ورمع نب مادقملا نع يذمزتلا
 مكاحلا هححصو يزارلا ةعمز وبأ هنسح «هل ثراوال نم ثراو لاخلا»

 . نابح نباو

 ىضر باطخلا ن رمع ىتأ الجر نأ انل ركذ : هللا همحر رثؤملا وبأ لاق
 تحفاس يتخأ نإ نينمؤملا ريمأاي :لاقف ؤالبإ قوسي هتفالخ يف هنع هللا
 هذه كرتو كله هنأو 3 هتيرتشاف يبس هباصأف إامالغ تدلوف ةيلهاجلا ين
 نم دحاوك لاخلاو ،لاخ تنأ امنإ :رمع هل لاقف ؤانراو كرتي لو لبإلا
 لجرلا نإ مث نيملسملا لام تيب يف لعجت نأ لبإلاب رمأف ،نيملسلملا

 نبا هعم قلطناف ،ربخلا هربخأف هنع هللا يضر دوعسم نبا ىلإ قلطنأ

 هللاو محرلا نم اذه ثروت مل مل نينمؤملا ريمأاي :هل لاقف رمع ىلإ دوعسم
 ىرتأ :رمع هل لاقف هضعبب ىلوأ مهضعب ماحرألا اولوأوإ» :لوقي ىلاعت
 .لجرلا ىلإ تدرف لبإلاب رمع رمأف © معن :لاقف ؟ دوعسم نبااي كلذ

 نم هنع ركذام ياني رمع نع هللا همحر رثؤملا وبأ هركذام : تلق نإف

 .هركذ مدقملا ةديبع يبأل هباتك

 ةصق دعب هركذتف ثيدحلا ىسن هنأ لامتحال 0 ةافانم ال : تلق
 نبا ىأرب الوأ ذخأف . اهدعب ةباحصلا نم هريغ هب هثدح وأ ٦ لجرلا

 يبأ ىلإ هب بتكف ثيدحلاب دعب كلذ ديأو هذخأم ةوق نم ىأر امل دوعسم
 .ةديبع

 تخأ نبا هل ناكو ] ثراو عدي لو تام حادحدلا نب تباث نأ ركذو

 له نالجعلا ينباي» : داع يبنلا لاقف ردتقملا لبع نبا ةبابل وبأ هل لاقي

 . هلاخ ثاريم هيلا ملسف ةبابل اعدف .ال : اولاقف ؟ ثراو او هل نوملعت
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 ةبارقلا ناببس مهل عمتج -ا لق ماحرألا يوذ نإف : سايقلا امأو

 بابلا ةدعاق نأل ٠ :7 ىلع قيقشلا خألا ميدقت اوهبشأف 6 مالسإلاو

 .دحاو ببس هل نمم ىلوأ ناببس هل عمتجا نم نأ

 ةلدأب اولدتساو ى مهٹيروت مدع ىلإ كن ررج) تباث نب ديز بهذو

 ضرغلاب . سيلو 6 فعض اهيف ت اضارتعاب انتل دأ اوضر اعو 6 ةملسم ريغ

 .لاعتملا ريبكلا هلل ملعلاو . لادحلا قاطن عيسوتو لاوقألا ركذ

 : مهثيروت ةيفيك يف يناثلا ماقملا
 .لاملا ذخأ بجاحلا مدعو مهنم درفنا نم نأ مهثيروتب لاق نم عمجأ

 نم ةلزنم لك لزنيف يزنتلاي نوثري ليقف { اوعمتج ا اذإ مهيف اوفلتخاو

 .لاملا ذخأ برقأ ناك نمف “تابصعلا ىلع ًاسايق ةبارقلاب ليقو هب ىلدأ

 هنأ هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع يرورام ليزنتلاب لوقلا ديؤيو

 ةلاخلا ماقأو نألا ماقم ةمعلا ماقأف ثلثلا ةلاخلاو { نيثلثلا ةمعلا ىطعأ

 .مدا م ألا ماقم
 مهس يذب ىلدأ نمف مهئابا ةلزنم ماحرألا يوذ اولزنأ : قورسم لاق

 هتلزنمب وهف ةبيصع وأ

 لاق يلع نع دواد وبأو ءاربلا نع يذمرتلاو ملسمو يراخبلا جرخأو
 . (( مألا ةلزنمب ةلاخلا» : ةلع هللا لوسر

 ةلاخلا» :لاق 5 ةي هنع ألسرم يلع نب دمحم نع دعس نبا جرخأو
 . «ةدلاو

 اهنوك نأل ملسم رغ يعدملا ىلع نيثيدحلاب لالدتسالا :تلق نإف

 يف نوكي نأو }ةقفشلا يف نوكي نأ لمتحي ةدلاو اهنوكو 5 مألا ةلزنمب
 .لالدتسالا هب طقس لامتحالا هيلإ قرطت الف ث ةناضحلا
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 .اضيأ ثرإلا يفو :دارملا نأ هنع هللا يضر رمع لعف نيب : تلق
 ببسلا ناك نإو ،برقأ مومعلا ىلإ إ وهف هيلعو ،مألا ماقم ةلاخلا هتماقإل
 ليزنتلاب ل لوقلاو ظفللا مومع عم ببسلا صوصخب ةربع الف ةناضحلا ن

 . مهدعب نمو نمو ةباحصلا رثكأ ىأر

 نم باوج يف هللا .هاقبأ ىليلخلا هللادبع:نب دمحم نيملسملا مامإ لاق
 تنبلو فصنلا تنبلا تنبل : بأل تخأ تنبوآاتنب كرات نع هلأس
 .ه أ ليزنتلا لهأ لوقب ينم ًاذخأ فصنلا تخألا

 : لاق 5ريثك هعباتو هجهنم يف ركذام ىلع سيمخ خيشلا طسوتو
 تدعتا نإو ةبارقلاب لوقلا اندنع دمتعملا راتخملاف تاجردلا تفلتخا نإ
 سس . ليزنتلا دمتعملاف

 اوناك اذإ ماحرألا نأ هيلع لمعن يذلا لوقلاو : ناديبع نبا لاق

 خيشلا نع كلذ تظفح .ءابألا ثاريم ىلع مهثاريم نإف ةدحاو ةلزنم يف نيذاحتم

 نب رمع نب دمحم يلولا خيشلا نع هعفري يلمازلا ديعس نب حلاص ملاعلا
 اذهب لمعي هنأ ث هللا مهمحر نرقلا دمحم نب هللادبع خيشلا نع دادم
 تانب ثالث كرتو تام اذإ : كلذ لثم لاق ،هلوقب لمعن نحنو .لوقلا

 ةقيقشلا تنبل :هيلع لمعن يذلا وهو ليزنتلا ىلعف تاقرفتم تاوخأ
 مسقتف يأ 8 مهس مأل ىتلا تنبللو ! مهس ةيوبألا تنبلو .مهسأ ثالث

 تنبل نيقرفتم ةوخإ تانب ثالث كرت :لاق نأ ىلإ ةسمخ نم ةضيرفلا

 ىرخألل ءيشالو صلاخلا تنبل يقابلاو س ةتس نم مهس مآلا نم خألا
 لإ .اهيبأ ةلزنم نهنم الك لزنت كنأل عضوملا اذه يف اهيبأل ثاريمال ذإ

 تنبلا تنبل هلك لاملاف " مأو بأل تخآ تنبو تنب تنب كرت :لاق نأ
 هانعمب هنم دارملا ه أ نيملسملا يأر نم هيلع لمعن يذلا لوقلا ىلع

 .هظفل ضعبو



 : : تاجردلا بيترت ف ثلاثلا ماقملا

 لضفي الف ثاريملا يف ىننألاو مهنم ركذلا يوتسي ماحرألا نأ ملعا
 ةنرولا رئاسك ولا رئاسك ليضفتلاب اب ليقو 5 مألا ةوخإ ىلع اس ًاسايق اوعمتجا اذإ اهيلع
 : تاجرد عبرأ مهلو

 : ىلوألا ةجردلا

 برقألا مدقيف اولسانتامو نبالا تانب دالوأو انانإو اروكذ تانبلا دالوأ

 هركذام ىلعو سيمخ خيشلا راتخم ىلعو . ةبارقلاب لوقلا ىلع تيملا ىلإ مهنم
 نع هلللا همحر ناديبع نبا هركذامو . جاتلا نع هنع هللا يضر بطقلا

 نباو تنب تنبك هب ىلدأ نم ةلزنم الك لزني 3هيلع لمعي ه هنأو أو هخايشأ

 6هعابرأ ةثالث اهلف ليزنتلا ىلعو اهل هلك لاملا ةبارقلا ىلعف ©نبا ةنبا

 تلدأ اهنأل ةيناثلل لاملاف نبا تنب تنبو ‘تنب نبا تنبكو ،هعبر هلو
 . ةجردلا يف ايوتسا نإو ثيراوب

 لاملا فصن هل ليقف ىرخأ تنب تانب رشعو © تنب نبا كرت نإف
 6 نهنم ةدحاو فعض هل ليقو نهمأ ثاريم فصنلا نهلو { همأ ثاريم
 . ةيوسلاب مهنيب ہب لاملا ليقو

 عم لاملا تنبلا تنب ذخأتو { لمعن هيلعو انلوق وهو : جهنملا يف لاق.
 . كلذك تنب ينب وأ 5اهنم لفسأ تنب تانب

 : ةيناثلا ةجردلا

 8 مألا ةوخإ دالوأو © ةهج يأ نم تاوخألا دالوأو ةوخالا تانب

 ىلإ انطب انطب مهنوعفريو همأو هيبأ ةلزنم الك نولزني ليزنتلاب نولئاقلاف
 . هيلإ بسن نم ثاريم الك اوطعأ اووتسا نإف قبسألا مدقيو ،ثيروملا

 ىلدأ نم اومدق اووتسا نإف برقألا نوطعي ةبارقلاب نولئاقلاو
 كراتك كلذو 5 ةيوسلاب مهوطعأ بسنلاو ةبارقلا يف اووتسا نإف © قيقشب
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 ىلع لاملا نومسقي جاتلاو جهنملا راتخم ىلعف ،ةقيقش ينبو قيقش تانب
 ركذلل : ثلاث لوق اهيفو ،هب ىلدأ نم مهس مكلف ليزنتلا ىلعو ،ءاوسلا
 . ىثنألا فعض

 رشع قيقشلل ناك وأ نينب ةرشع ةقيقشللو تنب قيقشلل ناك ولو

 ليزنتلا ىلعو ،ءاوسلاب مهنيب لاملا ةبارقلا ىلعف دحاو نبا اهلو تانب
 . مهمأ ثاريم ةقيقشلا ينبلو ،نهيبأ ثاريم قيقشلا تانبلف

 ةسمخ قيقشلا تنبل نيلزنملا دنعف : نيقرفتم ةوخإ تانب تناك نإف

 اهاي نأل .ىرخأل ءيشالو هسدس مألل خألا تنبلو لاملا سادسأ

 اهئالدإل قيقشلا تنبل هلك لاملا ةبارقلاب نيلئاقلا دنعو © قيقشلاب بوجحم

 .ىوقأ وه نمب
 ىلع مهنيب مسقلا نأ ىلع رثكألاف : تاقرفتم تاوخأ تانب تناك نإف

 نهل اليزنت مهس ةدحاو لكل ايه نايهسو ،ةقيقشلا تنبل ةثالث :ةسمخ
 . ةصلاخلا تنبل لاملاف ةبارقلا ىلعو ،نهتاهمأ ةلزنم

 ىلوألل :ةسمخ نم مسقلاف : مأل خأ نباو يوبأ تنبو ةقيقش كرت نإف

 .هب ىلدأ نم ثاريم لك ثرو ،مهس ريخأللو "مهس ةيناثلاو ةنالن

 دالوأ وأ يوبألا تانب وأ ةقيقشلا دالوأ رثك نإف ىلوألل لاملاف ةبارقلا ىلعو

 . همأ وأ هيبأ ثاريم لك ثرو مأل يذلا

 رشع وأ مأل خأ نباو © يوبأ تنبو 5 ةقيقش تانب رشع كرات يفن

 ثاريم لك ثري مأل تخأ وأ مأل خأ نبا وأ ةقيقش تنبو ،ةيوبأ تانب
 .هب لدأ نم

 ثاريم ناثلثلا امف ليقف © قيقش تنبو ةقيقش تانب رشع يف فلتخاو
 يف اذكو ةيوسلاب نهثاريم نأ ريتخأو ،نهمأ ثاريم ثلثلا نهلو ؤاهيبا
 .قيقش تنبو ةقيقش نبا كرت نإف ىرخأ ةقيقش تنبو ةقيقش تانب
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 :ليقو ءاهيبأ ثاريم اهل نانلثلا :ليقو اركذ هنوكل ناثلثلا هل :ليقف
 ملعأ هلاو ركذام ىلع ركذي ملام سقو 5 ةجردلا داحتال ةيوسلاب امه

 : ةثلاثلا ةجردلا

 .هدلو ةلزنم الك نولزني نولزنملاف {. نوطقاسلا تادجلاو دادجألا
 ىطعأو 6 مهيلإ اوهتنا نم نيب لاملا مسق اووتسا اذإف قبسألا نومدقيو
 اومسق دحاو نم رثكأ دحاوب نولدملا ناك نإف هب ىلدأ نم ثاريم لك
 برقألل لاملاف مهتاجرد تفلتخا نإ : نوبرقملا لاقو . هب اولدأ نم ةصح

 بأ بأ بأ ىلع مألا بأ مأ مدقتو مألا بأ مأ ىلع مألا بأ مدقيف
 نم ناك نم ذخأيف مألا ةهجو بألا ةهج نم اوناكو اووتسا نإو 7 مألا
 رثكأ ةهج لهأ ناك نإف ثلثلا مألا نم ناك نمو ،نينلثلا بألا ةهج
 ةلمجك لعجيو مهثيراوم ردق ىلع نيثلثلا وأ ثلثلا اومسق دحاو نم

 . لاملا

 اهتهج لهأل لعجيف & ثلثلا ۔ مألا ينعأ ۔ اهل نولوقي نوبرقملاف

 نإف ،ةجردلا داحتا عم كلذو .هتهج لهأل لعجيف ناذنلنلا باللو

 . ألا مأك نألا

 لاملاف }هيبا مأ ابأ هدجو ،همأ ابأ هدج كرت لجر يف ناديبع نبا لاق

 هدجو 5هيبأ مأ ابأ هدج كرت نإو ،امحر تيملا ىلإ برقأ هنأل مألا بأ دجلل
 يأ ٧مألا بأ يبأ دجلل ءيشالو ،بالا مأ يبأ دجلل لاملاف همأ يأ ابأ
 هدجو ٠ همأ مأ نأ هدح كرت نإو 6 محرب كلذو 6 مهس يذ ثراوب هئالدإل

 هأ مألا نأ يأ دجلل ءىشالو مألا ما يا دجلل لاملاف ۔ همأ بأ ابأ

 . ملعأ هللاو

 : ةعبارلا ةجردلا

 ثلثلاو تامعلل نانلثلاف اوعمتجا اذإف تالاخلاو لاوخألاو تاعلا
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 درفنا اذإ لاملا يف ريتعيام نيفنصلا نم لك يف ربتعيو تالاخلاو لاوخألل

 .امهدحأ هب

 : كلذك لاوخأ وأ تالاخ ثالثو تاقرفتم تايع ثالث كرات يفف

 نييرخأللو ةثالث هيبأ ةقيقشل . مسا أ ةسمخ ىلع تامعلا نيب نانلنلا
 ١ نهربغ ثراو ال هنأكو تاوخأ نهن اك مهس ةدحاو لكل ٠ ناےهس

 نيتربخأللو ةئالث همأ ةقيقشل ًاضيأ مهس أ ةسمخ ىلع ثلثلا تالاخللو

 ثلثلا مسق تالاخلا ماقمب لاوخأ ناك نإف ئ مهس ةدحاو لكل ن ناههس

 لاملا سادسأ ةسمخ همأ صلاخل }ةتس ىلع اهمأل اهوخأو همأ قيقش
 . صلاخلاب اهيبأل همأ وخأ طقسو {!اهسدس يناثللو

 وأ ةقيقشلا ةلاخلل ثلثلاو .ةقيقشلا ةمعلل نيثلثلا نولعجي نوبرقملاو
 نهلف ةلاخ وأ دحاو لاخو ًارشع تامهعلا نك نإف لوألا ححصو 4 لاخلا

 تالاخلا وأ ةرشع لاوخألا ناك نإف ،ثلنلا ةلاخلا وأ لاخللو ،نانلنلا

 هيبأ خأ مع ناك نإف هيثلث ةمعلا تذخأو لاملا ثلث اوذخأ ةدحاو ةمعو
 ثلثلا لاوخأللو ناثلثلا معللف لاوخأ ةئالثو مأل

 : هللا همحر رقصلا نب نازع ةيواعم وبأ لاقف هل مهتمسق يف فلتخاو
 مهس يمأللو مهس يوبأللو . مهسأ ةنالث صلاخلل ةسمخ ىلع هنومسقي
 .تالاخلاك

 ةسمخ صلاخلل : ةتس ىلع مأل يذلاو صلاخلا نيب مسقي : هريغ لاقو

 ةنباو ةلاخ تناك نإف ٠ ةوخالا ىلع ًاسايق يوبألا طقسيو مهس رخآللو

 نانلنلا معلا ةنبالو ٠ثلثلا ةلاخلل لوقي ًاضعب لعلو ةلاخلل لاملاف مع

 ةلزنم ةلاخلا لزني وأ ،باألا ةبارق نم معلا ةنباو مألا ةبارق نم ةلاخلا نأل

 . معلا ةلزنم معلا ةنباو 9 مألا

 ىلعو 7 ةبارقلاب لوقلا ىلع ىلوألل لاملاف ، ةمع نباو ةلاخ تناك نإف
 ةلاخلل نأ هنع هللا يضر دوعسم نبا لوق ىلع جرخيو ليزنتلاب لوقلا
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 ىلع روهمجلاو ٠ ألا ةلزنم ةمعلا لزني هنأل © ناثلثلا ةمعلا نبالو ثلذلا

 {}اةمع عم ةلاخو لاخ ةنبال ثاربمالو 6 هللا ءاش نإ يتأيس اك 6 هفالخ

 .اهمأ وأ اهيبأ دوجوب اضيأ طقستو

 .نانلثلا ىلوألل ًانالثأ مهنيب لاملاف ، مأل ةلاخو بأل ةلاخ تناك نإف
 تاهعلا دالوأو مايعألا تانبل ثيرإ الو { ةلاخو ةقيقش ةمعك ثللنلا ةيناثلاو
 فالخلا هيف جرمو ئ اوناك ةهج يأ نم تالاخلاو لاوخألا دوجو عم

 ةهج يأ نم رثكأف ة همعب تالاخلاو لاوخألا دالوأ طقسيو ٠ قباسلا

 .فالخلا نم رمام اهيفو تناك

 . قيقشلا ةنبال لاملاف { نيقرفتم مايعأ تانب نك نإف

 تنبل لاملا نأ رثكألاف { ةقيقش ةمع تنبو قيقش مع تنب ناك نإف

 نيوبأل ةمع تنب نود نأل مع تنب ثرتو } نامصن اهتيب ليقو © قيقشلا

 نيقرفتم مامعأ تانب ثالث تعمتجا نإو ،ثراوب اهئالدال نيلزنملا دنع

 اهابأ نأل ، قيقشلا معلا تنبل لاملاف ٠ تاقرفتم تايع تانب ثالثو

 نيب لاملا مسقيو ، همأو هيبأ ةلزنم لك لزنيف 5 ًاثانإو ًاروكذ هتوخإ بجحي

 : كلاملا سامخأ ةنالث ةقيقشلا نبال : : ًاسامخأ تاقرفتم تاع ينب

 . تاوخألا ةلزنم تاعلل اليزنت ةسمخ نيتربخأل ١ نم ةدحاو

 .ةقيقشلا نبال هلك لاملاف ةبارقلاب لوقلا ىلعو : ناديبع نبا لاق
 ٠ لألاب اهئالدال نيثلثلا اهل نأ 6 همأ تاع رشعو هيبأ ةلاح كرات يفو

 . مألاب نهئالدإل ثلنلا نهلو

 ةلاخللو ناثلث ةمعللف . نأل هيبأ ةلاخو نيوبأل هيبأ همع كرت نإف

 .ثلث

 ذخأ ،كلذك مألا ماحرأو الاوخأو تايع بألا ماحرأ عمتجا نإف
 ©}ثلنلا هتالاخلو 6 ناثلثلا هتايعل :انالثأ ذا هومستقاو نيثلثلا لألا , ماحرا
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 ثالثو تاقرفتم لكل او هتالاخ ثالثو هيب أ تايع ثالث كرات يفف

 مهتضيرف ححصت نأ 0 اضيأ تاقرفتم لكلاو اهتالاخ ثالثو همأ تاع

 نورشع اهاثلت تالل نوثالث نانلنلا لألا ماحرأل نيعبرأو ةسمخ نم

 بأ نم ىتلاو رشع انثا اهسامخأ ةنالث ةقيقشلا :ةسمخ ىلع ة ةموسقم

 ةسمخ ىلع ةموسقم ةرشع اهثلث هتالاخلو { مأ نم يتلل اذكو ةعبرأ اهسمخ
 } نايهس بأ نم يتللو { ةتس ةرشعلا سامخأ ةثالث هيبأ مآ ةقيقشل

 " رشع ةسمخ ثلثلا مألا ماحرأللو ىرخأل اذكو "ةرشعلا سمخ
 نم لكلو 5 ةتس سامخألا ةثالث ةقيقشلل ةسمخ ىلع ةموسقم ةرشع ناثلنلا

 ةنالث : ةقيقشلل ًاضيأ ةسمخ ىلع ثلثلا اهتالاخلو ،نايهس نيرخآلا

 . لفس نمو الع نم اذه ىلع سقو © مهس ةدحاو لك نيتريخأللو مهسأ

 : تاهيبنت

 هنأ ملعي نأ يغبنيف لئاسملا ضعب بلاطلا ىلع هبتشا امبر : لوألا

 ىنب ةرشع كراتك ثرإلا ف نووتسي مهنإف ذ بسنلاو ةجردلا تدحتا اذإ

 اق ىرخأ نبا تنبو . نبا تانب رثكأف ًارشع وأ رخآ نبا نباو ©نبا

 لك نإف ًايح ناك ول نأ هيبأ ثاريم دحاو لكل سيلو ءاوسلا ىلع مهنيب
 دالوأو اروكذ لوألا دالوأ وأ كلذك رخأ نبا دالوأو ؤ ثانإو ًاروكذ نبا دالوأ

 ةوخإ ينب ف اذكو . نييننألا ظح لثم ركذلل ،لاملا اومستقا اثانإ يناثلا

 .بال وأ ءاقشأ

 ٦ ءاوسلا ىلع اوثرو رخآ قيقش نبا ادحاوو 6 قيقش ىنب ةنالن كرت نإف

 .ثانإلا نود روكذلا ثرو اثانإو اروكذ اوناك نإف 8 نأل ناك نإ اذكو

 روكذ , تاوخألا دالوأو 5اوناك ةهج يأ نم ثانإ ةوخالا دالوأ ناك نإف

 تانب ب رشعو قيقش تنب كراتك ةجردلا تدعحتا اذإ ءاوسلا ىلع اوثرو ثانإو

 نبا ادحاوو ةصلاخ نبا ًادحاوو ةصلاخ ينب ةرشع وأ رحآ قيقش

 هيبأ مهس لكلف ةجردلاو بسنلا يف اوفلتخا نإف ىرخأ ةصلاخ

 . هريغ هيلع لخديالو
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 ٠ مأل تخأ نالوأ ةرشعو 5ةيوبأ الوأ ةسمخو } ةقيقش تنب كرات يفف

 مهنيب لاملا مسقيف ؤ .مهمأ ثاريم نيقابلا نم لكلو ‘ اهمأ ثاريم ىلوأللف

 ةيمأل ا دالوأللو ‘ مهس ةيوبأل ا دالوألو . ةنالن ةقيقشل ا ةنبال : : ةسمخ ىلع

 تالاخلاو لاوخألا دالوأو ٠ مامعألا تانبو تاهعلا دالوأ ف اذكو ٠ مهس

 ىلع هلك اذه نأ كيلع بهذيالو { هب ىلدأ نم مهس لكلف ] اوفلتخا اذإ

 . قيفوتلا هبو ملعأ هللاو ، ليزنتلاب لوقلا

 لعف ،نيلوقلا الك ىلع بابلا اذه يف لخدي بجحلا : يناشلا
 دقو دعبألا بجحي برقألاف 5 ةبارقلا ىلعو ،ىوقألاب بجحلا ليزنتلا
 نباف .خأ تنبو ةمعك عورفلا ضعب يف نيلزنملا نيب فالخلا دجوي
 وهو بألا ةلزنم اهل ى اليزنت قحأ ةمعلا :لوقي هنع هللا يضر دوعسم

 .بالا دلو نم اهنأل ىلوأ خألا ةنبا نأ ىلع روهمجلاو .خألا بجحي
 نأل ،برق ولو دجلا دلو نم ىلوأ دعب ولو بألا دلوو دجلا دلو نم ةمعلاو
 .همع ال هيخأ نبا هثرو همعو هيخا نبا كرت نم

 رثكألا دنع ىلوألل لاملاف : قيقش خأ تنبو ، تنب تنب كرت نإو
 نافصن امهنيب ليقو ؤ ىلوأ تناك اذل هيبأ دلو نم ةيناثلاو هدلو نم اهنأل

 .خأو تنبك

 لوألاف لوألا مدقف تاجردلا ىعار ةبارقلا ىلإ رظن نمف ةلمجلابو

 دالوأبو ،اولفس نإو تانبلا دالوأب ةوخالا تانبو تاوخألا دالوأ طقسأف

 اودعب نإو تاوخألا دالوأب ماحرألا دادجألا طقسأو “كلذك نبإلا تانب

 \ دادجألاب تاهعلاو مايعألا تانبو تالاخلاو لاوخألا طقسأو

 .هب ىلدأ نم مهنم لك ىطعأ مهئابآ ةلزنم مهولزنا
 يوذ ثيروت سيل جاتلا يف ايك ۔ انبهذمو : هلللا همحر بطقلا لاق

 بسحب ةراتو ةرات لب ،طقف ليزنتلاب الو طقف ةبارقلاب ماحرألا

 هأ باوصلا
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 اذإ جاتلا ف بطقلا هركذو ناديبع نباو جبغملا نع هانمدقام : تلق

 . ملعأ هللاو 7 ةبارقلابف تفلتخا اذإو 5 ليزنتلاب اوثرو ةجردلا تدعتا

 هلثمو ثاريملاب هدعب امم ىلوأ فنص لك ۔ جاتلا يأ ۔ لعجف : لاقو
 . هللا اهمحر يمرضحلا قاحسإ يأل

 جراخ هنأل خألا نبال لاملا لهف مأل خ أ نباو 6 مأ ابأ كرت ولو : لاقو
 ثاريمال هنإف اهيبأ فالخب ةيح همأ تناك ولو ،ثري يذلا مألا دلو نم

 ه أ ل ةقراشملا مالك نم جاتلا نع رم ام ىلع حيحصلا وهو الصأ هل

 .فرصت ضعبب
 يف كلذو مهسلا وذ هاقبأام ثييف ًابصاع محرلا نوكي دق : ثلاثلا

 نأل ك هبصاع وهو هدجل يقابلاو ثلثلا اهلف اهابأو همأ كرت نإف مينزلا
 ذخأتف ،ببصاعلا وهف اخأ هعم كرت نإف ،رم ايك همأ ةبصع مينزلا ةبصع

 تثرو نيوخأ ناك نإف .ًابيصعت يقابلا خألاو \اسدس اهوبأو اثلث ذ مألا

 . يقابلا ايلو كاسدس لك اهوبأو يه

 ةلزنم ةلازنإب هتوقل هدجل هلام لهف . همأ ابأو هتنب تنب كرت نإو

 ؟ائيش بصاع وأ مهس يذ نم محرلا ثريالو . محر كلتو ؤتبصاعلا

 لصي تيملا نألو ؟ هدلو نم يهف ةوبألاب تيملا ىلإ لصت اهنأل هتنب تنبل وأ

 وبأ ةمالعلا هرهظتساو نيتلعلاب المع اهنيب وأ .دجلا لبق ىفوت اذإ مألا ف

 .لاوقأ هللا همحر ةتس

 دلو نم هنأل مألل خألا نبال لاملا لهف : مأل خأ نباو مأ ابأ كرت نإف
 ثاريمال هنإف مألا بأ فالخب .مألا ةايح ف ةلاصأ ثري هابأ نألو 6 مألا

 هل اليزنت ناثلثلا هل وأ بألل دجلا ةلزنم هل اليزنت دجلل وأ اهعم ةلاصأ هل
 ٥فالخ ؟ مألا ةلزنم هل اليزنت ثلثلا خألا نبالو بصاعلا ةلزنم
 . ملعأ هللاو
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 هلام 7 لهف ٦ همأ ابأ هيبأ دجو اهيبأ ابأ همأ دح كرت نرمو

 هللاو 3 نالوق ناثلثلا لألا نم دجللو “ثلنلا مألا نم دحلل وأ ؟ نيفصن

 ملعأ

 وأ مهس يذ عم محرلل ثاريم ال هنأ رم | امم تملع دك : عبارلا

 محرللف ىقبامو ،هضرف ذخأ نيجوزلا دحأ مهسلا وذ ناك نإف &ببصاع

 بسنب ثرو محرلاو ايهف ضرفام ىلع نادازي الف ببسب اثرو نيجوزلا نأل
 ماحرألا ولوأوإ : هناحبس هلوقلو امهدح أ نم يقابلاب ىلوآ ناك كلذلف

 . ملعأ هللاو ؛4ضعبب ىلوأ مهضعب
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 باب
 ىثنخلا ثاريم ين

 ذوخأم وهو { نورخآ هافنو موق هتبثأ لكشملا نكلو اعطق دوجوم وهو
 . هريغب طلتخا وأ همعط وأ هنول ردكت اذإ "هريغ وأ ماعطلا ثنخت مهلوق نم

 .ايهنم ةدحاو هبشت ال ةبقث إةأرملا جرفو ركذلا ةلآ هل يمدآ وهو

 .ةأرملا جرفو لجرلا جرف هل قلخ يذلا ىثنخلاو : حابصملا ينو
 ناك نإف هأ ىلابحو ىلبح لثم يثانخو باتك لثم ٥ تاثنخ عمجلاو

 . هلابمب ربتعا ىنا جرفو ركذ جرف هل

 هل دولوم نع لئس ةي يبنلا نإ :امهنع هللا يضر سابع نبا لاق

 اينإ لسنلا نأ يأ «لوبي ثيح نم» :لاقف ؟ ثري نيآ نم جرفو ركذ
 ٨كلذ ىلع هتداهشو هثاريم نوكيف ءطولا هيفو 3 لابملا عضوم نم نوكي

 . نيعباتلا نم هريغو ديز نب رباجو بلاط يبا نب يلع نع كلذكو

 هودعقأ : لاقف . ىثنخلا نع لئس هنع هللا يضر ديز نب رباج نأ يور

 بصنا نإو ؤ ىثنأ وهف طئاحلا ىلع هلوب بصنا نإف لوبي طئاحلا ىلع
 .ركذ وهف طئاحلا نع ًادعابتم

 مكاح برظلا نب رماعل ةيراج ىثنخلا يف لابملاب ىضق نم لوأو
 لكشاأف ىئنخلا ثاريم ف هيلإ مصتخا هنأ يور ١ ةيلهاجلا ف برعلا

 عبتا ! كعحنو : ةليخس ىعدت ةمأ هل تلاقف . ًارهاس تابن رمأ هيلع

 ثيح نم لاب نإو ،ركذ وهف ركذلا لوبي ثيح نم لاب نف هدعقأ ،لابملا
 .الثم اهلسرأف ،ةليخس اهتجرف :لاقف ، ىثنأ وهف ىثنألا لوبت

 قفدت ةرثكلا يف ءاوسو قبسلا ال ةرثكلا تربتعا ًاعيمج انم لاب نإف

وأ ًاموي رخآلا نمو نيموي امهدحأ نم لاب وأ .رخآلا نم رثكأ امهدحأ نم



 دحتا نإف قبسلا ربتعا ةرثك ايواست نإف ةرم رخآلا نمو نيترم امهدحأ نم
 ركذف امهدحأ دجو نإف براشلا اهلثمو . هتيحل تابن ربتعا ايهنم لكب

 الو امهدحأ وأ امه اريك نإف ةأرملا يدثل امهتهباشمو هييدث ربك ربتعيف الإو
 هتروكذ ىلع اليلد هبراش وأ هتيحل تابن ىفكيالو ئ ةأرماف براش الو ةيحل

 . هب دضتعتو هريغ دضعيف ةروكذلا تارامأ يوقيلب

 نإف غولبلا لاح ربتعا ةأرملا صخيامو لجرلا صخيام هب اعمتجا نإف

 .ركذف ملتحا نإو .ةأرماف ضاح

 لب ركذلاب صتخيال مالتحالا نأ حيحصلاو : هللا همحر بطقلا لاق

 . هأ ةروكذلاب هدرجمل مكحي الف عقيو ث ىثنألا يف زوجي

 نم ىنمأ نإو .ركذ وهف ركذلا نم ىنمأ نإو : جهنملا يف لاق : تلق
 . ملعأ هللاو ديج مالك وهو ةأرما وهف جرفلا

 كلذ ضقني هنإف ضاح غلب ايلف ،لاملل ًاعابتا هتروكذب مكح نإو
 وهف ةأرملاو لجرلا تامالع هيف تعمتجا اذإ هنأل هلاكشإب مكحيو مكحلا

 داهتجالا نأ ةدعاقلاو قباسلا مكحلل ضقن اذه نإ لاقيال لكشم
 اينإو قباسلا مكحلل ًاضقن سيل اذه نإ لوقت انأل داهتجالاب ضقنيال
 ملف ال وأ هب انلقو حجرملا ين انرظن انأ هنايب نآلا حجرملا ءافتنال هل رييغت وه

 .لمأت حجرملا ريغتل مكحلا ريغت هريغ حجرمب ريغت
 وأ ةروكذلل ةزيمم ةرامأ تناب نإف .هغولب رظتنا طقف بقث هل ناك نإف

 لبح نإف لمحلا ىننألا تامالع نمو . لكشم وهف الاو اهب مكح ةثونألا

 . ةلدألا رئاس ىلع مدقم دلولاو ٠ ًانيقي ةأرماف دلوو

 بلط ىلإ لام نإف ،هعبط هيلإ ليمي ايع غولبلا دعب لأسي : ليقو
 دلو نإ الإ ،لاق ايع هعوجر لبقيالو ، لجرف - ىلإ وأ 5ةأرماف لجرلا

 . قباسلا همكح ضقنيو ةأرما هنإف هرابخإ دعب
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 نكي مل وأ .ةأرملاو لجرلا تامالع تعمتجا اذإ : بابلا طباضو
 وأ ركذلا تامالع تدازو اهضعب عمتجا نإف لكشمف اسأر ءيش نهنم

 هتقو زواج نإف بلاغلا داتعملا ءيشلا تقو ربتعي امنإو .اهب لمع ىننألا
 مسقي هنإف ًابىلاغ ةأرملا هيف ضيحت ىذلا تقولا زواجتي نأ لثم دجوي لو
 .جرحلا نم كلذ نإف ،سايإلا ىلإ هب رظتنيالو لامل

 6 ىنأ فصنو ركذ فصن ثرو زيمملا مدعل هلاكشإب مكح نإف

 ثاربم هنود نوكيال يذلا هثاربم نأل ركذلا عابرأ ةنالن ليقام هانعمبو

 حجرمالو هيلع عزاني لمتحمف داز امو ىنأ نوكي نأ هيلاح أوسأ ذإ ىنأ

 نيمصخلا دحأل نكي ل اذإ اميف هجوأ دحأ وه اك اهنيب مسقي نأ بجوف

 نايب فيزيال حيحص نايب ايهنم لكل ناك وأ إامهاوس يعدم الو نايب
 : ماسقأ ةعبرأ هلو ركذلا عابرأ ةنالث كلذو رخآلا

 ثاريم نأ الإ ؤ ىثنا هنأ ىلع ثريو { ركذ هنأ ىلع ثري : لوألا
 .نبا نبا وأ انبا ناك اذإ ايك 8رثكأ ةروكذلا

 ناك اذإ كلذو ىننأ هنأ ىلع ثري الو ركذ هنأ ىلع ثري هنإ : يناثلا

 . خأ نبا وأ مع نبا وأ ايع

 لع روصتيو 6ركذ هنأ ىلع ثريالو " ىثنأ هنأ ىلع ثري هنإ : ثلاثلا
 .اهيف تخألل ةضيرفلا لوعي هنإف 5ةيردكألا يف تباث نب ديز بهذم
 .هعجارف بهذملا كانه انركذو ،ىفوتسم مالكلا رم دقو { خألل اهلوعيالو

 مأل ًاخأ ناك اذا اك .ةثونألاو ةروكذلا ىلع هثرإ ةاواسم : عبارلا

 ةيروتلا لوقلا ىلع ءالولاو ةمومعلاو ةوخألاو ةونبلا يف ىنحلا رصحنيو
 الو ةجوز الو امأ الو .ركذ ذئنيح هنأل { ادج الو اجوز الو ابأ نوكيالف هب

 هللا ءاش نإ قأتس حيحصت ىلاب جاتحت ىتلا ةلئاسمو ىثنا ذئنيح هنأل ةدج

 . قيفوتلاو نوعلا لأسن هللاو اهعضوم يف
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 : هيبنت

 يف نفلا نم كلذ سيلو ىثنخلا ماكحأ ضعب انه نويضرفلا ركذ

 :ةدئافلل اييمتت كلذ ضعب درون نحناهو هقفلا اهلحم انإو عيش

 مجر الف لوخدل ا عقو نإف . دقعنيال جوزت ناف . جوزتيال : اول اق

 . دلجالو

 رأ هتيلو جوزيالو " جيوزتلا نيبو هنيب لاحيالف هب تيضر نإ : ليقو
 عقي مل نإ امهنيب قرف جوز نإ :ليقو ،ةروكذلا فصنل زاج لعف نإف هتمأ
 .سملا

 مؤي نأ زاجو مؤيالو ميقي الو نذؤي الو " جيوزتلا يف اليكو نوكي الو
 . ءاسنلاب وأ هلثمب

 ضيحلا لجأل ةالصلا عديالو يلصيو .ةبانجو ضيح نم لستغيو
 . طايتحالا ملسملا نأش نمو ،ركذ هلعل ةهبشلل موصلل الو 5 ةأرملاك

 .ءاسنلا فوفص مادقو لاجرلا فوفص فلخ هدحو افص فقيو
 هلثمو هر يلصيالو ٨به ذب ىلحتيالو ٦ هتروكذ ققحتت ل ذإ ةعمح همزلتالو

 6 نهل امرحم نكي نإ نهعم سايتيالو ةنيزلا ء اسنلا هل رهظتالو ريرحل ا

 ٥فلقألا مكح همكحف غلبو نتخي مل نإف ،هركذ نم نتخلا همزلو

 عابرأ ةثالث هتيدو ةأرما ةداهش هتداهشو ىننألاك جرفلا نتخ هل قحتسيالو

 . ملعأ هللاو . ةأرما الو الجر لسفغيالو ‘ لجرلا ةيد
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 باب
 ىمدهلاو ىقرغلا ين

 تام نم ردي ملو اتاومأ ًاعم اوجرخأو ؛رحبك ءام يف اوقرغ نم : ىقرغلا
 .الوأ مهنم

 ردي ملو ىتوم نودجويف ،رادجك مهيلع مدهني نيذلا : ىمدلاو
 .لاتق وأ قرحب تام نم مهلثمو ،قباسلا

 الوأ مهنم تام نم ردي ملو اوتام ادعاصف نيثراو لكف . ةلمجلابو
 : نالوق مهنيروت يف ءاملعللف

 : لوألا لوقلا

 ردقبو ٠ ءايحألا هتثرو الك ثري لب رخالا نم امهدحأ ثريال هتإ

 ,ةباحصلا نم تباث نب ديز لاق هبو ،ايهنيب لصأ ةبارق ال نمك نايل
 نيدلا رون ةمالعلا هراتخاو هللا همحر زيزعلادبع نب رمع بهذ هيلإو

 . هتبوجا ف هحجرو هللا همحر يملاسلا

 نع ۔ هلللا هزعأ - لئس هنإف .3 هللا هاقبأ ليلخ وبأ مامإلا هنسحتساو

 ردجوف رانلا تئفطف اعيمج اوقرتحاو تيب يف اوعمتجا نايبصو ءاسن
 راصأ تقرح ا دق مهضعبو ؤ اوجضن دق دحاو ناكمب مهلك

 ا ةايحلا ف نأ الإ اهم نوفرعي قاللا مهراشبأ كردت ل ةلمجلابو

 :دحاو اودجو قيرحلا نم اوجرخأو رانلا تئفط املف |ًايسج مظعأ ءاسنلا
 اسج مظعأ ةايحلا يف تناك يتلا ةنالف اهنأ اهب مكحي لهف ايسج مظعأ

 ف مهلك مهودجو مهج ارخال نورشابملاو ،اهب زيمتت ة يتل ا اهترشب كردت م
 ؟مهتكرت مكح نوكي اف رخأت الو مدقت الب ةدحاو ةحمل

 ةدم يضمت ىتح ءالؤه ف مكحلا رخؤي نأ بحأ : : باوجلا : : لاقن
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 ةذملا تضم اذإف 6 تالامتحا نم كانه ىرأ 11 نينس . عبرأ دقفلا

 نم اتيم ثرويال ثاريملا لبق نم نسح ديز لوقب ذخألاو اعيمج مهتومب
 . هللا دنع ملعلاو 5 راتخأو هارأام اذه تيم

 لصألاا هيف نأل ىلوأ يدنع ثراوتلا مدعو : رخآ باوج يف لاقو
 .هأ ةطوحلاو

 . كشب ُ ثاربمال ( : ملسو هيلع هللا ىلص هنع ئور ام اذه دي ؤ د ويو

 لتق نم نيب ثاريمال :لاق هنأ تباث نب ديز نب ةجراخ نع يورو

 لبق تام هنأ ملع نم الإ ةرحلا موي الو نيفص موي الو لمجلا موي
 . هتثرو نم ءايحألل دحاو لك ثاريم لعجو ،هبحاص

 تدجوو اعم اتام اذإ :لاق هنأ هنع هللا يضر رمع نع ًافوقوم يورو

 يحلا نأ بلاغلا نأل لفسالا نم ىلعألا ثروي هبحاص ىلع امهدحأ دي

 .سايق هدضعيال لوق وهو :ليق ،لفسألا ىلع هدي عضي
 : يناثلا لوقلا

 ىنعمب هوثراوتام نود مهلاومأ بلص نم ضعب نم مهضعب ثري هنإ

 لسلستلاو رودلا مزل الإو هريغ نم ثروام ثوروملا لام ىلإ مضيال
 توم مدقت ملعي نيذلا ف لاحلاك دحاو لام هنأ ىلع لكلا نوثراوتيف

 .لوأ اهنم تام نم ردي ملو اقرغ ةجوزو جيزك & ضعب ىلع مهضعب
 هنع هتجوز تنام ايح جوزلا ردقيف { مهرد فلأ ةكرت ايهنم دحاو لكلو
 فلألا عبر ثرتف جوزلا تومو اهتايح ردقت مث ؤ ةئاسمخ فصنلا ثريف

 يهو . اهنم اهثرو يتلا ةئاسمخلا نم ثرتالو . "نام دالت يهو هكرت يذلا

 نم بلاط يا نب يلعو باطخلا نبا رمع بهذ اذه ىلإو ٠ ةفراط

 لئاسم حيحصتو انباحصأ روهمج لاق هبو .0 مهنع هللا يضر ةباحصلا

 .ملعأ هللاو . هلحم ىف هللا ءاش نإ قايس لصفلا اذه
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٠ 

 ىلوملا ثاريم يف

 ريجدتب ولو ، قتعلا يف ببس هل نم يأ قوف نم ةانثملا رسكب ۔ قتعملا وهو
 .كلذ ريغ وأ هنم مرح يذ ©٥كلم وأ ةباتك وأ

 اذ كرتي ملو - حتفلاب ۔ قتعملا تام نإف { قيقر نع كلملا لاوز وه ءالولا ببسو

 مسقي هلام نأ ىلع انم رثكألاف إامحر الو ،ابضاع الو ةجوز وأ اجوز ولو ،مهس
 عجري نا للع © هنع رفاس وأ هيف تام ذلب ي نيررحملا نيملسملا نم هسنج ف

 خيشلا لاق ك هسانجأ نم وه نم سنجلا نم ىرحتيو ، ىثنألاو ركذلا نيب ءاوس
 : يجنزلا

 رطبلاو هيتلا تالوأ يلاوملا نم ةبطاق سنجلا لامب ىلوأ سنجلاو

 ركن نم كاذ ينامو حيحصلا وهو ربتعاف سنجلا رابتعا ناسللابو

 شبحلاو دنهلاو جنزلا ؛سانجألاب ثراوتي نم انعمسو ،هيلع بتك نم ضعب لاق

 .هأ بونلاو

 ثروي مل ةلي هئلا لوسر نأو ،هل ثاريم ال ةمعنلا ىلوم : هللا همحر رثؤملا وبا لاق

 . ءالولاب ثرو هنأ انملع الو .ةمعنلا ىلوم

 يل ناك ول :لاقو هضبقي ملف هلايب ةأرما هتءاجؤ رمع نبال ىلوم تام دقو

 . هتذخأل

 نم ةنك هللا لوسر اعدف . تامو ةلخن نم طقس ز هللا لوسرل لوم نأ ركذو

 ءالولاب هثري ملو { هثاريم هيلإ ملسف ىلوملا كلذ ضرأ نم رضح

 ةلا لوسر دهع ىلع ىفوت الجر نأ انغلب :لاق هنع هللا يضر ةديبع وبأ ىورو
 ناكو ٠ نيملسمل ١ نم هسنج يف هلام :ت هللا لوسر مسقف ٠ ثراو هل سيلو نل
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 م هللا لوسر يتوأ :لاق راسي نب ناميلس نع :ةيضقألا يف يبطرقلا لاق

 ناك نم اورظنا ( : ز يبنلا لاقن .ثراو كرتي لو ىفوت ةشبحلا نم لجر ثاريمب

 . «هيلإ هثاريم اوعفداف ةشبحلا ةملسم نم انه

 .هسنج ىلوملا ثاريم نأ : هحاضيإ نم اياصولا يف رماع خيشلا ركذو

 ةأرما نأ بلاط يبأ نب يلع نع هلللا همحر ليز نب رباج عفرو : رثؤملا وبأ لاق

 .هلك ثرإلاب هل ىضقف .اهجوز الإ فلخت ملو تتام

 ناك نإف هضرأ لهأ نم هنيد لهأل لاملاف ة ةجوز الو جوز نكي ل نإف : لاق

 ل نإف ١5 هسنج مهو 6 اهيف قلخ يتلا هضرأ لهأ نم ه ةالصلا لهأل لاملاف ايلصم

 الو محر الو ةبصع الو مهس يذ نم ثراو حصي ملو . سانجألا لهأ نم نكي

 . هنكسم ءارقفل هلاف هسنج

 يف هسنج نم ناك نم ربتعيو « اذه لثمب هللا اهمحر بوبحح نب دمحح ىتفأ دقو

 هتوم دعب تام نمو 6 ةمسقلا لبق مهنم دلو نم مهعم لخديو {©“تام موي هدلب

 . ثاريملاك هتثرول همهسف

 ةمسقلا رضح نمل :ليقو .دعب ثدح نمل ال ترما موي رضح نمل : ليقو

 هسنج دجوي مل نإو ،ءيش هتثرول الو ةمسقلا لبقو { هتوم دعب مهنم تام نمل سيلو

 ريغ نم ولو هسنج نم ةمسقلا رضح نمو .هيلإ ىرقلا برقأ يف هسنجف هدلب يف

 لهأو ،نايبلا هيلعف هدلب وأ هتليبق وأ هسنج نم هنأ ىعدأ نمو ،ثرو ىرقلا برقأ
 .رضحلا يف رضحلا لهأك ودبلا يف ودبلا

 هريغو متملا :ليقو ،هدلب يف ةالصلا نومتي نيذلا هسنج لهأل هلام : ليقو

 ءارقفلف .ةزوحلا يف الو هدلب يف هسنج دجوي مل اذإ :ليقو ،هدلب اورضح اذإ ءاوس
 .اهب ماقأ دلب

 هللاو 7 هب ىتفأ هنأو بوبحم نبا نع هعفري رثؤملا يأ نع رمام هانعمبو : تلق

 .ملع
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 هكلم لخديال :ليقو ضبق الو مسق الب هلف ادحاو سنجلا وذ ناك نإو
 ضراعت نإو ، طقف ةليبق يذ نم ىلوأ ةليبقو دلب وذو ٥هل ضبقي وأ هضبقي ىتح
 .هيف تام ىذلا ال يلصألا هدلب اذه يف ربتعاو {ةليبف وذ مدق ةدلب وذو ةليبق وذ

 هلصأ يذلا هدلب نم هسنجف ث دجوام برقألا سنجلا يف ربتعي هنأ : لصاحلاو

 ريغ نم هسنج نم ىلوأ هميلقإ نم هسنجو رخآ دلب نم هسنج نم ىلوأ هنم

 دوسلا ديبعلا الإ دجوي مل نإو:،هريغ نم ىلوأ هيف تام يذلا هدلب يف نمو 5هميلقإ
 مهسناجي نم دجوي مل نإ ضيبلا كلذكو هوثرو دوسأ وهو هسنج ريغ نم نوررحملا
 ةبارقب هتدايزل سنجلا نم هريغ نم ىلوأ هسنج نم ناك نإ هقتعمو ،ضيبأ هنأ الإ

 .كلا

 .بألا ةتوقل هيبأ نم هسنجل هلام :ليقف سنج نم همأو سنج نم هوبا ناك اذإو
 . همأل ال هيلإ بسني دلولا نأ ىتح

 بسنلاب ثرإلا ىلع ًاسايق همأ سنجل ثلثلاو 3 هيبأ سنجل ناثلثلا : ليقو

 دعي ينإو ،هب قحأ وهو ،ناك سنج يأ نم يلاوملا:نم هيلإ قبس نمل هلام ليقو
 لام تزح دق :لوقيو ىضاقلا ىلإ رضحي نأب لاملا زوحب ضاق ىلإ قبسلاب اقباس
 ۔ ةنالف نب نالف وأ © نالف نب نالف :هلام ىلإ وأ ،تيملا راد ىلإ قبس ءاوس نالف
 إو تام دق اذك لزنم لهأ نم نالف نبا نالف قتعم فرعي بأ هل نكي مل نإ
 . قبسلاب هتنروو هكرت يذلا هلام ىلإ تقبس .ثراو كرتي

 ىلع قيضي الو ،نالف نب نالف قتعم نالف :لاق همأ الو هابأ فرعي مل نإف

 . كرتي مل وأ اثراو كرت هنأ ةفرعمل ؛سانلا عمج مكاح دنع ءانمألا وأ مكاحلا

 دنع قبس هنأ نيبت نإف ،ءانمألا ىلإ قبس نمم ىلوأ مكاحلا ىلإ قبس نمو
 دنع اقبتسا نإو .ىلوأ وهف هنايب خرأو مكاحلا دنع رخآلا قبسي نأ لبق ،ءانمألا

 . سانلا عمج مكاح دنع قبس يذلا امهالواف نيقرتفم ماكح

 ال ىثنالاو ركذلا هيف نووتسيو مهل لاملاف سنج لهأ نم هنأ تيملا رقأ نإو

 .رم ايك سنجلا نم ىلوأ وهف محر تيملل دجو نإو ،ضعب ىلع مهضعب لضفي
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 .رم ايك سنجلا نم

 نم ءادردلا وبأو ذاعمو سابع نباو يلعو دوعسم نباو رمع ناكو
 ةديبعو دوس" .ال او ةمقلعو لں أ در نب رب اجو ٠ مهنع هللا يضر ةب احصلا

 نيعباتلا نم يبعشلاو يعخنلاو دهاجمو سوؤاطو ءاطعو حي رشو قورسمو
 .ىلوملا نود ماحرأل ١ يوذ نوثروي

 .مدع عم ىلوملا ثاريم نأ ىلإ هللا همحر ناهدلا حلاص حون وبأ بهذو

 . ينثريو هثرأ هنع لقعأو ينع لقعي ناك اذإ :لاق ،هقتعمل ثراولا

 _ قتعملا نأ : : مهنع هللا يضر سابع نبا نع ديز نب رباج نعو

 ىلوم نم ةزمح ةنبا ةلي هللا لوسر ثروو - حتفلاب ۔ قتعملا ثري ۔ رسكلاب
 .اهل

 .هقتعم هثري ىلوملا نأ يأ © رظنألا وهو : لينلا يف لاق

 يلع نع ةياور وهو يرصبل نسح نعو تباث نب ديز نع هلثم ىورو

 هنإف 3 دنسملا بيترت ة يف بوقعي يأ خيشلا عينص هيضتقي و . بلاط يبأ نب

 هرهاظو 6 ثيراوملا باب ف «بسننلا ةمحلك ةمحل ءالولا ( 6 ثيدح ٣

 .بسنلاك ءالولا هلعجل هقتعأ نمم ىلوملا ثرا توبث ىلع هب لالدتسإلا

 :لاقو «بهويالو ءالولا عابيالو قتعأ نمل ءالولا : لاق ةلي هنع يورو
 . «تباث بسن ءالولا »

 ةمحلك ةمحل ءالولا» ةلم هللا لوسر لاق :لاق رمع نب هللادبع نعو

 هلعأو ،نابح نبا هححصو . مكاحلا هاور «!بهويالو عابيال ٥بسنلا

 . يقهيبلا

 ۔ ماللا مضب ةمحللاو يلاعلا هدنسب عيبرلا ردص جرخأو : تلق
 . ةبارقلا

 مضلاو .اضرع جسنيام حتفلاب ۔ بوثلا ةمحو : حابصملا يف لاق
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 ۔ ةمحللاو “بلعن هيلع رصتقاو ،ريغال حتفلاب : يئاسكلا لاقو 5.ةغل

 ةبارق يأ ٥&بسننلا ةمحلك ةمحل ءالولاو .ةغل حتفلاو { ةبارقلا _ مضلاب

 .هأ بسنلا ةبارقك
 . هقتعمل ىلوملا ثاريم نأب نيلئاقلا ةلدأ هذهف

 نأ هانعم نأ لامتحال هيف ليلد ال ءالولا ثيدح نإ : لوقن نأ انلو

 ىلإ ةفطنلاب هجرخأ بألا نأ ايك امكح بسنلا ىلإ ةيرحلاب هجرخأ ديسلا
 ًايضاق نوكيال . ماكحألا زيح ىف مودعملاك ناك دبعلا نأل |ًاسح . دوجولا

 هذه دوجو ىلإ ةيرحلاب هديس هجرخأف الدعمالو ادهاش الو ًايلاو الو

 ءاج كلذلف قتعملاب طينأ بسنلا مكح هباش الف اهمدع نم ماكحألا

 ۔ فاقلا رسكب ۔ لقعي هنوك يف بسنلا ةبترب قحلأو قتعأ نمل ءالولا

 ىوقيالف ثرإلا امأ ،بهويالو عابيال ءالولا نأو اهحتفب ۔ هنع لقعيو
 ليلدب الإ تبثت الف ةدايزلا مدع لصألاو ٥ ثيراوملا ىف ةدايز هنأل هيلع

 «تباث بسن هنأ » ثيدحو !ةلمتحم ةلمتحم ءالرلا ثيداحأو 3 هيف لاےتحا ال

 هب طقس لامتحالا هيلإ قرطت ايلف لقعلا يفو ثيإلا يف نوكي نأ لمتجي
 .لالدتسالا

 مكحلا ف صن يهو . ثيداحألا نم انمدق ايب ضراعم وهف : : اضيأو

 عم سايق & خلا هنع لقعأو ينع لقعي ناك اذإ : هلوقو إ ىلوأ اهب ذخألاف

 .ربتعم ريغ وهف صن
 مدع عم رخالا امهدحأ ثرول ثرإلا يف بسنلاك ناك ول : : ًاضيأو

 - حتفلاب ۔ قتعملا ثري ۔ رسكلاب ۔ قتعملا نأب نولئاقلاو .قحألا ثراولا

 . سكعلاب مهنم لاق نم لق
 :لاق ةيضقألا يف يبطرقلا هركذ اهل ىلوم ةزمح ةنبا ثيروت ثيدحو

 كرتو ىفوت ةزمح ةنبال ىلوم نأ : يبعشلا نع دلاخ يبأ نع عيكو انثدح
 , فصنلا ةزمح ةنباو فصنلا هتنبا ةلي هللا لوسر رلا .ةزمح ةنباو هتنبا
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 : ةنباو 6 اهدعب مأ ضئارفلا لبق اذه ناكأ يردأ ال : يبعشلا لاق

 ضئارفلاو ،ءاضقلا ةرمع ماع عبس ةنس ةكم نم يلع اهجرخأ اهنإ
 . ليلقب دحأ لعب تلزن

 ربغ يهو ةكم نم تجرخ اهنإ ١ مهضعب 9 اقو :رصن يب أ نب ا ل اق

 هذه ىن اهالوم تومو اهقتعو اهكاردإ نكمأ دقف كلذ ناك نإف ،كردم
 . ىهتنا .6 ضئارفلا لوزن دعب ةدملا

 :لاق هيوار نإف هتحص ريدقت ىلعو ‘لسرم ثيدحلا اذهف : تلق
 .هيوار لاق ايك لمتحم وهف ،اهدعب مأ ضئارفلا لبق ناكأ يردأال
 . ثيداحألا نم هانركذ ايب ضراعم

 نأ نوطرتشي هالوم نم ىلوملا ثيروتب نيلئاقلا رثكأ نإ : اضياو
 نأ امإف ،تنبلا وهو مهس اذ كانه نأ اذه مهثيدح يفو ثراو هل نوكيال
 نأ امإو ،ثيدحلاب المع ،الثم مهسلا يذ نم لضفام ,ثري هن إ اولوقي
 . ةقباسلا ثيداحثالاب المع هتلآ ثربال اولوقي

 رم اك ىلوملا نم ىلوأ محرلا اذ نأب ىتفأ يبعشلا نإف :اضيأو

 ربغ وأ ة ةحيحص ةياورلا تناك ول هنأل 7 ةياورلا يف : حدق هتياور ريغب هؤاتفإو

 .اهفالخب يتفي نأ هل زاج امل ةخوسنم

 ثالث ةأرملا ثرتالا ةي هنع عقسألا نب ةلئاو ثيدحب ًاضيأ اولدتساو
 ام ىوقأ اذهو «هيلع تنعال يذلا دلولاو اهطيقلو اهقيتع ،تيزاوم
 . يدنع هب اولدتسا

 كلمت نأك اهنم بسن اذ ناك نإ :لاقي نأب ليوأتلل لمتحم هنأ : هيفو
 رهاظلا نم اديعب ناك نإ إ وهو ،©بسنلاب هثرتف اهيلع قتعنيف اهابأ و اهنبا

 لاقو 6 هالوم ثري ل هر زا رمع نبا نع تبئامو ٠ ثيداحأل ١ نم رمام هب رقيف

 نب ا نع باغ امل ةلثاو ثيدح تبث ولو . هتذخأل ل ناك ول  هثاريم ف
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 6ىولبلا هب معت امم هنأ اميسالو ،اهل هعبتتو ةنسل ا نع هصحف ةدشل رمع

 نم هانركذ ايب ضراعم وهف هيلع رمعا نبا عالطإ مدعو هتوبث ضرف ىلعو
 .ىلوأ اهب ذخألاف مكحلا يف صن اهنألو 5 ةاقثلا قرط نم اهتوبثل ثيداحألا
 . ملعأ هللاو

 ناتدئاف

 اذا :رهزألا لاقو ٤ سنجب نوثراوتيال ةرسايبلاو سرفلاو برعلا نأ : ىلوألا
 . سانجألاب ثراوتي نمم وهف رسيب نب رسيب نب رسيب ناك
 نم لثمك هلام عيمجب يصوي نأ هلف سنجلاب ثراوتي ناك نم : ةيناثلا
 هب صوي ملو ءارقفلا ىلع يلام اوقرف :هتوم دنع لاق نإو ،هل ثاروال
 ءارقفلا ريغل وأ ءارقفلل هب ىصوأ نإو ،ةيصو لقي مل ولو ،ءارقفلل هنإف
 نإف ،ىلوأ هل رقملاف ثراوب رقأف سنجلا ريغ ثراو هل نكي مل نمو 5دكوأ
 هللاو ، يراوحلا وبأ هلاق سنجلا نود هلك لاملا ذخأ نيجوزلا دحأ ناك

 .ملعأ
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 باب
 سوجملا ثاريم ف

 '«نيتلم لهأ ثراوتي ال» : ةلي يبنلا نع ءاج : هلللا همحر رثؤملا وبأ لاق

 وأ ينارصن ميمح هلو يدوهي تام اذإو .ةدحاو ةلم مهلك كرشلا لمهأو

 نإو مهنيب نوملسملا لخدي مل مهماكحاب مهٹيراوم اومسق نإف يسوج
 . ضعب نم مهضعب انثروو . نارقلا مكحب مهنيب انمكح انيلإ اوعفارت

 مهنإف عاضر وأ بسن نم ءاسنلا نم هللا مرح نمب جوزت يسوجم لكو
 مهلاومأ اومسقو مهنيب اميف ةثراوم مهنيد يف ناك نإف © جيوزتلاب نوثراوتيال
 اونادو هب اوضارتام ضقن ي اولخدي ملو نوملسملا مهنع تكس مهماكحأب
 ولو ا مهنيد يف هولحتسا ام در مهيلع نكي ل كلذ ىلع اوملسأ نإف 7هب

 مث جيوزتلاب هنم اهثاريم تذخأف كله مث هتنبا وأ همأ جوزت ايسوجم نأ
 .تذخأ ام در اهيلع نكي ل تملسأ

 : عورف

 نإف . همأل هتخأو هتنب تراصف اتنب هل تدلوف همأب جوزت يسوج : لوألا

 اهل سيلو { ةبصعلل يقابلاو ؤفصنلا هتنبالو سدسلا همألف ع كله

 .اهسفن تبجح دقف . هتنبا اهنأل ءىش همأل هتخ أ اهنوكل

 همأ تثرو تام ولف . اتنبو انبا هل تدلوف همأب جوزت ىسوج :يناثلا

 مالغلا تام ولف نبيثنألا ظح لثم ركذلل يقابلا هدالوأ ثروو و اسدس

 . ةبصعلل يقابلاو ثلثلا همألو فصنلا هتخأل ناك

 8 هلام يثلث اتثرو تام نإف 0اتنب هنم تدلوف هتنباب جوزت يسوج : : ثلاثلا

 نود اهلام اهتنب توح اهب جوزت ة ىتلا ىركلا تتام نإف . ةيصعلل , ىقابلاو يقابلاو

 زاثلا فصنلا ذخاتو !اهتنب اهنوكل ر فصنلا ذخأتف ،ايهتبصع

 يهو اهمأ تكرت دقف ىرغصلا تتام نإو .اهيبأل اهتخأ اهنوكل ًابيصعت
 . ةبصعلل سدس ىقبيو فصنو ثلث اهلف ء اهيبأل اهتخأ

 هريغو عيبرلا دنع ثيدح ىنعم يف اذه )١)
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 اومستقا مهنع كله نإف اتنبو انبا هل تدلوف هتنب جوزت يسوجم : عبارلا
 لبق نم ثاريم اهب جوزت يتلا هتنبال سيلو نييثنألا ظح لثم ركذلل لاملا

 . ةلاخو ةمعو خا تنبو اهتنبو تخا نم مراحملا رئاس اذكهو 5 ةيجوزلا

 : ةدئاف

 تاف ٦ مراحملا نم امهريغ وا هتخا وا همأ ملع ريغب ملسم جوزت نإ

 . ملعأ هللاو دساف حاكنبال بسنب هتثرو ٠ امهرما نابو اهنع

 ةمتاخ

 اوعفتنيل مهيلا بلج مهريغ نم مهئرإف ،نوثرويالو نوثري ءايبنألا
 امل مهنع بلس مهل مهريغ ثرإو ©كلذ ريغو نوسبليو نولكأي ايب نيدلل
 : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل لاملا تيبل محلايف ٠ مهتماقإو نيدلل وه

 ه أ ملعأ هللاو 0٨ . ةقدص هانكرتام \ ثرونال ءايبنألا رشاعم نحنا»

 . ةدايزو فرصت ةمئألا بطق

 هيلع قفتم )١(
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 ن انلا مسقل ١

 لئاسملا حيحصتو تاكرتلا ةمسق ف

 ةمتاخو باوبأ ةعبرأو ةمدقم هيذو

 . عبرألا بسنلا نايبو ةتسلا ماهسلا جراخم يف :ةمدقملا
 .لوعلا ف : لوالا بابلا

 . درلا ف : يناثلا بابلا

 . عبرأ وأ ددع ثالث وأ نيتدع وأ ةدع ىلع راسكنإلا يف ف : : ز ثلاثل بابلا

 كلذ حيحصتو
 : لوصف ةسمخ هيفو : عبارلا بابلا

 خسانتلا يف :لوألا لسكلا
 . ىمدهلاو ىقرغلا لئاسم حيحصت يف : يناثلا لصفلا

 . ىشنخلا لئاسم حيحصت يف : : ثلاثلا لصفلا

 . هلئاسم حبحصتو راكنإلاو رارقالا يف : عبارلا لصفلا

 . هماكحأو هماسقأ نايبو صيوعلا يف : سماخلا لصفلا

 .بلاطلا هيلإ رقتفي باسحلا نم ءيش نايب يف : : ةمتاخلا

 قيفوتلاو ةناعالا لأسن هللاو
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 ةمدقم

 ةتسلا ماهسلا جراخم ف

 نإ مهسوو عر غلبم نم مهتضي رف تمسق ةبصع تدرجت ١ ذإ هنأ ملع ا

 اروكذ اوناك نإ روكذل ا فعضو ثانإل ا سووءر نمو 6اروكذ اوناك

 تماق مهسأ وذ مهعم ناك نإف ركذلا فصن ىشنألل نأل .انانإو

 تسلا ضئارفلا أشنت اهنمو ةعبس جراخملاف همهس جرحم نم ةضيرفلا
 .ةينايثلاو { ةعبرألاو ث ةئالثلاو ،نانئالا يهو ،اهاوس اهل جرخن الو
 ةمسق كلذ نم مهدوصقمو { نورشعلاو ةعبرألاو رشع انئالاو | ةتسلاو
 لك لصأف .هنم حصت ددع لقأ بلطو .ةحيحص دادعا ىلع ماهسلا

 .اهضورف وأ .اهضرف هنم حصي ددع لقأ رثكأ وأ ضرف اهيف ةلأسم
 ؛ بصاعو جوزك ٠ قابو فصن ىلع تلمتشا ةضيرف لك ماقم :نانلالان
 3 ء ء . . 3 ء ٠ س

 رأ ؤببصاعو يه وأ .مآ ريغل تخاو تنب وأ ؤ\بصاعو تنب وأ
 .ةيفصنلا هذه ىمستو . جوزو ةقيقشك فصنو فصن ىلع تلمتشسا

 .اه ريظنأل يأ ةميتي ةرد :مهلوق نم ةميتيلاو .نيفصلا عامتجال
 . فصنو فصنو .قفابو فصن ن اتلأسم نىنلاللف

 دلو رغ بصاعو مأك قاب و ثلث ىلع تلمتشا ةضي رف ماقم : ةنالثللو
 . ! . . ع . ., __

 بأ ريغ بصاعو }دحاو نم رثكأ مأل ةوخإ ىلع وأ .ةوخإو نبا دلو وأ
 وأ . بصاعو نيتنبك قابو نيثلث ىلع تلمتشا وآ ،نبا دلوو دلوو دجو
 رثكأف نيوخأك نيثلثو ثلث ىلع تلمتشا وأ ابصاعو مأ ريغل نيتخأ
 : لئاسم ثالث ةثالثللف اهريغل رثكأف نيتخأو .مأل

 . قابو ناثلثو ‘ ناثلثو ثلثو \ قابو ثلث

 بصاعو ةجوز وأ ،نباو جوزك قابو عبر ىلع ةلمتشم ةضيرف ماقم :ةعبرألاو
 .مع نباو ةقيقشو ةجوزك قابو فصنو عبر ىلع ةلمتشم وآ نبا ريغ

 ةجوزك قابو 0 قاب ثلثو عبر ىلع ةلمتشم وأ ،بال خاو تنبو جوز وا

_ ٨٦ 



 عبرو ،قابو فصنو عبرو ،قابو عبر لئاسم ثالث ةعبرأللن . ني وبأو
 . قابو قاب ثلئو

 ىلع ةلمتشم وأ .دالوأو ةجوزك قابو نمث ىلع ةلمتشم ماقم : ةيناثلاو ةيناثلاو

 .قابو نمث ناتلأسم اهلف بصاعو تنبو ةجوزك قابو فصنو نمث

 . قابو فصنو نمثو

 يه وأ ‘ اهريغل ةوخإ و مأك قابو سدس ىلع ةلمتشم ماقم : ةتسلاو : ةتسلاو

 مأ نم ةوخإو ةدجك قابو ثلثو سدس ىلع ةلمتشم وأ إ هدالوأو
 تاوخأو ‘ أل تخاك فصنو ثلثو سدس ىلع ةلمتشم وأ . بصاعو

 وأ \تنبو نبا تنبو نيوبأك فصنو سادسأ ةثالث وأ .ةقيقشو . مأل
 سدسو نيثلثو ثلث ىلع تلمتشا وأ . تاقرفتم تاوخأ ثالثو مأ
 ثلثو فصنو سدس ىلع تلمتشا وأ } مو مأ ريغل نبتخأو مأل ةوخإك

 .رثكاف نيتقيقشو مأل ةوخإو جوزو ةدجك نيثلنو

 ثلثلا هكراش نإف { ةتس نم هجرخمف درفنا اذإ سدسلا نأ : : لصاحلاو

 اذكو .اضيأ ةتس نمف ۔ اهلك هذه عمتجت دقو ۔ فصنلا وأ نانلثلا وأ
 هذه تعمتجا نإو ،طقف ناثلث وأ طقف ثلئو فصن عمتجا نإ
 . ةتس نم تمات ةئالنلا ضورفلا

 ةجوزو مأك نابو عبرو سدس ىلع ةلمتشم ةضيرف ماقم :رشع انئالاو

 و أ 0 بصاعو م أو ةجوزك قابو ثلثو عبر ىلع ةلمتشم وآ ،بأل خأو

 عبر ىلع وأ ؤ،بصاعو تنب نم رثكأو جوزك ،قابو نيثلثو عبر ىلع

 .مأل ة ةوخإ و ةقيقشو م أو ةجوزك ثلثو فصنو سدسو

 عم وأ إاعم امهعم وأ ،نيثلثلا عم وأ .ثلثلا عم عبرلا نأ :لصاحلاو
 .رشع ىنثا نم الإ موقيال سدسلاو .امهدحا

 نمل { وأ .نابو نيثلثو نمث ىلع ةلمتشم ماقم : : نورشعلاو ةعبرألاو

 ةجوزك لوألاف قابو فصنو سدسو نمث وأ .نيثلثو نيسدسو
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 مأو ةجوزك ةثلاثلاو © نيتنبو نيوبأو ةجوزك ةيناثلاو ابصاعو نيتنبو
 . قيقشو تنبو

 ةضيرفلا تماق نيثلثلا وأ سدسلا عم عمتجا اذا نمثلا نأ :لصاحلاو

 . ملعأ هللاو ،نيرشعو ةعبرأ نم

 :تاهيبنت
 نم دنع اهاوس ضلئارفلل جرخال ةعبسلا لوصألا هذه نإ :لوألا

 لوصأل ١ نمف . بهذملا وه هن أ تملع دقو دحلا عم ةوخال ١ ٹرويال

 ٠ ةخ وهو . ضرف نم رثكأ ىلع تلمتشا نإو ضئارفلا دارفناب موقيام

 : ةيناهثلاو { ةتسلاو { ةعبرألاو .ةثالثلاو .ناننالا

 . هل فصنلا ةكراشمبو فصنلا دارفناب موقت :نانثالاف نانثالاف

 . هل نيثلثلا ةكراشمبو ثلثلا دارفناب موقت : : ةالثلاو

 . هل فصنلا ةكراشمبو عبرلا دارفناب موقت : :ةعبرألاو

 .ضورف ةسمخ لمشت دقو سدسلا دارفناب موقت : ةتسلاو
 . هل فصنلا ةكراشمبو نمنلا دارفناب موقت : : ةينايثلاو

 رشع انثالا نالصأ وهو ضورفلا دادعتب الإ موقي الام اهنمو
 وأ 6 وأ ۔سدسلاو عبرلا عامتجأب الإ إ رشع انثالا انثالا موقت الف نورشعلاو ةعبرألاو

 ثلثلاو سدسللا عبرلا عم عمبت دتو : دقو نانلثلاو عبرلا وأ .ثلنلاو عبرلا

 .اهريغل رثكأف نتخاو . مأل رثكأف نب وخأو ةدجو ةجوزك .نينلثلاو

 ١ثلثلا وأ ۔سدسلا عم نمثلا عامتجأب الإ موقتال : نورشعلاو ةعبرألاو

 . ملعأ هللاو } نيثلثو نيسدس نمثلا عم عمجت دقو ؤنيذلثلا وأ
 نمثلا عامتجا روصتي الف رخآلا عم عمتجيال ضورفلا ضعب نإ : :يناغلا

 .مهمدع عم مألل ثلثلاو . هاللا عم ةجوزلل نمنلا نأل ي ثلثلاو

 مألا ثرت نمنلا ةجوزلا ثرت ثيحف . اضيأ مهمدع عم اهدالوألو

 نأل عبرلاو نمنلا عامتجا روصتيالو . مألا ةوخإ طقسيو . سدسللا
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 مهعم جوزلا هذخأيو عبرلا مهمدع عم ثرتو دالوألا عم ةجوزلل نمثلا
 ةتسلا ضورفلا نم دحاو لكو .ةضيرف يف نيجوزلا عايتجا روصتي الو
 ةضيرف يف نوكي الف سدسلاو فصنلا الإ هلثم عم هعايتجا عنتمي
 .ناثلثلا اذكهو .ثلثو ثلئالو ، نمثو نمنالو ، عبرو عبرو .ةدحاو
 ملعأ هللاو .رخألا ريغ امهدحأ ناضرف امه ذإ ناثلثو ثلث هنم سيلو

 جرحم ىلإ رظنت نأ ةعبسلا لوصألا نم روكذملا ةماقإ ةقيرط نإ :ثلاثلا
 فصنلا جرخمف دحاو ضرف ىلع ةلمتشم ةضيرفلا تناك نإ ضرفلا
 اذكو ةثالث نم ثلثلا جرحمو .حيحص فصن هل ددع لقأ اهنأل نينثا نم

 نم نمثلاو 6 ةتس نم سدسلاو { ةعبرأ نم عبرلا جرخو نيثلثلا جرخ

 . ةينامث

 .اهجراحم ىلإ رظن ضورف وأ ءايهيجرحم ىلإ رظن ناضرف عمتجا ناف
 تماقو رخآلا يف امهدحأ برض الثم ثلثو فصن عامتجاك انيابت ناف

 سدسلاو عبرلا عايتجاك اقفاوت نإو . برضلا لصاح نم ةضيرفلا
 نإو .هلصاح نم ةضيرفلا تماقو رخآلا لماك يف امهدحأ قفو برض
 تماق هنمو .ايهيجرحخم دحأب ئزتجا نينلثلاو ثلثلا عاتجاك الئام
 فصن وا . عبرو فصن وا .ثلثو سدسك الخادت نإو . ةضيرفلا

 .هجرحم نم ةضيرفلا تماقو ربكألاب ئزتجا { نمثو

 نم ةبسن نم هرغو ثرإلا لئاسم ف نيددع لكل دبال هنأ : لصاحلاو

 : يهو عبرا بسن
 . لخادتلاو . لثامتلاو ، قفاوتلاو 5 نيابتلا
 .نانيابتمف .ةسمخلاو ةعبرألاو ةنالثلاو نيننثالاك افلاخت نإف

 .احيحص افصن امهنم لكل نإف . ةتسلاو ةعبرالاك ءزج يف اكرتشا نإو

 ءازجألا رئاس اذكهو “حيحص ثلث ايهنم لكلف ةعستلاو ةتسلاكو
 . ناقفاوتمف .رشعلاو نمنلاك
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 ثلث اهنم لكل ناك نأب عزج ف اكرتشا نإف نيددعلا رظنن نأ هلصاحو

 . ناقفاوتمف رشع ىلإ حيحص سدس وا حيحص

 .ناث ددعب لب .رغصألاب ربكألا ىنفيال نأ : مهضعب لاقام هانعمبو
 ءزج ددعلا كلذلو ددع لك ينفي دحاولا نأل دحاو ربغ ددعلا كلذو

 يقب ةينامثلا نم اهتطقسأ ولف إالثم ةتسلاب ىنفتال ةيناينلاف احيحص
 .ثلاث ددعب ىنفتف نانثا

 : نالثايتمف ةثالثو نينثاك رخآلا امهدحأ لام نإو
 هطقست نأب ربكألا رغصألا ىنفآو رغصأ رخآلاو ركأ امهدحأ ناك نإو
 مسقنيف رغصألا ىلع ربكألا مسقت وأ 6ىنفي ىتح ةرم ةرم ربكألا نم

 ول ةعبرألا نإف . ةتسو ةنالثو . ةعبرأو ننناك نالخادتمف رسك الب ٦

 رسك الب تمسقنال نينثا ىلع اهتمسق ولو ‘تينفل نيننا نينثا اهتطقسا
 . ةتسلاو ةنالنلا اذكهو

 نايمسيو إ هيلع لوخدملا فصن ىلع ديزيال نأ لخادلا يف طرتشيو
 . لك يف ءازجألا وأ نيئزجلا دوجو يف ايهبسانتل نابسانتم

 .تارم نوكي دقو ةرم رغصألا لنم ربكألا ددعلا يف نوكي دق هنا ملعاو

 سدس رغصألا نإف .نيرشعو ةعبرأك يناثلاو .قباسلا لانملاك لوألاف
 ةتس ىلع هيلع هتمسق ولو .ينفل تارم تس هنم هتطقسا ولف .ركألا

 . ملعأ هللاو رسك الب مسقنال
 ةدئاف

 هلوق يف : عضاوم ةثالث يف ميظعلا نآرقلا يف فصنلا ىلاعت هللا ركذ دق
 كرتام فصن مكلو هلوق يو 6ه%فصنلا اهلف ةدحاو تناك نإوإل
 .0}ه كرتام فصن اهلف تخأ هلو هلوق ينو ؤ"هإمكجاوزأ

  

  
 ( ١ ) ةروس ١ انل - ١ ١

 ( ٢ ) ةروس ١ ال ء۔١٢

 )٣( ۔ ءانلا ةررس ١٧٦١



 'ههعبرلا مكلف دلو نهل ناك نإف هلوق يف : نيعضوم يف عبرلا ركذو .
 0١4. متكرت امم عبرلا نهلو هلوق يلو

 دلو مكل ناك نإف ىلاعت هلوق وهو : دحاو عضوم يف نمثلا ركذو
 .ه متكرت امم نمثلا نهلف

 نهلف نيتنثا قوف ءاسن نك نإف هلوق يف : نيعضوم يف نيثلثلا ركذو
 .“١ه4كرت امم ناثلثلا اهلف نيتنثا نك نإف هلوق ينو مهكرت ام ائلث

 .'»هثلثلا همألف هاوبأ هثرووإل هلوق يف : نيعضوم يف ثلثلا ركذو

 ”هثلنلا يف ءاكرش مهف هلوق ينو
 ايغم دحاو لكلف هلوق يف : عضاوم ةثالث يف سدسلا ركذو

 هلوق ينو ؛ه“سدسلا همألف ةوخإ هل ناك نإف هلوق يفو )ه سدسلا
 .0»“سدسلا ايهنم دحاو لكلف تخأو خأ هلو

 )١ ( ۔ ءاسنلا ةروس ١٢ ) ٦١ ( ۔ ءاسنلا ةروس ١١

 ) ٢ ( ۔ ءانلا ةروس ١٦٢ ) ٧ ( ۔ ءاسنلا ةروس ١٦
 ) ٣ ( ۔ ءاسنلا ةروس ١٦٢ ) ٨ ( ۔ ءاسنلا ةروس ١١

 ) ٤ ( ۔ ءاسنلا ةروس ١١ ) ٩ ( م ءاسنلا ةروس ١١
 ) ٥ ( ۔ ءاسنلا ةروس ١٧٦ )١٠( ءالا ةروس ۔١٢
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 لوألا ب ابلا

 لوعلا ي

 : بلاطم ةثالث هيفو
 لاعأ نم لوأ ىلإ ةراشإلا هيفو ءاحالطصاو ةغل هدح يف :لوألا بلطلل
 .لوعلا يف فالخلا ركذو ،ضلئارفلا
 . هتوبث ىلع لالدتسالا يف :يناثلا بلطملا

 . لخادم ةثالث هيفو 5 هتيفيك يف :ثلاثلا بلطملا

 ديهمت
 دوصقملا م امأ همدقن

 وا اهنع اهصقن وا اهل ماهسلا باعيتسا رابتعاب ةضيرفلا نأ ملعا
 تيمس اهتواس نإ اهنأل . ةلئاعو ةصقانو 5 ةلداع : ىمست اهيلع اهتدايز

 تاوخأ ثالث ةكرات ةروص يف سادسأ ةثالثو فصنك كلذو ]ةلداع
 الو ةدايز الب ماهسلا اهبعوتست ةتس نم مهتضيرف ناف إامأو تاقرفتم

 ماهسلا ةنالنثلا هذهف . مأو نبا تنبو تنبك .ةصقان تيمس تصقن نإو

 دعب يقابلا ذخأي بصاع ةضيرفلا يف ناك .ءاوسو . ةضيرفلا بعوتست م

 صقنتو اهلهأ يف دريف لوألا لانملاك نكي ل وأ ،الثم نباو ةجوزك ضورفلا
 . هلجأل

 ماهسلا نإف ©نيتقيقشو جوزك ،ةلئاع تيمس ماهسلا تداز نإو
 .اهيلع مسقتف ةعبس ماهسلاو ةتس نم اهجرخمف } ةضيرفلا ىلع تداز
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 : ماسقأ ةعبرأ هريغو لوعلا رابتعال ةعبسلا لوضالا مث
 .انلثم اك اهدحو ةتسلا يهو ٥ ثالثلا هيف روصتي مسق ۔ ١

 نيذه ماهس ناف 3 ةيناثلاو ةعبرالا وهو اصقان الإ نوكيال مسقو ۔ ٢

 .اهبعوتستال نيلصالا
 اهقرغتست ةراتف ةثالثلاو نانثالا وهو ءاصقانو الداع نوكي مسقو ۔ ٢

 يف نيثلثو ثلئو ، ةقيقشو اجوز ةكرات ةروص يف فصنو فصنك ماهسلا

 هتنب كراتك ايهبعوتسنال ةراتو .اهريغل رثكأف نيتخأو مأل ةوخإ كرات ةروص
 . كلذك اهتقيقش ةكراتو .الثم

 .نورشعلاو ةعبرألاو ررشع انثالا وهو 5الئاعو اصقان نوكي مسقو ٤
 :نايسق مزال رغ وأ امزال هصقن ناك ء ءاوس صقانلا من

 .اهفعضو رشع انئالاو انثالاو ةينايثلاو نانثالا وهو 5ادبأ؟ درف الإ ىقبيال مسق ۔ ١

 ةعبرألاو ةئالثلا وهو ‘ىرخأ درفلاو .ةرات جوزلا هنم ىقبي مسقو - ٢
 . ةتسلاو

 اهفعضو ةتسلا : ةثالث لوصالا ةعبسلا نم ةلئاعلاف كلذ تملع اذإف
 .اهادعام ةلئاعلا ريغو اهفعض فعضو

 ةثالثلا امأو ز هيلع عمجم ةينايثلاو ةعبرألاو نينثالا لوع مدع نأ ملعاو

 هنإف ،هنع هللا يضر لبج نب ذاعمل اهيف فالخلاو روهمجلا لوق ىلعف

 نان ىلاعتو هناحبس هلوق رهاظب اكسمت صللا تاوخألاب مألا بجيال

 نيتخأو اهنم نيتخأو مأ يف هبهذم ىلعف 6؛هلسدسلا همألف ةوخإ هل ناك

 . ةاراجم هانركذ كورتم لوق وهو { .ةعبرأ ىلإ لوعتو ةنالث نم اهلصأ بأل

 مألل خألاو دجلاو بألا :ةعبرأ الإ لاجرلا نم دحأل لاعي الو
 تس ف الا نيجوزلا دحأ اهيف نوكي ن أ دبال ةلئاع ةلأسم لكو . جوزلاو

 . هللا ءاش نإ يتأتس لئاسم

 )١( ۔ ءاسنلا ةروس ١١
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 : ماسقأ ةثالث ةثونألاو ةروكذلا رابتعاب لوعلا لئاسم مسقنتو
 ةعبسل تلاع اذإ رشع انثالا وهو ،اركذ الإ هيف تيملا نوكيال مسق ۔

 . نورشعلاو لور

 . ةعبسلا ريغل ةتسلا لوع وهو ، ىننا الإ هيف تيللا نوكيال مسق

 . كلذ ادعام وهو ،نارمالا هيف زوجي 3 ٣

 لوألا بلطملا

 احالطصاو ةغل لوعلا دح يف
 هيف ءالعلا فالتخا ىلا ةراشالاو

 . عفترا اذإ نازيملا لاع لاقي عافترالا :ةغل لوعلا
 ٦ اهماهس تدازو ،اهباسح عمترا الوع ةضيرفلا تلاع :حاسصملا ا :حابصملا يلو

 رثكألا ف فلألاب ىدعتيو . درلا ضيقن لوعلاف ٠ ءابصنألا تصقنذ

 .ه ا }اهلاعو ةضيرفلا ديز لاعأ :لاقيف .ةغل ف هسفنبو

 نم ةذوخأملا ماهسلا عومجم هغلبي ام ةدايز هنأب احالطصا فرعو

 لهأ ىلع ىلع صقنل ١ لوخد همزال نمو ،© هيلع ضورفل ا ماحدزا دنع لصال ١

 ماقمل ا اهم يفيال ضورف تعمتج ا هن ز كلذ دو ؤ مهصصح بسحب ماهسل ا

 ضورفلا ضعب صيصخت الو بجاح الب اهضعب طاقسإ نكي مو
 .لوبقم ريغ وهو حجرم الب حيجرت كلذ نأل صقنلاب

 .هيلع هللا ناوضر قيدصلا نمز يف الو 5ةلَي يبنلا نمز يف عقي ملو
 لاعأ نم لوآ وهف شهنع هللا يضر قورافلا نامز يف عقو ام لوأو

 ضئارفلا
 رمع ضئارفلا لاعأ نم لوأ :ايهنع هللا يضر سابع نبا نع يور

 مكيأ يردأام : لاقف ٠ اضعب اهضعب عفادو هيلع توتلا ه باطخلا نب

  

ا}٩١ -



 ائيش دجأ ام :لاقف اعرو اءرما ناكو . هللا هرخأ مكيأ الو ٦ هللا همدق
 قح يذ لك ىلع لخدأو صصحلاب مكيلع ةكرتلا مسقأ نأ نم ىل عسوأ

 ضئارفلا لوع نم هيلع لخدام
 ىلا تعفر املف ى ناتخأو جوز مالسإلا يف تلاع ةضيرف لوأ نأ يورو

 همح رخآلل قبي ل نيتخالا وا جوزلاب تأدب نإ : لاق هنع هللا يضر رمع

 نم لوأ وهو {! هنع هللا يصر سابعلا لوعلاب راشأف ٠ يلع اوريشأف الماك

 .تباث نب ديز ليقو ٠ بلاط ي أ يا نب ىل إع ليقو روهشملا وه اك هر , راشأ

 ىلع اوقفتاو . مهايإ رمع اشتسال كلذ يف اوملكت مهلك مهنأب عمجيو

 هنع يورو ،فالخلا سابع نبا رهظأ رمع رصع ىضقنا املف 5،لوعلإ
 ميأو { هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ضئارفلا لاعأ نم لوأ : لاق هنا

 . ةضيرفلا تلاع ام ةللا هرخأ نم رخأو هللا همدق نم مدق ول هلللا

 تفلخو تتام ةأرما ة ةضيرف نع لئس هنع هلا يضر رمع نأ كلذو

 ؛لاملا م عرفف فصنلا تحأللو فصنلا جوزل ا ضرفف .ام أو اتخأو اجوز

 .هيعبضب هبوث كسمأو دجسملا ىلإ اردابم ماقف ،ثلنلا اهل مألا نأ ركذتف
 افصن الإ لاملا ف هللا لعج ام هللاو ٠ نيملسملا رشاعم يىنوكردأ : لاقو

 :لاقف ؤ©بلطملا دبع نب سابعلا امل نطفف ؟ثاثلا ماقم نيأف افصنو

 اورسخ يأ اوعضو اذا ابرلا باحصأ ةلأسم اهلعجا اذا نينمؤملا ريمأاي

 . نوعضويو نوحبريف إةيلهاجلا يف ابرلاب رجتي نمم سابعلا ناكو ۔
 اومدقي نأ هيأر نم ىأرف رضاح سابع نباو مكحلا اذه ىلع رمع اهذفناف
 هرخأ مهيأو هللا همدق مهيأ : هل ليق 5 هللا هرخأ نم اورخؤيو هللا همدق نم
 ىتلا يهف ىرخأ ةضيرف ىلإ الإ هللا اهطبهي مل ةضيرف لك :لاقف ؟هللا

 رخأ ىتلا كلتف يقبام الإ امل نكي مل تلاز اذاي ةضيرف لكو . هقلا مدق

 .ريغتيال نمو همهس ريغتي نم ديري . هللا
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 ثرت ةجوزلاو ،اعبر وأ افصن ثري جوزلاف { ناوبالاو ,ناجوزلا :لوألاف
 .اسدس وأ اثلث مألاو . ايقاب وأ اسدس دخأي لاو انمث وأ اعير وا اعبر

 ىطعأو لوألا فنصلا ضئارفب أدب اوعمتجا نإف إ ةثرولا رئاس : :يناثلاو

 .رخآلل ءىش الف ةضيرفلا لوالا لمكتسا نإف ٠ يقبام يناثلا فنصلا

 افصنو افص لاملا يف لعجي مل اددع جلاع لمر ىصحأ يذلاو :لاقو
 ؟ثلثلا نيأف . هلك لاملاب ابهذ نافصنلا ناذه ي اثلثو

 :هل ليقف ، ةضيرف تلاع ام هتلا رخأ نم اورخأو هللا مدق نم اومدق ول :لاقو
 يبأ نب ءاطع هل لاقف . هتبهف ابيهم الجر ناك :لاقف ؟رمعل اذه لقت مل كلاب ام
 ام ىلع انثاريم مسقل تم وأ تم ول ائيش كنع الو ينع ينغي ال اذه نإ :حابر
 مهءاسنو انءاسنو مهءانبأو انءانبأ عدنلف اوءاش نإف :لاق ،نآلا سانلا هيلع
 . نيبذاكلا ىلع ةللا ةنعل لعجنف لهتبن مث انسفنأو

 نبا نع لقنامو : بيترتلا حرش نع القن هيلع هللا ةمحر بطقلا لاق
 :هلوقب هنع هللا يضر رمع نامز يف ةفلاخملا راهظإ نع راذتعا نم سابع

 سيل هنأو اداهتجأاو ايأر ناك هدنتسم نأب عطقلا يغبني 6هتبهف ابيهم ناك
 هملعل تكس امل كلذ هعم ناك ول هناف هيلإ ريصملا بجي رهاظ ليلد هعم

 نم فرع امل انيل مظعأو قحلا ىلإ ادايقنإ سانلا دشأ ناك رمع نأب

 نم هللا محر لاقو رمع أطخأو ةأرمأ تباصأ :ةرم لاق دقف هقالخأ

 يفو رمع نم هقفأ سانلا لك : ةيضق ف لاقو 8 هبويع رمع ىلإ ىدهأ

 كل اذه :ذاعم هل لاقف .دحلا اهيلع ميقي نأ دارأ يتلا لماحلا ةيضق

 .ذاعم لثمب نيتأي نأ ءاسنلا زجع :لاق ؟اهنطب ينام ىلع كلامف .اهيلع
 . هنع هللا ىضر هنع لقن امم كلذ ريغ ىلإ .ذاعم الول رمع كله

 نا تامرحلا يفنو فلاخي نأ قحلا يف هتظلغو هتدش تناك انإو

 اجوجحم راص هدنس ركذ ول هنأ نمأي مل سابع نبا نأ ريغ "كهتنت
 . عنتماف

 لوقو .ىلوألا ةياورلا يف فالخلا سابع نبا رهظأ :هلوق ىضتقمو
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 نامز ي افلاحم ناك هنأ }هتبهف ابيهم ناك : ةيناثلا ةياورلا يف سابع نبا

 .هدعب هرهظأ انإو . هل ًامتاك ناك هنكل رمع

 نامز ىف فالخلا نع تكس هنإ مهضعب لاق هلوق امأو :لاق نأ ىلإ

 هيفف قوقحلا نم هيلع هدلاو سابعلل امو قورافلا ىلع تناك ةبيهل رمع
 م نظيال 7 احصل ا ريغو كاذه لجأل هل رهظي اع تكسي فيك رظن

 رمع اميسالو ںاذه لثم يف مهلاح نم ملع امو مهب نظي فيكف إاذه
 . هنع هللا ىضر

 هعم نكي و ةيداهتجا ةلأسملا نأ باوجلا يأ - هلصحمو :لاق نأ ىلا

 .ها . هل رهظام راهظإ مدع هل عاسف هيلإ ريصملا بجي رهاظ ليلد

 الإ مهللا ةلهابملا ىلإ اعد دقو .رهاظ ليلد هعم نكي مل فيكو :تلق
 .هيلإ ءاعدلاو راهظإ ىلع وقي ملو ،لوعلا مدع الوأ ىأر هنإ لاقي نأ
 باوص هل نيبي و 6 هدنع هحجرت مدعل هر ةباحصلا رباكأو رمع ةهجاومو

 يقبو ،كلذ رهظي ملف هنع عجريف إهأر ام نالطب الو ،هيلإ عجريف هولاق ام
 رهظأف هلاقم ةحص لعب هل نيبت مث . هنع هللا ىضر رمع نامز هل امتاك

 مل نكل فالخلا سابع نبا رهظأ ةقباسلا ةياورلا نم ذخؤي ايك هيلإ اعدو
 ءاطع نع رم 1 لوعلا ىلع هدعبو هلبق عامجالا دقعناف 3هعباتي نم دجي

 هللاو ،نآلا سانلا هيلع ام ىلع انثاريم مسقل تم وآ تم ول :هلوق ين

 . ملعأ

 لوعلا توبث ىلع لالدتسالا يف

 سايقلاو \ عامجإلاو ] ةنسلاو . باتكلاب هتوبث ىلع لدتسا

 لاح نيب ةقرفتلا مدع ىضتقي ثيراوملا تايا قالطإف باتكلا امأ
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 مهصيصختو ضعب ىلع مهضعب ميدقتو ،مهدارفنا لاحو مهعامتجا

 . مكحت وهو حجرم ريغب حيجرت يعرش بجاح ريغ نم صقنلاب
 نود مهضعب صح ملو «اهلهأب ضئارفلا اوقحلأ » : ةيم هلوقف : ةنسلا امأو

 قاض نإو .هل ضرفام مهنم لك ىفوتسا مهل لاملا عستا نإف | ضعب "٨ ضعب

 سيلو ضرف لهأ مهن :أل عيمجلا ىلع صقنلا لخدأ كلذ نع لاملا

 . "ل ببسب لوعلا ناكف رخآلا نم ىلوأ مهدحأ

 ملف هدعبو فالخلا سابع نبا راهظإ لبق دقعنا دقف : عامجإلا امأو
 نيعباتلا نم دحأ نع الو سابع نبا ةعباتم ةباحصلا نم دحأ نع لقني
 اذه نإ :سابع نبال هلوقو ءاطع نع رم امل .راصمألا ءاهقف نم الو
 . خلا ائيش كنعالو ينع ينغيال

 اهعيمج نع ةكرتلا تقاض بوجرلا ف ةقفتم ةردقم قوقح اهنألف :سايقلا امأو امأو

 ىلع صقنلا عزوتيل ماهس ةضيرفلا يف ديزو .اهردق ىلع تمسقف تمسقن

 نع لقنام هلثمبو نويدلا باحصأب ضورفلا باحصأل اقاحلإ عيمجلا

 تيأرأ نينمؤملا ريمأاي : هنع هتلا يضر رمعل لاق هنأو هنع هللا يضر سابعلا

 هيلع رخآلو مهارد ةثالث هيلع لجرلو مهارد ةتس كرتو لجر تام ول

 لاقف ، معن :لاق ؟ءازجأ ةعبس لاملا لعجت سيلأ ؟عنصت فيك }ةعبرأ

 . كاذ وه : سابعلا

 ثلاثلا بلطملا

 هتيفيك يف
 لخادم ةثالث هيفو

 ةتسلا لوع يف لوألا لخدملا

 لوعلا ةيفيك راصحنا تفرع ةثالث ةلئاعلا لوصألا نأ رم امم تفرع اذإ

 : بتارم عبرأ ةتسلا لوعلف لخادم ةنالث يف

_ ٩٨ 



 اجوز ةكراتك ةعبس ىلا اهسدسب عفترتف ةعبس ىلار اوع : ىلوألا ةبترملا
 تاوخأ كرات يف اذكو { ةثالث فصنلا هلو ، ةعبرأ ناثلثلا اهلف نيتقيقشي
 تايمأللو . ةعبرأ تايوبأللف ٦ امأو ١ مأل نهلثمو .ةدحاو نم رثكأ نال

 لسرم زاجم اهسدسب تلاع :انلوقو ،ايهيسدسب اتلاع دحاو مأللو ،نانثا
 تلاع اهنأ ةقيقحلا يفو }ةتسلل اسدس دحاولا ناك يأ نوكلا هتقالع

 . يتأيس اميف هلثمو اهسدس لثمب
 .مأل تخاو بأل نيتخأو جوزك ةينامث ىلاب اهثلثب لوعت نأ :ةيناثلا ةبترملا
 يل اذكو دحاو سدسلا اهلو ،ةعبرأ ناثلثلا امهلو .ةثالث ه فصنلا هلف

 سدسلا ةيوبأللو .ةنال ةقيقشلل نإف . جوزو ةدجو ةيوبأو ة ةقيقش

 فصن ىلوأللف فصنلا جوزللو ،سدس دجللو 3 نيثلثلا ةلمكت دحاو
 . ناسدسو نافصن ةيناثلا يفو = سدسو ناثلثو

 نيتخأو ،بال نيتخأو جوزك }ةعست ىلا,اهفصنب لوعت نأ : ةثلاثلا ةبترل
 ناثلثو فصن لرألا يفف . جوزو ةدجو تاقرفتم ت اوخأ ثالن وأ مأل

 .سادسأ ةثالثو نافصن ةيناثلا يفو .ثلثو

 ىلإ هب عفترتف ,ةتسلا لوع ىهتنم وهو .اهيثلثب لوعت نأ : : ةعبارلا ةبترملا

 اثلثو }نيثلثو افصن اهيف نإف ؤ مأو ممأل نيوخأو نيتقيقشو جوزك .ةرشع
 تديزف سدسلاو فصنلا يقبف لاملا ابعوتسا ناثلثلاو ثلثلاف ،اسدسو
 ذخأ سدس هل ناك نمف .اهعومجم نم ةضيرفلا تمسقو ماهسلا

 .ارشع
 : ةلأسم ةرشع ثالث ةتسلا لوع لئاسمف .اذكهو

 .ةدجو مأ ريغل تخأو جوزك ،©سدسو نيفصن تاذ :ليألا

 .ةدجو مأل امهلثمو نيتقيقشك ،©“سدسو نيثلث تاذ : ةيناثلاو
 رال تخأو مأل ةوخإو ةقيقشك ،نيسدسو ثلثو فصن تاذ : ةثلاثلاو

 . ةدجو

 . نيتقيقشو جوزك نيثلثو فصن تاذ : ةعبارلا
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 . مأو ةقيقشو جوزك ثلثو نيفصن تاذ : ةسماخلا

 .ةدجو بأل نيتخأو جوزك ؤ©سدسو نيثلثو فصن تاذ :ةسداسلا

 . تاقرفتم تاوخأ ثالثو جوزك ،نيسدسو نيفصن تاذ : ةعباسلا

 ةوخأو ةدجو ةيوبأو ةقيقشو جوزك "ثلثو نيسدسو نيفصن تاذ : ةنماثلا
 . مأل

 مأو تاقرفتم تاوخأ ثالثك ،نيفصنو سادسأ ةثالث تاذ :ةعساتلا

    

 .ةدجو مأل ةوخإو رال تخأو جوزك ٠ سدسو ثلثو نيفصن تاذ : :ملا

 نيتخأو مأل خأو مأو جوزك ،نيثلثو نيسدسو فصن تاذ : ةرشع ةيداحلا
 . نيوبأل

 تاوخأو مأل ةوخإ و جوزك © نيثلثو ثلثو فصن تاذ : ةرشع ةيناثلا

 .بأل

 مأل ةوخإو مأو جوزك ،نيثلثو ثلثو سدسو فصن تاذ :ةرشع ةثلانلا
 . ںیتميمشو

 .روص ةدحاو لك تحتو }ةلأسم ةرشع ثالث هذهف

 .ةرشعو ةينايثك اجوز نوكيو ،ةعستو ةعبسك ادرف نوكي ةتسلا لوع
. ملعأ هللاو



 رشع ينئالا لوع يف يناثلا لخدملا

 . لئاسم عست يف اهيلاپ لوعتو بتارم ثالث اهلو ، طقف درفب لوعتو

 : ىلوألا ةبترملا
 : لئاسم ثالث يف كلذو رشع ةثالث ىلا اهسدس فصنب لوعت نأ

 نيتخأللو { ةثالث عبرلا ةجوزلل :ىلوألا ةروصلا يفف ماو نيتنبو اجوز وأ }مأو نيتقيقشو ةجوزك ؤسدسو نيثلثو عبر تاذ : ىلوالا ةلأسملا
 ناثلث نيتنباللو عبر جوزلل :ةيناثلا روصلا يفو ماهسلا ىلع صقنلا ءىزجتيل رشع ةثالث ىلإ عفرتو ةضيرفلا اهل لوعتف ،اهسدس بلطت مألا ىقبتو ‘ ةضيرفلا سدس فصن ومجو دحاو مهس ىقبي . ةينايث ناخلثلا

 . نايهس سدس مأللو

 ةجوز وأ ‘ نيوبأو تنبو جوزك . ناسدسو فصنو عبر : ةيناثلا ةلأسملا

 تنبللو ةثالث جوزلل :ىلوألا ةروصلا يفف ، تاقرفتم تاوخأ ثالثو
 ةجوزلل :ةيناثلا يلو رشع ةثالث ىلاإ تعفترا ،ةعبرأ ني وبأللو ةتس

 . مألل ىلل اذكو © نايهس ةي وبأللو ةتس ةقيقشللو ةنال

 ٠ مأل ةوخإ و ةقيقشو ةجوزك ثلثو فصنو عبر تاذ :ةثلاثلا ةلأسملا

 .ةعبرأ مألل ةوخإللو ةتس ةقيقشللو ةثالث ةجوزللف

 : ةيناثلا ةبترملا

 : لئاسم عبرأ ف كلذو رشع ةسمخ ىلإ اهعبرب لوعت نأ

 ,ةجوزو مأل ةوخإ و نيقيقشك . عبرو ثلثو نيثلث تاذ : ىلوألا ةلأسملا

 عبرلا اهف ضرفيف ةجوزلا تيقب {ةعبرأ مألا ةوخإلو ]،ينايث نيتقيقشللف
 .رشع ةسمخ ىلإ ةضيرفلا اهلجأل عفترتف .هب مهصصاحتو
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 وأ ،نيتنباو نيوبأو جوزك نيثلثو نيسدسو عبر تاذ :ةيناثلا ةلأسملا
 ةسمخ ىلإ نيتروصلا يف ةضيرفلا عفترتف ،نيتقيقشو مأل خأو ةدجو ةجوز
 : رشع
 تاوخأ ثالنو ةجوزك ٠ سادسا ةنالثو فصنو عبر : ةثلاثلا ةلأسملا

 ‘ ةيوبألل اذكو . اهتنبال اذكو ،نايهس سدس ماللف .ماو تاقرفتم

 ةسمخ ىلإ تعفترا شةثالث ةجوزللو رشع ينئالا فصن ةتس ةقيقشللو
 .رشع ٠

 ةقيقشو ةجوزك 3“سدسو ثلثو فصنو عبر ت اذ :ةعب ارلا ةلأسمل

 . ماو مأل ةوخإ و

 ي ةثلاثلا ةبترملا

 وهو رشع ةعبس ىلا,اهسدسو اهعبرب لوعتف رشع ةعبس ىلإ اهلوع
 : نبتلأسم ف كلذو إاهلوع ىهتنم

 ةقيقشو ةجوزك } ثلثو نيسدسو فصنو عبر تاذ : ىلوألا ةلأسملا

 فصنلا ةقيقشللو { ةثالث عبرلا ةجوزللف 5 مأل ةوخإو ةدجو بأل تخأو
 ثلللا مالل ةوخاللو ٠ ناهس نثلثلا ةلمكت سدسلا ةي وبأللو ةتس

 تعفتراف .رشع ةعبس ماهسلا تغلب ،نايهس سدسلا ةدجللو .ةعبرأ
 .ةضيرفلا اهيلا

 ماللو .عبرلا ةجوزللو “ثلثلا مهلو ،ناثلثلا ايهلف .ماو ةجوزو
 .رشع ةعبس تفغلب ] سدسلا
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 نيرشعلاو ةعبرألا لوع يف - ثلاثلا لخدملا

 :نيتلأسم يف نيرشعو ةعبس ىلإ ةدحاو ةرمب لوعتو
 تنبو تنبو ةجوزك « سادسأ ةنالثو فصنو نمث تاذ : لوألا ةلأسملا

 .دالرألا ناكمل نيرشعو ةعبرأ نم ةثالث نمثلا ةجوزلل نإف © نيوبأو نبا
 نيوبأللو ةعبرأ سدسلا نبالا ةنبالو رشع انثا فصنلا تنبللو

 . نيرشعو ةعبس ىلإ اهنمثب تلاع ةينايث ناسدس
 6 نيوبأو نيتنبو ةجوزك ،نيسدسو نيثلثو نمث تاذ : ةيناثلا ةلأسملا
 راصو هل تلوعف نمثلا يقبو }ةضيرفلا ابعوتسا ناسدسلاو نانلثلاف
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 لئاسم باقلأ يئ ةمتت

 : ةلهابملا ۔ ىلوالا

 تاذ ىمهو .ةلهابملا ىلا اهيف اعد سابع نبا نأل كلذب تيمس
 مث ؟ثلثلا نياف ،لاملاب ابهذ نافصنلا ناذه :لاق هنإف "ثلثو نيفصن
 .رمام خلا 3 مهعانبأو انءانبأ عدنلف اوءاش نإف :لاق
 : ةيناورملا ةيناثلا
 \ مأل ت اوخأ ثالثو } قئاقش ثالثو جرر : : يهو ع ارغل ءارغلا اضيأ ىمستو ا

 جوزلل 3 نيرشعو ةعبس نم حصتو ، ةعست ىلار لوعتو 5ةتس نم اهلصأ

 جوزب ضعب اهروصو .ةتس مالل تاوخألاو رشع انثا قئاقشللو ةعست

 نيتيمأللو ةعبرأ نيتقيقشللو 7ةنالث جوزلل :تاقرفتم تاوخأ تسو
 . تايوبألل ءىش الو ‘ ناےهس

 فصنلا جوزلا دارأف ،ةيمأ ينب نامز يف تعقو اهنأل ءارغ تيمسو

 اشف ،لوعلاب لاملا ثلث هل اولاقف زاجحلا ءاهقف اهنع ء اولأسف الماك

 .ءارغلا اهمسا ةتيملا نإ :ليقو ؤرغألا بكوكلا ةرهشك ترهتشا اهركذ
 .رغألا جوزلا مساب ءارغ تيمس اهنأ مهضعب ركذو

 ليقو ، كلملا دبع نمز يف ليقو ،ناورم نمز يف اهعوقول ةيناورم تيمسو
 . ناورم ينب نم جوزلا نأل

 ىلإ ةلئاع ةلأسم لكل بقل وه ليقو روهشملا وه ءارغلا هذه ةيمستو

 .امهرد نيرشعو ارانيد نيرشع اهجوز كرت ةجوز يهو ىرخأ ةيناورم مهلو

 مأل ناتخأو تاجوز عبرأ :اهتروصو .امهردو ادحاو ارانيد تنروف
 ةعبرأو ريناند ةعبرأ وهو لوعلاب لاملا سمخ تاجوزللف .ناتقيقشو

 ناورم نب كلملا دبع اهنع لئس ،مهردو رانيد ةدحاو لكل .مهارد
 .كلذب باجأف
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 :(ةمجعملا ءاخلاب) خورفلا مأ ۔ ةثلاثلا
 ماهسلا ةرثكل كلذب تيمس ء مأو مأل ناتخأو ناتقيقشو جوز يهو

 اذهب ةروصلا هذه صيصختو ،اهخارفأ اهلوح رئاطب مألل اهيبشت اهيف
 . ةرشع ىلا ةلئاع لكل بقل وه :ليقو روهمجلا بهذم وه بقللا

 .اهيف تاثراولاو ءاسنلا ةرثكل (ميجلاب) جورفلا مأ ىمستو
 هيلا, يهتني ام رثكأ وهو 5اهيثلثب تلاع اهنأل .اهحوضولءاجلبلا اهل لاقيو
 . لوعلا
 هنإف إاهيف هئاضقو هنامز يف اهعوقول حيرش ىلا ةبسن ةيحيرشلاب بقلتو
 ةأرما : هل لوقيف هيتفتسيف هيقفلا ىقلي جوزلا ناكف ،ةرشع نم اهلعج

 جوزلل :لوقيف نبا دلو الو ادلو كرتت ملو ءاهجوز تكرتو تتام
 ؟كاطعأ نم : هلأسيف .اثلث الو افصن تيطعأ ام : لوقيف ©٥ففصنلا

 خلا هبخبف كلذ نع هلأسيف ارش لوؤسملا ىقليف ؤحيرش :لوقيف
 متكتو ىوكشلا عيذت كنإ ،كروجف يل نيبت نالا : جوزلل حيرش لاقف
 . ىوتفلا

 : لمارألا مأ : ةعبارلا

 مأ تبقل اهيف تانراولا ءاسنلا ةرثكلف (ميجلاب) جورفلا مأ بقلتو
 ةيرانيدلاب بقلتو { لمارألا مأ تبقل ءاسن اهيف تاثراولا نألو ، جورفلا
 ةرشع عبس كرتو 5ارانيد رشع ةعبس فلخو تام لجر : لاقي هنأل ىرغصلا

 رانيد لكل هتكرت نمستقاف آتادجو تاوخأو تاجوز نيب نم ةأرما

 بأل تاوخأ ينايثو مأل تاوخأ عبرأو تاجوز ثالث :اهتروصو
 . مهس ةدحاو لكل ةأرما ةرشع عبس ءالؤهف ،ناتدجو

  

 .نيوبأل تاوخأ عبرا يهو {ةروهشم ريغ اهنكل : ىرغص ةيرانيد مهلو
 رناند ةتس ةكرتلاو } ةتس نم حصتو ثالث نم مهتضيرف . مال ناتخاو

 .رانيد ةدحاو لكل

  



 تام لجر اهتروصو . ةيحيرشلاو ةيباكرلاب بقلتو :ىربك ةيرانيد مهلو
 اتخأو أل اخأ رشع ينئاو ةجوزو امأو نيتنب كرتو رانيد ةئامتس فلخو

 ارانيد اهاطعأو . مهيب اهمسقف يضاقلا حيرش ىلاإ تخألا تعفرف .مهل

 ابكار هتدجوف }“ببلاط يأ نبا ىلع ىلاو تعفرف ضرت ملف 6ادحاو

 رانيد ةئايتس كرت ىخأ نإ نينمؤملا ريمأ اي :هل تلاقو هباكرب تكسمأف

 امأو ةجوز كرت كاخأ لعل : ىلع لاقف ادحاو ارانيد اهنم حيرش يناطعأ
 كقح كلذ :لاق ، معن : تلاقف ،تنأو بأل اخأ رشع ىنثاو نيتنبو
 .ائيش كملظي لو
 . ةيباكر تيمس يلع باكر اهكاسماإلو ةيحميرش تيمس اهيف حيرش ء ءاضقتلن

 يبعشلا رماع اهنع تلأس تخألا نأل ة ةيرماعلاب اضيأ بقلتو

 .حيرش لاق ام لثمب اهباجأف
 :ةيربنملا : ةسماخلا

 بطخي وهو بلاط يبأ نب يلع اهنع لئس 5ناوبأو ناتنبو ةجوز يهو
 يزجيو اعطق قحلاب ى يذلا هلل دمحلا» :لوقي .ةفوكلاب ربنملا ىلع

 نم غرفو ،لأسي لئاسللو «ىعجرلاو داعملا هيلإو ، ىعست ايب سفن لك
 ۔ اعست اهنمث راص :الئاق باجأف « ىعجرلاو» يلع لوق عم هلاؤس

 «ىعجرلاو» :لاق نيح لئس :ليق .عجسلا لجأل ۔ نيسلا ناكسإ
 تبقلو }هنع هلا يضر يلع وهو رديح ىلإ ةبسن ةيرديحلاب اضيأ بقلتو

 . ملعأ هللاو اهلوع ةلقل ةليخبلاب

 نا , .

 ٠ ةكرتل ١ ىلع نومحدزيال مهن :أل تابصعل ١ ف نوكيال لوعل ا ن أ :لوألا ١

 يف نوكي الو رم اك ىقابل وآ .هلك لاملا زاح برقأ مهنم م ناك نم

 لصأ لوعي هناف ليزنتلاب لوقلا ىلع امأو ٠ نيبرقملا يأر ىلع ماحرألا

 نيتقيقش يتنباو ةلاخك ٠ ةعبس ىلإ عمتريف ةتسلا لصأ وهو . طقن دحاو
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 ةلاخلل .ةعبس ىلإ لوعتو ةتس نم اهلصأف ،مأل نيتخا يتنباو
 مالل نيتخألا يتنبالو 5 ةعبرا نيتقيقشلا يتنبالو إ مألا ةلزنم اهل اليزنت
 . ملعا هللاو همأ ةلزنم لكل اليزنت ،نايهس

 نم وأ .لاملا نم لوعلا صقنأ ام ةفرعم تدرأ اذإ : يناثلا هيبنتلا

 ىلإ ةلأسملا هب تلاعام ردق بسنأف ،ةثرولا نم دحاو لك بيصن
 ام رادقم كلذف هلئاع اهيلإ هتبسن نإف ،ةلئاع ريغ وا ةلئاع ةضيرفلا

 كلذ ناك ةلئاع ريغ اهيلإ هتبسن نإو ثراو لك بيصن نم لوعلا صقن
 .لوعلا الول ثراو لكل صقنام رادقم

 ,ةضيرفلا نم ةضيرفلا هب تلاعام ددع بسني نأ كلذ راصتخاو
 عبر امهو .ةينامث ىلإ نينثاب تلاع هنع هللا يضر رمع ةيضق يفف
 .اذكهو .همهس عبر دحاو لك بيصن نم صقن ليقف .ةينامثلا

 .ةلئاع ربغ وأ هلئاع ةضيرفلا هنم جرخت ددع لقأ رظناف تئش نإو
 ةينايث ىف ةتس ىه .ةلئاع ربغ ةضيرفلا برضت نأ انتلأسم يف كلذ لاثمو
 بيصن لكل هلئاع ريغ ةتس ىلع اهمسقاف 3 نوعبراو ةينايث كلذف .اهلعب
 نيبام دئازلا ترظتن اذإف 3 ةتس بيصن لكل ةلئاع اهيلع اهمسقتو 5 ةينايث
 ىلا دئازلا كلذ تفضأ (تبسن) نإف ،نيمهس هتدجو ةينايثلاو ةتسلا
 اهثلث (اثلث) هتدجو ةتسلا ىلإ هتفضأ (هتبسن) ناو ،اعبر هتدجو ةينامثلا
 تلاعو ،اعبر لك بيصن نم صقنأو اعبر ةضي فلا يف لوعلا داز لقف
 وا لوعلا داز اذكهو ، ةتسلا ثلث هتدجو دئازلا يف ترظن اذا,كنأل اهثلثب

 : تارابتعا ثالث انهف ةلمجلابو
 .ةضيرفلا ىلع لوعلا هدازام :لوألا رابتعالا
 .ثراو لك بيصن نم لوعلا هصقنأام : يناثلا رابتعالا
 .ةضيرفلا هب تلاعام :ثلاثلا رابتعالا
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 هتدجو دئازلا ىلاإ ترظن اذإف ،مأل نيتخأو نيتقيقشو جوز يفف

 ةضيرفلا تلاع :لوقتف ،افصن هتدجو ةتسلا ىلإ هتبسن اذاف ةنال

 .اثلث هتيأر ةلئاع ريغو ةلئاع ةضيرفلا ىلإ هتبسن اذاو .ةعست ىلإ اهفصنب

 ثلث وهو ةثالث لضالا ىلع دئازلاف ،ةعست ىلإ هب تعفترا ةضيرفلا نأل

 لك بيصن نم صقنأو ،اثلث ةضيرفلا يف لوعلا داز :لوقتف .ةعستلا

 ف بلاط يا نب ىلع ريشي كلذ ىلإو { هلئاسم رئاس اذكهو ءاغلث ثراو

 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ،رد هللو .اعست اهنمث راص :هلوق
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 يناثلا بابلا
 درلا ف

 : لوصف ةثالث هيفو

 . هيف ءاملعلا فالتخاو هتفرعم يف : لوالا لصفلا

 نكي ملو رثكأ وأ ،نيفنص ىلع وأ ؤفنص ىلع درلا يف :يناثلا لصفلا
 . نيجوزلا دحأ ةضيرفلا ف

 دحأ اهيف ناك اذإ هلئاسم جراو درلا لوصأ يف :ثلاثلا لصفلا
 . نيجوزلا

 لوألا لصفلا

 هيف ءاملعلا فالتخاو درلا ةفرعم ق

 ثوروملل ةيصع الو م اهس ةضيرفلا لص أ نم ىقبي ن أ : درلا

 ردق ىلع ةثرول ا عيمج ىلع كلذ دريف . ماهسل ا تقب أ ام نوقحتسي

 نم دحأ نع لقني ملو اعامجإ امهيلع دريال هناف نيجوزلا الإ ،مهماهس
 ىررام الإ اهيلع درلاب ل اق هنا - انملع اف د مهنع هلل ١ ىضر ةب احصلا

 6 هربغ اهل ثراو الو اجوز تفلخ نميف ديز نب رباجو ىلعو ناهثع نع

 . لاملا لك هوثرو مهناف

 نب رمع نع بيبح يبأ نع نوراه نب ديزي ديز نب رباج نع هاورو

 محرالو }محرلاب قحتسي امنإ درلا نأل كلذو 7 هللا همحر رباج نع مره
 .محرل ا ثيح نم اهيلع در امحر اناك نإ اف \ ةيجوزل ١ ثيح نم نيجوزلل

 لاقف !هيلع دري نميف مهدعب نمو مهنع هللا يضر ةباحصلا فلتخاو

 ادعام ةنرولا رئاس ىلع دري : : امهرغو بلاط يبأ نب ىلعو باطخلا نب رمع
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 . لمعلا هيلع ىرجو . انتقراشم هراتخاو ي نيجوزلا

 نبا تانب ىلع دريال هنأ اهنع هللا يضر ةديبع وبأو دوعسم نبا بهذو

 عم مأل ةوخإ ىلع الو ، ةقيقش عم بأل تخا ىلع الو , بلص تنب مم
 . ةبراغملا عم لمعلا ىرج اذه ىلعو .ةدج وأ مأ درجو

 ٠ هتقبأام نأو . ماهسلا يوذ ىلع درلا مدع ىلإ تباث نب ديز بهذو

 لوألا لوقلا ىلع انعم لمعلا نأ ثيحو ،لاملا تيبل بصاع نكي 1 نإ

 . ملعأ هللاو لكشم ريغ نيلوقلا ىلع عيرفتلاو ،هيلع عورفلا نإف

 يناثلا لصفلا

 رثكأ وأ نيفنص وا فنص ىلع درلا ف
 نيجوزلا دحأ ةضيرفلا ين نكي ملو

 لب حيحصتو باسح ىلإ جتحي مل ةثرولا نم فنص ىلع درلا ناك اذإ

 بصاع الو هيتخأ وأ !رثكأف هيتنب كراتك {، مهسوؤر ىلع ةضيرفلا مسقت

 . ةئرولا سوؤر ىلع لاملا مسقت كنإف

 اهيف نوكي نأ امإ :نيرمأ دحأ نم درلا لئاسم ولخت الف ةلمجلابو
 ثيح نم اهمسقتف نيجوزلا دحأ اهيف نكي مل نإف ؤالوأ نيجوزلا دحأ
 هيلإ تغلبام ةضيرفلا لعبتو ، يقابلا نع تكستو ،ماهسلا تغلب

 : لئاسم عبرأ كلذ ينفو ٠ ماهسلا

 :ىلوألا ةلأسملا

 سدسلا ةدجللف ،مأل اخأو ةدج كراتك نينثا ىلإ ةتس نم درت نأ

 . نينثا ىلإ ايهتضيرف تدرف .خالل اذكو 6 مهس

 : ةيناثلا ةلأسملا

 .اهمأل اهتوخباو اهمأ ةكرات وأ 7 همأل هاخأو همأ كراتك { ةثالث ىلإ درت نأ

_ ١١٠



 سدسلا وذف .ةثالث ىلإ درت روصلا ثالذلا هذه يف . .مأل ةوخإ و ةدح وا

 . ةنالن ىلإ ا ةدودرم . ةتس نم ناههس ىلرال ا ف مأللف .انلث درلاب ب ذخأي

 ةلالا يئو ٠ ناههس مهلو مهس ال ةيناثلا يئو كلذك مهس اهنبالو

 . نايهس مهلو مهس ةدجلل

 : ةثلاثلا ةلأسملا

 اتخأ وأ 6 ةيوبأو ةةيقش وأ 6 نبا تنبو اتنب كراتك ٠ ةعبرأ لإ درت نأ

 .ةعبرأ ىلإ ةضيرفلا درت روصلا ثالثلا هذه يفف إاهل اخأو { مأ ريغل
 ناك . مهس نبالا تنبلو . ةنالن تنبللف ٦ درلاب اعبر سدسلا ريصيف

 .ركذن ملامو انركذ امم كلذ هبشأ ايف اذكهو ،اعبر راصف ًاسدس

 : ةعبارلا ةلأسملا

 ثالث كراتك 6 نيجوزل ١ رغ ف درل ا ىهتنم وهو . ةسمخ ىلا ١ درت ن أ

 ىفن ةدجو نبا تنبو اتنب وا ى ةيوبأو ةصلاخو امأ وأ { تاقرفتم تاوخأ

 هل نمف ةسمخ لإ إ ةتس نم مهتضيرف درت اهوحنو روصل ا ثالثلا هذه

 . ملعأ هللاو ركذ ام ىلع ركذي . ام سقو ] اسمخ ذخأ سدس

 ثلاثلا لصفلا
 هلئاسم جراخمو درلا لوصأ يف

 : نيرظن نم دبالف نيجوزلا دحأ ةضيرفلا يف ناك اذإ
 مك ىلإو ،جرحم مك نم امهادعام .ةثرولا ةلأسم يف : لوألا رظنلا

 . درت

 .جرخي مك نمو اهمهس جرح يف :يناثلا رظنلا
 :لوصأ ةتس يف رصحني كلذب طيحملا لوقلاو

 : نينثا ىلا درلا يف لوألا لصألا
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 د

 نإ رو ؤ مأل ١ دالو ا دحأ و ١ ةدحك سدس يذ عم جوز نوكي نأ هطب اضو

 ٥فصن نم لقأ هضرفب زوحي ضرف يذ عم جوز :هطباض يف لقف تئش
 . درلاو ضرفلاب جوزلا ضرف دعب يقابلا ذخأيف
 : ةعبرأ ىلا درلا يف يناثلا لصألا

 : ناطباض هلو

 .نينثا ىلع در يقب امو .جوز ةضيرفلا ين نوكي نأ :لوألا طباضلا
 . مأل خأو ةدجو جوزك

 مأو ةجوزك ةثالث ىلع در يقب امو { ةجوز اهيف نوكي نأ :يناثلا . راضلا
 ةضيرف لصأف 3 ةجوز عم اهدالوأو مأ وأ . مأل ةوخأو ة هدج دج وأ ‘ مأل خأ خاو

 لعجتف . عبرل ١ ةجوزللو . ةنالث ىلا ا درتو ٠ ةتس نم ةجوزل ا ادعام ةثرول ١

 كلتف ى لف .ةمير ا عبر اهيلاي ا فيضتو لاملا عابرأ ةنااث درلاب ن مهضورف

 وصلا يف مكلو :ةعبرأ نمل مهس روصلا ثالثلا يف ةجوزللو !ةعبرأ
 اهدالوألو .مهس ةثلاثلا ةروصلا يف اهلو .مهس اهدلولو ،نايهس ىلؤالا
 . مهس اهلو ناههس ةيناثلا ةروصلا ف ةدحلا عم مهل اذكو ناههس

 :ةينيث ىلإ درلا ف ثلاثلا لسأل
 اخأو ةجوز كراتك ، نينثا ىلع يقب امو ، عبر اهيف ةضيرف لك هطباضو

 رظنت نأ هنايب فاصنأ اهنايسقي { ةتس ىقبت نانثا عبرلا ةجوزلل ةدجو مأل
 مث ٠ نينثا ىلإ ةدودرم ح ةتس نم اهدحتف . ةجوزلا ادع نم ةضيرف ف الوأ

 يف نينثا برضيف { ةعبرأ نم جرخي هدجتف ،ةجوزلا عبر جرحم يف رظنت
 اذه نم كيلع دري امل اذه ظفحاف .ةينايث تغلب سكعلا و ةعبرأ

 .درو امو بابلا

 :رشع ةتس ىلإ درلا يف ۔ عبارلا لصألا

 جوزك ةعبرأ ىلع در يقب امو ، عبر ىلع تلمتشا ةضيرف لك هطباضو
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 ٦ مأ ريغل تخأو مأل خا أ وأ .ةيوبآو ةقيقشو ةجوز وأ نبآ تنبو تنبو

 رشع ةتس نم درلاب ةضيرفلا لصأ اههبشأ امو روصلا ثالثلا هذه يفف

 نم اهمهس جرحمو ٦ ةعبرأ للا ةدودرم نيجوزلا ادع ,نم ةضيرف نال

 درلا نم مهس هل نمف رشع ةتس تفلب ةعبرأ ي ةعبرأ برضبف . ةعبرأ

 نيجوزلا و نأ كلذ نايب الوأ عبرلا جارخإل ةثالث يف ابورضم هذخأ
 ةنال ف ةئالث ىلوأل ١ ةروصل ١ ف تنبلل رشع انثا ىقبت . ةعبر آ عبرل ١

 . ةنالثب ةنالان ف مهس نبالا تنبلو 3ةعستب

 نيثالثو نينثا ىلإ درلا يف : سماخلا لصألا

 .ةعبرأ ىلع در يقب امو ،نمث ىلع تلمتشا ةضيرف لك هطباضو
 كرت : هلاثم نيثالثو نينثا تغلب نمثلا جرخ ةينامث يف ةعبرا برضبف
 هذه يفف ( ةجوزلا عم اماو امأو اتنب وا ،نبا تنبو اتنب , وأ رثكأف نيتنبو ةجوز

 ابورضم |هس ةجوزلا ىطعتف 6 نبنالنو نينتا نم ةضيرفلا روصلا ثالثلا

 تنبو نيرشعو دحأب ةعبس ين ةثالث لرالا يف تنبلاو 5ةعبرأب ةعبرأ ف

 .ركذي امو ركذ امم كلذ هبشأ اميف ،ةعبسب ةعبس يف ايهس نبالا
 نيعبرأ ىلإ درلا يف : سداسلا لصألا

 .ةسمخ ىلع در يقب امو نمث ىلع تلمتشا ةضيرف لك هطباضو
 نم ةجوزلا ادع ام ةضيرفلا نإف { مأو نبا تنبو بلص تنبو ةجوزك
 :نيعبرأب ةجوزلا نمث جرحم ؤةينايث يف ةبورضم ،ةسمخ ىلإ ةدودرم ةتس

 .مألل اهلثمو } ةعبس نبالا تنبلو "نورشعو دحأ تنبللو ةسمخ ةجوزلل
 ملعأ هللاو رركذام ىلع ركذي ملام سقو
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 ثلانلا بابلا

 هحيحصتو راسكنالا ف

 نأب احيحص ًاماسقنإ مسقنت مل اذإ سوؤرلا ىلع ماهسلا ترسكنا : لاقي
 . . مات ددع دحاو لكل عقي ل

 اذإف رسك الب ةثرولا ىلع مسقني ددع لقأ ليصحن : حبحصتلاو
 . ةعانص حيحصتلا نم دبالف ماهسلا ترسكنا

 . مع ينباو جوزو نيتنب :رأ زو نيتنبك ةثرولا نم فنص ىلع عقي راسكنالاو
 ب . تنب نباو نيتجوزك نيفنص ىلع وأ
 . نيتدجو تاوخأ نهلثمو تاجوز ثالثك فانصأ ةثالث ىلع وأ

 ثالثو مأل نهلثمو قئاقش ثالثو نيتجوزك فانصأ ةعبرأ ىلع وأ
 . تادج

 كلذب طيحملا لوقلاف } ةعبرأ ىلع راسكنالا ةياغ نأو ،كلذ تفرع اذإف

 ( : لوصف ةعبرأ يف رصحني

 لوألا لصفلا

 فنص ىلع رسكنا ام حيحصت يف

 لصحي مل نأب . مهيلع ةثرولا نم فنص ماهس ترسكنا اذإ هنأ ملعأ

 لع رسكنملا سوؤر برضت ن أ هيف لصأل اف { حيحص مهس دحاو لكل

 : غلبم يف سوؤرلا تبرض ةلئاع تناك نإف ةضيرفلا لصأ ف
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 يف رظننف اراصتخا مورن انكل }در تاذ تناك نإ درلا يف اهغلبم ىهتنم
 انيزتجا اتقفاوت نإف عبرألا بسنلا ىلع كلذ ضرعنو 6 سوؤرلاو ماهسلا

 انبرض انيابت نإو ،ةضيرفلا يف انبرضو سوؤرلا ماقم هانمقأو قفولاب
 ماهسلاف الثامت نإ انأل 6 يتأي ايفالو 6 لثامتل ١ انه روصتيالو ٠ اهيف سقرلا

 7 ١ ف سؤرل ا تلخد نإ اهنال لخا دتلا الو رسك الب ةمسقنم

 1" مهبملا حضتيو ٠ اهنيب قفو مسقنت ل نإ او رسك الاف تمسقن زاو

 ا كيلإ درتو 6 ةدعاقلا كل نالثمي ناماقم نا ذهف ۔ ليصفتلاب لمجلاو

 . ةدراش لك

 قفاوتلا يف لوألا ماقملا

 : هلثمأ ةئالث 7

 : عورف هيفو : : لوألا لاثملا لاخملا

 6 ةنال نم مهتضيرف : ابصاعو تانب عبر رأ كرت : لوأل ١ عرفلا

 ةضيرفلا برضاأف ،فاصنألاب نهناقفاويو تانبلا ىلع نارسكني نانلثلاو
 نأ تدرأ اذإف { ةتس غلبت ، نانثا وهو . مهيلع رسكنملا قفو ف ةنال

 تبرضام ىلإو لأ ةضيرفلا لصأ لإ رظناف هقح قح يد لك يطعت

 . هيف تبرض ايف ابورضم هذخأ اهيف مهس هل ناك نمف . ًايناث هيف

 ف نيبورضم |ناذخأي نينثا ةضيرفلا لصأ نم تانبلل نأ : هنايب

 ٠ نينثأب نينثا ف دحاو بصاعلاو | مهس ةدحاو لكل . ةعبرأب نب نبنلا

 . كيلع دري 11 هظفحاف اذكهو

 ‘ ةتس نم مهتضيرف ) مأل ةوخإ ة هتسو قئاقش عبرأ كرت يناثلا عرفلا

 سوؤرل ا فصن ذخف فاصنأل اب مهقفا اويو . هلهأ ىلع رسكني ثلثل او

 .حصت اهنمو رشع ةينامث غلبت ةضيرفلا هيف برضاو 5ةثالث
 ثانإ ةثالثو { روكذ ةثالث :دالوأو اجوز تكرت : ثلاثلا عرفلا
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 نم مهسوؤر ذخأو ،هلهأ ىلع يقابلا رسكنيو ةعبرأ نم مهتضيرف
 ثلث ذخف . ثانإلاب مهماهس قفاوت {}كاةعست ركذلا فعضو ثانإلا

 ١ هيف برضا او سوؤر ١ نيرشعو ةعبرأ غلبت ةضيرفل ٠ حصت اهنمو .

 مهتضيرف ،بأل ًاخأو ،اتنب رشع تسو ًاجوز تكرت : عبارلا عرفلا
 نهقفوف نايثألاب نهقفاوتو ، نهماهس تانبلا ىلع رسكنتو ارشع ىنثا نم
 . حصت اهنمو & نيرشعو ةعبرأ غلبت ةضيرفلا هيف برضا نانثا

 نم مهتضيرف .أتنب ةرشع ينثاو ةجوزو ابأ كرت : سماخلا عرفلا
 كابيصعت نألا هذخأيف ادحاو ماهسلا ىقبت 6 نورشعو ةعبرأ
 نهقفوف عابرألاب مهقفاويو هلهأ ىلع ناغلثلا رسكنيو { ةسمخ نيتهجلاب

 ز حصت اهنمو 1 نيعبسو ننن ا غلبت ةضيرفل ١ هيف برص أ ٠ ةنالث

 .ملعأ هللاو

 : : عورف هيفو : : يناثلا لاخلا

 نم مهتضيرف ٠ قئاقش عبات مأل ةوخإ ة هتسو ًامأ كرت : لوألا عرفلا

 مهقفا اوتو ؤ مهماهس ¡ مألا دالوأ ىلع رسكنتو } ةعبس ىلإ ١ لوعتو ةتس

 دحأ غلبت اهلوعب ةضيرفلا هيف برضاو {ةنالت مهفصن ذخف ي فاصنألاب

 . حصت اهنمو ، نيرشعو
 مهتضيرف ٠ امأو ئ مأل نيتخأو ن اقش ناو ًاجوز تكرت : يناثلا عرفل ١

 مهقفاوتو ،نهماهس قئاقشلا ىلع رسكنتو ،ةرشع ىلإ لوعتو ةتس نم
 نيرشع غلبت اهلوعب ةضيرفلا هيف برضاو ،نينثا قفولا ذخف ،عابرألاب
 . حصت اهنمو

 نم مهتضيرف © نيت ةدجو اتنب :ب ةرشع ةتسو ًاجوز تكرت : ثلاثلا عرفل ١

 مهقفاويو ،هله أ ىلع ناثلثلا رسكنيو ،رشع ةثالث ىلإ لوعتو رشع ىنا
 ةتس غلبت اهلوعب ةضيرفلا هيف برضأو ،هب زتجا نانثا قفولاف ،ناينألاب
 .حصت اهنمو ، نيرشعو
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 رشع ينلو ما ريغل تاوخأ نايثو تاجوز ثالث كرت : _مبارلا عرفل
 .ةوخإلا ريغ ىلع ةمسقنم رشع ةعبس ىلإ لوعت مهتضيرف اماو !مآلا
 هيف برضاو ةثالث مهقفو ذخف . عابرألاب اب مهم اهسل ةقفاوم مهسؤرو

 .حصت اهنمو نيسمخو دحأ غلبت املوعب ةضيرفلا

 .بأو اتنب نيرشعو ةعبرأو تادج عبرأو ةجوز كرت : سماخلا عرفلا
 رسكنيو ،نيرشعو ةعبس ىلإ لوعتو ، نيرشعو آ نم مهتضيرف
 هيف برضاو 5 هب زتجا ةثالث قفولاو نامثألاب مهقفاويو { هلهأ ىلع ناثلثلا
 .ملعأ هللاو حصت اهنمو ،نينايثو دحأ غلبت ةلئاع ةضيرفلا

 : نايب

 ىلإ رظناف 0 .مهيلع رسكنملا نم دحاو لكل ام فرعت نأ تدرأ نإ
 قفولا ىلإ رظنف اقفاوت نإف ءزجب ناقفاوتي لهو مهلباقي يذلا فنصلا
 ةدع نأ هذه انتلأسم يف هلاثم .مهنم دحاو لكل هلثم لعجادوه مك

 تادجلا فصنف فاصنألاب اهقفاوتو تانبلا ةدعل ةلباقم تادجلا
 هلعجا رشع انثا تانبلا فصنو تانبلا نم ةدحاو لكل هلعجا .نانثا

 ةدج لك بيصن وهو ةثالث نهماهس عم تانبلا قفاوو تادجلا عومجل

 . ملعأ هللاو كاذه مهناف

 : عورف هيفو : ثلاثلا ثلاثلا لاثملا

 ىلإ درتو }ةتس نم مهتضيرف ا ًاماو تانب تس كرت : ' لوألا ء رفلا ا عرفلا

 قفولاف فاصنألاب نهقفاوتو ،نهماهس تانبلا ىلع رسكنتو ةسمخ
 اهنمو رشع ةسمخ غلبت هيف ةضيرفلا برضآو ،سيؤرلا ماقم همقأ .ةنال

 .حصت
 درلاب مهتضيرف ،نبا تانب عستو اتنبو اجوز تكرت يناثلا عرفلا
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 . ةنالن قفولاف ث لاب نهقنفاوت ئ نبالا تانب ماهسو رشع ةتس نم

 اهنمو نيعبرأو ةينايث غلبت ةضيرفلا هيف حطساو سوؤرلا ماقم همقأ

 .حصت
 سأبالو افنآ قبس دقف دحاو لكل ام ةفرعم ىلإ لصوملا قيرطلا امأ

 ةعست مهيلع رسكنملا نأ تملع دق :لوقنف . ًاحاضيإ انه كديزن نأ

 وأ تنبلل ىهف ،نيرشعو ةعبس كلذف .اهماهس يف ةبورضم اهذخف

 ةضيرفلا لصأ نم اهمهسو تنبلل ةلباقم نبالا تانب سوؤر نإ لوقت
 .ةدعاقلا ىه ايك نهيلع درلا ةلأسم تمسقو جوزلا تيغلأ ول ةنالن
 بيصن وه نورشعو ةعبس كلذف ،نبالا تانب سوؤر يف ةثالثلا برضاف
 مهس ةضيرفلا لصأ نم نبالا تانب مهسو برضلا عومج نم تنلا

 دحاوب دحاو يف دحاوف تنبلا يهو . لباقملا سار ف هتبرض نإف دحاو

 سوؤر قفو يف ةبورضم ةعبرأ جوزللو نهنم ةدحاو لك بيصن وهف
 ٨ جوزلا اهذخأي رشع انثأ كلذف هل ةلباقم نهتدع نأل نبالا تانب

 .ملعأ هللاو

 نبا تنب ةرشع عبرأو تنبو تاجوز عبرأ كرت : ثلاثلا عرفلا
 نهماهس نبالا تانب ىلع رسكنتو ٨ نينااثو نينثا نم درلاب نهتضيرف

 ةعبرأ غلبتو ، ةضيرفلا اهيف حطسا نانثا قفولاو ٤ "غابسألاب نهقفاوتو
 نبالا تانب قفو © نانثا تاجوزلا نم ةدحاو لكل حصت اهنمو 6 نيتسو
 نانثا اهلو © نهلباقت اهنأل تنبلا سأرل لثامم دحاو نهنم ةدحاو لكلو

 تاجوز نكي مل ول نأ درلا ةلأسم نم ايهمهس ةثالث برض نم نوعبرأو
 6كيلع دري امل هظفحاو اذه مهفاف .نبالا تانب سوؤر رشع ةعبرأ ين

 . هلل دمحلاو مائللا فرط ىلع هانلعجو !هانحضو دقف

 نم درلاب اب مهتضيرف . ًامأ أو اتنب اتنب ١ ةرشع تسو ةجوز كرت : عب ارل ١ عرفلا

 برأ قفولاف ،عابرألاب نهقفاوتو نهماهس تانبلا ىلع رسكنتو نيعبرأ
 . ملعأ هللاو ٦ حصت اهنمو © نيتسو ةئام غلبت ةضيرفلا هيف حطسا
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 : نيابتلا ف - يناثلا ماقملا

 : ةلثمأ ةنالث هيفو

 . ةينايث نم مهتضيرف نينب ةتسو ةجوز كرت هعورف نم : لوألا لاغملا

 مهسوؤر ف ةضيرفلا برضاف . مهنيابتو مهماهس دالوألا لع ,سك ا ىلع رسكنتو

 ٨ مهيلع رسكنملا لثم ةعبس نبا لكلو ة ةتس ةجوزلل © نيعبراو ةينامث غلبت
 ناكو سوؤرلا ماهسلا تنياب اذإ هنأ وهو ،نيابتلا يف لصأ اذهو

 فرعت نأ تدرأو ةلأسملا تححص اذإف ،لاثملا يف ايك ةدع ىلع راسكنالا
 ثانإ وأ طقف اروكذ اوناك اذإ رسكنملا لثم هطعأف ةكرتلا نم دحاو لكلام
 كلذ 7 .ثانإو اروكذ اوناك اذإ روكذلل هفعضو ثانإلل هلعجتو ، طقن

 .رهاظ نيب هنإف

 ١تادج ثالثو تانب نايثو ًاجوز تكرت هعورف نمو : يناثلا لاثملا
 تادجلا ىلع سدسلا رسكنيو رشع ةئالث ىلإ لوعت مهتضيرف

 اهنمو } نيثالثو ةعست غلبت نهسوؤر يف اهلوعب ةضيرفلا حطساف ث نهنيابيو

 .حصت
 .أمأوأتنب ةرشع عبراو تاجوز عبرأ كرت ١ هعورف نمو : ثلاثلا لاثملا

 ٥ نهنيابتو نهماهس تاجوزلا ىلع مسقنتالو 5 درلاب نيعبرأ نم مهتضيرف

 هللاو ،حصت اهنمو ،نيتسو ةئام غلبت نهسوؤر يف ةضيرفلا حطسا
 ملع
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 يناثل ا لصفلا

 نيفنص ىلع راسكنالا يف

 هحيحصت ةفرعم ىلإ لصوملا قيرطلاو

 اقفاوتي نأ امإف ، نهسوؤرو لك ماهس نيب لوأ رظنت نأ راصتخالا مور
 نإف ى عبرألا بسنلاب نيقفولا نيب ايناث انرظن امهيف انقفاوت نإف ى انيابتي وأ
 تذخأ رشع ىلإ عبر وأ حيحص فصن ايهنم لكل ناك نأب ءزجب اقفاوت

 الئامت نإو ةضيرفلا ىف عمتجملا مث ،رخآلا يف هتبرضو امهدحأ قفو
 رغصأ نوكي نأب الخادت ناو . ةش ذل هيف تبرصو امهدحأب تيزتجا

 ركألاب تيزجا ةتسو ةثالثو ةعبرأو نينثاك امهربكأ يف الخاد نيقنورلا
 ىف امهدحأ تبرض ةثالثو نينثاك انيابت ناو ةضيرفلا هيف تحطسو
 . عمتجملا يف ةضيرفلا مث رخآلا

 تقفاو نمف رخآلا يف تنياب و امهدحأ يف سيرؤرلا ماهسلا تقفاو نإف
 بسنلاب لماكلاو قفولا نيب رظنن مث {هماقم هقفو انمقأ هماهس هسوؤر
 (هيف سوؤرلا ماهسلا تنياب نإو { نيقفول ا يف رمام ايهيف عنصنو عبرألا

 .رمام اهيف انعنصو بسنلاب زيلماكلا نيب انرظن

 ةئالث ىلع انلصح سوؤرلاو ماهسلا نيب انرظن اذإ انأ : لصاحلاو

 انيابت اذإ اييف نالماكو امهيف اقفاوت اذإ كلذو ،ناقفو يهو ‘فاصوأ
 .رخآلا يف انيابتو امهدحأ يف اقفاوت اذإ اميف لماكو قفوو « يهيف

 عبرألا ةنالنلا فاصوألا هذه نم دحاو لك روتعت نأو دبال من

 : يهو ،©بسنلا
 ةرشع اتنثا ماقملا يف لصحتف 0 نيابتلاو ، لخادتلاو 5 قفاوتلاو ؤ لثامتلا
 . ةعبرأ يف ةثالث برض نم ةلصاح ةروص
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 دحأ نم ولخيال سيؤرلاو ماهسلا نيب لخادتلا نأ كل انمدق دقو

 ةقفاوملا اهيف ربتعتف ال وأ رسكالف اهيلع ةمسقنم نوكت نأ امإ :نيرمأ

 ةعبرأ قئاقشلا ماهس نإف .امأو مأل تاوخأ عبرأو قئاقش نامث كراتك

 قفاوتت : :لوقنف قفاوتلا لإ لدعنو كلذ كرتنف . " نهسؤر ةينامث ف ةلخاد

 .هيف ناعمتجي احيحص ًاعبر ةيناثلاو ةعبرألا نم لكل نأل عابرألاب

 نيننالل نأل فاصنألاب نهسوؤ قفاوت : لوقن . تايمألا ماهسو

 ىلإ ةلئاع ةلأسملاو ،نالنايتم ناقفولاو ؤ ةعبرألل اك احيحص أفصن

 غلبت لثامتلا لجأل هب ءازتجا نيقفرلا دحأ ©نينثا يف اهحطستف ،ةعبس

 . حصت اهنمو رشع ةعبرأ

 ىلإ عجراف برضلا عومجم نم فنص لكل ام فرعت نأ تدرأ اذإف

 .هيف تبرض اميف ابورضم هذخأ مهس اهيف هل ناك نمف 4 ةلأسملا لصأ
 تايمأللو 3 ةيناثب نينثا ف ةبورضم نهتيطعي ةعبرأ قئاقشلل نأ هنايب

 .رشع ةعبرأ كلذ ،نينثاب نيتنب يف مهس ماللو ؤ ةعبرأب نينثا يف نانثا

 كديزنو 7 هنايب رم دقف ةدح ىلع دحاو لكل ام ةفرعم امأ

 نهماهس نيبو نهنيب تقفو دقو .الثم قئاقشلا لباقت تايمألا نأ انه
 تقفوو }دحاو وهو { لباقملا فنصلا عبر ةدحاو لكل لعجاف ى عابرألاب
 وهو نهل لباقملا فصنلا قفو فصنو ©فاصنألاب نهماهسو تايمألا نيب
 ١كيلع دري امل اذه ظفحاف .نهنم دحاو لكل هلعجاف دحاو قئاقشلا
 . تأيام كيلع لهسي رمام ىلإ هفضأو

 بلاطلا درويو دصاقملا نيبيو دعاوقلا حضوي ليثمتلا نأ ثيحو
 ةروص ةرشع ىتنئالا ىلع يآلا رظنلاف .دراومل آ زهان بذعأو دراوملا ىنس

 يف ناثلا ماقملا .نيقفولا يف لوألا ماقملا :تاماقم ةثالث يف رصحني
 ةثالثلا هذه نم دحاو لك يفو لماكلاو قفولا يف ثلاثلا ماقملا ، نيلماكلا
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 "نيابتلاو ، قفاوتلاو . رخادتلاو .لثامتلا : يهو .روص عبرأ تاماقملا
 . ملعأ هللاو © ةروص ةرشع اتنثا كاتف

 : نيقفولا يف لوألا ماقملا

 : روص عبرأ هيفو

 : اهلثامت يف ىلوألا ةروصلا

 ىلإ لوعت مهتضيرف 5 مأل ةوخإ ةتسو ةقيقش ةرشع يتناو اجوز ةكراتك
 ةوخالا ىلعو © عاب رألاب نهقفاوتو © نهماهس قئاقشلا ىلع رسكنتو ،ةعست
 زتجاف نالثامتم ناقفولاو فاصنألاب مهقفاوتو \اضيأ مهماهس ممألل

 حصت اهنمو ، نيرشعو ةعبس غلبت اهلوعب ةضيرفلا هيف برضاو امهدحأب

 . ةئالث يف نينثا برض نم ةتس ةوخإللو { ةنالث يف ةعبرأ

 مهتضيرف ، مهل نيتخأو بأل ةوخإ ةتسو تادج عبرأو ةجوز كراتكو
 فاصنألاب مهقفاويو هلهأ ىلع سدسلا رسكنيو ، رشع يننا نم

 حطساف 3 نالثايتم ناقفولاو عابسألاب مهقفاوتو .مهماهس ةوخإلا ىلعو
 ةتس ةجوزلل نيرشعو عبرأ غلبت نيقفولا دحأ نينثا يف ةضيرفلا

 .تحص رشع ةعبرأ ةوخإللو ةعبرأ تادجللو

 : ايهلخادت يف ةيناثلا ةروصلا

 رسكنيو {}ةتس نم مهتضيرف ،بأل ةتسو مأل ةوخإ ةينامثو امأ كراتك
 ةبصعلا قفاوي يقابلاو ؤفاصنألاب مهقفاويو ،هلهأ ىلع ثلنلا

 برضاو { ةعبرأ وهو مألا ةوخإ قفوب زتجاف ناقفولا لخادتيو ،ثالثألاب
 . حصت اهنمو "نيرشعو ةعبرأ غلبت ةضيرفلا نهيف

 نم درلاب مهتضيرف ةدج نيرشعو اينايثو تانب نايثو ةجوز كراتكو
 تادجلا ىلعو © عابرألاب نهقفاوتو نهماهس تانبلا ىلع رسكنتو نيعبرأ
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 ركألاب زتجاف نالخادتم ناقفولاو ،عابسألاب نهقفاوتو ،نهماهس
 .حصت اهنمو }ةئامو نيتس غلبت ةضيرفلا هيف حطساو

 : اهقفاوت يف ةثلاثلا ةروصلا

 مهتضيرف ا .مأل اخأ رشع ينثأو نبأل ًاتخأ ةرشع ةتسو ةدج كراتك

 ةفونو .مهماهس ةرحإلاو تاوخألا ىلع رسكنتو .ةعبس ىلإ لومت
 .فاصنألاب ناقفاوتب ناقفولاو ٥فاصنألاب ةوخالاو عابرألاب تاوخألا

 اهلوعب ةلأسملا يف رشع ىنئاب رخآلا قفولا لماك يف امهدحأ قفو برضاف

 .حصت اهنمو . نينامثو ةعبرأ غلبت

 مهتضيرف !مأل اخأ رشع ينثاو بال اتخأ ةرشع ينايثو امأ ةكراتكو
 مهقفاوتو ٥ مهماهس ن نيثلثلا لهأ ىلع رسكنتو . ًاضيأ ةعبس ىإ لوعت

 ناقفولاو فاصنألاب ًاضيأ مهقفاويو ٠ هلهأ ىلع ثلثلا : 6 فاصلتالاب

 ةعبس ف رشع ةيناهشب رخآلا ف امهدحا قفو برضاف ‘ ثالثألاب ناقفاوتي

 تاوخأللو .رشع ةينايث مألل 5 . ةئامو نيرشعو ةتس غلبت ةضيرفلا لوع

 ةدحاو لكل نوثالثو ة .7 مألا دالرألو ٠ ةعبرا ةدحاو لكل 1 نوعبسو ناننا

 . تحص .ةنالن

 : ايهنيابت يف ةعبارلا ةروصلا

 ٠ ةتس نم مهتضيرف ٠ بأل ةتسو اهل ةوخإ ١ ةتسو ًام أ كرت : . هل اثم

 هلهأ ىلع يقابلاو فاصنألاب مهقفاويو ٠ هلهأ ىلع ثلخنلا رسكنيو

 ةتسب رخألا ف امهدحأ برضاف ،ناقفولا نيابتيو . ثالنألاب مهقفاويو

 .حصت اهنمو ٦ ننالتو ة هتسب ةضيرفلا يف

 رشع يننا نم مهتضيرف 6 تادح عبرأو تانب تسو ًاجوز ةكراتكو

 فاصنألاب مهقفاويو ه هلهأ ىلع ناثلثلا رسكنيو رشع ةثالث ىلإ لوعتو

 ف ةتسب رخألا ف امهدحأ برضاف ٠ نانيابتم ناقفولاو 9 ٤65 سدسلا اذكو
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 ةينامث تانبللو رشع ةين اث جوزلل ،نيعبسو ةينامثب لوعلا غلبم رشع ةثالث
 . ملع ا هللاو أتتحص رشع انثا تا دجللر ى نوعبر و

 : نيلماكلا ف - يناثلا ماقملا

 : روص عبرأ هيفو

 : اهلثامت ف لوألا ةروصلا

 مهتضيرف بأل ةوخإ ةثالثو تاجوز ثالثو تانب ثالث كرت : هلاثم
 يقابلا اذكو نهنيابتو نهمايهس تانبلا ىلع رسكنتو ،نيرشعو ةعبرأ نم
 نينثا غلبت امهادحإ يف ةضيرفلا حطساف 5ناتلثامتم ناتدعلاو .هلهأ ىلع

 ةسمخ ةوخإللو ز نوعب رآو ةين ايث ت انبللو ةعست تاجيرزلل ١ نيعبسو

 .رسكنملا لثم ةوخال او تانبلا نم دحاو لكل رشع

 ةثالث ىلإ لوعت مهتضيرف ،تادج ثالثو تانب ثالثو ًاجوز ةكراتكو
 ىدحإ يف ةضيرفلا حطستف ،سيؤرلل ةقفاوم الب ماهسلا رسكنتو ،رشع
 . حصت اهنمو © نيثالثو ةعست غلبتف 5امهلثامتل نيتدعلا

 : مهلخادت يف ةيناثلا ةروصلا

 .ةينايث نم مهتضيرف ،نيتنبو نينب ةثالثو تاجوز عبرأ كرت : هلاثم
 ٠ دالوأل ا سوؤر ف ةلحخ اد ت اجوزل ا ة دعو 6 قف اوت الب مهيلع رسكنت

 .روكذلا فعضو ثانإلا سوؤر نم ةذوخأم ةينايث يف ةضيرفلا حطساف

 . حصت اهنمو ،نيتسو ةعبرأ لبت

  

 .ةتس نم مهتضيرف . فلأل ةتسو مأل ةوخإ ةنالثو ًاجوز ةكراتكو

 ةلخادتم مهسوؤرو ، ةقفاوم الب مهماهس ايعمج ةوخالا ىلع رسكنتو

 ةتس غلبت نيرخالا لوخدل بألل ةوخإلا سوؤر يف ةضيرفلا برضاف
 . حصت اهنمو 6 نينالنو
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 :امهقفاوت يف ةثلاثلا ةروصلا
 . ةثالث نم مهتضيرف 9 مأ ريغل تاوخأ تسو تانب عست كرت : هلاثم

 برضاف 6ثالثألاب قفاوتت سوؤرلاو ،هسؤرو لك م اهس نيب ةقفاوم الو
 تانبلل ، نيسمخو ةعبرأب ةضيرفلا ف رشع ةينايب رخالا ف امهدحأ ثلث

 قفو نأل كلذو رسكنملا فعض ةعبرأ ةدحاو لكل .نونالاثو ةتس

 ف نهقفو تبرض دقو ،نانثا تانبلا ىلع رسكنملاو ك نانثا تاوخألا

 يف ابورضم نهيلع رسكنملا لثم نهنم ةدحاو لك تيطعأ ايف ،تاوحألا
 تاوحخأللو . . . اذه فرعاف . ةعررأ ةدحاو لكل لصح نهل لباقملا قفو

 هتدجو نهيلع رسكنملا ىلإ تعجر ول ذإ .ةثالث ةدحاو لكل رشع ةينامث
 نهسوؤر قفوو تانبلا وهو ،نهل لباقملا قفو يف هتبرض نإف ادحاو
 اذهل ردقاف ةدحاو لكل هلعجا ةنالثب نهيف دحاولا برضف .ةثالث

 رسكنملا نم درف لكل ام ةفرعم ىلإ كلصوي ادي هب ددشاو هردق .طباضلا

 انهام هيلإ فضأف ،اذه وحن رم دقو .ةلأسملا مه ةححصملا مهيلع
 قيفوتلا هللابو ؤ دشرت

 : ايهنيابت يف ةعبارلا ةروصلا

 نم درلاب مهتضيرف { ةجوزو نيتدجو مأل تاوخأ ثالث كرت : هلاثم

 اهسفن سيؤرلا نيابتتو سوؤرلا نيابتو 0 ماهسلا رسكنتو ةعبرأ
 .نيرشعو ةعبرأب ةضيرفلا يف ةتسب ىرخألا يف نيتدعلا ىدحإ برضاف
 .تحص .ةتس ةجوزللو }ةتس نيتدجللو رشع انثا تاوخإلل

 .ةتس نم مهتضيرف إًامأو بأل تاوخأ ثالثو تانب ةسمخ كراتكو
 ىلع رسكني يقابلا دحاولاو ؤةقفاوم.الب نهماهس تانبلا ىلع رسكنتو
 ةسمخ عمتجي ىرخألا يف امهادحإ برضيف ،تانيابتم امهو ، تاوخألا

 انثا دحاو لكلو ، نوتس تانبلا ،نيعست غلبت ةضيرفلا هيف حطست رشع

 .رشع ةسمخ ماللو ةسمخ ةدحاو لكل رشع ةسمخ تاوحخذأللو رشع

 . ملعأ هللاو
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 : لماكلاو قفولا ف ۔ ثلاثلا ماقملا

 : روص عبرأ هيفو

 : اهلثامت يف ىلوألا ةروصلا

 رسكنتو 0 ةينايث نم مهتضيرف ©نيتنبو نينب ةتسو هيتجوز كراتك

 قفولاو ، عابسألاب دالوألا قفاوتو تاجوزلا نيابتو سوؤرلا ىلع ماهسلا
 رشع ةتسب ةضيرفلا هيف حطساو امهدحأب زتجاف ٥نالثاتم لماكلاو

 . هفعض ركذللو ٠ مهس ىنأ لكل

 رسكنتو ٦ ةحمس نم مهتضيرف . نبا ىنب ١ ىنب ةثالثو تانب تسو ًامأ د كراتكو

 قفولاو مهغيابتو نبالا ينب , ىلعو . فاصنألاب مهقفاوتو تانبلا ىلع

 . حصتف ،رشع ةين ينايث غلبت امهدحأ يف ةضيرفلا برضتف ٨ مهلثامي

 : : اهلخادت يف ةيناثلا ةروصلا

 رسكنت } ةعبرأ نم مهتضيرف ،بأل ةوخإ تسو تاجوز عبرأ : هلاثم

 لخديو ثالثألاب مهقفاوتو ةوخإلا ىلعو .ةقفاوم الب تاجوزلا ىلع
 غلبت تاجوزلا ةدع ةعبرأ ف ةضيرفلا برضاف تاجوزلا لماك ف مهقنو

 .حصتف ارشع ةتس
 ماهسو ،ةعبرأ ىلإ درت مهتضيرف .مأل ةوخإ ةينامثو نيتدجو ةجوزكو

 لماك يف نالخديو ،ايهف نيابم تادجلا مهسو فاصنألاب مهقفاوت ةوخإلا
 . حصتف رشع ةتسب ةعبرأ يف ةضيرفلا حطس اف { ةوخال ا قفو

 : ايهقفاوت يف ةثلاثلا ةروصلا

 .مهيلع ةرسكنم ةثالث نم مهتضيرف نبا ينب ةتسو تانب نايث : هلاثم
 فاصنألاب نبالا ينب سوؤر نهقفو قفاويو ،فاصنألاب تانبلا قفاوتو
 ةعومجم يفو ،رشع ىينثاب رخآلا لماك يف نيقفولا دحأ برضتف .اضيأ
 . حصتف نينالثو ةتس غلبت ةضيرفلا
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 .ةيناث نم مهتضيرف ،نيتنباو ًثبا نيرشعو تاجوز عبرأ كراتكو
 . عابسألابو دالوألا ف ذاوتو تاجوزلا نيابتف سوؤرلا ىلع ماهسلا رسكنتو

 رخآلا قفو ف امهدحأ برضاف . فاصنألاب ناقفاوتي لماكلاو قفولاو

 لكل رشع انثأ تاجوزلل ن نيعسنو ةتس غلبت ئ ةضي رفل ا هيفو رشع ىساب 1

 .ةعبرأ ركذ لكلو 3 نايهس ىنأ لكل نونامثو ةعبرأ دالوأللو ةثالث ةدحاو

 : ايهنيابت يف ةعبارلا ةروصلا
 ةرسكنم ةنال نم مهتصي : رف ٠ نبا نباو نبا تنبو تانب عبرأ : هلاثم

 برضتف نانيابتم لماكلاو قفولاو ؤفاصنألاب تانبلا قفاوتو ،مهيلع
 حصتف أرشع ةينايثب ةضيرفلا كلذ يفو .ةتس غلبي رخآلا يف امهدحأ
 .اهفعض ركذللو نايههس ىثنألل ةتس نبالا دالوألو رشع انثإ تانبلل

 لا لوعت مهتضيرف ٠ أل ت اوخأ ةنالثو تادح عبر رأو ةجوز كراتكو

 تاوخألا ماهسو فاصنألاب نهماهس تادجلا قفاوتو رشع ةئنالث

 لماك اف ٠ ًاضي أ نهلماكل ني ابم قفول او ٠ ةني ابتم نهسوؤرو

 ةينامث غلبت اهلوعب ةضيرفلا يف ةتسب سكعلا وأ تادجلا قفو يف تاوخألا

 ةينايث تاوخاللو رشع انثإ تادجللو رشع ةينايث ةجوزلل ،نيعبسو
 . ملعأ هللاو نوعبرأو
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 ثلاثلا لصفلا
 فانصأ ةثالث ىلع راسكنالا ين

 هحيحصت قي رطو

 ناقفاوتي له ايهسوؤرو نيفنص 1 اهس نيب الوأ أ رظنت نأ راصتخالا مور

 لماكلاو قفولا وأ نيلماكلا وأ نيقفولا نيب ايناث رظنت مث ،نانيابتي وأ

 .يناثلا لصفلا يف رمام امهيف لعفتو ،عبرألا بسنلا ىلع اهضرعتو
 يف برضلا الإ قبي ل اذإ ىتح هنع توكسملاك ثلاثلا فنصلا لعجتو

 ءزجب هتقفاو نإف { هماهس ةقفاوم يفو ثلاثلا فنصلا ىلإ ترظن ةضيرفلا
 وأ نيلوألا نم لصاحلا نيبو هقفو نيب ترظنو ،هماقم هقفو تمقأ .ام

 م كلذ تضرعو .امهنيبو سوؤرلا هماهس قفاوت مل نإ هلماك نيب
 يف عومجملا مث ؤ نيلوألا يف تلمعام هيف تلمعو مبرألا بسنلا
 " اذهو . هللا 7 نإ حصت هنمف تغلب ايف ةضيرفلا هيف برضتو

 . نييفوكلا

 .هأ باحصألا ضعب اهركذ ةقيرط هذه : ليعايسإ خيشلا لاق

 نأ ىلوألاو ةثالثلا فانصألا نم ددع فقوي هنأ ىلإ نويرصبلا بهذو

 رظنت مث ةدح ىلع هماهسو نيددعلا نم لك نيب قفوتف ،ربكألا نوكي

 نإ رخآلا لماكو امهدحأ قفو نيب وأ اهيف اقفاوت نإ نيددعلا يقفو نيب

 لمعتو .اهيف تنياب نإ نيلماكل ا نيب وأ .رخآلا يف تنيابو هيف تقفاو

 اهلماك وأ .ةدع لماك يف قفو وأ © قفو لماك يف قفو قفو برض نم رمام
 هيف رظنتف . هتقفوآ يذلا فنصلا ىلإ رظنلا تفلت مث ،ىرخألا لماك ين
 عمتجاامو .هقفو يف ترظن قفاو نإف ؟ام ءزجب هماهس قفاوي له الوأ

 عبرألا بسنلا نم ةبسن يأبو نيلوألا نيفنصلا برض نم كعم

 نيفنصلا عومجو هلماك يف ترظن هماهس هسوؤر تنياب نإو ،نابسانتي
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 رمام وحن هيف تعنصو ؛هنيابي وأ هقفاوي وأ هيف لخدي وأ هلثامي له

 .حصت هنمف تغلب ايف عومجمل ا ف ةضيرفلا تبرضو

 .امهنيب قرف انل رهظي مل هللا همحر ةتس وبأ لاق : هللا همحر بطقلا لاق

 . ..نييفوكلا ةقيرط نيبو ةقيرطلا هذه نيب يأ

 . ها طفللاب الإ قرفال & كلذك وه : بوقعي وبأ لاق

 ٦ صخأ نييفوكلا ةقيرط نأو 6 يونعم ايهنيب قرفلا نأ ضعب معزو

 بهذمو ! ةقفاوتم اهلك فانصألا يأ - زايحألا تناك اذإ اييف يهو

 ؟ ال وأ قفاوت اهنيب ناك ءاوس زايخألا يف ماع نييرصبلا

 ةفشاك ةلثمأ ةعبرأ ماقملا يف ركذنلف 3 يلامجالا حضوي لاثملا نأ ثيحو

 . مائللا هنع

 : دادعألا لوصأ لثامت يف ۔ لوألا لانملا

 .ةتس نم مهتضيرف ؤ بأل ةوخإ ةثالثو تانب ثالثو تادج ثالن

 اهدحأب زتجاف اهسفن سوؤرلا لثامتتو هماهسل ةنيابم لك سوؤرو

 : اهلخادت يف يناثلا ماقملا

 7 نم مهتضيرف \ نبا ىنب ١ ةتسو تانب ثالئو نيتدج كراتك

 اهيف برضتف ةتسلا يف ةثالثلاو نانثالا لخدتو ،نيابتو مهيلع رسكنتو
 .حصت اهنمو ، نيثالثو ةتس غلبت ةضيرفلا

 : اهقفاوت يف - ثلاثلا لانملا

 .ةتس نم مهتضيرف ايع رشع ةسمخو تانب عستو تادج تس
 تادجلا سوؤر قفاوتتو ،سوؤرلاو ماهسلا نيب قفاوت الب ةرسكنم
 قفاوت رشع ةينامثب رخآلا يف امهدحأ قفو برضاف ،ثالنألاب تانبلاو
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 ٨١ نيعستب رخآلا لماك ف امهدحأ قفو برضتو ثالنالاب ب مايعألا سوؤر

 ةدحاو لكل ںوعستو تادجلل ةئايسمخو نيعبرأب ةضيرفلا كلذ يفو
 م ايعأللو © نوعبرأ ةدحاو لكل ةئاينالثو نوتس تانبللو رشع ةسمخ

 . ةتس مهنم دحاو لكل نوعست
 هنأ تركذو ًاقباس هتررقام ىلع ةمسقلا هذه ماظتنا يل نيب : تلق نإف

 . ةححصملا ماهسلا ةمسق عيمج يف درطم

 تادجلا سوؤر نأ كلذو حضاوف مايألاو تادجلا يف امأ : تلق

 لثم ةدج لكل لعجاو ٠مهنم دحاو لثم لعجاف 6مامعألا لباقت ةتس
 2 1 دحاو ائيش لباقيال تانبلا ددعو .رشع ةسمخ يهو مامعألا سوؤر

 مامعألا لماك يف هتبرضو تادحلا ثلث تذخأ ولف } فوقوملا ددعلا هنأل

 .ةرشع تانبلا سوؤرل قفاوملا اهثلثو ،نيئالث غلبل ثالثألاب هقفاوي هنأل

 لكل هلعجا نوعبرأ كلذف { نهيلع ةرسكنملا ةعبرأ يف اهرضاو اهذخف
 . ةدحاو

 ظنلف دمحلا هلف ديلبلا هدبع ىلع ميحرلا نمحرلا هحتف امم اذهو

 . ملعأ هللاو ٠ هيف

 : اهنيابت يف عبارلا لاخملا

 ةرسكنم ةتس نم مهتصي ضر رف ى نبا ينب ةسمخو تانب ثالثو ناتدج

 ىرخألا يف نيتدعلا ىدحإ تبرض نإو .ةنيابتم دادعألاو .ةنيابمو
 عومجملا ف هب رضتف ةف 3 نينياتبم اهتدجو ثلاثلاو انم عمتجمل ا ىلإ ترظنو

 :. لكل نوثالث نيتدجلل 8 ةئ :امو نينامث غلبت ةضيرفلا ف نينالثب اهنم

 نوئالث دالوأللو ٨ نوعبر أ ةدح او لكل ة ةئامو نورشع تانبللو رشع ةسمخ

 ملعأ هللاو ةتس لكل

 



 عبارلا لصفلا
 فانصأ ةعبرأ ىلع راسكنالا ىف

 رابتعالاب اهربتعتو ةثالثلا فانصألا آلوأ رظنت نأ هحيحصت ةقيرطو
 تقفاو نإ عبارلا فنصلا قفو نيبو اهنم لصاحلا نيب رظنت مث ،قباسل

 ىلع كلذ ضرعتو تنياب نإ هلماك نيبو اهنيبو سوؤرلا هماهس
 دقو { نيلوألا نيفنصلا عم ثلاثلا فنصلاب تعنصام هيف عنصتو بسلا

 .ديهش وهو عمسلا ىقلأ وأ بلق هل ناك نمل ةيافكلا هبام رم
 رثكأ تادحلا نم فزنوي نم دنع عقي ةعبرأ ىلع راسكنالا نأ ملعأو

 ديز لوق وهو ،انريغ نم ءاهقفلا ةماع بهذمو انبهذم وهو ،نيتنثا نم
 عامتجا دنع الإ عقيالو ،مهنع هتلا يضر ةباحصلا نم هريغو تباث نب

 هذه عم نمثلا عامتجا دنعو ،عبرلا عم هفعض وأ ثلثلا وأ سدسلا
 ةعبرأ نم هلصأام يفو رشع ىنثا نم هلصأ اميف نيلصأ يف كلذو ةثالثلا

 ةعبرألا فانصألا ين سيؤرلاو ماهسلا نيب قفاوتلا روصتيالو © نيرشعو
 لاكشإلا مفرت لاثمألاك الو .اقافتا ةسمخ ىلع راسكنالا مقيالو اعيمج

 دعاوقلا دطوتو ،دراوشلا دييقتو دياوألا صانتقا نم نكمتو لامجإلا نيبتو
 نم قلغنا ام انيلع حتفي نأ هلأسن هقلاو ، دئاوفلا دئارل دئاوفلا يلوتو

 : ةلثمأ ةعبرأ كيلإف { هباوص قرط ىلإ انيدهيو 5 هباوبأ
 : سوؤرلاو قافوألا لثامت يف - لوألا لاذملا

 مهتضيرف ،بأل ةوخإ ةتسو تادج عبرأو مأل تاوخأ نامثو ناتجوز

 هلهأ سوؤر قفاوي ثلثلاو ،نيابم عبرلاو ،ةرسكنم رشع ينثا نم
 . ثالثألاب هلهأ قفاوي يقابلاو فاصنألاب مهقفاوي سدسلاو ث عابرألاب
 ددعلا ىدحإب زتجأف ،اهنيب ين ةلثامتم نيابملل ةلثامم ةنالثلا قافوألاو

 . ملعأ هللاو .حصتف ،نيرشعو ةعبرأب اهيف ةضيرفلا برضاو .عبرألا
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 : سوؤرلاو قافوألا نم ةلصاحلا دادعألا لخادت يف ىانلا لاغلا

  

 ١ مع ينب ةين زاثو ةدح ةرشع تسو اتنب نونالو نان او ت اجوز عبرا أ

 قفاوم ناغلثلاو 6 هلهأ نيابي نمنلاو © نيرشعو ةعبرأ نم .

 .هلهال نيابم يقابلاو . عابرالاب نهماهس قفاوت تادجلاو © ناينألاب هلهأل نيابم ىقابلاو 3 عابرألاب موتصيرف
 نينثا غلبت ةضيرفلا هيف برضاف ٠ هف لخاد لوألا لماكو نانثالاو

 . حصتف { ةئامو ن نه و

 : سوؤرلا ن نمو قافوألا نم ةلصاحلا دادعألا قفاوت يف ثلاخلا لاخملا

 اخأ رشع ةيناثو مأل اتخأ . نيرشعو ةعبرأو و تادج ,نامثو تاجوز عبرأ

 قفاويو ،نيابم عبرلاو ،ةرسكنم رشع ينثأ نم مهتضيرف الال
 .ثالانألاب يقابلاو ] عابرألاب هلهأ ثلثلاو ] .فاصنألاب هلهأ سدسلا

 قفول لنث امم ت اوخأل ١ قفوو تا دجل ١ قفول ةلثامم تاجوزل ا سوؤرف

 نولا لماك يف نيقفرلا دحأ قفو برضاف ؤفاصتنألاب ناقفارتي ناقفرلاو }ةرحخألا
 .حصت اهنمو ث نيعبرأو ةعبرأو ةئامب ةضيرفلا هيفو رشع ىننأب رخآلا

 : دادعألا نيابت يف ۔ مبارلا لانملا

    

 مهتضيرف © نب ا تنب و نبا نباو تادج ثالثو تانب سمخو ناتجوز

 .ةنيابتم ةئالثلا سوؤرلاو ،هسوؤرل لك ماهس ةنيابم نيرشعو ةعبرأ نم
 تادحلا سوؤر لتايتتو نيناات غلبت رخآلا ف امهدحأ برضيف

 7 ٠ ةئاعبسو نيرشع غلبت ننااث ف ةضيرفلا برضأف ٠ تابصعلاو

 . ملعأ هللاو "حص

 : ناتمتت

 ددعلا يهو مصلا ءازجألاب ةقفاوملا ىعدي عون قفاوتلا نم : ىلألا
 مصأل ا رجحلا نم ا نم ذوخ م رشع ىلإ سمخ الو عبر الو هل فصنال ى يذل ا

 . هيف عدصال يذلا
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 ءازجألا نم ناددع رثكأف نيددع يف نوكي نأ دادعألا ةقفاوم ىنعمو
 .رشع ةعبسو رشع ةنالثو رشع دحأ ىهو .ادعاصف مصألا

 : هتلثمأ نمو

  

 مهتضيرف ،بلل أتخأ نوسمخو نانئاو مأل اتخأ نوثالثو عستو مأو جوز
 قفاوتتو ، نهسوؤر مألل تاوخألا ماهس نيابتو "ةرشع ىلإ لوعتو ةتس نم
 ناقفاوتي قفولاو لماكلاو ،فاصنألاب نهماهسو بألل تاوخألا سوؤر
 ءزجلا كلذ ددع نم امهدحأ ينام ذخف . ا ءزج رشع ةناات نم رزجب

 نينامث غلبت اهلوعب هلأسملا هعومجم يفو ، نيعبسو ةينايثب رخآلا يف هبرضو
 ةينامث مأللو نوثالثو ةعبرأو ناتئام جوزلل .حصت اهنمو 5©ةئايعبسو
 رشعانثا بألل تاوخأللو .ةئامو نوسمخو ةتس اهدالوألو نوعبسو

 ىلع ةدحاو لكل ام ةفرعم كيلع لهس رمام ترضحتسا اذإو { ةئايثالثو
 .ةدح

 نم مهتضيرف ٦ اتنب نوثالثو ةنالنو نأل ًاتخأ نورشعو نانثا : اهنمو

 يئام ددع برضاف رشع دحا نم ءزجب ةقفاوتم سوؤرلاو 7 ةنيابم ةالث
 كلذ يلو "٨ نيتسو ةتسب ىرخألا لماك ف زجحلا نم نيتدعلا ىدحإ

 . حصتف { ةئامو نيعستو ةيناثب ةضيرفلا

 عقت تيأر ايك سوؤرلا نيب مصلا ءازجألاب ةقفاوملا عقت ايك : ةيناثلا

 : هتلثمأ نمو }اضيأ سوؤرلاو ماهسلا نيب

 رشع ةنالث دالوأل ا يقاب نإ اف ى نينب ةرشعو تانب تسو ن اوب أو ةجوز

 برضتو نينثا مهقفو ذخأتف { [ءزج رشع ةثالث نم ءزجب مهسوؤر قفاوي
 . حصتف نيعبرأو ةينامث غلبت ةضيرفلا هيف

 ةعبس دالوأل ا يق ايف ‘ تنب رشع دحأو انب أ نورشعو م و ة هجوز :: اهنمو

 قفولا اذه نم مهسوؤر يفف رشع ةعبس نم ءزجب مهسوؤر قفاوم رشع
 . ملعأ هللاو حصت اهنمو نيعبسو نينثا غلبت ةضيرفلا اهيف برضا ةثالث
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 عب ارل ١ ب ايل ١

 . ىثنخلا . ىمدهلاو ىقرفلا ٦ خسانتلا ف

 صيوعلا .راكنإلاو 6رارقآلا

 لوصف ةسمخ يف

 لوألا لصفلا
 خسانتلا يف

 ىن لاق رخآ ماقم ءيش ةماقإو .لاطبإلاو رييغتلاو ةلازإلا : ةغل وهو
 نا ىلإ هماقم ًائبش ماقأو هلطبأو هريغو ًهلازأ }هعنمك هخسن : ز :سوماقلا

 ثاريملا لصأو ةثرو دعب ةثرو توم ثاريملا يف ةخسانملاو خسانتلاو :لاق
 . ها مسقي ل مئاق

 لك نأل 5 اهلوادتو اهعباتت ةنمزألا خسانتو :مالك دعب حابصملا يفو

 خسني هدعب تأي يذلاف هسفن مكحلا تبثيو هلبقام مكح خسني دحاو

 ةئرولا خسانت هنمو ،هب وه صتخم مكح ىلإ هريغبو توبثلا كلذ مكح
 اذكو } يناثلا مكح ىلع لب لوألا تيملا مكح ىلع مسقيال ثاريملا نأل

 . هدعبام

 دبالو .هتكرت مسق لبق لوألا ةثرو نم رثكأف ناث توم : ًاحالطصاو
 سوماقلا مالك حيرص ف ةرهاظ يهو . يوغللا ىنعملا ةظحالم نم

 . حابصملاو

 يف آلوأ رظنت كنأ وه هحيحصت يف لمعلا ةفرعم ىلإ لصوملا قيرطلاو
 راسكنا اهيف ناك نإو ،ةثرولا ىلع اهمسقتو ؤلوألا تيملا ةلأسم
 مك نمو يناثلا تيملا ةضيرف ىلإ ًايناث رظنت مث 3رمام دح ىلع اهتححص
 ربعملا يهو ث ةلأسملا نم هماهس ىلع اهضرعتو . حصت مك نمو ،جرخت
 ةملك لثم ،ءارلا نوكسب ففختو رسكف حتفب ۔ ةكرتلاب اهنع
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 : هلاثم .لمع ىلإ م جتحت مل هتثرو ىلع تمسقنا ن اف 7 حابصمل ا _ه أ ةملكو

 ىدحإ تتام مث ةعبس م لوعتو ة هتس نم . مهتضيرف أل ناتخاو جرز

 ىلع ةمسقنم اهتكرتف ءاهجوزو اهتخأ نع وأ ،اهتنبو اهتخأ نع نيتخألا
 ل ىناثلاو لوألا ة ةنرو دحتا نإ اذكو . ةعبس نم ناتلأسسملا حصتف اهتثرو

 مسقتف { ءاوس يناثلا وأ لرألا نم مهثرإ نوكي نأب كلذو . لمع ىلإ جتحت

 . مهيلع ةلأسملا

 مث دالوأو ةجوز كراتك ع ارو ثلاث ا ذكو . مو دعملاك ين انلا لعجتو

 يناثلا تام مث .هتوخإ نع دالوألا دحأ تام مث © مهنع ةجوزلا تتام

 ءانعو باسح لإ جايتحا ريغ نم مهيلع لاملا مسقتف ٠ نيقابلا نع

 . برضو
 دحأ نم مهيلإ رظنلاب مهل ولخ الف يناثلاو لوألا ةثرو فلتخا نإف

 :روما

 ةيصع مهو لوأل ا ةثرو ضعب ين اثلا ةثرو نوكي نأ : لوأل ١ رمأل ١

 تام مل م ٠ اهريغ نم ننباو ةجوز كراتك ٠ مهس اذ يناثل ١ نرم ثراولا ريغو

 دحأ تام مث ٠ نأ نم ةوخاو مأل اتخأ كرات اذكو . هيخأ نع مهدحأ

 امهوحنو نيتروصلا نيتاه يفف مهيقاب نع يناثلا تام مث © مهكرتو ةوخإلا
 ةضيرف جرحم نم اهعيمج ةكرتلا مسقتو مودعملاك هدعب نمو يناثلا لعجت
 . لوألا

 ةثرو مه لوأل ا ةئروو ٠ م اهس يوذ مهلك اونوكي ن ا : ين اثلا رمأل ١

 .لوالا ي يهف ئ يناثل

 ناثلا ةثرو نكل ،اضيأ ماهس يوذ هلك « نأ : ثلاثلا لا
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 ىدحإ تتام مث .مأل اخأو قئاقش عبرأو اجوز ةكراتك لوألا ةثرو ضعب
 . نيقابلا نع ىرخألا تتام مث 5اهيخأو اهتاوخأ نع قئاقشلا

 ىدحإ تتام مث ؤ . مأل ًاعبرأو أل تاوخأ ثالثو ةجوز كراتكو

 ةلأسمب ئزتبحت كنإف اهيتخأ نع ةيناثلا تتام مث ،اهتاوخإ نع تايمألا
 . مودعملاك هدعب نم لعجتو . ةثرولا نم نيقابلا ىلع اهمسقتو لوألا

 ضرف ناكو .اهلثم ةيناثلاو ،ةلئاع ىلوألا ةضيرفلا تناك نإ اذكو
 . هنود وأ اهلوع نم رثكأ تيمل

 مث نهادحإ جوزلا حكنف 3،قئاقش ثالثو ًاجوز تكرت : لوألا لانم
 . مهنع تام

 مث نهادحإ حكنف 3قئاقش سمخو اهجوز تكرت : يناثلا لاثمو
 تيملاو لوعلا نود هضرف لوألا تيملاف ،تتايف ةيناث حكن مث ©تتام

 . صقانلا خسانتلا ىمسي اذهو ،هل واسم نانلا

 الف ميهلع هماهس مسقنت ملو ؤ لوألا ةثرو ريغ يناثلا ة ةثرو ناك نإف

 .انيابتي وأ ام ءزجب اقفاوتي نأ امإ :نيرمأ دحأ نم ولخت

 : هقفاوت يف لوألا رمألا

 وأ حيحصتب تمسقناف هتثرو ىلع لوألا تيملا ةلأسم تمسق اذإف .
 نبتلأسملا لعبحت نأ تدرأو ،هماهس مكو يناثلا تيملل ام تفرعو .هنودب 5

 نم هتضيرف جرخ ىلإ رظناف ، ةيعانصلا ةدعاقلا يه ايك ةدحاو ةلأسم
 له هتثرو ىلع مسقنت مل نإ ةكرتلا يهو { همايهس ىلإ رظنا مث "جرخت مك
 هتضيرف قفو تذخأ اهتقفاو نإف ،اهنيابت وأ اام ءزجب ةضيرفلا قفاوت
 هنمف تغلب ايف اهحيحصت غلبم وأ ،اهمامتب لوألا ةضيرف هيف تبرضو
 ىلوألا ىلإ ترظن هقح قح يذ لك يطعت نأ تدرأ اذإف ،ناتلأسملا حصت
 هل نمف ةيناثلا ىلإو ةيناثلا قفو ف ًابورضم هذخأ اهنم مهس هل ناك نمف
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 ليصفتب لامجإلا حضتيو }ةكرتلا قفو يف ابورضم هذخأ اهنم مهس
 . لاثمألا

 .نباو مأ نع قيقشلا تام مث ،اقيقشو ةجوز كرت : هتلثمأ نمف
 ناقفاوتيف ةتس نم هتلأسمو ث ةثالث هتكرت تيملاو { ةعبرا نم لوألا م لوألا ةلأسمف

 ةينامث غلبت لرألا ةلأسملا هيف برضاو نانثا ةتسلا قفو ذخف ثالئألاب

 ابورضم هتذخا ًادحاو ةعبرألا نم اهل نأل ،نينثا ةجوزلا ذخأتف . ، حصتف

 نأل ادحاو مألا ذخاتو . ءيش ةيناثلا نم اهل سيلو ©ةتسلا قفو نينثا ف

 نبالا ذخايو .ةكرتلا قفو دحاو يف ًابورضم ادحاو طقف ةيناثلا نم اهل

 دحاو ي ابورضم ة ةسمخ ةيناثلا نم همهسو © ىلوألا نم ذخأيال هنأل ةسمخ

 . ةكرتلا قفو

 ىدحإ تتام مث ،مأل ناتخأو نيوبأل ناتخأو ناتدج : اهنمو
 تادحلا ىلع رسكنتو ة ةعبس ىلإ لوعت ىلوألاف . نيقابلا نع نيتصلاخلا

 رشع ينلا نم حصتو { ةتس نم ةيناثلاو ى رشع ةعبرأ نم ححصتن

 قفو ةثالث ذخأتف ،عابرألاب هتضيرف قفاوت ةعبرأ ىلوألا نم تيملا ماهسو
 نينثا غلبت اهغلبمب ىلوألا ةضيرفلا هيف برضتو ةيناثلا ةضيرفلا
 . حصتف .نيعبرا

 نم اهلو ةتسب ةثالث ةيناثلا قفو يف نانثا ىلوألا نم نيتدجلل :
 ىلوألا نم ةقيقشلاو 5ةينايث اتعمجو 5 ةكرتلا قفو دحاو يف نانثا 7

 قفو دحاو يف ةتس ةيناثلا نم اهلو رشع ينئاب ةيناثلا قفو ةثالث يف ةعبرأ

 ف ةعبرأ ىلوآلا نم مأل ا نم نيتخأللو رشع ةينايثب تعمج ةتسب ةكرتلا

 ةعبرأب ةكرتلا قفو دحاو ف ةعبرأ ةيناثلا نم الو رشع ينثاب ةيناثلا قفو ةنالث

 .ملعأ هللاو ںههباش ام اذه ىلع سقو رشع ةتس امهل عمتجا

 : انيابت يف يناثلا رمألا
 لوألا برضاف اهتنياب نأب هتضيرف يناثلا تيملا ماهس قفاوت مل اذإو
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 حصت هنمف برضلا غلب اف .اهنم الك ححصت نأ:دعب ةيناثلا يئ اهتلمجب

 نمو ،ةيناثلا يف ًابورضم هذخأ ىلوألا نم مهس هل ناك نم مث ،ناتلأسسملا

 . ةكرتلا ي ًابورضم هذخأ ةيناثلا ف مهس هل

 دراوشلا دبإوأ دييقتو اهسيسأتو دعاوقلا حاضيإ نايب ين .دبجتالو

 نسحو فيصتزتلا دورب يف اهزاربإو ؤ لاثمألا برض نم نسحأ { اهسينأتو
 عئانصو اهرهاوج عئادب نم كيلإف . لاتخت فينصتلا لامجو فيلأتلا

 اب حتفتو ؤاهتمزأ ةداقنم يلإ يقلتو ؤاهتنعأ اعوط كلمتام ااهرهاوب

 ةجهبم ليصفتلا جهنم ةجهان {اهلضعمو اهلكشم فشكتو إاهلفقم

 : ليصحتلا يوذل

 : لوألا لاخلا

  

 نيتضيرفل ١ الكف ئ أل خأو تنب نع جوزل ا تام من 1 قيقشو جوز

 يف نيتضيرفلا ىدحإ برضاف ،هتضيرف ةنيابم يناثلا ةكرتو نينثا نم
 . حصتف ةعبرأب ىرخألا

 : ىناثلا لاخملا

  

 تنبلا تتام مث ،اهريغ نم نينب ةثالثو اهنم تنبو هتجوز نع تام
 اهنم يناثلا تيملا ديبو { ةينايث نم ىلوألا ةضيرف ،اهتوخإو اهمأ نع

 ةعبرأ غلبتف ةينامثلا اهيف برضت رشع ةينايث نم حصت هتضيرفو 8 مهس
 . حصت اهنمو ةئامو نيعبرأو

 رظنت كنإف ثلاث تام نإف ۔ تيأر ايك ۔ ناثف لوأ تام اذإ اميف اذهو

 ىلإ رظنت مث ؟حصت مك نمف ترسكنا نإو ؟جرخت مك نم هتضيرف ىلإ
 تحصو كاذف تمسقنا نإف ؟هتثرو ىلع مسقنت لفو ؟يه مك هتكرت
 هتكرت نيب رظناف ترسكن نإ و نيلوألا برض غلبم نزم ًاعيمج ةنالثلا ةلأسم

 نيلوألا ةلأسم يف املاخد; تدرأ نإف 5نانيابتت وأ ناقفاوتت له هتضيرفو

 تعنصام اهيف عنصت كنإف ةدعاقلا يه اك ةدحاو ةلأسم امهعم اهلعجو
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 اميف لعفت اذكهو } هقح قح يذ لك ضغو برضلا نم ناثلا ةلأسم ي
 . ةئام ىلإ دحاو دعب دحاو تام ولو . بابلا اذه نرم كيلع دري

 نع بهذتو مائللا ههجو نع فشكت ةلثمأ ةثالث ماقملا اذه ف درونلو

 . مالظلا هرانم نع حيزتو . م اوأل ا هدبك

 : لوذلا لاغملا

 خأو تاقرفتم تاوخأ ثالثو مأ نع معلا تام مث ، معو ةدجو ةجوز
 .رشع ينا نم لوألا ة ةضيرف .مع نباو مأ نع ةجوزلا تتام مث . مأل

 همأل { هماهس يهو ةعبس ىلإ ةلئاع ةتس نم معلا ةضيرفو

 اهبخاو ةيمألا تخأللو ؤنيئلنلا ةلمكت مهس ةيوبأللو 5 ةثالث هتقيقشلو
 لئاسملا تحصف .اهماهس يهو ةنالث نم ةجوزلا ةضيرفو 53نايهس

 .رشع ينثا نم ثالثلا
 نيتنبا نع تخألا تتام مث ١ بأ نم تخأو تنب : يناثلا لاغلا

 ةكرتو نينثا نم لوألا ة ةضيرف ئ خأ نب راو ةجوز نع معلا تام مث . معو

 برضل إةتس نم ناتلأسملا حصتف ءاهتضيرفل نيابم مهس تخألا
 .اهنيابي مهس هتكرتو ةعبرأ نم معلا ةضيرفو ؤىرخألا يف امهادحإ
 ةعبرأ غلبت ىرخألا يف امهادحإ برضاو نيلوألا عومجم يف ةلأسم لخداف
 ‘ ةيناهث نيتنبللو رشع انثا كلذ عومجم نم تنبلل حصتف ٦ نيرشعو

 . ةثالث خآلا نبالو { مهس ةجوزلل

 .ةعبرأ يف تابورضم نهتذخأ ةثالث نيلوألا نم تنبلل نأ :

 ةجوزللو . ةثلانلا ةلأسملا ى ةعبرأ ف نيبورضم |ناذخأي نانثا :7

 ةكرتلا ئ ةنالث خألا نبالو دحاو ةكرتلا ف ًابورضم هذخأت مهس اهنم

 .دحاو
 . : ثلاثلا لاثملا

 مأ نع مأل ا تتام مث ٠ أل خأو هدج نع معل ا تام مث ئ معو مأ
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 نم ةيناثلا ةضيرفو .ةئالث نم لوألا ةضيرف تاقرفتم تاوخأ ةنالثو
 8ةعستب ةنالث يف ةثالثف ©فاصنألاب ةنسلا ناقفاوي نانثا هديبو ،ةتس

 ةعست ىف نانثاف ، ثالنألاب اه ةقفاوم ةثالث هتكرتو ةتس نم ثلاثلا ةضيرفو

 جوز مألا ةنرو عم ناك ولف ثالثلا لئاسملا حصت اهنمو ،رشع ةينايثب
 ةئالث ةضيرفلا قفوف ، ثالنألاب اهتكرت تقفاوو ةعست ىلإ اهتضيرف تلاعل
 . نيرشعو ةعبس غلبي نيلوألا ةعماج هيف برضت

 اهس ىلوألا نم اهل نأل ةثالث ةدجلل نأ :دحاو لكل ام حيضوتو
 برض نم رشع ةسمخ يوبألا خأللو .ةثلاثلا قفو يهو ةنالن ين ابورضم
 يف ةثالث ةقيقشللو . ةكرتلا قفو دحاو يف ةنالث جوزللو 5ةنالث يف ةسمخ

 ] مألا نم تحخذلالو مالل اذكو ء دحاو مهس ةيوبأللو ا . ًاضيأ اهقفو دحاو

 . ملعأ هللاو ةكرتلا قفو يف ًابورضم ةضيرفلا نم امهس نهنم لكل نأل

 .لئاسملا يف عطقلا وهو .ةلثمأب ةحضونو هنيبن نأ دبال رظن انهو
 دحاو لكل عمتجاام تفرعو . ًاعيمح لئاسملا تححص اذإ كنأ كلذو

 ًاعيمح ةثرولا مهسأ يف رظناف اهضعب نم وأ اهلك لئاسملا نم ةثرولا نم

 ىلع ،اهضعب نم وأ © لئاسملا ميمج نم مهنم دحاو لكل عمتجا ام
 تقفاوت نإف رشع ىلإ هوحنو فصنك .ام ءزجب قفاوتت له ،هثاربم بسح
 نأك كلذو { هئاكرش ماهس قفو هديب يتلا مهسألا نم دحاو لك تيطعأ

 ةلأسملا عطقتو ٠ هديبام سدس الك يطعتف هوحزو سدسب ماهسلا قفاوتت

 . عطق الف تنيابت نإف ،نيابتت وأ برضلا غلبم سدس نم

 هب لصوتتو دوصقملا مهف ىلع هب نيعتستام عطقلا ةلثمأ نم كيلإو
 .دوشنملا لين ىلإ

 : لوألا لاخملا

 لوألا ةلأسمف . اهنبا دالوأ نع مألا تتام مث |نيتنباو نباو امأ كرت
 اهماهسو . عبرأ نم نم مألا ةلأسمو ٠ نيرشعو ةعبرأ نم حصنو ٠ ةتس نم
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 انرظن اذإو “ كلذك ناتنبلاو رشع انثا نبالا زوحيف .ةثرولا ىلع ةمسقنم

 عطقأو .هديبام سدس الك طعأف ،سادسألاب قفاوتت اهتيأر مهماهس ىلإ
 .نبالل اهلثمو ‘ ناهس نيتنبلل : ةعبرأ نم ةلأسملا

 همأ نم مهدحأ تتام مث نينب ةثالثو ةنباو ةجوز : يناثلا لاثملا

 فاصنألاب ةكرتلا قفاوت ةتس نم ةيناثلاو ةينايث نم لوالا .هتوخإو
 دجتو .اهفعض ركذ لكلو ةينامث ىثنألل نيرشعو ةعبرأ نم ايهححصتن
 : ةتس نم ةلأسملا عطقاو ك هديبام عبر الك طعأن عابرألاب قفاوتت مهماهس

 . نايهس ركذ لكلو تنبلا اذكو مهس مألل

 نيابتلا ةلثمأ نمو

 لوألاف ۔اهمعو اهتنبو اهمأ تكرتو ةنبألا تتام مث 3 خأو ةنباو ةجوز
 فاصنألاب اهقفاوت ةعبرا ةكرتلاو ةتس نم ةيناثلاو شةينايث نم

 نم معلاو ةسمخ |هلصاح نم مألا : نيرشعو ةعبرأ نم ا|ےهححصتن

 ةنيابتم مهسألاو { ةتس تنبللو © نايهس مأللو رشع ةثالث ًاضيأ |اهلصاح

 ىنثا نم اهتضيرف انلقل نباو ةدجو جوز نع ةنبالا تتام ولف ،عطقالف
 .نيعبرأو ةينامث ىلإ ةلأسملا فعاضتتف سادسألاب ةكرتلا قفاوتف رشع
 نبالاو ةثالث جوزلا ذخأيف { ةثلاثلا قفو يف نيلوألا نم لصاحلا برضل
 ناذخأي اهنأل نورشعو ةتس معلاو رشع انثا ةدجلل عمتجيو ةعبس

 اهتنب نباو اهجوز نع ةدحلا تتام ولف { ةثلاثلا قفو يف ةبورضم ايهماهس

 ىلع ةمسقنم اهتكرتف ،نينثا نم اهتضيرفو رشع ىنثا نع تتام انلقل
 ذخأيو رشع ةنالث هتدج نمو همأ نم هثروام نبال ١ عمجيف . اهتنرو

 ملعأ هللاو ةتس جوزلا

 بيصن مسقنيالو ةلأسملاو ةكرتلا نيب هيف قفاوتال يذلا هجولا امأو

 : هلاثمف هتثرو لع يناثلا

 نع قئاقشلا ىدحإ تنام مث ‘ جوزو قئاقش ةثالثو مأل ناوخأو مأ

_ ٤١[١ 

  



 .اهتصلاخو اهمال اهيوخأو اهمأو جوز نع ةيناثلا تتام مث .اهمأو اهتاوخأ
 . اهمأ يدلوو اهما نع ةثلاثلا تتام مث

 . نيثالث نم حصتو لوعلاب ةرشع نم : ىلوألاف

 نم ناتلأسملا حصتف ،اهتكرت قفاوتالو لوعلاب ةعبس نم : ةيناثلاو
 . نيتئامو ةرشع

 ةيناثلا نمو ، نورشعو ةينايث اهتكرتو ©لوعلاب ةعست نم : ةثلاثلاو

 . ةثرولا ىلع ةمسقنم نيثالثو ةتس نيتلأسملا نم عمجتف 5ةينايث

 ىلع ةمسقنم نوعبرأو ةينايث اهتكرتو ث درلاب ةئالث نم : ةعبارلاو
 . ةثرولا

 اذكو } نوعبرأو ةسمخ مألل : نيتئامو ةرشع نم عبرألا لئاسملا حصتف

 .رشع انثا ةثلاثلا جوزلو ، نوتسو ةنالث ىلوألا جوزلو ،اهيدلول

 ؟ هذه عطقنتفأ : تلق نإف

 .ام ءزجب مهماهس قفاوت مدعل .ال : تلق

 هتعزو اذإ لاملا نم لكل عقي مك : يل نيبت الفأ : تلق نإف

 ؟ ءازجألاب
 نم دحاو لكل اذكو هعبس فصنو لاملا عبس مألل ٨5 ىلب : تلق

 ىلوأل ا جوزلو {“هعبس فصنو ‘ ل املا عابسأ ةعبرأ نوعمجيف ٠ اه دلو

 ثلث سمخو لاملا عبس ثلث ةيناثلا جوزلو هسمخ فصنو لاملا سمخ

 . قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو ،عبسلا
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 يناثل لصفل ١

 ىمدهلاو ىقرغلا لئاسم حيحصت ف

 ءافولاو ٠ بابلا اذه نم رسكناام حيحصتب اندعو نأ انل قبس دق

 ءاملعلا فالتخال هلبق يذلا لصفلا نع هانرخأ امنإو © ناميإلا نم دعولاب
 . ىشنخلا دوجو يف فالخلا دوجول هدعبام ىلع هانمدقو ،هيف

 وأ ماحز وأ قيرح وأ مده وأ قرغكب ناثاراوتم تام اذإ هنأ ملعأ
 كلذ يفف رخاتملا نم مدقتملا ردي ملو ، نيدلب وأ ديعب دلب يف وأ ،نوعاط
 : هوجو ةنالث

 : لوألا هجولا

 مأ بيترتلا ىلع يهأ هتيفيك ملعتالو ًاعم امهيلع توملا عوقو ملعي نأ
 ثرإ قاقحتسا نقيتن انأل هبحاص نم امهدحأ ثروي الف ؟ ةعفد

 .نيقابلا هتئرول هنم لك ثرإ لعجت لب رخآلا نود هبحاص نم امهدحأ
 : يناثلا هجولا

 : جهملا ف لاق ‘ مدقتملا فرعي و رخألا لبق امهدحأ توم ملعي نأ

 نأ يناثلاو ‘ ىلرألاك نوكت نأ فورعملا انم حيحصلا ٦ ناهجو كلذ يو

 لك ثاريم نم فقويو ،رخآلا ثيروت عم هل هنأ نقيتام ثراو لك يطعي
 .لاحلا فشكني ىتح هيف كشيام ايهنم دحاو

 : ثلاثلا هجولا

 . ىسني من لوألا ملعي نأ

 : ط نم ف ىلع اوسيل " اوحلطصي وأ وأ لاحلا
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 اذإ ايك ؤ ةثرولا يقاب ىلع لاملا مسقي لب ،فنقويال نآ ضعب راتخاو

 ضعب نم اهضعب ناثروي امهنإف ايهنم قباسلا ملعي ملو نيدلب ين اناك
 لوقلا ىلع اذهو كلاهلا هثوروم نم هثرو امال .هلام بلص نم كلذو
 رم ايك ثيروتلاب

 توم قبس ملعي م  اتاومأ اودجو وأ نيتيم ادجو نإ كلذكو

 مهاقلأ وأ 5 ةكرعم ف اولتق وأ اتاومأ اعم اودجو نأب مهدحأ وأ _ امهدحأ

 مهراشبأ نم دجوف عابس مهتلكأ وأ 6 اعم هلحاس ىلع اودجوف رحبلا

 هوجولا هذه يفف هبحاص لبق تام مهي أ ردي ملو نوفرعيو هب نوزيمتيام
 نم هترو امه ثري الو .هلام بلص نم هنوروم مهنم دحاو لك ثري اهلك

 نيقيلاب انملعف .هبحاص لبق امهدحأ توم نقيتن ل انأل كلذو رخآلا

 عطقنت الف رودي وأ لسلستي الئل هفراط نم هثرون لو {،هادعام انيغلأو

 اذه حضون نأ سأبالو كاذ ثري اذهو .اذه ثري اذه ىقبي لب

 . هانبم ديشتو هانعم فشكت ةلثمأ عوضوملا

 لاملا ةمسق يف جاتحت الف لوألا ةثرو مه يناثلا ةثرو ناك اذإ هنأ ملعاو
 لاملا مسقتو مودعملاك يناثلا لعبت لب باسح لممبو حيحصت ءانع ىلإ

 . ةثرولا ىلع
 مع نب ا وهو خا نباو ناتنب هلو هتجوزو وه قرغ لجر :كلذ ةلثمأ نمف

 ةأرملا مع نبا وه يذلا خالا نب راو ناثلثلا نيتنبلل اهيلام نومسقيف هتجوز

 .اهبصاع هنال يقابلا

 تنثرول اهمأل ةأرملا تخا يهو لجرلل با تخأ ءالؤه عم ناك ولف
 لسنلاب ةبوجحم اهنال ةأرملا لام نم ثرت لو ٦ اهيخأ لام نم يقابلا

 ةلثمألا يف هللا ءاش نإ اهغايب قأيسو .حيحصت ة ىلار ةلأسملا تجاتحألو

 . ايهنيب ثراوت الف ىناثلا ةثرو ريغ ٢ ةثرو ناك نإف .ةيتآلا
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 : هتلثمأ نمو

 .هينبال لك ثاريم ،نادلو ايهنم لكلو اقرغ ناوخأ .
 اهنأ جوزلا ىعداف نبالا بأ وه ًأاجوزو اخأ تفلخو اهنباو ةأرما تقرغ ولف

 ملعيال هنا فلحو .وه هئروف نبالا تام مث 5 هنباو وه اهثروف الوأ تتام
 ثلث همأ تثروو ،الوأ تام نبالا نأ الا ىعداو الوا تام هنبا نأ
 هتثروام فصنو اهلام فصن هل نأو ى جوزلاو وه اهاثروو تتام مث هلام

 لام لب ،اههنيب ثراوت الف ،اهنبا لبق تتام اهن آ ملعيال فلحو . .اهنبا نم

 .افاصنأ هنايسقي ةأرملا لامو ى هيبال نبالا

 ةدج ةأرملا تكرتو ،ادجو ةدجو نيتنبا كرتو اهعم جوزلا قرغ ولف
 ءالزهف { اتنبو انباو ةجوزو هتخأ نبال ١ كرتو . تاقرفتم تاوخ أ ثالثو

 .ءايحألا هتثرو الك ثري لب اضيأ مهنيب ثراوتال

 .ةتس نم ةجوزلا ةضيرفو حصت اهنمو ةتس نم بألا ةلأسمف
 , تاوخألل ءيشالو 6 نبالا دالوا ىلع اهراسكنال رشع ةينامث نم حصتو

 همأ ةدجو هتدحو ‘ سدسلا هبنأ دحل 6 نيرشعو ةعبرأ نم نبالا ةضيرفو

 هتاوخأل ءيشالو ١ هدالوأل يقابلاو نمثلا هتجوزلو . ا سدسلا

 . اهل دالوألا بجحل

 انيم رخآلاو «اراو ايح امهدحأ ضرتفت كنإف ثيروتلا ةفص امأو
 فرعتف راسكنا ناك نإ احيحصتو اجرحغ هتلأسم يف رظنتو 5انوروم
 تمأ نم ةايحو هتوم ضرفت مث 3 ةكرت هلعبحتو . هثوروم نم هثرو امم هديبام

 . هريغو حبحصت نم لوأل ا ةلأسم ف هتلعفام لعفتو . الوأ ا

 هلئاسم حيحصت تدرأ اذا لصفلا اذه يف لعفت كنأ : : لصاحلاو

 تححص اذإ كنإ وه كانهام ىلع انهام ديزيو ى خسانتملا يف هتلعفام

 نأ امه نبتلاح يف عمتجملا برضاف ٨ خسانتلا يف رمام دح ىلع نبتلأسملا

 هئروام نيتلأسملاب دارملاو رخآلا لاح يف ثراو ريغ ا لاح يف ثراو امهدحأ
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 . هانيب دق ايكح ايهنم لكل نإف .هلام بلص ةلأسمو ،هثوروم نم

 : هذه يه مهبنا ام حيضوتل اهب اندعو ىتلا ةلثمألاو

 : :لوألا لاخملا

 ةجوز ايهنم دحاو لك كرتو .امهدحأ توم مدقت لهجو .اتام ناوخأ
 :لوقتف مع ينباو خاو ةجوز نع الو أ ربكالا 7 ضرفتف إ مع ينباو

 مث همع انبا طقسو ،هيخال ىقابلاو . عبرلا هتجوزل .ةعبرأ نم ةضيرف

 بلص ةلأسمو هيخأ نم هثروام ةلأسم ناتلأسم هلو يناثلا توم ضرفت

 هال خألا نع تكستو .همع ينباو هتجوز كرت ىلوالا ف لوقتف .6هلام

 نم 7 3 ةينايث نم حصتو ةعبرأ نم هتضيرف لصأف اانه هل ثاريمال

 . ةلأسملا نيبو اهنيب قفاوت الف . ةكرتلاب هنع ربعملا وهو ةئالث هيخأ

 تدرأ اذاف هيخا ةايح اهيف ضرفت كلنال ةعبرأ نم ةيناثلا هتلأسمو

 ين ةينامث ىلالا ةلأسملا تبرض ةدحاو ةلأسم نيتلأسملا لعجو حيحصتلا

 . حصتف نيثالثو نينثا غلبتف سكعلا وا ةعبرا ةيناثلا
 زتجاف نيتلثامتم ايهتدجو ايهيلإ ترظن اذإف .يناثلا ةلأسم اذكو

 ىلوآلا نم نم مهس هل ناك نمف ،نيتسي ةعبرأب نيلاح يف اهبرضاو امهادحإب
 ي ابورضم هذخأ ةيناثلا نم مهس دل ناك نمو ۔ ةيناثلا يف ابورضم هذخأ

 . ةكرتلا

 كلذف ةينايث يف ابورضم ةعبرأ نم ادحاو لؤالا ةجوزل نأ :هنايب
 اهل عمتجا . ةتسب ةثالث ةكرتلا يف نابورضم ناههس ةيناثلا نم اهلو ى ةينامث

 ةينات ٢ لزألا نم ةنالث معلا يتبالو ٦ يناثلا ة ةجوز اهلثمو رشع ةعبرأ

 نينثاب رشع ةيناهثب ةئالث يف ةتس ةيناثلا نم ايلو ،نيرشعو ةعبرأب
 طعاف فاصنألاب لكلا ماهس.قفاوتتو رشع ةتس دحاو لكل ؤنينالنو
 .كلذ نايب يف لودج اذهو .نيثالثو نينثا نم عطقنتف هديبام فصن الك
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 ٤ يف ٨ ٣٢

 ٨ - لوالا ةجوز

 ٨ - | يناثلا ةجوز

   ٢ - ١٦ مع ىنبا
 :: يناثلا لاغلملا

 تضرف نإف ٨ هيتنباو همأ يناثلاو ز هتنباو همأ امهدحأ كرتو اتام ناوخأ

 .ةتس نم مهتضيرف إ هيخأو هتنباو همأ نع تام لقف الوأ ةنبالا بأ توم

 مأ مهو .ءايحألا مهتنرو ىلع نايسقي نيمهس هوخأ ذخأيف حصت انمو

 .نانيابم نانثا ةكرتلاو ةسمخ ىلإ ةدودرم ةتس نم مهتضيرفو ،ناتنباو
 د ع

 نم مهس هل ناك نمف ذ نينالثب ىرخال ١ 1 هيتل اسم ى دجإ برضاف

 هذخأ ةيناثلا نم مهس هل ناك نمو 6 ةيناثلا ف ابورضم هذخا لزألا

 . ةكرتلا يف ابورضم

 ةيناثلا نم اهلو .ةسمخب ةيناثلا يف مهس ىلوألا نم مألل نأ : هنايب

 نم هتنبالو ةعبس ةنبالا بحاص نم اهل عمتجا نينثاب ةكرتلا يف مهس
 اهمع يتنبالو ةين انلا نم اهل ء ىش الو رشع ةسمخب ةسمخ ف ةنالت ىلوال ١

 بأ توم ضرفن مث ،نوثالث كلذف ةينايثب نينئا يف ةعبرأ ةيناثلا نم
 ةضيرفلا تقبأ ام هيخأل : ةتس نم ةتلأسم هيخأو همأو 5ايهنع نيتنبالا

 ةنيابم ةعبرأ ىلإ ةدودرم مهتضيرف ةنباو مأ مهو ،ءايحألا هتثرو نيب مهس
 تدرأ اذإف : نيرشعو ةعبرأب ىرخألا ف هيتلأسم ىدحإ برضاف ٠ ةكرتلل

 يف تعنصام امهيف عنصاو }ةكرتلا ىلاو ةضيرفلا ىلإ رظناف اهمسق
 .ىلؤالا

 اتحصام ىلاإ ترظن ةدحاو ةلأسم اهلعجو ايتلأسم طلخ تدرأ اذإف

 كنإف عبرألا بسنلا ىلع هتضرعو ٠ ةدحاو لك تحص مك نمو .هنم

 6 نينالث نم تحص لوالا ةلأسم نأل سادسالاب ناقفاوتي امهدجت
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 هنع ربعملا وهو ،امهدحأ سدس ذخأتف ، نيرشعو ةعبرأ نم اثلا ةلأسمو

 نيعبرأب نيلاح يف ةئامو نيرشع غلبي ةيناثلا لماك هيف برضتو ،قفولاب
 . ةيناثلا قفو يف ابورضم هذخأ امهدحأ نم مهس هل ناك نمف إنيتئامو

 : هنايب
 ۔_۔۔۔۔ .

 ةلأسم قفو ةعبرأ ف ةبورضم اهذخأت ةعبس لالا ةلأسم نم مألل نأ

 ةسمخب ىلوألا قفو ةسمخ نانلا ةلأسم نم اهلو نيرشعو ةيناهثب 3 يناثلل

 رشع ةسمخ ىلوالا نم ةنباللو ، نوسمخو ةثالث اهل عمتجا ،نيرشعو
 تعمج ،رشع ةسمخب ةسمخ يف ةنالث ةيناثلا نم اهلو "نيتسب ةعبرأ ي
 الو ، نيثالثو نينثاب ةعبرا يف ةينامث ىلوالا نم نيتنباللو "نيعبسو ةسمخ
 . ةئامو رشع انثا ايل عمتج -ا © نيناهيثب ةسمخ يف رشع ةتس ةيناثلا نم

 : (يتالا لوجلا رظنا) ار عطقنتأل كلذلف ،ام ءزجب مهماهس قفاوتتالو

        

 ١٢٠ في٢ | ٢٤٠١

 مأ _ | ٥٣

 ٧٥ _ ىلوألا تنب

 ١١٢١ | | ال يناثلا اتنب

 _ _ |ةدحاو لكل ٦

 ايك ،هلبق يذلا لصفلا يف عطقلاك لصفلا اذه يف عطقلا نأ ملعاو
 . لوألا لاغلا ي تيأر

 : كلذ لاثم

 مسق يف لعفتف ،مهيبأل مهاخأو مهمأ اوكرتو اوقرغ ةوخإ ةنالت -
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 نم هتثرو امم اهدالوأ نم مألل .عمتجا ايف رظنت مث 5رمامم تفرعام مهلاومأ
 نم مهوخأ هنرو ايفو ٠ هيخأ ننم امهدحأ ىلا داع اممو ٠ مهلاومأ بلص

 .ام ءزجب ناقفاوتي له :رظنتو 3 مهلاومأ
 : هنايب

 الك طع ف ذ عابرال اب ف اوتت م اهسل ١ دجتو ٠ نورشع مهيخألو رشع ةتس

 لقف } ةسمخ خالا ديبام عبرو "ةعبرأ مألا ديبام عبرف ،هديبام عبر
 .ملعأ هللاو ةعست نم ةلأسملا عت

 وأ الوأ ديسلا تام له ملعي لو هربد نمو هتجوزو ر تام نإ

 ربدملا نأ : هللا ذلبع يا نعف ٠ هتجوز ىلع هتوم مدقت اضيأ لهجو ئ دبعلا

 ملعأ هللاو .اهلبق تام هنأ ةنيبب ةثرولا يتأي نأ الإ هتجوز ثري
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 ثلاثلا لصفلا

 رظنتو ، ىنأ ىرخأ يف و 6ركذلا لاح يف ىثنخلا لعجت نأ :هقيرطو
 سننلاب امهنيب رظنا مث كاحيحصتو اجرح هتثونأو هتروكذ ةل اسم ى

 تلخادت نإو ۔نيلاح يف اهتبرضو امهادحإب تيزتجا اتلثامت نإف ، عبرألا
 لماك يف هتبرضو امهدحا قفو تذخأ اتقفاوت نإو ،ايهيف ىربكلا تبرض

 ىف امهادحإ لماك تبرض اتنيابت نإو ،نيلاح يف عيمجلا مث ںىرخالا
 : نيلاح يف عيمجلا مث 5ةيناثلا لماك

 دورب بسحت مكيلإو شهلامجإ نم نيبيو هلاكشإ نم ليزي ليثمتلاو
 . ناسليط ف ليصفتلا نم لفرتو © نايبلا

 : لوالا لاملا

 ذخأيف ةتس نم ىشنخل ١ يلاح ف مهتضيرف ئ ىشنخ ١ دلوو نيوبأ كرت

 لالا هذخأي مهس ىقبي ةثونالا لاح يفوءةروكذلا لاح يف يقابلا

 ىنثاب نينثا يف هبرضاو ؤ امهدحأب زتجاف نالثامتم انه نالاحلاف .ايبصعت
 نانثا ةروكذلا لاح ف بالالو © نينثاب نينثا ةتس نم دحاو مالل رشع

 .ةعبس هيلاح يف ىثنخلا ذخأيو ةثالث ذخأيف 5ةنالث ةثونالا لاح يفو
 . (يلاتلا لودجلا رظنا) ةرشع انثا كلذف

      

 ٦ في٢ | !١

 مأ - ٢

 بأ - ٣

   ىشخ دلو - ٧
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 : ىناثلا لاثملا

 اهنيابتو امهيلع رسكنتو ةتس نم مهتضيرف .ابأو نييثنخ نيدلو كرت
 .ةنالث نم ةثونألا لاح يفو ،ةروكذلا لاح يف رشع ينثأ نم حصتو
 ةعبرأب نيلاح ين هرضاو ىربكلاب زتجاف ،ناتلخادتم ناتلأسملاو
 ةتس كلذف ةعبرا ةيناثلا نم هلو نانثا ىلوالا نم بالف © نيرشعو
 اذاو .ةينامث ةيناثلا نمو ،ةرشع ىلوالا نم امهذخال ةعست ايهنم لكلو
 تيطعأ نإف ثانإلاب قفاوتت اهتدجو بالا ماهسو اهماهس ىلإ ترظن
 :كلذ حضوي الودج كيلإو .ةيناث نم تصلطقنا هديبام ثلث الك
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 : ثلاثلا لاملا

 لاح يو ةتس نم ةروكذلا لاح يف مهتضيرف ىثنخ ادلوو امأ كرت ,
 ىن امهادحإ قفو برضبف ،فاصنالاب ناقفاوتيو ةعبرا نم ةثونالا
 لاح يف مألل ،نيرشعو ةعبرأل اهفعضتف رشع ينثا غلبت ىرلل
 ةيناثلا نم اهلو ،نينثاب نينثا ةعبرألا قفو يف ةتس نم مهس ةروكذلا
 ةعست دلولا ذخأيو .مهسأ ةسمخ اهل عمتجيف ةثالثب ةتسلا قفو ةثالث نم
 لاح ين هلو 6نينثا ي ةسمخ برض نم ةرشع هتروكذ لاح هل نآل ةرشع
 مدعل هذه يف عطقالو ارشع ةعست كلتف }ةعستب ةثالث يف ةثالث ةتثونا
 : كلذ ف لودج اذهو . ماهسلا قفاوت
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 ١٢ في٢ | ٢٤

         ١٩ - ىشنخ نبا
 : عبارلا لاثملا

 هنأ لاح يفو نينثا نم ركذ هنأ لاح يف مهتضيرف 9 ىثنخو انبا كرت
 ي ةتسب ىرخألا يف امهادحإ برضاف شنانيابتم امهو ،ةثالث نم ىشنأ

 ي هلو { ةثالث يف دحاو ث ىثنخلا ةروكذ لاح يف ركذلل رشع ىنلاب نيلاح

 .ةسمخ ىثنخلا عمجيو ، ةعبس عمج ،ةعبرأب نينثا يف نايهس هتثونأ لاح
 هنأ ىرخأ يفو .ركذ هنأ لاح يف لعجي نأ ىلع اذهو .لقأب عطقنتالو

 . ةلثمألا ف تيأر اك 6 ىٹنأ

 ححصتف هيلعو ؤرم 1 ىثنأ فصنو ركذ فصن يطعي : ليقو

 مامإلا دمتعم اذهو ث ةعبرأ ركذلاو {ةثالث هيطعتو ،ةعبس نم ايهتلأسم

 .لينلا يف زيزعلادبع

 . حصأ لوألا لوقلا نإ هللا همحر سيمخ خيشلا لاقو

 ركذ ثاريم فصن ىطعأ طقف اركذ هنوكب ثرو نإ : ضعب لاقو

 ىطعأ طقف ىثنأ هنوكل ثرو نإو . خأ نبا وأ مع نبا نوكي نأك كلذو

 6 ىثنخ بأل مخ خاو ةقيقشو جم ةروص يف بأ دلو ل شنا ثاريم فصن

 .نيثلثلا ةلمكت ثرو ىثنآ ناك ولو .ءيش هل قبي مل أركذ ناك ول هنأل
 ىطعأ الضافتم هيلاحب ثرو نإو . ىشنأ ناكول نأ هثاريم فصن ىطعيف

 . ملعأ هللاو قباسلا لاثملا امهب

 نومسقي لينلا دمتعم ىلعف 3 ىثنخو ىثنأو اروكذ دالوأ ةثالث كرت ولو

 . ةثالث ىثتخللو نايهس ىشنأللو ةعبرأ ركذلل ةعست نم لاملا

_ ١٥٢ 



 نم ةروكذلا ةلأسم مسقت هدنع حصألا لوقلا هنأو جهنملا راتخم ىلعو
 انيابتل ىرخألا يف امهادحإ برضتو ،ةعبرأ نم ةثونألا ةلأسمو ،ةسمخ

 .ةينامثب ةعبرأ يف نانثا ىلوألا نم ركذلل نيعبرأب نيلاح يف نيرشع غلبت
 ىلوألا نم ىئئاللو رشع ةينايث كلذف ةرشعب ةسمخ يف نانثا ةيناثلا نم هلو

 هعمج ةسمخب ةسمخ يف مهس ةيناثلا نمو . ةعبرأب ةعبرأ ف مهس

 يف مهس ةيناثلا نم ةينامثب ةعبرأ يف ىلوألا نم نايهس ىثنخللو ،ةعست
 .رشع ةثالث عمج ةسمخب ةسمخ

 طقف لاحب ثري ناك اذإ امأ }هيلاحب ثري ناك اذإ اميف ةلثمألا هذهو
 . ضعبلا كلذ ركذ ايك ،ثاربم فصن كلذ هلاحب ذخأي هنإف

 امأ كرت ولف ءامهدحأ وه لب ،نيلوقلل الباقم كلذ هلوق سيلو

 هل ثاريمال ركذ هنأ ضرف ىلعف بال ىثنخو ةصلاخ ًاتخأو مأل نيوخأو
 هل لوعت هتثونأ ضرف ىلعو ؤببصاع وهو ةضيرفلا ماهسلا ء ءافيتسال

 ةلصاح نينامثو ةعبرأ نم ةلأسملا ححصتف ،نيثلثلا ةلمكت ًاسدس ذخأيف

 ثالث نيلاحلا نم مألل نيلاح يف نيعبرأو نينثإب ةعبس يف ةتس برض نم
 ةتس ىشنخللو . نولالئو ةعست ةصل اخللو . نورشعو ةتس 7 رشع

 أركذ ناك ولو "لاملا عبس ذخأل ىثنأ ناك ولف نيلاحلا دحأ نم هذحأل
 . ىثنأ ناك ول ثريام فصن ىطعأف © طقسل

 سيمخ خيشلا لاقف ،ركذ مع نباو ىثنخ امعو ىثنخ ادلو كرت نإف
 ين هنأل ،ركذلا عابرأ ةثالث دلولل نإ :هب ذخأن يذلا هجهنم يف هللا همحر

 هانيطعأف فصنلا ذخاي هتثونأ لاح يفو ،لكلا ذخاي هتروكذ لاح

 ةثالث وهو ركذلا عابرأ ة ةثالث كلذف فصنلا فصنو لكلا فصن
 يف معلا نأ كلذو © ًافاصنأ معلا نباو معلا نيب هعبر ىقبي 5لاملا عابرأ
 ءانيطعاف إًائيش ثريال ىثنأ هنأ لاح يفو ى يقابلا لك ثري ركذ هنأ لاح

 .قيفوتلا هبو ملعأ هللاو ركذلا ثاريم فصن

١٥٣



 عبارلا لصفلا
 راكنإلاو رارقإلا يف
 هلئاسم حيحصتو

 رخألا ثراولا هقدصي ل نإ هبسن تبثي ل ثراوب ةثرولا ضعب . رقأ نإ

 8كهسفنل يقابلا كسميو هتصح ٢ هبونيام هل رقملا يطعي نأ رقملا مزلو

 عيمج هاطعأ رقملا بجح هر رقملا ناك ناف ٠ ةثرولا رئاس بونيام طقسو

 رملا هيلع ذخؤيام قحأ » :يي لاق ،هل ثاربمال هنأ رقأ هنأل 6 هديبام

 . هلثم وهف ةثرولا ضعب هقدص ناف © (هسمفن ىلع هرارقإ

 نإف تيملل نباب معلا نبا رقأف ةقيقشو صلاخ مع نبا كرت ولف
 ل هتقدص نإو .هب رقأ نم لإ هديبام وه عفدو تثرو تخألا تركنأ

 .رارقإ قيدصتلا نأل 5هيلإ اهديبام مفدت لب "ثرت

 رارقإ حصو & نالوق هيفسلا رارقإ يفو " نونجملاو يبصلا رارقإ حصيالو
 : طورشب هدالوأ عم ثريو هب قحليف ضرم يف ولو هدلوب دلاو
 . رقملا ريغل بسنلا فورعم نوكيال نأ : اهلوأ

 . فرعلا هبذكيال نأ : اهيناث

 . ًاريبك ناك اذإ دلولا هبذكيال نأ : اهنلاث
 دلاولا ناك وأ رمعلا يف ايواست ولف إهلثمل دلوي هلثم نوكي نأ : اهعبار
 لقأ :ليقو ةنس ةرشع ىدحإ نم لقأب يعدملا دلولا نم ربكأ يعدملا
 .قدصي ل ربكأ دلولا ناك وأ عست نم

 ف وأ قلحتسمل ا ةمصع يف دلول ١ م 1 نوك : : وهو . سماخ طرش ليز رو

 .ةمأ تناك نإ هكلم

_ ١٥٤ 

 



 طرشلا تحت لخاد طورشلا هذه رثكأ نأ كل نيبتي رظنلا قيقدت عم

 ل نإو ٠ فرعلا هبذك لقف رقملا ريغل بسنلا فورعم ناك نإ هنأل 7 ٠

 .ًاضيأ فرعلا هبذك دقف إهلنمل هلثم دلوي نأ نكمي

 .هريغل عرشلاب بسنلا فورعم وهف هربغ ةمصع يف همأ تناك نإو

 تعجرف }لوألا طرشلا يف اذه لخدف ، شارفلل دلولا لعج عراشلا نأل
 ةلصفم اهانركذ امنإو "يناثلاو لوألا امه نيطرش ىلإ ةسمخلا طورشلا

 . احاضيإ

 نم الومحم دلولا نوكي نأك رقملا بذك نيبتي نأ فرعلا بيذكت نمو
 دلولا اذه مأ نأ نالدع دهشي وأ .طق اهلخدي مل قحلتسملا نأ لمعي دلب

 .كلذ وحن وأ ،تتام ىتح نالفل ةجوز لزت مل

 يف لجرلا قدصي :ليقو ،اعامجإ هقدص نإ بأب دلولا رارقإ زاجو
 :اهم رقأ نإ ةعبرأ

 لاق وأ _ رسكلاب يقتعم اذه وأ ٠ يأ اذه وأ ٠ ينبا اذه نإ لاق نإ

 شارفلا نأل ٠ ةجوزلا تركنأ ولو ينبا لاق نإ قدصيف ] يتجوز ةأرملا هذه

 .ينبا اذه نأ تعذأ نإ اهيف طرتشي لهو ،قاحلتسالا اذكو ،اهل ال هل

 ةعبرألا هذه ف اهنأ ربتخا هل قاحلتسالاو شارفلا نأل . ألا قيدصت

 . لجرلا يف ةقباسلا طورشلاب تقدص ۔ الثم _ ًادلو تعدا نإف ، لجرلاك

 ،©بسنلا تبث هقدصو انالف وأ ٠ هوبأ اذه نأ رقأ نإف نبالا امأ

 .هب ةربعالف هبذك نإو

 ءالولا هل تبثيو زئاج هنإف ىلومب قتعملا وأ ٨5 قتعمب ىلوملا رارقإ امأو

 ءالو هيلع رجي مل وأ { يعدملا ربغل هؤالو فرعي نأك 3 هبذك نيبتي نأ الإ
 .ًارح نوكي نأب الصأ

 هل ملع ن اف ٠ هريغ ل ثر اوال و أ ٠ ينثري و أ ٠ يترا و نالف : ل اق نمو

. ١٥٥



 هرارقإ زجحم ل .امح وأ ةبصع وأ مهس اذ ثراولا ناك .روكذملا ربغ ثراو

 دلولا الإو .دلوب امهدحأ رقأ نإ نيدلاولا الإ لودعب هبسن حص نإ الإ
 نأ لثم © عقاولا يف فلاخ نإ الإ .كلذك مأ وأ } هقدصو دلاوب رقأ نإ
 .رمام رخآ ىلإ هدلو ربغ هنأ وأ هدلاو ريغ هنأ سانلا دهشي

 ناك نإ الإ ًاقلطم زوجي ليقو ،تخأ هل ناك نإ هرارقإ مهضعب زاجأو
 .هل رقملا هثروو هرارقإ زاج ركذ نمم ثراو هل نكي مل نإف دلو وأ دلاو هل
 رارقإ اولزنو ك هسنج نم هثرإب ىلوأ وهو زاج ثراوب رقأ نإ ىلوملا اذكو
 .كلام عيمجب ىصوي نأ زاج هتراو مدع نم اولاقو . ءاصيالا ةلزنم

 ءيش رثكا » : نا ذمه لهأل هنع هتلا يضر دوعسم نبا باتك ف ي اوجتحاو

 هل هلام نإف ثراو عدي لو كلهم لجرلا نأ ناذمه لهأ رشعم مكيف

 . ا( ع اش ثيح هعضي

 معزو ا .امهوخأ هنأو 5 ةيراج نم امهيبأل دلوب نيوخألا دحأ رقأ نإف
 وأ } هيبأ ةايح ف اهكلم هنأ ىعدا نأك . ةيراخلا نم وه هدلو هنأ رخآلا

 اهكلمي نآ نكمي امم كلذ وحن ز وأ كاهأطي ل هابأ نأل اهارستف .هنم اهثرو

 مزليو {،هديبام ثلث هل رقملل عفدي نأ لوألا مزليف ،وه امط هوبأو

 هدلاو نم دلولا ثريام هنم ثريو ،هدلو نوكيف ،هب رقأام يناثلا

 . ملعأ هللاو

 : لئاسم ماقملا يفو

 : ىلوألا ةلأسملا

 هقحليال { ةئرولا نم هريغ ىلإ ررضلاب دوعي هرارقإ ناك نإ ثراولاب رقمل
 6 هوقدص وأ هعم هب اورقأ ول هب رقملا هصقنيالو ضرف هل نوكي نأك وه

 ترقأ © نبا نباو ةجوزك ،رقملا بغ بجحي هب رقملا نا ناك ء اك ءاوس هرارقإ لبقي

 ررضلا لخدي انه اهرارقإ نإف ،نبالا نبا ركنأو تيملل نباب ةجوزلا
 رخآ نباب مألا ترقأف هنبآو همأ كراتك هصقني ناك 9 . لبقيالف اهربغ ىلع

١٥٦



 هاركنأو ايل ثلاثب مألا ترقأ ںنيوخأو امأ كرات وأ دلولا ركنأو تيملل
 . كلذ وحنو

 : ةيناثلا ةلأسملا

 نباب صلاخ رارقإك ،لاملا هيلإ عفد رقملا بجحي هب رقملا ناك نإ

 نإف اهبجحي نمب مع رارقإ وأ ،قيقشب بأل خأ رارقإ وأ ،تيملل
 ةجوز كراتك نيضرفلا نيبام لضف هاطعأ رخال ضرف نم هلقني

 جرزلا رقأ وأ بصاعلا ركنأو نبا نبا وأ نباب ةجوزلا ترقأف ؤابصاعو
 ل يئنيقشب هوب ترقأ وأ ،مبرلا لإ فصنلا ضرف نم هلقني نمب

 ثلث نم اهلقني نمب مألا توآ و وأ ًابصاعو نأل ًاتخأ كرات ةروص

 اهكراشي نمب وأ ۔سدسل فصن نم اهلقني نمب نبالا تنب وأ كسدسل

 تنبو هتنب كرت وأ بلص تنبب ترقأف ابصاعو نبا تنب كراتك اهدحو
 ىئو .اهديبام فصن اهيطعت ةروصلا هذه ىفف ؤاهل تخأب ترقأ نبا
 .عبرلا فصن ةجوزلا عفدتف ،دئازلا لضف رقملا عفدي كلت روصلا
 .اذكهو فصنلا فصن جوزلا عفديو

 : (حيحصتل ١ يف) ةلاثلا ةلأسملا

 هفدص نم نأو اهدحو رقملا ىلع ررضلاب دوعي رارقإلا نأ تفرع اذإ
 هبونيام هل رقملا يطعي هنأ تملعو شرارقإ قيدصتلا نأل هلثم ةثرولا نم

 ماهس ىلع مهتلأسم مسقو كلذ حيحصت تدرأو ، مهلك ةثرولا رقأ ول نأ
 الوأ ةضيرفلا مسقت نأ وه كلذ ىلإ لصوملا لمعلا قيرطف 3}ةحيحص

 نمو ؤ جرخت مك نم فرعتو . نيركنم مهلك ةثرولا ضرفتف ؤر اكنال ا ىلع

 نيرقم مهضرفتف رارقإلا ىلع اهمسقت مث ؤ .ترسكنا نإ حصت مك

 نإو .اههغلبم نم اهتمسق ٥ىركلاب تأزتجإ اًتلخادت نإف عبرألا

 ذحأ برضتو ىرخألا لماك ف هتبرضو امهادحأ قفو تذخأ اتقفاوت

١٥٧



 يف ماهسلا ةدايزل انه لثامتلا روصتيالو .اتنيابت نإ رخآلا يف نيلماكلا
 .رارقإلا لاح

 : اهلخادت لاثمف

 اهركنأو مهف تخأب تخألا ترقأ ْ ىغنأو ناركذ ءاقشا ةوحخإو مأ

 نم رارقالا ةلأسمو ] حصن اهنمو © ةتس نم راكنإلا ةلأسم : :لوقتف نوقابلا

 ةتس مالل . ةيناثلا يف ةلخاد ىلوألاف نينالثو ةتس نم حصتو 3 ًاضيأ ة ةتس

 رقمللو . مهسأ ةسمخ ةرقملا تحخذللو رشع انثا ن نيوخألا نم دحاو لكلو

 . اهصقنيال اهرارقإ نأل ًائيش اهقيدصت رثؤي ل مألا اهتقدص ولف . مهس اهم

 . ةنالث عمتجتف { نيمهس هبيصن نم اهاطعأل نيوخألا دحأ اهقدص ولف

 : (يلاتلا لودجلا رظنا) ملعأ هتلاو ، يناثلا قيدصتب اهمهس لمكيو

        

٦×٦= ٣٦ 

 م أ _ ٦
\ 

 ركنم خأ | ١٢١

 رقم خأ | ١٠

 ةرقم تخأ _ ٥

 اهل رقم تخأ | | ٣

 : اهقفارت لاثمو

 نزم حصت راكنإل ا ةلأسمف ئ هوركنأو عبارب امهدحأ رقأ نينب ةنالثو مأ

 ٠ سادسلالاب ناقفاوتيو ٠ نيرشعو ةعبرا نم رارقالا ةلاسمو رشع ةيناث

 نرم مهس هل نمف ©" نيعبسو نينت زاب ىرخأل ا ئ امهادح إ قفو برص داف

 هذخأي ةيناثلا ف مهس هل ٠. نم اذكو ٠ ةيناثلا قفو ئ ًابورضم هذخأ ىلو ألا

 . ىلوألا قفو يف ابورضم

١٥٨ 

  

  



 دلو لكلو رشع ىنئاب ةعبرأ يف ةثالث ةعبرألا نم مالل نأ : هنايب
 رشع ةسمخب ةثالث يف ةسمخ رقمللو ،نيرشعب ةعبرأ يف ةسمخ ركنم
 دحاو لك هاطعأ مهلك اورقا ول هنأ كلذو ،رقملا مهس نم ةسمخ هل رقمللو
 : (يلاتلا لودجلا رظنا) اذه نم لقأب عطقنتالو © ةسمخ

 ١٨ ني٤ | ٧٢

 مأ - | ١٦

 ٢٠ | - | ركنم نبا

 ٢٠ | - | ركنم نبا
 ١اه | - | رقم نبا

         ٥ | - | هل رقم نبا
 : ايهنيابت لاثمو
 نم راكنإلا ةلأسمف إاهركنأو ايف تخأب ةنبالا ترقأ ؤ تنبو نبا

 ىرخألا يف امهادحإ برضبف ،نانيابتم امهو }ةعبرأ نم رارقإلاو 5 ةنال
 اهقدص ولف ! مهس اهل رقمللو ةنالث ةنباللو .ةينامث نبالل رشع ىنئاب

 : (يلاتلا لودجلا يف كلذ حضوي) نينثا اهيلإ عفدل اهوخأ

 يل ٤

  
. ١٥١ 



 ٦ مهدحأ رارقإك ةثرولا نم ةثالث وأ نينثا رارقإ نأ كيلع بهذيالو

 . ةجوزلا اهتقدصو تيملل نباب مال ا ترقأو } ةصلاخو ةجوزو امأ كرت ولف
 كل نأ تررقأ كنأل كديبام فصن يعفدا مالل لبقل تخألا تركنأو

 لضف يعفداو نمثلا يذخ ,ةجوزلل ليقلو ، طقف ًاسدس كلاهلا لام ف

 .الماك اهضرف تحالا ذخأتو ٥هل تررقأ نمل عبرلا نيبو هنيبام

 ينثا نم راكنالا ةلأسم : : لوقتف رمام وحن ىلع اهحيحصت تررأ نإف

 انئإلاف ‘ نيرشعو ةعبرأ نم رارقإلا ةلأسمو رشع ةنالث ىلإ لوعتو رشع

 نم اهمسقأو لوعلا اهيلع دزو اهب زتجاف نيرشعلاو ةعبرألا يف ةلخاد رشع
 تحخأالالو . ةنالت ةجوزللو ةعبر أ مالل :لوقتف ٠ هلجأل نيرشعو ةتس

 ةلئاع راكنالا ةلأسم : لقف تئش نإو ةعبس هل رقملا نباللو رشع اننا

 ةجوزلا نأ وأ 3 ةجوزلاو مألا الاح امه نيلاح يف اهبرضاف رشع ةثالث ىلإ
 فصنالو رشع ةثالث نم ةثالث وهو اهديبام فصن هل ترقأ نم يطعت

 ذخأملاو نيرشعو ةتسب فصنلا جرح نينثا ف ةلأسملا برضاف . ةثالثلل

 . (يلاتلا لودجلا رظنا . قيفوتلا هبو ملعأ هللاو .دحاو

      

 ١٣ في٢ | ٢٦

 ١٢ ةركنم تخأ

 ةرقم مأ

 ٣ ةرقم ةجوز

   ٧ [ هب رقم نبا
١٦. 



 مصيوعلا ي
 صاتعاو بعت باب نم اصوع ءيشلا صوع : حابصملا يف لاق

 ةملكو إهانعم مهف رسعي :صيوع مالكو ؤصيوع وهف بعص
 .ه أ ، صيوعلاب ىتأ صوعأو 3 ءاصوع

 ىمس ٫ام ءزجب وأ . هتنرو دحأ بيصن لثمب ءاصيإ : ًاحالطصاو
 .اياصولا يف ركذي نأ هب قئاللا ناكو . هتبوعصل وأ همهف رسعل كلذب
 ىصوا لخدأ يصولا نأل ٠ هركذب نبيضرفلا ةداع ترجو اهنم مسق هزأل

 . مهدحأ هنأكف ةثرولا عم همهسب هل

 : ماسقا وهو

 . ةثرولا دحأ وأ ، هينب دحأ بيصن لثمب ءاصيإ : هنمف

 . هوحنو ثلنك بيصنل ا كلذ نم ءرج ءانثتسا : هنمو

  

 . هنم ىقبيام عبر وأ ثلثلا نم ىقبيام ثلئ ءانثتسا : هنمو

 .هوحنو ثلثلا نم ىقبيام ثلثو لوقي نأك ةدايز : هنمو

 نوعب نوركاذ نحناهو 5 هيلإ لصوي لمع قيرطو هصخي مكح لكلو
 فشكو 6 هلمحم نايب ىلع بل اطل ١ هب نيعتسيام هقيفوت نسحو هلل ١

 . ناعتسملا هللاو ۔هلضعم
 : بيصنلا لثمب ءاصيالا ف ۔ لرالا مسقل ١

 ناك ول نأ مهيب أ بيصن لثمب هدالوأ دالوأ دول يصوي ن أ كلذو

 يبنجأل يصوي وأ الثم ةجوزو مأك هيثراو دحأ بيصن لثمب ول ايح مهوبأ
 كلف ،لاملا نم يه مكو ،ةيصولا هذه جرحم ةفرعم تدرأ اذإف كلذب

 : ناقيرط كلذ يف

 مث مهيلع ةلأسملا مسقتو الثم بيصنلا يذ ةايح ضرفت نأ :لوألا قيرطلا

 تيزتجا اتلخادت نإف ،نيتلاسملا نيب رظنت مث اهمسقتو هتوم ضرفت

_ ١٦١١



 ٢ هبرضو امهادحإ قفو ذخأتف اتقفاوت وأ ٠ نيلاح ف اهتبرضو ىركلاب

 ا ىلإ رظنا مث ثىرحألا يف امهادحإ برضاف اتتيابت وأ . ةنال
 ةيصو , كلذ نأل 8 عمتجملا ىلع ا ىلع هدزف ،هنم هل ىصوم مهس مكو ©٨كعم

 . ىضم امف تسيل ةدايز هذهو لاملا سأر نم اهجرخو

 يانلا نيرطلا
 اهبرضتو مهدحأك هل ىصوملا لعجتو ءابصنألا لهأ سوؤر ذخات نأ

 هيلع ديزت مث : عمتجملا فرعتو ضرف اذ مهعم ناك نإ ضرفلا جرخ ين

 تفرعو مهسوؤر تذخأ ضرف اذ مهعم نكي مل نإو ،هل ىصوملا بيصن
 ءيشلا لثمو بيصنلا لثمب هل ىصوأ هنأل . ٥ عمتجملا ىلع هتدزو وه همهس

 . هنيع ءيشلا وه سيل

 : لوألا ةلثمأ نمف

  

 لثمب هل تصوأ دقو تنب نباو بصاعو نيتقيقش نع تتام ةأرما

 امهادحإ يف ضرفتف نيلاح ةلأسملا لعجاف ةيح تناكول نأ همأ بيصن

 اهمدع يناثلا لاحلا يفو ى ةعبرأ نم حصت ةلأسملا دجتف إةنبالا ةايح
 . ىنثا غلبت ىرخألا ف امهادحإ برضبف ٨6 تانيابتم امهو { ةنال نم

 7 كلذف عمتجملا ىل إع اهلثم دز ةتس بيصنلا لثم دجتف رشع

 ٦ ةعبرأ بصاعللو ةعبرا ف نينثا برض نم ةينايث نيتخألل رشع

 قفاوتل هديبام فصن الك طعأف اهعطق تدرأ نإو .ةتس هل ىصومللو

  
 ٩ | معطقنتو ١٢ فاصتالاب مهماهس

 ٢ ةقيقش ملعأ هللاو

 ٢ ةقيقش : (لباقملا لودجلا رظنا)

 ٢ بصاع بأل خأ

       ٣ [ هل ىصوم تنب نبا
 ہ ١٦٢



 : اهنم
 لكل عقو ةسمخ ىلع اهتمسق نإف ،نيرشعب ةسمخ يف ةعبراف ث ةعبرا نم همدع لاح ينو ةسمخ نم مهتلأسمف هتايح ضرف لاح يفف ،ايح ناك ول نأ هيبأ بيصن لثمب كلاهلا هنبا نبال ىصوأو نينب ةعبرأ كرتا

 .نورشعو ةعبرأ كلذف نيرشعلا ىلع هدزف بيصنلا وهف { ةعبرأ دحاو
 : (يلاتلا لودجلا رظنا) ةعبرأ هل ىصومللو ةسمخ نبا لكل

  

  

 ٢٠ ةدايز ٤ ٢٤

 ثراو نبا ٥

 نبا ٥

 نبا ٥

 نبا ٥

 : اهنمو     هل ىصوم نبا نبا ٤
 ول نأ هيبأ بيصن لثمب هنبا نبال ىصوأو ،ةجوزو ةنباو نينبا كرت

 لاح يفو ،اهنم حصت هتايح لاح يفف .ةينامث نم مهتلأسم ،ايح ناك
 ىلا رظناف ةيناثلا يف ةلخاد ىلوألاف نيعبرأ نم حصتو رسكنت هتوم

 نيسمخو ةعبرأب نيعبرالا ىلع هدزو رشع ةعبرأ هدجت مهنم لك بيصن

 اذكو ،اهفعض ركذ لكلو , ةعبس تنبللو }ةسمخ نيعبرألا نمث ةجوزلل
 ٥٤ ]٤١ةدايز] ٤؛.] : (يلاتلا لودجلا رظنا) هل ىصوملل

  

 0 ةجوز

 ا٤ نبا

 ١٤ نبا

 ١٤ | هل ىصوم نبا نبا       ٧ ةنبا

_ ١٦١٣٢ 



 : يناثلا ةلثمأ نمو

 نأ ايهيوبأ بيصن لثمب اهيوخأ ينبال تصوأو اخأو اجوز تكرت ةأرما

 مهس جرحم يئ اهبرضاو مهسوؤر ذخو ،ةئالث ةوخإلا ردقف ،ننيحاناك ول

 ةتسلا ىلع امهدز ٠ نيمهس هدبحم بيصنلا ىلا رظنا مث ٠ ةتسب جوزلا

 . مهس لكل ،نايهس ايلو ،ةئالث خأللو 5 ةنالث جوزلل 5 ةيناينب

 :اهنم
 .ايح ناك ول نأ هيبأ بيصن لثمب هنبا نبال ىصوأو ةجوزو نينبا كرت

 نمثلا جرحم ين اهيرضأو { ةئالث مهسوؤر ذخو ،مهدحأ نبألا نبا ردقف

 ةعبرألا ىلإ اهتفضأ ول .ةعبس هب ىصوملا بيصنلاف 3 نيرشعو ةعبرأب

 8 مهماهس نينبالا ىلع رسكنت نكل نيثالثو دحأ تغلبل ،نيرشعلاو
 ةتس ةجوزلل ،نيتسو نينثا ىلإ ةضيرفلا فعضأف ،ناننا مهسوؤرو

 رظنا) نورشعو دحاو لكل نوعبراو نانثا اهلو رشع ةعبرأ هل ىصومللو

 َ : (يتألا لودجلا

  
_ ١٦)



 : اهنمو
 ول نأ كلاهلا هنبا بيصن لثمب رخآل ىصوأو { ةجوزو ةنباو نينبا كرت

 نيسمخو ةتسب نمثلا جرحم يف اهرضاو ةعبس مهسوؤر ردقف ًايح ناك
 ىلع رسكني هنكل نيعبسب عومجملا ىلإ هفضأ رشع ةعبرأ بيصنلاف
 حصتف إ ةئاينالثو نيسمخب عومجملا يف اهبرضاف ةسمخ مهسوؤرو دالوألا
 نم نوعبس هل ىصومللو }ةسمخ يف ةعبس برض نم نوثالثو ةسمخ ةجوزلل
 اهفعض ركذ لكلو "نوعبرأو ةعست ةنبإالو ةسمخ يف رشع ةعبرأ برض
 : (يلاتلا لودجلا رظنا)

 ٥ | ٣0٠ يف ٧٠

 ٣٥ ةجوز

 ٩٨ نبا

 ٩٨ نبا

 ٤٩ ةنبا

       ٧ هل ىصوم
 هل ىصومللف نينبا كرت دقو رخآلا هنبا بيصن لثمب ىصوأ ولو

 هل ىصومللف ةثالث ناك نإو ،هنبال لصحيام لثم كلذ نأل ثلللا
 نبا لكل ةعبس نم ةلأسملا نأل ناعستلا هلف تنب مهعم ناك نإو ،عبرلا
 ةعست كلذف نايههس بيصنلا لثم اهيلع دازيو مهس ىننأللو ،نايهس
 او هتثرو دحأ بيصن لثمب هل ىصوأ نإو ،ناعست اهنم نانثالاف ٥ مهسأ

١٦٥ 

  

  

  

 



 هيلع دازامو © نيقيلا هنأل ابيصن مهلقأ لثم هل ناك ثراولا كلذ نيعي

 هلف تنبلا مهس ًابيصن لقأ هنأل عبر هل تنبو نبا عمف .هيف كوكشم

 بيصن لثم لاملا عست هل ةجوزو نبا عمو ا مهسالا ىلع دازيو .هلثم

 .مهس هل ىصومللو . مهس ةجوزلل ةعست نم ةلأسملا مسقتف ةجوزلا

 ظفللا لايعإ نآل . ةيصولا توبثب لوقلا ىلع ىرج اذهو 6نبالل يقابلاو
 بيصن فعضب ىصوأ نإف ©} يهقف ثحبلاو ،هلامهإ نم ىلوأ نكمأام

 اذهو هدلو ريغ اذكهو 3 هيفعض هل ىصوملا يطعأ هبيصن ىلثمب وأ 7 هنبا

 ركذام ىلع ركذي ملام سقو مسقلا اذه يف هطسبو هركذ انل ىنستام

 . ملعأ هللاو

 ١ هينب دحأ مهس ءزجب ىصوي نأ _ يناثلا مسقل :

 دحأ بيصن سدس لثمب رخآل ىصوأو نينب ةنالث كرت : هلاثم

 ٠ سدسل ١ جرح ف دالوأل ا سوؤر برضت ن أ هيف لمعل ا قيرطف ٦ هدالوأ

 نوكتف اهيلع هدز . مهس هسدسو ةتس بيصنل اف رشع ةين اث كلذف

 سدسل ١ ريغو {| مهس هل ىصومللو ةتس دل و لكل رشع ةعست

 . ملعا هللاو ٠ هلثم امهوحنو عبرلاو فصنل :لاك

 ثلث وأ ثلثلا ثلث الإ بيصنلا لثمب ىصوي نأ ۔ ثلانلا

 : ثلنلا نم ىقبيام

 : ناعون كلذ يفو © هنم ىقبيامم ءزج وأ عبرلا ءانثتسا : هلثمو

 هيف لمعلا هجوو ،لثم هثلثك ثلثلا نم ءزج ءانثتسا : لوألا عونلا
 رظنتو ،رمام وحن ىلع ةلأسملا ححصت نأ دعب وه مك بيصنلا رظنت نأ
 ةبسن مكو ؟ هنلث جرخي مك نمو ؟وه مكو ؟ جرخي مك نم ثلنلا
 : لاثمألا برضب لامجإلا حيضوتو ؟ ثلثلا ىلإ بيصنلا

س ١٦٦



 امهدحأ بيصن لثمب رخآل ىصوأو { ةجوزو هينبا كرت : هتلثمأ : هتلثما نمف
 .نمل ا جرح 8 ةين ان ٤ اهبرض او .ةنالث مهسوؤر ذخف . ثلذلا "ثلثلا ثلث ال ا

 دحأ ننبالل ىقبي بيصنل ا لثم ة هعبس اهيلع دزو ٨ ني رشعو ةعبر رأب

 .نيتسو نينثاب اهسوؤر يف ةل اسل ا برضاف .ايهيلع ةرسكنم نورشعو
 تغلبل ةئالث يف نيثالثلاو دحالا تبرض ولف .ةثالث نم ثلثلا جرخو
 لعجت كنأ كلذو . نيتسل او نيننال ىلع اهت دز ول ا ذكو 3©“ نيعستو ةنالث

 من ثلثلا كلذ ىلع ديزتو حيحصتلا ف ةلأسملا هتغلبام لاملا لصأ

 ‘ نتن :امو نيعبسو ةعستب ثلنل ١ جرحم ةنالن ف نيعستل او ةنالنل ١ برضت

 اهيلع دز ا ةعست هنم جرحي ددع لق ة ديت ثلثلا ثلث جرحم ىلإ رظنت من

 ناك نم رظناو نوثالثو دحأ يهو .ةلأسملا ىلإ عجرا مث إ ةرشعب ادحاو

 . ةرشع ف ابورضم هذخأيلف مهس اهنم هل

 نورشعو دحأ نينباللو ، نيثالثب ةرشع ف ةنالث ةجوزلل ن أ : هنايب

 بيصنل ا لثم نأل كلذو ٠ نوثالثو 4 ةعست هل ىصومللو 7 امو ة ةرشعب

 نوئالنو دح أ ثلثلا ثلثف . نوعستو ةنالتث ل املا ثلثو ٠ نوعبس

 ةعست هل ىقبو }ثلنلا ثلث ىصوملا ءانثتسال نيعبسلا نم اهانطقسأ

 . نوثالثو

 ؟ لقأ نم عطقنت الهف : تلق نإف

 الك طعأف .ماهسلا قفاوتل نيعستو ةثالث نم عطقنت { معن : تلق
 : (يلاتلا لودجلا رظنا) اهغلبم ثلث نم اهعطقاو 6هديبام ثلن

 هديبام ثلث | ٣١ 0 ٠

  

 ةجوز | ٣٠١ ١٠

 نبا | ١٠٥ ٣٥

 نبا | ١٠٥ ٣٥

   |هل ىصوم ٣٩ ١٣
٢٧٩ ٩٣       

_ ١٦٧ 

  



 ىقبيام ثلث الإ نيثراولا دحأ بيصن لثمب ىصوي نآ : يناثلا عونلا
 . هنم ىقبيام عبر وأ ثلنلا نم

 دحأ بيصن لثمب رخال ىصوأو © نينب ةثالثو ةجوز كرت : هتلثمأ نمو

 ةعبرأ نم ةثرولا ةضيرف ححصتف ،ثلثلا نم ىقبيام ثلث الإ هينب
 ردق مث © نوثالثو دحا كلذف بيصنلا لثم ةعبس اهيلع دزو نيرشعو

 نأ تملع دقو .نيعستو ةنالث غلبت نيثلثلا دزو لاملا ثلث اهنأ
 هدجت ثلثلا جرخ ىلإ رظنا مث { ةئام غلبت اهيلإ اهفضأف ، ةعبس بيصنلا
 لقأ ىلإ ترظن اذإو { ةئاينالثب ةلأسملا اهيف برضا 5 ةئالث هنم جرخيام لقأ

 .ةرشع نوكت ادحاو اهيلع دزف . ةعست هتدجو ثلثلا ثلث هنم جرخي ددع

 نيثالثلاو دحألا ىلإ عجراف همهس مهس يذ لك يطعت نأ تدرأ اذإف
 . ةرشع ىف ًابور ہضم هذخأ مهس اهنم هل ناك نمف .ةلأسملا لصأ

 يف نورشعو دحأ نينبللو .نيثالثب ةرشع يف ةثالث ةجوزلل ن أ : هنايب

 كنأل نوتس هل ىصومللو }‘نوعبس دحاو لكل ،نيتئامو ةرشعب ةرشع

 !نوعبس بيصنلا لثمو 8 مهس ةئام هتدجو لاملا ثلث ىلإ ترظن اذإ

 هيف تبرضام ةرشع يف نيثالثو دحأ نم ةعبس برض نم ةلصاح

 ثلث يصوملا ىنثتسا دقو ،.نونالاث ثلثلاو لخملا نيبام لضفو \ مهسالا

 ٦ ةثرولا ىلإ دئاع وهف ،ةرشع ثلثلا ىقبأام ثلثف ©ثلنلا نم ىقبيام

 مهسألا قفاوتل .3 ةئامو نيسمخ نم عطقنتو بيصنلا لثم نم تعطقسأو

 : (يلاتلا لودجلا رظنا) . ملعأ هللاو فاصنألاب

  

  

 اهعطقم | ١٠ يف ٣٠

 ٣٠ ١٥ هجوز

 ٧٠ ٣٥ نبا

 ٧٠ ٣٥ نبا

 ٧٠ ٣٥ نبا

 ٦٠ ٣٠ هل ىصوم

       ٣٠٠ ٥٠ ١
١٦٨ 

  



 عبر الإ ،هينب دحأ بيصن لثمب رخآل ىصوأو نينب ةعبرأ كرت : اهنمو

 مهسوؤر تناك مهدحأك هل ىصوملا تلعج نإف ثلثلا نم ىقبيام

 رظنا مث ۔ًادحاو اهيلع زو نيرشعب ةعبرأ عبرلا جرحم يف اهبرضاف ةسمخ
 نإف 5 نيتسو ةنالثب ةلأسمل ا هيف برضاف ! ةئالث نم هدجت ثلملا جرح لإ

 نيأ نم ثلثلا عبر ىلإ رظنأ مث مث ، نيرشعو دحأ هتدجو ثلثلا ىلإ ترظن

 تدرأ اذإف رشع ةئالثب ًادحاو اهيلع دزو رشع ينثا نم هدبت جرخي

 هل نمف !ةلاسملا لصأ ةسمخلا ىلإ عجراف هقح قح يذ لك يطعت نأ
 رشع ةنالث دحاو لك ءانبأللف رشع :., ف ابورضم هذخأ اًبنم مهس

 : (يلاتلا لودجلا رظنا) رشع دحأ هل ىصومللو

 ٢٣ !ايف إ | ٦١٣

١٣ 

١٣ 

١٣ 

١٣ 

١١ 

  

 نورشعو دحأ ثلثلاو ارشع ةنالث مهدحأ بيصن لثم نأ : هنايب

 دقو بيصنلا طاقسإ دعب ثلثلا نم يقابلا وهف ةينايث ايهنيبام ,لم لضفو

 نم اهطقسأ نانثا ةينامثلا عبرف ،هنم ىقبيام عبر هئانثتساب ىصوملا جرخأ
 . كلذ نود اب اهيف عاطقناالو .هل ىصوملل رشع دحأ ىقبت رشع ةثالثلا

 اهححصف نينب ةثالث كرت دقو ثلثلا ن نم ىقبيام سمخ ىنثتسا نإف

 دزف رشع ةسمخ ثلثلا سمخ هنم جرخيام لقأو كرم يبسح نيتسو ةثالث نم
 لك طعأو 5 ةلأسملا هنم تحصام لصأ ةعبرألا ىلإ عجراو ى ًادحاو اهيلع

 .رشع ةسمخ هل ىصوملا طعأو ارشع ةتس يف ًابورضم اهنم امهس نبا

_ ١٦١٩١



 ىقابلاو .رشع ةتس بيصنلا لثمو ، نورشعو دحأ ثلثلا نأ : هنايب

 يقابل سمخ ىصوملا ىننتسا دقو .ةسمخ بيصنلا جارخإ دعب ثلثلا نم
 ةسمخ ىقبت رشع ةتسلا بيصنلا لثم نم هطقسأ ةسمخ نم مهس وهو

 . هل ىصوملا اهانيطعأف رشع

 ةئامعبرأو نينايثو ةتس نم ةلأسملا تحصل ةجوز مهعم تناك ولف
 دزو رشع ةسمخ نم ثلثلا سمخ جرخو { ةئامو نوتسو نانثا ثلثلاو

 لإ عجراف دحاو لكلام ةفرعم تدرأ اذإف رشع ةتسب ادحاو اهيلع

 مهس اهيف هل ناك نمف ،نوثالثو نانثا وهو آلوأ ةلأسملا هنم تححصام
 ةسمخ يف ابورضم همهس هل ىصوملا ذخأيو رشع ةتس ف ًابورضم هذخ

 . ءانثتسالا لجل رشع

 ةعبس دلو لكلو ،نيعبرأو ةينايثب رشع ةتس يف ةثالث ةجوزلل نأ : هنايب
 نأ :هنايب 5 ةئامو نايهس هل ىصومللو {ةئامو رشع ىنثاب رشع ةتس ىف
 لضفف إةئامو نوتسو نانثا لاملا ثلثو .ةئامو رشع انثا بيصنلا لثم
 ىنثتسا دقو ثلثلا نم يقابلا وهو نوسمخ بيصنلاو ثلثلا نيبام
 مهس نم اهانطقسأ رشع ةسمخف ثلثلا . نم ىقبام سمخ ىصوملا

 ةدايزلو دحاولا ةدايز يف ةتكنلا يهو . ةئرولآ ىلإ اهانعجرو هل ىصوملا

 : يتآلا لودجلا رظنا حيضوتلا

 ف ١٦     
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 هيف برضتامو . ةلأسملا لصأ اهيف ربنملا نم ايلعلا ةجردلا نأ ملعاو

 مك يفو { ةلأسملا غلبم ددع نايب يف ىلفسلا ةجردلاو ،ءاطعإلا لاح
 .كنع بهذي الف \تهتنا مك ىلإو تبرض

 نم ىقبيام ثلثبو ةثرولا دحأ بيصن لثمب يصوي تنأ . عبارلا مسقلا
 : لثملا ىلع ةدايز ،ام ءزجب وأ هريغل وأ هل لل ثلثلا

 هينب دحأ بيصن لثمب رخآل ىصو أو ؤ نينب ةنالث كرت : هتلثمأ هتلثما نمو

 سوؤر ذخأت نأ هتفرعم ىلإ لصوملا قيرطلاف ،ثلثلا ن نم ىقبيام ىقبيام ثلثو

 ا ادحاو صقن أ مثو رشع ىنئاب ثلثلا جرحم ين اهبرضتو 1 ىصوملاو دالوألا
 ثلث رشع دحألا لعجت كنأل كلذو {نيئالثو ةثالثب ةثالث يف اهبرضاو اهنم
 ةعست هتدجو ثلثلا ثلث جرحم ىلإ ترظن اذإو 6نيشلث هيلع ديزتو
 عجراف همهس مهس يذ لك يطعت نأ تدرأ اذإف 5 ةيناثب ًادحاو اهصقناف

 . ةينايث ٢ ابورضم 8هذخأيلف اهنم مهس هل نم لك رظناو 3 ةعبرألا لإ

 ثلثلا نأل ةعست هل ىصومللو { ةينايث لكل نورشعو ةعبر أ دالوأللف

 اهثلثب امل ىصوأ ةثالث ثلثلا نم ىقب ةينايث بيصنلا لثمو رشع دعأ

 .ةعست عمجف لثملا قوف هيطعأ مهس وهو

 رخآلو 6 مهدحأ بيصن لثمب رخآل ىصوأو نينب ةعبرأ كرت : اهنمو

 عبرلا جرحم ةعبرأ يف اهبرضا ةسمخ مهسوؤرف عبرلا نم ىقبيام عبرب
 ترظن اذإف نيعبسو ةتسب ةعبرا يف اهبرضاو ًادحاو اهنم طقسأ . نيرشعب

 رشع ةتس نم هتدجو عبرلا عبر جرحم ىلإو رشع عست هتدجو عبرلا ىلإ

 لإ ترظن ةمسقلا تدرأ اذإف رشع ةسمخ ىقبت ادحاو اهنم صقنأف

 ةسمخ يئ ابورضم اهنم امهس مهنم دحاو لك طعأف مهسوؤر يهو ةعبرألا
 لثمب هل ىصوأ دقو هل ىصوملا ىلإ رظنا من ; © نبيتسب ةعبرأ مهو رشع

 ىقبيام عبري هل ىصوملا رخآلا ىلاو رشع ةسمخ هطعأف مهدحا بيصن

 ةعبرأ بيصنلا جارخإ دعب اهنم ىقبي رشع ةعست عبرلاف ، عبرلا نم
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 لودجلاو ، عبرلا نم ىقبيام عبرب هل ىصوملا هذخأي دحاو مهس اهعبرف

      

 .انركذام حضوي يلاتلا

 ١٥ ي ٥

 ٥ ١ نبا

 ١٥ نبا

 ١٥ نبا

 ٥ ١ نبا

 ١٥ لثمب هل ىصوم

 مهدحأ 1

 ١ عبرب هل ىصوم

 عبرلا نم ىقبيام

 ٤ ٧٦ يف / ٩

 نم ىقبام سمخب سمخبو .هينب دحأ بيصن لثمب رخآل ىصوأ : : اهنمو

 رم م دح ىلع نيعستو ةتس نم يحصن نينب ةعبر أ كرت دقو ئ ا ،عبرل ١

 لثملا ا ىلإ ١ ترظن اذ د اف 6 نورشع ةعبرأ عبرل او رشع ةعست بيصنل ١ لثمف

 ذخأيف ةيصولا ناكمل اهسمخ هطعأف ٢ ةسمخ هنم يقابلا تيأر عبرلا ىلإو

 قيفوتل ا هر رو ملع ا هلل او رشع ةعست نب ١ لكو نيرشع
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 تبني مل ةثرولا دحأ وأ هدالوأ دحأ بيصنب ىصوأ اذإ : لوألا
 . ناديبع نبا هلاق 1 هؤزاصبا

 نالف هنيال ايح ناك ول نأ انالف يدلو ثاريم تييحأ لاق اذإ .: يناثلا
 ىواتف ف اك { هتوم دعب هل ثاربمال ذإ ©٨تبثي ل نالافل هن اريمب تيصوأ وأ

 بتك نمع لئس نإف . هللا همحر يكلاملا سيمخ نب رماع خيشلا ١ ةمالعلا

 كلذ ىلع دهشأو هتنبال ايح ناك ول نأ نالاف يخا ثاريم تييحأ : : هطخب

 . خلا ءايحإب تبصوأ لقي لو ‘ اتباث اذه ىرت لهف لدع 7

 لعب هيخأل ثاربمال ذإ { ًائسش تبثم ريغ نظفللا الك باوجلا :
 ىرأ ال ينإ ؟ هب ىصوي ىتح يح وهام ءايحالا نأ :رخا هجو نمو .هتوم

 .ه أ ملعأ هللاو الصأ اهجو كلذل
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 ٠ حإ :

 بلاطلا هيلإ رقتفي باسحلا نم ءيش نايب يف

 إ هب لصوتي هنأل ىضرفلا هنع ىنغتسيال باسحلا ملع نأ ملع أ

 نسحو هللا نوعب نوركاذ نحناهو . لئاسملا حيحصتو ت اكرتل ا مسق

 . هباوبأ طسب انه ضرغلا سيل ذإ ©بلاطلا هب نيعتسي هنم افرط هقيفوت
 : هبتارم بلاطلا هنم روصتي نأ يغبنيام لواف

 حتتفم دحاولاف ] ةرشعلا ىلإ دحاولا نم يهو : داحآلا ةبترم اهلوأف

 ئ تارشعلا ةبترم اهيناثو . داهشأو دهاشك .هعمج داحالاو ‘ باسحلا

 ىلإ ةئام نم يهو ،تائملا ةبترم اهثلاثو نيعست ىلإ ةرشع نم يهو
 ىلع تداز اذإف . تائملا تارشع يهو فالالا ةبترم اهعباروءةئاعست

 اوجرخ نيذلا ىلإ رت ملأه : لجو زع هلوق هنمو ؤ فولأ ىلع تعمج ةرشعلا
 ٥ فولألا تائم مث فولألا تارشع مث .ةيآلا »هؤفولأ مهو مهرايد نم

 . نارقلا ف ةروكذم هذه لكو ٠ كوكللاب اهنع ربعملا يهو

 ف ءاح كل ذلف ٠ باسحلاب ءانتعا مالسإل ١ لبق برعلل نكي .

 '»«4بسحن الو بتكن ال ةيمأ ةمأ نحن» : ثيدحلا

 باسحلا لصأ دحاولا نأو .داحآلا ةبترم بتارملا لوأ نأ تملع اذإف
 . دازاف ةنالنلا اذكهو نيترم دحاولا راركت ناننثألاف ،هل راركت .

 تارشعلاب ىنثو داحآلاب عئدب بتارملا تعمتجا اذإ هنأ
 - داحآلا تناك نإف 1 نعست ىلإ ةرشع نم يهو ٠ دوقعلاب . ربعيو

 ةعست ىلإ ةرشع ىتنثاو رشع ىنثاو ةرشع ىدحإو رشع دحأك ة ةرشعلا

 ًابكرم ىمس ثنؤملل ة هي زاثلا قو رك ذملل ىلوأل ا ف ٠ ةرشع عستو رشع

 ل كلذلف ٠ دحاول ا ء ءيشلاك اهعم اهتروربصو ة ةرشعل ١ عم داحالا بكرتل

 دمحأو يئاسنلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور ٢٤٣ )٢( ۔ ةرقبلا ةروس )١(
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 رشع دحأ تيأرف :هناحبس هلوق هنمو ،أجزم اتجزم لب واولاب فطعت
 . 'هلارهش رشع انثا هللا دنع روهشلا ةدع نا3 إ ز : هلوقو هك ابكوك

 تيمسو واولاب فطع نيعستلا ىلإ اهقوف ايف نيرشعلا عم تناك نإو
 اذكو .اهيلع فوطعم داحآلاو ،واولاب داحآلا ىلع ةفوطعم دوقعلاف ًافوطعم

 اميف فلألاو .دوقعلا دعب قوف امف ةئاملا ركذتو ،قوفايف تائملا عم فطعت
 اذكه هتائم لبق هتارشعو 3 هتارشع لبق لك داحأو ةئاملا دعب قوف

 ةبترم تمدع نإف ،افلأ رشع دحأو ةئامو رشع دحأ اذهف )١١١١١(

 نيمي ىلع نم لب ،ددعلا تحت رفصلا لعجيالو .ارفص اهناكم تلعج
 تارشع الو داحآ دجوت مل لاثملا اذه يفف )١١٠٠( اذكه بتاكلا

 رفصلا عضو لصأو 5ايهلحم ولخ ىلع اليلد نيرفص امهيتبترم يف انعضوف
 ايك ةطقنلا هبش ىلإ هوففخف )٥( اذكه سومطم ريغ اريدتسم عضوي نأ

 . عضولا يف هتيأرو نآلا وه

 وهو ،عمجلا فرعت نأ ايناث يغبنيف اهعضوو بتارملا تروصت اذإف
 عضت نأ كلذو .ةدحاو ةلمج اهلعجو اهضعب ىلإ دادعألا ضعب مض
 ؛٢٣ ىلإ ثلاثلاو يناثلاو لوألا ددعلا بتارم لعجتف ةيزاوتم دادعألا

 ٢١٣ تناك نإف . يبناجلا عضولا اذهك ةلباقتم هعمج تدرأام مام
 ٠٢١ اذإف انلكا فيك تعضو ةيلاخ دادعألا بتارم ضعب
 لصفتو ، يه مك تفرعو بتارملا داحآ ىلإ ترظن اهعمج تدرأ

 ٦١٦٦ لصحام تفرع اذإف طخب هنم جرخيام نيبو هعمج تدرأام نيب

 مل ن نإو .هل الباقم داحآلا تحت همسرأف ًاداحآ هيف ناك نإف داحآلا نم

 اهردقو اهحرطاو تارشعلا دوقع ذخف !رثكأف رشع نوكي نأك هيف نكت

 ٦ تارشعلا ة ةبترم تحت اهداحآ ا لعجاف اهنم عمتج ةجاام ىلإ رظناو ى ًاداحآ

 اهعمجأو تائمل ىلع اهحرطاو اضيأ ًاداحآ اهردقو تارثعلا دوقع ذخو

 ةبترم ىلع ادئاز عومجملا ناك نإ هداحآ ذخف اهنم لصاحلا فرعأو كعم

 فالالا ىلع اهحرطاو تارشعلا ذخو تائملا ة هبترم تحت هلعجاو . تائملا

 )١( ۔ فسوي ةروس ٤ )٦٢( ۔ ةبوتلا ةروس ٩
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 تمسرام عم كعم عمتجملا مسراو إ ٠ دودعملا ءاهتنا ىلإ ددعلا ف اهس رسو

 هدعب هتارشع ةبترمو فالآلا ةبترم الباقم هداحآ ةبترم لعجت نأب لوأ

 فولألا تائم اهنأل هالعأ الثم هتائم ة ةبترمو فولأ تارشع هنأل (٥العأ)

 .ارفص هناكم لعجاف تلخ ةبترم يأو

 ددع طاقسإ وهو ،حرطلا فرعت نأ اثلاث يغبنيف اذه تفرع اذإف

 حرطو رسيأ وهو . فالتسا ريغب حرط ن اعون وهو ركأ ددع نم رغص ا

 بتارم ضعب نم رثكأ حورطملا بتارم صعب نوكي نأ كلذو . فالتساب

 اهيلت يتلا ةبترملا نم امه ذخأتف ،هنم حورطملا

 حورطم ا ددع ًاين او هنم حورطمل ا ددعلا الو أ مسرت ن أ هعضو ةروصو

 ةفرعم تدرأ نإف ٠ اطحخح هلبقام نبو هنيب لعجتو حرطلا لعب ىقابلا اثلاثو

 .حيحص لمعلاف هاواس نإف حورطلملاو يقابلا عمجاف اهريغ نم اهتحص

 .رظنلا دعأف حيحص ريغف الإ و

 فالتساب حرطلا وهو يناثلا لاثمو لوألا لاثمف

 : اذكه : اذكه

 ٤٥٧٢٣ 9 ٨٥٦٧

 .. ٣٤٣٢ ٩

+ + 
 ١١٤١ ٣٨٨٨

 ٤٥٧٢٣ ٨٥٦٧

 فاعضأ وهو برضلا فرعت نأ اعبار يغبنيف هيعونب حرطلا تفرع اذإف
 ًافرط هللا ءاش نإ هنم ركذنلف ٠ هيلإ يضرفلا جايتحا مظعمو ٠ دادعألا

 : احلاص
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 مث ٠ تارشعلا ف اهبرض مث ٠ داحآلا ف داحآلا برض : : هعاونأ هعاونأ لوأف

 اهنمو اهتائم ف مث ٠ فالآلا تارشع ف من ٦ فالالا ٢ مث ٦ ث .تائملا ف

 . فوطعملا ي اهبرض اهنمو بكرملا يف اهبرض

 .بتارملا رخآ ىلإ تائملا يف وأ تارشعلا يف تارشعلا برض : اهيناثو
 .بكرملا يف تارشعلا برضو ،بكرملا يف بكرملا برض : اهثلاثو

 برضو 6 فوطعم ١ يف بكرمل ا برضو 6 فوطعمل ا ف فوطعمل ١ برضو

 . هيف تارشعلا

 1 خلا ٠ فالآلا ف اهبرضو ذ تامملا ف تاعملا برض : اهعبارو

 . برضلا لئاسم مظعم اذهف كفالالا يف فالآلا برض : اهسماخو

 ىلع نعي هظفحو . برضلا ملع يف ر ہبك باب وهف داحآلا برض س

 يف دحاو برض ةروص لوأف هظفحي نأ بلاطلل يغبنيف باوخلا ةعرس

 ىلإ اذكهو ؤ ًاضيأ ة ةعست ىلإ نينثا يف نينئا مث ةعست يف دحاو ىلإ دحاو

 لمتشي لودجب هب رقنو ٦ ةروص نوعب ر أو سمخ هروصف {}كةعست ف ةعست

 : اهيلع

 ٤ | ٢١ |٢٨٢ | ٣٥ |٤٢ |٤٩ ا|٥٦١|٦٣

                     ٦ |٢٤ا|٣٢)٤٠|٤٨؛|٥٦|٦٤|إ٧٢
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 ىلإ دحاو نم يهو ،اهيف بورضم ىلعألا علضلاب ةموسرملا داحالاف
 ةعست ىلإ دحاو نم لفسألا علضلا يف ةموسرملا داحالاو ةعست

 .الوا دحاولا ةناخب أدبنف بورضملا لباقم برضلا جراخو ةبورضم

 كنأ كلذ ىنعمو ى نينثاب نينثا يف دحاوو دحاوب دحاو يفهلحاو لوقنف
 نينئالا ةناخب مث ةعستب ةعست ف دحاو ىلإ اذكهو ، نينثا دحاولا تربص

 ةعست ىلإ اذكهو . ةثالثلاب مث } يهتنتف ةعست ف نسىننا لصت نأ ىلإ ايناث

 .ةعست يئ
 ادوقع تارشعلا لعجت نأ هقيرطف تارشعلا يف داحآلا برض امأ

 دوقع ةنالث نونالثلاو ، نادقع نورشعلاو دقع ةرشعلا لوقت نأ كلذو

 لصحامو .داحآلا اهيف برضتو ًاداحآ اهدوقع ردقتف ةعست نوعستلاو

 .ةرشعب ةرشع يف دحاولا برض نأل تارشع هحطسأ برضلا نم
 كلذف تارم عست ةرشع هانعم نأل }،نيعستب ةرشع يف ةعستلا برضو

 .اذكهو نوعست

 يف ةسمخ :لوقتف نيسمخ يف ةسمخ برضا كل لاقي نأ : هلاثم

 .نيتئامو نيسمخب تارشع اهحطست مث ،نيرشعو ةسمخب ةسمخ
 :اذكهو

 : لئاسم ماقملا يفو

 ةعست ىلإ رشع دحأك بكرملا يف داحآلا برض ىف ۔ ىلوألا ةلأسملا

 :رشع
 اهعم تبستنا نإف تارشعلا ىلإ داحآلا ةبسن رظنت ن : هقيرطو

 هعم داحآلا تبستنا يذلا بكرملا ءزج تذخأ رثكأ وأ لقأ وأ فصنب

 ٥ تارشع روسك اهتلعجو روسكلا تربتعا مث تارشع هتطسبو ،هيف
 ءيش داحآلا نم كلانه ىقب له رظنت مث .ةرشعلا فصن الثم ةسمخلاف
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 ىلع هتدزو بكرملا تذخأ الثم دحاو يقب نإف ،بكرملا ىلإ بستني :

 اهتدجو ةسمخلا ىلإ ترظن اذإف 0 رشع ةسمخ ف ةسمخ برض : : هلاثم

 ٠ ةرشعل ا فصنو ةعبس وهو بكرلا ا فصن تذخأ ناف . ةرشعلا ف ا فصن

 نيعبسو ةسمخ غلب تارشع هتحطسو٠

 تارشع هطس راو ةك ةبكرم ا فصن ذخف رشع ةين اث ف ةتس برضكو

 فصن نأل . ةتسلا نم دحاو وهو 0 ةرشعلا فصن ىلع لب دازلا ىقب نيعستب

 ٤ عومجلا لإ هفضأو رشع ةيناثب بكرملا ف هبرضآ 8اةسمخ ة ةرشعلا

 .بابلا اذه يف درطم اذهو . ةئامو ةينايث كلذف

 :بكرملا يف بكرملا برض ىف ۔ ةيناثلا ةلأسملا

 ىلع دئازلا ىأ امهدحأ قوف ل داحآلا ذخأت نأ : هقيرطو

 برضت مث ا تارشع هطسبتو ٠ هتلمجب رخآل ١ ىلع اههيقلتو تا ر ٠١٩ تب ارشعل ١

 .الوأ جراخلا قوف اهنم جرخام فيضتو ، ضعب يف اهضعب داحأالا

 ىلع يتلا داحآلا تعضو اذإف رشع ينثا ف رشجع ينثا برض : : هلاثم

 برضو ةئامو نيعبرأ اهطسبو رشع ةعبرأ تراص رخآلا قوف امهدحأ

 . ةئامو نيعبرأو ةعبراب قباسلا قوف ةعبرأب نينثا يف نينثا

 ةعبسلا ىلع ةثالثلا تعضو نإف رشع ةعبس ف رشع ةئالث برضدو |

 يف اهضعب داحآلا برضو . نيتئاب اهطسبو نيرشعب سكعل ا وأ رشع

 .كلذ ىلع سقو .نيتئاملا قوف نيرشعو دحأب ضعب

 :فوطعملا يف داحآلا برض ىف ۔ ةثلاثلا ةلأسملا

 . بكرملا يف اهبرضك : هقيرطو
 فصن ةسمخلاف لثم نيرشعو ةسمخ ىف ةسمخ برض : هلاشمو

 ۔طسبو فصنو رشع اننا نورشعل او ةسمخلا فصنو ،ةرشعلا
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 تبستنا اذإ ةرشعلا فصن ىلع داحآلا تداز نإف .ةئامو نورشعوةسمخ

 رمام دح ىلع عمتجملا ىلإ هتفضأو دوقعلا نم دئازلا كلذ تذخأ اهيل
 ةعستلا نم ةسمخلا تطقسأ اذإف ،نيرشعو ةسمخ يف ةعست برضك
 نورشعو ةسمخو ةئام كانهو . ةئايب نيرشعو ةسمخ ىف اهبرضأ ةعبرأ تيقب

 داز ؤتصقن وأ داحآلا تداز اذكهو .ناتئامو نورشعو ةسمخ عمتجي

 . صقن وأ فوطعملا

 : تائملا يف داحآلا برض يف ۔ ةعبارلا ةلأسملا

 تارشعلا ىف رم اك ًاداحآ اهردقتو تائملا دوقع ذخأت نأ : هقيرطو
 ةئام يف نينثاو ةئايب ةئام يف دحاوف تائم اهطسبت مث داحآلا يق اهبرضتو

 ةئامثالث يفو ةئامعبرأب نيتئام يف نينثاو ةئايعستب ةئام يف ةعست ىلإ نيتئامب
 ةيناثو ةئايب ةئايعست ف ةعستو 5ةئام رشع ةيناثب ةئايعست ىلإ ةئارتسب

 . فالآ

 هب تعنص فوطعم وأ بكرم وأ تارشع وأ ًاداحآ تائملا عم نأك نإف
 ةئايعستو ةعبس يف ةسمخ برضف ،تائملا نم عمتجملا ىلإ هتفضأو ،رمام
 ةئاسمخ تائملا ف اهبرض نمو ،نونثالثو ةسمخ داحتالا برض نم لصحيف

 ددعلا داز اذكهو .( )٤٥٣٥ نيثالثلاو ةسمخلا هيلإ فضأ فالآ ةعبرأو

 . صقن وأ

 .ةئامعبرأو نيعستب نيعبس يف ةعبسف ةئامثالثو نيعبس يف ةعبس برضو

 ةئايسمخو نوعست ددعلا عومجم نم لصح نيفلأو ةئايب ةئام ثالث يفو
 . صقنامو دازام اذكهو )٢٥٩٠( نافلأو

 ف داحالا برض نم لصحيف ة ةئامعبرأو رشع ةعبس ىف ةثالث برضو

 هعومجمو }ناتئامو فلأ تائملا يف اهبرض نمو ى نوسمخو دحاو'بكرملا
 . صقنامو دزام كلذ ىلع سقو 7 فلأو نوسمخو دحاو

 ۔ .١٨



 نيعستو دحاوو ةئامعبسو فلأب ةئامو نيعستو ةعست يف ةعست برضو
 . ملعأ هللاو )١٧٩١(

 :فالآلا ىف داحآلا برض يف ةسماخلا ةلأسملا

 ىلإ دحاو نم فالآلا دوقع ذخأت نأ تائملا يف رم ايك :كلذ قيرطو
 اددع فولألا تناك نإف رم اميف هتعنصام اهنم عنصتو ًاداحآ اهردقتو ةعست
 .افولا كلذ طسباو امهيف رمام لثم اهيف عنصاف ًافوطعم وأ ابكرم

 رشع ةسمخ يف ةسمخ برضو ا افلأ نينالثب فالآ ةسمخ ىف ةتس برضف
 ةسمخو ةئايب ًافلأ نيرشعو ةسمخ برضو .افلأ نيعبسو ةسمخب ًافلأ
 . ملعأ هللاو 5هانركذام ىلع ركذن ملام سقو !افلأ نيرشعو

 ًاداحآ اهردقتو امهدوقع ذخأت كنإف تارشعلا يف تارشعلا برض امأ
 ين ةرشع برضف ٥تائم هطسباف عمتجا امو ضعب يف اهضعب برضتو

 . ةئايعستب نيعست يف ةرشع ىلإةئايب ةرشع

 ىلإ اذكهو . ةئايعستب نيثالث يفو 5 ةئامتسب نيرشع يف نيئالث برضو
 . ملعأ هللاو ،فالآ ةينايثو ةئايب نيعست

 اهردقتو تائملا دوقعو تارشعلا دوقع ذخأت كنإف تائملا يف اهبرض امأو
 فالآ كعم عمتجملا طسبت مث داحآلا برض يف رمام اهيف عنصتو ًاداحآ
 ةئامعبرا ىف نيثالثوءفالا ةعستب ةئامعست يف ةرشعو فلاب ةئام يف رشعف

 . ملعأ هللاو ،افلأ رشع ينئاب

 ةرشعب ةرشع يف فلأ برضف 6 فالآ تارشعف فالآلا يف اهبرض امأو
 . ملعأ هللاو ،افلأ نيتسب نيثالث يف نيفلأ برضو .فالآ

 هطسباو رمام هيف عنصاو اداح اهنأرّذقف ‘ بكرملا ٢ اهبرض امأو

 . نيفلأو ةئيسمخب ۔ الثم ۔ رشع ةسمخ يف نيسمخ برضف تائم
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 هيف داحآلا برضب تعنصام هيف عنصاف فوطعملا يف اهبرض امأو

 ةسمخب نيرشعو ةسمخ ف ةنالثف . نيرشعو ةسمخ ف ننااث برضف

 . ةئايعبسو نيسمخب اهطسبو نيعبسو

 نينثا يف نيرشعو نينثا برضك فوطعملا يف فوطعملا برض امأو
 .نورشعو ةعبرأ كلذف نيرشعو نينثا ىلع اهدزو نينثالا ذخف نيرشعو

 .تارشع اهطسباو تارشعلا يدقع لجأ نم نيعبرأو ةينامث ىلإ اهفضأف
 ىلا ةفاضم ةعبرأ نينثا يف ناننثاف . .ضعب يف اهضعب داحآلا برضا مث

 يف نيرشعو ةتس تبرض ناو .ةئامعبرأو نينامثو ةعبرأب قباسلا ددملا
 ةعبراب نينثا يف اهبرضو ى نيثالثو نينثاب نيرشعلاو ةتسلا عم ةتسلاف اهلثم
 نينالثو ةتسب ةتس يف ةتس برضو .ةئامتسو نيعبراب اهطسبو 5نيتسو
 نإف © نينالثو ةعبس يف نينامثو ةعبسو )٦٧٦( ب لوالا ددعلا ىلإ ةفاضم
 كلذف نينامثلا ىبلع ةدئازلا قوف اهتلعجو نينالثلا ىلع ةدئازلا تذخأ

 دوقع يف اهبرضاو ، ةعست يهو نيعستلا دوقع ذخف نوعستو ةهعبرأ
 ا ذإو ةئامعبسو نفلاب اهطسبو ٍ نورشعو ةعبس كالذف ةثالث نينالنلا

 دوقع ةثالث يف اهتبرضو . ةعبرأ وهو نيعستلا قوف دئازلا ىلاي ترظن

 داحآلا برض نم لصحو .ةئامو نيرشعب اهطسبو رشع ىنٹاب نينالنلا

 نافلأو ةئاينايثو نوتسو ةعست كعم عمتجيف نوعبرأو ةعست داحآلا يف

 . ملعأ هللاو .ركذي ملام ركذام ىلع سقو )٢٨٦٩(

 ةئاملا ىلا نيسمخلا فضأف اهلثم يف ةئامو نيسمخ برض امأو

 نيسمخلا ذخو ؤافلا نيرشعب تارشع اهطسباف ناتئام كلذف نيسمخلاو
 ب لوألا ددعلا ىلإ اهفضاف نيفلاو ةئاسمخب نيسمخ يف اهيرضاو

 )٢٢٥٠٠(.

 . ةفاضمو ©ةدرفمو 5 ةبكرمو }ءايص :عاونأ ةعبرأ يهف روسكلا امأو

 نم ءزج يهو ،مصلا ءازجألاب قفاوتلا يف اهنع ربعملا يه :ىلؤألاف

_ ١٨٢١ 



 امأو .اهيلع مالكلا رمو رشع ةعبس نمو ،رشع ةثالث نمو رشع دحا
 .ركذ امم وهف اهجرحم

 ةسدسلاو ،عبرلاو فصنلا يهو :ماسقأ ةعست :ةيناثلاو
 ةتسلا جراخمف ،عستلاو 6 عبسلاو ؤ ناثلثلاو ،ثلثلاو رشعلاو } نمثلاو

 .ةعبس نم عبسلاو ،ةرشع نم رشعلا جرمو ،اهيلع مالكلا مدقت
 .ةعست نم عستلاو

 تيمسي واولاب تفطعو ؤاهضعب وأ ى ماسقألا هذه تعمتجا اذف
 :جا ولف ى جراخلا نم تجرخو ؛رم امب جراخملا ترتعاو . ةبكرم

 ثلثلا ي اذكو ؤهتحت ايلوخدل نمثلا جرحم ربتعا نمثو عبرو فصن
 نم تجرخو قفاوتلا ربتعا عستلا نهعم عمتجا ولف ،©سدسلاو نيثلثلاو
 فصن ممتجا ولو .رخآلا يف نيجرخملا يقفو دحأ برضل رشع ةينامث

 .اذكهو رخالا ي نيجرخملا دحأ برضل ،رشع ةعبرأ نم اجرخ عبسو

 .كلذ وحنو عبسو ثلثو سمخ عبرو سدس فصنك ةعبارلاو
 جرخمو نينثا نم فصنلا جرحم ربتعت كنال رشع ىنثا نم لوالا جرخمف
 عبرلا جرغ ربتعتو ،سكعلا وأ ةتس يف نينثأ برضتف { ةتس نم سدسلا
 رخآلا يف نيجرخملا دحأ برضتف ،ةسمخ نم سمخلاو ،ةعبرأ نم
 ثلث جرخيف إ ةعبس نم عبسلاو ةثالث نم ثلثلا جرحم ربتعتو © نيرشعب
 .كلذ ىلع سقو ،نيزشعو دحأ نم عبسلا

 هيلطيلف تافلؤم هيف تعضو دقو إانركذ لامم رثكأ نفلا لئاسمو
 .راصتخالا انه انضرغو هلحم نم هديرم
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 هلو }ارخآو الوأ دمحلا هتيبو } هتباتكو هعمج انل هنلا رسيام رخآ اذهو
 انلعأ متخي ناو .انم هلبقتي نأ هناحبس هلأسنو ،ارهاظو انطاب ركشلا
 انتمئ لو انيدلاولو انل رفغي نأ العو لج هيلإ بغرنو 4 هاضر حلاصب
 ءايبنألا ةرمز يف انرشحي نإو نيحلاصلاب انقحلي ناو .انخايشإو

 كئلوأ نسحو نيقيدصلاو نيبرقملاو ءادهشلا عم انلعجيو ،نيلسرلاو
 دمحم انديس ىلع هتنا ىلصو ، ميظعلا يلعلا هتنب 5 ةوقالو لوحالو ز اقيفرا

 . اريثك ميلست ملسو هبحصو هلآ ىلعو

 عيبر رهش نم رشع يداحلا ۔ نينث الا ىحض هضييبت نم غارفلا قفاو

 ةيرجه نيتسو ةيناثو ةئاينالثو فلا ماع لوألا

 ملقب

 يدشارلا هتلادبع نب دمح نب نايمس هت دبعلا : هفلؤم
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 ....... هيلع ثحلاو ملعلا اذه لضف يف باب

 ............ هعناومو هطورشو هناكرأ يف باب
 ............... ةكرتلاب قلعتي ايف باب

 ......... ...... ثري نمو ثرإلا يف باب

 ........... ...... ماهسلا ف باب

 ............... ماهسلا يوذ ف باب

 ................ ةبصعلا يف باب

 ........ ......: . ةجحلا يف باب

 ............. لئاسمدارنفإ يف باب

 ............................ ماحنزألا يوذ يف باب

 ...................... ...... ىثنخلا ثاريم يف باب

 .......................... ىمدلاو ىقرفلا ف باب

 .............. ىلوملا ثاربم يف باب

 ٨٣ ..................... ...... سوجملا ثاريم يف باب

 ١ ين اثلا مسقل : ...... ..................... ٨٥

 .......... : ةتحلا ماهسلا جراخم يف ةمدقم

 ........ ...... لولا يف : لوالا بابلا

 . . . احالطصإو ةغل لوعلا دح يف :لوألا بلطملا

 .. لوعلا توبث ىلع لالدتسالا يف :يناثلا بلطملا

 . . لخادم ثالث هيفو ۔ هتيفيك ف : ثلاثلا بلطملا

 ........ ةتسلا لوع 1 : لوألا لخدملا

 . .. . رشع ينثالا لوع يف :يناثلا لخدملا
 نيرشعلاو ةعبرألا لوع يف :ثلاثلا لخدملا

............. لئاسم باقلا يف ةمتت



 عوضزلا

 ... ...... ...... درلا ف : يناثلا بابلا

 . . هيف ءايلعلا فالتخاو درلا ةفرعم يف :لوألا لصفلا
 رثكأ وأ نيفنص وأ فنص ىلع درلا يف :يناثلا لصفلا
 . . . . هلئاسم جراحتو درلا لوصأ يف :ثلاثلا لصفلا

 . ...... هحيحصتو راسكنالا ف : ثلاثلا بابلا

 .............. فنص ىلع رسكنإ ام حيحصت يف :لوألا لصفلا

 ................... نيفنص ىلع راسكنالا يف :ناثلا لصفلا

 . . . فانصأ ةثالث ىلع راسكنالا يف :ثلاثلا لصفلا
 . . . فانصأ ةعبرأ ىلع راسكنالا يف.: عبارلا لصفلا

 يثحلا - يمدلا - يقرغلا : خسانتلا ف : عبارلا بابلا

 . . . . . . . . . . . . . صيوعلا - راكنالا - رارقالا

 ......................... خسانتلا ف : لوألا لصفلا

 . ىمدهلاو ىقرغلا لئاسم حيحصت يف :يناثلا لصفلا
 ..... ىثنخلا لئاسم حيحصت يف :ثلاثلا لصفلا

 هلئاسم حيحصتو راكنإلاو رارقإلا ف : عبارلا لصفلا

 ...... ...... صيييوعلا يف : سماخلا لصفلا

 . . بلاطلا هيلإ رقتفي باسحلا نم ئش نايب ف ةمتاخ

 ...... ...... ....... باتكلا عجارم
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