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 مدا لاول



 باتك نم لمعلا ءزج يناثلا ءزجلا نم ىلوألا يهو ةسداسلا ةلاقملا ءادتبا

 لیلا كللا ةناز .راطیبلا ردبلا نب رکب يأآ فیلأت .نیتعانصلا لماک ةرطیبلا
 . هللا همحر دمحم رصانلا كللا مظعالا ناطلسلا

 .تاداصفلا عفانمو .ةقدارزلاو ةرطايبلا اياصو :يف اباب نيعبس ىلع يوحي
 مفلاو نيرخنملاو نينيعلاو نينذألاو غامدلاو دلحلا حطسب صتخت يتلا .لالعألا ةاوادمو

 يناثلا بابلا
 ثنااثلا بالا

 عبارلا بابلا

 سماخلا بابلا
 سداسلا بايلا

 عياسلا بابلا

 نسماثلا باللا
 عساتلا بابلا

 رشاعلا بابلا
 رشع يداحلا بابلا
 رشع يناثلا بابلا

 لك داصف يف هل حلصي امو .اهعفانمو تاداصفلا ةفص يف

 . ضارمألا نم اهنم قرع
 ةيودألاو ةوادملا يف مهتارواشمو ةقدارزلاو ةرطايبلا اياصو يف

 . هتيودأ عیمجب هتفطالمو صربلا ةاوادم يف

 . یبلا ةاوادم ی

 . برس ا ةاوادم يف

 . ءادوسلا ةاوادم ق

 . ءارفصلا ةاوادم يف
 .ىرشلا ةاوادم يف

 . لیلاثلا ةاوادم یف

 . لسیمامدلا ةاوادم يف
 .ةتوتلا ةاوادم يف

 .ةلكالا ةاوادم يف



 رشع ثلاثلا بابلا

 رشع عبارلا بابلا
 رشع سماخلا بابلا
 رشع سداسلا بابلا
 رشع عباسلا بابلا
 رشع نماثلا بابلا
 رشع عساتلا بابلا
 نورشعلا بابلا

 نورشعلاو يداحلا بابلا

 نورشعلاو يناثلا بابلا

 نورشعلاو ثلاثلا بابلا
 نورشعلاو عبارلا بابلا
 نو رشعلاو سماخلا بابلا

 نورشعلاو سداسلا بابلا
 نو رشعلاو عباسلا بابلا
 نورشعلاو نماثلا بابلا
 نورشعلاو عساتلا بابل
 نوشالثلا با بلا
 نونالئلاو يداحا بابلا

 نوئالثلاو يناثلا بابلا

 نوثالثلاو ثلاثلا بابلا

 نوثالثلاو عبارلا بابلا
 نوثالثلاو سماخلا بابلا
 نوئالثلاو سداسلا بابلا

 نوئالثلاو عباسلا بابلا
 نوئالثلاو نماثلا بابلا

 .ةلمخلا ةاوادم ىف

 .بلعتلا ءاد ةاوادم ىف

 . ةيحلا ءاد ةاوادم ۳

 .نودرحلا ةاوادم يف

 . نردلا ةاوادم يف

 . عبسلا حارج ةاوادم يف

 .رمنلا حارج ةاوادم يف

 . ةصاخ ريزنخلا حارج ةاوادم يف

 . باشنلا ةجزأو ديدحلا حارج ةاوادم يف

 .رانلا قرح ةاوادم ىف

 . براقعلاو تايحلاو يعاف الا شپن ةاوادم ىف

 . بابذلاورببنزلا عسل ةاوادم يف
 . بلکلا بلکلا ةضع ةاوادم ی
 . ءاتشلا يف غامدلا داسف ةاوادم يف
 . فيصلا يف غامدلا داسف ةاوادم يف

 . مادصلا ةلع ةاوادم يف

 : جالتخالا ةاوادم ف

 . عادصلا ةاوادم يف

 شرطلا ةاوادم يف

 .ةجليلهإلا ةاوادم يف

 . نينذألا يف حورقلا ةاوادم يف

 .ةرافلا ةاوادم ىف

 . نينذألا يف ةكحلا ةاوادم يف

 . نينذألا يف ةراجحلا طوقس ةاوادم يف

 . نيعلا يف رفصألا ءاملا ةواودم يف

 .قرزألا ءاملا ةاوادم يف



 نوثالثلاو عساتلا بابلا
 نومعبرألا بابا
 نوعبرألاو يداحلا بابلا
 نوعبرألاو يناثلا بابلا

 نوعبرألاو ثلاثلا بابلا
 نوعبرالاو عبارلا بابلا

 نوعبرالاو سماخلا بابلا

 نوعبرألاو سداسلا بابلا

 نوعبرألاو عباسلا بابلا

 نوعبرألاو نماثلا بابلا

 نوعبرألاو عساتلا بايلا

 نوسمخلا باللا

 نوسمخلاو يداحلا بابلا

 نوسمخلاو يناثلا بابلا
 نوسمخلاو ثلاثلا بابلا

 نوسمخلاو عبارلا بابلا

 نوسمخلاو سماخلا بابلا

 نوسمخلاو سداسلا بابلا

 نوسمخلاو عباسلا بابلا

 نوسمخلاو نماثلا بابلا
 نوسمخلاو عساتلا بابلا

 نوتسلا بابلا
 نوتسلاو يداحلا بابلا

 نوتسلاو يناثلا بابلا

 نوتسلاو ثلاثلا بابلا
 نوتسلاو عبارلا بابلا

 . لبسلا حير ةاوادم يف

 .دمرلا ةاوادم يف

 .ريصارصلا حبر ةاوادم يف

 .ةنمكلا ةاوادم يف

 . ةرفظلا ةاوادم يف

 . ةرعشلا ءاد ةاوادم ىف

 ةقدحلا لصأ يف ةتوتلا ةاوادم يف

 . نيقاملا يف ريساوبلا ةاوادم يف

 .روكبشلا ةاوادم يف

 . ةفرطلا ةاوادم يف

 . نيعلا يف ضايبلا ةاوادم يف

 . جلثلاو رحلا ةاقالم دنع رصبلا باهذ ةاوادم يف

 . نيعلا يف قالسلا ةاوادم يف

 . فنألا يف فاعرلا ةاوادم ىف

 . ةتوبكنعلا ةاوادم ىف

 . ةشايغلا ةاوادم يف

 . صاعقلا ةاوادم يف

 . نيرخنملا يف قلعلا ةاوادم يف

 . مفلا يف قالسلا ةاوادم يف

 . ةاهللا مرو ةاوادم يف

 . نانسألا محل لكات ةاوادم يف
 . ناسللا تحن عدفضلا ةاوادم يف

 . ةشللا مرو ةاوادم يف

 . لوضفلا سرضو لیاورلا ةاوادم يف

 . نانسالا كيرحت ةاوادم يف

 .نيتزوللا مرو ةاوادم يف



 .رخبلا ةاوادم يف نوتسلاو سماخلا بابلا

 . ناسللا عطق ةاوادم يف نوتسلاو سداسلا بابلا

 . سوعافلاب ةاهللا قش ةاوادم يف نوتسلاو عباسلا بابلا
 . مفلا يف قلعلا ةاوادم يف نوتسلاو نماثلا بابلا

 . باودلا هاوفأ نم قلعلا ءاقلا ةاوادم يف نوتسلاو عساتلا بابلا

 .هرياخنم نم علطي ىتح ماجللا نم ليختلا ةاوادم يف نوعبسلا باللا

۱۰ 



NE) 

 اهعفانمو تاداصملا ف

 ضارمألا نم اهنم قرع لك داصف يف هل حلصي امو
 اهعفانمو ابتافصو

 داصفلا يناثلاو .ديلاب قورعلا حتف اههدحأ :نافنص وهف داصفلا امأ
2 )۱( 

 ىلإ مسقنيو ءاقرع نورشعو دحاو يهف سرفلا اهيف دصفي يتلا قو رعلا امأو
 : ماسقأ ةرشع

 .رظاونلاب نافورعملا امهو '”نيكنرزابلا داصف :اهدحأ

 . نیقهانلل نیرواح نینیعلا تحت ناذللا ناقرعلا امهو .نیقالا داصف : يناثلاو

 . ناعرذالا ام لاقیو ناسللا یبناج نع نیذللا نیقرعلا داصف : ثلاثلاو
 ۱ . نیجادولا داصف : عبارلاو

 . نارحانلا اف لاقیو ردصلا ین نیذللا نقرعلا داصف : سمافاو

 اهل لاقيو نيتيحانلا نم مزحملا يبناج نع نيذللا نيقرعلا داصف : سداسلاو

 . نامزحملا

 . نانفاصلا ام لاقيو نيديلا نطاوب يف نيذللا نيقرعلا داصف : عباسلاو
 لاقيو يشحولا بناجلا نم سرفلا يغسر يف نيذللا نيقرعلا داصف : نماثلاو

 . نيلجرلا يف امهلثمو نايشحولا امه
 لاقيو .نمیالا بناحا نم سرفلا بناج يف نیذللا نیقرعلا داصف : مساتلاو

 . نیلجرلا نطاوب ایم



 .رعاجلا هل لاقيو سرملا بنذ زرغم يف يذلا قرعلا داصف :رشاعلاو

 نم عفنی دقف .سارلا يف ناذللا ناقرعلا امهو : نیکنرزابلا داصف ةعفنم امأف
 «یمحاو عادصلا نمو .فیصلاو ءاتشلا ِف غامدلا داسف نمو  مادصلا هلع

 .شرطلاو «ناقریلاو

 ءاملاو .ريصارصلاو «ةنمكلاو لل - نم عقنی دقف :نقالا داصف امأو

 . ةفرطلاو .ريساوبلاو ,دمرلاو .روكبشلاو قرزالا

 :نم عفنيف ناسللا يبناج نع ناذللا ناقرعلا امهو :نيعرذألا داصف امأو

 . نيتزوللا مروو ‹ عدفضلا ءادو .فلللا مروو .ةرارحلاو .قباطلاو «قالّسلا

 لیمامدلاو .یرشلاو ءارفصلاو ءادوسلا نم عفنیف : نیجادولا داصف امأو
 . ةرارحلاو ءندبلا ءالتماو

 ءرُمحلا : نم عقني دقف ردصلا يف ناذللا ناقرعلا امهو :نيرحانلا داصف امأو
 .ردصلا ميحلتو ءردصلا يف ةبثذلاو «ءاولا نم كبشتلاو

 «لغملاو .ةيدبكلا ةبثذلا :نم عفني دقف :نيمزحملا داصف ةعفنم امأو

 . ءاقستسالاو كيرحتلاو

 .تابابصنالا :نم عفني دقف نيديلا نطاوب امو :نيئفاصلا داصف امأو

 . لهرتلاو ءرمحلاو

 تابابصنالاو رمحلل :هلمعتسی سانلا نم ریثکف :نییشحولا داصف امآو
 . قباطللو

 نوکی مهلمعتسا یتمو ؛ غسرلا ماظع یلع هنال ءأطخ هداصف عضوملا اذهو

 ةعفنم كلذكو . هبطعأو غاسرألا يف امد سرفلا یلع بلج الاو ,هب اریبخ دصاقلا

 . نیلجرلا تایشحو

۱۲ 



 .خفنلا نمو .بولقملا رمحلا :نم عفني دقف :نيلجرلا نطاوب داصف امأو

 .لاقعلاو " . عمقلاو

 طقاست نمو بلعثلا ءاد نم مفنی دقف ,زجعلا وهو : بنذلا داصف ةعفنم امأو

 .بنذلا يف ةرارحلا نمو رکذلا رعشلا نمو .بنذلا رعش

 . تافصلا متا ىلع قورعلا رثاس يف تاداصفلا عفانم عيمج هذهف

۱۳ 
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 ةقدارزلاو ةرطايبلا اياصو يف
 ةيودألاو ةاوادملا يف مهتارواشمو

 : ةرطايبلا نع تركذ يتلا اياصولا امأو

 مهوركشيو , مهتافاكم اونسحيو . مهيملعمل اونسحي نأ مهنع تركذ ةيصو لوأف

 . مهتاقوأ عيمج يف ريخلل نيلعاف . مهتاولص ىلع نيظفاحم اونوكي نأو
 بلط الو ةاجادم ريغ نم قحلاب دهش ؛ ناویح ثیدح يف مهدحا دهشتسا اداو

 . ایند

 . ائيش هنم ذخأي نآ ربغ نم هل حلصی ام فصو ,ربقف ناویح بحاص یأر اذاو
 ءالاو قیتعلا لجبلاو ءرايطلا دلخلا لثم .جالعلا هيف عجني ال اضرم ىأر اذإو

 ضرم لاقي هنأل هيوادي الو هبرقيال .نمزملا جارعلاو ‹ضيبالا صرلاو ء«قرزألا

 . سحن عناص الإ هيواديال سحن

 ءاود ناويحلل يطعي ال ىتح .اهيف ةيودألا ءاقلاو ةنسلا لوصفب املاع نوكي نأ

 لصف يف لحكب هلحكي الو .دراب لصف يف ادراب ءاود الو .راح لصف يف اراح

 نوكي ال دضلاب كلذكو .رحلا ةوق يف هيلع حوليو ناويحلا فتك خرمي الو  فیصلا

 .هيلإ ةرورضلا تحل اذإ الإ دربلاو ءاتشلا يف ناويحلا دصف

 ةرسع ةرودملا تاحارجلا نأل ءاطاكشأو تاحارحلا تافصب الاع نوكي نأو

 ٠ لا ةعي رس ةقيمعلاو هثلثملاو هلواطلا تاحارگاو .ءرلا



 ضارمألا جازمو ءاهاوقو ضارمألا يف اهلمعتسي يتلا ةيودألاب املاع نوكي نأو

 دراب ءاودب ادراب اصرم الو .راح ءاوذب اراح اصرم لباقي ۱ یح .اهيف اهلمعتسي ىلا

 .اعيمح امهدسفيف

 . اهنافص منآ ىلع مهتارواشمو ةقدارزلاو ةرطايبلا اياصو عيمج هذهف

 عيمج نم ناويحلا نم هجرخي يذلا مدلا رادقمب املاع نوكي نأ اضيأو

 . تاداصفلا

 غامدلا داسفو جالتخالا ببسب ''' :رظاونلا نم جرخي يذلا مدلا رادقم نأل

 مدلا ةنز نوكي نأ يغبني .اهانركذ يتلا ضارمألا عيمجو شرطلاو ىمحلاو عادصلاو
 . نيلطرلا ىلإ لطرلا نم اهنم جرخي يذلا

 .ةفرطلاو .دمرلاو .روكبشلاو .ءاملاو ا تیسپ ۰ نقالا داصف امآو

 . قاوأ ثالث ىلإ نيتيقوأ نمف

 .قالسلاو .ةرارحلاو . قباطلا ببسب :نيعرزألا داصف يف رادقملا اذه كلذكو

 .ءاودألا عيمجو .ىرشلاو .ءارفصلاو .ءادوسلا ببسب :نيجادولا داصف امأو

 ىلإ نيلطر نم هنم جرخي يذلا رادقم نم ابیرف : نوکی نأ يغبنيف .هيف اهانركذ يتلا

 . ةيالث

 ابيرق نوكي نأ يغبنيف .هيف اهانركذ يتلا ضارمألا ببسب :ردصلا داصف امأو

 .اضيأ ةثالث ىلإ نيلطرلا نم جادوألا رادقم نم
 يف كلذکو .نیلطر لا لطر نم نوکی نآ يغبنيف : تایشحولا داصف يف امأو

 .امهنطاوب و نيلجرلا تايشحو

 . نيلطر ىلإ لطر : نم نوكيف : بنذلا داصف امأو
 ىلإ قاوأ ثالث : نم نوكيف كينحتلا ببسب .شفردلاب ةاهللا مرخ يف امأو

 . لطر فصن
 . نيتيقوأ ىلإ ةيقوأ : نم نوكيف رایهنالا ببسب فنألا مرخ يف امأو
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 رثكأ نوكي نأ يغبنيف تارمحلاو تابابصنالا ببسب رفاوحلا داصف يف امأو
 . ةسمخ ىلإ لاطرأ ةعبرأ نم نوكي هنأل هعیم انرکذ ام ارادقم

 طسوألا رادقلا وه .تاداصفلا میمج يف مدلا رادقم نم هانرکذ يذلا اذهن

 9 الو هرضي الو سرفلا 3 يذلا

 ثدح رادقملا ا ده نم رثكأ مدلا نم 4 هل تجرخأ اذإ تاداصملا ۰ نم رباك نأل

 فقر

 «ناسللاو ردصلا داصف لثم ةمیظع ةرضم دوصفلا وضعلل بلجم مبنم اريثكو

 بالجتسا ببسب ةربثک داوم هیلا تبصنا اریثک ارادقم مدلا نم هل تجرخأ یتم هناف
 . ناسللا اضیآ مرويو ناك امم رثكأ ردصلا لقئيف .هيلإ مدلا

 هنع هعطقي مث ءوضعلا يف لصاحلا مدلا غرفتسي نأ داصفلا يف يغبني نكلو

 . هيلإ ةداملا بالجتسا لبق

 .نيلطرلا ىلإ لطرلا نم هانركذ يتلا تاداصفلا هذه ف مدلا رادقم نأ ملعأو

 : نوكيل هانركذ اهنإ نيتيقوألا ىلإ ةيقوألا نم وأ
 ةلقو مهنادبأ رغص ببسب .رامحلاو لغبلاو عذجلاو رهملل ليلقلا لوألا رادقملا

 . مهئامد

 عاستا ببسب , « عیلتلاو نیمسلاو حراقلا سرفلل ريثكلا وهو يناثلا رادقملاو

 . مهئامد ةرثكو مہنادبا

 هللاو اذه ريغ ةرطيبلا بتك نم باتك يف دجوي ال يذلا سايقلا اذه مهفاف

 . ملعا

۱۹ 



 تمشز) بو)

 هتیودآ عيمجب هتفطالمو صرلا ةاوادم ق

 يف ةقدارزلا نمو .نييمدآلا يف ءابطألا نم اريثك ايعأ دق ضرملا اذه نأ ملعا

 . ليخلا
 ثيح مالسلا هيلع ميرم نب ىسيع ةزجعم تناك هتاوادمو بعص صرم هنأل

 ضارمألا بعصأ نم شرطلاو صربثا نآ الولف ""(صربالاو همكالا ءىربأو) :لوقي
 ردقي ال ثيح « يينلا كلذ تازجعم نم ىللاعت هللا هلعج امل .اءرب اهرسعأو ءاود اهلك

 نم دشأ اهضعب عاونأ وهو .هماقمو هتدم لوطو هناولأ توافتت صربلا نكل

 : ضعب
 زدقب ةنمزم ةليوط ندبلا ین هماقم ةدم تناکو .اعصان ضیبآ هنول هنم ناک اف

 همشي هنأ لب ةيودالاب هیف دحال ةليح ال اذهف ارابک هعقب تناکو ءرثكأ وأ نيتنس وأ ةنس

 .هريغيوأ هغبصي وأ

 هعقب تناك وأ .ةرمحلا ىلإ هنول ناك وأ ءةريسي ةدم هل صرلا ناك ىتم امأو
 نم هركذنس اهب ءاعيرس هؤرب ىجري اذه ناف ءاسوشرم ريكأ وأ سدعلا رادقمب اراغص

 . ىلاعت هللا ءاش نإ هانبرج ابو ةيودالا

 : هتفصو برج حیحص وهو هتیودآ لجأ نم صربلل ءاود اذهو



 نأ ىلإ ايوق اكح .نيلجرلا رجحب ءاريثك وأ ناك اليلق صربلا عضوم كحت نأ

 . ءارضخ ةنوميلب هيلع ىلطيو مدلا هنع فشني مث

 دعب عضوم ا هب سبكيو , عيمجلا ^ هحصي نداشوئلاو دوسالا يلقلا هل دخؤي من

 . نومیللاب هیلط
 . برج لعفلا بيجع هنإف ةرم مايأ ةثالث لك كلذ لعفي

 :اضيأ هلو

 روشقو ' ".جازو ' ".صفعو '' 'ءورسلا زوج ذخؤي :هانبرج دق مشو
 . ةيوسلاب دحاو لك نم .حلمو " " جرطیشو .دوسآ لحکو "".نرفلا رابغو .نامرلا

0 

 امعان اعيمج ةيودألا هذه قحستو . ىمدي نأ ىلإ ربألاب صربلا عضوم زرغي مث
 . مدلا ىلع هب سبكيو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ لعفلا بيجع هنإف ةرم مايأ ةثالث لك كلذ هب لعفت

 : هتفصو ءاودلا اذه صرلل برج هنأ نيناحطلا ضعب يل رکد دقو

 . ماظعلا لكأ نم نوكي يذلا ضيبألا سبايلا بالكلا ' اوجن ذخؤي نأ

 . هعلقی هناف صربلا یع یلطیو ' "يقرب نارطق ينطلخيو نخسي مث
 :مدا يتبلو ليخلل ةبرحم اهنأ ركذ صربلل ىرخأ ةفص هذهو
 لخ يف عقنتو قحستو .ءاضيب ةقيقر اهارت يتلا ةعدولا يهو ىثنا ' "عدو ذخؤي

 . ةليلو اموي رمخ
 .اهنزوب نرفلا بابه نم ' نعم طلخيو ةيناث اهقحسيو اهفشني مث
 . ىمدي نأ ىلإ لجرلا رجحب عضوملا كحت .صربلا جالع تدرأ اذإف
 . ىلاعت هللا ءاش نإ عفان «مدلا فيشنت دعب ءاودلا اذهب هسبكت مث

 : هتفصو ءاودلا اذه صرلل يدلاو رکذ دقو

 . ماجحلا طارشمب ایفاش اطیرشت صربلا عضوم طرشت نا

۱۸ 



 .ايوق اكعم ' ”يناردنا حلمو ضيبأ لصبب طرشلا دعب كعمي مث

 . طيرشتلا عضوم طفلشي هنإف مايأ ةثالث كعملا دعب كرتيو

 . عضبملا سأرب طيفالشلا كلت رجفاف عضوملا طفلش اذإف

 . ىلاعت هللا ءاش نإ عفان

 ؛هنول ريغيف
 .بهذتف رمحلا نبلب اهيلطي نم تيأر دقو

 ةيودألا هله الإ هعلقي الق همأقم لاط اذإ امأو .هروهظ لوأ ِق ناك اذإ اذهو

 . مشولا وأ اهانركذ يتلا

۱۹ 



33D 

 قبلا ةاوادم ي

 :ضیبألا قهبلا ةاوادم امأو

 . ءزج فصن " "نورطنلا نمو ءزج " "ةوفلا نم هل ذخژی نآ يخبنيف
 . ءاملا نم اهرمغ يف ىلغتو
 .رعشلا تمت نم ناك اذإ اذه .قهبلا مضوم ىلع كلذب لطيو
 .ريكاذملاو ,نينيعلا رجاحمو .ربدلاو .تاقارملا يف ارهاظ قهبلا ناك اذإ امأو

 لك نم «ةوفو ,نورطنو .يدنه لا جرطيشلاو ,نوحطملا ريعشلا : نم هل ذخؤيف
 .ءزج عبر يبرع غمصو ءزج دحاو

 رخ لخ ةرمغ يف عيمجلا لغيو
 .هب بهذي ناك عضوم يأ يف هيلع خطلي م

 :ارهاظ ناك وأ رعشلا تحت نم ارابك اعقب ناك اذإ اضيأ قهبللو

 ٠ ريب ةربزكو «نورطنو «ريعشلا قيقدو «جرطبشو «ةوفو «مامحلا قاس ذخؤي
 . ءزج دحاو لك نم

 هناف قهبلا ىلع خطليو " "كمس ءارغ ءزج عبر عم .لخ ةرمغ يف عيمجلا لغي

۳۰ 



DED 

 برحلا ةاوادم يف

 نوكي انا «باودلل ضراعلا اذه نأ اوركذ دق ءامدقلا نأ مدقت اهيف انركذ دق

 . ندبلا رهاظ ىلإ ةعفادلا ةوقلا اهعفدتف .ةطرفم ةرارح ایهتدسفا دق مدو ةّدم نم

 . يدعي وهو .نانخلا نم سنج هنإ لئاوالا ضعب لوقیو
 ىلإ ندبلا لخاد نم اهجرخت يتلا ءايشألاب لوألا يف ةلعلا هذه جلاعت نأ يغبنيو

 . جراخ نم امربتو اهلمدت يتلا ءايشألا لبق «جراخ

 يتلا ةجاحلا رادقمب نيجادولا نم مدلا جرخي نأ اهجالع نم يغبني يذلاو

 . مدقت اییف اهانرکذ

 برجا می عیمج جرخب یتح نورطنلاو دامرلاب ناويحلا ندب عيمج كلذ دعب خطلي مث

 . ندبلا جراخ ىلإ

 . هعیح ندبلا هنم حرقنو جراخ ىلإ برحلا عيمج عيمج جرخ اذإف

 هكرتيو .هندب عيمج هب خطليو تيزلاب ريعشلا قيقد خبطي نأ كلذ دعب يغبنيف

 . مايأ ةثالث هيلع

 هدسج عيمج كرعاف هتفظنو كلذب هتلسغ اذإف .دامرلاو ءاملاب كلذ دعب هلسغي مث

 . ىمدي نأ ىلإ ةنشخ دلج نم ةعطقب
 : هتعنصو . ءاودلا اذهم هخطلا مث

 .ارتاف هب خبطیو « ةياستم ءازجأ «رفصأ تيربكو «تيزلا ركعو «تفز ذخؤي

۳۱ 



 . ةيواستم ءازجأ نورطنو ”رامحلا ءائق

 . لسعلا ءایب وآ ءرمخب طلخيو . عيمجلا قدي

 . نیلطر رهمللو لاطرأ ةسمخ حراقلا سرفلا هنم یقسیو

 : هتفصو ءاودلا البهم جراخ نم هندب خطليو

 «ةيواستم ءازجأ «بيلح نبلو .دوسآ طفنو .نارطقو .شبك ةيلأ ذخؤي
 فصن دحاو لک نم . حلملاو .رفصألا تیرکلاو ءادوسلا ةبحلا نم ءيق هیف لمعیو

 . حیرارذلا نم لیلقو ءزج

 لعب هلب زب هندن خطلاو .دامرلاو ءاملاب هلسغا . عباسلا مويلا ف ناک اذإف

 . ىلاعت هللا ءاش نإ عفان . لسغلا

 . كلذ

 : اضيأ هلو

 CY 0. « )7( ها ىلا ا (59) «a ) ۰ تو
 فص حلمو « رييوسو .لدرخ نزول" خرس ناغلا نهد دحوي

 كرتيو ناويحلا ندب عيمج هب نهديو .ةروكذملا ناهدألا يف ىلغيو . عيمجلا قدي

 . مايأ ةثالث هيلع

 . عفان هناف ' ”يمطخلاو ءاملب لسغي كلذ دعب مث

 :اضيأ هلو

 . تيزلا يف طلخيو ةلفدلا قرو نم .يش ذخژی
 . دامرلاو ءالاب كلد دعب هلسغی مث . هب نهدي مث

 . ىلاعت هللا ءاش نإ بهذي نأ ىلإ ارارم كلذ هب لعفي

 . ملعا هللاو كلذ مهفاف تركذ يتلا برجلا ةيودأ عيمج هذهن

۳۲ 



 نکات بل

 ءادوسلا ةاوادسم

 : ءادوسلا ةاوادم امأو

 هانركذ ام رادقمب مدلا نم هل جرخيو نيجادولا يف سرفلا دصفي نأ الوأ يغبنيف

 . ضرملا غرفتسيل رثكألا يف
 ءالا عم اقوقدم .نایخا رزبو" ".ةلجرلا رزب نم كلذ دعب سرفلا یقسی مث

 .امايأ ' 'ةرغملا اضيأ ىقسيو

 : اضيأ هلو

 اهاقسيو ةيقوأ فصن دحاو لك نم ' '"لظنحلا قروو ' 'ريصلا نم ذخؤي

 .هندب يف يلا ءادوسلا عيمج لهسیو غرفتسی هناف

 : هتفصو هانبرج دق ابیجع ءاود هل نأ هللا همحر يدلاو ركذ دقو
 لخلاب نوجعلا رفصالا نیطلاب اهیلع سیلت كنآ مث .ءارضح ةعرق ذخأت نأ

 دنع اهناف نرفلا ىلإ اهم ربعت مث .ةساط طسو يف اهطحنو ءاشخب اهبناج نم اهشخبن مث
 . ةفشان ةعرقلا ىقبتو ءاملا نم اهيف ام عمتجيو .خبطنت كلذ

 ءاملا كلذ ىهسي مث .تابنلا بسلا نم ءىش هيف عصويو ءال كد دخؤيف

 . ىلاعت هللا ءاش نإ هندب لخاد نم اهعلقيو ءادوسلا عطقي هناف . ًاثالث وأ نيترم سرفلل

۳۳ 



 : ىرخأ ةفص اضيأ هلو

 لك نم «ربصو «ىونلا عوزنم بيبزو ' '.تفاغلا شيشح ذخؤي نأ وهو
 عيمجلا لغيو ءءزج فصن دحاو لك نم "" .قبرخو . لظنفا محشو .ءزج دحاو

 . ةجاحلا رادقم ' ”يناهيلس ركس ىلع ىفصيو
 . ىلاعت هللا ءاش نإ عفان هنإف ءارتاف سرفلل ىقسيو

 :اضيأ ءادوسللو

 زوللا نهد هيلع یقلی مث "۳ روثلا ناسل ءام يف طلخيو قدي ربص ذخؤي نأ وهو
 وأ ةسمحخ وأ مايأ ةثالث ةدم ارتاف دحاو لطر رادقم موي لك يف سرفلا هنم ىقسيو ولحلا

 . مايأ ةعبس
 «هندب جراخ نم اهدربيو هندب لخاد نم اهعلقیو هنع ءادوسلا بهذی اذه ناف

 . ملعا هللاو .ىلاعت هللا ءاش نإ عفان بيجع ءاود وهو

۳ 



AMY 

 ءارفصلا ةاوادم يف

 : ءارفصلا ةاوادم امأو

 . ةجاحلا رادقمب مدلا نم هل جرخيو نيجادولا يف سرفلا دصفي نأ يغبنيف

 هيف لمعيو داصفلا تقو يف سرفلا مد نم ذخأي نم سانلا نم ريثكو

 .حلملا نمائيش

 . هعيمج سرفلا ندب حلملاب طولخملا مدلا كلذب خطلي مث

 : لخاد نم هغرفتسي ىرخأ ةفص هلو

 دحاو لك نم .لظنخلا ةراصعو «رامجلا ءانق ةراصع نم ائيش ذحأت نأ وهو

 فصن دحاو لک نم "7 جرتهاشو ۲ تدعجو یصو "" نویسارف ذغژیو « ةيقوأ
 . ةيقوا

 .ركسلا نم هتيافك ىلع ىفصيو عيمجلا ىلغي

 . ءارفصلل بيجع هنإف سرفلل ىقسي مث
 ,ةيقارعلا ةرغملاو ,ةلجرلا رزب :هبرشي يذلا عم ناويحلا ىقسي نأ يغبنيو

 . هندوریب ءارفصلا ةرارح رسكيل

 .لوسغلا ريعشلا : لثم ,ةدرابلا ءایشألا :ةدلا هذه ین سرفلا فالعا نوکتو
 دجو نا نقلا ۱ 3 ای ا ۱ لا بیبابلو ۰ ایج لاو لولبلا  تقلاو

 . كلذ مهناف

Yo 



NAD 

 ىرلشلا ةاواذم يف

 . ىرشلا ثدح ىتم امأو

 يف هيلإ ةجاحلا رادقمب مدلا نم هل جرختو نيجادولا داصفب ردابت نأ يغبنيف
 . كلذ

 ةيومد ةلعلا هذه نال .مدلا نولك ءارمح ةءابعب ناويحلا ىطغي كلذ دعب مث

 .مروتيو ناويحلا دلج ددقتي كلذ لجألو . جراخ ىلإ هفذقو مدلا نایلغ نم ثدحت

 خیطبلاو ةلجرلا رزب نم اثیش سرفلا یقسی نآ يفبني ءاطغلاو داصفلا دعب مث
 .ءالا عم دحاو لاقثم رادقم . ينيصلا دنوارلا نم ىقسي وأ .رايخلاو

 : ًاضيأ هلو

 نوكيو .ريعشلا قيوس عم طلخي مث ءامعان قدي .ةلجرلا رزب نم ءيش ذخؤي
 . ةيوسلاب ابنزو

 عفان هنإف .لاطرأ ةسمخ هيقست رادقمو .ركسلاو درابلا ءاملا عم سرفلل ىقسيو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ

 : ًاضيأ هلو

 .امعان قدي «ناءزج ءاثقلا رزب نم ذخؤيو .ءزج ''''”سابيرلا ةيمرق نم ذخؤي
 . هدحو درابلا ءاملا عم سرفلل یقسیو

۳۹ 



 : ىرخأ ةفص هلو

 ءاثخأو '"سمرتلا قيقدب يقسلاو خاطللا دعب سرفلا ندب عيمج خطلت نأ وهو

 . لخاد نم هيف لعفي داصفلاو ءاودلاو .جراخ نم هدرپ هناف " "رقبلا

 ءایشألا معطیو .هثطبو هلیذ لسفیو .درابلا «الاب یرطی نآ اضیآ يغبنيو
 ءام اضیآ یقسیو .دجو ن| .لیحنلاو خیطبلاو ,ءاثقلاو .ءابدنطا لثم .ةدرابلا

 . رکسلاب رضخالا خیطبلا

 . ىلاعت هللا ءاش نإ ىرشلا ةيودأ نم اهلك هذه ناف

۳۷ 



 ات سس

 ليلاتلا ةاوادم يف

 0 ليلاتلا ةاوادم امأو

 رعش نم ءيشب اهطبراف .مدا ينب يف ""ةطنسلا لثم ارابک لیلاثلا تناک ناف

 . عقتو عطقنت نأ ىلإ اهكرتاو ءايوق اطبر سرفلا

 . فشنت اهناف نوحصملا يلقلا اهیلع رثناو نوباصلا ءام اهیلع شر من

 فیوسلاب رهأو رفصآ " "خینرز : هتفصو ءاودلا اذه عطقلا دعب اهیلع رثنی وآ

 .رثنيو ىحسي

 مهبذجاو «ديدح شاقنمب مهكسمت كناف اراغص ليلاتلا تناك اذإ امأو

 . مهوصأ نم مهعطقاو
 يتلا ةفشنملا تارورذلا ضعب وآ اهترکذ يتلا تارورذلا ضعب مهیلع رثنآ مث

 .نوبهذی مبناف دعب ایف تارورذلا باب يف اهركذنس

 موي لك يف لمجلا لوب مهيلع حضن اذإ ليلاثلا نأ : ةرطايبلا ضعب يل ركذ دقو
 . نوبهذپ مهناف

 مهکرتیو ةدوقوم ةعمشب مهقرحم نآ : لیلاتلا ءاود يف لمعتسی سانلا ضعبو

 «تيزلا يف لمعيو نحصيف رداشونلا ذخؤي نأ :ريكاذملا يف ليلاثلل انبرج دقو
 . ىلاعت هللا ءاش نإ نوبهذی مهناف لیلاثلا هب نهدیو

۳۸ 



M0 

 ليمامدلا ةاوادم يف

 مهيلع نيلي ناب مدا ينب ف م دک يه 5 :ليمامدلا ةاوادم امأو

 .افيظن اس “"نانشألاو راحلا ءا اب اولسغيو

 .هب نهديو عيمجلا بوذيو «جریشو « محشو عمشب لسغلا دعب نهدي مث

 بنع ءامو «,ءابدنلا ءام ذخؤي : هتفصو ءدرملا °” ىطوريقلا اذپم اونيلي وأ

 1 اوخطليو ةجاحلا رادقم عمشو محش ميل بوذيو . ةيوسلاب '”بلعتلا

 . هيف ام عيمج جرخو هترصعو لمدلا حتفنا اذإف

 .ةدملا عیمج هنم فظنیل هیف اهشحاو """تورزنعو لسع نم ةلیتف هل لمعاف

 : هتفصو ةليتف ىلع مهرملا اذه هل لمعا وأ

 2 0 یو ی باز

 . لاعت

۳۹ 



 رکوال ہی

 ةتوتلا ةاوادم يف

 يف وأ هندب عيمج يف ةعاشم تناكو ناويحلا ندب يف “”ةتوتلا تثدح ىتم امأو

 . هتنامر
 . ةداحلا ةاوكملاب رانلاب مطقب نأ يغبنيف

 . عطقلا دعب مايأ ةثالث اهكرتيو ءرمحألا ركسلاب اهيلع رطقي مث
 : هتفصو رورذلا اذهب اهدمكيو كلذ دعب اهرشقي مث
 . ةيوسلاب حلمو .نامر رشفو .قرح '”صفعو جازو " " «يناي بش
 . فيظنتلا دعب موي لك هب سبكيو

 :رخا رورذ هلو

 . ءزج عبر راجنزو ةيوسلاب " "یلقو رداشون ذخژوی

 . هب سبکیو عيمجلا قحسي
 لالعألا هذه نم اریثک نال رانلاو مطقلاب لصأتست ملو ةريبك ةتوتلا تناك نإف

 . لبق نم هيلع ناك امع داز امبرو امخز ىطعأو رزنخت .رانلاب جلوع اذإ
 .دلجلا قمع يف الخاد اءزج سوملاب ةتوتلا اوجرخي نأ يغبنيف

 هريادب زحلا كلذ يف ىشحيو .لاقثم فصن رادقم رأفلا مس نم ءيش ذخؤي مث

 . مايأ ةثالث كرتيو ةباصعب بصعيو
 هنإف , مایآ ةالث میدقلا نمسلاب هدعب جلاعیو ءابنع ةباصعلا كلت علقی مث

 ۱ .اهيف دئازلا محللا كلذ عيمج علقي



 ىتح نارطقلاو . يفطلا ربغ ریحباب اهسبکاف .تیلا محللا كلذ عیمج مقو اذاف
 .o 9 .اهفشنيو افوصأ عيمج مطقي

 نا عفان هناف .ةيوسلاب" ریطاو يلقلاو ,رهالاو رفصالا خینرزلاب یا تن
 . ملعا هللاو ىلاعت هللا ءاش

۳۱ 



 ریس ہب)

 ةلكألا ةاوادم يف

 °": ةلكألا ةاوادم امأو

 . محللا ةلاكأ اهنأو ةقرتحم داوم نع اهنا انركذ انك دقف

 :اهتاوادم يف يغبني يذلاو

 . اهلکأیو ءاضعالا قرحم ضرلا اذه نال دیرتلاب فطالت نآ

 . سدعلا قیقدو رقبلا ءاثخاب دمکت نآ اهتاوادم يف يغبني ام لوأو

 . عفان هناف موی لک ریغتو اهیلع طبریو

 . نورطنلاب ةلعلا هذه دمکی نم سانلا نمو

 "۳ ,جادیفسالاو .ضیبلا رشقو "".سلیندلا رشف ذخژی نآ هانبرج يذلاو
 .ةيوسلاب نورطنلاو

 . بیرق اهفشنیو بیجع هناف هب سبکیو

 : اضيأ ةلعلا هذفو

 .لخماو "اعلا يحو """ثیثارطو "قابس ذخژب
 .اهمحليو اهدربي هنإف ةلكألا لع طبريو .ةخبل لمعيو , عيمجلا برضي

 :اضيأ هلو

 .هب سبكيو عيمجلا طلخي ءاضيأ قورحم نطقو .قرحت نأضلا نورق ذخؤي

۳۲ 



 : نيمدقتملا جالع نم ةلعلا هذهو

 . ةيوسلاب ءزج دحاو لك نم يلقو °" ءايقاقو .رفصأو رها جیرز ذخۇي

 . موي لك يف اهيلع ريغيو ةلكألا ىلع قصلبيو ةقاشم ىلع لمعيو ةيناث قحسي مث

 . عفان هناف هرذف رورذ اهیلع رذی نآ نكمي عضوم يف ةلكألا تناك ناو
 . ملعا هللاو كلذ مهفاف ةلكألا ةيودأ عيمج هذهف



 ةلمخلا ةاوادم يف

 5 : ةلمخخلا ةاوادم امأو

 "*روخیلاو ماقملا ةفاظنو حسملاو فيظنتل جلاب يهف

 لثمک .ناويحلا ندب يف دلوتيف ةمكارتملا خاسوألا نع ثدح امنإ ضرملا اذه نال

 . ءيش اهنم قبي مل ةفاظنلاب اهبظاو اذإف .خسولا نم ناسنالا ىلع لمقلا دلوتي ام
 .بهذت اهناف ' 'ةسبايلا ةريسكلاب اهرخبي هنأ ةرطايبلا ضعب يل ركذ دقو

 نوميللاب هلسغي مث ةليلو اموي هيف هكرتيو جريشلاب سرفلا نهدي سانلا ضعبو
 . بهذت اهناف ءالاو

 :اضيأ هلو

 ناويحلا ندب هب خطليو .تيزلا عم طلخيو قديف "". ميرم ةرجش لصأ ذخؤي

 . اربي نأ ىلإ ءالطلا هيلع دعو ءدرو اهب هلسغاف دغلا نم ناك اذإف
 . ارارم ةبرج هنا ةرطايبلا ضعب يل ركذ دقو

 هندب يف حرست تناكو هعيمج ناويحلا ندب ىلع تلزن دق ةلمخلا نم تيأر دقو

 .هيلإ دوعت مث .دارقلا ةفص ىلع ضرألا ىلإ

 : ءاوللا اذه اندنع اهژاود ناکو

 . سرفلا ندب عيمح هب ىلطيو تيزلا يف لتقيو « قبئزلا ذخؤي نأ وهو
 . ىلاعت هللا ءاش نإ عفان هنإف دامرلاو ءاملاب نيموي دعب هلسغي مث

 . ملعا هللاو كلذ نم هأربأ عرقلا بح هفلع عم طلخ اذإ هنأ ليق دقو

۳ 



 رج جرر) سبی)

 بسلعللا ءاد ةاوادم يف

 :بلعتلا ءاد ةاوادم امأو

 . عفان هنإف بلكلا محشب وأ .بلعثلا محشب هعضوم نهدي نأب نوكي هنإف
 :اضيأ هلو

 .اعيمج اههب نهديو .دسألاو ريزنخلا محش ذخژی

 :اضيأ هلو

 . ام نهديو بلكلا محش عم ' 'ءارضخلا ةبحلا نهد ذخؤي

 :اضيأ هلو

 ,راغلاو بدلا محش عم طلخيو عيمجلا قدي '""'.ناتك رزبو "”ةبلح رزب ذخؤي
 . عفان بلعثلا ءاد ىلع خطليو

 :اضيأ هلو

 ””ءاغلا نمهدو جريشل دا عم طلخيو .ةيوسلاب نورطنو ۲ نارفعز ذخؤي

 .هيلع خطليو
 ۹ ملعأ هللاو مدا ىنبلو باودلا عقنت ةيودألا هذهو
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 ر 0نو

 ةيجحلا ءاد ءاوادم يف

 : ةيحلا ءاد امأو

 . هطعمو هرعش ىمرو ناويحلا يف ثدح اذإ
 ةلاقم انركذ دنع مدقت امهيف كل هتفصو ام ىلع هلئالدو هتافص عيمج تيأرو

 . تامالعلاو بابسألا

 .هب نهديو تيزلاو جريشلا يف ىلغيو ””ةيحلا خلس ذخؤت نأ يغبنيف
 . عفان هنإف رافلا محشو نامسلا محشب نهدي وأ

 . عفان هنإف هب نهديو نومدقتملا هركذام ىلع ليفلا محش ذخؤي وأ

۳۹ 



 دیو ك) ىللل)

 نودرسحلا ةاوادم يف

 :نودرحلا ةاوادم امأو

 لعو ةيصانلاو بنذلا يف نوكيو ةصاخ مهدلاو بهشلا يف رهظي ام رثكأف
 ِ ةبقرلاو جادوألا

 . عضبملاب وأ سوملا سأرب نودرحلا عضوم روقي نأ يغبنيف : هجالع امأو
 . نودرحلا جارخإ دعب ةاوكملا سأرب غدلي مث

 باب يف دعب ايف اهركذنس يتلا ةفشنلا تارورذلا ضعبب سیبکتلاب مزلی مث

 . ىلاعت هللا ءاش نإ تارورذلا

 : لمعتسي سانلا ضعبو
 ىلع نوكي يذلا نودرحلا يف نوكي اذهو ءريغ ال رانلاب هيلاوح يكلا

 هعطق هنكمي الو مدلا هيلع يرجي نأ نمؤي ال سوملاب هعطق ام ىتم هنأل جادو الا

 .رغ ال رانلاب هیوکیف

 : اريبك نودرحلا ناك اذإ .هل انبرج دقف نحن امأو
 . عضبملاب ةراوق هسأر يف روقي نأ

 .رافلا مس وأ ۳ كيدرب كيدلا لثم راحلا ءاودلا نم الیلق هيطعي مث

 . طقسي هنإف هيلع نفعي كلذ دعب مث .مايأ ةثالث هيلع هبصعي مث
 ءاش نإ تارورذلا باب يف هركذنس ام ىلع ةففجملا تارورذلا ضعبب هفشنت مث

 . ىلاعت هللا

۳۷ 



 رم لا تبو)

 نردلا :اوادم يف

 :نردلا ةاوادم امأو
 نردلا ناك اذإ اذهو ريغ ال حلملاب هيشحي مث هفظنيو هرشقي نم سانلا نمف

 دعب سبكي نأ ىغبنيف .ةريثك هلخاد ةدملا تناكو اريبك نردلا ناك اذإ امأو

 ' . ةففجملا تارورذلا ضعبب هفيظنت

 . ةدربملا مهارملا ضعبب هيلع دربي نم سانلا نمو

 نإ نردلل اعفان ناك ءالؤه نم هلعف ءيش يأو .ظيلغت وأ مرو هيف ناك اذإ اذهو

 . ىلاعت هللا ءاش
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 رٹ لا ہا

 ةصاخ عبسلا حارج ةاوادم يف

 : عبسلا حارج امأو

 .درابلا ءاملاب فيصلاو ءاتشلا يف كلذ نم لسغي نأ ةرطيبلا باتك يف ركذ دقف

 .اريبك ناك ولو ءالصأ حرجلا بطقت نأ كايأو

 . كلب ناويحلا نإف ةدملا جورخ نم عنمي اضباق ارورذ هيلع عضت الو هطبرت الو
 ءيش هعم لمعيو قرحيو هناسل هنم جرخيف بلكلا سأر لسغلا دعب هل ذخؤي مث

 . ةحارجلا ىلع رذيو " "سیدقلقلا نم

 . ى اعت هللا ءاشنإ أربي نأ ىلإ هب هبظاويو

۳۹ 



 رکج ل

 ةصاخ رمنلا حارج ةاوادم يف

 :رمنلا حارج امأو

 نإ ءايدنهلا ءاب لسغي وأ ,نورطنلاو درابلا ءاملاب لسغي هنأ اضيأ اوركذ دقف

 . دجو

 . رجلا عضوم ىلع قزلت مث ءاهنوطب قشتف ءاملا نم عدافضلا ذخؤي مث
 . مايأ ةثالث كلذ هب لعفي

 ""نوقلیسلاو جادیفسالا مهرم لثم .نيلملا دربملا مهرملاب هبظاوت كلذ دعب مث
 . ىلاعت هللا ءاش نإ مهارملا باب يف هركذنس ام ىلع يطوريقلاو

{° 
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 ةصاخ ري زئخلا حارج ةاواذم يس

 :ريزتخلا حارج امأو

 . حلملاو ءاملاب لسغي هنأ ركذ دقف

 . حرجلا هب دمكيو قحستف “" رضرألا نيطارخ ذخؤت مث

 عفان هنإف دشيو حرجلا هبالميو لسعلاب نجعيو قديف جرحدم دناورز ذخؤي وأ

 . ىلاعت هللا ءاش نإ

 1 حرحا ٤ یسخو فديو لا ةرحش ءال ذخؤي وأ

 0 م _
 . ىلاعت هللا ءاش نإ عفان هنإف عضوملا ىلع خطلتو .لخلاب نجعتو «ءارم ةبرت يهو
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 يورو يور ہال

 باشنلا ةجزأو ديدحلا حارج ةاوادم يف

 :ديدحلا حارج ةاوادم امأو

 : كل هفصنس اهب افلتخم اريثك اهنم انيواد دقف

 .ةفياسملا ةربألاب نطق طيخب بطقي نأ يغبنيف الواطم حرجلا ناك نإ وهو
 .رثكأ وأ عبصالا ضرع رادقم بطقلاو بطقلا نيب نوكيو

 .بطقلا دعب رورذلا اذهب ىشحي نأ يغبنيف مدلا هنم يرجي حرجلا ناك نإو

 : هتفصو

 . ةيوسلاب سیدقلقو .رونتلا فرخو " ". نیوخألا مد
 . مدلا عطقی هناف هيف ىشحيو

 : مدلا عطقل اضیآ هلو

 هناف عضولا یلع مزلیو .قحسیو قرحیو .بطر تفز يف سمغیف جنفسا ذخژی

 .ةدملا هيف بعلت نأ ىلإ : مايأ ةثالث ةطايخلا دعب حرجلا كرتي مث

 . موي لك يف هفظنت نأ يغبنيف ةدملا هيف تلمع اذإف

 . تارورذلا باب يف كل اهفصأ يتلا ةفشنملا تارورذلا ضعبب هسبكت مث

 هفشني رورذلاو .هأرب لوطيو هبطري مهرملا نأل مهرملاب هبرقت نأ كل يغبني الو
 .هأرب لجعيو

 . ةبولقم تاکوش هل لخادلا لصنلا ناك نإف : باشنلا ةجزأ امأو

۲ 



 لصنلا نكمي ىتح عضبلاب هعسوتو .لصنلا لوخد مضوم قشت نآ يغبنيف
 . هجرخت نأ ىلإ ,قفرب هبذج مث .جورخا

 هبذجتو حرجلا هل عسوي نأ يغبنيف هرت ملو .محللا قمع يف ارئاغ لصنلا ناك نإو
 . ةرئاغلا لوصنلا جارخإ يف اهلمعتست يتلا ,ةيلوصنلا نيتبلكلاب

 .حرجلل رواجم قرع ببسب مدلا بكسناو لصنلا تعلق تنأ اذإو
 . مدلا عطقل اهفصن يتلا ,تارورذلا ضعبب مدلا مطقب الوأ أدبت نأ يغبنيف
 . مايأ ةئالث هيلع رورذلا كلذ كرئاو . طابرب حرحلا مف دسف مدلا نكس اذإف

 قمع لوط ىلع قرو وأ نطق نم ةل.تف -.! لمعاف حرجلا يف ةدملا تبعل اذإف
 اهلخدأو تورزنعو لحن لسعب اهلملل .. .'هفصن يتلا مهارملا ضءبب اهلطا مث . حرجلا
 . هرخخآ ىلإ حرجلا يف

 . حرحلا قمع نم ةدملا عيمج فظنت ىتح . موي لك يف اهريغتو
 . هتدم لوطتو روسانلا يبرت اهنأل حرجلا يف ةدملا نزخت نم زرتحاو

 نم هعنمت اكولع ةقزل هيلع قزلت نأ يغبنيف جراخ نم مرو حرجلل ضرع نإو
 . ةوادنلاو مرولاو ءاوهملا

 . متخيو حرجلا قيضي نأ ىلإ جراخ ةقزللاو لخاد نم ةليتفلاب هبظاوتو
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 هرز نہال

 :رانلا قرح ةاوادم امأو
 ””تخميكلا قرتحي مو دلجلا ””طفلشتي ملو “”طوعشت دق رعشلا ناك ناف

 .ريزلا نيطب خطلي وأ .دوسالا دادملاب هيلطتو . حلملاو ءاملا هيلع شرت نأ يغبنيف

 يدلبلا دروالاب ةخطلاف .قرتحا دق تخمیکلاو ,طفلشت دق دلجلا ناك نإو

 دروالاب طلختو قدیو قرحيو سلیندلا رشق هل ذخژیو .جادیفسالاو " "نوفاکلاو
 . هيلع خطليو .يدلبلا

 :اضيأ هلو

 . ةشيرب هيلع يلطيو .جربشلاو .نوقلیسلا ذخژوی
 :اضيأ هلو

 يف عميجلا برضي .دروامو .ةلقبلا ءامو "جنس ادرمو «جاديفسأ ذخؤي

 :اضيأ هلو

 لوب عم لمعیو "" ءافرطلا دامرو " ".قرحم فدصو «قرحم رعش ذخؤي
 . قرحلا ىلع ىلطيو , يبص

 ءروفاكو “” ,رمحأ لدنص ذخؤي : هل اهعفنأو تافصلا متأ يهو ىرخأ ةفص هلو
 .درو نهد عم .نواهلا يف عيمجلا برضي مث .ةيوسلاب جنس ادرمو .ضیبلا ضایبو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ أربيو رشقي نأ ىلإ هبظاويو هيلع خطليو
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 رض نإ) س ل)

 براقعلا غدلو تايحلاو يعافألا سبن ةاوادم ي

 : تايحلاو يعافألا شہن امأو

 . مدقت |یف كل هتفصو ام ىلع همئالعو هلئالد تيأرو ناويحلل ضرع ىتمف

 فصن « ينعي « ةبح نيثالث نيمدقتملا ركذ ام ىلع لفلفلا نم ذخؤي نأ يغبنيف

 . كلذ لثم ''"' رملا طْسقلا نمو .مهبتك يف اومهو امنإو «ةيقوأ
 . سرفلا هب و دوسأ بارشب عيمجلا طلخو

 :اضيأ هلو

 . ءزج دحاو لك نم .رفصألا حلملاو ' .ءاشاحلا نم ذجوي

 . ءزج دحاو لك نم .رفصألا حلملاو ””ءاشاحلا نم ذخؤي :اضيأ هلو

 . ثلثلا هنم ىقبي ىتح بارش لاطرأ ةعبرأب خبطيف

 . بارشلا عم ةبادلا هب طعسیو
 هناف .باذسلا ءام عم ةبادلا یقسیو "" .لاقثم رادقم ربكألا قايردلا نم ذحبؤي وأ

 . ىلاعت هللا ءاش نإ عفان

52١ 

 . كلذ مهفاف تايحلاو يعافألا هشهنت يذلا ناويح لا شيعي ام اليلقو

 . اهتامالع تيأر اذإف : برقعلا ةعسل امأو

 عم . ةيقوآ فصن رادقم "" عبرالا قایردلا نم اثیش ناویا يقست نآ يغبنيف

 . لقبلا ءام
(Vr. 570. 3 “ 

 .لیوط ' دنوارزو راغلا بحو .يمور" انایطنج : مبرالا قایردلا ةفصو
 .ةيوسلاب ء دحاو لك نم .نرمو

۵ 



 .ةوغرلا عوزنم لسعب خبطيو « عيمحلا قدي
 اش نإ عفان هنإف هدوسآ بارشب نيلاقثم رادقمب ناويحلا هنم طعسيو هللا ءاش ب وأن هنأف
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 یورنشرررش) مر ایر

 بابذلاو ريانزلا عسل ةاوادم ف

 eo . هتفص انركذ دقف : بايذلا ر

 یب لا ولا خلي نأ 0 3 9

 9 و عم قدي .راغلا لصب ذخؤي أ صب: ى لخلا ع قدي را طی مث .هیلع مهرلا لثم ریصی "8

 . ىلاعت هللا ءاش نإ عفان هنإف
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 وشر س )سایز

 سرع نباو بلكلا بلکلا ضع ةاوادم يف

 :بلكلا بلکلا ةضع امأو

 يمدألا یع بلج ام لوآ انأل .ناویاو نییمدالل ةلتاقلا لالعالا نم اهناف

 . هکاله نوکی هبو .الصا ءالا برقب ال یتح ءالا نم هفوخ ناويحلاو

 فیرشلا ءاودلا اذه نم هيقست نأ ءاملا نم هفوخ لبق هجالع يف أدبت نأ ىغبني يذلاو

 : هتفصو «ناويحلاو نييمدألل عفانلا

 .دوسأ قبرخو ' ”.نويسارفو .لظنحلا ةراصعو .رامحلا ءاثق ةراصع ذخؤي
 لفلفو .راغلا لصبو «جرحدم دنوارزو “ ”.ريشواجو ءانايطنجو . يرطوقسأ ربصو

 دامر ءایب ليقاثم ةعبرأ رادقم ناويحلا هنم ىقسيو طلخيو عيمجلا قدي

 . ةيرهنلا تاناطرسلا

 «دوسآ قبرخب : هعيمج ناويحلا ندب ىلطي نأ يغبني هنأ ةقدرزلا بتك يف ليق دقو

 نم لب .ريعشلا نم اکیش فلعی الو .ملظم تيب يف نوكيو رخ لخ يف يلغ دف

 . ضارمألا بسحب تافولعلا باب يف اهانركذ يتلا تاوارضخلاو تادرملا

 الإ هل سيلف مكحتسا اذإ ضرملا اذه نأ : مهبتك يف اضيأ نومدقتملا ركذ دقو

4۸ 



 كلذلف حبذلل الإ حلصي الو هب عفتني مل ةلعلا هذه هيف تمكحتسا اذإ هنأل ءاصخلا

 . ةرطاحم هيف اجالع انفصو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ عفان هنإف . عضوملا ىلع خطليو رمخلا لحخ نم

 :اضیا هلو
 ا ! جنیبکسو لاو "فو رص ذخؤي ۰ ۰۴ _ ۱۰1۳ ۰۰ ۱ 1۰٩

 . ىلاعت هللا ءاش نإ عفان هنإف عضوملا ىلع خطليو رمخلا لخب ىلغيو عيمجلا قدي

۹ 



 نورد سو نیز بایو

 ءاتشلا ف غامدلا داسف ةاوادم يف

 اناف , هتمالعو هبیسو هتفص مدقت اییف انرکذ انک اناف : ءاتشلا يف غامدلا داسف امأو

 . نومدقتلاو عانصلا هترکذ ام یلع هتفطالمو هتاوادم رکذن انهاه

 اهنايعأو اهئاسأب ضارمألا هذه عانصلا رسفي ام اليلقف اذه اننامز يف امأو

 .اهنع ثحبي نمو اهبلاط لق دق هنأل ءاهنع نوثحبيو

 : جالعلا ةفص امأو

 يف هيلإ ةجاحلا رادقمب رظاونلا قرع نم مدلا ناويحلل جرخي نأ الوأ يغبنيف

 . غامدلا نم ةيومدلا ةبوطرلا كلذب جرختل .كلذ

 عم تيزلا ركعب كلذ دعب طعسيو «نخس تيزب داصفلا عضوم دمكي مث

 .رخ
 :ضرملا اذه جالع يف ركذ دقو

 يف قلعيو .ةالخم يف لعجي مث ء ةليلبلاك ىقبي نأ ىلإ ىلغيو حمق حدق ذخؤي نأ
 . سرفلا غامد ىلإ هتحئارو هراخب عيمج علطي ىتح «راح وهو سرفلا سأر

 .ةلعلا هذه ودع ءاوهاو دربلا نإف .ىفاد تيب يف ءاتشلا يف طحي نأ ىغبنيو

 . هتسرکلا قیقد ءاملا عم هيقستو

 تاوارضخلا نأل .ليجن امإو .هتقو ناك نإ رضخأ ميسرب امإ هفالعأ نوكيو

 .ريعشلاو تقلاو سبايلا نم عفنأ ليق ضرملا اذه يف

 :اضيأ هلو

 نم .ميرم ةرجشو .روفاك .ءزج دحاو لك نم نارفعزو " ".تیتلح ذخژی
 . ءزج فصن دحاو لک

 . كد مهفاف درو ءایب هريخانم يف هب طعسيو



 درر ن اب ر

 فيصلا يف غامدلا داسف ةاوادم يف

 : فيصلا يف غامدلا داسف ةاوادم امأو

 .ةجاحلا رادقمب .رظاونلا نم مدلا هل جرخي نأ الوأ يغبنيف

 نم ذخأت مث .روفاكلا نم ليلقو ' ".فالخ ءامو درو ءاهب كلذ دعب طعسيو

 سأر يف قلعيو .ةالحم يف لعجيو ءاتشلا يف حمقلاب تلعف اى هيلغتو احدق ريعشلا

 . غامدلا ىلإ هراخب دعصي ىتح .راح وهو سرفلا

 بصقلاو .ليجنلا فلعیو """.قبنلا قیوس هبرشی يذلا ءالا عم یقسیو
 . لوسغلا تقلاو ء سنخلاو .ءابدنهاو .ءاثقلاو ىولحلا

 . ملعأ هللاو كلذ مهفاف

۱ 



 نور و )ہر

 مادصلا ةلع ةاوادم يف

 “'':مادصلا امأو

 ضرعی ام لثم .فیصلا يف امإو ءاتشلا يف امإ غامدلا داسف بيقع ثدحب هنإف

 . ةداحلا ضارمألا بيقع نييمدآلل ماسرلا

 .نومدقتملا هتركذ ام ىلع دصفلاب الإ جلاعي نأ يغبني الو « ىمعلا ثروي وهو

 بيلابلو « ليجنلا لثم ةدرابلا ءايشألا فالعأو فيطلتلاو ليلعتلاب جلاعي نكلو
 . ءاثقلاو ءابدنفاو .بصقلا

 . ةيوسلاب ءزج دحاو لک نم روفاکو , میرم ةرجش لوصأ

 . هب طعسیو درولا ءب طلخيو میمحا قدي

 .ريصو لحن لسعب هينيع لحكاف ىمعلا نم هيلع تفخ نإو

 تامالعلا عضوم يف هتمالعو هتفص انرکذ دق يذلا مودصلا ناويحلا نأ ليق دقو

 . ملعأ هللاو توملاب هيلع ضقاف نميألا هفتك جالتخأ رثك اذإ

 لو



 نر رر ہا

 جالتخالا ةاودم يف

 : جالتخاللا ةاوادم يف امأو

 نيبو هنيب تقرفو مدقت امهيف كل هتفصو ام ىلع هتامالع عيمج تيأر اذإف

 . مودصملا

 هيلإ ةجاحلا رادقمب مدلا نم هل جرخيو .رظاونلا يف هدصفب ردابت نأ يغبنيف

 . دصفی اذهو دصفي نأ يغبني ال مودصلا نال مودصلا فالخب

 فالعألا نم مودصملل هتلمعتسا ام لک هل لمعتساف ةيودالاب هتفطالم امأو

 . مودصلا ةاوادم باب 5 كل هتفصو ام ىلع «دیرتلاو  طیعستلاو

 .كلذ مهفاف

of 



 سون ل) سم

 یرشالاو عادصلا ةاوادم ين

 : عادصلا ةاوادم امأو

 . هتامالع عيمج تيأر اذإف

 لخ يف مهرد نزو رادقم نارفعزلاو '''”.نويفألا نم ءيشب سرفلا طعساف
 .رمخلاو لخلاو ''"ينمرألا نيطلاب .هغادصأو .سرفلا غامد خطلاو .رمخ

 ٩ : یرشالا ةاوادم لمأو
 اريثك ارادقم مدلا نم هل حرختو هجادوآ ٤ سرفلا دصفت نأ الوأ يغبنيف

 . اهدجن يتلا ةرارا ضعب هنع نکستل

 .اهركذن يتلا تادربملا ضعبب هعيمج ناويحلا سأر خطلت مث

 درو ءابب هطعستو " ""بلعتلا بنع ءامو قربسکلا ءامو " "نالوخلاب هخطلن وآ
 لاحکالا ضعبب هینیع لحکتو . يقارعلا " "حسفنبلا نهدبو :روفاکو فالخ ءامو

 . كلذ مهفاف ةدرملا

o 



 نر )ویو ٹر ں لر

 شرطلا ةاوادم يف

 : شرطلا ةاوادم امأو
| 

 ءام نم ذخؤي نأ :وهو ةتنقحب نذالا نقحت نأ يغبنيف ةدس نم ناك ناف

 .نذألا هب نشو رتفیو «ءزج عبر یبئزو سشواج .ءزج ثارکلا

 رطقیو

 . نذألا

 :اضی هلو
 . ارتفم نذالا یف رطقیو . بالجو .جسفنبلا نهد ذحؤي

 : اضيأ هلو

 رتفیو رکسلا نم ليلق مهعم نجعيو .ةيوسلاب زول نهدو .رقبلا نمس ذخؤي

 .نذألا يف

 :اضيأ هلو

 .رتاف وهو نذألا يف رطقيو لجفلا تيز ذخؤي

 :اضيأ شرطللو

 يف رطقيو رتفيو ةيواستم ءازجأ ' ”.نسوسلا نهدو " ",قبثزلا نهد ذخژوی
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 نژرزلرو ژ لر بای

 ةجليلهإلا ةاوادم يف

 :ةجليلهإلا ءاد امأو

 وأ ءاثقلاو ميدقلا نمسلاب نيلت نأ يغبنيف جضنت ملو نذألا لخاد تناك نإف

 ةديصعلا لثمريصي ىتح لخلاب خبطيو ريعشلا قيقد ذخؤي نأ ةرطيبلا بتك يفو
 تحتف اذإف كهحتعیو اهجضنی هناف ةرهاظ تناك اذإ اذهو ءةجليلهإلا هر دمکیو

 ءزج دحاو لک نم عمشو رو ربونص كلع : هتفصو : مهرلا اذپم اهبظاو من

 .أريي نأ ىلإ هب بظاويو .تيزلا يف باذيو .ةيوسلاب
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 نينذألا ف حورقلا ةاواذم يف

 نذالا نفحاف . حیفو دیدص ایهنم لیسی ناکو «حورق نينذألا لخاد تناك اذإ امأو

 ةعفان اهنإف شرطلا ةاوادم يف اهانركذ يتلا نقحلا ضعبب وأ ءاهتفص هذه ةنقحب

 . كلذل

 : ةنقحلا ةفص هذهو

 عيمج فظني هنإف ءرتاف وهو نذألا يف رطقيو .نارفعزلاو نينشبلا نهد ذخؤي
 .اهثرييو نذألا لخاد يتلا حرقلا

 ةاوادم يف هانركذ ام عيمج .نذألا يف حورقلا ةاوادم يف لمعتست نأ يغبنيو

 . كلذ مهفاف شرطلا



 نور یرر نر ہی

 ةرأففلا ةاوادم يف

 . نذالا لصا يف ثدح مرو هناو هتفص انرکذ دقف" "" : ةرافلا ةاوادم امأو

 وأ یاثقلاو میدقلا نمسلاب كاسبای مرولا ماد ام هيلع نييلتلاب نوكت هناوادمو

 . هيلع نیلیو عيمجلا بوذی . طبلا محشو .لمجلا مانسو ميدقلا نمسلاب

 . ةاوكملا سأرب طبي نأ يغبني مرولا نال اذإف
 . اریبک مرولا ناك اذ) اذهو .رانلاب هلوح طوحم سانلا صضعبو

 : هتفص هذه مهرمب اهخطليو قرو وأ نطق نم ةليتف هل لمعي مث

 .تيزلا ركعب خبطيو .ةيوسلاب تفزلاو . عمشلاو .ربونصلا كلع نم ذخؤي

 . اربي نأ ىلإ هب هيواديو .طبلا عضوم هيشحيو «ةليتفلا ىلع هلعجيو

 . حلملاب طبلا تقو يف هيشحي نم سانلا نمو
 .رمخلا نم ءيش عم كسملا نم ليلقب هيشحي نم مهنمو

 6م



 نودراش) و س”ط) ىف

 د
 سي -

 رینذألا ین ةكحلا امأو
 . لسعو '  'ناغشيش رادلاو لخلاب خ 0 1 ۰ ۳ 0

 :اضيأ هلو

 ١ تيرم 5

 حس 0 ۰ . ءرح فص

 دنوارو . هی ةيوسلاب ءرح دحاو لك اي نم ٠

 . برح وهو لا ته دن ات اهناف ةكحلا هب نهدتو تيز ل ) لطر عم هیلغتو

۹ 



 نورد سو تر بیر

 نينذألا يف ىونلاو ةراجحلا طوقس ةاوادم يف

 يف كل هتركذ ام ىلع هتامالع تيأرو .ةاون وأ رجح نذألا يف طقس ىتم امأو
 . تامالعلاو بابسألا باب

 .قرو وأ نطق نم ةليتف لمعي نأ ىغبنيف

 يف ناك امهم ناف «ةراجحلا اهيف يتلا نذألا ین اهربعتو ""قبدلاب اهخطلتو
 . كلذ دنع هجرخأف قیدلاب قزتلا .نذالا

 :وهو ءامدقلا جالع نم ىرخأ ةفص هلو

 نم ائيش ةعوجوملا نذألا يف بكست مث .لبحب ةحيحصلا سرفلا نذأ طبرت

 . ىلاعت

1۰ 



 نور اں ل

 نيعلا يف رفصألا ءاملا ةاوادم يف

 .امهل جالع ال قرزالا ءاملاو وه رفصألا ءاملا نأ مدقت |ميف انركذ انك دق
 ىلإ هايملا رادحنا نم عنمت يتلا لاحكألا ضعب ركذن نأ جاتحن اناف انهاه امأو

 .اهالجو نيعلا
 . مدقت ايف هانركذ ام ىلع تابوطر ثالثو تاقبط عبس نم ةبكرم نيعلا نأل

 .ةمحتلملاو .ةيبنعلاو .ةيتوبكنعلاو .ةبلصلاو .ةيميشملاو ,ةيكبشلا ةقبطلا اهادحأ

 . ةينرقلاو

 اهتبالص لجأل ةينرقلا ةقبطلا تحت نانوكي امنإ .رفصالاو قرزالا ءالاو
 . اهئافصو

 . هايملا رادحنا نم عنمت يتلا لاحكألا امأو

 ""”.ةضفلا ايميلقاو .بهذلا ايميلقا ذخؤي : كلذ نم عنمي لحك ةفص هذهف

 رجحو بوقثم ربغ ژلولو .ضیبآ لفلفو ,ءزج دحاو لک نم تورزنعلاو " ".ذسبلاو
 . ءزج فصن دحاو لک نم ,تابن رکسو يناردنآ حلمو .نسلا

 . ىلاعت هللا ءاش نإ عفان .نیعلا هب لحکیو .لخنیو .میمحا قحسی
 .هتاوادم يفو هيف مالكلا انرصتقا كلذ لجألف ءأربي داكي ال ضرم هنأ ملعاو

۱3 



 نو رژلرر بم لر سایر

 قرزألا ءاملا ةاوادم يف

 :قرزألا ءاملا امأو

 .هورب ىجري ال اضيأ هنإف
 °" . حلقلاب هاواد نم یأر هنآ ةرطايبلا ضعب يل ركذ دق نكل
 . لظ يف اهفشنيو عافرلا هنادیع نم .فاصفص نيدوع ذخؤي نأ : هتفصو

 نوباصلاب هلسغتف .فودنملا فيثكلا وأ . عيفرلا ناتكلا نم ذخأي كلذ دعب مث

 . هففجو
 ,هنم الیلق ارادقم ددحملا دوعلا سأر ىلع فلت مث

 دوعلاب هیف همرختف .فنالل رواجلا قالا وهو ءربكألا قاملا ىلإ دمعت مث
 .ناسنالا نیع حدق يف ""تهلاب لعفی ام لثم .روکذلا

 فاصفصلا نم دوعلا كلذ نإف ءءاملا ىلإ غلبي نأ ىلإ دوعلا كلذ عفدت لازت الو

 «درولا نهدو .نومكلا نم الیلقو ,ةرتفم ةضيب رافص سرفلا نيع ىلع عضتو

 . مايأ ةثالث اهكرتتو
 انركذ دنع اهركذن يتلا لاحكألا ضعبب هلحكتو هنع اهلحت كلذ دعب مث

 .نيعلا ىلإ هايملا بابصنا نم عنمت يتلا لاحكألا

 شطعتل هينيع قوف يتلا ةرقنلا يف رانلاب سرفلا ىوكت نأ ضرملا اذه يف يغبنيو
 . هنع ةدلملا

11 



 دور ررر كل لز

 لبسلا حير ةاوادم ف

 . تامالعلاو بابسألا انركذ دنع هتفص انركذ دقف ”: لبسلا حير امأو

 . تافايشلاو لاحكألاب هتفطالم ركذن نأ يغبنيف انهاه امأو

 : لبسلا نم عفني يذلا لحكلا ةفص هذهو

 .جنس ادرمو .دوسأو .ضيبأ لفلفو تورزنعو ,ةيضف '"”ةنذاش ذخؤي

 . ةيوسلاب ءزج دحاو لك نم نارفعزو
 هب لحكيو لخنيو .راجنز ءزج نمث هيلع ىقلي مث ءامعان اقد عيمجلا قدي

 . برج عفان .نيعلا

 :اضیآ لبسللو

 نيعلا هب لحکیو """.تارکلا ءام يف جزميو ءزج رمحألا ركسلا نم ذخؤي
 رو

 :اضیآ هلو

 .ةيوسلاب لفلفو نوفاکو " ".لجحا ةرارمو رکسو " ".ناریمام ذخژی
 . ىلاعت هللا ءاش نإ عفان ,نيعلا هب لحكيو عيمجلا قدي

 قوف يتلا ةرقنلا يف .رانلاب ةطقن ىوكي لب .دصفي نأ يغبني ال ضرملا اذهو
 . ملعأ هللاو هانفج عفنربل  هینیع

1۳ 



 شرا ہار

 دمرلا ةاوادم يف

 :دسمرلا ةاوادم امأو

 ةرارحلا فختل ةجاحلا رادقم مدلل نم هل جرخيو نيقاملا يف الوأ دصفي نأ يغبنيف

 . مدلا جارخاب نيعلا نم ةرمحلاو

 عفان .نيعلا هب لحكيو .هؤام رصعيو «قدیو ۲" «بلدلا قرو نم ذخوی مث

 . ىلاعت هللا ءاش نإ

 :اضيأ هلو

 .أربت اهنإف «نيعلا هب لحكيو .درولا نهد عم . ضيبلا ضايب ذخؤي

 :اضيأ هلو

 . عفان هب لحكيو «.ةرامحلا نبل ذخؤي
 . دمرلا ةيودأ عيمج هذهف

5" 



 دو يو نې در

 ريصارصلا ةاوادم ف

 .كل هتفصو ام ىلع .قاملا جراخ نم ترهظ اذإف :ريصارصلا ةاوادم امأو
 ركسلا نم ءيش اهيلع رطقبو ءافيفخ ايك هانبرج ام ىلع ةاوكملا سأرب ىوكي نأ يغبنيف

 . مايأ ةثالث اهكرتيو رحألا

 انركذ دنع كل اهفصن يتلا «تارورذلا ضعبب هسبکیو «هرشقي كلذ دعب مث

 . ةقفحملا تارورذلا

 .نيوخألا مدو الج ذحۇي :هريغلو كلذل ففحم رورن ةفص هذهو

 . ةيوسلاب' "”بشو .تورزنعو
 . ىلاعت هللا ءاش نإ عفان هب سبكيو نخسيو

10 



 جوجراظد غل سار

 ةنمكلا ةارادم يف

 . مدقت اميف اهتفص انركذ دقف :ةئمكلا امأو

 . نيكن رزابلا يف سرفلا دصفي نأ اهجالعو

 نإ عفان ءهب لحكيو قروبلا نم ءيش عم طلخيو ضيبلا ضايب نم ذخؤي مث
 . هللا ءاش

 :اضيأ هلو

 . ةيوسلاب ءزج دحاو لك نم '' ”لفلف رادو ,روفاکو ءرکسو تورزنع ذخوی
 .هب لحكيو لخنيو عيمجلا قدي

 :اضيأ هلو

 . هب لحكيو ؛ةرامحلا نبلب ء نسم ىلع كحيو ''" . قشو ذخؤي
 : اضيأ هلو

 عفان .نيعلا هب لحكيو ؛ةيوسلاب ,تورزنعو .ایقاقو " " ,يدنه دعس ذخؤي
 . ىلاعت هللا ءاش نإ

1٦ 



 ہر ر ت یں لر

 ةرفظلا ةارادم يف

 . ةرهاظ اهناف : ةرفظلا امأو

 : هتفصو .طشكلاب اهجالع ةفصو

 لا ةرفظلا رهظت نآ یا .هیلع رصعتو .كيعبصاب ربكألا قالا كسمت نأ
 . جراخ

 .نیعلا جراخ ل اهیذجتو .قربا يف ا
 . فو رضخلا ةثيه یع جرخت اهناف .ارودم اعطق سولا سارب اهطشکتو

 . حللاب اهیشحت كلذ دعب مث

 . رفصالا ريرحلا طيخلاو قربالاب

 هنیع تیمع نم مهنمو .اوقفنو هنم مدلا اهیلع فزنی لویخ ةدع تیر دقف

 . اهتبوطر هفوشن ببسب
 برش نم هعنمتو حرجلا يوكت يتلا لاحكألا ضعبب هلحكا عطقلا كلذ دعب مث

 . ءاوها

 حلمو .رفصأ حلمو . يدنه حلم ذخؤي : حرجلا يكل لحك ةفص هذهو

 . ءزج فصن تابن رکسو رج دحاو لک نم ‹ لفلفو .رداشونو «يناردنأ

 . ىلاعت هللا ءاش نإ عفان نيعلا هب لحكيو لخنيو عيمجلا نخسي

۷ 



 ةريعشلا ةاوادم يف

 . مدآ ينب يف قينارشلا ةلزنمب .نفجلا تحت نوكت يتلا :ةريعشلا ةاوادم امأو
 .درو نهدو .عمشب نيعلا دمكت نأ يغبنيف

 بابذ نم ةبابذ ذخؤي نأ :ضرملا اذه جالع يف « مهبتك يف نومدقتملا ركذ دقو

 .بهذت اهناف ةريعشلا تحن يذلا نفجلا اهندبب كلدت مث .اهسأر عطقيف . سرفلا

1۸ 



 رش رس نر ں لر

 ةقدحلا لصأ يف يتلا ةتوتلا ةاوادم يف

 . ةقدحلا لصأ يف يتلا ةتوتلا ةاوادم امأو
 رجفت مث « ةفوفكملا رينانصلاب هنافجأ بلقت مث «سرفلا يقلت نأب اهانيواد دقف

 .اهرثكأ علقت نأ ىلإ ءاليلق اليلق رفظلاب ةتوتلا
 .نيعلا يف قزبيو مفلا يف غضميف .ضيبألا نومكلا ذخؤي مث
 نيعلا ىلع عضويو .درو نهدو .ضيبأ نومكو .ةرتاف تشرب ةضيب ذخؤي مث

 . مايأ ةثالث كرتيو ,ةباصعب بصعيو
 لاحكألا ضعببو «كلذل هانبرج يذلا لحكلا اذهب جلاعيو كحب كلذ دعب مث

 . اهعفانمو لاحكألا انركذ دنع اهركذن يتلا

 : لحك ةفص هذهو

 نم «تابن رکسو .نسلا رجحو .رداشونو .بهذلا ايميلقاو .راجنز ذخؤي
 . ىلاعت هللا ءاش نإ عفان .نيعلا هب لحكيو عيمجلا قحسی .ءزج دحاو لك
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 ریساونلا ةاوادم يف

 . نيقاملا يف ريساونلا ةاوادم امأو

 روسانلا فوشن أدبيف «ةجاحلا رادقم مدلا نم هل جرختو نيقاملا دصفت نأ يغبنيف

 . هنع مدلا عاطقناب

 .يدنهلا حلملاو .قيقدلا ''"”نويروطنقلاب روسانلا هيف يذلا قاملا ىشحي مث

 . ءزج دحاو لك نم راجنزلاو
 :یرخآ ةفص هلو

 لک نم .رداشونلاو .ءافرطلا ةرجش دامرو «نودرحلا رعبو ءرفصأ حلم ذخؤي
 . ةيوسلاب ءزج دحاو

 .رسونملا قاملا يف ىشحيو عيمجلا قدي

 :اضيأ هلو

 دحاو لك نم تورزنعو .بشو .نويروطنقو ناجنزو .ضیبآ نومک ذخؤي
 . ءرج

 هللا ءاش نإ همحليو هفظنيو روسانلا يلج هنإف .قاملا يف ىشحيو . عيمجلا قدي

 را
 . ملعا لاو كلذ مهفاف

۷۰ 



 رغد نا

 روكبشلا ةاوادم يف

 :روكبشلا امأو

 .نييمدآلاو ناويحلا نم اريثك ائيش ءاودلا اذهم ىواد هللا همحر ىبأ ناك دقف

 : هتفصو

 .ةوغر هيلع جرخب كلذ دنع هنإف «رانلا ىلع عضويو «سيتلا دبك ةدايز ذخؤي نأ
 . عفان برج بیجع هناف .هب لحکیو «ءانحلا نم ايش اهيلع عضيف

 هناف .قوحسم لفلف راد ةئرلا ةوغر ىلع رذي هنأ .دنجلا ضعب يل ركذ دقو

 . برج
 : نیمدقتلا ةيودأ نم اضیآ هلو

 رام مد اهعم طلخا ءاهتوغر تعلط اذإف .رانلا ىلع عضوتو ,لمجلا ةئر ذخؤي
 . ىلاعت هللا ءاش نإ عفان هنإف هب لحکاو

۸ 



 وعر ب كر الر

 ةفرطلا ةاوادم يف

 ۶۱ : ةف طلا ةاوادم امأو
 لحکیو ۰ «يش هحانج شیر نهعلقیو «لولغز ما خرف ذخؤي نأ يغبنيف

 :اضيأ هلو

 .بصق لسعب نيعلا لحكي
 . موی لوأ يف اذه )۱۸۱(

 وهو « مايأ ةثالث نوقليسلاو يرطلا نمسلاب لحكي نأ يغبنيف موي يناث يف امأو
 . انعم برجم
 : هتفصو لحكلا اذهب اهلحكاف عومدلا اهنع تعطقناو نيعلا تيوق اذإف

 . نمسو  ضیب رافصو درو نهدو « نارمعز ذخؤي

 . ةشيرب نيعلا هب لحكيو عيمجلا طلخي

 ماحللاو حرجلا عضوم يقبو تفرطلا تبهذو .نيعلا تیوفو «حرحا محل اذإف

 . ضيبأ

 هذهو «لاحكألا انركذ دنع اهركذن يتلا لاحكألا ضعبب وأ لحكلا اذهب هلجاف

 : هتفص

 . ءزج دحاو لك نم يناردنا حلمو .رحآ رکسو .لجحا ةرارم ذخژی

 هللأو لاعت هللا ءاش نإ عفان هنإف .نيعلا هب لحكيو لخنیو . عيمجلا قدي

 . ملعا

 شر



 وښو عت ہر

 ةشيشح نم نيعلا يف ضايبلا ةاوادم يف

 ءارحصلا يف ناويحلا اهلكأي

 بولبلحلاب ةفورعملا ةشيشحلا ناويحلا لكأ ىتم هنأ ركذ هللا همحر يدلاو ناک دق

 . هتیودآ ربکا نم هناف .هدحو يرطلا نمسلاب هلحكاف .ضايبلا هارتعاو

 : یرخآ ةفص هلو
 حالا رکسلاو .يرطلا دبزلا ذخژی مث . نيعلا هب لسغی ولحا ءالا ذخژی

 . ةشيرب نيعلا هب لحكيو .طلخيو .قدي .ءزج دحاو لك نم بلدلا قروو
 :ىرخأ ةفص هلو

 .نيعلا هب لحكيو لوخدم ريعش قيقد هب طلخيو .رقبلا نمس ذخؤي

۷۳ 



 یٹرںہا

 جلثلا وأ رحلا ةاقالم دنع رصبلا باهذ ةاوادم يف

 .ائيش رظني عجري ملو جلثلا وأ ءرحلا ةاقالم تقو يف ناويحلا رظن باهذ امأو

 . نيعلا نع ةرارحلا كلذب فختل .نيقاملا يف دصفي نأ يغبنيف
 : هتفصو لحكلا اذهب لحكي مث
 . ءزج دحاو لک نم .ریعشلا قیوسو ءدرولا نهدو «ضيبلا ضايب
 .اهيلجيو نيعلا نع دربي هنإف هب لحكيو

 : ىرخأ ةفص هلو

 .نوميللا ءابف .دجوي مل ناف . مرصحلا ءاب لحكي

 : رخا ءاود هلو

 دحاو لک نم "" ".دینافلاو نارفعزلاو .ضیبلا ضایبو روفاکلا نم ذخژوی
 . ىلاعت هللا ءاش نإ عفان .ةشيرب نيعلا هب لحكيو . ءزج
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 کوش یو یر ہر

 نيعلا ف قالسلا ةاوادم يف

 : قالسلا امأو

 .نيقاملا يف داصفلادعب .ةرارحلل ةئفطملا ةدربملا ءايشألاب لحكي نأ ىغبنيف

 نع مفلا يف قالسلا رهظي ام لثم اهيف رهظت ةرارح وه نيعلا يف قالسلا نأل

 . ةرارح

 :نيعلا يف قالسلا لحك ةفص هذهو

 ءزج دحاو لک نم نوفاکو .تابن رکسو .لجحلا ةرارمو .تورزنع ذخؤي
 . ةيوسلاب

 . ىلاعت هللا ءاش نإ عفان ,نيعلا يف رذيو لخنيو عيمجلا قحسي

۷۵ 



 سوشروزنر سیر

 فنألا يف فاعرلا ةاوادم يف

 : فاعرلا ةاوادم امأو

 هكسمي هنإف سارلاب ىمسملا .ريجلاب طعسي هنأ .هللا همحر يدلاو يل ركذ دقف

 . هعطقيو

 : هل اني رج دقف نحن امأو

 . ءزج دحاو لك نم .رانلجلاو ,بشلاو ' "" .صفعلاو ءورسلا زوج ذخؤي نأ
 ةعاس سرفلا سأر قلعیو « ةبصقب فنألا يف خفنیو .لخنیو . عيمجلا حسي

 . برجم بيجع هناف
 :ايوق افاعر ناك اذإ اضيأ ةفص هلو

 «جازو «نويفأو ءبشو "۳ كمارو ءايقاقو '''".قرحم ساطرق ذخؤي

 . ءزج دحاو لك نم «نيوخألا مدو . صفعو .رانلجو

 .رمخ لخ نم ليلقب سرفلا طعسي مث «لخنيو عيمجلا قحسي
 لثم ناك ولو هعطقي هنإف ةبصقب هريخانم يف ءاودلا اذه نم كلذ دعب خفنبو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ رحبلا

۷۹ 



 نور شتر بای

 ةتوبكنعلا ةاوادم يف

 دسيو .فنألا لخاد ثدحي ضرم هنأ مدقت ايف انركذ دقف : ةتوبكنعلا امأو

 ةاوكملاب عطقي نأ ءارهاظ ناك اذإ جلاعي نأ يغبنيف هتاوادمو هتفطالم امأو

 . لخلاو راطقلقلاب  عطقلا دعب خطلي مث «ةداحلا

 :اضيأ هلو

 ءةنوبكنعلا هب خطليو « حلم هيلع ىقليو «تیز رکع يف خبطيف «دنوارز ذخؤي
 . بهذت اهناف

 :اضيأ هلو

 .عيمجلا قدي .ةيوسلاب دحاو لك نم صفعو '''”.راطقلقو .راجنز ذخؤي

 .هب خطليو .رخ لخب

 ذخؤي وأ

 هرخ لخب نجعیو , عيمجلا قحسي .ةيوسلاب دروو . صمعو . ةنسركلا قیفد

 . ىلاعت هللا ءاش نإ « عفان هنإف هیلع خطلیو

 :اضیا هلو

 ءةتوبكنعلا هب خطليو « حلم هيلع يقليو تیز رکع يف خبطیف .دنوارز ذخژی

 . هللا ءاش نإ بهذت اهنإف
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 صر رار ہار

 ةشايغلا ةاوادم يف

 .٠ قحسي :رداشونلاب اهانیواد دّقف .فنألا جراخ ترهظ اداف : ةشايغلا امأو

 . برجم وهو .بهذت اهنإف ءارارم هب اهخطليو تیزلاب طلحتو

 :اضيأ هلو

 .ىلاعت هللا ءاش نإ عفان ءاهيلع خطليو ,لخلا يف قحسيو .راطقلق ذخؤي

۷۸ 



 نودسم »سلا )سان

 صامتلا ةارادم يف

 . ةعقسلاو ماكزلا لثم نيرخنملا ةبوطر يهو
 ريخانم يف خفنت نأ يغبنيف ,فنألا نم تلاسو ةعقسلا تثدح ىتم امأف

 نم هريخانم يف ام عيمج ,.سرفلا سطعيل """. يقارعلا سدنکلا نم اثیش .سرفلا
 . ةبوطرلا

 . ةيوسلاب ءزج دحاو لك نم نارفعزو .قورعو «رداشون ذخؤي كلذ دعب مث
 .درو نهد عم .مهأرد ةثالث . موي لك يف ةبادلا هنم طعستو لخنیو .قدي

 :اضب هلو

 . ةجاحلا رادقمب مدلا نم هل جرخيو ,نيكنرزابلا يف سرفلا دصفي نأ
 . ىلاعت هللا ءاش نإ عفان «سدنکو «رخو «تیزلا ركعب كلذ دعب طعسي مث

۷۹ 
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 نس غم دہ

 لات

 نرش یر ہر

 مفلا ف قالسلا ةاوادم يف

 : ةرارحلاو قباطلاو قالسلا ةاوادم امأو

 . نيعرذألا يف هدصفي هللا همحر يدلاو ناك دقف

 : هتفصو كاوسلا اذهب ةرارحلاو قباطلاو قالسلا هب يذلا ناويحلا كوسي مث

 . ءزج دحاو لك نم .رانلجو حلمو "۳, يماش رتعزو قایس

 هناف ةیشعو ةرکب .سرفلا هب كوسیو .رمخ لخ يف نجعيو عيمجلا قدي
 تبع . لعفلا ب

 :اضيأ هلو
 دلح ةعطقب هحسگو سرفلا ناسل جرخ من قدی .نوتيزلا فرو ذحخؤۇي

 . عفان هناف .قوقدلا قرولا كلذب هکلدت مث .افیظن ادیج احسم ,
 : نمدقتلا جالع نم اضيأ هلو

 .نوتيزلا قروب تلعف |ى هب لعفتو .هقدت ءاموث ذخأت

 :اضيأ قالسللو

 هللا ءاش نإ عفان ءمفلا هب خطليو .لسع عم نجعيو قدی .راطقلف ذخؤي

۸۱ 



 تدر باد)

 ةاهللا مرو ةاوادم يف

 ةاهللا يف ةبابصنالا يهو كينحتلا ينعأ

 .اهيلإ مدلا بابصنا ببسب سرفلا ةاه تمرو ىتم امأو

 . ددحم دوع سأرب وأ .ظيلغ رامسمب ,ةاهللا دصفت نأ يغبنيف

 نم جرد ثالث ايلعلا سرفلا نانسأ دنع نم دعي نأ داصفلا عضوم نوكيو

 . هعيمج هنم مدلا غرفتسي نأ ىلإ كعباصأب هبلجتو «ةعبارلا يف دصفي مث ,.هقلح فقس

 .ايوق اكلد ,.قامسو « حلمب ناويحلا قلح فقس كلدت مث

 قيقدلا نم ائيش ناويحلا فلعي نأ يغينيف حرجلا عسو ببسب مدلا عطقني مل ناف
 . ىلاعت هللا ءاش نإ عفان «ةلاخنلاو

AY 



 نوشرورسن) بیر

 نانسألا محل لکات ةاوادم ين

 : نانسألا محل لكات ةاوادم امأو

 ءرمج ىلع قرحتف برقع ذخؤت مث «نيعرذألا يف سرفلا دصفي نأ الوأ يغبنيف
 . لكاتت الو ةعفان اهناف ءاهمحلو نانسألا اهب كلدت مث

 :اضيأ هلو

 . نانسألا محل هب كلديو .لخلاب قحسيف ' ' ”ءربكلا قرو ذخؤي

 : برحم اضيأ هلو
 بب رتو ‹سوسلا دوع عم قحست مث .تيزلا ي لغتف .ءادوسلا هبخا لخت

 . لاعت هللا ءاش نإ عفان هنإف .نائسألا محل ىلع خطلتو .رمخلا لخب

AY 



 سرر ہیر

 ناسللا تحت عدفضلا ةاوادم يف

 . هببسو هتفص انركذ مدقت |يف انك اناف : عدفضلا ةاوادم امأو

 : هتاوادم ركذنف انهاه امأو

 ةجاحلا رادقمب مدلا نم هل جرخيو نيعرذألا يف سرفلا دصفي نأ الوأ يغبنيف
 ۰ - .هانرکذ اهیف

 طلخيو عيمجلا قحسي .ةيواستم ءازجأ .صفعلاو .راطقلقلا نم ذخؤي مث

 . هب كوسيو «رخ لخب
 :اضيأ هلو

 يف طلخيو . عیمما قدی "" ضرقو ثيثارطو « صفعو ةنسرکلا قیقد ذخژی
 . عفان هب كوسيو .لخلا

 :اضيأ هلو

 ءزبخلا بابل هب لبيف ءاهفرم ذخؤيو (ءاملا يف قلستف .ءاملا نم عدافضلا ذخؤي
 . ملعا هتلاو نيمدقتملا جالع نم جالعلا اذهو . ةبادلا معطيو «تيزلا نم ءيش عم

۸ 



 وضرر وان

 هللا مرو ةاوادم يف

 : ناويحلا نائسأ محل مرو اذإ امأو

 يبناج نع ناذللا ناقرعلا امهو .نیعرذالا نم مدلا هل جرخ نأ الوأ يغبنيف

 . هيلإ ةجاحلا رادقمب مدلا نم هل جرخيو .ناسللا

 هناف ةثللا هب خطليو لحن لسع هلثم عم طلخیف .لجرفسلا ءام ذخژی مث
 . عفان

 :اضيأ هلو

 خطليو .مرصحلا ءام عم طلخيو .هؤام رصعيو قديف .كردي مل ,نامر ذخؤي

 :اضيأ هلو

 ءازجأ .بلدلا فروو ةدعجو' " ) جنبلا رربو ؛ریونصلا بشحخ دمع ذخؤي

 ةيواستم

 . سرفلا هب كوسيو ‹ عيمحلا خبطيو

 . لاعت هللا ءاش دا عفان هنإف هدحو نوتیزلا فرو ءا كوسي وأ

AO 



 سوشر هنر بشر

 لسیاورلا ةاوادم يف

 ايف |هتفص انيب ام ىلع «لوضفلا سرضو « لياورلا ناويحلل ضرع ىتم امأو

 : اهتفص هذهو لياورلا اهم علقي يتلا ةلآلاب اهعلق ىلإ ردابي نأ يغبنيف

 بانلا نم انكمتم نوكيل قورفم اهسأرو .ملقملا نم لوطأ اهنأ الإ .ملقملا ةئيه ىلع

 كنإف .متهت الف ءيش اهنم رسكناو لياورلا وأ .لوضفلا سرض تعلق اذإو

 . هتعلف تبن ام ىتم

^A" 



 یورو سد ها) بای)

 نانسألا كلي رحم ةاوادم ين

 9 : نانسألا تكرحت اذإ امأو
 عم ناتو كفو ا ذخؤي : هتفصو ءاودلا اذپم یوقت نأ يغبنيف

 مهعدت الو , مهوقتو مهدشت اهنإف نانسألا لوصأ يف رطقيو ءرتفيو «تيزلا نم ءي

 :اضيأ هلو

 .بشلاو "۳ «تیتلحاو .ءادوسلا ةبحلا ذخؤي
 . نانسالا لوصأ يف رطقيو یفیو .لخلا يف ببريو .عميجلا قحسي

 . ىلاعت هللا ءاش نإ عفان هنإف

AY 



 یوضش)و مرور بای)

 نسيتزوللا مرو ةاوادم يف

 فخيل نيتيحانلا نم نيعرذألا يف ضرفلا امل دصفي هنإف : نيتزوللا مرو امأو
 .امهنع مرولا كلذب

 لجرفسلا ءامو .مرصحا ءام عم طلخحو .قدیف .سبایلا درولا ذی مث

 . ناويح لا ناسل تحت هب كوسيو

 :اضيأ هلو

 نبلو ' "رمح يردرد عم طلخيو ''”.سآلا قيقدو ,.ةنسركلا قرو ذخؤي
 .ناويحلا هب كوسيو .ةرامح

 . ىلاعت هللا ءاش نإ عفان هنإف

AA 



 نرضررس تر بالر

 مفلا ف رخبلا ةاوادم يف

 : هتفصو طوعسلا اذهب سرفلا طعسي نأ يغبنيف

 يقرب نارطقو .ءزج دحاو لك نم صفعو . يده دعسو ينمي صرف ذخؤي

 . لطر فصنب موي لك هنم طعسيو . عيمجلا رمغ درو ءامو .ءزج فصن

 :اضيأ هلو

 ۳ شسداب دنجو «تيتلحو .ءزج دحاو لك نم كمارو '*””ءكس ذخفي
 . ءزج فصن دحاو لك نم نويفأو

 . عبرلا صقني نأ ىلإ ءام لاطرأ ةعبرأ يف عيمجلا ىلغيو
 . دحاو لطرب موي لك هنم طعسيو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ عفان هنإف

۸۹ 



 جرتسرو سوالد) باد)

 هحرجو ناسللا عطق ةاوادم يف

 : ناسللا عطق امأو

 كلذ ریغو .بلکلاو .نونجلا ببسب .هعیمج هناسل عطق دق سرفلا ناک ناف
 هدمكت نأ يغبني الف . ماجللا سوعاف ةءدح عم «ةرثع نم وأ .باودلا قالخأ نم

 .ريغ ال سرفلا قير هاود لب ءهيلع تبثي ال هنإف ءيشب

 .هعطقاف «نتنو .قرزأ كلذ دعب مث .هعيمج عطقي مل احورجم ناسللا ناك نإو

 .لويخلا نم ةدعب انلعف ام لثم

 . سوملا عطق نم قفوأ .رانلاب ةداحلا ةاوكملاب هعطقو
 .ائيش هفلع نم الو هلیهص نم صقنی الو سرفلا هب يلابي الو
 . ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ مهفاف



 نرس ب ایل بابل

 سوعافلاب ةاهللا قش ةاوادم يف

 . مدلا اهنم لاسو سوعافلا ةدح ببسب قش هتاه يف ناويحلل ضرع ىتم امأو
 . سرفلا كاله كلذ نم ناك الإو .اهنع مدلا عطقي نأ يغبنيف

 نم ةدافر ىلع لمعيو .قيقدلا نم ءيش ذخؤي نأ :كلذ نم مدلا عطق ةفصو

 . ىلعألا يحللا يف طابرب طبرتو .حرجلا ىلع مزلتو .قرخ
 . مدلا عطقل اهركذن يتلا تارورذلا ضعب وأ هتفص هذهو رورذ هل لمعي وأ

 :رورذلا ةفصو

 . فرحم نرقو صفعو . جاز ذخؤي
 . اهيلع طبريو ةدافرلا ىلع لعجيو عيمجلا قدي
 لجيو دغلا ىلإ كرتيو .ءاهيلع طبريو .ةدافرلا یلع لمعت " " "سارشآ ذخؤي وأ

 . اهنع

 لع سرفلا یوقی ال یتح ًانوحطم اریعش ةدلا هذه يف سرفلا فالعأ نوكيو
 . كلذ دنع حرحا حتفیف .غضلا

 .انعم عفنو كلذ يف هانبرج يذلا اذهف

1١ 



 ورتش) وو )بال

 مسفلا ف قلعلا ةاوادم ين

 . مدلا هنم لاسو ناویحا مف  قلعلا ثدح یتم امأو

 : اهتفص هذهو .ملسلا یمست يتلا ةلآلاب ناويحلا مف حتفت نآ يغبنيف

 < 2 دع
 جردلا هذه نيب نم كدي لخدأف ةرهاظ ةقلعلا تناك نإف . موقلحلا ىلإ رظنن مل

 . اهعلقاو
 اهتیمی هنأف تيزلا نم ائيش سرفلا ىقسي نأ يغبنيف ةرهاظ نكت مل نإو

 . قامسلا رطق نم ائيش یقسی وآ .اهعلقیو
 . كلذ مهفاف

۹ 



 مصر در ہار

 باودلا هاوفأ نم فلعلا ءاقلا ةاوادم يف

 قلح يف نوكت حورق ببسب نوكي ضراعلا اذه نأ مدقت اهيف انركذ انك دق

 هدردزي سرفلا داكي ال هتنوشخل ريعشلا ام رم الکف لخاد نم هقلح فقسو سرفلا

 هناوادمن

 كيوستلا : لشم تاحارحاو حورقلاو خلستلا محلت يتلا ءایشالاب نوکت
 .زوللا نهدو "" .بونرا برو .ركسلاو .دبزلاب

 كلذ ةاوادم 9 نومدقتملا ركذ دقو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ عفان

۳ 



 نیس ہر

 هرياخنم نم ءاملا علطي ىتح ماجللا يف ليختلا ةاوادم يف

 . مدقت ايف هببسو اضيأ ضراعلا اذه ةفص انركذ دق

 هجالع امأو

 . نابرعلاو تاراشدلا لویخ لثم ماجللاب برشلا اقباس داتعم ربغ ناک نٍف

 . كلذ هيرتعي ال هنإف .هل ةيقسلا تقو ماجللا هنع علقي نأ يغبنيف

 هاذا هتدوريب ءاملا هيلع رم (یلکو هتمدرزو هقلح فقس يف حورق لبق نم ناك نإو

 . كلذ محلت يتلا ءايشألاب نوكت هتاوادمف . هفذقيف هعلب عيطتسي الو

 . كلذ مهفاف هديعن جاتحي الف ,فلعلا ءاقلإ باب يف اهانركذ دقو

 . ملعأ ىلاعت هللاو

 . ةرطيبلا باتك نم ةسداسلا ةلاقملا تمت
 . باتكلا نم يناثلا ءزجلا نم ةيناثلا يهو ةعباسلا اهولتيو
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 ةسداسلا ةلاقملا يشا وح

 لا وهف رتف نم ًابيرق نوكي ليوطلا ضيرعلا امأف .ضیرعلاب سيلو لیوطلا :لاصنلا نم صقشلا : صقشلا (۱)
 .(۳۸۱/ ۲ ناسللا)

 سأرلا كيرحتو ةلغملاو نونجلا يف عفنلا يوق امهدصفو .نينذألا لي ام غامدلا ابناج ایهعضوم نافرع :ناکنرزابلا (۲)
 ٤١( /۲ ةركذتلا) . ةكرحلا لقثو

 2١14 /صصخملا) سرفلا يتبكر ىدحا يف نوكي ظلغ : عمقلا (۳)
 اس . ناکنرزابلا :رظاونلا (4)

 : لثم قاماو قاما : ممحاو «نذالا يلي يذلا اهفرط :اهظاحلو «فنالا لي امم اهفرط نيعلا قؤم : يرهوجلا :قؤم (5)

 .نيعلا قؤُم يف ةغل :نيعلا يفامو .رابآو رابا

 لضالا يف يهو قاما عمحباو .نیملا قمأ قومو نام هل E بلقلا : ينايحللا

 .(۲۸/۳ ناسللا) تبلقف قاما

 .(۲۹۸/۳ ناسللا) . هجالع ءاسي دصر نم نيعلا يف ىقبت ةرمحو برج : ةنمكلا (3)

 ةّيشْعْلا يهو هيلع يشغم وهف شا :انایشغو ًایشغو ٌةيْشَغ هيلع يش : يشغلا (1)

 نمو داهم منهج نم مهل :ىلاعت لاقو .توملا نم هيلع يلا رظن :یلاعت لاق .تولا ةيشغ كلذکو
 /٩٩۱(. ۲ ناسللا) ءامغإ يأ ‹ شاوغ مهقوف

 /48/ ةبا :نارمع لآ (۸)

 م نا ب ا ا
 (1۱۳/ ۲ ناسللا) هتبرض يأآ تانحص هتنحص .برضلا : نحصلا

 نامللا» ةيبرعلا ييصقلا اهنم ذتا ابرو .لابجلا يف تبني ءرجشلا رابك نم وه :ةديبع وبأ لاق :ورسلا(١٠)
 "'/ 10 ١(.

 /؟ ناسللا) .ةيورسلا ةليبقلاو ةيربونصلا ةليصفلا نم نييزتللو يجرح رجش سنج :ورسلا
 .(۲۹/ تاحلطصلا

 ًاصفع ةنسو ءاطولب ةنس لمحت .طولبلا ةرجش لمح :صفعلاو .رمثلا للعو رجشلا لع عقي فورعم :صفعلا )1١(
 (۸۲/ ۲ ناسللا)

 ١58/7(. عماجلا) فيفجتلاو كامالاو ضبقلا ىلإ جاتحي ثيح لمعتسي نأ يغبني تابن صفعلا

 . كنزلا يأ نيصراخلا تاتيربك : ضضيبأ - .اهريغو ساحتلاو ديدحلا تاتيريك : ةيسرافلا نم : جازلا )١7(

 .. ةينانويلا نم امهو راطقلقلاو دقلقلا : هلاکشا نمو ديدحلا تانیرک وهو : رضحا _

 ظ /١1(. تاحلطصملا /7 ناسللا) ساحنلا تاتيربك وهو :قرزأ -

 (۱۵۰/۱ ةرکذتلا) . برحماو ةكحلا لیزیو .حورقلا محلیو .ریساوبلا طقسب : جازلا

 .نرفلا بارت :نرفلا رابغ (۱۳)

۹۵ 



 رصان رهو ثرحت ال يتلا عضاوم او ةقيتعلا ناطيحلاو روبقلا يف اريثك تبني .ةيريرلاب باصعلا وه : جرطيشلا ۱4

 عماجلا) لصافملا عاجوأ نم عفن برش اذإو .لخلاب ٍيلط اذإ . برجلاو ,رشقتلاو . صربلاو , ضيبألا
(Vt 

 )١5( :ءاجنتسالاو . طئاغلا تأي مل يأ مايأ ذنم اجن امو ءاثيش نالف ىجنأ ام لاقي . طتاغو حبر نم جرخي اه :وجنلا

 ناسللا) فيظنتلا 7/9 05(.

 نيبرشلا نم لوألا ءلئاسلاب فرعيو دمك قيقرو .يقربلاب فرعيو ةحئارلا داح قارب ظيلغ :ناعون : نارطقلا )١1١(

 .(۲۳۹/۱ ةركذتلا) راثآلا ولجي .لوألا هدوجأو ءامهوحنو ردسلاو زرالا نم يناثلاو .ةصاخ

 اهفرج يف فوج يه ليقو ربكلاو رغصلا يف توامتت .رحبلا نم جرخت راغص فيفانم : تاعذولاو عدولاو : عدولا )١7(

 .(۸۹۸/۳ ناسللا) ةبيود

 .(۲۸۰/۱ ةركذتلا) ةرارحا ةفيفخ ءاضیب ةيفاص ضرآ يف ةيرولب حئافص دقعنب حلم :يناردنالا حللا (۱۸)

 ءالط قهبلا علقيو تالضفلا رديو ددسلا حتفی .ةحئارلا بیط را تبن ,نیغابصلا قورع یمست :ةوفلا )۱٩(
 .(۲۱۹/۱ ةركذتلا) .لخلاب

 ةينبالاو ءابقالا ناردج ىلعو ةيسلك روخص ىلع لصحي ساطوبلا تارتن ايوايميك وهو دورابلا حلم :نورطنلا (۲۰)

 حالمأ لع ةلالدلل (نورطن) ةملک نولمعتسی اوناک ام اربثکو .دورابلا عنص يف لمعتسیو ةبطرلا
 نورطن نولوقیو ؛يليش ادوص تارتن يا يليش نورطن :الثم نولوقیف ساطوبلا تارتن ریغ یرخآ
 .(۱۵۹/ تاحلطصلا /۳ ناسللا) رداشونلا تارتن يآ : يرداشون

 .(۲۸۷/۱ ةركذتلا» رحالاب صخب دقو قروبلا عاونال سنج : نورطن
 ١//7/1(. ةركذتلا) برحلاو ةكحلا اذكو ءالط لسعلاب راثآلا رئاس ولجي

 ناسللا) صاخخ معط هلو ةطلسلا يف هقرو لكؤيف عرزي دقو . يبط رمعم يبشع تابن :ةربسک « ةربزک :ربب ةربزک (۲۱)
 .(1۹/ تاحلطصلا ۳

 لیلحتو نییلتو جیضتت هیفو هلوطیو رعشلا يوقي هدامر نا .ردصلا هاود هانعم ينانوي : ناشواشوربلا = رثبلا ةربزك
 .(۱۱/۱ ةرکذتلا» . ماروالل

 «كامسلاو دولحما نم لومعلا هب دیرآ قلطا اذ|و .اشنلاو غمصلاک اصلا ةوق اط ةيباعل ةبوطر لک وه :ءارغلا (۲۲)
 .(۲۱۳ ۰۲۱۲/۱ ةرکذتلا) صربلاو قهبلاو رانلا قرح عنميو ؛رسکلا ربجیو حاریلا قصلب

 رم وهو .ةيمابلاك ريغص سلمأ هنمو ,ريغصلا رايخلاك اليطتسم ًابح لمحي .ضراألا ىلع دمي تابن :راهحلا ءانق (77)
 نمزملا عادصلاو عرصلاو ةدسافلا طالخألا نم غامدلا يقني . غمصلا ريسي عم ظفحيو رصعب .ةحئارلا هيرك

 .(؟١/71 ةركذتلا) ءالط يباوقلاو ليلاتلاو قهبلاک دوسلا رائالاو فلکلا يقني  ةقيقشلاك

 قبعت یتح هنوخبطی مهلکو . هبح راغلا قرو جم جیب نم نما نمو : هبح نم راغلا نمد عصي :راغلا نهد (14)
 عماجلا) مغلبلا نم ةضراعلا يباوقلاو برجلاو ةكحلا نم عفني ءاساو اعيم هب طلخي نم سانلا نمو ءادج هتحئار هب

 5/١١ ١(.

 (۸۰/ تاحلطصلا / ناسللا) ةروهشم ایهنم ةيناثلاو جاتلا يف نايلوالا : مسمسلا نهد < جريس = جريش (؟د)
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(۲۹۱ 

(۲۷ 

(YA) 

)59( 

(°) 

(۳۱) 

 برحلاو ةكىلاو ردصلاو ةثرلا ةنوشخ ليزيو .توصلا يفصيو نامرلا عم خبط اذإ نمزملا لاعسلا ليزي وهو
 ١947/١(. ةركذتلا) .لوبلا ةقرحو ةيوارفصلا تاقارتحالاو

 عرزلا عم لوقحلا يف تبنت عاونأ هيف ةيبيلصلا ةليصفلا نم ةيبشع تاتابن سنج :لدرخلا .هنهد : لدرخلا تیز

 وأ رضخأ اداس نوكتل عرزت دقو .بطلا ين اهروزب لمعتستو عورزلاب ةرضم دعتو .قرطلا يئاوح ىلعو
 /١1414(. تاحلطصملا /١ ناسللا) . ًءاود وأ البات اهروزب لايعتسال

 مهارملاو ةبذاجلا مهارملاب طلخ اذإ هب عقتنيو غضم اذإ مغلبلا علقتو بذجتو فطلتو نخستو للحم ةوق لدرخللو

 .(۵۲/۲ عماجلا) .ةشحولا يباوقلاو حرقتملا برجلا هب خطليو لخلاب طلخي دقو . برجلل لمعت يتلا
 ةدلا فذقو .لامسلاو ردصلا عاجوأو ةطيلغلا حايرلاو جنلوقلاو مغلبلا ةفأاش عطقب . ءادوسلا ةبحلاوه :زينوش

 ۰۱۹۰/۱ ةرکذتلا) ناقربلاو ءافستسالاو .ةمعطالا داسفو نایثغلاو باصتنالاو سفقنلا قیضو
 ةبلصلا ماروالاو ةنمزلا ةيمغلبلا ماروالا للحو .حرقتلا برخباو ةينبللا روشبلا علق لخلا عم هب دمضت اذإو

 .(۷۲/۳ عماحبا)

 حتفب وه : يرهزالا لاق ؛سارلا هب لسخی_: حاحصلا يفو هب لسخی تابنلا نم برض : يمطنخلاو يمطخلا
 (۱۳۳/۱ ةرکذتلا» يزابا نم : يمطخا- .(۸۱۲/۱ ناسلاا) نم دقف ءاخلا رسكب يمطخ لاق نمو .ءاخلا

 يقشمدلا وا يدرولا يمطخلا وه روهشم يعارز هيفو «ةريثك ةيرب عاونأ هيف تايزابخلا ةليصف نم تاین سنج
 .(۲۰4/ تاحلطصلا /۲ ناسللا . (ةیبرعلا ةملکلا نم ةيسنرفلا ةملکلار)

 تابنلا اذه . ضیبآ هنطاب نولو .جزل لصاو . غارذ وحن اطوط قاسو .درولاب هیبش رهزو هریدتسم قرو هل
 .جضنلاو لامدنالا ةريسعلا تاحارجلا جضنيو ٠ عجولا نکسیو «ماروالا ثودح نم منميو يخخريو للحي

 اههنأ ىتح ءالج رثكأو ًافیفجت رثکاو فلعلا اهنأ الإ ًايرط ماد ام هنابضقو هقرو لعفي ام نالعفی هرزبو ًاضيأ هلصأو

 ١۳/۲(. عماجلا) نيتيلكلا يف ةدلوتملا ةاصحلا تتفي هرزبو .قهبلا نايفشي

 ١45/١(. ةركذتلا) ءاقمحلا ةلقبلا : ةلجرلا

 «تايمحلا باحصأو نيرورحملا عفنتو .هبطرتو ندبلا دربت شطعلل ةئفطم ةدراب يه : يزارلا :ءاقمحلا ةاقبلا

 .(۱۰۳/۱ غماحما) لوبلا ةقرح نم مفنتو

 بيهللاو ةلمنلاو ةرمحلا ليزت .ةرغص ريسي عم ةرمحلاو ةيورقلا يف دازف هجاضنا ةرارحلا تمكحأ نيط : ةرغملا

 ليزتو ءاهتلقصو ةرشبلا تمعنو ةرارحلا تطقل مامحلا يف جريشلا عم تيلط اذإو . لخلاب اصوصخ حورقلاو مرولاو
 .(؟ا/١ ١/ ةركذتلا) اهد برحلاو ةكحلا

 ةضيب یسحن اذاو نطبلا كسغو ةففجلا ضارمالاو ةنيللا مهارلا طالخأ يف عقن كلذل ةففجم ةضباق ةوق اه -

 /١1١(. 8 عماجلا) نطبلا تلقع اهب نقتحاو

 ىرخأو نويزتلل قئادحلا يف عرزت عاونأ اهيف ةراحلا دالبلا يف تبنت تايقبنزلا ةليصف نم تانابن سنج :ةولأ :ربص

 يف لمعتست ةرم ةيجنتار ةراصع ةيمحللا اهقاروأ نم نوجرختسي . يرطقس ةريزج ىلإ ةبسن يرطقسلا ربصلاک
 .(۸۱/ تاحلطصلا /۲ ناسللا) ينانوي لصا نم ةبرعم ة ةولا ةظفلو .لاهسالل بطلا

 .(۷۷/۳ عماجلا) ديلاب قصلي ةيوطر هيلع ليقسالا قروب هلكش يف هيبش قرو اهل ةريجش -
 ابرش قاقشلاو ريساوبلاو ساوسولاو ماذجلاو نونجلاو يباوقلاو حورقلاو برحلاو ةكحلاو ءاشحألا حاير بهذي
 هريغ وأ لسعب ءالط لكاوالا راشتناو ةرمحلاو ةلمنلاو عادصلاو تالزنلاو راثآلاو ماروألاو ةبرضلاو ةطقسلاو

 .(۱۹۳/۱ ةرکذتلا)
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 ةدیدش ةريدتسم ةرمث هل . ءاثقلا قرو ناصغاب هیبش ضرالا ىلع ةشورفم اقروو ًاناصغا جرج تابت :لظنحلا

 .(۳۸۰- ۳۱/۲ عماجلا) .دراب راح . جنلوقلاو جلافلاو اسنلا قرعو نطبلا لاهسإ يف عفني .ةرارملا

 ةركذتلا) تايمحلا .ىفطيو ددسلا حتفي ,نشخ فوحم بيضق هطسو يف بغزم قاروألا ضيرع تبن : تفاغلا

 .(؟١/١

 تاحلطصلا ۱/ ناسللا) ةيقبرخلا ةليبقلاو ةيراقشلا ةليصفلا نم رهز سنج .ينايرش لصأ نم :قبرخلا
/4۳(. 

 .(۱۲۰/۱ ةركذتلا) ىصحلا تتفيو ددسلا حتفیو طقسبو ردیو ةوقللاو جلافلا عفنیو «نانسالا جو نکسی -

 ينايلسلاب يمس ًايناث خبط اذإو ةريح اب وأ ةريحملاب يمس ًالوأ خبط اذإف ركسلا بصق ةراصع وه : ينايلسلا رکسلا
 .(۱۱۹/۱ ةركذتلا)

 ًاريدتسم ًارزب فلخي ؛ةرفصو ةرضخ نيب بغزم هفاسو . ضرالا لع شرفي قرولا ظيلغ يعيبر تبن :روثلا ناسل
 . (؟١/11 ةركذتلا) نافريلا ليزيو ردصلاو قلحلا عاجوأو ساوسولاو نونحلا نم عفني .ايباعل

 هتراصع . معطلا رم ,ةرفصلا وأ ةقرزلا ىلإ رهز هلو . ةبغزم ضيب ةريثك عورف هيلع موقي عبرم لصأ : نويسارفلا
 حير لك لحتو ,ردصلا عاجوأو . عالقلاك مفلا ضضارمأو .نذألا عاجوأو .ةملظلاو ةعمدلاو قالسلا بهذت
 7١17/١(. ةركذتلا) ظيلغ

 مدختسپ . ةدحو ةرارم همعط یو , ةحئارلا لیقث ثک رزب هیف ضیبآ ریغص تابن وهو يلبج وه ام هنم : ةدعجلا

 .(۱۷۳/۱ عماحبا) ةحئار فعضاو مطعا وهو نا فنص هنمو ءاضعالا میمج ددس حتفیو .بطلا يف

 ىلإ ضيبأ رهز اه .رافص كوش اهفارطاب طبح رخالا ةبغزم .يیاعلا هجولا هطبس ارضع ًاقاروآ شرفی تب -

 ىلإ براضلا اهدوجأ .لقث ىلإ نكل ةيرطع ضيبألا رعشلاك اهيلعو نوسينالاك ارزب ةوشحم ةرک فلخم ةرفص
 تايمحلاو ناقريلاو ددسلاو برقعلاو ةيح لا شهن نم عفنلاو مومسلا اهتمواقم ةدشل ريبكلا قايرتلا يف عقت .ةرارلا

 . (4۲/۱ ةرکذتلا)

 ددس حتفیو .ةكحلاو برجلا .ىربي .سباي راح :راهحلا ةربزك یمسیو .لوقبلا كلم :ةيسرافلاب : جرتهاش

 .(۱۸۰/۱ ةرکذتلا) ناقریلا بهذیو لاحطلاو دبکلا

 ًاسباي نوكيو ًابطر نوكي تقلاو ءاهنم ةسبايلا هب مهضعب صخو .ةّسفسفلا بيذهتلا يفو ,ةّصفّصفلا :تقلا
 .(۱۱/۳ ناسللا)

 ١717/7(. عماجلا) تقلا يهف تفج اذإف ةبطر تمادام . ةبطرلا یمسیو تقلا بطر وه : ةفينح وبأ

 .(۲۱۷/۱ ةرکذتلا میسربلاب رصم يف فرعيو تسفسالاو ةسيئرلا : يه : ةصفصف

 .(084/7 ناسللا) ليجنلا يف اهولسرأ ' مهباود اولجنأو :ةمئالا ىلع هنيلأو هلك ضمحلا ريخ وه : ليجنلا

 .(۳۳۱/۳ ناسللا) هصلاخ : هبابلو ءيش لك بل .بصقلا تابن سأر : بصقلا بيلابل

 .هلاصتفا ةعرسل الصف باودلا هب فلعت يذلا لیصقلا يمس اناو .هعطق : .يثلا لصق :ریمشلا لیصق

 .(۱۰۵/۳ ناسللا) رضخأ عرزلا نم عطتقا ام : لصقلاو

 امهضارمأو نیرابلا ةدح .یفطب ةوالح ی ضماح همعط نکل هقروو هعالضا يف قلسلا هبشي تبن : سابیرلا

 عفان هبارشو . ضاببلاو الحک نیعلا ةملظو برش ریساوبلاو ساوسولاو ناقفخلا لیزیو : شطعلاو بیهللاو تايمحلاو
 0۱8۹/۱ ةرکذتلار ةثيدرلا تاراخبلاو نونحلاو قلقلاو شحرتلل

۹۸ 



 اهرهزل عرزت عاونأو .هبحل عرزي عون هيف ةيشارفلا ةليبقلاو ةينرقلا ةليصفلا نم ةيعارز تاتابن سنج :سمرتلا (45)
 .(48/ تاحلطصلا /۱ ناسللا»

 اضيأ ءاملاو لخلا نم برش وأ .لسعلا عم قعل اذإو ءًاضيأ ناديدلا لتقيو للحيو ولجب ةرارم هيف يذلا سمرتلاو

 0/۷۱۱ عماجلا) ناديدلا لتقي سمرتلا .هيف خبطي يذلا

 ناسللا) ثورلا : ينخلا . ءاثخأ عمجلاو ١ يثخ : مسالا . هنطب يذب ىمر : ًايثخ يثخي رقبلا ىثخ :رقبلا اثخأ (47)

2/۱ 

 عورفو رصقو لوط تاذ ةفلتح تبنت :ابلاغ ءادوسلا نم ترجحتسا ةبوطر يه : طنسلا رصمب یمست : لیلاثلا )¥(

 . ٠۵١( / ةركذتلا ليذ) ةداملا بسحب تملا ابرو .اهیفاب ظلخیو اضوصأ قدت .قوقشو

 .ليلاثلا وه : طنملا (4۸)

 حورق نم حفني ٠ سباي راح وهو .رفصألا هلضفأو .رفصأو رمحأو ضيبأ هنم فورعم رجح رکلاب : خینرزلا(٩4)

 ابخالا سوماق) لتاق لخاد نم هلايعتساو لمقلا لتقي .تيزلا عم ءالط برحباو قهبلا نمو سارا
۱ 

 ةدام ةيشغألا فيواجت ىلإ اهنم ليسيف قورعلا هل حتفنت .ءالتما طرف نع نوکی جارا نم برض :لیمامدلا (۵۰)
 .(۸۱/ ۲ ةرکذتلا) . قارلاو ةصحرلا ءاضعالا لا ةيزيرغلا ةرارخا اهعفدت

 نوكي ىنح مظعتو .هايملا ةريثك ةصيخر يهو .دقعلاب هيبش اهیف .قاقد ناصغآ الو .هل قرو ال تابن : نانشالا (۵۱)

 ةجردلا يف راح وه ضمحلا نم وهو «ةحولملا ىلإ همعطو .ةچرک هناخد ةحئارو .هب دفوتسی ظیلغ بشح هل
 20۷/۱ عماجلا) قرح ةكلاثلا

 .(۲۳۰/۱ ةرکذتلا) ران ربغ نم هب ىلطيل ناهدألا نم لمعي ال مسا : يطوريقلا (۵۲)

 رسكي مل ام رمحأ بح وذ رجش وه لیفو .انقلا :ةيبرعلاب یمسی : بلمثلا بنع (۵۳)
 .(۱۳۹/ ۲ ناسللار لقأو عبصالا سیق ضرالا نع مفترت ظلغلا يف تبنت ةشيشح يه : ليقو

 وآ رحآ وآ رفصا هنول ةرارم همعط يف .ردنکلا ةرجشک ةکئاش ةرجش غمص وه :تورزنالا وه : تورزتعلا (۵1)

 ةرکذتلا) ةعمدلاو ةکخاو برحماو لبسلا نم مفنی : لاحكألا ينو .حورقلاو ةحارحلا لمدیو محلي . ضیبآ

 .(20 ١/١9

 ةبوطرلا مطقت تاحارجلل ةفزلم ةوق هل .ةبرضلا نع ةئداحلا ةحارجلا لمديو محلي .هعم عذل ال افيفت ففجي
 . 17/١( عماجلا) نيعلا ىلإ ةلئاسلا

 . عاذل راجنزلاو . هبيذيو هلكأيو محللا صقنيو للحي وهو . هقوذي نم هيف اهدجي ةداح ةيفيك راجنزلا يف :راجنزلا (هد)

 سم ییعلا يف هضراعلا رائالا وذج . نخسم ضباق راجنز لکو .هتفاذم يف عذل هل لب .طقف حورقلا عذلي سيلو
 ۱۷۰ ۱ عماجلا) راشتنالا نم ةئيبخلا حورقلا عنمیو .حورفلا لامدنا

 هه ) نفعتلا هدلاب حشرن قورع تاذ .داوس ىلإ رمخأ وخر مح يهو .ابلاغ لفاسلا نمجلا ضارمأ نم :ةتوتلا (01)

 .(۱۲۲/ ۲ ةركذتلا شماه /

 ةوادع ولعت ةصنق ةخسم هنوقو فاضأ ةثالث بطلا يف اهنم لمعتسي يذلا نأ الإ ةريثك بشلا فانصأ :بشلا (1)

۹۹ 



 .راشتنالا نم ةئيبخلا حورقلا عنمي دقو . ءاضعألا يف دئازلا محللا تبنت دقو .ةينبللا روعبلا علقتو . رصبلا

 or/r). عماجلا) مدلا فزن عطقیو

 لا براضلا ضیبالا فافشلا اهدوجأو .اعون رشع ةنس لا ماوقلاو لکشلاو معطلاو نوللا بسحب مسقني
 .(۱۸۱/۱ ةركذتلا) ءاععص لبج نم رطقی هنال ايلا ىمسيو : نیزرلا بلصلا ةرفصلا

 ةيشاحلا مجار) ۴ عماجلا) فيفجتلاو كامالاو ضقلا ىلإ حاتحي ثيح لمعتسي نأ يغبني : صفعلا (۰۸)

 .(/۱۱/ مقر

 هب لسغي يذلا اذه لاقي :ثيللا .ضُْرخلا نم ذختا ام هدوجأو ضمحلا نم ردحنی يلقلا :ةفيتح وبا :للقلا )0٩(
 ۳-2 ناسللا) ايلف دقعتيف ءاملاب و اطر یر .ثمرلاو ىضغلا دامر وهو . يلق : بايثلا

 )1١( ناسنلا) رايجلا وهف ةرونلاب طلخ اذإف .صحلا :ريجلا 141/1١ 3(.
 ًايعاس مظعلاو محللا لكأ دقو رجفنيو طفنبو هلوح ام دوسيو ديازتي ديدش سخنو مروب .ىدتبت روثب :ةلكالا (11)

 /1١5(, ةركذتلا ليد ماه. ةمزتلار خالملا جازم ءوس نع ثدحت اهبرو . عسوتب

 22/۳ عماجلا) .هب مدؤي احولمت ائين لكؤي ربغص فدصلا نم عونل ةيرصلا رایدلاب مصا : سلیندلا (1۲)

 قحسن نأ يغبنيو اغيلب ًافيفمت ففجت اهتوق تراص تقرحأ اذإف ادج ةبلص ابنال ةقرحم اهایمتسا يبني : فدص
 ةعفان تناك اهدحو تلمعتسا ادإف يرجح اهرهوج يتلا ءايشألا عميجل ماع باب وه اذهو أعان ًاقحس
 ادج ةعفان تناک لسعو بارش وآ لسعو لخب تنجع ناف عذل ربغ نم ففجت اهنأل ةثيبخخا تاحارجلل

 .(ما١/؟ عماجلا) ةنفعتملا تاحارجلل

 مف لع عضويو . فزخ ءانإ يف مفلا ةعساو ةناجإ يف بصيف لحخ ذخژی :ةفصلا هذه لع لمعی :جادیفسالا (۱۳)

 لخلا نم لزع لخلا يف ترئانتو ةنبللا تباذ اذإف .ةنبللا ىطغتو صاصر نم ةنبل اهيلعو ةيراب نم ةعطق ءانإلا
 . لخنيو قديو نحطي مث ففجيو ءانإ يف عضويف نيخشلا امأ .ًايفاص ناك ام

 اذإ اهيف نوكت يتلا حورقلا عفنيو عاجوألا نع ثداحلا ناويحلا نويع ضايبل حلصي جاديفسالا : سيلاطاطسرأ

 .(۳۱/۱ عماحا) . مهارلا هنم تعنص !ذ] حارحخا عفنیو ةيودالا نم هريظنب طلخ

 . ةرمحلا ديدش وهو خبطی رافص بح اهیف دیفانع ضماح رم هلو ,لابحماو فافقلا رجش نم دیدشتلاب :قیسلا (11)
 . (۲۰۵/ ۲ ناسللا» قایسلا وهف برعلا اه لاقي يتلا ةضماحلا ةبحلا امأو :بيذهتلا

 ديقانعلاب هيبش رمث هلو . مدلا ةرمح ىلإ هنول ليوط قرو اهيف نيعارذ نم وحن اهوط روخص يف تبني رجش : قايسلا
 ففجي ءاود قايسلا .ًاغيلب ًاضباق اعط ةراصعلاو ةرمثلا يف نآل اهتراصعو اهترمث ةرجشلا هذه يف ام عفناو .فيثك

 .(۲۹/۳ عماجلا) دربيو

 لاقو .ةدعملل غابد وهو . سبييو ةرمحلا ىلإ برضي .رطفلاك قدتسم ليوط ٍيلمر تبن .لكؤي تبن : ثوئرطلا (15)
 .(3۷۷/۲ ناسللت) عئاجلا الإ اهلكأي الو ةيودالل ذختن ثيئارطلا :دايز وبأ

 للحيو .ًابرش نمزملا لاهسإلا عطقيو سبحي .رطفلاك ةيبشخ رمح عطق هلصأو ةفوفلملا ةقرولاك عفتري تبن وهو
 1١/١ 7١(. ةركذتلا) ءايعالا عنمیو .هالط تابالصلا

 يف تبنتسي دقو .لابجلا هعضاومو ,عارذ قوف ريبكو یش وحن لوطیو روخصلاو ناردحماب تبنی :لاعلا يح (17)
 قرولا حوتفم رصمب عون هنمو سوءرلا دادح ةطبس ةلتفم قاروأ اهيلع نابضق هنع عرفتي لصأ امهالكو زكارملا

 . ةندولا : ىمسي

 .(۱۱۷/۱ ةرکذتلا) . ةكحلا بهذت ءانحلاب هتراصعو . حورقلاو ةلمنلاو دامرالاو ةراحلا ماروألا للحي

۱۰ ۰ 



 . طنسلاب ةفورعملا ةيرصملا ةكوشلا ةرمث ظرقلاو . ظرقلا بر :ايفافق (1۷)

 لاعسلاو فزنلاو ةرمحلا قفاوتو نيعلا ةيودأ طالخخأ يف تصقو اذإ قفاوت اهتراصعو .ةدربم ةضباق :ايقاقالا ةوق
 .(۱۵/ 1 عماحجا) . محرلا نم ةلئاسلا تابوطرلا نالبس عطقنو نينيعلا ءوتتل حلصتو . مفلا حورقو سحادلاو

 .(١4ت/١1 ناسللا) ةنمشلا هش : ةلمخلا (68)

 . ۳۱۲/۲ ناسللا) هب رزتْؤي رعش وأ فوص نم رزئم برعلا دنع ةلمشلا : روصنملا وبأ لاق

 . (دارقلا هبشي ام دلوتو رزئلاك ناويحلا ندب لع خاسوالا مكارت :انه ةلمخلاو)
 .(۱۱۸/۱ ناللا) نخدت : هوحنو بیطلاب رخبتیو . هب رخبتی ام : حتفلاب :روخبلا )۱٩(

 سبحت ةبطر لمعتست ةجودزم ةقيقد ةيرب وآ . بحلا ةدرفم .یاروالا ةضيرع ةعورزم اما ربزکلاو :ةمسکلا (۷۰)
 ةركذتلا) سأرلا نع راخبلا سیحتو بلقلا يوقتف ةسباب لمعتسنو .ةکحاو ةلمنلاو شطملا منشنر .يقلا
2۳۳3/۱ 

 . (114/ ةركذتلا لیذر اهرزب ال اهشیشح مهدارمف ةسباپ ةربزک هابطالا لاق اذٍ و
 . (اضیا /۲۱/ ةشاح عجار)

 راح وهو ءاهضعب يف ةكبتشم عورف هنع موقي ةربغلا ىلإ ريدتسم تفللاك لصأ : ميرم فك لاقيو : میرم ةرجش (۷۱)

 حتفيو ًابرش مغلبلاو صربلاو قهبلا اذكو .ءالط ريساوبلا ليزيو .ناويحلا نويع نم ضايبلا علقي .سباب
 .(۱۸۳/۱ ةرکذتلار هنول نسحو هرم هجولا هب يلط ناو .دودسلا

 . (5 /0 عماجلا) مطبلا ةرمث يه :ءارضخلا ةبحلا (77)

 .(۱۱۹/ تاحلطصلا /۱ ناسللا) ةيشارقلا تاینرقلا نم ةيثلک تاتابن سنج : ةبلحلا (۷۳)

 يهو هابلا يف دیزتو یفنلا رسعووبرلاو لاعسلا نکسنو نطبلاو قلحلاو ردصلا نیلت ةبلخا نآ يزارلا رکذ

 هتحلصا جنشتلا رفظلا ىلع تعضو اذإ :«ةرهوجلا» بانك يف يربطلا لوقيو .ريساوبلاو مغلبلاو حبرتل ةديج
 -5١(. ۲۵/۲ عماجلا)

 ) )۷٤ماضهنالا رسع .ةدعملل .يدر وهو .تابنلا عيمج بح :رزبلا :ناتكلا رزب .

 ماروألا للح ءاملاو تيزلاو لسعلاب ائين طلخ اذإ «ةبلحلا ةوقب ةهيبش هنوق ناتكلا رزب :سودبروقسيد
 جنشتلاو داسفلا نم هيف ام حلصأ رفظلا ىلع عضو نإ :يرطلا . ةيمغلبلا .

 جضنی .ردصلاو ءاعمألا مجو نم عفان هنأ : ليقو «عذللاو عجولا نيكست يف ديج اذه : يواحلا يف يزارلا

 عماجلا) .راحلا عادصلا يف عفني ءاهللجو ماروألا ١/41(.

 ) )۷۰.نوللا نسحتو .لوبلل ةردم ,ةضباق .ةنیلم ةجضتم نارفعزلا ةوقو : سودیروقسید : نارفعزلا
 ؛نارفعزلا نم نیمهرد تیقسف مایا قلطت ةارما تناک :لوقیو . .يقم .ماعطلا ةوهشل طقسم : يزارلا

 عماجلا) حصف ةريثك تارم كلذ برجو اهتعاس نم تدلوف ۱۱۲/۲ - ۱۰۳(.

 )۷۲( ناسللا) نییزتلل حلصیو ةيلحاسلا لابتاو روغلاو ماشلا لحاوص يف ایرب تبنی ةيراغلا ةليصفلا نم رجش :رافلا
  ۲تاحلطصلا /۲۰۱(

 هقروو .ءاودلا يف عقي بل هل رشقلا دوصا .قدنبلا نم رغصآ لو .لاوط قرو هل ماظع رجش وه : ةفينح وبآ

۱.۱ 



 ءالطلاب وأ لسعلاب قوعل هنم لمعتسا اذاو .قرولا نم ًاناخسا دشا راغلا بحو ءرطعلا يف عقي « حبرلا ببط

 .(۱8۵/۳ عماجلا) سفنلا رسعو ةئرلا ةحرقل اخلاص ناك

 .(۲۱۱/۱ ةرکذتلا) اهلك مومسلا نم عفنيو .ةعبرألاو ءريبكلا قايرتلا يف عقيو

 رعشلا تبني تيزلاب هدامر .دربلا نم فج دق نوكي هنأل لمحلا سمش لوزن دنع اهنع عزني دلج : ةيخا خلس (۷۷)
 .(۱۷۱/۱ ةرکذتلا) . ءالط برجم بلعثلا ءاد يف

 ةثيبخلا حورقلاو نفعلا بهذيو «هحورقو مفلا حلصي بكرم ءاود وهو ءنانسألا ءاود هانعم : كيدرب كيد (۷۸)

 .(۱1۰/۱ ةرکذتلا) لسعلاب ءالط تناک ثیح تابوطرلا ففجيو ءارورذ مدلا مطقبو .لكاوألاو

 .(۲۲۸/ ۱ ةرکذتلار جازلا نم راطقلقو ردنقلقو : سیدقلقلا (۷۹)

 .(۱9۰/۱ ةرکذتلا) برحاو ةکحلا لیزیو .حورقلا محلیو ریساوبلا طقسی : جازلاو
 . نوقرزلاو ,جنرسالا وه نوقلیسلا (۸۰)

 نوكي دقو حلملا نم .يش هيلع لعجيو رمح ىتح رانلا هيلع دستو قرح .(دوسا صاصر) برسا وه : يزارلا

 .(۳۲/۱ عماحمار ریغتلا محللا بهذیو حورقلا يقنب . يقوزال ففج وهو .قرحا اذٍ جادیفسالا نم
 .(۸۱۷/۱ ناسللا) رابنألا نيط يف نوكت لاوط ناديد : نيطارخلا : ضرالا نیطارخ (۸۱)

 برج دق ةيدنلا ضرألاو ناطيحلا تابابصك هايملا ركع يف ابلاغ دلوتت ضعب ىلع اهضعب فلي لاوط رمح ناديد -

 .(۱۲۱/۱ ةركذتلا) .نادرو تانبو سفانخلا عم تيلق اذإ نمزملا لاعسلاو قانخلا نم عفنلا اهنم

 .(ةالإ ١" عماجلا) . ةبيجع ةعفنم هتعاس نم هتعفن عوطقملا بصعلا ىلع تعضوو تقحس اذإ

 وهف راهنألا ىلع تبني امو ,لاضلا وهف ربلا يف تبني ام .لاضو يربغ : نانول ردسلا : ةفينحوبأ :ردسلا :قبنلا (81)
 يهشي .ةدعملل عفان .ضرالا نم ناد هرجشو مودلا : برعلا ضعب هیمستو راغص : لاضلا قبنو . يربغلا

 .( "6/٠ عماجلا) لكألل

 (۲۰۱/۱ ةرکذتلا) تویکیلاو يلطيلطلاو نایلومیق نیط : یمسی : لفط ۱ ةركذتلا) لفط : ایلومیق (۸۳)

 (طلخ) فيد اذإو . مسد وهو ةيريفرف هیف رخالاو .ضیبا امهدحآ :ناعون وه : سودیروقسید :ایلومیق نیط -
 ىلع نيعونلا نم دحاو لک خطل اذإو .اهللح تاحارحا رثاسو .ةضراعلا ماروألا هب تخظلو لخب نيعونلا الك

 .(۱۱۰/۳ عماحبا) طقنتلا نم عضوملا عنمو .هنم عفن ضرعي ام لوأ يف رانلا قرح
 .(97/ 5 عماجلا) تاحارجلا هب یوادیو . يرطقس نم هب یتوی ,ةرجش غمص وه : ةفينح وبا : نیوخالا مد (85)

 يأ .طوعشو طاش فيرحت : يهو .تبهتلاو تلعتشا يأ «راتلا تطعش :نولوقي طمش نم :طوعشت )۸٥(

 .(۱۵/۵ يدسألاز طعش نم رانلا تطومش

 .(0۵/۰ يدسالا) قرتحا : ینعمب طاش نع طولشو طفلش : طفلشت (۸))

 (۱۳۹/ تابرعلا) .دلحما نم عون .(ةیسراف) دلحما : تخمیکلا (۸۷)

 ؛داوسلا ىلإ برضي وخر ضيبأ هبشخو . عملم رمحأ هنول ,نيصلاو دنفا لابج يف نوکی رجش غمص وه :روفاکلا (۸۸)
 ماروالاو عادصلا نم عفنی فیل دراب : يزارلا .نیرورحلا عفنی سبای دراب .بشخا بلق فاوجا يف دجوی

 هذه يف ةدراب اضارمأ بلجو .ينملا دمجأو .نييثنالاو ةناثملاو لكلا درب برش نإو .ندبلا عيمجللو سأرلا يف ةراحلا
 ءابرش ةناثملاو لكلا يف ةاصحلا دلويو [دیدش ًاعفن عالقلا نم عنميو ةراحلا ماروألا عفني :انيس نبا . يحاونلا
 ٤٤(. - 47/4 عماجلا) راحلا دمرلا ةيودأ يف عقبو

۱۰۲ 



 دیدحا لإ ةحوبطلا نداملا رثاس نم نوکیو :قرحلا رجحا : هانعمو . يسرافلا كنس برعم : جنسادرم )۸٩(

 ةرفظلاو برباو قالسلا فو حیحصلا تبنیو دسافلا دئازلا محللا لکأیف مهارلا رئاص يف عقي .قارحالاب

 .(۲۰۵/۱ ةرکذتلا) دماحبا مدلا لحیو .ءالط راثالا عيمجو برحلاو ةكحلا لیزیو

 قحست نآ يغبنيو «افیلبافیفجت فغج اهتوق تراص تقرحا اذزف ادج ةبلص ابنال ةقرحم اهلا يعتسا يغبني : :فدص )٩۰(

 بارش وأ لسعو لخب تنجع ناو ,ةثيبلا تاحارجلل ةعفان تناک اهدحو تلمعتسا اذ)ف افت

 .(۸۱/۳ عماجلا) ةنفعتملا تاحارجلل ةعفان تناك . لسعو

 )٩۱( تاحلطصلا /۲ ناسللار ةيوافرطلا ةليصفلا نم نییزتلل تابینجو تابنج سنج :ءافرط /۱۲۷(.

 دقو .ءاهسلا يف ةحمس ًايصع جرحم اینا .بشخ هل سیل .عمجلل مسا :هافرطلاو : مجو دحاو : ءافرطلا
 ناسللا هریغ اضح دجن | اذإ لبألا اهب ضمحتت ۲ | ۵۸۵(.

 .رانلا قورح نم نوکت ينلا ةصاخو اهففج ةبطرلا حورقلا یلع ءافرطلا دامر رذ اذإ
 ٩۹/۳(. مماحب ًابيجع ًاعفن عفنيف يردجلاو ماكزلل هب نخديو ةثللا ءاخنرتسا نم عفنب ءافرطلا

 يف دراب وهو لمعتست اهلكو .رمحأو رفصأو ضيبأ :فانصأ ةثالث وهو : نيصلا نم هب ىتزي بشحخ وه :لدنصلا (۹۲)

 .(84/7 عماجلا) راحلا عادصلاو بلقلا فعض نم ةراحلا ىمحلا نم عفني «ةيناثلا يف سباي .ةئلاثلا ةجردلا

 ناسللا) لافطألاو ءاسفنلا هب رخبتت حيرلا بيط .ءاودلاو روخبلا يف لعجي دنحلا نم هب ءاجي دوع : :طشقلا (47)

2-۳ 

 قدرابلا عاجوالاو مال الا عیمج نم عفنی ةناثلا ةيوقت : هتيصاخ سلدنالا لهآ ةغلب حانحباو نسارلا وه : طسقلا

 ظلغ لثم اهظلغ رفص رافص لوصأ هل .نسارلا نم فنص رصمب نوکی هنآ رکذیو .خفنلاو حایرلا ناجیهو
 .(۱۲۹۰- ۱۲۸/۲ مماحما) ماوا نم .يش مهشبنب نیذلا عفن هلوصا نم دحاو لصا برش اذ .رصنخلا

 طوُمْسلاو . لعا مضلاو اطعس هطفسنو هی ءاودلا هطفس .فنالا يف غوشنلاو قوشتلاو طوملا :طمسب )٩6(
 .(۱۸۹/ ۲ ناسللار قبنزلا نهدو لدرحلا نهد : طیعسلاو .فنالا يف بصي ءاودلا مسا : طوعصلاو « حتفلاب

 رصبلا دم . مغلبلا عطقي ريش وحن قاقد نابضفو رتعصلاك ريغص قروب ةيودألاو لابحلاب نوكي يعيبر :اشاحلا (45)

 زازكلاو ًابرش يصخلاو ددسلاو لاحطلاو دبكلاو ةدعملا فعضو «ردصلا ضارمأو ماعطلا عم الكأ هيف ةيصاخب

 .(ة ةركذتلا) اقلطم مومسلاو .ءالط فلكلاك راثآلاو انلاو

 .(۳/ ۲ عماجلا) هدمجتو مدلا دربت يتلا ماوطلا عومس نمو .بصعلا عفنيو .ةوهشلا ةلقو مضحلا ءوس نم عفنب

 )٩۰( لطر رشُع رشحت هب نزوي يذلا رصم لطر ىلإ ةبسنلاب وهو مهرد عابسأ ةثالثو دحاو مهرد :لاقثملا ةنز : لاقثم .

 ناللا) ۳۱۵/۱(.

 طاريق لك .اطاريق ؟ يلعفلا لاقثملا نزو ناك رصم يف ۔ : ١465 , ٠غ *  4,78ليياكملا) غ /١7(.

 .رمو دنوارزو راغلا بحو «ًانايطنج نم فلؤم : عبرألا قايرح (4۷)
 ناسللا) نيجاعملاو ةيودألا نم مسلا عفدل لمعتسي ام :قايرتلا  ًاضيأ قايرتلا :وه لادلاب :قايردلا

/2"05). 

 ارهز رهزيو رفصي مث زوجلا قروك ضرألا يلي ام اهقرو .دنوارزلا نم طلغا يهو سطاینج یمسیو :انایطنج )٩۸(
 ًاصوصخ مومسلا ررض مفدتو روسكلا ربجت «ماروألا للحت . مسملاك فلغ يف ًارمث فلخيو «ةقرزلا ىلإ رمحأ

 480/١(. ةركذتلا) برقعلا

۱۳ 



 ) )4٩عارذ قوف لوطيو . سرقنلاو لصافملا .ىريي ءاود : هانعم .ایخول وطسر : ةينانويلاب یمسی روهشم تبن :دنوارز ٠
 ةرکذتلا) نادیدلا جرختو . یصخخا تتفیو .تالضقلا ردیو .ددسلاو حایرلاو مفلبلا عطقب .للحم .معطلا رم

.) ١64/١ 

 عماجلا) برقعلا غدل نم ةعفان هفانصأ عيمج : يزارلا ۱۱۰/۲(.

 .لاحطلاو دبکلا ددسل حتفم . معطلا رم . ءامالا عبصا رادقم يف قرو هلو . ةعبرم هناصغآ ؛نویسارفلا (۱۰۰)

 .(۱۵۹/۳ عماحلا) تمطلا ردحو ةئرلاو ردصلا يقنيو

 .بغزم نشخ عارف قوف لوطي رجش وهو .هضایبل رفبلا بیلح :ریشواک نع فورعم يسراف تابن :ریشواحبما (۱۰۱)
 نمو .ريشواحلا وه ةرمحو داوس نيب هرهاظو .ضيبأ هنطاب ناك دمج اذإ غمص اهنم ليسيف ةرجشلا هذه طرشت

 .(۸۹/۱ ةرکذتلا ع رصلاو مومسلاو لزاونلا عنميو ماظعلا ربجيو ,ةفيعضلا باصعالا حلصي : هنأ هصاوخ

 عماجلا) مومسلا نم ةعفانلا ةيودألا نم يه ؛ ةشئاع فك ,فكلا ةرجش .ميرم فك : يه :ميرم ةرجش (١٠؟)

 .(۷۱ مقر ةيشاح ًاضيأ رظنا) .(66 /
 سأرلا يف ةضراعلا جحشلا ىلع رثن اذإ راص ففجو نخس اذإو .برغلا دالبب نوكت ةرجش غمص :رملا )٠١6(

 ماحرألا عجوو صفملاو ةدعملا خفن بهذيو حتفيو .ةناثملاو لكلا عاجوأ نم عفني : هعماج يف يزارلا .اهبهذأ

 ١94/14 عماجلا) .ماروالا للجيو لاحطلا مرو بهذيو .ناديدلا جرخيو مومسلا نم عفنيو لصافلاو
1 ). 

 كلذلو ءًادج ةنيلم هنوق .اهلکش يف انقلا بشن ةرجش ةراصع وه .بهذلا قازلو نشوو جشآ لاقیو : قشالا (۱۰۶)
 عماجلا) ريزانخلا رشقيو للحيو بلصلا لاحطلا يفشيو لصافملا يف ةئداحلا ةيلولؤتلا تابالصلا للحت تراص

1/(. 

 : يربطلا .رخآلا غومصلا لعفت ام لاثم لع فطليو قحسب . هلکش ي ءاگقلاب هیبش تابن ةفمص :جنیبکس (۱۰0)

 لطیو .نیعلا ةلب فشنيو يلكلا يف ةاصحلا بيذيو لوبلا رديو ءءاعمألاو ماحرالاو ةدعقلا يف دربلا نم عفنی
 .(۲6 - ۲۳/۳ عماحما) براقعلاو تایحا غدل ىلع

 تابالصل نیلم ,جنشتلاو سرقنلا نم عفنی ءاضعالل رقم ضرالا ي راوغالا ةديعب اقورع نوکی تبن : ثاغلا (۱۰۲)
 .(۱۱۰/ 4 عماحار .هابلا كرحم .ةئرلاو قلا

 .الیلحت دشا وه كلذلو .ةفاطلو ةرارح رجشلا نابلآ رثکا وهو ناذجنالا غمص وه :تیتلا (۱۰۷)

 لوبلا ردیو هریساوبلا نم عفنی :انيص نبا .ةيودالا نم .يش هل دعي ال بصعلا للع ين أاغيلب هتبأر : يزارلا
 .( 6/7 عماجلا) صغملا عفنیو

 حاقف فاصفصلل سیل هنأ امهنيب قرفلاو هب سیلو فاصفصلا نم فنص :دشرلا باتک يف يميمنلا :فالفا (۱۰۸)

 ال نکسم . مهتفمدال بطرم .ةجزمالا يرورحل اعفان ناک مش اذإ فالخلا حاقفو .فالخلا حاقف هبشي

 .(1۸/ ۲ عماخا) دیدشلا عادصلا نم مه ضرعی

 تبي امو ءلاضلا وهف بلا يف ردسلا نم تبنی ام .لاضو يربغ :نانول ردسلا :ةفيتح ربا .ردسلا وه :قبنلا )۱۰٩(

 عفان . ضرالا نم ناد هرجشو .مودلا : برعلا ضعب هیمستو رافص لاضلا قبنو . يربغلا وهف رابنألا ىلع
 .(۵/۳ عماجلا) لكالا يهشي .ةدعملل

 يهو ءاملا عدتو .اهنوطب صمخت لبألا ذخأي ءاد : يرهوجلا لاق . باودلا سوءر يف ذخأي ءاد :مادّصلا )1١١(
 .(1۲۲/۲ ناسللا) توم وا امت یتح امايأ شاطع
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0۱۲۱۱ 

(TT) 

 اذإو نمزلا لاعسلا يف عفتیو .دقرأو عاجوألا نكسيريسي ءيش هنم ذخأ اذإ ,دوسالا شاخشنلا نبل :نويفالا

 يف رطقو .رملاو نارفعزلاو زوللا نهدب طلخ اذإو . لتقي مث ًادج قارغتسالا ديدش امون مانأ ريثك ءيش هنم ذخأ
 15/١(. عماجلا) اهعاجوأل ًاحلاص ناك نذالا

 عفان «ةلوهسب قحسيو «ةرفصلا ىلإ هنول برضي ءادج سباي نيط وهو .ةينيمرأ نم بلجي : ينمرالا نيطلا
 عفنيو .مفلا يف ةنفعتملا حورقلاو «سأرلا لزاونو ,نطبلا نم قالطتسالاو .ءاعمالا يف ةثداحلا حورقلل ًادج

 (۱۱۲/۳ عماجلا) . لسلا باحصأ

 هجولا يف رهظي ىتح يقتريو .هنايرش يف هتدام دلوتل بلصلا يف عجو همدقتي .راحلا مرولا نم عون :ىرشاملا
 ةحفص ٠١ ةيشاح رظنا) ٠١١/۲ - ٠١١( ةركذتلا شماه  ةهزنلا) . مد ةرثكو باهتلاو ,ةرمح ةدشب قلحلاو

 .) ٤

 رم ءدوسألا لفلفلاب هيبش رمث اهو «عرذأ ةئالث اهوط .ناصغأ اه ةكوشم ةرجش : ضضحلا وه :نالوخلا

 حورقلاو «نفعتلاو ةلمنلاو .ربدلا يفو مفلا يف ةثداحلا حورقلاو ماروألاو فلكلا ةاوادم يف لمعتسي «قاذملا

 0 .(76 8١-7١4 /7 عماجلا) ةثيبخلا
 نونجلا عنمي هب نقتحي .جضن اذإ رمحي .وخر ريدتسم هقاروأ نيب هبحو ءةرضخلا ىلإ ليمي تاب : بلعثلا بنع

 .(۲۹/۱ ةركذتلا) دربيو ىرشلاو

 . ميشايخلا سبي نم عفنيو .ةرارحلا نم عفني .برجلل ديج ءالط وهو ؛مونيو بطريو دربي :ججسفنبلا نهد
 //١١(. 17 عماجلا) انهد نيبجاحلا رعش راثتناو .هفصقتو سأرلاو ةيحللا رعش راثناو

 نهد : يربطلا .قيئزلا : هل لاقي نهد هنم رصتعي مث ,ضيبألا نيمسايلا راونب مسمسلا ىبري : قبئزلا نهد
 .(۱۰۸/ ۲ عماجلا) ًارارم هليلحإ يف هنم رطقي نأب مرتو مظعن نأ هاصخ تذخأ نمل عفنلا ديدش بيجع قيئزلا

 ليلاتلاو « ةبطرلا سارلا حورف قفاریو «محرلا عاجوأ نم ةعفنملا يف ريظن هل سيل . يقزارلا وهو : نسوسلا نهد
 هب خرمت اذإ ءاضعالا فعضو «دربلا نم نوكت يتلا ضارمالا عیجو .نیتیلکلاو بصعلا نم عفنیو .ثمطلاو

 .(۱۰۱/ ۲ عماحجار

 : هنآ لیقو . نهد هرهز نم منصیو .رصشلاب هیبش ضیبآ رهزو .القابلا قاسب هییش قاس هل تابن :نینشبلا

 عماجلا) ةدعملل وقم هنإ :هتادرفم يف ناوضر نبا لاقو ءريحزلا عطقيو .ةدعملا نخسيو .ءابلا يف ديزي
۱ 

 لابخاب الا تبنت الو نیعارذ نم رثکآ ومست ال ةکوشم ةرجش : نابللا .ةيسرافلاب ردنکلاو .ةيبرعلاب : نابللا
 صضبقی :ردنکلا یمسیو غضمی يذلا هکلعو .مفلا يف ةرارم هل هرمث لثم رمئو .سالا قرو لثم قرو اف

 .(۸۳/4 عماحجا» مدلا فزن عطقیو حورقلا المیو رصبلا ةملظ ولجیو نخسیو

 : ةرا فلا

 یرتو هسأر كلذ دنع سرفلا ىخريو ,ةزولاب اهیبش ًالواطم جراخ نم نذالا لصا يف ذخأي مرو وه : ةرافلا ءاد

 .(۲۳۹/ ةحفص لوالا ءزفا : ةرافلا ءاد : مجار) یتزراب هينيع

 «مفلا ی يتلا ةخسولا حورقلاو عالقلا قفاوی . كوش اهیف ظلغ تاذ ةرجش : لودنقلا وه : ناضشیش راد
 عفنو .مدلا ثفن مطقو .نطبلا لقع ةخيبط برش اذاو . فنالا نتنلو .ندبلا يف يرست يتلا ةئيبخلا حورقلاو

 .(۸۵/۲ عماجلا) خفنلاو لوبلا رع نم



 .(414/۱ ناسللا) هب داصیف رثاطلا حانجب قزلب قزال ءارغلاك هفوج يف رجش له :قبّلا (۱۲۳)

 .(۱۳۱/۱ ةركذتلار ةرارح «اضعالا بسکی ماروالا جضنی ندبلا قابعا نم بذللماو لیلحتلا میرس وه

 اهلکو .اجندعمک اهعبطو نیزرلا اهدوجأو اضیا هتح بسرب لفثو .هکبس دنع ندعلا ولعی دبز :ایمیلقا (۱۲ ؛)
 يف عقتو .ءالط ماروالا عدرتو اللحک ةواشغلاو ةرفظلاو لبسلاو برجل او اهريغو نیعلا يف حورقلاو ضایبلل ةديج
 .(4۸/ ۱ ةرکذتلا) دیخا تبنتو دئازلا محللا بهذتف مهارملا

 عماجلا) نيعلا يف ةضراعلا حورقلا راثآ ولجتو «حورقلا يف دئازلا محللا علقب .يرحب تابن هنآ لاقب :ذسبلا (۱۳ه)
 .(6 ١/8

 .(۲۸/۳ نانللا دسافلا ءالا اهنم تجرخأ اذإ :نيعلا تحدق :حْدقلا (157)

 .نیعلا بقلل ةيبط ةلآ :تهلا (۱۲۷)

 رج قورعب توبکنعلا جسن اهناک ةواشغ هبش نیعلا يف ءاد :لبسلاو .نیعلا يف بیصی ءاد : لبسلا حیر (۱۲۸)
 /٩۲(. ۲ ناللا)

 رمضآ رابغلاک ريصي ىتح سباي وهو قحس اذإو نیعلا تافایش مم طلخب : مدلا رجح .جنذلشو «ةنذلشلا (۱۲۹)
 ولجم هدحو وهو .حورقلا راثا ولهت ةفطلم ةنخسم ةضباق ةنذاشلا ةوقو . دئازلا محللا اهيف تبني يتلا حورقلا

 . (19/7 مماجلا) نوفحلا يف يتلا ةنوشخلا بهذيو نيعلا راثا

 ةيضرأ تالصب اه ةرمعم باشعا . ةيقبنزلا ةليصفلا نم (مویلا) سنج نم عاونآ ةدع لع قلطیو :ثارکلا (۱۳۰)
 يماش ثارک - ةدئالا ثارک :ثارکلا عاونآ مهآو . ءافوج تسیل ةيقروز ةحطلقم ةربثک ةيرذج قاروآ اهنم جرخت

 .(19/ تاحلطصلا /۳ ناسللا) .يملدنا ثارک - يطبن ثارک - مرکلا ثارک -

 قعلو لسعلاب طلح اذإو . عامجلا ةرهش كرحيو فاعرلا ةصاخو مدلا عطق ردنكلا قاقدو لخلاب هؤام طلخ اذإ

 .)/۴ عماجلا) ةئرلا ةحرقو ردصلا يف ضرعي عجو لكل ًاحلاص ناك

 ةلقب يهو نيغابصلا قورع يهو ۱۳۹/۶(۰ عماجلا) رفصلا قورعلا نم ريغصلا فنصلا وه :ناريمام (۱۳۱)
 اهب جلاعت اذإ هتدح يف ديزت رصبلل ةعفان قورعلا هذه ةراصعو ءاديدش ءالج ولجت ةوق اهتوف .فيطاطخلا

 .(۱۱۹/۳ عماجلا)

 ناویا ضعب ةرارم حدمی نم ءابطألا نمو « ةيوق ةسباي ةعاذل ةراح اهعيمج ريطلا ةرارم : لجحلا ةرارم (۱۳۲)

 ًاحيحص ًايعيبط هنول ناك ام الإ ابنم لمعتسي الإ يغبنيف تارارملا هذه نم .يش لامعتسا دارأ نمو .اهدمحيو

 . ١97/4 - ۴ ٠١( عماجلا) .اهريغو نيعلا ةيودأ نم ةريثك يف تارارملا هذه عقت دقف

(Ir)ةفعسلا عطقي هدامرو . حارخلا لمديو ماروألا للحي .نيتلا قروك هقروو ءادج هايملا دنع مظعي رجش : بلدلا  

 سارلا هب بضخو ءانحلا عم مضوو قحس نو .تابوطرلا مطقیو هلوطیو دوسیف رعشلا هقروب یلطیو .برحاو
 .(۱۳/۱ ةرکذتلا) تالزنلاو دمرلا منم مایا ی

 عطقیو ةعرسب حورفلا لمدی هتوقو ضبقلا يوق معط رانلجا معط .نامرلا درو : ةبيسرافلاب هانعم :رانلج (۱۳4)
 .(۱۹4/۱ عماحما) برجا باهتلا نم عفنیو .يوارفصلا لاهسالا

 رصبلا ةواشغ ولجت ةضباق ةنخسم فانصا : يهو ةئالث بطلا يف اهنم لمعتسی .ةریثک بشلا فانصآ :بشلا (۱۳۵)

 .(۵۳/۳ عمابا) ءاضعالا يف محللا نم دیزی ام رئاسو .نوفحما يف دئازلا محللا بیذت دقو .روثبلا علقتو

 ةرجش وآ «لفلفلا رمث لو هنأ ليق «نيدارحلا بانذأ : یمسیو . بهذلا قرع : رصم لهأ هیمستو : لفلف راد (۱۳۰)

۱۹ 



 ةدعلا درب نم عفنيو .نيتوهشلا جيهو .حايرلا للحي .نيجاعملا طالخأ نم وهو ءايبوللاك ةوشحم افلغ لمحت
 .(۱۳۰/۱ ةركذتلا) مغلبلا لصأتسيو طقسیو ردیو .امهددسو دبکلاو

 .ةماقتسا ىلع عفتري دوع نم جرت رجشلا غومص نم هغمص :بهذلا قازلو .جشأو قشآ :لاقی : نشولا (۱۳۷)

 عماحا) نوفحما ةنوشخ نیلیو .نیعلا حورق يقني «تاجارنلاو اسجلل ةللحم ةنخسم ةبذاج ةنيلم يه هتوقو
 مهم

 . طقلا ةليصف نم ناويح اضيأ قشولاو : ةظحالم

 .(۱۹۳/ ٤ عماجلا) رهظلاو نتملاو يلكلل ةحلاص ءهابلا ىلع ةنيعم ةوق هيفو سباي راح هورف
 مهارملا يف عقي دقو .لوبلل ردم .قورعلا هاوفال حتفم حورقلا نم عفني ثارکلاب هیبش قرو هل تابت : دعسلا (۱۳۸)

 رحآ اعون دنماب نآ لاقی دقو . ةبطرلا ةثللاو ةدعملل عفانو .فنالاو مفلا يف نفعلاو رخبلل دیج وهو .ةنخسملا
 .(۱۹ - ۱۵/۳ مماحلا) لیبجنزلاب اهیبش

 بغزم قاس هنع موقي « مدلاک ةبوطر هلخاد .ةرمحا دیدش .ظیلغلا رزاک هلصا :ریبک هنع :نویروطنقلا )۱۳٩(

 . مطرقلاک ارزب فلخب .يلحک رهز هل ؛قرولا فرشم ,نيعارذ قوف ضايحلاك نشخ
 . معطلا رم ةطنحاک هرزیو ربش وحن هقاسو ًاقرو باذسلا هبشي :ريغص هنمو

 قيضو .وبرلاو لاعسلاو .طالخألا نم ردصلاو غامدلا يقنيو .دودسلا حتفيو «تالضفلا ردب : (هنم لكو

 .(۲۲۸/۱ ةركذتلا) ةوقب حارجلا لمديو .لاحطلاو ءاقستسالاو ناقريلا نم يفشيو .حورقلاو فلا

 . (587/ 7 ناسللا) اهريغو ةبرض نم نيعلا يف ثدحت مدلا نم ءارح ةطقن : ةفرطلا (۱۶۰)

 قماغ نوكيو ءةبركس تاجتنم ةدع هنم رصتعت نأ دعب رکسلا بصق نم صلختی ام وه :بصقلا لسع )١41(
 . ماوقلا كيمس .نوللا

 رحألا : ب ریضحتلا ةقيرطو تاخبطلا لسلست بسحب یمست ةيرکس تاجتتم رکسلا بصق نم جرختسیو
 . يومحا - ذینافلا وآ دینافلا - يناميلسلا - ةربحلا وآ

 .(۱۷۹/۱ ةرکذتلا) بیلحلا نبللا نم هرشعب خبطب ناب ةللاثلا ةبترلا يف وهف دزربطلا امأو

 دزريطلا سيلو ,ةدعملل مفان وهو . يراجملل ةيقنملا ددسلل ةحاتفلا ةءالجلا ءايشألا دادع يف لخدي ركسلا

 لحنلا لسع نم انيلت رثكأ دزربطلا لسعو .دينافلا نم انيلت رثكأ بصقلا لسعو .ذينافلاكو يناهيلسلاك نيلمب
 )1/۳ عماجلا) بصقلا لسع نم ًانيلت لقأ وهو

 .ركسللا بصق تاجتنم دحأ وه :دينئافلا )١17(

 )*١1( عماحبا) فیفجتلاو كاسمالاو ضبقلا ىلإ جاتحي ثيح لمعتسي نأ يغبني تابن :صفعلا ۱۲۸/۳(.

 قرو هلو ءاملا يف تبني تابن وهو 6 عماخا) يدربلا نم اییدق منصی يذلا وه : قرحلا ساطرقلا (۱44)

 تاحارجلا لمدأ بارشلاو ءالاو لخلا يف عقن اذإ هنأ كلذو .ًاعفان راص قرحأو عقن ىنم .لخنلا صوخك
 .(۸۷/۱ عماحما) ةب مضلا نم مدلا فزن عنمی هدامرو ةيرطلا

 ردصلا یضارمأو لامسلاو فزنلاو نمزلا لاهسالا عطقی سونیلاج بیکارت نم ينانوي ءاود : كمار (۱45)

 .(64/ ۱ةرکذتلار

 (۲۲۸/۱ ةرکذتلا) جازلا نم سیدقلقو ردنقلقو راطقلق :راطقلقلا (۱1۲)

 .(۱۲) ةيشاح رظنا



 مغلبلا عطق هتيصاخ ركتكلاب ةهيبش لاقي اهيف هترجشو دوسأ هجراخو رفصأ هلخاد تاس قورع وه : سدنكلا )١41(
 ميشايخلا نم حايرلا للجيو ةظيلغلا ءادوسلاو ةرملاو
 .(۸۱/ 4 عماجلا) خسولا نم نذالل ةيقنملا ةيودألا ةلمح نم وهو . صرلاو ىهبلا ولجي :انيس نبا

 ليزي ةدعملاو دبكلا يوقي ,ماوهلا رئاس درطي هناخد .ةنجالا جرخي .تالضفلا رئاس ردي .مغلبلا عماجي ال

 ةركذتلا) لسعلاب اخوطل ةكحلاو صربلاو قهبلاو ءالطو اب رش لصافملاو اسنلاو ناقريلاو لاحطلاو ءاقستسالا

۹/۱( 

 نوضبقیو نوففجیل اهنولمعتسب كلذل .ففجو ضبقن ةرجشلا هذهو .دیفانعلاب هیبش رم هل رجش :قایسلا (۱۸)
 . دیو ففجم : ءاود قامسلاف .اهنوغبدي يتلا دولجلا اهب

 عماجلا) حيقلا اهنم ليسي يتلا ناذآلا يف هنم رطقيو .ءاعمألا ةحرقل ةنقح هنم لمعیو .رعشلا دوسب هقرو خیبطو
*/29). 

 ام هنمو .هضيرعو هقيقد .هرودمو قرولا ليوطو .يلبجو يناتسب اهنمو يرب اهنمف ةريثك فانصأ وه :رتعصلا )١49(
 . ةبراقتم اهلكو ىرخأ عاونأ هنمو .ضيبأ هنمو .دوسأ هنول

 .ةيذغالل فطلم .ةظیلغلا مغالبلا نم ءاعمالاوتدعملل قنم . مامطلل هشم

 بح نع قشيو .طولبلا لكش يف رمث نع حنفي ضيبأ رهز هل .قرولا قيقد . عورفلا ربثک كئاش تابن :ربکلا(۱۵۰)
 رسكلا ربجيو ,نانسالا يوقيو ,حورفلا لمديو .قهبلا ولجيو مومسلا ءىربيو .ددسلا ليزي .رمحأو رفصأ
 .(۲۳۱/۱ ةركذتلا) نهولاو كتفاو

 ةصالح راهثلا هفه نم صلختسیو «نالیغ مأو .ةطنسلاب ةفورعلا ةيرصلا ةكوشلا رمث هیفغل ظرقلاو ضرقلا (۱5۱)
 .(۱۵/ تاحلطصلا /۳ ناسللار غابدلا يف لمعتست فرعت

 بونرخلا راغصك ًانورق فلخي ضيبأ رهز هل ,طنصلاو نالیغ ماب ةفورعملا ةيرصملا ةكوشلا لمح : ظرف -
 .(۲۲۳/۱ ةرکذتلا» ءالط ماروألا للحيو ًاقلطم تالضفلا للحي سباب دراب وهو . يماشلا

 ١5/14(. عماجلا) ظرقلا بر يهو ايقاقالا رصتعت ةرمثلا هذه نم

 هرمثو بغغَز هيلع داولا ىلإ ليمي فارطألا ىقشم ليوط ضيرع قروو ظالغ نابضق هل تابن وه :جنبلا (۱۵۲)
 اهثبخأ وهو دوسأ هنمو اهنود وهو رمحأ هنمو اهدوجأ وهو ضيبأ هنم عاونأ وهو شاخشخلا رزبك رزبب ءولمم سمرتلاك

 .(۸۱/۱ ءابطألا سوماق)

 نكسو اهعفن ةيقبحلا ةلكاتلا سارضالاو نانسالا هب تيشحو زرالا نارطقب نجعو هدحو جنبلا رزب قحس اذإ

 .( ١/١ ١ عماجلا) اهعجو

 ةركذتلا) لخلاب ارغرغت نانسألا عجوو لسعلاب انوجعمو نيتلاب اخوبطم لاعسلا بهذيو ادامض نيعلا مرو نكسي
0/۱ 

 طلخ اذإو ءاهعجو نكسيف نانسألا لع عضويو ءاغیلب ابنج بذج ةوق هل ,نادجنالا ممص وه : تیتلحا(۱۵۳)

 .(۲۷/ ۲ عماحما) ةاهللا مرو للح هب كنحتو لسعلاب
 راص اهببسب ةفاطللا نم .يش هیف .بونتلاو زرألا بشخ نم نوکی ام مسدآ نم ممجی بطرلا تفزلا :تفزلا (154)

 دوجأو . سبایو بطر : ناعون وهو .حورقلاو تاحارحبا یقن لسعلاو بیبزلاب طلخ اذإو وبر هب نمل اعفان
 . ٠١١/١( عماجلا) جنتارلاب اهیبش .نوللا يوق .ةحلارلا بیط اقزال نوکی ام سبایلا

۱۰۸ 



 لكؤي دفو ءاهيظع ارجش نوكي ىتح ومسيو .ةمئاد هنرضخو . لبخاو ل اهسلاب ب رعلا ضراب رک وه :سألا (125)

)١61( 

)۱5۷( 

(10۸) 

)۱۵۹( 

 ةدعملل ةديج يهو .ةرمثلا لعف لعفت .بطر وهو رمثلا ةراصعو .ةناثملا ةقرحلو . مدلا ثفنل تا 585 هرمث

 ۲۸۰ ۱ عماجلا) لوبلل ةردمو

 .(۳۸/ ۱ ةركذتلا) قرعلاو مرولا لیزیو .«اخرتسالا دشي : یمالاو

 ضبقي .ضغلا سآلا مموأ هدحو قرحأ اذإ ؛ایلاطیا رخ قیتع نم ناک ام هنم لمعتسی نآ يغبني :رخ يردرد
 شمنلاو فلكلا ولحي :رمخلا يردرد : همرکلا هباتک يف نينح . حورفلاو ليمامدلا راثا ولجيو .ةيمغلبلا ماروالا

 .(۹۲/ ۲ مماحما) نانشآ هزج هعم حرطو قحس اذإ هجولا يف نوكت يتلا سدعلاب ةهيبشلا راثألاو

 نم دلونملا قالطتسالا نم عفني ۰ .يقلل عنام ضباق .كمارو كسم نم بكري بيطلا نم برض : كسلا
 .(۲۸/۳ عماحا) درب نم اهفعض ناک اذ| ءاعمالاو دیکلاو ةدعلا فعض

 ةركذتلا) رغصأ هكلو بلكلا ةروص ىع ربلا يف شيعي يرحب ناويح ةيصخ يه :رتسديب دنج وأ :رتسداب دنج
 .(4 ١/5

 رزب فنخي ةرمحو ضضايب ىلإ هرهزو ضرعأو ظلغأ هنكل لصبلا قروك قرو هل تابن وهو ىرغلا وه : سارشأ
 ءي هل دعب ال .ءارغو ًاقلطم قصلیو ةنوشخلاو جحسلاو ةقرتحلا ءارفصلا نم عفني . ةرارمو ةدحو ةلاطتسا ىلإ

 .(4۱/۱ ةركذتلا) رسکلا رجیو .هرزب ًاصوصخ .ءايعألا نم ندبلا دشبو .بتكلا دولجو قوتفلا قصل يف
 -(۳۸/۱ عماحا) . قوتفلاو ليقلاو ربجلا 00 ف ةيتابنلا ایا ی

 نورق هرانو .ةينرقلا ق تا اا 9 : بوئرخو بورخو : تر (۱۰)

 . (۱۹۳/ تاحلطصملا ١/ ناسللا) ةيشاملا اهفلعتو لكؤت

 . (۸۲۴/۱ ناسللا) دوسُأ سباي وهو .توبنيلا بحك بح هل ماشلا لابج يف تبني رجش -

 كوشلا اذه يهو « ةتوبنيلا امهدحأ : ناب رض امه : ةفينح وبأ لاق فورعم تبن : دیدشتلاب بورخلاو بونرخلا -

 لاقي يذلا رخآلاو ,لالز بح هيفو .دهجلا يف الإ لكؤي ال عشب وهو ,فيفخ محأ لمحو .هب دقوتسي يذلا
 ذختیو راغصلا ءاثقلاك لاوط هرمثو .ربكأ هنأ الإ توبنيلا بحك بح هلو لكؤب ولح وهو يماشلا بورخلا هل

 807/١(. ناسللا) برو قيوس هنم
 ةركذتلا) ةمماشلا لابحلا يفومنيو :يلبجو .زوجلا رجش نم مظعأ رجش وهو طيرقلا ىمسي : يماش : ناعون -

2-۵۱ 

 .(6۱/۱ مماجلا) اهترمث ةوق اذكو ,.ةضباف ةففحم ةوق ةرجشلا هذه ةوق -

۱۹ 





 فاشل اور





 باتک نم لمعلا ءرح يناثلا ءزجلا نم ةيناثلا يهو ةعباسلا هلاقلا ءا دتیا

 ةنازخل ,راطيبلا ردبلا نب ركب يأ فيلات يرصانلاب فورعملا .نيتعانصلا ماك ةرطيبلا

 نيتسو ةتس ىلع يوتحي هللا همحر نووالق نب دمحم رصانلا كلملا ناطلسلا ليلجلا كلملا

 :لوألا بابلا

 : يناثلا بابلا

 : ثلاثلا بابلا

 : عبارلا بابيلا

 : سماخلا بابلا
 : سداسلا بابلا

 : عباسلا بابلا

 : نماثلا بابلا

 : عساتلا بابلا

 :رشاعلا بابلا

 :رشع يداحلا بابلا

 : رشع يناثلا بابلا

 :رشع ثلاثلا بابلا

 : رشع عبا رلا بابلا

 : رسع سماخلا بابلا

 : رشع عباسلا بايلا

 : رشع نماثلا بابلا
 : رشع عساتلا بابلا
 : نورسشعلا بابلا

 سأرلا دلخ ةاوادم ىف

 ةوامسلا ةاوادم يف

 ريزانخلا ةاوادم ىف

 قانخلا ةاوادم ىف

 هفانصأو لاعسلا ةا ف

 ءيققلا ةاوادم يف

 عدافضلا علب ةاوادم يف

 ةقوللا ةاوادم يف

 رصقلا ةاوادم ىف

 ءاوضا نم جنشتلا ةاوادم يف

 نودرحلا ةاوادم ىف

 بلعثلا ءاد ةاوادم ىف

 ةيصانلاو ةفرعملا رعش طقاست ةاوادم يف
 ةبقرلا جوع ةاوادم يف
 هاكناشلاةاوادم ىف

 فاتكلا ةاوادم ىف

 نيفتكلا يف ىظشلا ةاوادم يف

 بكتلاةاوادم يف

 قزللا ةاوادم يف

 محللا عطفا اوادم يف
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 : نورشعلاو يداحلا بابلا

 : نو رشعلاو يناثلا بابلا

 : نو رشعلاو ثلاثلا بابلا

 : نورشعلاو عبارلا بابلا

 : دو رشعلاو سماخما بابلا

 : نو رشعلاو سداسلا بابلا

 :نورشعلاو عباسلا بابلا

 : نورشعلاو نماثلا بابلا
 : نورشعلاو عساتلا بابلا
 : نوشالشلا بابلا

 : نونالثلاو يداحلا بابلا

 : نوثالئلاو يناثلا بابلا

 : نوثالثلاو ثلاثلا بايلا

 : نوثالثلاو عبارلا بابلا
 : نوثالثلاو سماخلا بابلا

 : نوثالثلاو عباسلا ابابلا

 : نوثالثلاو نماثلا بابلا
 : نوثالثلاو عساتلا بابلا

 : نوعبرالا بابلا

 : نوعبرألاو يداحلا بابلا

 : نوعبرألاو يناثلا بابلا
 : نوعبرالاو ثلاثلا بابلا

 : نوعبرألاو عبارلا بابلا

 : نوعبرالاو سماخلا بابلا

 علخلاةاوادم يف

 رسکلا ةاوادم يف

 كركلاةاوادم يف

 ردصلا دلخ ةاوادم يف

 ردصلا يف ةبئذلا ةاوادم يف
 رمحلا ةاوادم يف

 ءاوهلا نم كبشتلا ةاوادم يف
 بكرلا يف ماطحلا ةاوادم يف
 2 نوكلا ةاوادم يف

 بكرلا يف ةبابصنالا ةاوادم يف
 فلعملا ةمطل ةاوادم يف

 بصعلا يف ششملاةاوادم يف
 دركلا ةاوادم يف

 نيعلا يف ةبابصنالا ةاوادم يف

 بصعلا يف دقعتلا ةاوادم يف

 نمزلا ةاوادم يف

 بصعلا قاتفناةاوادم يف

 راشتنالا ةاوادم يف

 ىظشلا ةاوادم يف

 بصعلاب ةعقاولا حارحلا ةاوادم يف

 لهدرتلا ةاوادم يف

 قبسلا مظع ةاوادم يف

 نيرقتلا ةاوادم يف

 ةرثبلا ةاوادم يف

 كاكطصالا ةاوادم يف
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 1 نوعبرألاو سداسلا بابلا

 : نوعبرألاو عباسلا بابلا

 : نوعبرألاو نماثلا بابلا

 1 نوعبرألاو عساتلا بابلا

 :نوسمخلا بابلا

 : نوسمخلاو يداحلا بابلا

 : نوسمخلاو يناثلا بابلا
 :نوسمخلاو ثلاثلا بابلا

 : نوسمخلاو عبارلا بابلا

 : نوسمخلاو عباسلا بابلا
 : نوسمخلاو نماثلا بابلا

 : نوسمخلاو عساتلا بابلا

 :نوتسلا بابلا
 : نوتسلاو يداحلا بابلا

 : نوتسلاو يناثلا بابلا
 : نوتسلاو ثلاثلا بابلا

 : نوتسلاو عبارلا بابلا
 : نوتسلاو سماخلا بابلا
 :نوتسلاو سداسلا بابلا

 ةيدهشلا حورقلا راجفنا ةاوادم يف

 ناطرسلا ةاوادم يف

 نرعلاةاوادم يف

 صوصملا كيرحن ةاوادم يف

 شابقللا ةاوادم يف

 رعشملا يف قوتفلا ةاوادم يف

 نوجمسلا ةاوادم يف

 قاقشلا ةاوادم يف

 رفاوحلا قيض ةاوادم يف

 رفاوحلا يف ىباطلا ةاوادم يف

 رفاوحلا يف رزفلا ةاوادم يف

 ةلمنلا ةاوادم يف

 ةرقولا ةاوادم يف
 فکلا علقو ةشيشمتلا ةاوا دم ی

 ةراجحلا مطل ةاوادم يف

 ريماسملاو ماظعلا طقل ةاوادم يف

 لجرلا يف ةعصفلا ةاوادم يف

 بيقارعلا يف درحلا ةاوادم يف

 خفنلا ةاوادم يف

 خلملا ةاوادم يف

 عمقلاةاوادم يف
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 لوز تفل

 سأرلا دلخ ةاوادم يف

 . ةرجنحلل ارواجم كنحلا تحت نوكي يذلا وهو سأرلا دلخ ةاوادم امأو
 .ةداحلا ةاوكملابو سوملاب .كنحلا تحت نم دلخلا قشت نأ هتاوادم يف يغبنيف

 . دلحلا زواجي ال الواطتم اقش

 هعلقتف .دلخلا سفن ىلإ غلبت نأ ىلإ كرافظأب لخادلا قافصلا طشقت مث
 نم اهنإف ,جدولا قرع يهو ةانقلا يف كعبصأ قلعت نأ كايأو .اليلق اليلق هجرختو
 . اهعطق رذحاف شعي ملو ناويحلا كله تعطقنا ام ىتمو .كنحلا مظع تحت نيتيحانلا

 . سرفلا يلابي الو محلتو عطقني مدلا ناف كيلع الف تحرجنا اذإ امأف

 .هابرو دلخلا ' "ادن ءيش يقب ىتم .٠ يش هنم ىقبي الأ ىلإ دلخلا عيمج فظن مل

 مراو «جراخ نم رانلاب اضيأ حرحلا مف ىلع طوحو رانلاب حرحلا لخاد وكا مث

 كلذو .رانلاب اضيأ سرفلا ةبقر دلقو نان ""نیفرطم ةيحان لک نم سرفلا قهاون ىلع
 . يحاونلا عيمج نم هتيئام دلخلا ىلع شطعتل

 ةبقرلا ةيحان ىلإ اقرع برض دق ناك وأ دلخلاب ةلوغشم ناويحلا نيع تناك نإو

 يغبنيف تامالعلا انركذ دنع كل هانيب ام لثم يحاونلا نم ةيحان ىلإ وأ دلخلا ىلع وأ

 ةفص هذهو .قرعلا لوط ىلع املس هيوكتو رانلاب براضلا قرعلا كلذ شطعت نأ

 : ملسلا

 يف يذلا عيطقتلاو .نيتيحانلا نم قرعلا لوط ىلع نيلواطتملا نيقرطملا نوكي
 . قرعلا يف ةحوتفملا نيعألا ىلع طسولا
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 اخفتنم غدصلا وأ اهلخاد يذلا دلخلا ببسب ةقلغم ةمراو نيعلا تناك نإو

 قرع يف نكي ملو ةدرفنم دلخلا نم تناك نيع يأو «رانلاب اهلوح طوحت نأ يغبنيف
 .رانلاب اهشخبت نأ ىغبنيف .براض

 . مايأ ةثالث عطقلاو لمعلا اذه دعب اهکرتت مث

 ريجلاب هسبكت مث ةنشخ لج ةعطقب هفظنو هحسماف ةدملا اهيف تبعل اذإف
 . اربي نأ ىلإ موي لك يف فيظنتلاو سيبكتلاب همزلتو ريغال نارطقلاو

 .نيعلا دلخ عيمج لتقي هنإف ىشولاو نمسلاب دلخلا اهيف يتلا نيعلا لحكتو
 . لاحكالا باب يف اهركذن يتلا ةداحلا لاحكألا ضعب وأ

 . ملعأ هللاو انعم عفنو دلخلل هانبرج يذلا اذهف
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 یر سما

 ةوداقسلا ةاواذم ين

 : ةواقسلا ةاوادم امأو

 يذلا ديربتلاب هيلع دربت نأ نيدخلا يفو كنحلا تمت مرولا ودبي ام لوأ يغبنيف

 : هتفصو .دورلا اذهم وأ ةدرملا تاداضلا انركذ دنع هركذن

 . لخو ردس يف نجعيو ةيوسلاب رمو ريص
 . ةيمطخلاو رصلاب نجعيو .بلعثلا بنع ءامو ءةربزكلا ءام هل ذخؤي وأ

 . مايأ ةثالث دعب مرولا لاز ناف « نيترم موي لك يف مراولا عضوملا ىلع خطليو

 .هطبت مث ءاعيرس جضنيو ةدملا هيف بعلت ىتح هيلع نييلتلاب همزلاف الإو
 :نيلتلا ةفص هذهو

 . هیلع نیلیو " ةنق هیف باذی میدق نمس ذخژی

 مرولا هب نهدیو رتفیو .جاجدلا محش عم طلختو قدي «ماحلا لبز ذخؤي وأ
 . حتفلا عضوم نيعو .ةدملا هيف تبعلو .مرولا نال اذإف

 مث «ةدملا نم هيف ام عيمج جرخم نأ ىلإ هرصعتو ةاوكملا سأرب هطبت نأ يغبنيف

 .ةدملا عيمج حضني هناف ريغ ال نارطقلاب هيشحت

 تيزلا يف بوذيو عمشو راجنز ذخؤي : هتفص هذه امهرم هل لمعت كلذ دعب مث

 .امهرم لمعيو خبطيو
 . حرجلا يف ىشحتو ةليتف ىلع هنم ذخؤي مث
 فظني نأ ىلإ .هانرکذ يذلا وهو .جراخ نم نییلتلاو لخاد نم مهرلا نوکیو

 . حرجلا محليو ةدملا عيمج
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 : ةدرابلا ةواقسلا امأف

 .روكذملا نييلتلا اذهب جراخ نم اهيلع نيلي نأ يغبنيف

 فيصلا يفو ءءاتشلا يف نيمسايلاو درولا نهدب هريخانم يف سرفلا طعسيو
 . لخاد نم ةدملا جضنتل موي لك يف ةيقوأ فصن رادقم ءزوللاو جسفنبلا نهدب :

 حجضنت نأ ةرارحلا نم اهيف سيلو ءاهتدوربل لخاد نم حتفت ةدرابلا ةواقسلا نال

 . جراخ نم حتمتو

 برو يرطلا دبزلاب وسی نآ يغبتيف ادبز همف نم يمري سرفلا ناک ناو

 .زوللا نهدو توتلا برب وآ .دیزلاو رکسلاب وآ .بونرخلا
 . ملعا هللاو كلذ مهفاف
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 كر سير

 رسيزانخلا ةاوادم ف

 ةناخس ببسب ةراهلا يف نوکی ام رثکآ ضراعلا اذه نآ مدقت اف انرکذ دقف

 . مهنادبآ هفرو مهمو

 هجالع امأو

 الو اريوقت اهروقتو عضبملا سأرب ريزانخلا علقت مث ,دلجلا اهنع قشی نآ يغبنيف

 : هتفص هذهو

 .هب سبكيو عيمجلا قدي .صفعو جازو نامر رشق ذخؤي
 . هضباقلا تاروذلا باب يف اهركذت ىتلا ةهضباقلا تاروذلا ضعبب وآ

 : هتفصو مهرلا اذهب كلذ دعب هجلاعف مدلا اهنع عطقنا اداف

 "*"تیزلا يردرد يف خبطی مث ةيوسلاب راجنزو تفزو ممشو "جنیتار ذخوی

 . ىلاعت هللا ءاش نإ محلي نأ ىلإ هيلع هب بظاويو



 رر سدر

 قاخخلا ةاوادم يف

 : قانخلا ةاوادم امأو

 لتاق هوس ضرم وهو ءاهسبييو ةرجنحلل ضرعي راح مرو نع ناك امل هنإف

 . جراخ نم نييلتلاو ديربتلا ىلإ هتاوادم يف انجتحا

 نهدو يقارعلا جسفنبلا نهدب ناويحلا ريخانم يف طيعستلا لثم هل ةفطالملابو

 .انح رمتلاو ' 'نابلا

 نهدو ركسلاو يرطلا دبزلاب وأ ءزوللا نهدو توتلا برب ناويحلا مف كوسيو
 .زوللا

 .رملا زوللا نهدب وآ .جیبشلاو نمسلاب جراخ نم ةرجنحما نهدتو
 «قانخلا طيخ سرفلا ةبقر يف عضو قيناوخلا ىواد اذإ هللا همحر يبأ ناك دقو

 .كلذ جالع ناكو تابحلا هب قنحم طيخ وهو

 بصقلا بیلابلو "لیجنلا ةدلا هذه ی ناويحلا فلع نوكي نأ ىغبنيو

 . كلذ مهفاف ^ ءءابدنهاو



 سل

 لاعسلاةاوادم يف

 نوكي ام هنمو دربلا نم نوكي ام هنم :: فانصأ ةثالث هنأ انركذ دقف لاعسلا امأو

 . ةئرلا يف ةحرق نم نوكي ام هنمو ءرحلا نم

 . تامالعلاو بابسألا انركذ دنع ءالؤه نم دحاو لك ةفص انركذ دقو
 هل حلصي اب .دارفنالا ىلع ءالؤه نم دحاو لك جالع ةيفيك ركذنف انهاه امأو

 . هاني رج امتو .ةيودألا نم

 . مدقت |هيف هانيب ام ىلع دربلا نم لاعسلا ةاوادم امأف

 : هتفصو كلذل انعم برجلا یلغلا اذه نم سرفلا یقسی نآ يغبنيف

 قرعو .سوس قرعو .ةیوسلاب "".نوسیناو ".رمشو .ةبلح ذخؤي

 . ءزج فصن دحاو لک نم " "مجمج
 رادقم ينيازخ "دیناف وآ .ضیبآ ركس ىلع ىفصيو .عيمجلا لغيو

 .ةجاحلا
 . لاطرأ ةثالث رادقم هنم سرفلا ىقسيو

 عبر رادقم .ةنسركلاو ةسبايلا ةبلحلا نمو .اليلق ريعشلا نم هفالعأ نوكيو

 .ًافديو لولبمللا تقلا معطيو . موي لك يف حدق

 . موي لك يف ةيقوأ فصن نيمسايلاو يتيزلا درولا نهدب هريخانم يف طعسيو

 . نيتيحانلا نم نيتطقن هيجدو ىلع هانيوك ابرو
 : اضيأ درلا نم لاعسللو

 . ةيوسلاب "۳ هاوخنانو .نومكو "”لهبأو «بيبزو «موث ذخؤي

۱۳۳ 



 .رخ لاطرأ ةسمخ يف عيمجلا ىلغي

 ىلإ ليللا فصن نم فلعلا نم هعنماف كلذب ناويحلا جالع تدرأ اذإف

 . حابصلا
 رخ لاطرآ ةئالث عم لطر فصن روکذلا ءاودلا اذه نم ركاب نم ىقسي مث

 . عفان هنإف ۰ جور

 : اضيأ درلا نم لاعسللو

 . ةيوسلاب سباي رمشو بيبزو تيتلحو صفع ذخؤي
 . ببكيو لسعلاب نجعيو عيمجلا قدي

 . موی لک_لطر فصن رادقم هنم مّلسلاب سرفلل علبیو
 . هتامالع تيأرو .رحلا نم لاعسلا ناك اذإ امأو

 ىلإ «مايأ ةثالث رخ لح يف عقنيو «هتدالو تقو يف «ضیبلا هل ذخوی نآ يغبنيف

 . ينارلا ةرشق نيلي نأ

 . تاضيب عبرا موی لک هل ملبیو ملسلاب سرفلا مف حتفیو

 :اضيأ هلو

 . ءاملا يف ناعقنيو شمشملاو سبايلا نيتلا هل ذخؤي
 .سرفلل ىقسيو زول نهد ليلق عم تاضيب عبرأ هيلع سقفي ءاملا كلذ ذخؤيو

 هب دربيل انح رمتلاو جسفنبلا نهدب ضرملا اذه يف سرفلا طعسي نأ يغبنيو

 . عفان هناف رحلا
 .روشقلاب اهيبش ائيش همف نم يمري ناكو ةئرلا يف ةحرق نم لاعسلا ناك نإو

 ۱ ادبز وأ ءاضيب هدم وأ

 نم هترجنح ىلعو رانلاب ةطقن هتبل سأر یلع سرفلا یوکی نآ الوأ يغبنيف

 .زوللا نهد عم سوسلا برب كوسي مث
 : هتفصو كلذل انعم برحملا ءاودلا اذه نم یقسیو

 . موی يناث ی ءام ةرمغ يف عقنیو سبای نيت لطر ذخؤي
 .ربعش ءام هيلع ىفصيو سرمي

۱4 



 هيلع سقفیو .ةيقوآ فصن دحاو لک نم سوس برو ""حلط رابغ یقلی مث
 . تاضیب مبرآ

 هنإف .مايأ ةعبس ىلإ هقساف دفي مل ناف .ةيلاوتم مايأ ةثالث سرفلل ىقسيو

 . برج لعفلا بيجع
 :اضيأ ةئرلا ةحرق نم لاعسللو

 بحو « ةبلحو «سوسلا لصأو «يبرع غمصو ' ”ءاريثكو هربونص بح ذخؤي
 . ةيوسلاب دحاو لك نم «تابن ركسو ءروشقم زولو . نطق

 عفان هناف .بیلح نبل نیلطر عم .ةيقوآ رادقم سرفلا هنم ىقسيو عيمجلا قدي
 . ىلاعت هللا ءاش نإ

 :اضيأ ةحرقلا نم لاعسللو
 «ةنسركلا قيقد نم ءيش هيلع ىقليو ' ".سمرتلا ءامو .ةلجرلا ءام نم ذطخؤي

 .راخلا ءاملا يف ىقسيو .درو نهدو

 : هژرب ىجري ال يذلا لاعسللو

 هناف . یقسیو .تيزلا نم ءيش يف طلختو راح ءام يف لحت ,قبد اتيقوأ ذخؤي
 . عفان

۱۳۵ 



 سل سيل

 ءيقلاةاوادم يف

 : ءيقلا سرفلل ضرع ىتم امأو
 .رانلاب نيتقرطم هترس ىلع هيوكت نأ يغبنيف

 . ةجاحلا رادقمب مدلا نم هل جرخو  مزاحملا يف هدصفت مث

 "۳. نوجرزلاو مرکلا بیلابل كلذ دعب معطيو
 : هتفصو .. يقلل عطاقلا ءاودلا اذه نم ىقسيف هتقو نكي ل نإف
 .جراخلا قتسفلا رشقو .مرصحا بحو «نامرلا بحو سيراب ريمأ ذخؤي

 .ءزج دحاو لک نم عنعنو
 .رکسلاب یقسیو عميجلا لغي
 :انعم برج ءاود اضيأ هلو

 . عنعنو .يناربلا قتسفلا رشقو «نومك ذخؤي
 . بونرخلا بر هعم ىقسيو . ىفصيو «عيمجلا لغي
 . ىلاعت هللا ءاش نإ عفان هنإف

۱۳۱ 



 داس بیر

 ءاملا نم عدفضلا علب ةاوادم ف

 علب دنع اهانركذ يتلا هتامالع عيمج تيأرو . عدفضلا ناويحلا علب ىتم امأو

 . عدفضلا

 : كلذ جالع يف ءام دقلا ركذ دقف

 . قلستو ءاملا نم عدافضلا ذخؤت نأ

 . ضرملا كلذ هارتعا يذلا سرفلل معطيو زبخلا اهقرمب لبي مث
 . ىلاعت هللا ءاش نإ هعمني هنإف

۱۳۷ 



 نر سر

 ةقوللا ةاوادم يف

 . حیرلا ببسب " "ةقوللا ناویحلل ضرع یتم امأو
 . ةراحلا ءايشألا فلعي نأ يغبنيف

 عبرأ ةعفترملا ةيحانلا نم سرفلا زوب ىلع ىوكيو ؛ةنسركلاو ؛ةبلحلا :لثم

 . ضرعلاب قراطم
 اذهف «نارفعزلاو درولا نهدب طعسي وأ '"'.ةعيملاو رمخلاب هريخانم يف طعسيو

 . كلذل هانبرج يذلا

 :اضیا يفبنيو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ أربي هنإف «نيجادولا يف سرفلا دصفي نأ



 ہدیہ

 ر قلا ةاوادم يف

 . هموي يف رصقلا ادب اذإ يغبني ام امأو

 .دابللاو يبعلاب ًافدیو حیشلاب هلوح رخبیو « ءیناد تیب يف سرفلا لخدی نأ

 . مايأ ةثالث ىلإ .ةنسرکلاو ةبلحلاو تقلا لثم ةراحلا ءايشألاب فلعيو

 .ضرألا ىلإ هتبقر دمي سرفلاو للحت دق سبيلا مايأ ةثالث دعب تيأر اذإف
 يبعلاب هئفدو '”. حيشلاب هلوح رخب نكل ء. يشب هنهدت الف الشو انيمي اهكرحيو
 . حلصني نأ ىلإ .دابللاو

 ىرتو .اهكرحي الو .ضرألا ىلإ هتبقر دمي ال سرفلاو ءادئاز سبيلا تيأر نأو
 . ةرشتنم هريخانمو فبولقم هینیع

 . حلملاو موثلاو تيزلاب .هرهط ةلسلسو .هناذأ نيبو .هتبقر كلذ دنع نهداف

 .هر ىلع عضويو . حلملاو ,باذسلاو ,نومكلاو .ميدقلا نمسلاب نهدي وأ
 . ناض دلج خلس

 . نورطنو تيزو رمخب طعسی وآ .نیمسایلاو درولا نهدب هریخانم يف طعسیو

 .رخو " " مطبلا غمصو .سیت محشو .رقبلا محشب هندب عیمج نهدیو
 . عفان هنإف سرفلا ندب هب نهديو عيمجلا ىلغي

 . ةنيب ةعفنم كلذ نم عفن رتفملا نمسلا هناذا يف بص اذإ هنأ ليق دقو

 سبدتلاو ناهدألا نم هانرکد ام میس للحتی و .نیعوبسآ یدعت اداف

 5 ةراحلا ءايشألا فالعأو

۱۳۹ 



 دنعو .نیقرطم هتبقر طسو يفو «نیقرطم هبنذ لصأ دنع رانلاب یوکی نآ يغبنيف

 . نیقرطم بکنلا نم ابیرق رتولا يفو .نیقرطم هتبقر لصا
 . أريي نأ ىلإ ةراحلا ءايشألا فالعأو روخبلاو .فدلاو ناهدلاب كلذ دعب همزلنو

 يف هونفدي «ضرملا اذه هارتعاو .ناويح مهدنع رصق اذإ .لئاوألا تناك دقو

 ريغ ال سفنلل ةرهاظ هريخانم الإ هنم اوکرتی الو .مهبتک يف هوركذ ام ىلع ءلبزلا
 : هتفصو ناهدلا اذه هندب اونهدیو .هوجرخي كلذ دعب مث . مایآ ةعبس كلذک هوکرتیو

 . ةيوسلاب « حلملاو موثلاب , مطبلا كلعو .جنيتارو .ريزنخلا محش
 . تیزلاب رانلا ىلع بوذيو . عيمجلا قدي
 .رعشلا تبانم فالخ ىلع .ناويحلا ندب عيمج هب نهديو

 : هتفصو طوعسلا اذیب هوطمسیو

 . ةيوسلاب تیتلحو .نورطنو لفلف
 .رخ يف طلخيو عيمجلا قدي

 . ىلاعت هللا ءاش نإ عفان هنإف .سرفلا هب طعسيو

۱۳۰ 



 رش یر تل )

 ءاوهلا نم حنشت ١ ءاوادم ف

 .اءرب ع رسأو اضرم نوهأو رصقلا نم اكيبشت لقأ وهف : اوا نم جنشتلا امأو

 ام لثم «ةراحلا ءايشألا فالعأو .روخبلاو . ءفدلاب نوكت اهنإف : هتاوادم امأو

 .هناهدآ میمجب ناهدلاو .رصقلا ةاوادم ین كل ترکذ
 . كلذ مهفاف يكريغب قیفی هنال . رصقلا نوکی ام لثم نوکی ال جنشتلا نآ الا

۱۳۱ 



 ریو بیر

 نودرسا ةاوادم ين

 . دلجلا حطس لالعأ انركذ دنع « مدقت اییف اهانرکذ دقف : نودرحا ةاوادم امأو

 .داحما ءاودلاب وآ .سولاب قشلا نم كلذ لثم نوکت انهاه اهتاوادمو

 . كلذ مهفاف قرع ىلع وأ رطخ مضوم لع تناک اذ] رانلاب افوح یوکیو

۱۳۲ 



 رسل ر ہار

 بلعلا ءاد ةاواذم ف

 : بلعثلا ءاد امأو

 .بهذي هنإف دسألاو ريزنخلا محشب وأ بلعثلا محشب نهدي نأ يغبنيف
 :اضيأ هلو

 .امهب نهديو ءءارضخلا ةبحلا نهدو «بلك محش ذخؤي
 :اضيأ هلو

 بدلا محشو بلکلا محش عم طلخيو «ناتکلا رزبو .ةبلخا رزب ذی

 . هب نهدیو «نارفعزلاو «جربشلاو .راغلاو
 . ىلاعت هللا ءاش نإ عفان

۱۳۳ 



 رشتہ ر

 . ةفرعملا رعش طقاست ةاوادم ف

 : ةيصانلاو ةفرعملا رعش طقاست امأو

 ءاب لسخی وآ ""ةيمطخاو ولحا ءاملاب ةفرعملاو ةيصانلا لسغت نأ يغبنيف

 . قلسلا ءامب لسغي وأ .رامح لوب وأ يبص لوبب لسفی وآ ةيخوللا
 ءادوسلا ةبحلا هل لمعت وأ .راغلا نهدب وأ سرفلا نهدب ليسغلا دعب نهديو

 : هتفصو نهدلا اذپب نهدی وآ .اهب هنهدتو جريشلا يف

 هيلع ىقليو ,جربشلا يف بوذیو " ".فصن بسک .لطر جريش ذحفؤي
 . طارق نزو )۲۱۱ 2 مهرد نارفعزلا

 . هلوطیو رعشلا تبني هناف فیظتتلاو هانرکذ يذلا لسغلا دعب بنذلا هب نهدیو

 :یرخآ ةفص هلو

 لوبب هلسغ دعب .هب نهدیو .ماعنلاو .سرفلا نهدو .راغلا نهد ذخؤي

 . لاعت هللا ءاش نإ عفان هناف .قلسلا ءامو .سانلا

۱۳ 



 رکے ررر ہار

 قشعلا جوع ةاوادم ف

 ببسب مهقانعأ تجوعا باودو لويخ ةدع تيأر دقف : قنع جوع ةاوادم امأو

 . شاع نم مهنم ليلقو « حير وأ ءةقلز وأ «ةعقو
 : كلذ جالع يف نومدقتملا ركذ دقو
 ةيحانلا ىلع ساديو ءةضفخنملا ةيحانلا ىلإ ضرألا ىلع سرفلا ىقلي نأ

 .اهنكامأ ىلإ ماظعلا عجرت نأ ىلإ ةعفترملا
 طبرتو .دابل نم دئافر اهتحتو .قنعلا لوطی ةمئاف بشخ نم دئافر هل لمعت مث

 .رسكلا رئابج ةفص ىلع نيتيحانلا نم ةبقرلا ىلع
 ةتقلا (هيف باذي ءنمسلاو مجلسلا تيز لثم ةللحملا ناهدألا ضعبب نهديو

 .هب نهديو لقملاو

 . ناويح الو سرف هنم ملسي داكي ال رطخ هيف جالع يدنع وهو

۱۳۵ 



 رنگ ی) بل

 هاكناشلا ةاوادم يف

 : هاكناشلا ةاوادم امأو

 . ليعنتلاو لاعنلا رمأ انركذ دنع هفصنو هنيبن ام ىلع ليعنتلاب اهناف

 .هاكناشلا عضوم ىلع ةعدربلا يف روقي نأ يغبنيف قوف نم امأو

 : هتفصو دایضلا اذه اه لمعيو

 .رخ لخ ی . عوقنم نیتو .رمو .بص
 . عضولا هب دمضیو ةقرخ ىلع خطليو مهرلا لثم ریصی یتح عيمجلا برضی

 . كلذ مهفاف ةربك هاكناشلا تناك اذإ اذهو

۱۳۹ 



 رکو س ہا

 فاتكلا ةاوادم يف

 . نيفتكلا سوؤر ماظع راسكنا وهف :فاتكلا امأو

 الو .هماظع تجرخو عضوملا حرج دق ناك نإ .ماظعلا كلت علقت نأ يغينيف
 . اثیش اهنم كرتت

 هللا ءاش نإ مهارملا باب يف اهانركذ يتلا مهارملا ضعبب جلاعت كلذ دعب مث

 . ىلاعت

 . جراخ ىلإ ماظعلا حرخت لو ‹ حرجني م دلجلاو .ترسكت دق ماظعلا تناك نإو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ ءاهمحلت يتلا قزللا ضعب اهيلع مزلت نأ : يغبنيف

۱۳۷ 



 رع شرا

 نيفتكلا يف ىظشلا ةاوادم ف

 هتنيبو كل هتفصو (لثم هتامالع عیمج تيأر اذإف : نيفتكلا يف ىظشلا ةاوادم امأو

 .ضعبب هضعب یظشلا محلت يتلا ,رئابجلا ضعب عضوملا ىلع قزلت نأ يغبنيف
 : هتفصو ایا اذه لثم

 .ءزج دحاو لك نم «نیوخآ مدو نبونص كلعو .زابل
 . عضوملا ىلع قزليو سارشأ هرادقمب دقعيو ءاملاب رانلا ىلع عيمجلا ىلغي
 .نيليو عقنتسي ىتح هكرتاو ,نخسملا ءاملاب هلسغاف هرييغتو هعلق تدرأ اذإو

 یظشلا یرت نآ ىلإ ةدحاو دعب ةدحاو كلذ هب لعفت قزللا هيلع ريغي لازي الو
 . ىلاعت هللا ءاش نإ عطقنا دق ريرصلا سحو .محتلا دق

 ةقراط هعيمج فتكلا ىلع يوكيف .هزيمي الو ىظشلا هنيعب رظني نم سانلا نمو
 : اهتفص هذه

 یر فیش
 نا را

 . ىلاعت هللا ءاش نإ قزللا ةاوادم يف هفصنس ام ىلع " "هخرتی سانلا ضعبو
 . ملعا هللاو ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ مهفاف . عفن كل هترکذ ام هتلعف .يش يأو

۱۳۸ 



 رک )ہا

 بسکللا ةاوادم يف

 . هترفح نم بکنلا لصفم جورخ وهف : بكنلا امأو

 رزب تیزو مجلسلا تیز : لثم ناهدالاب الوآ ""خرمی نآ هتاوادم يف يغبنيف

 . نمسلاو ناتکلا
 . مايأ ةسمخ ىلإ ةعوجولا ةيحانلا نم لاکشلا هنع منمیو

 هذه تفز ةقزل هيلع قىزلا الاو ریبدتلا اذم هعضوم لا لصفلا عجر ناف

 :اهتفص

 ذخأي نأ ىلإ .عيمجلا لغیو ةيوس ءازجأ كلعو تفزو «رکذ نابل ذخؤي
 .هدح تفزلا

 ةثالث كرتيو .صوصقلا فوصلاب یطغیو .هعیمج بکنلا سأر یلع قزلی مث
 .افقاو مايأ

 ديلا ىلع ريسيو «لاكشب ةميلسلا ةيحانلا يف سرفلا لكشي مايأ ةثالث دعب مث

 . مايأ ةعبس ىلإ
 .اموي رشع ةعبرأ كرتيو ءراحلا تيزلاب ةقزللا هنع لحي مث

 :اهتافص هذهو ةسمش بكتملا ا ا



 اضاکشأو اهتافصو تايكلا باب ركذ دنع .كبجعت يتلا تاسمشلا ضعب وأ

 . ملعأ هللاو كلذ مهفاف

١6 



 ثق سبيل

 قزللا ةاوادم يف

 : دلجلا قازتلا ةاوادم امأو

 .ميدقلا نمسلاب وأ ءاهانركذ يتلا تاناهدلاب وأ «نييلتلاب الوأ نوكت اهنإف

 . فتکلا خرتیف الاو ًاربی ۸ ناف .اهعیمج نييالتلا ىوقأ وهف ةنقلاو

 : خیرتلا هفصو

 رادقم اريغص امش .ريشب فتكلا سأر قوف . عضبملا سأرب فككلا قشت نأ

 . عبصالا لوخد

 دنع ىلإ خفنلا دنع نم حيرلا بذجتو ءاهب هخفنتو بصق ةبوبنأ هيف لخدت مث
 . حيرلا كلذب محللا ىلع قزتلملا دلجلا جرخيل ,كيديب بكنملا سأر

 تقولا بسح ىلع طفنلا نم وأ .تيزلا نم اليلق ائيش حرجلا مف يف بصت مث
 .افيص وأ ءاتش ناك نإ

 ةدع يف هدصفتو . صاقشملاو عضبملاب ةخوفنملا عضاوملا عيمج خزبت كلذ دعب مث

 . محللا لخلختيو .هيف يذلا حيرلا كلذ عيمج جرخي نأ ىلإ عضاوم

 . موي يناث ىلإ هكرتتو حلملاب هكعمت مث

 عضاوملا عيمج ىلعو بكنملا سأر ىلع اهب حولتو «تيزلاب ةتوتلم ةقرخ ذخأت مث
 . اهتخزب يتلا

 .رانلاب هيلع حولت موي لك يف « مايأ ةثالث كلذ هب لعفت
 مهرمب وأ جريشلاو جاديفسألاب وأ ,نوقليسلاو جريشلاب هيلع دربت كلذ دعب مث

 .هرعش علطيو فشنيو هدلج رشقي نأ ىلإ دیرتلا اذپ هبظاوتو

 , ملعا هللاو قزللا ةيودآ میمج هذهف
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 محللا مطق ةاوادم يف

 وهو «كرتلا تيبب فورعملا عضوملا يف .ناويحلا فتك يف محللا عطق ىتم امأو

 .فتكلا ةلصخ

 . ةمحلملا تاداضلاو ةضباقلا تارابلا ضعبب رجم نآ يغبنيف

 ةيوسلاب  قشو «رمو «ربص ذخؤي :هل لمعي ام لوأ داض ةفص هذهو
 . هيلع خطليو “ 'ءردسب نجعيو لخلاب باذيو

 :اضيأ هلو

 رانلا ىلع عيمجلا لحي .ةيوسلاب ,كمسلا ءارغو یصو .ربونص كلع ذخؤي

 . عضوملا ىلع قزليو سارشالاب دقعيو ءاملاب

 رخآ جالع ريغب . هكرتيو ءرانلاب عطقلا عضوم ىشي نأب هيوادي نم تيأر دقو

 .هبو هنم أربي ىتح
 يتلا تاجالعلا هذه عيمج هيف عجني مل اذإ محللا عطق يف يغبني ام رخاو

 يف كبجعت يتلا تاسمشلا ضعب وأ ءاهتفص هذه ةسمش هيلع ىوكي :نأ ءاهتركذ

 : تایکلا تاب

 . لاعت هللا ءاش نإ كلذ مهفاف .تفزلا ةقزل دعب نوكي اذهو
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 هردو يور بالر

 علا ةاوادم يف

 .رسكلا دعب لالعألا بعصأ هنأ انركذ دق : علخلا امأو

 . هدر نكمي ناك نإ هعضوم ىلإ عولخملا وضعلا دري نأ هتاوادم يف يغبنيو

 : هتفص هذه .لماكلا يوقلا ضباقلا رابحلاب ردابي مث

 مدو '".ثاغمو ءايقاقو " ".یشوانقو بونص كلعو مطب كلع ذحژی

 .سارشالاب دقعیو ءرانلا ىلع عيمجلا ىلغيو ,ةيوسلاب ,نيوخأ
 ,كرتيو .رويسلاو بئاصعلاب . عولخملا عضوملا طبريو .راح وهو هيلع قزليو

 . كلذ نكمأ نإ اقلعم سرفلا نوكي لب .كرحتی ال مایآ ةعبس هیلع

 . هريغ هيلع ريغتو .رابجلا هنع لحت .مايأ ةعبس دعب مث
 .ةرم مايأ ةثالث لك دعب هيلع ريغيو مايأ ةثالث هيلع كرتي مث
 . هعضوم دتشيو ملخلا دري نأ ىلإ اموي نيثالث كلذ هب لعفي

 " هلطنت نأ يغبنيف محتلاو «هعضوم ىلإ «در دقو ءاموي نيعبرأ دعب هتيأر نإف
 .اهركذن يتلا تالوطنلا ضعبب وأ .لوطنلا اذهب

 .محتلا يذلا مضولا سبی ال ىتح تقولا اذه يف لوطنلا ةعفنمو
 : هتفص هذهو

 ءةيوسلاب " " تلاخنو """ .باذسو " ",فونربو .ةبلحو ,ةيقوأ لمرح ذخؤي

 .رتفيو ءالاب اولغیو

 . قفرب كلذ دعب ريسيو . عضوملا ىلع لطنيو
 .عجولاو جرعلا نكسي ملو ءأدهب ملو «محتلي مل ءاموي نيثالثلا دعب هتيأر نإو

 عولخملا وضعلا بسحب .هل حلصت يتلا تايكلا ضعب رانلاب عولخملا عضوملا وكاف
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 “^ ةسمش اماو ةلخن امإو ةقراط امإ

 . علخلا ةدم ىهتنم وهو ءاموي نيعبرأ لمكتسيل مايأ ةعبس يكلا دعب هکرتا مث

 ءانوذرب ناك نإ حبذلا لب .هيجترت الو هيف الريخ الف ةدملا هذه دعب أربي مل ناف
 . اليصأ ناك نإ جاتنتسالاو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ مهفاف
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 رسكلا ةاوادم يف

 الف ””ريصقلا يف وأ بكنملا لصفم يف وأ فتكلا حول يف ناك ناف : رسكلا امأو

 . هؤرب ىجتري الو هيف ريخ
 .اضيأ هيف ريخ الف ,ةيوسلاب افصق ناکو «لجرلا وأ ديلا ةبصق يف ناک ناو

 ءرئابجلاب ةبعص يهو ءةفطالم هل نإف الق وأ ًارطشت رسكلا ناك نإو

 . علخلا ةاوادم يف انركذام لثم « قیلعتلاو تاماحللاو

 .اموي نيعبرأ ىلإ ةرم مايأ ةعبس لك يف هريختو رئابجلاب هبظاوتو
 اهطبرتو بشخ نموأ ديرج نم .دئافر هل لمعي نأ ىغبني .رسكلا اذه نأ الإ

 هیلع وه ایع رفتی ال یتح + « يحاونلا عیمج نم هیلع
 ىلع رانلاب ىوكي نأ يغبنيف أربي لو محتلی لو .اموی نوعبرالا تضم اذ)ف

 .روک ذلا وضعلا بسح

 مهفاف هيف ريخ الف ءاذه دعب محتلی مو .ذبشدلاو مدلا رسکلل بلجنی مل ناف
 . ملعا هللاو كلذ



 ررر نری بر

 كركلاةاوادم يف

 ءريصقلا سأرب فورعملا وهو .قفرملا سأر يف ةبابصنالا وهو :كركلا امأو
 . ىضم اهيف هانيب ام ىلع ريعشلاو فلعلا ةرثكو مختلا نم نوكي ام رثكأو

 . فلعلا ناويحلا ىلع للقت نأ هتاوادم يف يغبنيف

 ءاملا يف ضوخيو . ماروألا شفت يتلا ةدربملا تاداضلا ضعبب كركلا دمضي مث

 . مایآ ةئالث لعفلا اذپ هظاویو .درابلا
 وأ .اهركذن يتلا تانايللا ضعبب هيلع نيلف هيلع وه امع لقي لو بهذي مل ناف

 : هتفصو نیلتلا اذپ

 . نیالتلا دشأ هنإف هب نهدیو میمحبا ريغي , مامحلا لبزو «ةنقو میدق نمس

 . نيلي نأ امإو ةرملاب بهذي نأ امإف

 اهيشحأو .ةدملا نم اهيف ام عيمج جرخأو .ةيمحملا ةاوكملا سأرب هحتفاف نال اذإف

 . تورزنعو لحن لسعب ةخوطلم ةليتف كلذ دعب

 اهيف ام عيمج غرفتست نأ ىلإ كلذب هبظاوتو . محلل ةلاكالا مهارملا ضعبب وأ
 . محتلتو

 اهعطقی نم مبنمو .اعطق اهجرخيو اهخلسيو اهقشيو اهلطعي نم سانلا نمو
 . يغبني ام ىلع اهروهظ لوأ يف اهتاوادم نع ىلفغ اذإ اذه ,داحلا ءاودلاب

 ةفصو .رعشلا نم اطيخ اهيف لمعف .تيوقو هيلع ترزنخت نم تيأر دقو
 ىلإ اهذفنيو .ةيمحملا خيسلاب كركلا طسو يف مزخي نأ كلذ يف رعشلا طيخلا بيكرت
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 رشني موي لك ىقبيو ةلوتفم رعشلا نم هشاب شخبلا يف بكري مث .ىرخألا ةيحانلا
 . ةيشعو ةركب رعشلاب حرجلا

 سبیو رزنخت دق يذلا تیلا محللا ببسب هلعفی اینا لعفلا اذه نآ ملعاو

 یقبیف .هجارخاو سولاب هخلسو هقش نکمی الوا مالا لوآ يف هتفطالم نع لفغو
 . رشنلاب محللا كلذ عيمج غرفي نأ ىلإ ءيش هنم رثتنا رعشلا طيخلاب محللا انرشن املك

 *" ناجنزلا مهرم لثم .اهلمدتو تاحارفا محلت يتلل مهارلاب همحلت مث

 . ىلاعت هللا ءاش نإ مهارملا باب يف هرکذنس ام لع "".نولخادلا مهرمو
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 ررر نر ر ب پر

 .ردصلا دلخ ةاوادم امأو

 سوملاب دلجلا قش نم سأرلا دلخ يف تلعف ام لثم هتاوادم يف لعفت نأ يغبنيف

 .رانلاب وأ

 هعلقاف هيلإ تلصو اذإف .دلخلا نع اهقرفتو كرفظب ةيناوحلا تاقافصلا قشت مث

 . كرفظب اليلق اليلق
 ءدلخل تيب نم بكنملا مظعل رواج هنإف ةانقلاب فورعلا ردصلا قرعو كايلو

 . دبکلا نم تبانلا ةايحلا قرع فصن هنأل ناويحلا كله عطقنا ام ىتمف

 الا .هنع عطقناو مدلا لطبو لفسأ نمو قوف نم عضاوم ةدع يف هانمزخ دقلو

 . ناويحلا ملسي مو محتلي مل هنأ
 رانلاب جراخ نم هلوح طوحو رانلاب حرجلا لخاد وكاف دلخلا عيمج تفظن اذإف

 . اضيأ

 نم ةهج ىلإ وأ فتكلا ىلع ابولقم اقرع وأ روزلا يف اقرع برض دق ناك نإو
 :سارلا دلخ يك يف كل هتفصو ام لثم براضلا قرعلا لوطب املس هیلع وکاف تاهحا
 .رانلاب هنم ةدرفنلا نیعالا عیج شخبو

 .ةدملا هيف بعلت نأ ىلإ عطقلا دعب مایآ ةئالث هکرتت مث

 .ريجلاو نارطقلاب سيبكتلاو فيظنتلاب كلذ دعب همزلإ مث

 . ىلاعت هللا ءاش نإ فشني نأ ىلإ ءاهلمهت الو اهشخباف نيع هيف تعلط املكو



 (يورشحل)و ست باجل

 ردصلا ف ةبئذلا ةاواذم يف

 : ردصلا يف ةبثذلا جالع امأو
 ءایب وا " " .نالوخاو ةربزکلا ءام لشم دیربتلاب اهیلع دربت نآ يغبنيف

 كلذ لع نوهآ هناف .لخلاو رفصالا نیطلا ءاب وآ . لاو "" عيلاو "" بلعللا

 . اکارفنا مضولا

 : هتفصو دایضلا اذپ اهدمض وأ

 «يبرع غمصو .ریشواجو .ثاغمو "۳ لقمو .جنیبکسو .رمو "٩ ص

 . ةيوسلاب .ةيمطخو
 .ةبثذلا ىلع خطليو رخ لخب نجعیو عیمحبا قدی
 اهوح طوحتو .رانلاب اهطسو نم طيت نأ ةبئذلا جالع يف ءامدقلا تركذ دقو

 . حلملاو كسملاب طبلا عضوم نم اهيشحتو «رانلاب
 يف ةبثذلا نأل ءاعيرس ناويحلا لتقيو ةميظع ةرطاخم هيف يدنع جالعلا اذهو

 هل رواجمو بلقلا نم بيرق ناكم يف يهو «ةيرانلاو ةرارحلا نع ثدحت اهنا ردصلا

 فيطلتلاو ديربتلاب تحلوع ىتمو .تکلهأو اهمخز دادزا حرحاو رانلاب تلوع یتمف
 . تنکسو تبهد

 . ملعأ هتلاو كلذ مهفاف ءاوشيعي ملو ةبئذلاب اوتام ليخلا نم ةدع تيأر دقو
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 نورشهلو سو ایر

 كرك

 ١ :رمخللا ثدح ىتم امأو

 يدلبلا درواملاب هريخانم يف طعسيو .لبحب سرفلا قنخي نأ هموي لوأ يف يغبنيف
 .روثلا ةرارمو لصبلا ءاب طعسي وأ .روفاكلاو

 نم ليلقب هقمر كسم نوكيو . مايأ ةثالث ريعشلاو فلعلا نم ناويحلا لخيو

 .بصقلا بيلابلو .ليجنلاو ,.رضخألا شيشحلا
 ضرملا اذه نأ ديري هنال مدلا هنم غرفتسيل هجادوآ ین هدصفی نم سانلا نمو

 . ءالتمالا نم
 .لوطنلا اذهب هیفتک لطنی نآ يغبنيف ضرلا للحتی ملو مايأ ةثالث تضم اذإف

 : هتفصو

 ءازجا .فونربو .ةلاخنو .قیتع نیتو .باذسو ,ءالا منعنو .لمرح

 . ةيواستم

 . نيفتكلا ىلع لطنيو رتفيو عيمجلا ىلغي
 . هسبي دادزيف ءاوها هبرقي الثل يبعلاب ليطنتلا دعب هيلع ردصي مث

 . مايأ ةعبس لمكتسي نأ ىلإ ليطنتلا اذهب هبظاوت مث
 لثم .نيلملا نهدلاب نيفتكلا كلذ دنع خرماف للحتي ملو مايأ ةعبس تضم اذإف

 . مجلسلا تیزو .میدقلا نمسلاو .جاجدلاو طبلا محش

 يف هيلإ ةجاحلا رادقمي مدلا نم هل جرخأو ءنينفاصلا يف كلذ دنع هدصفاو

 . كلذ
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 .رفاحلا يف هدصفي نم مهنمو .تايشحولا يف كلذل هدصفي نم سانلا نمو

 رفاحلا مدقم يف ىشلاب داصفلا اهنم ؛فانصأ ةئالث ىلع رفاحلا يف داصفلاو

 وهو عضبملاب رفاحلا يف دصفي هللا ةمحر يبأ ناكو ءاجوعلا نيكسلاب رفاحلا يف داصفلاو
 . عضبملا سأرب مدقملا نم خملا نع رفاحلا ةرشق ليشي مث ءاديج اقش رفاحلا قشي نأ

 . هيلإ هتجاح رادقم مدلا نم هل غرفتسيو

 مدلا عطقنيو اهعضوم ىلإ ةرشقلا كلت لزنتف . عضبملا لاش مدلا عطق دارأ اذإو

 . ءاود الو رورذ ريغب

 . ابنوهأو رفاوحلا تاداصق عيمج نم نسحأ وهو
 ةانقلا نع قشي نأ كلذ ةفصو ءرمحلا ببسب ناويحلا ةانق دسي نم سانلا نمو

 اهطیرو ةلسلاب اهکش ةانقلا ترهظ اذٍف . عباصآ ةعبرآ رادقمب بکرلا قوف نم سومب
 اهطبری مث ةجاحا رادقم مدلا نم هل جرخیو اهیف هدصفی مث . ناويحلا رعش نم ءيشب

 "9 ةدافرب

 قوف نم ةطوبرم نوكتو .ةدحاو ةرم !اهریزیو ةانقلا عطقي نم سانلا نمو

 نم لصاحا مدلا عيمج غرفتسی نأ ىلإ هنم يرجي مدلا كرتيو .انرکذ ام لثم رعشلاب

 . ناث جالع ريغب أربي نأ ىلإ هكرتيو ةيوهالل ةعناملا تارورذلا ضعبب هسبكي مث . لفسأ



 درر یہ

 ءاوطا نم كيبشتلا ةاوادم 6

 : ءاوهلا نم كيبشتلا امأو

 جالع يف كل تركذام لثم ءفدلاو ليطتتلاب نوكت هتاوادمف

 .كلذ مهفاف رمحلا
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 نسور وو ہیر

 بكرلا ف ماطحلا ةاوادم 9

 . ضرعلاب “ 'ةبكرلا ةكلف سفن يف أتني مظع تابن وهف : ماطحا امأو

 . ضرعلاب زارط . ماطخا يک هفص هذهو .ریغ ال رانلاب الا هل جالع الو

 كلذ دعب اهتافصو اهعاونأو تايكلا انركذ دنع كبجعت يتلا تازارطلا ضعب وأ

 . ملعا هللاو ىلاعت هللا ءاش نإ

XAOS 
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 نورد و وبا ہا

 نوکلا ةاوادم ف

 نم اهعنميو «ةبكرلا ةكلفب ذخأي رودم مظع تابن اضيأ وهف :نوكلا امأو
 . ءانشنالا

 .نوكلا ىلع ةقراط ةفص ذهو .رانلاب الإ هل جالع الو
 . ىلاعت هللا ءاش نإ تايكلا باب انركذ دنع كبجعت يتلا تايكلا ضعب وأ
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 سورو یر

 ةباصتنالا ةارادم يف

 :تمروو ةبابصنالا تضرع ىتم امأو
 . لخلاو ردسلاو رملاو ريصلا داض لثم . مرولل درم داضب اهدمضت نأ يغبنيف

 هيلع رثكيو . نطاوبلا يف دصفيو «ناويحلا فلع للقيو «درابلا ءالا ین ضوخو

 .ريبدتلا اذبب بهذت اهئاف ییستلا

 يف هركذن ام لثم طبلاو نييلتلا اهجالع يف يغبنيف ةدملا تعمجو بهذت مل ناف
 . ىلاعت هللا ءاش نإ فلعملا ةمطل جالع
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 نور )ویو )بالر

 بكرلا يف فلعملا ةمطل ةاوادم يف

 : فلعملا ةمطل امأو

 «ةدربملا تاداضلا ضعبب درت نأ الوأ يغبنيف

 نمسلا :لثم ءاهانركذ يتلا تانيلم لا ضعبب نيلت نأ يغبنيف .بهذت مل نإف

 . مامحلا لبزو ءموثلاو ,تیزلاو ,ةنقلاو .میدقلا

 . ةيشعو ةرکب رییستلا مزلیو .نفاصلا يف دصفيو
 مزلیو .هرهظ نم قشی «ماح خرف ذخژی نآ يغبتيف .نیلت ملو بهذت مل نإف

 .نيلت نأ ىلإ مايأ ةثالث كرتيو .نخس وهو اهيلع
 :اهتفصو .ةخيبللا هذه اهل لمعا الإو تنال نإف

 .مامحلا لبزو .دوسأ بيبزو .ماعنلا محشو .لمجلا مانسو .ءاوشلا هيلأ

 . ةيوسلاب ٠ موثو
 طبریو .دلج فخ هتبکر يف لمعیو طقف نیلاقثم رادقمب ىوقيو . عيمجلا قدي

 .اهتبالصو ةبكرلا ةوق رادقم ىلع رثكأ وأ مای ةعبرا اهیلع كرتيو «ةبکرلا ىلع
 . هبو هنم حتفي ام اهنمو .رجحلا لثم تناكولو ةخيبللا هذهب نيلت كلذ دنع اهنإف
 قزلاو ةدملا نم اهيف ام عيمج رصعاو «ةيمحملا ةاوكملا سأرب اهحتفاف تنال اذإف

 .اهنيلو ةبكرلا جراخ نم تفز ةقزل اهيلع ٠

 راجنز : هتفصو .مهرملا اذهب ةيلطم قرو نم ةليتف حرجلا مف يف لمعا مث
 .ريغ ال تيز يف اوباذي ,ةيوسلاب عمشو

 .محلتو اهيف ام عيمج فظني نأ ىلإ ءةيشعو ةركب رييستلابو «كلذب بظاويو
 . ىلاعت هللا ءاش نإ



 نژرژلرو ن نر ہر

 شلملاةاوادم يف

 نمزيو ءوس ضرم هنأ انيبو  هبیسو هتمالعو ششلا ةيفيك مدقت ایف انرکذ انک دق

 . باودلاو لاغبلا هنم اريثك

 : هجالع امأو

 كلذ میمج رکذأسو .ءامدقلا هترکذو هانبرج دق ام تاجالعلا نم ةدع هل ناف

 . ىلاعت هللا ءاش نإ انهاه

 بحو «ميدقلا نمسلاب .هروهظ لوأ يف نهدي نأ كلذ يف هائبرج ام لوأف
 .بهذي هناف ء.فدلاو نهدلاب مزليو دابللاب ًافدیو ءارتفم ةنقلاو ءعورخلا

 :اضيأ هلو

 هناف ششملا ىلع طبريو . عيمجلا قدي ,لمجلا مانسو ”. سجرنلا لصب ذخؤي
 . بهذي

 :اضيأ هلو

 ,قلسلا ءامو ءرقبلا نمسب نجعیو «ةيوسلاب .يناردنأ حلمو ,لدرخ ذخؤي

 . عفان هناف ششملا ىلع طبريو

 :اضيأ هلو

 يلك محش عم طلخيو .عيمجلا قدي .يدنه حلمو .ينامرك نومك ذخؤي

 . بهذي نأ ىلإ هب هبظاويو هيلع طبريو .رقبلا نمسو .نأضلا
 :اضيأ هلو

 ءةنقلا نم ءيش عم '”.نوهلا يف “”ببرتو «تيزلاب ىلغتو «براقعلا ذخؤت

 . بهذي هنإف ششملا ىلع طبرتو «يناردنأ حلمو .زوجلا بلقو

۱۷ 



 :اضيأ هلو

 قدي ءةيوسلاب .يدنه حلمو .رقبلا نمسو « ةيلأو «سجرنلا لصب ذخؤي
 هسبكتو هيف ام عيمج جرختو هقشتف نال اذإف .هنيلي هنإف ششملا ىلع لمعيو عيمجلا

 . اقفوحسم رونتلا فزخب
 بکرم ششلا نأل كعیرس ناويحلا نمزيو .ةرطاخ هيف يدنع جالعلا اذهو

 . كلذ نم بصعلا ىلع نمأت ال هتققش اذإف .هسفن بصعلا ىلع

 ءراشتنالا ىلع ىوكي ام لثم هيلع یوکی ششلا نآ ةرطايبلا ضعب ركذ دقو

 : هيك ةفص هذهو . اهعيمج هاهانركذ ىتلا .ةيودألا هذه عيمج هيف دفي مل ناك اذإ اذهو

 مهر د
 . جراخ نمو لخاد نم نيقرطملاو طسولا يف بصعلا نوكيو
 . ىلاعت هللا ءاش نإ كل هتركذ ام مهفاف

۱۸ 



 ورس شش ل) بای)

 درکلا ةاوادم يف

 .اتشلا يف ةراهملل ضرع ىتمف :درکلا امأو

 . دابللاب مهژاضعا ًافدت نأ يغبنيف

 : هتفصو .نهدلا اذب دركلا نهديو

 هب نهديو رتفيو .رامحلا قاس خمو .ميدق نمسب طلختو .قدي عورخلا بح
 . ناهدلا هنع لطبی الو

 :اضيأ هلو

 نهديو ءةنق عم .میمحبا قدی .لمجلا مانسو .جاجدلاو ءزولا محش ذخؤي
 . ارتاف هب

 :اضيأ هلو

 نهدیو رتفیو میمحبا قدی . حللاو موئلاو .رقبلا نمسو .هلئاسلا ةعيلا ذغژی

 . ىلاعت هللا ءاش نإ (ئاد هيلع دابللاب .فدلا نوکیو .بصعلا هب

١4 



 نور درر ر ہٹ

 بصعلا ي ةيابصنالا ةاوادم ف

 . مدقت ايف اهتمالعو اهببس انيب دقف : ةبابصنالا امأو
 نم بصعلا طبري نأ نادرقلا تيب ىلإ ردحنت تناك اذإ اهجالع يف يغبنيو

 . نادرقلا تيب يف ءاملا عمتجي نأ ىلإ لبحب .قوف

 .اهيف ام عيمج غرفتسيو'” .نادرقلا تيب نم عضبملا سأرب اهحتفي م
 «تاكولع ةقزل امإو تفز امإ ءاهركذن يتلا قزللا ضعب بصعلا ىلع قزلت مث

 . هكرتتو ريغ ال تيزلاب دصفلا عضوم نهديو
 ام ىتمو .ضرالا نم بيرق نادرقلا تيب نأل ءاملاو ةوادنلا نم هيلع زرتحتو

 . ةلاح ال هنمزأو ةميظع ةفا سرفلا ىلع بلج يدنت
 بصعلا مف دنع امهزب نأب بصعلا يف ةبابصنالا ىواد كارتألا ضعب تيأر دقو

 دابللاب داصفلا عضوم قرحأ مث .ءاملا نم اهيف ام عيمج غرفتساو .كلزكلا سأرب

 . كلذ مهفاف ةرطاخم وهو .جالعلا اذهب بصعلا نم ءاملا بهذف هب هاوكو قورحملا

۱۹ 



 نور درر س رہیا

 باصعألا يف دقعتلا ةاوادم يف

 : باصعألا يف دقعتلا امأو
 هب نهدیو «قیتعلا تیزلا يف ىلغيو ,بلعث عاخن ذخؤي نأ هتاوادم يف يغبنيف

 . دقعتلاب بهذی هناف .بصعلا

 :ىرخأ ةفص هلو

 رزب باعل نم ءيش هيلع ىقليو عيمجلا بوذي .جاجدو طب نهدو «جريش ذخؤي
 . عفان هنإف .بصعلا ىلع خطليو «قرزأ لقمو ناتكلا

 :اضيأ هلو

 .ةيلأ نهدب نجعيو عيمجلا قدي ةيوسلاب ناتک رزبو .ةبلحو ,مسمس ذخژی
 . ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ مهفاف .هللحي هنإف دقعتلا هب دمضیو جریشو



 نورس لر بای

 نمزلا ةاوادم يف

 هللحت يذلا ناهدالا ضعب رکذن انکل .لیبس هتاوادن سيلف : نمزلا امأو

 : نمزلا للحي نهد ةفص هذهو
 موثو طفنو «ميدق نمسو .طبلا نهدو « مجلس تيزو «قيتع تيز ذحخؤي

 . ةيواستم ءازجأو حلمو
 .بصعلا هب نهديو عيمجلا طلخيو باذ ام بوذيو هنم قدنا ام قدي

 ةبصعلا سرفلا يغسر نم لسي نأ نمزلا ةاوادم يف لمعي نم سانلا نمو

 يخري كلذ نأ معزيو «ةانقلا دس يف لعفي ام لثم «يشحولا قرعلل ةرواجملا ةعيفرلا

 . سرفلا دي مايق
 . ةلمجلاب سرفلا دي فلتيو ةرطاخم هيف جالعلا اذهو

 وأ البح شخبلا كلذ يف طبريو اشخب لعنلا مدقم يف شخبي نم سانلا نمو
 . درابلا ليلعتلا نم هلك اذهو سرفلا دي دعقي لعفلا اله نأ معزيو ءةلاوطلا يف “ "ادق

 هيف يلغم نيترم موي لك يف سرفلا لطن اذإ هنأ ةرطايبلا ضعب يل ركذ دقو
 هنإف اهانركذ يتلا ليلحتلا ةديدشلا ناهدألا ضعبب نهدي لوطنلا دعب مث  .ةسيقلا

 . سرفلا دی دعقیو سبيلا نيلي

 اذإ اذهو  برقعلا لعنب ضرلا اذه هارتعا يذلا سرفلا لعنی نم سانلا نمو

 .اروثع نوکی نآ وآ بصعلا ةوق ببسب هرفاح بلقنا دق سرفلا ناک
 . یلاعت هللا ءاش نإ كلذ مهفاف دجوي ام متأب نمزلا ةيودأ عيمج هذهف

۱۹ 



 ورکر یں لر

 بصعلا قاقفلا ةاواذم ف

 . مدقت ایف اهانرکذ یتلا تامالعلا هيف تيأرو .بصعلا قتفنا ام ىتم امأو

 .خوطللا اذهب وأ اهانركذ ام ىلع تاكولع ةقزلب .بصعلا دري نأ يغبنيف

 : هتفصو

 .ضيبلا ضايبب نجعيو عيمجلا قدي .ةيوسلاب .ءاريثكو برع غمصو .ءاشن
 . ىلاعت هللا ءاش نإ عفان هناف .قاتفنالا ىلع طبريو .ةقرخ ىلع لمعيو

۱۹۳ 



 نورژدرر ی لر سایر

 راشتالا ةارادم ف

 .ضكرلاو بعتلاو قوسلا نم راشتنالا ثدح ىتم امأو

 ضيبالا نومكلاو «تيزلاب خيرمتلا رمالا لوأ يف هل لمعتسي سانلا نم ريثكف

 رعشلا نم ائيش هل لمعيو .ءاملاب هلبيو .حلملا هل لمعي نم سانلا ننمو
 . هيلع هطب ريو ضورقملا

 :اضيأ راشتناللو

 .راشتنالا یلع طبریو رعش لیلق هعم ضرقیو .ءالاب نجعیو حمقلا نیط ذدخؤي
Ss 

 ضعب وأ . تاكولع ةقزل هيلع قزلاف اهعیج تاجالعلا هذه هيف عجنت مل اذإو
 . ىلاعت هللا ءاش نإ تاقزللا باب يف اهركذن يتلا ةضباقلا قزللا

۱۹ 



 ورد رور )ب لا

 ىظشلا ةاوادم يف

 بابسألا انركذ دنع هانركذ ام لثم ىظشلا تامالع عيمج تيأر اذإ امأو

 . تامالعلاو

 ال هنإف همحلیو یظشلا طمقیل .تفزلا ةقزلب هجالع يف ردابت نأ يغبنيف
 .اهريغ هل جالع

 . ششملا يف هانركذ يذلا مقرلا لثم .رانلاب همقرت نأ يغبنيف هيف عجني مل نإف

١86 



 را ہجر

 باصعالا يف ةعقاولا حارجلا ةاوادم يف

 عطقناو .بصعلا يف تعقو اذإف : باصعألا يف ةعقاولا حارجلا ةاوادم امأو

 بصعلا يف ةدملا تنزخت دلجلا تبطق ىتم هنأل ءالصأ دلجلا بطقي الأ يغبنيف

 .بصعلا هيلع يوتحي ام لك هسبيل سبييف سبیو قرزأو

 بصعلا ماحلا ِق اريثأت اهل ناف نوحصم ““ةينرملاب هسبكأو احوتفم هكرتا لب

 . حورجملا

 ءرحبلا ةفرق يهو ءةينرمو بشخلا سوس :هتفصو «رورذلا اذهب هسبكاو
 « عفان هنإف هب نيليو عيمجلا نحصيو « ةيوسلاب سباي تفزو

 هللا ءاش نإ مهارملا ركذ دنع هركذن يذلا '''نوقيلسابلا مهرملاب هجلاعت وأ

 . لاعت

 . ىلاعت هللا ءاش نإ عوطقملا بصعلا محلأو هأربأ « نيقوقدم ريزنخلا محش

۱1۹ 



 نرش رر یون ر

 مئاوقلا يف لهرتلا ةاوادم يف

 : مئاوقلا يف لهرتلا ةاوادم امأو

 تاداضلا ضعبب خطلیو .درابلا ءاملا يف ضوخيو .ناويحلا ريسي نأ يغبنيف

 . لخلاو ءردسلاو «رلاو ,ريصلاو ,.لخلاو '”.رمحألا لفطلا لثم .ةدرجلا
 لقم ذخؤي نأ : مئاوقلا ماروأ عميجو لهرتلا جالع يف ءامدقلا تركذ دقو

 خطليو .لخلاو ؛ةيمطخلاب عيمجلا نجعي .ريزنخلا محشو ,ربصو .جنيبكسو «قرزأ
 . عفان هناف .« لهرتلا هب

 : مئاوقلا مرولو اضيأ لهرتللو
 . مئاوقلا هب لطتو .لخلاب عيمجلا خبطي رانلجو ءزرألا عمصو رخ خؤي

 : اضيأ هلو

 عيمجلا قدي «ةيوسلاب لظنحلا محشو «ريزنخلا محشو « ةيمطحخ ذخؤي

 . ةلهرتملا مئاوقلا هب خطلتو .لخلاب نجعيو

۱۷ 



 وورش )ہا

 یسسلا مظع ةاوادم ي

 . مدقت اف هانيب ام ىلع دنزلا ةبصق مظع يف أتني مظع وهف : قبسلا مظع امأو

 : هيك ةفص هذهو .رانلاب يكلاب الإ هيف جالع الو

IS 
 . ةضراعمو قراطم ثالث هيوكي سانلا ضعبو

 . هأربأ كلذ نم هتلعف ءيش يأو نانلاب طوحم نم مهنمو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ مهفاف

١١4 



 ورز شش )یاب

 نی رفتلا ةاوادم يف

 نوكيو .بشوحا ماظع سفن يف علطی مظع تابن اضيأ هنإف : نيرقتلا امأو

 .اضیا جراخ نم نوکیو لخاد نم



 نور ې لر

 ةرشبلا ةاودم يف

 : ةنامرلا يف ةرثبلا امأو

 سولاب زییحتلا وآ .رانلاب عطقلا نم :ةتوتلا جالع يف هانركذ ام لثم اهجالعف

 . محللا طقسي نأ ىلإ ءاودلا ءاقلاو

 اهيف اهركذن يتلا ةقشنملا تارورذلا ضعبب و رورذلا اذپم كلذ دعب فشنتف

 : ةرثبلا فشنی رو رذ ةفص هذهو

 لا ءاش نٍ عفان هناف .هب سبکیو لخنیو قدی «ةيوسلاب صفعو راطقلق ذخژی
 ات



 ہر ٹر یر بای

 كاكطصالا ةاوادم يف

 ليعانتلا ةلاقم يف هفصن ام ىلع ليعنتلاب نوكي هنإف : كاكطصالا ةاوادم امأو
 .اهزيدانهو لاعنلاو

 عنمیل دلج نم" "ةشاهترا هبشوح عضوم يف سرفلا دي ىلع لمعي نأ يغبنيو
 . ىلاعت هللا ءاش نإ ليعنتلاب هنع لطبي نأ ىلإ .كاكطصالا تقو يف حرجلا

۱۷۱ 



 نورد ناسی فر

 ةيدهشلا حورقلا راجفنا ةاوادم يف

 باصعالا نم بصنت داوم نم اهنأو ءاهتفص انركذ دقف : ةيدهشلا حورقلا امأو

 ديلاب نوكتو ءاهنم حتفيف لصافملا نم قرتستو .ةيلفسلا ءاضعألا ىلإ ةيولعلا

 . لجرلاو
 « دیدح ال ساحن يواکمب حورقلا حتفت نأ ءامدقلا تركذ دقف اهجالع امأو

 .ابوذم تفزلاو محشلاب جلاعت من تدلاو ةبوطرلا نم اهیف ام جرخي یتح رصعنو

 : اضيأ هلو

 لك نم .راجنزو .قرح ساحنو ,جادیفسأو ةضفلا ثبخو .قشو ذخؤي
 حورقلا هب جلاعیو .عمشو تیزب بوذیو « عيمجلا قحسيو .ةیوسلاب ءزج دحاو

 : رو رد اضيأ هلو

 سبكيو عيمحلا قدي «ةيوسلاب ىلفدلا قروو «ضيبأ تيربكو «لدرخ ذخؤي
 عفان ‹حورقلا هب

 :اضيأ هلو

 قدي .لفدلا قروو .رفصأ تیرکو .قرحم ساحنو تضفلا ثبخ دعوی

 . ساحنلا ةاوکلاب اهحتف دعب .حورقلا هب سبكيو .عيمجلا
 .هتيودأ عيمج هذهف

۱۷۲ 



 هر عن فل بابل

 ناطرسلا ةاوادم يف

 . غسرلا يف بيعرش وهو «نيرقتلاو درجلا تابن
 . هيك ةفص هذهو ريغ ال رانلاب الإ هل جالع الو

۱۷۳ 



 ہرا ن )لر

 نرسمعلاةاودم يف

 ةريثك ةيودأ هلو .غسرلا يف رهظت ةرارح هنأ انركذ دقف :نرعلا ةاوادم امأو

 . هدرم

 مث .افیظن السغ رتافلا ءالاب لسغی نآ :وهو برج نرعلل ءاود ةفص هذهو
 . هيلع خطليو لخلاو تيزلاب " " كترلا نحصی نآ : هتفصو «لخلا مهرمب

 : اضيأ هلو

 هيلع رذيو حرشي مث .ةركب ىلإ ءاشعلا نم رمخ لخ يف عقنيو «يرقب محل ذخؤي
 . هئربتو هدربت اهناف ٠ . نرعلا ىلع طبريو قوحسم ربص

 :اضيأ نرعللو

 لع طبريو ةقرخ ىلع لمعيو .بيلح نبلب نجعيو قديو .رم رزب ذخؤي
 . عفان «نرعلا

 :اضيأ هلو

 ىلع طبريو .رمخلا لخب نجعيو , عيمجلا قدی « ةیوسلاب صفعو ةرغم ذخژی
 . ىلاعت هللا ءاش نإ عفان «نرعلا

۱۷ 



 ہود ع ہا

 صوسصفلا كيرحت ةاوادم يف

 .كل هتفصو ام ىلع ءهتامالع تيأر اذإف :صوصفلا كيرحت امأو

 ةكرحتملا صوصفلا اهب كسمتل .تفز ةقزل صوصفلا ىلع قزلت نأ يغبنيف

 . اهعضاوم ىلإ اهدرتو
 لثم طشم اهيلع ىوكي نأ يغبنيف اهعضاوم ىلإ اهدرت لو ةقزللا حجنت مل اذإف

 . بابلا اذه لبق هتركذ يذلا ناطرسلا يك

 لا اهدریل .نخس نارطقلاو « حيرارذلاب صوصفلا برضی نم سانلا نمو
 . اهعضوم

 . كلذ ملعاف ,هب اهکسمتل رانلاب يكلا وأ تفزلا الا ءاود ام یرآ الف انآ امآو

۱۷۵ 



 ه2

 سشابقللاةاوادم يف

 .رعشلا نم ةدملا '""نافوش ببسب شابقللا ضرع اذإ امأو
 .نيلي ىتح هب همزلتو .هيلأ ليلكإ هيلع دشي نأ يغبنيف
 ضعبب هبظاوي كلذ دعب مث .هيف ام جرخيل رانلاب حتفي نأ يغبنيف نال اذإف

 . ةفشنملا تارورذلا ضعبب وأ ءاهركذن يتلا مهارملا

 هتاوادم يف لمعتسيو .محللا نم ةلضع ىقبيو محلي عون شابقللا نمو
 حلاعي كلذ دعب مث ءهلصأ نم هعطقي ىتح كركلا يف لمعتسي ام لثم داحلا ءاودلا

 . اربي ىتح رورذلاب وأ مهرملاب
 . ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ مهفاف

۱۷۹ 



 قوس ىو )سنو

 رعشلا ف قوتفلا ةاوادم يف

 لضعت ال هذه نأ الإ ءرعشملا نم ةدملا نافوش نم اضيأ يهف :قوتفلا انمأو
 . هحوتفم اقوتف یقبت لب .محلت الو

 يذلا لخلا مهرمب نهدت وآ تيلالا اهیلع دشت نآ يغبنيف اهجالع امآو
 .هدحو كترلاب سیکت وأآ .هانرکذ

 :اضیا هلو

 ‹ عمشو «درو نهد يف بوذیو .عیما قدی جنس ادرمو قورع ذی
 . لاعت هللا ءاش نإ أربي نأ ىلإ قوتفلا هب جلاعيو

۱۷۷ 



200000 

 نوحمسلا ةاوادم يف

 "”:نوحمسلا ةاوادم امأو

 ضعب رانلاب هيلع يوكت نأ يغبنيف بهذي ل ناف «ةيلألاب مزلت نأ يغبنيف
 .اعيطقت هيلع عطقت وأ .كبجعت يتلا قراوطلا

 . ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ مهفاف

۱۷۸ 



 نورك كر ررر

 قاقشلا ةاوادم يف

 :قاقشلا ةاوادم امأو

 ةيلأ نهدب .فيشنتلاو ,.لسغلا دعب نهديو «رتافلا ءالاب لسغی نآ يغبنيف

 . ناهذلاو فيظنتلاو ليسغلاب هبظاوتو «لخلا مهرمب وأ «رودقلا رفزب وأ

 نع دريل هرعش ىلع هطبريو هلعن تحت دلج خوراشب هلعني نم سانلا نمو
 . ىلاعت هللا ءاش نإ عفان هل وهو قوادنلاو .خسولا قاقشلا

۱۷۹ 



 ښار ررر ہر

 رفاحلا قيص ةاوادم ف

 فتك عجو نم نوكي هنأل «هتمالعو رفاحلا ةقيض ببس ىضم ايف انيب دق

 .كلذل رفاح لا قيضيف .هديب هحيولتو ناويحلا

 سه رانلاب رفاحلا لوح ىوكي نأ :هتفصو ''”.بيوقتلاب نوكي هجالعو
 مهكعماف مدلا ىرج اذإف «ةيرفاوحلا نيكسلاب مهحرجت مث .لوطلاب ارب نم قراطم
 ةحيفصب هلعنتو محشلاب هولمتو هعصق رفاحلا فسنتو ءايفاش اكعم نشخلا حللاب
 . ةعساو

 , مايأ ةعبرأ لك يف هيلع ريغتو ؛ةيلألا نم اليلكا بيوقتلا كلذ ىلع لمعت مث
 . كل هتفصو ام لثم هلعناو .فسنلا هيلع داعا رفاحلا لاط |لکو . هب هبظاوتو

 علطيو .قيضلا رفاحلا كلذ لصني نأ ىلإ «ليعنتلاو ةيلألاب هبظاوت لازت الو
 .ايموي نيعبرأ ةدم . عساولا رفاحلا

۱۸۰ 



 نور س نر ی لو

 قساطلا ةاوادم يف

 . ناويحلل ضرع ىتمف : قباطلا امأو

 .نادرقلا تيب نم ابيرق .كبانسلا سوؤر دنع نم رانلاب هشخبت نأ يغبنيف
 هيبش ضيبأ رزب وأ .رفصا ءام هنم جرخي كلذب هتشخب اذإ كنإف ,ةيمحملا ةاوكملا سأرب
 .ارتفم نارطقو ةيلأ نهدب عضوملا ىلع كلذ دعب مقوی مث .شاخشخلا رزبب

 بشلاو .جازلاو .صفعلا :شيخبتلا عضوم ىلع رشني نم سانلا نمو

 هنهديو .رانلا فالخ نيكسلاب هترکذ يذلا عضولا يف ؛ هقشي نم سانلا نمو

 دعب ناويحلا مف كوسيو .نارطقلاو ةيلألا نع اضوع ""يماللاو .تيزلاب كلذ دعب

 .مدقت امهيف مفلا يف قباطلاو قالسلا ةاوادم يف اهتركذ يتلا تاكاوسلا عيمجب .كلذ

 . ملعا لاو

۱۸۱ 



 یر سہی

 رفاحلا 9 رزقلا ةاوادم ف

 : رزفلا رفاحلل ضرع ىتم امأو
 رعشلا تحت نم رزفلا لصأ ىلإ دمعت نأ : هتفصو حييبدتلا هتاوادم يف يغبنيف

 ءاضراعم اغلاب ازح رانلاب هزحتف

 . ىمدي داكي نأ ىلإ ريبكلا دربملاب رفاحلا يف رزفلا عيمج دربت مث
 .رزفلا لوط ىلع طبريو ' ”« مكركلا نم ءيش حم زعاملا لك محش قدت مث
 .محش اهتحت ةحيفصب هلعنتو .'' ”ةعصقلا فشن لفسأ نم رفاحلا فشنت مث

 .ةيلألا نم اليلكأ رزفلا لصأ ىلع طبرتو

 لاط املك ليعنتلاو فشنلاو .هلوط لع محشلاو .هلصأ ىلع ةيلألاب هبظاوتو

 .اموي نيعبرأ يف ميلسلا رفاحلا تبنيو روزفملا رفاحلا لصني نأ ىلإ .هرفاح
 . ملعا هللاو انعم حصو رفاحلا يف ,رزفلا عيمجل هانبرج يذلا اذه

۱۸۲ 



 نور وب نیر بیر

 ةلمنلا ةاوادم يف

 : ةلمنلا ةاوادم امأو

 ره خينرز ذخؤي مث . نفعلا نم اهیف ام عيج جرخيو .فظنت نآ يغبنيف

 . ةلمنلا ىلع طبریو . يبص لوبب عيمحلا نجعيو« ءىفطم ريغ «ريجو «رفصأو
 :اضيأ هلو

 زعاملا ىلك محشب نجعيو .ةيوسلاب لدرخو .موثو .ةلفدلا قرو ذخؤي

 .اهلصأ نم اهعلقي هناف اهيلع طبريو . مكركلاو
 . نانشألاو ءنوتيزلا قرو هيف ىلغأ ءاب تلسغ اذإ ةلمنلا نأ ليق دقو

 نإ أربتو بهذت اهناف اهانركذ يتلا ةيودالا هذه دحا لیسغلا دعب اهیلع طبریو
 . ىلاعت هللا ءاش

۱۸۳ 



 سر یر بیر

 ةرسقولا ةاوادم يف

 دنع هدي سرفلا قلعو رفاحلا ىلع تيقدو .ةرقولا تامالع عيمج تيأر اذإ امأو
 . اديدش اميلعت كلذ

 سرب هشبناف .قرقولا عضوم كل رهظی نأ ىلإ رفاحلا فسني نأ يغبنيف
 مث ءاهفظنو ةدلا عيمج اهنم جرخأف ةجضان ةرقولاو ءادوس ةدم هيف ناك نإف .نیکسلا

 .ريج هيف برض دق راح تیز : هتفصو امهرم اهیلع لمعا

 ةلاخنلاو نمسلاب اهیلع ردحت نآ يغبنيف ةدم اهیف الو حضتت م ةرقولا تناک ناو

 .دابل وآ دلج نم اخوراش هیلع لمعتو ءاقوقدم حش ناويحلا فك يف لمعت وأ .ارتفم
 . ناويحلا جرع نكسي نأ ىلإ ءاملاو ةوادنلا نم هيلع زرتحيو

 لعنب الإو «رفاحلا طسو يف ةرقولا تناك نإ ةحيفصب : هلعناف جرعلا نكس اذإف
 . هباقعآ يف وأ رفاح لا مدقم يف ةرقولا تناك نإ ضيرع

 . ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ مهفاف

۱۸ 



 نوش رر یر ہر

 ةشيشمتلا ةارادم يف

 :رامسملا نم رفاحلا ششمت ىتم امأو

 نأ يغبنيف . ءيش رفاحلا يف رامسملا نم رسكنا دق ناك نإ رظنت نأ يغبنيف

 ل ءيش هنم رفاحلا يف يقب ىتم هنال « ةلدرخلا ردقب ناك ولو .هنم هعلقتو . هيلع صرقت

 تار رتل يتحول تلي و هنم هعلقت ىتح سرفلا جرع نكسي

 عضوم دست مث .محشلاب رایسلا عضوم رطقف هنم روسكملا رامسملا تعلق اذإف

 برقأ هريماسم نوكيو ءاليسم اشخب شخبلا كلذ ريغ هل شخبتو .قشولاب ضرقلا
 تيزلاب ريبدتلا اذه دعب سرفلا رفاح ىلع نشخت مث . ةمدقتملا ربماسملا كلت طخ نم
 .ةوادنلا نم زرتحتو «نارطقلاو رام

 نال . ةطقللاو ةرقولاو ةشيشمتلل اعبات هانرکذ دق انك انإف فكلا علق ةفص امأو

 هنع لفغیو .ضارمألا هذه ضعب هيرتعيو , عجولا ىلع اروبص نوكي ام ناويحلا نم

 رمألا رطضيف . هرعشم نم قتفيو هرفاح عيمج يف ةدملا بعلتف .هجارع ةلقو هريص ةدشل

 كلد نم هصوصف تیعل الاو ءرفاحلا نم هتحت ةدملا تبعل ام عيمج علق ىلإ كلذ دنع

 . هرفاح مقوو

 هتحت تبعل يذلا ولخلا ىلإ لصت نأ ىلإ رفاحلا فسني نأ .فكلا علق ةفصو

 تيزو ريج هيلع لمعي مث .هعيمج ةدملا قوف نم لبط يذلا نرقلاو رفاحلا علقيف .ةدملا

 .راح

۱۸۵ 



 .ةنخس تاكولع ةقزل هيلع لمعيو «فكلا علقي نم ةرطايبلا نم تيأر دقو
 «موي لك هيلع هريغنو يغ ال راحلا دامرلاب الإ فكلا علق جلاعن الف نحن امأو

 .ةيداملا هنع عطقنيو رفاحلا فشنيو e ىلإ

 لمكتست نأ ىلإ قوحسملا بشلاو نارطقلاو تيزلاب TET مث

 .رفاحلا ةفوشن

 .ضيرعلا لعنلاب وأ ةحيفصلاب كلذ دعب هلعنن مث

 . ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ مهفاف

 امك



 سیدر ہر

 ةراجحلا مطل ةاوادم يف

 : كلذ ىلإ رظنت نأ يغبنيف .رجح هفك يف سرفلا مطل ىتم امأو

 لعنلا كلذ نم لقثأ «ليقث ضيرع لعنب هلعناف لعنلا ةفخ ببسب ناك ناف

 ابيرق مهطحو هريماسم عفرأو . مدقملا سأر ىلإ هيلع هلبسأو .ضرعأو هيف ناك يذلا
 .رفاحلا نم

 هرفاح ىلع ردحيو . سرفلا فخي نأ يغبنيف فسنلا ةوق ببسب كلذ ناك نإو
 تيزلاب رفاحلا نشخت كلذ دعب مث ؛ةحيفصب لعني وأ .ارتفم ةلاخنلاو نمسلاب
 . ىلاعت هللا ءاش نإ نارطقلاو

YAY 



 رشد وون بب)

 ريماسملاو ماظعلا طقل ةاوادم يف

 . كلذ ريغو ريماسملاو ماظعلا نم ائیش هفک يف سرفلا طقل یتم امأو

 اریوقت نیکسلا سارب ةطقللا مضوم روقی مث ءهنم كلذ علقي نأ يغبنيف
 مظعلا كلذ نم ءيش هيف رسكنا نوكي الثل ؛ةطقللا رخا ىلإ هيلع ىصقتسيو ءارودم

 .رامسملا نم وأ

 ةطقللا عضوم يف هبلقاو ءاتيزو انارطق هل لغاف روسكم ءيش هيف نكي مل نإو
 .رفاوحلا ضارمأ بعصأ يه ةطقللا نأل .ةوادنلاو ءاوهملا برشی الغل ءانخس

 رز ناو .تیزلاو نارطقلاب حیقولب مزلیو .اخوراش ناو دی لع لمعت مث

 . هقوف نم انخس نارطقلاو تیزلاب هيلع نشخ مث
 . ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ مهفاف

۱۸۸ 



 نوش)و نا د) بيد

 لجرلا يف ةعصفلا ةاوادم يف

 سرفلا رثعي امدنع .هديق ينعأ سرفلا غسر يف ثدحت اهنإف ": ةعصفلا امأو

 . اليلق ارثع هيلجرب
 : هتاوادم يف يغبنيو

 . اهعضوم ىلإ ةعصفلا دعقی یتح ناسنالا لجرب سرفلا دیق سادي نأ

 . ارتفم اقوقدم ضیبالا نومکلاو تیزلاب خرمی مث
 .قورح وآ دابل ةفافل ةعصفلا عضوم لع فلتو

 . عفان هنإف ثالث وأ نيترم هب كلذ لعفيو

 ةوق بسح ىلع تفزلا ةقزلب وآ .رابحلاب الإ دري ال ام ةعصفلا نم تيأر دقو

 . كلذ مهفاف ءاهتلقو ةعصفلا

۱۸۹ 



 یورو ضن ن) بار

 درسا ةاوادم يف

 . تامالعلاو بابسألا ركذ دنع اهانركذ دقف :درجلا ةمالع امأو

 .رانلاب الإ هل جالع الف هجالع امأو

 «تايكلا باب يف كبجعت ىتلا تازارطلا ضعب وأ زارط هيك ةفصو

 ۱ . ملعا لاو كلذ مهفاف

ew 



 یریش)و ررر ې الر

 حشفنلا ةاوادم يف

 يف هضوختو ناويحلا فلع للقت نأ كلذ نم يغبني ام لوأف : خفنلا ةاوادم امأو
 ءرملاو ,ريصلاك .مرولا شفت يتلا ةدربملا تادامضلا ضعبب هخطلت مث .درابلا ءاملا

 .هانبرج ام یع ردسلاو .لخماو , جنيبكسلاو
 .لخاب نجعو ءراحلا تيزلا بسك ذخأ اذإ هنأ : ةرطايبلا ضعب يل ركذ دقو

 .هب بهذي هنإف .فلعلا ليلقتو ضيوختلا دعب . خفنلا ىلع خطلو

 برزي هنإف ءاراح نارطقلاو حیرارذلاب هبرضیو . خفنلا طرتشي نم سانلا نمو
 . بوقرعلا رمضيو .هلخاد يذلا ءاملا عيمج هنم

 مث .ءالا نم هیف ام میمج جرخأو .ةيمحملا ةاوكملاب خفنلا قش نم تيأر دقو

 . خفنلا نم ناويحلا ءىربف .تفز ةقزل كلذ دعب هيلع قزل
 ردقب راصو محلتو .ناويحلا بوقرع مروف .هلثم رخا سرفب لمع هتيأر مث

 . عجني ال امو عجني ام هنمو ةرطاخم هيف جالع اذهو .أربي ملو ةخيطبلا

 . ضيوختلاو . خاطللا نم اهتركذ يتلا تاجالعلا هذه عيمجب خفنلا أربي مل اذإو

 بسح ىلع زارط امأو ,ةلخن امأ ةكبش هيلع ىوكي نأ يغبنيف «لزبلا وأ .طيرشتلاو
 . ملعا هللاو .لويخ ةدع يف هانيأر اك راتخي ام

۱۹ 



 نوشروس یر بیر

 ۲۳: خللل امأو

 .هانبرج ام لثم اهانرکذ يتلا .تاکولعلا ةقزل هروهظ لوأ هيلع قزلي نأ يغبنيف

 . هعضوم یا لصفلا كلذب دربل تفز ةقزلف حجنی مل نإف

 : اهتفص هذه ةلخن هیلع یوکی نآ يغبنيف لصفلا دري ملو كلذ تلعف اذإف

 < -«یس

۱۹۲ 



 نرتش)» یوا یر ایر

 عملا ةاوادم يف

 . مدقت ایف انرکذ ام یع مختلا نم وهف "" : عمقلا امأو

 .فلعلا لیلقتو اهانرکذ يتلا ةيودالاب دیربتلاو .صضیوختلا هجالع يف يغبنيو

 .خفنلا يف لعفی ام لثم
 « حلم اهیف ةرص ذخُوی مث ,هعيمج عمقلا طرشي نأ يغبنيف بهذي ملو أربي مل نإف

 راح وهو ؛طيرشتلا ىلع هب دمكتو «هيف ةرصلا كلت سمغت مث مجلس تیز لغیو

۱۹۳ 
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(۳) 

(۳) 

 مصمم )٤

(1) 
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(^A) 

 ةمباسلا ةلاقملا يشاوح

 . رثاکت :رثکو عمتجا : :دلخلا ادن

 5١(. 5/7 نانلاز لاملا نم ةرثكلا : : ةادنلاو ةأدثلا .(۱۱۱/۳ ناسللا) .اوممتجا : ؛اودن موقلا ادن

 ۰ .رانلاب نيموسوم نيطخ :ران نیقرطم

 دقو .رانب يضيبأ طخ وه انإو .قارطلا كلذف .رهاظ نم اهنذأ طسو لع رانلاب مسوت ينلا يهو ةقورطم ةجعن

 .(۵۸۹/ ۲ ناسللا) .اقرط اهقرطن اهانقرط
 عماجلا) ةللحم ةيذاج ةنيلم ةنخسم ةوف هل ٠ .ردنكلاب اهييش بش ناک ام هدوجأو .هلكش يف انقلا هبشي تابن غمص وه : ةنق

. 7/1 
 غومصلا نم يهو فیفخ ضيبأو دوجألا وه رفصأ هنم هلثم وأ انقلا راجشآ نم ذخژی غمص يهو دزرابلا يه

 .(۲۲۹/۱ ةرکذتلا) . ةسباي ةراح نينس رشع اهاوق ىقبت يتلا

 .(۱8۱/۱ ةرکذتلا» جلیتار لاقیو ربونصلا غمص وه : جنتارلا
 ۲-2 عماجلا) ريونصلا غمص وهو , ةنيشرلاو ةنيجرلا يهو اضيأ جن نایتارلا وه وه : جنیتار

 ..يشلا يناص : حشرتلا ذا . رظ اک اهنم حشرت ام ال .تاراصعلا نم بسر ام وه : يردرد : تیرلا يردرد

 .لصالا اهعبط يف عبتتو .هردک : يردردلاو

 يف اهعفن دتشا مهارملا هب يقسو .تارم سحخ ءام هنزوب خبط اذإو . لبسلا ولجيو حارحلا حلصی : تیزلا يردردو
 . (۱۳۳/۱ ةرکذتلا) اهنم داری ام لک

 وخر راوخ هبشحو .لثئالا بذهک بده هقروو .لثالا تابن لثم ءاوتسا يف لوطیو ومسب رجش وه :نابلا نهد

 نورق هبشت هترمثو .ةرضخلا ديدش رضخأ ليوط وهو بصقلا يف تبني هبدهو ,رضحخ ةجمس هنابضقو ,فیفخ
 نهد جرختسب هنمو قتسفلا لثم ربغأ ضيبأ هبح رثتناو قتفنا ىهننا اذإو ,هبح اهيفو ةديدش اهترضخ نأ الإ ايبوللا
 .(۷۹/۱ عماحا) . نالا

 ةدوسلا رائالاو لیلاتلاو تابوطرلاو ندبلا لوضف نم ةضراعلا راثألا نم هجولا يف رهظی ام ولج ةوق هل : نابلا نهد -
 .(۱۱۲/۲ عماحما) حورقلا لامدنا نم ةضراعلا

 عفنیو .ماروألا للحيو .دبكلاو ةدعملا يوقيو . جلافلاك دراب لكو تالزنلا حالصا يف لعفلا يوق :نابلا نهد

 v/1). ةركذتلا) انهد ةقيقشلاو اطوعس نالا نم

 ةمئاسلا ىلع هنيلأو هلك ضمخا ربخ وه :ةفينح وبأ لاق .لُجن عمجلاو .ضمحلا قد نم برض :ليجنلا

 ناسللا) یضمخا نم بزرض وهو .مرفا قرو نم رسكت ام :ليجنلاو .ليجنلا يف اهولسرأ مهباود اولجنأو
022/۳ 

 لاطرخلاو ريعشلاو حمقلاك ةيفلعلاو ةبيبحلا تاتابنلا مهأ لمشت ةقلفلا تاديحو نم ةيليجنلا ةليصفلا : تایلیجن -
 .(۱8۵ - تاحلطصلا /۳ ناللا) نخدلاو زرلاو ةرذلاو ناژ زلاو ليجنلاو

 .(۸۳۸/۳ ناسللار لوفبلا رارحا نم ةلقب كلذ لک : بذنغاو هابدنفاو : ءابذنملا
 داسللا) ةطلسلا يف وأ اخوبطم اهقرو لكؤي فانصأ هيف رهزلا للا تاكرملا نم لوحمو يونس يعارز لقب -

 . (لوأ ءزج ٠١١ ةحفص ۱۲۵ ةيشاح اضیا رظنا) .(۱۸۹ - تاحلطصلا ۳

۱۹4 



 ناقفخلا نم عفنی برغلاب سابسیلاو .بلحب ةرمشلاو رصمو ماشلاب راهشلا ىمسيو :جنایزارلا وه :رمش )٩(

 لولا رديو .تایوطرلا ففجيو جنلوقلاو ةظيلغلا حايرلا للحي : سفنلا رسعو وبرلاو لاعلا نمو .ىشغلاو

 ١44/1( ةركذتلا) رصبلا دحيو .ضيحلاو
 الب يرطع قرولا قيقد ,قاسلا عبرم .عارن نم رثكأ لوطي .قيقد تابن وهو يمورلا جنايزارلا وه :نوسينأ )٠١(

 درابلا عادصلا عاونأ ليزيو ٠حابرلاو خفنلا للحي .فيطل فالغ يف ضايبلا ىلإ هرهز دعب هرزب دلوني .لفل
 ولجيو مفلا بيطي هب كايتسالاو ءاقستسالاو لاعسلاو ءايعالاو سفنلا قيضو ردصلا عاجوأو .ةقيقشلا اصوصخ
 .(5 7/1١ ةركذتلا) نانمألا

 ةوالحو ةرارم ريسيب ةفارح اهمعط يف . يربلا رزجلا قورعب اهرادقمو اهلكش يف ةيباشُم اهيف قورع يع :مجمج )١١(

 159/١(. عماجلا) سقنلا قيضو وبرلا نم عفنت اهنإ .اضيأ
 )9/۷۲ ناسللا) برعم يسراف .ءاولحلا نم برض : ذیناف وا : دیناف 00

 . 01۹/۴ ناسللا) د اذإ ركسلا بصق ةراصع نم دینافلا ذختب

 قرولا ریغص هنم .هسقن وه وآ ,راعرعلا نم فنص وهو «ءاملا مضو ةزمملا حتف وأ .ءاهلاو ةزمهلا رسكب رب )1۳(

 لكاوألا يف عفنلا لاب .دوسا هؤاوتسا مت اذإف .نوللا رمحأ مجحلا يف ىتنلا براقيو ءورسلاك ربكو «ءافرطلاك
 ءالط بلعتلا ءادو الكأ ريساوبلاو وبرلا بهذيو .ءالجلاو فيطلتلاو ليلحتلاو تناك ثيح تانوفعلاو راثآلاو

 ۴١/١(. ةركذتلا)

 ريك رعرعلا نم فنص وه لالا : نارمع نب قحسا .ًأطحخ وهو رعرعلا هنأ ءابطألا نم ةعامج تمعز : لأ

 امو اهنولو اهردق يف ىينلا هيشت ةمسد ءارمح هترمثو .ءافرطلا قروب ةهيبش قرو هل فوصم ريبك رجش وهو بحلا
 رکا وهو ورسلا قروب هیبش هقرو ام هنم نآ كلذ نافنص : لپمالا :سودیروقسید .رما هنولو یون هل هلعناد
 ةرمث نم ذخا اذ| :فیرشلا . ءافرطلا قروب هیبش هقرو ام هنمو .ةحئارلا هیرک وهو لالا نم هريغ نم اکوش

 (۷ ۷/۱ مماحما) وبرلا نم عفن قعلو لسع اهلثمو نمص ةيفوآ فصن هیلا فیضاو قحسف ةيقوا فصن لپبالا
 ةدحلاو ةحئارلا يوق لدرخلا مجح يف بح وهو .زبخ بلاط هانعمو يسرافلا هاخنان نع برعم ؛هاوخنان )١4(

 خفنلاو قاوفلاو رقارقلاو حايرلا ليزيو ةجزللا تابوطرلاو مغلبلا قرحي . يكولملا نومكلا ىمسيو .تفارحاو
 5814/١(. ةركذتلا) هريغو حبق نم هيف امو ردصلا عاجوأو
 . (175/ 5 عماجلا) ةففحب ندبلل ةبهلم ةنخسم هنوقو : سوديروقسيد -

 ةرضخ دشاو اقرو ربکأو .هاضعلا مظعأ ًاضيأ وه ةفينحوبأ لاق .زوملا :نآرقلا ينوه دمحأ نب ليلخلا لاق : حلط )٠١(
 لبالاو منغلا هلکأت .رابک القابلا نورقک هفلغو .ةحئارلا ةبيط ءاضیب ةرهز هلو لیوط مخض كوش هل سيلو

 .(۱۰ 4/۳ عماحبا) ةبصحخ ةديدش ضرأب الا تبنی الو .بلص بشع هلو ربثک میظع رمحآ هفمصو
 عماجلا) ىضغلاو هاضعلا اهعمجب ةفلتخم ءایسا هل كوشلا رجش نم رجش لک ىلع عقي مسأ ةغللا يف وه : ءاضعلا

2-۹۳ 

 صتخب ضیبا ناعون وهو فیصلا نمز هب ًافصال دجوی دانقلا كوش نم ذخژی غمص يهو اتیفاغرطلا يهو : ءاریثک (۱۱)
 يوقيو اهتدحو ةيودالا مومس رسکی «سبای دراب وآ لدتعم وهو يقنلا سلمالا ولخا هدوجاو ءالطلل رحأو لكألاب
 ۳۳/۱ ةركذتلا) يلكلاو يعم او لوبلا ةقرحو هثرلاو ردصلا ةنوشحو لاعسلا نم هتاذب عفنیو .اهلمف

 ديدش ءةرفصو ضايب نيب ,طسولا روقنم حطرفم هلکو .يربو يناتسب : ناعون وهو .يرصلا ءالقابلا : سسرت (۱۷)
 اتطاب لمقلاو نادیدلا لتقیو .رائالاو حورقلا ولجیو .ةجزللا طالخالا جرخی . ةلبقث هتحئارو ةفارحاو ةرارملا

 .(۷۹/۱ ةرکذتلا) . قیتعلا لاعسلاو سفنلا قیض بهذی لسعلا عمو ارهاظو

۱۹۵ 



 .( 261١ ةركذتلا) رمحأ لك ىلع قلطيو .بهذلا : ةيسراقلا فاكلا نع برعم : نوجر زلا (۱۸)

 هب تیمس من رمخلل لاقیو .بهذلا نول : هریسفنو يمراف مالک وه لیقو .هدوع لیقو مرکلا وه لیف : نوجرز
 ۲ عماجلا) مركلا

 رجش وهو رازنا : ةيريربلابو « حیرلا دوع : هیمسی مهضعبو .كشرز : ةيسرافلابو سيراب ملا وه : سيراب ريمأ (19)

(۰) 

(۱) 

(YY) 

(۲۳( 

(T€) 

(۲°) 

(1) 

 .دوسأ رشق هيلع ريثك كوش نیب هرمثو «ةرفصو ضايب نيب هرهزو .قدأ هنكل نيمسايلاك هقروو اهجح حافتلاك

 مدلا نايلغو ةراحلا تايمحلاو شطعلاو بيهللا .ىفطي سباي دراب وهو هترمث لمعتسملاو .ريغص رزب هلخادو
 .(۵۰/۱ ةرکذتلا) . .يقلاو نايثغلا عنمي هؤامو .ًادج ةدعملا يوقيو
 .(لوألا ءزحلا نم 747 : ةحفص /۳۹/ ةيشاح رظنا) ةوفللا دوصقلا لعل : ةقوللا

 هنم ظلغا ربطقتلاب جرختسلاو ,ةحئارلا بیط ةرفص ىلإ رقشأ فیفح هسفنب لئاسلاف : ىنبللا لسع يه :ةعيملا

 زازكلاو ردخلاو ضفانلاو ءايعالا تعفد اهب خرمو تيزلاب تخبط نإ .دمك ليقث دوسأ خبطلابو .ةرمحلا ىلإ
 .(۲۸۳/۱ ةركذتلا) اروخب عادصلاو ماكزلاو تالزنلا عنمتو .ةشعرلاو
 كلذلو مودلاك ةرجش بلح نم بلح وه : ةفينح وبأ . ىنبل لسع : هل لاقي لسعلاك نبل هل رجش وه : ىنللا

 ١١/4 ٠(. عماجلا) اهموذو اهعايمنال ؛ةعيملا» تيمس

 ليخلل ىعرم وهو .رم معطو ةبيط ةحئار هل .رارمألا نم وهو .سناكملا هضعب نم ذختي يلهس تابن : حیشلا
 .(۳۹۱/ ۲ ناسللا) . سضايرلاو ناعيقلا هتبانمو . معُنلاو

 71717/١(. ناسللا) ورضلا :اهنومسي نميلا لهأو ةمطب هتدحاو .ءارضخلا ةبحلا رجش :مطبلا

 عماجلا) . ضباف يش اهعيمج يف اهقروو اهرمثو ةرجشلا هذه ءاحل : سونیلاج . ءارضخلا ةبحلا ةرجش يه : مطبلا

 .(ة 8/1

 هقرو .لابجلاب رثكي . يرخص بطحلاو .قاروألا طبس .طولبلاو قتسفلا مجح يف رجش : ءارضخلا ةبحلا : مطب
 نهدلا الإ ةسباي ةراح ةرجشلا هذه ءازجا عیمجو . هتحطرف الول لفلفلاک دیقانع يف حطرضم هبحو .يرطع

 ردصلا نخسي بحلاو :الوطت ماروالا للحب اهرشقو .لمدی اهدامرو .ءالط رعشلا دوست اهقاروأ . غسمصلاو

 ةوخرلا ماروالاو ةوقللاو جلافلاو لصافلاو بصملا عاجوأو ءايعالا للحي هنهدو تابوطرلاو مغلبلا عطقيو ةدعملاو

 .(1۸/۱ ةرکذتلا) .لاح لك يف يكطصملا نم عفنأ هغمصو ءالط

 . (ةسداسلا ةلاقملا يشاوح نم (۲۸) ةيشاح رظنا) يمطخلا :ةيمطخلا

 نيشلا تبلقف ٍبْنُك :ةيسرافلاب هلصأو برعم بسّكلا :روصنم وبا لاف . نهدلا ةراصع : مضلاب : بلا
 .(۲۵4/۳ ناسللا انيس

 نم ذختی هنال كلذب يمس ایناو .سرتلا :رینعلاو .سرولا لیقو نارفعزلا :رینعلاو . فورعم بیطلا نم :ربثعلا
 .(۸۹1/ ۲ ناللا) ربنعلا اه لاقب ةيرحب ةکمس دلج

 بهشالا هدوجاو ,دیعب ةباد ثور وآ رحبلا دبز هنأ لاقي يذلاو .رحبلا يف نيع عبن نظي اميف ربنعلا :انيس نبا -

 نم ًالادتعا دشأو هل رثكم ةسيئرلا ءاضعألا يف حور لك رهوجل رقم وه .دوسالا هزدرأو رفصالا مث قرزالا مث
 .(۱۳4/۳ عماخار كسلا

 حلافلاو يلكلا ضارمأو .دبكلاو ةدعلا فعضو ردصلا للعو فتالاو نذالا ضارمآو غامدلا ضارمآ رثاس عفنی -

 .(۲۱۸/۱ ةرکذتلا» یوقلا شعنیو حاورالا ظفحيو ساوحلا يوقيو , لصافلاو ةوقللاو
 لثم خترلاو خرتلا : ناتخل ایهف : يرهزالا لاف ؛ يطرش خرتاو يطارش خترأ : لاقي .نيللا طرشلا : خرتلا : هحرت

 ١1/١”7(. ناسللا) بذجلاو ذبجلا

۱۹۹ 



 .(177/7 ناسللا) نهذأ :هب خرفو ,هنهد :اخرت هخرمو ,اخرم هخرمی نهدلاب هعخرُم : خرم :خرمی (۲۸)

 . ثوئرطلا غمص هلعج نم طلغو بهذلا نازلو نشوو جشآ :لاقیو :قشآ (۲۹)
 ةبلصلا ماروالا هب تدمض ناو .يرطلا تبنتو نفعلا محللا لکأت ةداح ةفمص : قشولا : نسحما نب شیبح
 .(۳۵ 74/١ عماجلا) اهتجضنا

 ۱ ٠ (هزجلا اذه نم ةسداسلا ةلاقملا يشاوح نم 4 ةيشاح رظنا) :ردسلا (۳۰)

 .اکوش لقاو ارمثو اقرو مظعأ نوكيف تبنتسيو .لمرلاو لابجلا يف تبني فورعم رجش
 .قبنلا وه :هرمثو .رعشلا دشيو اهمعنيو ةرشبلا يقنيو خاسوالا عطقبو ًارورن حارجلا محلي هقرو قيحص
 137/1١(. ةركذتلا)

 . قشألا وه : قشوانق (۳۱)

 خلکلا : رصمبو قشوانق : ماشلاب فرعیو .همحلپ هنأل بهذلا قارل .میحاب ةيسرافلا نع برعم : قشا

 ةرح نیب اهرهز ضایب یا ةبغزم قاسلا ةقيقد ةريغص ةرجش نم طرشلاب ذخزی غمص وه . نوفاینوما : ةينانويلابو
 .(4 ٠/١ ةركذتلا) .لالحنالا عيرلا نيللا ضيبألا هدوجأو «ةفرزو

 ضايب نيب مسج نع طشکنت ةرمحلاو داوسلا ىلإ رشق اهیلع ةظيلغ ضرالا ین راوغالا ةديعب ًافورع نوکی : ثاغلا (۳۲)
 نونباو عرصلا نم عفنی . ةفيفخ ةرارم عم ةوالحلا ىلإ براضلا ةحئارلا بیطلا نیزرلا هدوجا .ةرفصو

 . كرولا يف امو ةبكرلاو انلاو لصافملاو سرقنلاو رهظلا عاجوأو مغلبلا ملقیو . ةيوادوسلا طالع لاو ایلوخیلالاو
 ۵22۸ ةركذتلا) . بصعلا فعضو ىثولاو رسكلا ريجيو

  (FT)هب جلاعتي ءيش * دعب ًائيش هنم هيلع بص اذإ الطن ءالاب هسفن نالف لطن : لاقب : لطن .

 ناللا) اليلق اليلق هسأر ىلع هبصت مث زوك يف ةيودآلاب خوبطملا ءاملا لعبت نأ وهو : لوطنلاب ليلعلا س أر تلطنو

 ۵3۸و

 ةحئار هلو بغزم رغ|اهقرو .قرولاو ناصغالا ةرثكو مظعلا يف نامرلا رجش براقي ىتح هرجش ربكي دف : فونرب (۴۳۸)

 ضرعي يذلا عرصلا نمو نایبصلا عاجوا نم هقرو ةراصع عفنت دقو .ديقانع يف ًاريثك ًارهز رهزيو «ةعشب ةداح
 .)۸4/۱ عماجلا) ددسلل حتفم ماکزلا نم عفان هقرو مشو «ةدرابلا ةظيلغلا حايرلل دارط وهو .لافطألل

 ۱ ةركذتلا) . لمديو حورقلا ففجي هسباي قيحسو -

 . يناتسبلا نم اقرو رغصأ يربلاو «يناتسبو يرب هنم :ةحالفلا :باذس (۳۵)
 ةشعرلاو جلافلا نم عفني .هنهدب خيرمتلاو هلكأ ,لاحطلا نم عفنيو ةدعملا يوقبو يهشي وهو :انيس نبا

 . قاوفلا نمو . جنشتلاو
 . ١/7( عماجلا) جنلوقلا هيرتعي نملو ىلفسلا ءاعمالل اهعفنأو حبرلل اهلك لوقبلا درطأ : يزارلا

 : ةطنمحلا نم ةذوخأملاو .ةراح اهلكو .لبلا دعب رشقلاو نحطلاب جرختسملا بوبحلل سباللا رشقلا يه : ةلاخن (*7)
 جراخ نم تدمض نإو . نيهقانلا يذغتو ةظيلغلا حايرلاو ردصلا ةدمو وبرلاو نمزملا لاعسلا اهخوبطم عشب

 يف لوبلا عنمت :سدعلاو ءالوطن ةكحلاو ىرشلا نم عفنت :ريعشلا ةلاخنو . . مرولاو لهرتلاو ةيعاسلا تعنم
 .(۲۸۶۱/۱ ةرکذئلا) اروخب لمقلاو ماقمقلاو : شارفلا

 .رانلاب يكلا لاکشا نم يه :ةسمشلاو ةلخنلاو ةقراطلا (۳۷)

 . لوالا هزمبا نم والا ةلاقلا نم مساتلا بابلا : يف درو ایک . قفرلا لصفم وه :ریصقلا (۳۸)
 . نیریصقلا : ينعآ هيدضع رصقو :اهتاذ ىلوألا ةلاقلا نم رشع مبارلا بابلا یف ءاجو

 .(ةیماع) رسکلا نود خسفلا :انه :ريعشتلا (۴۹)

 . (۳۲۰/ ۲ ناسللا» ةديدحب ءجو وا يمر وأ نعطب ءامدالا :راعشإلا
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 . .يش نم هزج عطق : ملفو ملف
 . ةمالقلا : هنم عطق ام مس او نیملقلاب هعطق : : هملول هلي دوعلاو رفاحلاو رفظلا هل

 .(۱۵۱/۳ ناسللا) ةرثکلل ددش .يرافظا تملقو يرفظ تعلق : يرهوجلا لاق

 وحن راثآلا علقيو دئازلا محللا بهذي قرحم ءالج لاكأ . عونصم وأ ساحنلا نداعمب دجوي يندعم امإ :راجنزلا
 مهرملا وهف ضيبلا ضاييو ءارمحلا اريثكلاو قدنبلا قرح عم لعج نإف اريثك ملی نکل ةقيتعلا حورقلاو صربلا
 (۱۵۷/۱ ةرکذتلا) ندبلا حطس يف ام لک نم مفانلا مظعالا

 دئازلا محللا لکأیو لمدیو حورقلا ففجیو .روسابلا طقسی عقنلا ریثک .لعفلا بیجع :راجنزلا مهرم -
 .(۲۵۱/۱ ةرکذتلا) ةدساف ةدام قبی لو ,ةديملا محللا تبنیو تانوفعلاو

 ةديدشلا عاجوالاو .ةراحما ماروالا رثاس عفنی . باعللا : اهانعم ةينايرص ةظفل :(نولخادلا) : نولیخادلا مهرم
 .(۲۵۱/۱ ةرکذتلا) تابالصلاو تاجارخلاو بصعلا دقعتو

 »)۳ عماجلا) ضضحلا : نالوا

 للحي .لفلفلاك دوسأ ابح رملت ةربثک عورفو رفصا رهز اه ةرجش ةراصع وهو .رصمب نالوخلا وه : ضضح
 بيهللاو راثألاو برجلاو ةكحلاو ةلمنلاك ةثيبخلاو ةلئاسلا حورقلا عنميو قرعلاو لاهسالاو مدلا سبحيو ماروألا

 برجا نم عفيف فايشألاك كحبو ءالطو ابرش بلكلا ةضعو لكلا ةرارحو لاحطلاو ناقريلاو شطعلاو

 .(۱۱۸/۱ ةرکذتلا) . ءالطو الحک ةعمدلاو مرولاو رصبلا فعضو اشعلاو قالسلاو

 جازلا يوطرملل ًاقفاوم اهسبل راص كلذلو .سبلت يتلا دولحبا رثاس نم ًاناخساو ةرارح دشآ راح هدلج : بلعللا

 الو ندبلا تابوطر بذجت ةلدتعم ریغ ةطرفم هنرارح .ةرارح لضف هیف بلعلا ورف .دربلا هیلع بلاخلا ناک نلو

 و . ةرارحلا يف بلعللا ولتب رومسلا : يزارلا . نیرورحملل حلصت
 اذکو . !دج ابیجع اعفن اهنم عفن ةعجولا لصافملا هب تيلطو ءاملا يف بلعثلا خبط اذإو :انيص نبا : بلعللا ءام

 ١/١ ٠(. عماجلا) . هيف خبطي يذلا تيزلا

 نم ربكأ ءاضيب ةرمث اهو حافتلا ةرجش بشخ هبشب بشخ اهل ةليلج ةرجش ةعيملا ةرجش : سوديروقسيد : ةعيملا
 ةعيملا ةرجشلا هذه رشقو ,نهد اهنم رصعي ةمسد ىونلا لخاد يتلا اهترمثو «ةرارم هيفو اهرهاظ لكؤيو .زوجلا

 . ضايبلا ديدش ضيبأ غمص وهو نابهرلا ةعيم وهو ىنبللا اهتغمصو . ةلئاسلا ةعيلا جرختسی هنمو ةسبايلا

 نم عفنت ةعيم لاو . ةحوحبلاو لزاونلاو ماكزل !او لاعسلا یفشت تراص كلذلو جضنتو نيلتو نخست : ةلئاسلا ةعيملا

 ۶ عماجلا) ةسبايو ةبطر روئثبلاو برحلا كسمتو ندبلا رهاظ ورق

 .روُبص هعمجو ةريَص هتدحاو .رم رجش ةراصع :ريّصلا
 ريثك وهو ءاريثك نخلأو ضرعأو لوطأ ربصلا قرو نأ ريغ رضغخالا ن نسوسلا تابنك ريصلا تابن : ةفينح وبأ لاق

 .(8۱۳/ ۲ ناسللا» دج ءاملا

 شيعتو راغص كاوشأ اهفارطأ ىلعو ضرعأو طیبنرقلاک هعالضا ةرابص : لاقیو .(ءابلا) ةدحولا رکب :ربص -

 وهو ةحئارلا بيط قارب تتفتلا عيرس ةرمح ىلإ رفصأ امإ وهو عالضألا هذه ةراصع :وه ربّصلاو «تعضو نيأ
 ةيودالا نم ربصلاو . .يدر وهو يناجمسلا یمسی شه دمک وآ .ييرعلا یمسی ربغآ بلص وا .يرطقسلا

 . ةفيرشلا

 برجلاو ةكحلاو ءاشحألا حاير بهذي .ىلبلا نم نادبألا ظفحي : ةيودالا لاعفأ يوقيو .ةسيفنلا بوبحلا يف عقب
 رعشلا لوطي .هريغ وأ لسعب ءالط لكاوألا راشتناو تالزنلاو راثآلاو ماروالاو برش نونجلاو يباوقلاو حورقلاو
 .(4۳/۱ ةرکذتلار عارقلا دعب هتبليو هطفاست عنمیو هدوسیو

۱۹۸ 
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 ضارمأو قلحلا عاجواو ةئرلاو ردصلا يقني .ردنکلاک رجش غمص وه .ةغمص هب داري «قالطالا دنع : لقم
 راثآلا رئاسو يباوقلا .ىربيف جراخ نم یطیو .یلکلاو ددسلاو اهحایرو دبکلا فعضو لاعسلاو وبرلاو ةبصقلا
 .(۲۸۰/۱ ةرکذتلا) . لای

 هقرو بغزم نشح عارذ قوف لوطی رجش وهو . هضایبل رق رقبلا بيلح هانعمو ريشولك نع برعم يسراف :ریشواخا

 خمص اهنم لیسیف ةرجشلا هذه طرشت . معطلا رم ,نوسینالا براقب ًارزبو ,رفصا ارهز فلخم ,نوتیزلا قروک
 ضیخا ردب ؛ةدرابلا ضارمالا رثاس نم عفنی .ریشواحلا ره ةرحو داوس نیب هرهاظو ضيبأ هنطاب ناك دمح اذإ

 عرصلاو مومسلاو لزاونلا عنميو ماظعلا ربجيو ةحيحصلا فعضيو ةفيعضلا باصعالا حلمي . نينجلا جرخيو

 .(4/ ١ ةركذتلا) عجولا نكسيف نانسألا هب ىشحتو الحك نيعلا ضايبو

 . ادفر هدفي هيلعو هدفر دقو ءامهريغو لجرلاو حرسلا ةماعد : : ةدافرلا

 ناسللا) .ةدافر هل تلمج اذ] ادفر دف دفا ريعبلا لع تدفر :دیز وبآ .هدفر دقف :ائيش كسمأ ام لكو

e 

 ةلفحج راطيبلا هب دشي ٌقانش وهو ء ةبادلا راطيبلا هب ريزي ام :رايزلا . اهكنح يف رايزلا لعج : ةبادلا ریز ) :اهريزي

 .(۷۰/۲ ناسللا) . هتلفحج يولي يأ ةبادلا

 . ةفضرلا يه ةبكرلا ةكلفو . ةكلف وه ريدتسم لك :ةبكرلا ةکلف
 ۰6۱۱۲۳۹/۲ ناسللا» . ناسللا لصا سأر یلع ةثتانلا ةنغا : ناسللا ةكلفو .هنم رادتسا امو هبناج :روزلا ةكلف
 اهلک نادیدلا جرخ ؟ يقلاب مغلبلا ج خي بطر هرزب . سبای راح . عفانلا دومحم .راغص لصب هلصأ تبن : سجرن

 0 محليو رسكلا ريجيو ءامدلاو ماظعلاو روشقلا ليزيو .نوطبلاو ماحرألا يف امو

 ۱ ا ًاقلطم

 . هتنتمو هتحلصأ :ةبابرو ار برا مال تر :ببر
 .(۱۱۰۱/۱ ناسللا) یحایرلا ضعب وأ نيمسايلاب هتودغ : نهدلا تر : : ينايحللا لاق

 نيواوْه هعج نال نوواه هلصأ ناک : هیف قدی يذلا اذه : برعم يسراف ,نوواماو .نواماو .نواها : نوا
 نیعلا مضب لغان مهمالک ي سیل هنال یرالا اوحتفو الافتتسا ةيناثلا واولا هنم اوفذحف . نیناوق نوناق لثم

 .(۸۸۸/۳ ناسللار

 .(۵۱/۳ ناسللار رفاحلاو ةنثلا نيب عضوملا : يأ ؛نادرقلا مأ» تيب :دوصقملا : نادرقلا تيب

 ناسللا) . 5 عمجلاو غوبدم ريغ دلج نم دقي ٌرْيَس :رسكلاب : ذقلاو .دلجلا نم دقي يذلا ريسلا : : دقلا : : ادق

.(YA/Y 

 . (4* مقر /١/ حرشلا) رانصلا ةيسرافلابو ناثيع : يرعلا همسا ةرمحلل بشخ وه :بلد : ةسیق
 ندبلا دشیو قرعلا عطقیف هب لستغي .حارجلا لمديو ماروألا للحي .ارضلاو رانصلاو رانحلا ىمسي :بلد
 .(۱۳۸/۱۵ ةرکذتلا) . اهلک ءاضعالا يوقيو

 .(۱۱/۱ صصخلا) اهبیصی ءاد نم اهمنارق بصع :ةبادلا راطیبلا مجلب : ةمجلبلا

 عضوو قد اذإ تاحارجلا نم مدلا سبحي .ربغألا اهرهز دوجأو ةدحلاو ءالجلا ضعي اهيف جاهنملا : ةينارملا ٠ ةينرملا

 .(۱۸۸/ 4 عماجلا) لوضفلا باذأ هزام برش اذإو .اهيلع

 .(۲۳۲۵ مقر ۳۲۵ حرشلار رحبلا ة ةيح يه : : ةنيرملا -

۱۹۹ 



 ةركذتلا) . لحنلا مهرم نم برقي ءةدرابلا ماروألاو حورحلاو حورقلا يف لعفلا بيجع :نوقيلسابلا مهرم )٠٠(
0/۱( . 

 نافجالا ظلغو ةواشغلاو ةكحلا نم عفان ,ةحصلل ظفاح .لاج وهو ةيكولملا لاحكألا نموه :نوقيلسابلا لحك

 .(۲۳۳/۱ ةرکذتلا) قیتعلا ضایبلاو ةعمدلاو برحاو لبسلاو

 .(۲۰۱/۱ ةرکذتلا) توبکبلاو يلطیلطلاو نایلومیق نیط یمسی : لفط (۱۱)
 دوجأ وهو ةسجملا دراب دجو سمل اذإو ءمسد وهو ةيريفرف هيف رخآلاو , ضيبأ امهدحأ :ناعون وه :ايلوميق نیط -
 . (ءزجلا اذه نم ةسداسلا ةلاقملا يشاوح نم /۸۳/ ةيشاح رظنا) (۱۱۰/۳ عماجلا) نيعونلا

 . كاكطصالا : ساهترالاو شاهترالا عنمل : ةساهتراو ةشاهترا (57)

 .(ءزجلا اذه نم ةسداسلا ةلاقلا يشاوح نم /۸۹/ ةيشاحلا رظنا) . جنسادرملا وه : كترملا (77)

 .(۳۸۳/ ۲ ناسللا) ظلغ اذا «فیشتسم وهف .حرحا فاشتسا :لاقی .ةدلا ظلغ يا :ةدلا نافوش (11)

 .ةحئارلا ثیبخ . حيبق : حمس : نوجمس (۱۵)

 ام فظنب :ةعصقلا فشن رفاخا فشنت . دیدصو مد نم هیف ام علتقت :رفالا فسنت .ریوقتلا هبش : بیوقتلا (۱۱)

 . دیدصو مد نم هیف

 .رلاو يکطصلا نم بکرلاک ةحئارلا بیط ةرفصو ضايب نيب يدنه رجش غمص : يمال (۱۷)

 بصعلا فعضو ضرلاو رسکلاو حورحباو حورقلا عنمیو هابرش ددسلا حتفیو مغلبلا بیذی .فطلم نخسم
 .(۲8۱/۱ ةرکذتلا) . ءالطو ًابرش ةدرابلا ضارمالاو

 .(۲۳۱/۱ ةرکذتلا) ههبشت ةيدنه قورع وا نارفعزلا وآ رفصلا قورعلا :مکرک (1۸)
 لیبجنزلاک ةبلص ظالغ لوصا يهو ,نارفعزلاب غبصب ایک رفصأ غبص هب غیصب هنال نارفعزلاب هوهبش : مکرکلا
 نيعلا نم ضايبلا بهذتو رصبلا دحتو .حورقلا فشنتو .برجلا نم ةعفانلا مهارلا يف لخدت ریثاعد اهیف نآ ال

 .(0۵/ 4 عماجلا)
 افحلا عضاوم اهب يوك تباذو ةمحشلا تطيشت اذإ ىتح ,باذت ةمحشب رفاحما حقوی نآ :رفاحا حیقوت )1٩(

 بلص اذإ :رفاحلا حقوتساو .رعاشألاو
 حقوو حقو :هعمجو .ءاوس هيف ىثنالاو ركذلا .ٌحاقَو تعنلاو لا لع قاب بلص :ٌحاقو ٌرفاح
 .(87؟/؟ناسللا)

 )7٠١( ناسللا) قتفنا : ءيشلا صعفناو جارغنالا :صْعْملا :ةصعفلا ١١١1/57(.

 ناسللا) هتعلخو هتجرخأ أذإ ؛ ءيشلا نم و : عصف 2-۵۲

 ناسللا) هلثم عصقو  هنم التما اذ دیدصلاب لمذلا مّضفنو ِ ء حرجلا عصف : : ةعصقلا ۳

 .اهمظع نم ةمحللاو .اهرشق نم ةبطرلا خلتماو .هعزتنا :ةبادلا سأر نم ماجللا خلتما : خللا )۷۱(

 .(۵ ۲۳/۳ ناسللا

 صصخلا) ةعمقو ٌممَق :اولاقو .بيع وهو عمقأ سرف ءسرفلا يتبكر ىدحإ يف نوکی ظلغ :ممَلا ۷۲)
۵۸ 

۳۰۰ 
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 لماك ةرطيبلا باتك نم لمعلا ءزج يناثلا ءزحلا نم ةئلاثلا يهو ةنماثلا ةلاقملا ءادتبا

 يرصانلاب فورعملا نيتعانصلا

 كلملا مظعألا ناطلسلا ليلجلا كلملا ةنازخل راطيبلا ردبلا نب ركب يبأ فيلأت

 ۱ هللا همحر نووالق نب دمحم رصانلا

 .روزلاو .عالضألاو .ةرسلاو هظلاو .بلصلاو .نیجرضلاو .بنذلاو

 ام عیجو .لصافلاو ,نیتیلکلاو «ةئرلاو .بلقلاو .دبكلاو .ءاعمألاو .نیتحفصلاو
 . بزجم حیحص لماک .لتاوقلا نم هل ىقسي وأ «ناويحلا هلكأي

 لجرلا دل ةاوادم يف لوألا بابلا

 رايصلا لصفم جورخ ةاوادم ف يناثلا بابلا

 قبسلا لصفم جورخ ةاوادم يف ثلاثلا بابلا

 لطخا ةاوادم ین عسبارلا بابلا
 لاقعلا ةاوادم يف سماخلا بابلا

 . لامجلا حیر ةاوادم ف سداسلا بابلا

 .ربدلا يف قاقشلا ةاوادم يف عباسلا بابلا

 .ربدلا يف ريجحتلا ةاوادم يف نماثلا بابلا
 ريساوبلا ةاوادم يف عساتلا بابلا

 مرسلا زورب ةاوادم يف رشاعلا بابلا
 مدلا يمر ةاوادم يف رشع يداحلا بابلا

 رقبلا ءادو قزلاو لاهسالا ةاوادم يف رشع يناثلا بابلا

 . دودلا يمر ةاوادم يف رشع ثلاثلا بابلا

 ريبانزلا ةاوادم يف رشع عبارلا بابلا

 طالتخالا ةاوادم يف رشع سماخلا بابلا

°۴۳ 



 رشع سداسلا بابلا
 رشع عباسلا بابلا
 رشع نماثلا بابلا
 رشع عساتلا بابلا
 نو رشعلا بابا

 نو رشعلاو يداحا بابلا

 نورشعلاو يناثلا بابلا
 نورشعلاو ثلاثلا بابلا

 نورشعلاو عبارلا بابلا
 نورشعلاو سماخلا بابلا
 نورشعلاو سداسلا بابلا

 نورشعلاو عباسلا بابلا
 نورشععلاو نماثلا بابلا
 نورشعلاو عساتلا بابلا
 نوئالثلا بابلا

 نوثالثلاو يداحلا بابلا

 نوئالثلاو يناثلا بابلا
 نوئالثلاو ثلاثلا بابلا

 نوثالثلاو عبارلا بابلا
 نوثالثلاو سماخلا بابلا
 نوئالثلاو سداسلا بابلا

 نوئالثلاو عباسلا بابلا

 نوئالئلاو نماثلا بابلا

 نوئالثلاو مساتلا بابلا

 نوعبرالا بابلا

 محرلا زورب ةاوادم يف

 لجبلا ةاوادم يف

 طاقسالا ةرثك ةاوادم يف

 لبحلا مدع ةاوادم يف

 لبحلا عنمت يتلا ةي رودألا يف

 ركذلا يف ريساوبلاو ليلاوتلا ةاوادم يف

 قلحلا ةاوادم يف

 نييثنالا يف حيرلا ةاوادم يف

 بقلا يف لجبلا ةاوادم يف

 لوبلا رسع ةاوادم 5

 ءاصخالا ةاوادم يف

 نييدثلا يف نبللا ديمجت ةاوادم يف

 يدثلا مرو ةاوادم يف

 نبللا راردأ ةاوادم يف

 بنذلا رسك ةاوادم يف

 لزعلا ةاوادم يف
 ركذلا رعشلا ةاوادم يف
 بنذلا رعش طقاست ةاوادم يف

 لالحنالا ةاوادم يف

 سوسلا حير ةاوادم يف

 لاوزلا ةاوادم يف

 روقعلاو ةسبكلا ةاوادم يف

 عالضالا رسک ةاوادم 5

 يقزلا ءاقستسالا ةاوادم يف

 یلبطلا ءاقستسالا ةاوادم يف

۳۰ 



 نوعبرالاو يداحلا بابلا

 نوعبرالاو يناثلا بابلا

 نوعی رالاو ثلاثلا بابلا

 نوعبرالاو عبارلا بابلا

 نوعبرالاو سماخلا بابلا

 نوعبرالاو سداسلا بابلا

 نوعبرالاو عباسلا بابلا
 نوعبرالاو نماثلا بابلا
 نوعبرالاو عساتلا بابلا

 نوسمخلا بابلا
 نوسمخاو يداحا بابلا

 نوسمخاو يناثلا بابلا

 نوسمخاو ثلاثلا بابلا
 نوسمخاو عبارلا بابلا

 نوسخا سالا تال
 نوسمخلاو سداسلا بابلا

 نوسمخلاو عباسلا بابلا
 نوسمخلاو نماثلا بابلا
 نوسمخلاو عساتلا بابلا
 نوتسلا بابلا
 نوتسلاو يداحلا بابلا
 نوتسلاو يناثلا بابلا
 نوتسلاو ثلاثلا بابلا
 نوتسلاو عبارلا بابلا

 نوتسلاو سماخلا بابلا

 نطبلا يف قاتفنالا ةاوادم يف
 ءاعمالاو نطبلا يف ةعقاولا حارجلا ةاوادم يف
 ةرسلا يف ةخافنلا ةاوادم يف

 روزلا يف مزحملا ةاوادم يف
 ءاعمالا يف كيرحتلا ةاوادم يف

 عیطقتلا ةاوادم ۲

 حنلوقلا ةاوادم يف

 لغلا ةاوادم یف

 ةيدبكلا ةبئذلا ةاوادم ىف

 ناقرلا ةاوادم يف

 ىمحلا ةاوادم يف

 ةضيم لا ةاوادم يف

 لسلا ةاوادم يف

 سبايلا نانخلا ةاوادم يف
 بلقلا عجو ةاوادم يف

 بطرلا نانخلا ةاوادم يف

 ناقفخلا ةاوادم ىف

 ةحرقلا ينعي ةئرلا يف كتملا ةاوادم يف
 ززللا ةاوادم يف

 نيتيلكلا عجو ةاوادم يف
 لصافملا حير ةاوادم يف

 سرقنلا ةاوادم يف
 حاسكلا عجو ةاوادم يف

 زاقنلا ةاوادم يف

 يلفدلا لكأ ةاوادم يف



 نوتسلاو سداسلا بابلا
 نوتسلاو عباسلا بابلا
 نوتسلاو نماثلا بابلا
 نوتسلاو مساتلا بابلا
 نوعبسلا بابلا
 نوعبسلاو يداحا بابلا

 جاجدلا لبز لكأ ةاوادم يف

 يربلا بنركلا لكأ ةاوادم يف

 توبكنعلا لكأ ةاوادم يف

 حيرارذلا يقس ةاوادم يف

 راشعلا نبل يقس ةاوادم يف

 تام اذا رهم لا جارخأ ةفص يف

۳۰۹ 



 نوف بلل

 لطجرلا دلخ > ةاوادم ي

 لعأ يف تبني هنأو .هعولط عضومو . هتفص انرکذ دقف .لجرلا دلخ امأو

 وهو . نيتيصخلل ارواجم ةانقلاب فورعملا قرعلا س أر ىلع «٠ ٠ لخاد نم لجرلا يف عضوم

 .اءرب اهرسعاو دالخالا بعصأ
 عضوملا كلذ وهو هتبوعصب ينملعأو لجرلا يف عطقلا يبأ ينملع ام لوأو
 5 سآراو ردصلا دل يف كل هترکذ ام عیج هنوادم ی لمس نا يغبني و

 ىلا كرفظب دلجلا ىلع يتلا تاقافصلا قرخت مث «رانلاب وأ سوملاب دلجلا ىلع قشلا نم

 .الیلق الیلق هعلقتف دلخا كل نيبتي نأ

 یوکی نأ يغبنيف دلخلا عيمج تفظن اذاف ءاهجرخت وأ ةانقلا عطقت نأ كايإو

 .ًاضيأ رانلاب لحاد نم حرجلا لوح طوحيو كل تفصو ام لثم حرجلا لخاد

 .ذخفلا يف وأ .ربدلا ةيحان ىلاوأ .نطابلا ىلع اقرع دلخلا برض دق ناك ناف

 عطقيو ‹ ىضم ايف كتيرأ ام لثم رانلاب الس هيلع برضاف ءرفاحلا ىلا ةانقلا ىلع وأ

 .اهعدت الو اهشخبت نأ يغبنيف ةدرفنم تناك نيع يأو .رانلاب هيلع
 .نارطقلاو ريجلاب سبكيو .كلذ دعب فظنيو .مايأ ةثالث عطقلا دعب هکرتت مث

 . ةيشعو ةركب رييستلاو
 ةمراو هلجرو هلك هرمع ماقأو ,.هردص يف دلخلا هارتعا نم لويخلا نم تيأر دقو

 . نييمدألا يف" لیفلا ءاد لثم

 . لاعت هللا ءاش نا كلذ مهفاف



 نار سيل

 رايصلا لصفم حو رخ ةهاوادم ف

 .ناويحلا ذخف طسو يف يذلا قحلا وهو . رايصلا لصفم جرخ ىتم امأو

 . هتامالع عيمج تيأرو

 ىأر اذا هللا همحر يبأ ناكو . كل هفصأ ام ىلع «تفزلا ةقزللاب هدرت نأ يغبنيف

 . هدري هعضوم نم هرايص لصفم جرخ اسرف
 لع فلت مث .سرفلا يذخف نیب اهلعجتو نبتلا نم ةالخم الت نآ :هدر ةفصو

 لصفلا وه يوسي مث ءايوتسم ارج ,نيتيحانلا نم هرجي نم رمأتو .البح سرفلا يلجر
 . هعضوم يف هدعقيو هديب

 ةعبس ةقزللا دعب هكرتيو .رابجو يك نوکت رانلا ةيوق تفز ةقزل هیلع یزلی مث
 . نيعوبسا لامكتسا ىلا ةميلسلا ةيحانلا يف الكشم كلذ دعب هريسي مث ءافقاو مایا

 نانلاب ةسمش هيلع هاوك لاو ,هنع جرعلا نكسو هعضوم ىلا لصفملا در ناف
 .رانلاب الا هكسميو هدري الوضعلا اذه نال

 مهفاف ‹كبجعت يتلا تایکلا ضعبب هیوکی وأ ءرايصلا لصمملا يك ةفص هذهو

 . ىلاعت هللا ءاش نا كلذ



 شر سل

 قسسسلا لصفم جو رخ ةاوادم 5

 . هببسو هتمالعو هتفص انیب دقف ٠ قبسلا لصفم جورخ امأو

 .رايصلا لصفم جالع نيبو هجالع نيب قرف الو
 . ةيوق ةقزل هيلع قزلي لب ءرايصلا لصفم دري ام لثم دري ال اذه نأ الا

 كبجعت يتلا قراوطلا ضعبب وأ ءاهتفص هذهو ةقراط ىوكي نأ يغبنيف عجني مل ناف

 . ملعأ ىلاعت هللاو . مهباب يف تايكلا انركذ دنع

۳۹ 



 هنر سیر

 لطخا ةاوادم يف

 . هتمالعو هببس انيب دقو . لجرلا رتو لالحنا هنأ انركذ دقف . لطخلا ةاوادم امأو

 قوف نم ةحيبق رتولا ىلع ءيمجت ةقزللا نال ریغال رانلاب الا هل حالع الف : هجالع امأو

 :هيك ةفص هذهو سرفلا هنم أربي الو عجني ال اهرثكأو . لفسأ ىلا

 ديم مهم

۳۹۰ 



 سال سیر

 لاقُعلا ةاوادم يف

 لاش املكف .ناويحلا ذخف نطاب يف قرع ءاوتلا هنا انركذ دقف . لاقعلا امأو
 تقو يف ًافئاخ ىقبيف ٠ .يشب ةطوبرم هلجر نأ نظيف قرعلا كلذ رصق «هلجر ناويحلا
 . ضرالا ىلا اهوزن

 .هيلجر نطاوب يف سرفلا دصفي نأ .هانبرج ام ىلع هتاوادم تفو يف يغبنيو

 . هيلا ةجاحلا رادقمب مدلا نم هل جرخيو
 لجر نهدت مث .ديضعتلا لثم ةضراعم قراطم ثالث ةانقلا ىلع ىوكي مث

 انركذ دنع اهركذن يتلا ةللحملا ناهدالا ضعب وأ « موثو حلمو تيزب كلذ دعب سرفلا

 . ةنيلملا ناهدالا

 نم مدلا كلذب غرفتسيل هرفاح يف كلذل سرفلا دصفي نم سانلا نمو
 . قورعلا

 . لبق نم كل انرکذ يذلا هل انبرج دقف نحنو

 یسداب دنجو «""نویبرف ذخژی : ءامدقلا ةيودآ نم لاقعلل نهد ةفص هذهو

 رزبو .نورطنو راغ بحو .ندالو مایا لبزو «قشوو «تیتلحو .لقمو
 .ريزنخلا محشو .راغلا نهد يف باذيو عيمجلا قدی .ةيوسلاب ةينوفلقو .لجفلا

 . هلوقعلا لجرلا هب نهدتو . قیتع تیزو
 . ىلاعت هللا ءاش نا عفان
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 سول سير

 لامحلا حير ةاوادم ي

 هزيمت الو ةرطايبلا هفرعت ال هرثكأو .باودلا يف رهظي ام ليلقف . لامجلا حير امأو

 كل هتفصو ام لثم هتقيقحو هتامالع عيمج كل ترهظ اذاف . تاجارعلا نم

 رادقمب .رايصلا لصفم تحت نم . عضبملا سأرب ءذخفلا قشت نا يغبنيف
 .بصق ةبوبنأب هخفنت مث .فتکلا قشت ام لثم عبصا

 ادراب تقولا ناك اذا طفنلا نم مهارد هنالث رادقم حرجا عضوم يف بكستو

 .افيص تقولا ناك نا تيزلا نم كلذ رادقمب وأ

 هيلع حولي ال ذخفلا نا الا . حللاب هکرفتو , عضاوم ةدع يف فتكلا خربت مث
 .رانلاب

 . ىلاعت هللا ءاش نا عفان هناف ,رییستلاب كلذ عم همزلت مث . مایآ ةعبس هکرتتو



 اس بل

 ربدلا يف قاقشلا ةوادم يف

 : ربدلا يف قاقشلا امأو

 ءصضییلا رافص وا ,نوقلیسلاو «جريشلا لشم «تادوربلاب خطلي نا يغبنيف
 .نارفعزلاو .درولا نهدو

 : هتفصو ءاودلا اذه للطي وأ

 خطليو عيمحلا برضي ضيبلا رافصو «جاديفسأو «روفاكو رمحا" "لدنص

 انركذ دنع هركذنس ام ىلع نوقلیسلا مهرمب وآ .جادیفسالا مهرمب خطلپ وا

 . ىلاعت هللا ءاش نا مهارملا

1۴۳ 



 سند بیر

 ربدلا يف ريجحتلا ةاوادم يف

 «ةرارحو مرو ًاضيأ وهف « ربدلا يف ريجحتلا امأو
 بنع ءام لثم . ماروالل ةشفملا ةدرملا ءايشألابو یبدتلاب نوکت هتاوادمو

 هب نهدیو ءايطوريق عيمحلا لمعيو درو نهدو .عمشو .ةربسکلا ءامو""بیدلا
 .مجحتلا

 بوذی .عمشو .نالوخو"لمحا ناسل ءامو ,ةربسکلا ءامو .روفاك ذخؤي وأ

 . هيلع ىلطيو جريشلاب عيمجلا
 . ىلاعت هللا ءاش نا مهارملا باب يف هركذن يذلا نوقيلسابلا مهرمب نهدي وأ
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 ع )سيل

 ريساوبلا ةاوادم يف

 تاجالعلاو ةيودالا نم ةدع اهلف'” ريساوبلا امأو

 مث .مهبو مهنم اوعقی یتح مهکرتیو ایوق اطبر لبحب اهطبری نم سانلا نمف
 . مهعلقي نم مهنمو .ةضباقلا تارورذلا ضعبب مهدمضی

 ٠ لخاد ىلا اودريو درولا نهدب اونهدي كلذ دعب
 «جازو «٠ صفعو .قرحم ساطرق : هتفصو رورذلا اذهم كلذ دعب اوسبكيو

 . هیواستم ءازجا نرانلجو

 ؟؟"تخسارو بشو «نامر روشقو . صقعو «جار ذخوي :اضيأ ريساوبللو



 مرشیل) سل

 مرسلا زو رب ةاوادم يف

 مرسلا زرب یتم امأو
 كلذ دعب نهدي مث «لحخاد ىلا هدریو يفطم ريغلا ريجلاب هسبكي نم تيأر دقف

 . ناويحلا أربيف رتفم تيزب جرخملا

 : ًاضيأ مرسللو

 هنهد دعب ,لخاد ىلا دريو .جازلاو ريجلاو رفصالاو رمحالا خينرزلاب سبكي
 . لاعت هللا ءاش نا عفان هناف درو نهدب

۳۱۹ 



 ریو ہر

 مدلا يمر ةوادم ف

 .هئاعمأ يف ةحرق ببسب مدلا يمر ناويحلل ثدح ىتم امأو

 «شاخشخلا رشقو نیوخالا مد : لثم .مدلل ةعطاقلا ءايشالا ىقسي نأ يغبنيف

 ثلثم بارشو .رمحا ركس ىلع ىفصيو عيمجلا ىلغي . ةيوسلاب دحاو لك نم ثافلاو

 . هل یقسیو

 :اضیا هلو

 قرو فلعیو .تبادلا هب نقحیو لخو ءام عم یغی .نامر روشقو صفع ذخؤي
 . بالبللا

 :اضیا هلو

 بارش يف عيمجلا ىلغي ءزوجلا روشقو '”راوحلا قيقدو ءانحلا لصا ذخؤي
 هللا ءاش نا عفان هناف ء.سرفلا ىقسيو ءريزنخلا محش نم ءيش هيلع ىقليو .ضيبأ

 . ىلاعت



 رنگ ہیر

 رقبلا ءادو قزلاو لاهسالا ةوادم يف

 لثم لاهسالل ةعطاقلا ةضابقلا ءايشالاب نوكت اهناف ,لاهسالا ةاوادم امأو

 ةبذعلا نم ائيش سرفلا ىقسيو ”زيمجلا قرو ماعطاو .صمحملا ريعشلا فالعأ

 .ريغال ةصمحم ''”ةيربزكلا
 ناسل قرو ءام عم .ةيواستم ءازجا قامسو ءرانلجو .قبنلا قيوس ىقسي وأ

 .لمحلا

 :اضيأ هلو

 هيف لغم ءاب عيمجلا طلخي .يصربق نيطو ءايقاقو .مرصحلا بح ذخؤي
 . ىقسيو ءزيمجلا

 داكي الو هل جالعال ضرم هنا ةرطيبلا بتك ضعب يف ركذ دقف رقبلا ءاد اماو
 , ةباد هنم تلفی

 قحسی تیوسلاب ةلجر رزبو " "ریشابطو «" "ءابرهک ذخژی نآ هجالع نمو
 . عفان هناف .لمحلا ناسل ءام يف یقسیو . عيمجلا

 : اضيأ هلو

 عم ىقسيو .عيمجلا قدي «ةيوسلاب انوطق رزبو .«ضامحلا رزبو ءاريثك ذخؤي
 . ىلاعت هللا ءاش نا عفان هناف .لمحلا ناسل ءام

۳۱۸ 



 رنگش )سایر

 : دودلا يمر ةاوادم امأو

 عيمج جرحي هناف ,''”لظنحلا بح نم ائيش هفلع يف سرفلا معطي نأ يغبنيف
 . هنطاب نم دودلا

 :هتفصو .ءاودلا اذه نم ائيش سرفلا ىقسيف ]تبع تم ناف

 يف ىقسيو عيمجلا قدي .ةيوسلاب شر" تو "منو ؟*"نوسبکو ""سخ
 . ىلاعت هللا ءاش نا عفان .سمرت هیف يلغمو ءام

 :اضیا دودللو

 حمو . سمرتلا ءام يف عيمجلا لغي لظنا بحو « لیبنقو « حیش دحژی

 هللا نذاب دودلا يسري هناف .لاطرأ ةثالث رادقم ناويحلا هنم یقسیو .بصق لسعب

 . لجو زع

۳۹ 



 رر ررر ہں

 اهعلق ةفصو رييانزلا ةاوادم يف

 هنأ ولو ةميهبلا لزهتو .ريمجلاو باودلاب نوکی ام رثكأف ۰ ريانزلا ةاوادم امأو

 . اريثك اراذقم فلتعي

 اهجرخيو «ناويحلا ربد يف اهلخديو تيزلاب هدي راطيبلا مالغ نهدي نأ اهجالعو
 اهلكش يف يهو < قوف نم توباتلا فقس يف ةقلعم اهنال .ناويحلا توبات فقس نم

۳۳ 



AE 

 طالتخالا ما وادم يف

 .اهبكار تحت روخت ةرجحلا نا ببسب . حيبق ءيدر بيع وهف .طالتخالا امأو

 ءانقلا نم وأ نورقلا نم تالالخ هل لمعت نأ وهو ”.لالخلاب نوكي هجالعو

 رخالاو ارودم دحاولا لالخلا فرط نوكيو . تالالخلا نم نم اهريغ نم نوها اهناف
 . طابرلاب هطبرتو داحا لالخ-ا سرب |پنیب شخبتو ءربدلاو جرفلا نيب لخي مث .اداح

 بلعقي ؛ يرط حرجلاو ةرجحلا طلتخت ام لوأ يف هنأ : ةرطايبلا ضعب ركذ دقو

 محتلي نا ىلا اهب هبظاوتو ةضباقلا تارورذلا هیلع عضویو .نطقلا طيخلاو ةربالاب
 . ىلاعت هللا ءاش نا كلذ مهفاف ٠



 رکو سہل

 محلا رورب ةوادم يف

 ةدالولا دنع نوكي هنأو ,مدقت امیف هتمالعو هببس انرکذ دقف .محرلا زورب امأو

 .جراخ یلا محرلا بلقنیف یحزلا ةوقو
 ىلع بلقيو ضرالا یلا سرفلا یمری نآ كلذ جالع يف ءامدقلا ترکذ دقو

 .قوف ىلا هالجر لاشتو .هرهظ
 يختري نأ ىلا .كلملا ليلكأو .جنوبابلا هيف يلغأ دق ءاب جرفلا لطني مث

 جرفل
 هنم كرتي الو جرفلا عیمج كلذ دعب نم بطقیو ۰ لخاد یا زرابلا جرفلا دري مث

 .سرفلا هنم لوبی ام رادقم الا

 يف ٍلغملا نامرلا روشقب كلذ دعب سرفلا نقحيو . كلذک مایا هعبس كرتي مث
 . هللا ءاش نا عفان هناف .بارشلا



 رع اہ

 لمجبلا ةاوادم ي

 ءاتشلا يف وهو .دبكلا ف ضرم وهو < اهسجناو لالعالا رش دا وهف : ءلجبلا امأو

 .همقسي فيصلا يفو .ناويحلا لحي

 . مهرد رادقم" * رکانک شیشح نم اثیش سرفلا لمح هناف هجالع امآو

 :اضيا هلو
 . "كلا شيشح هاه ا "لفوفلا لمح قلبالا سرفلا وهو نازوکلا لمحي

 :اضيا هلو

 .ربش رادقم لفكلا وحن ىلا ناويحلا بنذ لصأ يف هلخدأو ةاوکلا

 . موي لك يف لاقثم رادقم نورطنلا .هروهظ لوأ يف لجبلل لمحنف نحن امأو

 سبايلا تقلا : لثم لحني الثل ةراحلا ءايشالا ءاتشلا يف سرفلا فالعا نوكتو

 هتک هاو
 .بصقلا بيلابلو .ليجنلا : لثم مقسی الش ةدرابلا ءايشالا فيصلا قو

 . لیصقلاو .لوسغلا ریعشلاو .رضحخالا خیطبلاو

 قزلا لثم راصو ةدلا هیف تبعلو هذخف خفتنا نم لجبلا نم تيأر دقو

 دعب مث ةدلا نم ریثک رادقم هنم جرخو ةورعلا دنع نم حتف كلذ دعب مث .ميظعلا

 . ىلاعت هللا ءاش نا كلذ مهفاف .هب ناك امم ءىرب كلذ

۳۳۳ 



 رک نیس

 طاقسالا ةرثكو قلزلا ةاوادم ي

 محرلا لخاد يف ةيطاخم ةبوطر ببسب .طاقسالا ةريثك ةرجحلا تناك اذا امأو

 . لقثي امدنع هجرختو دلولا قلزت
 ‹ صفعل او قوق دنحلاو" " ءلالا نم اندیش سرفلا یقسی نا یعبنیف نيف

 . سرفلل ىقسيو ضيبا بارش يف عيمجلا لغي .ةيوسلاب ءورسلا زوجو
 ركسو «تیتلحو «نارفعزو « ليبجنزو .لفلف ذخؤي :اضيأ طاقسالا ةرثكلو

 . موي لك يف
 يف قلسيو .بيلح نبل يف خبطيف ‹ نیت ذحخۇي : نمدقتلا ةيودأ نم اضيا هلو

 دحاو الاو حجن ناف .اعوبسا موي لك هنم ةرجحلا ىلع قلعيو ففجي مث .٠ ريعش

 .اموي نو رشعو

 . لاعت هللا ءاش نا كلذ مهناف «یقلرلا ةيودا عيمج هذهف

۳۳ 



 رہا

 "تام اذا رهملا جارخا ةفص يف

 نطب يف هبالقنا وأ هجرت رسع ببسب رهم ةرجحلا نطب يف تام ىتم امأو

 .ةرححلا جرخم قيضل وا هما

 جراخ ىلا ءىش هنم رهظو اہنطب يف تام دق رهملا ناك ناف :رظنی نا يغبنيف

 E ب الو هم رهاظلا مطلب نا ین يغبنيف

 اهربعت مث , جسفنبلا نهد يف كدي سمغت نا يغبنيف ءيش هنم رهظي مل ناك ناو

 ىلا دصقت مث .رادقملا ريغص سوم وهو « عيطقتلا ىسوم كعباصا نيبو ةرجحلا عم

 :رظنيو . رهملا عضوم
 يفو هينيع ماظع يف تارانصلا قلعت نا يغبنيف الوأ هغامدو اميقتسم ناك ناف

 .ةرجحلا ايح لطني نأ دعب ءاليلق اليلق هبذجت مث .هتبقر لصأ يفو هتيحلو هكنح ماظع

 نوهأ وهف ءاحيحص جرخيل ءجسفنب نهدو "كلما ليلكاو « جنوباب هيف يلغم ءامب
 . ةرجحلا ىلع

 وضع يا عطقاف هداعقا نكمي الو ةبقرلا جوعم وا ابولقم رهملا ناك نا امأو

 . الصفم الصفم هجرخأو الوا هتيأر

 ةرجحلا نقحت نأ يغبنيف عيطقتلا نم كل هتفصو ام ىلع رهملا عيمج تجرخأ اذاف

 نومكو رمخب وا  حلمو .نومکو .رتسدابدنج هيف لغم تيزب كلذ بيقع اهايح يف
 «تیتلحو

 هترکد دق امو تیزلا ي هسومغم ةفوصب اهايح كلذ دعب دسو

۳۳۵ 



 یقسیو جال زب عيمجلا لمعي . تيزلاو نومكلاو ةطنحلا قيقد ةرجحلا ىقست مت
 ارئاف اهل

 . حیشلاب اهرخبتو .كلذ ریغو دابللاو يبعلاب ًافدتو

 نم اتيم ارهم جرخأ هللا همحر دومحم لامجلا يمع نأ راطيبلا ديرد يل ركذ دقلو

 مل هنأ يل ركذو .عيطقت ريغب يرميقلا هل لاقي ةيمزراوخلا نم ريمأل تناك سرف نطب
 املف ءاهريخانم لسرا مث .ةعاس اهمزو ةرجحلا ريخانم كسمأ هنأ ريغ ءاثيش هيف لعفي

 يذلا جالزبلا اهاقسا هنأ مث .احيحص اهئارو نم رهملا تخر ةوقب سفنلا تجرخأ

 . تئربو ةيلاوتم مايأ ةثالث هانركذ

 ىلع مهرد فلأ رشع انثا هرادقم اليزج الام هراصنا نمو هنم اهيلع تذحأو

 . ىلاعت هللا امههمحر هوخأو وه عيطقت ريغب اهئاقلا

۳۳۹ 



 اتا

 لبجحلا مدع ةاوادم ف

 .لبحت الو قلعتال ةرجحلا تناك اذا امأو

 ةيرشعلا هلسغت ام ىلع .ءاملاب ةرجحلا ايح لسغي نأ كلذ جالع يف يغبنيف
 ءنداللاو نيمسايلا نهد يف ةسومغم ةفوص كلذ دعب ةرجحلا لمح مث « برعلاو

 . نوحصم طقب ةثولم

 ندالو .كسمو «رتسداب دنجو .بئذلا ةرارم ذخؤت :اضيا لبحلا مدعلو

 . ةرجحما لمحتو ةفوص هيف سمغیو" "نیدرانلا نهد يف عیمحا بوذب ةيوسلاب

 يف اهرکذن فوسو «ةروجحاو ءاسنلل ةروهشم ةبرجم ةوقر :اضیآ لبحلا مدعلو

 . هللا ءاش نا دعبایف تاذیوعتلاو تاوقرلا باب

۳۳۷ 



 يشر نور بای)

 لبجلا عنمت يتلا ةيودألا ركذ يف

 نم اهيلع فقي الثل .ركذي ال امم تناك ناو اهناف .لبحلا عنمت ىتلا ةيودالا امأو

 نوکیل انهاه اهتفرعمو اهرکذ یا جاتحن اناف .سانلا لویخ اهب يذؤيف هل نيدال

 . نونفلا عيمج نم الماك باتكلا

 ةحفنأ نم ائيش اهيلع ليشلا تقو يف ةرجحلا لمحت نأ لبحلا نم عنمي يذلاو

 .اهيلع هليش تقو يف نارطقب لحفلا ركذ نهدي وآ .نارطق اهیف ةفوص وأ .بنرالا
 . هللا ءاش نا كلذ مهفاف

TYA 



 یررهروز نر بای

 ركذلا يف ليلاتلاو ريساوبلا ةاوادم يف

 كلذ تامالع عيمج تاز ىتمف

 هب نهديو .تيزلا يف طلخيو .عيمجلا قدي ؛يلقلاو رداشونلا ذخؤي نا يغبنيف

 . ىلاعت هللا ءاش نا كلذ مهفاف

۱۹ 



 ميرو ف )بالذ

 ركذلا يف قلَحخلا ةاوادم يف

 ىدعا لحفلا يف ناك اذا هنال «لجبلا ةلزنمب وهو . يدعي بيع وهف .قلحلا امأو
 . لحفلا ىدعا ةرجحلا يف ناك اذاو .اهيلع لاشملا ةرجحلا

 ةربزكلا ءامب لسفیوآ .نورطنلاو قلسلا ءامب لحفلا ركذ لسغي نأ هجالع نمو
 . نارفعزلاو لخ او

 :اضيأ هلو

 جراخ نم بيضقلا ىلع خطليو نارفعزو درو ءاب سرفلا بيضق يف نقحي
 ۰ ةرغملاو جريشلا

 . هللا ءاش نا كلذ مهفاف

۳۳۰ 



 کور ششوری)) بیر

 نيشنألا مرو ةاوادم ف

 , حيرلا نم نايثنالا تمرو اذا امأو

 ةجاحلا رادقمب مدلا نم هل جرخيو هيلجر نطاوب يف سرفلا دصفي نا يغبنيف

 . هيلا

 «ءالقابلا قيقدو ءريعشلا قيقد : هتفصو .دامضلا اذه نايثنالا دمضي مث

 . نايثنالا هب دمضيو ءاملا هجو ىلع يذلا .ءرضخالا بلحطلاو «ءابدنهلا ءاب نجعي

 .ريزنخلا محش عم "".ناتك رزبو °” بنرکلا دامرب دمضت وآ

 :اضیا هلو

 عيمجلا نجعُي جنوبابو «لونلا قيقدو ردنکو .جادیفساو « قرزآ لقم ذخژی
 . لاعت هللا ءاش نا عفان ناف .نیینالا لع خطلیو .بوذم محشب

۲۳۱ 



 وشر رس تر ر الل

 لحبلا نم ركذلاو بقلا مرو ةاوادم ف

 .ركذلاو"” بقلا يف لجبلا امأو
 « لوفلا قیقدو " .ضیبا نومک ذخژیوآ ,نخسملا تيزلاب دمكي نا يغبنيف

 ءاش نا عفان ءهب دمکیو تیزو لسع ءزج عم عيمجلا قدي« مجعلا عوزنم بیبزو
 . لاعت هللا

 :اضيأ هلو

 ةیواستم ضیبا نومکو «نابلو .مطبلا تیزو همجع نم یقنم بيبز ذخؤي
 .بقلا ىلع ىلطيو .نارفعزو .درو نهدب طلخيو عيمجلا قحسي

 :اضيا هلو

 . بقلا ىلع ىلطيو رانلا ىلع خبطي «نوقليسو «جريشو « عمش ذخؤي
 :وهو ةرطاح هیف جالعب صضرلا اذه جلاع نم تيأر دقو

 هکرعا مث .فتکلا خزیب ام لثم عیفرلا مضبلا سأرب مراولا بقلا خزبی نا

 . مویلا كلذ هکرتاو ایفاش اکرع حلم اب
 . ةنخس اکولع ةقزل هيلع قزلا يناثلا مويلا يفو
 قافو ؛ مرولا بهذو رفصا ءام اهنم لاسو تحتفت تاداصفلا كلت تيأر دقف

 .هب ناك امم ناويحلا

 «ناويحلا فلتو مرولا دادزاف ىرخأ ةرم كلذ لعف هتيأرو

 . ىلاعت هللا ءاش نا كلذ مهفاف

۳۳۲ 



 نرد سو لد ایر

 لوبلا رسع ةاوادم ف

 . حيرلاب لوبلا ناقتحاو لغملا ببسب ناك ناف .لوبلا رسع امأو
 انركذ دنع هركذنس اك «هنم حيرلا جارخاو .لغلا ةيوداب نوکت هتاوادمف

 . لغلا ةاوادم

 ىلا سرفلا ىقلي يا يغبنيف ءةاصح وأ ةدس ببسب لوبلا رسع ناك ناو

 هلثمو .كسم اتبح ذخژی :اهتفص هذهو « ةنقحب هركذ يف نقحيو .هرهظ لع ضرألا

 .يشب ناويحلا ركذ لسغي مث « عيمجلا فاديف < يصاصر نوتيز نهدو تسداب دنج

 . ءاودلا اذهب نقحي مث « بارشلاو نارفعزلا نم
 :یرخآ ةفص هلو

 . هب نشحتو ¢ ةرامح نبل وأ ءاسنلا نبلو . جسفنبلا نهدو . ضییآ فایش ذخؤي

 : ةاصحلا تتفي طوعس اضيأ هلو

 رزبو « لدرخو «لجفلا رزبو" " ةخيلسو ل ضيبأ لفلفو لبنس دعوی

 هنم طعسیو ءولح بارش يف طلخخو عيمجلا قدي . ةيوسلاب دحاو لک نم" " نویله

 . بارش لاطرأ ةثالث يف نيتيقوأ رادقم سرفلا

 :اضيأ لوبلا رسعلو

 :اضيأ هلو

 هنم سرفلل یقسیو ضیا رمخب « جرمیو یالا يف لغيف .نويلهلا رزب ذخؤي

 . هللا ءاش نا عفان < لاطرأ ةثالث رادقم

۳۳۳ 



 ررر یہ یر

 ءاصخاإلا ةفص يف

 ةهج نم امأ ءءاكحلا دنعو . ءاملعلا دنع هوركم ءيش وهف .ءاصخالا امأو

 . كد فالخب اذهو  اهدر وآ ةحصلا ظفح

 يناثلاو « ةاودلا ببسب امهدحآ : نیتهجو نم ءاصخالا حيبتسن نحن اننكل

 نونجلا لثم لالعالا نم ريثك نم عفني ءاصخالا ناف :ةاوادملا ببسب امأ
 . ۳۲. بلکلاو

 الف «رفاحلا قيقر نوذرب هل ناک مصعتسلا ریزو نا رابخالا نویع يف تارقو
 . هرفاح داج هاصحا

 هذه لهأ نوبلاطي .ةيلاعلا ديلا يوذو ءاسؤرلاو كوللا ناف : ةعفنلا ببسب امأو

 رومأ نم يفخ امو ةعفنملاو ةطاطزلاو طايعلا ببسب اليخ مهل اوصخي نأب ةعانصلا
 . كلذ لعف ىلا انجتحاف .بورحلا

 ءاهنسحأو اهنوها وهو رانلاب اهذحأ :فانصأ ةعبرا ىلا مسقني ءاصخالاو

 لعفي ام لثم لسلاب عبارلاو .رقبلاب لعفي ام وهو ضرلاب ثلاثلاو .بجلاب يناثلاو
 . نايدجلاب

 مث ,هیلجر عفرتو هرهظ ىلع ناويحلا يقلت نأ :وهف ءرانلاب ءاصخالا ةفص امأو

 . اديج اطبر بنق وأ نطق لبحب |مهلصأ نم امهطبرتو نييثنالا ىلع ضبقت

۳۳ 



 نم ةيصخلا رهظت نأ ىلا ةداحا ةاوكمل اب الواطم اقش ةيصخ لك ىلع قشت مث

 ءاشغ الو رتس اهیلع سیل ةفوشکم ةزراب یقبت مث .اهیلع يتلا ةيشغالا عیج

 |هعطقتو .دیدح نم صاقشم وهو .ءاصخا صاقشمب ایهلصأ یلع ضبقت مث
 .ةداحلا ةاوكملاب صاقشملا دنع نم امطلوصأ نم

 مدلا عدت الو , اهضبقت يكل قورعلا سوؤر ىلع تفزلا كلذ دعب رطقت مث
 .كلذك رخالا قرعلاب لعفتو .دمجي مث قرعلا سأر ىلع لقثيو ءاهنم يرجي

 ارهاظ حرجلا عيمج - نهدتو جراخ نم نيتيصخلا ىلع هتطبر يذلا طابرلا لحن مث

 .رييستلاب همزلتو « موثلاو حلملااو تيزلاب ءانطابو
 طبري نأ يغبنيف عطقني ملو مدلا ىرج ءاصخالا يقرع عطق دنع ناك ناو

 ىرج نم لويخلا نم تيأر دقف .مدلا نايرج رما لمبت الو . هيف كرتيو لبحب قرعلا
 شاعو كلذ دعب عطقناو كلذ لثم تيأرو .كلهف ةليلو اموي ءاصخلا يقرع نم همد

 . كلذ مهفاف « ناويحلا

 همحر ديهشلا مادق هب يصخي هللا همحر يبأ ناك يذلا وهو . بجلا ةفص امأو

 هللا

 ةدلج فرط ىلا دمعي مث «هالجر لاشتو هرهظ ىلع سرفلا یقلی نآ :وهف
 نم امههصلخيف ناتيصخلا ترهظ اذاف « سوم اب اهعطقيو «هديب اهعمجيف ةيصخلا
 . مدقت ايف هانركذ ام ىلع ءاصخلا صاقشم امههلصأ يف بكري مث اهیلع يتلا هيشغالا

 حللابو تیزلاب انطابو ارهاظ حرجلا عيمج نهدیو .تفزلاب امهدسیو رانلاب ایهعطقی مث

 حرحا نآ ببسب ءاوما هلخادی الثل لیوارس هل لمعی نا يخبني ءاصحالا اذهو . موثلاو

 . قمع هلو فوج

 ىلا دمعي مث .هرهظ لع سرفلا یقلی نا :وهف ضرلاب ءاصخالا ةفص امآو
 مث .هنانساب اهمغدغدیو ءاردخت نأ ىلا عباصالاب ایهئرمیف نیتیصخلا قورع لصا

 قافدلاب (هقديو .بشخما نم صاقشم وهو يجنرفالا صاقشلا اهیف بكري
 اموي اطوبرم هيف صاقشملا عضي كلذ دعب مث «نيقرعلا لوصا ضرت نأ ىلا بشخل ا

fo 



 تمرو لعفلا اذه هب لعف اذا ءيش مهنمو .اعقتو ناتيصخلا لبذت نأ ىلا نيموي وأ

 ببس ءاصحالا عاونأ بعصا وه ءاصخالا اذهو . هدم أمهنم جرخيف اترجفناو هاتیصح

 . يشمي فقاو سرفلاو نیتیصخا طابر
 اهصلخ اترهظ اذاف . نیتیصخلا یلع قشی نآ :وهف لسلاب ءاصخالا ةفص امأو

 يقرع فلت لازت الو . ةاصع یلع اههنم ةدحاو لك قرع فلت مث ءامهتيشغا عيمج نم

 موثلاو تيزلاب حرجلا نهدي مث . امفوصا نم نيقرعلا لست نأ ىلا هيلع نيتيصخلا

 . ىلاعت هللا ءاش نا كلذ مهفاف , راقبالا وأ نايدجلل الا حلصي الو . لويخلا ىلع

 امهفالغو نيتيصخلا عيمج حسمي نأ :ءاصخالا تافص ضعب يف نأ ركذ دقو
 نيه ءاصخالا اذهو . حسملاب ناسنالا يصخ يف لعفي ام لثم ةلمجلاب امهوصا نم

 تضباق ءايشأب هل اولاتحا دقو .قورعلا ناروغو مدلا نايرج نم هيلع فاخي نكلو
 .اهركذن مل كلذ لجالف . لوصح ىلا عجري ال اهرثكأو

 وهو .نايدجلاو راقبالاو باودلاو لويخلا هب ىصخي اعون ءاصخالا نم ليق دقو
 نأ ىلا اطوبرم لبحلا كلذ كرتيو ءايوق اديج اطابر لبحب نيتيصخلا لصا طبري نأ

 . طابرلا ةوقب ناويحلا باذع لجال لحي الو هلمعتستال اذهو .نيتيصخلا علقي

 . كلذ مهفاف «طايعلا ببسب ءاصخالا يف ءاج ام عيمج اذهف

۳۳۹ 



 ن/ورشا) ورود ك) سيئر

 يدنلا ف نبللا ديمجن ۶ ءاوادم 5

 :همروو هيف مدلا ناقحناو .يدنلا 5 نیللا" " دیمجت ةاوادم امأو

 . نارفعزلا نم ءيش عم نخسلا زبخلا بابلب يدثلا دمضي نأ يغبنيف

 قدي .ةيوسلاب يدنه نالوخو .لجرفسلا بحو .نطقلا بح بل ذخؤي وأ
 . نييدثلا ىلع خطليو رخ لخب برضيو عيمجلا

 : اضيا هلو

 خطلیو « دیشب عيمجلا نجعي . ةيوسلاب تيتلحو .ثاغمو < جنيبكس ذخؤي

 . نييدثلا ىلع

 . مدلا لقيل نيجادولا يف دصفيو .ناويحلا فلع للقي نأ ةلعلا هذه ين يغبنيو

 .ةدالا هنع منمیو ةيودالاب للحتیف . نبللا لقیف

۳۱۳۷ 



 نورد وو ) ہار

 نييدللا مرو ةاوادم ف

 مرو نال ءهنم امههمروو ءامهيف نبللا دمجت فالخ وهف .نييدشلا مرو امأو
 نم ةأرملا زب يف ضرعي ام لثمك .ةقرش نع امأو .ةبابصنا نع امأ : ثدحي نييدثلا
 .ةلهس نوكت هتاوادم اذهو . لفطلا .شج

 نم وأ ةضر نع وآ .لسخاد نم ةبابصنا نع يدثلا يف مرولا ناك اذا امأو

 : كلذ جالع يف يغبنيف ةغدل نم وآ .حرج

 اذه هیلع ررکیو . يدلبلا دروالاو .ينمرالا نیطلاب يدشلا دمضی نا

 . نیترم راهنلا يف دایضلا
 . نالوخو «ماعلا يح ءامو قربزکلا ءایب يدثلا خطلي وأ

 خطلیو نالوخو .یرزآ لقم اهیف لجیو .رخ لخو " "تفوللا ءام ذخژی وآ
 . هيلع

 قربزکلا ءامو نالوخ ایهیف طلخیو " رفونیللا نهدو جسفنب نهد ذخژوی وا
 .ةشيرب يدئلا ىلع خطليو . يطوريق ريصي ىتح رانلا ىلع عيمجلا خبطيو

 فمراو يه يتلا يدثلا ىلع خطليو «دروالاب لبتف ,ةرمه هبرت ذخؤي وأ

 . كلذ مهفاف هللا ءاش نا عفان هناف

۱۳۸ 



 ںی یر

 نييدثلا نم نبللا راردا ةاوادم يف

 ةرثك ببسب وأ .ةملحلا نيع عاستا ببسب .يدثلا نم ردي نبللا ناك اذا امأو

 : عاضرلا لیلق رهلا نوکی وآ .نبللا
 .اعيج غرضلا غرفتسي نأ ىلا ءنبللا كلذ بلحم نا يغبنيف

 ظ .رخ لخ يف عوقنم رحآ لفط هيلع خطلي مث
 مچ لخب عيمجلا نجعیف «سارشأو ‹ضيبلا رافصو درو نهد ذخؤي وأ

 .كلذ عنمي هناف .بلحلا دعب يدئلا ىلع خطليو

 . ملعا هللاو كلذ مهفاف

۳۳۹ 



 نور )ویو )ی

 بنذ ىلع رعشلا ةرثك ببسب كلذو «ةبعص ةلع وهف .بنذلا رسك امأو

 بنذلا ماظع لصأ ىلا تارابجلاو ةيودألا لوصو نم عنمي رعشلا نأل .ناويحلا

 . اهجیف

 . انمشم سرفلا ناک اذا |یس الو .افوشکم احیبق بنذلا
 يتلا تارابجلا ضعبب هربجت نا يغبنيف رسكلا نع رعشلا كلذ تصصق اذا مث

 .اهركذنو اهانركذ

 هیلع اهطبربو بشح دئافر هل لمعتو

 . محتلي نأ ىلا مايأ ةثالث لك يف رابجلا هيلع ريغتو

 هيلع تادافرلا عيمج نوكت لب ءاحيبق بنذلا ىقبيف ءاجوعم محتلي نأ زرتحاو

 .محتليو بنذلا ىوقي نأ ىلا ؛ةيوسلاب
 . ىلاعت هللا ءاش نا كلذ مهفاف

۳:۰ 



 نورد روز نر ببر

 لزعلا ةاوادم 6

 . هتمالعو هتفص انركذ دقف .لزعلا امأو

 بش رادقم بنذلا لصأ ىلع يذلا دلجلا قشي نا يغبنيف هجالع امأو
 . مظعلا صعصعلا رهظي نأ ىلا سوملاب نيتيحانلا نم دلجلا خلسي مث

 «نيتيحانلا نم صعصعلا يبناج لع نیتللا محللا نیتبعللا عطقت مث
 مدلا سبحیل سبایلا لبزلاب حرحبما يشح من
 . ةباصعي هطبرتو . ضعب ىلا اهضعب دلجلا يتفش يقلتو
 . اطوبرم مایا هئالث هکرتاو .للبلاو ةاوادنلا نم هیلع رذحاو

 . تاحارجلا محلت يتلا مهارملا ضعبب هجلاعتو .هنع ةباصعلا لحت مث

 لخلا «هنع ةباصعلا لح تقو يف «حرجلا ىلع شري هتيأر سانلا ضعبو
 . لسعلاو

 .ىلاعت هللا ءاش نا كلذ مهفاف

۲٤١ 



 نونرزشار ن0 بانل

 ركذلا رعشلا ةاوادم يف

 .ركذلا رم ةاوادم امأو
 .ناويحلا بنذ نم هعیم هعلقو هفیظنتب نوکت اهناف

 . عباصأ ثالث رادقم .لوطلاب اقش بنذلا صعصع سأر ىشت كلذ دعب مث

 . حللاب هیشحتو
 .داصفلا تيب يف بنذلا يف فيظنتلا دعب هدصفي نم سانلا نمو

 هایب هلسغت مث بنذلا نم رکذلا عيمج ىقنيو داصفلا محتلي نأ ىلا هكرتت مث
 .ريغال خوبطملا نيتلا

 :ًاضيا هلو
 ارارم كلذ لعفي .روثلا ةرارمب كلذ دعب بنذلا نهدي مث ؛ةيمطخو ءاب لسغي

 . بهذي هناف

 : اضيا هلو

 عفان هناف «لخ اب اباذم تیتلح اب كلذ دعب نهديو «رتاف ءامو «نورطنب لسغي
 . ىلاعت هللا ءاش نا



 نور نر ہا

 بنذلا رعش طقاست ةاوادم ف

 .بنذلا رعش طقاست امأو

 رعش طقاست باب يف ةيودالا نم ركذ ام عيمج لمعتست نا هتاوادم يف يغبنيف

 ءاش نا امت اهناف كلذ ريغو « ناهدلاو . فيظنتلاو .لسغلا نم ةيصانلاو ةفرعملا

 . ىلاعت هللا

۳:۳ 



 نور درو سن سر

 لالصنالا ةاوادسم يف

 عيمج تيأرو ایوق ناکو لالحنالا ناویحلل ضرع یتمف .لالحنالا ةاوادم امأو

 هتامالع

 نم لیوارسب هیلع اهیخرتو .تفز ةقزل ناويح لا بلص ىلع قزلت نأ يغبنيف
 كلت لحت مث . مايأ ةعبس افقاو هكرتتو .نیذخفلا يقح ىلا غلبي نأ ىلا ؛نيتيحانلا

 مايأ ةعبس هكرتاف ءاليلق هبلص دتشا دقو سرفلا تيأر ناف .راحلا تيزلاب هنع ةقزللا

 . ىرخأ ةقزل قزلا مث ءافقاو
 : يغبنيف دتشي مل هتيأر ناو

 : كلذ ةفصو . هلعفی هللا همحر يبأ ناك ام لثم طفنلا هيف قرزت نأ

 لمعت مث .ديدح ةفرغم يف عيمجلا لغيو . ةيوسلاب هراح تيزو «طفن ذخؤي
 تيزلاو طفنلا كلذ بكستو . نيجع نم ةكعك « ةعماحلا طسو يف سرفلا بلص ىلع
 يف افقاو مايأ ةعبس كلذ دعب هكرتت مث . ةرارحلا ديدش اراح نوكيو .ةكعكلا طسو يف

 . مایا ةعبس دعب الیلق الیلق هربست مث كرحتی ال هماقم
 ایوق لالحنا ناکو لالحنالا هل ضرع اذا سرفلا قلعی نم سانلا نمو

 .فوقولا هعم سرفلا عیطتسی ال

 ذخأت مث ,ةرفح هیلجر دنعو ءةرفح هيدي دنع هل رفحي نأ :قيلعتلا ةفصو
 هنطب تحت نم ىقبتو ءاهنم سرفلا ةعبرأ جرخت مث .لامجلا كبش نم فيل ةكبش

 . يبعلاب قيلعتلا نم نوهأ قيلعتلا اذهو . هيف وه يذلا تيبلا فقس يف لبحب هقلعتو
 . طفنلا هل يلغت وأ . كل هتركذ ام ىلع تفز ةقزل كلذ دعب هيلع قزلتو



 نم فوقولا عيطتسي مل سرفلاو ءايوق لالحنالا ناك اذا نوكي قيلعتلا اذهو

 . هتدش

 .قيلعتلاو طفنلاو قزللا نم .كل هتركذام عيمج لالحنالا يف تلعف تنأ اذاو

 : هتفص هذهو : يكلا اذه ةعماجلا ىلا هيوكت نا يغبنيف . هلثم اهيف أربي ةدم يف أربي ملو

9 
 :هتفص هذه املس هيوكي نم سانلا نمو

 نتیحانلا نم نیما

 . ملعا هللاو ىلاعت هللا ءاش نا كلذ مهفاف

۲ ۵ 



 نورد س لر بیر

 «هنع هانيرجو هللا همحر يبأ هركذ ام ىلع ,نوكت هتاوادمف سوسلا حير امأو

 طلخي .ةیوسلاب طفنو ءدرو نهدو .ضيبلا رافص ذخؤي نأ :كلذ ةفصو

 . حيرلاب بهذي هناف «لخاد نم ناويحلا بلص "توبات فقس .هب نهدیو . عيمجلا
 ةنسركلاو ةبلحلا لثم حايرلل ةدراطلا ةراحلا ءايشالا سرفلا فالعا نوكيو

 .تقلاو

 . موثلاو تيزلاب جراخ نم هبلص نهديو
 ناتكرزبو بلح ذخؤي :اضيا ةبرحم سوسلا حیر نم عفنت ةنقح ةفص هذهو

 .رتاف وهو هب نقحمو .درو نهدو .ضیب رافص هیلع ىقليو .عيمجلا ىلغي .ةيوسلاب
 ضیب رافصو  طفنو «قيتع تيزب لخاد نم توباتلا نهدي ةنقحلا دعب مث

 . ىلاعت هللا ءاش نا عفان هناف «ليبجنزو



 ہور ن یر ں یر

 ةقرلا وهو لاوزلا ةاوادم ف

 لاوزلا نال .سوسلا حیر نمو لالحنالا نم نوهآ يهف .ةقربلا ةاوادم امأو

 نم امهوتم سرفلا یقبیف .اهعضوم نم تاراقفلا دحا تاکوش ضعب غوزی نآ :وه

 تیزو .میدقلا نمسلاک ءرانلا ىلع ةللحملا ناهدالاب :هتاوادم رثكأو
 ءرانلا ىلع ارتفم . حلملاو .نومكلاو , موثلاو .مجلسلا

 . ةللحملا ناهدالا باب يف اهركذن يتلا ناهدالا ضعب وأ

۳:۷ 



 نور درر ی تر ہر

 روقعلاو ةسبكلا ةاوادم ي

 روقت نأ اهروهظ لوأ يف يغبنيف «جورسلا نم ةسبكلا تثدح ىتم امأو

 نواهلا يف ببريو حلم ذخؤي كلذ دعب مث . تاوامربلاب بكري وأ نيزامنلا يف اهعضوم
 . بهذت اهناف اليلق بوكرلا نم هحيريو ءاهيلع قزليودابل وأ ةقرخ ىلع دميو ءءاملاب

 ضايب عم برضي قيقد ذخؤي : هتفصو .قميلا امل لمعي نم سانلا نمو
 . هقزليو ةقرخ ىلع دميو ضيبلا

 مث «رخ لح يف «عوقنملا نيتلا : ةسبكلل لمعي نم ةرطايبلا نم تيأر دقو
 .ةسبكلا ىلع قزليو « ةقرخ ىلع هشرفيو « ربصلا نم ايش هعم عضيو «قدي

 وأ .رانلاب طبت نأ يغبنيف ءةدملا عمجو «مرولا ىلا ةسبكلا يف رماألا لا ناف

 اهیف ام میمج فظنی ىتح رصعتو . عضبملاب
 محل اهيف ناك اذا حلملاو نوباصلاب وأ , حلملاو نانشالاب ىشلا عضوم يشحت مث

 « تيم

 فيظنتلاب مايأ ةثالث لك هبظاوت مث . جراخ نم تاكولع ةقزل اهيلع قزلت مث

 . محتليو فشنيو فظني نأ ىلا جراخ نم ةقزللاو تارورذلاب وشحلاو
 ءرهظلا قمع يف .ةرئاغ ريساوب هيف ناك وأ ,ريثك تيم محل رقعلا يف ناك ناو

 تارورذلا ضعبب هيشحت مث ءروسانلا رخا ىلا غلبي ىتح دلجلا قشي نا يغبنيف

 . حلملاو « نانشالاو « راجنزلاو « رحالاو ءرفصالا خينرزلاك :تيملا محلل ةلاكالا

 هيلع قرافي الو .تيملا محللا عيمج عطقنيو فظني ىتح كلذ هب لعفي لازي الو
 . محتلي نأ ىلا جراخ نم ةقزللا

۳:۸ 



 هيف تيملا محللاو اعساو رقعلا ناك ناو

 دلجلا عمجتيو .حرجلا كلذب قيضيل .رانلاب رقعلا لوح طوحت نا يغبنيف

 . هيلع

 ةلقو .دیدصلا ةناتنو .سوميكلا ةءادر ببسب ءدود رقعلا يف دلوت ناو

 فیظنتلا

 «لظلا يف افشنم يرهزلا خوخلا قرو .دودلا عضوم ىلع رذي نا يغبنيف

 .انعم برج « روقعلاو تاحارحبا يف .دودلا میم لتقی هناف .اقوحسم
 :اضبا تاحارحماو روقعلا ی دودللو
 ىلع رذيو عيمجلا قدي «سيدقلق هلثم عم ءابرحلا : هل لاقي يذلا ءاودلا ذخؤي

 . دودلا

 روقعلا فشنی رورذ ةفص هذهو

 میمحا قدی .ةيوسلاب راجنزو .بشو . سيدقلق ذخؤي : دیازلا محللا لکأیو

 .رقعلا ىلع رذيو
 :رقعلل رخا ءاود اذهو

 هلله درو ولا اخر ةت كلا قد نيج اب
 :اضيأ هلو

 .ركذ نابلو .ريصو « رمو « ءانحو . ريجو .نيوخألا مدو . تورزنع ذخؤي

 ءامهرم هلمعت تئش ناو .روقعلا ىلع رذيو .عيمجلا قدي .ةيوسلاب .رونتلا فزخو
 . ةعفنملا ريثك بيجع هناف «روقعلا هب وادو نمسلاب هنجعاف

۲:۹ 



 هور درر )بیل

 عالضالا رسك ةاوادم ف

 .رسكلا عالضالل ثدح ىتم امأو
 . تارابحلا باب يف اهركذن يتلا تارابحلا ضعبب ريجي نا يغبنيف

 :هتفصو عالضالا رسك يف هانبرج يذلا رابجلا اذه رسكلا ىلع قزلي وأ

 .نيوخأ مدو تاغمو ایقاقو . يمالو .قشوو .انقو ءربونص كلعو .مطب كلع

 قزلیو «سارشالاب دقعیو .صمحا ءام يف میمحما یغی .ةيوسلاب . رمو « ربصو
 «رييستلا نم هعنميو ءروسكللا علضلا لع

 . ىلاعت هللا ءاش نا همحلي ىتح هنع علقي ال هناف

۳0۰ 



 7-20 ہار

 يسقزلا ءاقستسالا ةاوادم يف

 نم ىلا .ةلهسملا ءايشالاب نوكت اهناف '"".يقزلا ءاقستسالا ةاوادم امأو

 .رفصاللا ءاملا لهست نا اهنأش

 جاجدلا لبز ذخؤي :نيمدقتملا ةيودأ نم رفصالا ءاملا لهسي ءاود ةفص هذهو

 «نورطنو «تیزو بارش عم طلخيو .لطر فصن ردق . يرط وهو ماهحلا لبزو 3

 . ناويحلا هب نقحيو
 "9 احلا ءاثق ةراصع دحژی : هتفصو ءاودلا اذه نم كلذ بيقع ىقسي مث

 . رفص الا ءالا لهسی هناف ءارتاف سرفلل یقسیو : نیلطر بارشلا نمو « لطر

 :اضيأ هلو

 . هفلتعی يذلا ریعشلا عم طلخو " "انوطق رزیو ""جنتوف ذخوی

 . هندب لهسیل . ةيوسلاب ربصو .دوسا قبرخو .ريشواجلا نبل ىقسي مث
 :هتفصو « لزبلاب ضرلا اذه حلاع نم تيأر دقو

 . عضبملا سأرب عباصأ ثالث رادقمب ةرسلا تحت بقلی نا

 «لزبملا اهل لاقي ساحن نم ةبوبنا لزبلا نيع يف لخدي مث
 يف يذلا ءاملا رثكا غرفتسي نأ ىلا لزبملا كلذ نم ردحني رفصالا ءاملا لازيالو

 . ناويحلا رصاوخ رمضتو .نطبلا
 .اهانركذ يتلا ةضباقلا تارورذلا ضعب نم رورذ هيلع ىقلي كلذ دعب مث

 . هرهظ ىلا ةياصعب هطبراو .ةدافرب حرحلا عضوم دفرا مث



 نطبلا ءىتميف اريثك ارادقم برشي ال ىتح هماجلب وهو سرفلا ىقسي نأ رمأو

 نا

 ٠ی د

 .ملآلا ةيقب هنع درطیل ةنسرکلاو ةبلحلا تا او

 . ملعأ هللاو جالعلا اذهب ءىرب هنأ ةدم دعب سرفلا بحاص يل ركذ مث



 درر یو ٹر لر

 يلبطلا ءاقستسالا ةاوادم يف

 يف ةيفخنملا حايرلا نم هنأ مدقت اميف انركذ دقف"'.يلبطلا ءاقستسالا امأو
 . لبطلا لثم هلعجتو ناويحلا نطب خفنتف . ءاعمالا

 هتاوادمو

 . اهدرطتو حايرلا عنمت يتلا ءايشالاو نقحلاب نوكت

 : عيرلاب بهذتو يلبطلا ءاقستسالل ةعفان ةئقح ةفص هذهو

 . ةيوسلاب نومکو .نویلما رزبو .لجفلا رزبو .ةنسرکو .ةبلح ذخژی
 .ءام هرمغ يف عيمجلا ىلغي

 .رتاف وهو ناويحلا هب نقحيو ۰ درو نهد هیلع یقلی من

 : ىرخأ ةنقح اضیا هلو

 ""شوفدرمو .كللا لیلکاو .جنوبابو .ءاملا عنعنو ءرضخأ رمش ذخؤي
 . ةيوسلاب

 الا يف مشا لكي
 .رتاف وهو هب نقحيو .نطبلا نهدو . جريش هیلع یقلیو . یفصیو
 .سبايلا تقلاو ةنسرکلاو .ةبلحا سرفلا فالعا نوکیو

 رزجلا رزبو «ةنسركو« ىلبج جنتوف :هتفصو ءاودلا اذه نم یقسی مث
 . ةيوسلاب لیبجنزو .يربلا

 ؛ينيازخ دیناف لع یفصیو عيمجلا لغي
 .ةنقحلا دعب دحاو لطر رادقم موی لک يف هنم ناويحلل ىقسيو

 . ىلاعت هللا ءاش نا عفان هناف

Yor 



 نطبلا يف قاتفنالا ةاوادم يف

 هيلع لمعيلف .هعم ءاعمالا تجرخو .نطبلا يف قاتفنالا ضرع اذا امأو

 . قاتفنالا محلت يتلا ءایشالا

 : صقعو .ورسلا زوج دوی : برج مات ٠ یاتقنالا ماخل ةفص هذهو

 .ةيوسلاب ظرقو .رانلجو .ثيئارطو
 يءاب بوذم ءارغب نجعيو عيمجلا قدي

 .ةدافر ةقرخب طبريو . قتفلا ىلع قزليو ةقرخ ىلع شرفيو

 تقو يف هربك دنع بهذي هناف .ريغص وهو رهملا ىرتعا اذا قتفلا نا ليق دقو

 . هتيصخ ىلدت

 نأ وهو .رانلاب الا هل جالع الف ءاحراق سرفلاو .اريبك قتفلا ناك اذا امأو

 .رانلاب كابش ىتفلا ىلع عطقي مث « رانلاب قتفلا لوح یوکی
 ةخيطبلاو ةجنرانلا رادقمب .ریثک .یش قاتفنالا نم مهم لویخ ةدع تيأر دقو

 دازی الو كلذ همه الو هيلع رفاسيو یاسیو . لمحو :يشميو. هب لمعي وهو

 . ىكلا دعب نوكي اذهو . هيلع

 . ىلاعت هللا ءاش نا كلذ مهفاف



 درر زد نر ں لو

 ءاعمألا جورخو نطبلا قارم يف ةعقاولا حارجلا ةاوادم يف

 .ءاعمالا جورخو نطبلا قارمب ةعقاولا حارجلا ةاوادم امأو
 ةلخادلا قافصلا بطقي نأ : كلذ جالع يف يغبني هنأ .هللا همحر يبأ ركذ دقف

 .ىسرافلا لمنلاب
 . نطقلا طيخلاب جراخلا دلجلا كلذ دعب بطقي مث
 هاعمالا بلقنتل هالجر لاشتو .هرهظ ىلع سرفلا ىقلي نأ : لمنلاب هبطق ةفصو

 . لخاد ىلا ءاعمالا در نكميو .دلحلا لوطيف .رهظلا ةيحان ىلا

 , حلملاو نخسملا رمخلا نم ءىشب ترهظ يتلا ءاعمالا لسغي مث

 .قافصلا يتفش عمجت مث لخاد ىلا اهدرتو

 مث ءاهمف حتفت نأ ىلا اهبنذ ىلع رصعتو رابكلا ينايلسلا لمنلا ذخأت مث

 ىقبتف .اهطسو نم صقملاب اهصقف مهيلع تضع اذاف ؛ةعومجملا نيقافصلا اهمقلت

 رادقم هلمنلاو ةلمنلا نيب نوكيو .حرحلا لوطب اذه :اعيمج نيقافصلا ىلع ةضباق يه
 . عبصا

 لثم . نطقلا طیفاو هفیاسلا ةربالاب هبطقتو يناربلا دلخا لا دمتعت من
 نیعبصا رادقم بطقلاو بطقلا نیب نوکیو .تاحارحلا بطق يف كل هتفصو ام

 تنآ اذاف ,رسونی الو ةدلا نم اثیش نزخت الو .ةبوطرلاو حیرلا ایپنیب نم جرخب یتح

 يتلا ةضباقلا تاورذلا ضعب هیلع رذف یرخا لا هلوآ نم .دلخا عيمج تبطق

 . تاورذلا باب ی اهرکذن

 . لئاصعلاب اهقوف نم اهدشو دئافرلا هيلع قلأ مث

۳60۵ 



 الو ,هتعیبط لیهستل .ةبطرلا ءايشألا ةدملا هذه يف هفالعأ نوكت نأ يغبنيو

 طلا رف ناكا ي برطقملا قانصلا قراكتيت لولا تقرب ريب
 . تاكولع ةقزل اهوح قزلت

 ةمحللا مهارلا ضعب هیلع قزلتو .رورذلا كلذ هيلع ريغت ثلاثلا مویلا يفو
 . كلذ ريغو ¢ تفزلا مهرمو ۳ يلخنلا لثم تاحارجلل

 اذه مهب انلعفو ءاريثك ائيش ريصاوخلاو نطبلا يف تاحارجلا نم انبطق دق نحنو
 .اوئربف « لاعفلا

۲3۹ 



 نور ې لر

 ةخافنلا ةاوادم ف

 ضرعي ام ةلزنمب .حيرلا نم ةراهملا ررس يف نوكي يذلا .ةخافنلا ءاد ةاوادم امأو
 .ةرسلا يف حايرلا لافطالل

 ديمكتلا لثم . حيرلاب بهذت يلا ءايشالاب دمضي نأ اهتاوادم يف يغبنيف
 . ةجنفسإب نومكلاو نخسملا تيزلاب

 . نخسم وهو هب دمكيو ءرضخالا بونرخلا هيف لغيو .مجلسلا تيز ذخؤيوأ

 .حایرلاب بهذتو .قاتفنالل حلصت يتلا ,تاماحللا ضعب هل لمعتسي وأ
 : ةرسلا نم حايرلاب بهذت هتفص هذهو

 «ضيبلا رافصو «ضيبأ نومكو «درو نهد ذخؤي
 .ةرسلا ىلع طبريو . قيتع نطق ىلع لمعيو عيمجلا قحسي
 . ىلاعت هللا ءاش نا عفان

۳۷ 



 02 یاب)

 روزلا 5 مزحلا ةاوادم 2

 نم رقع اضیا اهنال ءاوس روقعلا ةاوادم نم عون يهف .مزحلا ةاوادس امأو

 . مزحملا

 .مهارملاو .«تارورذلاب سيبكتلا نم روقعلل لمعتسي ام عيمج اه لمعتسيو

 . اضيأ رانلاب افوح طيوحتلاو .رانلاب قشلاو

 اغاف تلمحاب دودلا ةيودأ عیمج هل انلمعتسا . حرجلا مف يف دود ال ضرع ناو

 .روقعلا رئاس ةاوادمك نوكت

 هيف حوتفملا حرجلا مف راصو ء مظعو ربك دق ام باودلا يف مزحملا نم تيأر دقو

 . ناسنالا سأر هيف لخدي داكي «

 . ىلاعت هللا ءاش نا كلذ مهفاف ءءىرب كلذ دعب هانفطالو

۳5۸ 



 نوں اس ی

 كيرحتلا ةاوادم ي

 وه لب .ةيدبكلا ةبئذلا نم عون وهو .ضارمألا بعصأ وهف .كيرحتلا امأو

 . مدلا طابتخا نم نوكي كيرحتلاو . هتعاسو هتقو يف وأ هموي يف لتقي هنأل اهنم یوفآ

 . مهیلع داز يذلا مدلا ببسب لکلاو ةئرلاو بلقلاو ديكلاك هنطابلا ءاضعأ عيمج يف

 رظاونلاو ,بنذلاو , مزاحلا داصف نم مدلا غارفتساب الوأ :نوكت هتاوادمو

 .ةدحاو ةعاس يف ٠

 هتعاس يف عضاوملا هذه يف هاندصف اذا ضرملا اذه يف لويخلا ضعب تيأر دقو

 ٩۳ ,نیتقیرط هریغ یف هغلبی ام رادقم داصفلا تقو یف عضبلا انغلب دقو . مد هل جرخم ال

 .يدرلا راخبلاب هناقتحا ببسب « مد هل جرح م

 .ةرغلاو ""ينيصلا دناورلاو «ةلجرلا رزبب جلاعي مث
 . هبرشي يذلا ءاملا يف هل یقسیو عيمجلا قدي

 . قوقدملا رمتلاب ىلحيو ريعشلا قيوسن ىقسي وأ
 .فيصلا يف ناك اذا خيطبلا ءام یقسی وآ

 .رضخالا لیجنلاو . خیطبلاو .ةلجرلا معطیو

 لفطلاب همئاوقو هنطب خطلیو .درابلا ءالاب یرطیو .روفاکلاو دروالاب طعسیو

 . لخاو رمحالا

 .نطبلا رهاظ ىلا جرخيو .نيقافصلا نيب ةوقلا هفذقت عون كيرحتلا نمو
 . . ىلتمم قز هنأك ناويحلا نطب ريصيو

۲۹ 



 ةوق تناك اذا خيزبتلا عونلا اذه ةاوادم يف لعف هللا همحر يبأ تيأر دقو

 ةتيوق سرفلا
 ام لثمك هخزبيو . عضبملا سأرب نطبلا يف يذلا مرولا عيمج غدلي نأ هتفصو

 يف هخزبيو .فتكلا يف هغلبي ام لثم عضبملا غلبي ال اذه يف نأ الا . فتكلا يف لعفي

 . ةريثك عضاوم

 ءاملا رثكأ ىفصتي نأ ىلا هب هکرعتو .نشخا حللاب خیزبتلا عضوم كرعی مث
 . ةليللا كلت حلملا يف هكرتتو هيف يذلا رفصالا

 هکرتاو تاکولع ةقزل هيلع قزلا ركاب نم ناك اذاف
 ةدم يف هنطب يف ناك يذلا ءاملا كلذ بهذو «هب امم ءىرب سرفلا تيأر دقلف

 ‹« ەرەسي

۳۹۰ 



 هر ن ہر

 عيطقتلا ةاوادم ف

 نايلغ ةدش نم هنأل نم ىوقأ وهو .كيرحتلا نم عون وهف , عيطقتلا امأو

 نم فلعلا جرخیو . مطقنیو نا رصلا قزخنب « هيف ةرارلا ةدحو ۰ ضرلا اذه يف مدلا

 . هطبري الو ,نارصملا محلي نأ دحأ ردقي ال هنأل ؛ هل جالع ال ضرملا اذهو

 نوكيلو .هل ةجلاعملا كرتب ناسنالا مدني ال ىتح هيف ةفطالملا ضعب ركذن نكل

 . الماك نونفلا عيمج نم اذه انباتك

 ءايشألاب طيعستلا نم كيرحتلا لثمب جلاعی نأ هجالع ين يغبني يذلاو

  مزاحملا يف داصفلاو .ةبطرلا ءايشالا فالعاو .ةدرابلا

 . ىلاعت هللا ءاش نا كلذ مهفاف

۳۱ 



 ہر اد ب لر ں لر

 لفغملا ةاوادم ف

 ضرم ًاضيأ هنأو ,روعألا يعملا يف حيرلا سابحنا هنأ انركذ دقف .لغملا امأو
 ةلئاقلا لالعالا نم وهو .لوبلاو ثورلا سیو ,ناويحلا بانجأ خمنيو ١ بعض

 وأ ثار وأ سرفلا لهسنا یتمو . هسبح لاطو هفوج ی حیرلا سبحنا یتم «ناویحلل

 .أربي هناف . هیف نقتحلا حیرلا فرص وآ لاب

 .انعم عفنو هانبرج دق ام ركذن نحن اننکل قربثک ةيودُآ لغمللو
 يف هرکذن فوسو نحن هذختن يذلا لحکلاب الوآ سرفلا لحکی نآ كلذ ةفصو

 . ىلاعت هللا ءاش نا لاحکالا باب
 رادقم هنم ءاهايح يف اهانلمح .'”اراشع نكت ملو . ةرجح سرفلا تناك ناو

 سرفلا لوبیو . لعفلا بیجع وهف " ".شوکاشلا باصن سار ىلع .مهرد عبر
 تقول

 تيتلحلا نم ائيش .سرفلا مف يف يذلا .ناويالا ديدح يف لمعي نأ يغبنيو

 نم حيرلا لحأ سرفلا هغضم املك ىقبيل ناسنالا حسك نم ائيش وأ ةقرخ يف اطوبرم
 . هفوح

 :اضيأ هلو

 . نیلطر رادقم ضیبالا نومکلاب رتفلا رمخلا سرفلا یقسی
 قرعو ةبلحو .نوسنای مش ذخژی : برج سرفلل یقسی یلغم ةفص اذهو

 .ةيوسلاب""ناتیمو .سوس



 ىقسيو . تيتلحو . لحن لسع ليلق ىلع ىفصيو ؛.ءام هرمغ يف عيمجلا ىلغي
 , سرفلا

 . اهعفنأو لغملل ةيودالا بجعأ هناف

 : لغملل هنقح ةفص هذهو

 و و و ی و
 . سرفلا هب نقحيو . جريشلا نم ليلق هعم لمعيو « ىفصيو ءام هرمغ يف

 . ضيبأ ركس ىلع ,.ىفصم ءام يف «يلغم تيتلح : ةنقحلا دعب ىقسي مث

 :اضيأ لغمللو

 .هيف نقتحملا ثورلا عيمج جرختو .ناويحلا ربد يف كعباصأ لخدت نأ

 لمحيو .ةضيبلا لثم لمعیو ."".اینومقس طلخو .فطان لسع ذخژی مث
 . هفوج نم حيرلا بهذيو ءأربي هتاف سرفلل

 : خفتناو ثوري ملو لبي مل اذا , لغملل ةبرحم ةمات ةفص هذهو

 ىلا غلبي نأ ىلا ناويحلا ربد يف اهلخديو .تيزلاب هدي راطيبلا مالغ نهدي

 الأ راطيبلا زرتحيو .اليلق اليلق لفسأ ىلا. اكلد هعباصأ سوؤرب اهكلدي مث .ةناثملا

 . هلتقيو ناويحلا يذؤيو ةناثملا اهب جرح هناف .ةيقب هرافظأ يف نوكي

 ينرمأو .لاوط يرافظأو يدي تلخدأ يار ال .كلذب هللا همحر يبأ يناصوأ دقلو

 فيك :هل تلقف .اپ ءاعمالاو ةناثلا نم ءيش حرجنی الثل . ةياغلا لا مهصتآ نأ

 سوؤر همحشب .ةناثملا كلدا : لاق كلذ نع تكسف .هطشكو دلخلا ببسب اهصقأ

 .الصأ رفظلاب اهيمدت الو .كعباصأ

 نم هيف ةدئاف ال اذهو .سرفلا ينيع نم رفظلا مطقب انمزلی نم سانلا نمو

 هعم تلعف ام یتمو .هنطب عجو نع سرفلا هب لغاشتي ىتح نولوقي مه لب .ضرملا
 ۰ . هعجو ىلع اعجو هداز گلد

 . سرفلا ربخانم نم ""يکزتل رفظلا عطقب اضیا انمزلی نم سانلا نمو



 . عجولا تقو يف رانلاب نيقرطم « هترس ىلع هيوكي نم مهنمو
 ۰ زاحلا ق هدصفی نم سانلا نمو

 . ىلاعت هللا ءاش نا كلذ مهفاف



 یورو عت ر

 جنلوقلا ةاوادم ِف

 يف نوکی هدیلوت نال .لغلا نم نوهآ هنآ یضم اییف انرکذ دقف .جنلوقلا امأو

 «لغلا فالخب لبزیو لوبي كلذ عم وهو هرصاوخ ىلا رظني هارتو ءاليلق سرفلا هنم

 روعالا يعملاو .روعالا يعملا يف هديلوت نأ بببسب لبزی الو هیف لو ال لغلا نال
 امأو .اسوبحم اهيف ثورلاو حيرلا ىقبيف ,جرخي اهنمو لخدي اهنم «دحاو مف الإ هل سیل

 . نيحوتفم نيسار هل ناف نلوقلا يعملا

 ءام يف بوذ دق .تيتلحلا نم ائيش سرفلا ىقسي نأ يغبنيف هجالع امأو

 «نوسيناو رمش هيف .ٍلْغم

 . نوباص ةعطقب لمح وأ « ذيبنلا نم ائيش ىقسي وأ
 يف لمعي ام عيمج هل لمعيو «لغلا ةاوادم نم عون : لاح لك ىلع هتاوادمو

 . كلذ ريغو ‹نقحلاو ٠ ءاقسالا نم .لغلا



 نو بيل

 ةيدبكلا ةبئذلا ةاوادم ف

 . یضم اف اهتامالعو اهنافص ترکذ دقف .ةيدبكلا ةبئذلا امأو

 ارادقم مدلا نم هل جرخأو .نيمزحملا يف دصفلاب لويخ ةدع اهنم تیواد دقو

 ءاهيلع داز دق يذلا راحلا مدلا دبكلا ىلع فجيل ءاريثك

 «اثیش هفلعت الو مویلا كلذ هکرتاو . دروام عم دنوار لاقثم .كلد دعب هقسا من

 رکسب « رضخالا خیطبلا ءام یقسیو .معطیو .لیجنلا فلعي موي يناث ينو
 .قاوآ ثالث رادقم .لاع يح ءامو .درو ءاهب ۰ هریخانم يف طعسیو , تابن

 «بئذلا بنع ءامو ةربسکلا «ایب هرصاوخو هنطب خطلیو

 هللا ءاش نا ریو ضرلا اذه نم لصنی نآ لا « موی لک كلذ هب لعفتو

 . لاعت

۳۹۹ 



 قولد یو ہہر

 ناقرلا ةاوادم ف

 .ناقريلا ةاوادم امأو
 راخب نم غامدلا كلذب فخيل .رظاونلا يف سرفلا دصفي نأ ًالوأ يغبنين

 ةرارحلا نم دبكلاو ىلكلاو ءاعمالا فختل بنذلا دصفيو . هيلا ةدعاصتملا ةرارحلا

 .اش ةرواجلا

 «دروالا لثم بیهلل ةئفطملا ةدراملا ءایشالاب ناويحلا طعسي كلذ دعب مث

 . يقارعلا جسفنبلا نهدي وأ فالخا ءامو نوفاکلاو

 .ةرغمو .ةيقارع ةلجر رزب ىقسيو
 ‹ خيطبلاو «يسرافلا بصقلا بیلابلو «لیجنلا لثم ةبطرلا ءايشالا فلعيو

 هتقو يف ناك نا ‹ ليصقلاو .رضخاالا میسربلاو

 : هتفصو ءاودلا اذه نم ىقسيو

 . ةيوسلاب دحاو لك نم ءاثق رزبو .ةلجر رزبو .ينيص دناور ذخؤي
 . نافريلل عفان ۰ سرفلل یقسیو" " .نیبجنرت ىلع بلحتسيو ۰ عيمجلا قدي

 دحاو لک نم یءانحو رج آ لدنصو «رایخلا رزبو ءاثقلا رزب ذخؤي :اضيأ هلو

 لا
 فرو ةراصع نم لطر ي « موی لک قاوأ ثالث رادقم هنم سرفلا یقسیو

۳۷ 



 یر ہیر

 ىسمحلا ةاوادم ف

 بابسالا انركذ دنع كل هتفصو دق ام لثم «ىمحلا تامالع تيأر ىتم امأو
 ۱  تامالعلاو

 .هندب عیمج نم مدلا هل جرخیل جادوالا يف سرفلا دصفی نآ يسغبنيف
 : هتفصو ءاودلا اذه نم سرفلا یقسی مث

 یوم «يلبج سفرکو «ناتک رزب ذخژی
 . ذیبنلاو ثارکلا ءا سرفلل یقسیو قدب

۱ 0 ۷ ۱ 
 ۱ . ةيوسلاب يسراف ثارکو" " .نیعلا هرق عرزو .رضخالا ناتكلا عرز ذخؤي
 یقسیو «دینافلاب وجنلا ءام نم هلثم هیلع یقلیو هژام رصعیو عيمجلا قدي

۳۹۸ 



 نورت رر بر

 ةضيفهلا ةاوادم ىف

 .ةضيه لا ةاوادم امأو

 سفن هب دقعنيل «لسعو تیزو .ءایب اطولخم ءانورطن سرفلا ىقسي مث
 . نورطنلاو رمخلاب هريخانم يف طعسيو  كلد هنع مطقنیو «ناویطا

 :اضی هلو

 «عیمحا قدی .رانلجو مرصحلا بح ذخؤي

 .رضخألا قلس ءاموأ «زيمجلا قرو ةراصع يف ىقسيو
 « هتقو نكي مل ناف .بطرلا شيشحلا ةدملا هذه يف ناويحلا فالعأ نوكتو

 . الصأ ريعشلا هبرقي الو .فلعيو لسعو ءام هيلع شريو تقلا دخؤيف

 ةيخولملاو سخلا فلع ضرملا اذه يف ذخؤي هنأ مهبتك يف نومدقتملا ركذ دقو

 2, يزابخلاو
 . ىلاعت هللا ءاش نا كلذ مهفاف

۳۹۹ 



 رعد )ہار

 لسلا ةاوادم ف

 نم ززللاو كيرحتلا لثم .ةداحلا ضارمألل عبات هناف .لسلا ةاوادم امأو

 . بعتلا
 يذلا ءاملا يف ركسلا بصق دامر سرفلا ىقسي نأ : هتاوادم يف يغبني يذلاو

 .ضرملا اذه عفان هناف ءامياد هبرشي

 :نييمدآلاو لويخلا عفنت لسلا نم عفنت هنقح هلو

 نزوبو یزج نومکلاو لهبألا نمو .ةيوسلاب جریشو «قيتع رخخ لخ ذخؤي
 .رمت عيمجلا

 هب نقحو .تاضیب ثالث هيلع شقفيو ءرتفيو .ءام هرمغ يف عيمجلا ىلغي
 . لسلل عفان هناف . ناویخا

 عيمجلا یلغی .۳۳ دنوارزلاو .بیلحما نبللا ذخی :یرخآ ةنقح اضیآ لسللو
 . عفان . هب نّمحمو رميو«

 ءاثقلاو یءابدنفا لثم ةبطرلا ءایشألا : ضرلا اذه یف سرفلا فالعا نوکیو

 . لیصقلاو خیطبلاو 6

 .درواملاو .نابلاو . جسفنبلا نهدب هريخانم يف طعسیو

 عرزو بصقلا بيلابلو ليجنلا اضيأ معطيو . الوسغم نوكيف اريعش هتفلع ناو
 .كلد مهفاف . نیعلا ةرف
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 سبایلا نائخلا ةاوادم ف

 : هزیمیو هفرعی نم لقف سبایلا نانفلا امأو

 : هتفصو .ءاودلا اذبب نانخلا يوادي نم ىأر هنأ هللا همحر يبأ ركذ دقف

 لعفب ام لثم .اهیلجرو اهيدي طبرتف .ةايحلاب نوكتو «ةدلاو ريغ زنع ذخؤي
 .ناسنالا ةاوادم يف ةعبضلاب

 فرعت ةشيشح نمو «ريعش كشك اهيلع یمریو .ساحن ردق يف لمعتو
 . اهماظع لصفنتو اهئاضعأ عيمج ءىرهنت نأ ىلإ ءام اهرمغ ی لغت .ةضبق تاقیرزلاب

 .اهرعشو اهمظع نم قرلا یفصی مث
 درو نهد نييتقوأ عم .نيلطر رادقم موي لك ءاملا كلذ نم سرملا ىقسيو

 . باودلا هب ءىربي هنأ ركذف . صلاخ

 . ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ مهفاف

۳۷۱ 



 ںی ر یوا مب)

 بطرلا نانخلا ةاوادم يف

 نكي مل هنال ,رايطلا دلخلاب مويلا اندنع فرعي يذلا وهف .بطرلا نانخا امأو

 يف اقرفم ىقبي لب .لجرلاو ردصلاو سارلا يف يذلا .دلخلل ام لثم اهنم عطقي مأ هل

 هريخانم نم يمريو .رخشيو ناويحلا هنم نخيو .ةدع عضاوم يف حتفيو .ندبلا رئاس

 ی مغلبلا ةلزنمب .ةبوطرلا نع هثودحو .دبکلا لالعا نم وهو .انتنم ارفز ادیدص

 ءادوسللو .دبکلا مدللو ترارلا يهو ءاعو ءارفصلل ییاعت هللا لعج دق هنال . نییمد الا

 هنم ولخب ال دسحما رثاس يف وه لب .هیف نکسی اناکم مغلبلل لمجت لو . لاحطلا

 . ةبوطرلا نم هنآ لجال مضومب صتخم ال ضرلا اذه راص كلذ لجالف
 ناذللا ناقرعلا امه نینارعلاو .سرفلا نينارع عطقي نأ هتاوادم يف بجي يذلاو

 . نيقهانلل نيرواحجم سرفلا ربخانم ایهبنج نع

 ,هریخانم نم ةدملا باكسناو ءريخشلا سرفلا نع عنمی نیفرعلا نیذه عطقو
 . هغامد نم ةبوطرلا فشنیو

 ارهظ اذاف .سولاب دلحا ایهنع قشی نآ : نحن هملعن ام لثم اهعطق ةفصو
 .اتب اعطق ةداحا ةاوکلاب هعطقتو .ةلسلاب ایهکشتف

 .ناتبصع ایهنآ لجال الصأ مد ایهنم لیسی ال نینارعلا هذهو

  عطقلا عضاوم هب دستل .رمحألا رکسلاب ابهیلع رطقف ءامهتيرباو امهتعطق اذإف
 .ريجلاب هسبكتو هرشقت مث . مايأ ةثالث هكرتتو
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 رادقم . سبايلا نانخلا ةاوادم يف هانرکد يذلا «زنعلا ءام نم سرفلا یمسیو

 . ضیبلا رافص عم . موی لک دحاو لطر

 . موي لك ةيقوأ فصن رادقم .رملا زوللا نهدب هريخانم ف طعسيو

 اهسبكت مث .اعيمج رانلاب اهشخبت نأ يغبنيف ,نيعألا نم ءيش هندب يف حتف نإو

 .هتهبج رئادب نوكت ةباصع .رانلاب سرفلا ىوكي نأ ضرملا اذه يف يغبنيو
 . نوتیحانلا نم هینذآ لوصآ یا .هتیصان تحت نم

 نتطقن هجادوآ لعو ناللاب طقن ثالث هغامد طسو ف هيوكي نم سانلا نمو

 هيترعاج ىلعو .ةضراعم قراطم ثالث هترس ىلعو .رانلاب طقن ثالث هتبل ىلعو .رانلاب
 .رانلاب ةضراعم قراطم ثالث هرىد تح

 . هتاقرمو هئاضعأ عيمج يف ةدوجوملا ةبوطرلاو ةداملا هنع فشنيل هعيمج اذهو

 .اصمحم ريعشلاو ءاسباي تقلا هفلع رثكأ نوكيو

 . ةنسركلا قيفد ءاملا مم یفسیو

 :اضيأ هلو

 . موي لك لاطرأ ةثالث رادقم . ضيبألا ركسلا عم لوفلا ةقرم ىقسي نأ

 هللاو رايطلا دلخلا ةاوادم ف نيمدقتملا بتک 2 هاندحوو هانبرج يذلا اذهف

 . ملعا

۳۷۳ 



 نونو ول نیر بیو

 بلقلا عجو ةاوادم ف

 . هتامالع عيمج تيأرو هبلق عجو ناويحلل ضرع ىتم امأو

 . همزاحم يفو هردص يف سرفلا دصفي نأ يغبنيف

 اريثكو .يبرع غمصو .ينيص دنوار ذخؤي :هتفصو ءاودلا اذه نم ىقسي مث
 ل

 بيلح نبل لاطرأ ةثالث يف . موي لك ةيقوأ رادقم سرفلل ىقسيو .عیمخا قدب

 .بلحي ام لوأ نخس

 :اضيأ هلو

 . مايأ ةعبس كل هتركذ امم ةيقسلاب هبظاوي نأ یغبنیو

 . لخو دروام وأ درو ام يف نارفعز لاقثمب رسیالا هرخنم يف طعسيو
 عجو ةيودأ ربكأ نم هنإف ,ركسلا بصق دامر هيفو ءامئاد هل ءاملا ءاقسإ نوكيو

 . ملعا هللاو بلقلا

۳۷ 



 نود رمد) باج)

 ناقفخلاةاوادم يف

 : ىقسي وأ .ركسلاب ىدنلا ءام ناويح لا ىقسي نأ يغبنيف دیدحا هیف ًافطم 5 7 37 تيأرو ءناقفخلا همجو بیقع ضرع اذإ امأو . هتام را.« ناقف
 .نیحنرلاب

۱ 
 5 ر و . دناو رلاو فالخا ءایب رسیالا هرخنم ق طعسی 5

 . نيمزحملا يف دصفيو

۳۷۵ 



 نوش رر نر ہر

 ةئرلا يف كتهلا ةاوادم يف

 يمرب كلذ عم سرفلا ناکو  ةحرق نم حرج ينعي .كته ةئرلا يف ناك ىتم امأو
 .ةدم وأ امدوأ .كمسلا روشقب اهيبش ائيش ءهمف نم

 . سمرلا ءامو «زعاملا نبل عم «ريعشلا قيقد «سرفلا ىقسي نآب نوکی هجالعف
 .اهفظنيو ةحرقلا لسغي هناف

 لخ يف عيمجلا طلخي .ةيوسلاب مطب كلعو .راغ بح ذخؤي كلذ دعب مث
 . هريخانم يف سرفلا هب طعسيو لسعو

 . نورطنلاو ريعشلا قيقد ءاملا يف ىقسي وأ . ةنسرك هيف يلغ دق ءام هيقس نوكيو
 . لسعو ءام عم سرفلا ىقسيو ةيوسلاب نورطنو بش ذخؤي وأ

 رخ عم طلخيو .ءاريثك هيف عقني .ةلجرلا ءام ذخژی :اضیآ ةئرلا يف ةحرقللو
 . مايأ ةعبس وأ مايأ ةسمخ لاطرآ ةئالث رادقم موی لک هنم سرفلل یقسیو درو نهذو

 :اضیأ هلو

 . سمرتلا ءامو بارش عم ىقسيو .ةيوسلاب ةخيلسو .طسف ذخوی

 . ىلاعت هللا ءاش نإ أربيو ةنتنم ةحئار هفنأ نم جرخي هنإف

۳۷۳۹ 



 یزد ہہر

 ززن لالا ةاوادذدم يف

 را يف فنعلاو بعتلاو قوسلا نم نوکی هنآ مدقت ابیف انرکذ دقف .ززللا امأو

 . هندب رمضیو ناویا ءاعمآ زتلتف .دیدشلا

 ةرارحلا ءاعمألا نع لقتل ,همزاحم يف سرفلا دصفي نأ يغبنيف هجالع امأو

 . اهيف ةدوجوملا
 .ةيوسلاب دحاو لک نم یابدنفاو «ءانحاو ءاثقلا رزب هل ذی مث
 . موی لک لطر رادقم .دروام عم سرفلل ىقسيو . عيمجلا قدي

 تقلعم هرصاوخ یرتو كلذ هيلع رهظي الو .هقيلع يفوتسي سرفلا ناک ناو
 . ةزوزلم هبانجاو

 هترس یلع یوکیو .نیتیحانلا نم بارغ لجر هترصاخ یلع یوکی نآ يغبنيف
 .رانلاب ةضراعم نیقرطم

 . هنطب ىلإ غلبي ىتح .درابلا ءاملا يف ضوخيو
 . لفطلاو لخلاب هنطب خطليو
 دحاو لك نم .فرص رجحو " "رها لدنص :ءاودلا اذه نم اضيأ ىقسيو

 . ةيقوأ فصن
 لطر رادقم .بلعثلا بنع ءامو ةريسكلا ءام عم . سرفغلل یقسیو عيمجلا قدي

 . موي لك

۳۳۷۷ 



 لع هل رثناف ؛ هرفسو هبعت بيقع كلذ ناکو . عيبرلا ىلع سرفلا ناك ناو

 . ىذألا نم هفوج يف ام عيمج لسغي هناف ءانحلا نم ائيش مسربلا

 عفان هناف .فيصلا يف ريعشلا ةريمخ ىقسي : هنأ ضرملا اذه ةاوادم يف ليق دقو
 . ىلاعت هللا ءاش نإ

 : اضيأ ىقسيو

 .دنوارلاو ةرغملاو ةلجرلا رزب : لثم .ناقريلا يف انفصو ام لثم «ةدرمملا ءايشالا

 . ليصقلاو .ءابندهاو ,.ليجنلاو .خيطبلا معطيو

 .ركسلاب رايخلا ءامو ,ةلجرلا ءام ىقسيو

 .ناقريلاو لسلا ةيودأ عيمجب ىواديو

۳۷۸ 



 رس رر يو نر یر

 نيتيلكلا عجو ةاواذم ف

 : نيتيلكلا حجو ةاوادم امأو

 قيقد ءاتشلا يفو ,ريعشلا قيقد فيصلا يف سرفلا ىقسي نأ لئاوألا تركذ دقف
 . هب رشي يذلا ءاملا عم ةطنحلا

 رانلاب .نیتیلکلا مضوم ىلع ,ةرصاخلا بنجب ؛ناويحلا ركذ لصأ دنع ىوكيو
 .اقرطم رشع ينئا بناج لك يف ءاقرطم نيرشعو ةعبرأ

 عمیخا خبطی .سفرکلا رزبو .نویلفا رزبو .نیعلا ةرق عرز ذی مث
 . ضیبآ لفلف هیلع یقلی مث .بارشلاب

 .بیضقلا نم مدلا يمرو « لکلا عجول عفان هنإف سرفلل یقسیو

 «بنركلا ةراصعب .رسيألا هرخنم يف طعسي نأ يغبنيف '”رسيألا عجو امأو

 . ىلاعت هللا ءاش نا عفان هناف .بارشلاب ليالا نرق ةداربو ءانوطق رزبو

 :اضيأ هلو

 . ةسبايلا ةربزكلا ريعشلا عم هل ىقلي

 .دينافلا للع یفصیو .ءالاب ىلغي .قرزألا نسوسلا لصأ ذحخؤي وأ

 . ىلاعت هللا ءاش نإ عفان .دحاو لطر رادقم موي لك سرفلل هنم ىقسيو

۳۷۹ 



 سودرر نیر بی)

 لصافلا حير ةاوادم يف

 : لصافملا حير ةاوادم امأو

 لصافم يف ام میمج غرفتسیل ,نولجرلاو نیدیلا نطاوب يف دصفلاب نوکی هناف
 ۱ . دسافلا مدلا نم ناويحلا

 .رانلاب همئاوق ىلع قلحيو . لخاد نم هتاونق ىلع رانلاب دصفي مث
 تقلاو .ةنسرکلاو ,ةبلحا : لثم .حایرلل ةعفادلا .ةراحلا ءايشالا فلعي مث

 . سیایلا

 ناتک رزبو تةبلح ذی :خوطللا اذه نم سرفلا مئاوق ىلع ىلطيو

 .ءزج فضن دحاو لک نم .ثاغمو .قرزآ لقمو . ءزج دحاو لک نم .ةيمطخو

 .ناويحلا مئاوق ىلع ىلطيو .لخلاب نجعيو « عيمحلا قدي

 :اضيأ هلو

 . جنتوفو «جنوبابو یعشلا قیفدو لوفلا قیفد دخؤي

 . ىلاعت هللا ءاش نإ عفان . همئاوق ىلع ىلطيو .لخلاب نجعيو . عيمجلا قدي

۳۸۹۰ 



 نرس ت نادر

 سرقتنلا ةاوادم يف

 هنأ .تامالعلاو بابسألا انركذ دنع مدقت اهيف انركذ دقف : سرقنلا ةاوادم امأو

 . فلتعي الو همئاوقو ناويحلا ندب عيمج هنم سبییو .رصقلا ةسبيك ثدحي

 .رصقلا ةاوادم نم يرض اهناف هتاوادم امأو
 .رصقلا لثم رانلاب ىوكي نأ يغبني ال ضرملا اذه نأ الإ

 .رصقلا ةاوادم يف اهانركذ ىتلا ,ةللحملا ناهدألاب ةاوادملا هل لمعتسي لب
 ۱ .دابللاو يبعلاب ,فدلاو

 نإ .يتأي اهيف تالوطنلا باب يف اهركذن يتلا .ةللحملا تالوطنلاب همئاوق لطنتو
 . ىلاعت هللا ءاش

 . تافولعلا باب ین انرکذ ام لثم .لخاد نم ةللحلا ةراخا ءایشالا فلعیو

 هل نم لع یمجم سیلو .رمحلاو رصقلا ةاوادم نم عون هناوادم ناف ةلمك ابو

 . ةفرعم
 . لاعت هللا ءاش نإ كلذ مهفاف

58١ 



 نرس رر ابر

 حاسكلا عجو ةاوادم يف

 تلتاقلا لالعالا نم اهنآ مدقت امیف انرکذ دقف .حاسکلاب ةفو رعلا ةلعلا امآو

 . همف رسعیو همف حتف قیطب ال سرفلا نآ ببسب .ءاود اهیف مجنی ال هنأو
 ىتحو .ةمسقلاو ةمكحلا قسن ىلع الماك باتكلا نوكيل هانركذ اناف انهاه امأو

 . ةفطاللا كرتب ناسنالا مدنی ال

 : هناوادم 8 يغبني يذلاو

 . نیمسایلاو درولا نهد : لثم « ةفيطللا ةللحملا ناهدألاب نهدي نأ

 .ًافديو .نارفعزلاو زوللا نهدب طعسيو

 نإ .اهلكاش امو .ليصقلاو .بصقلا بيلابلو « ليجنلا : لثم ريضخلا فلعيو
 .ىلاعت هللا ءاش

TAY 



 نوضش)وصسائر بالذ

 زاقنلاةاوادم يف

 . حايرلا لبق نم ضرملا اذه ثودح ناك امل هنإف .زاقنلا ةاوادم امآو
 حيرلا اهيف برض لجروأ دي يأ يف سرفلا دصفي نأ الوأ : هتاوادم يف انجتحا

 .ديلا كلت نم دسافلا مدلا كلذب غرفتسيل هرفاح يف داصملا نوكيو .زاقنلاو

 . دعب امیف اهرکذن يتلا تاخوطللا هعم لمعتست مث

 : هنم حیرلاب بهذی .زاقنلل خوطل ةفص هذهو
 . ةيوسلاب شوقدرمو «ناتک رزبو .ةبلح ذخژی
 .رفاحلا يف داصفلا دعب .مئاوقلا هب خطليو .لخلاب نجعيو عيمجلا قدي

 :اضيأ هلو

 . ةيوسلاب تعزلاو .جنوبابلاو هريعشلا قيقدو .لوفلا قيقد ذخنؤي
 . نايبصلا لوب يف نجعيو . عيمجلا قدي

 . ىلاعت هللا ءاش نإ عفان هنإف مئاوقلا هب خطلیو

YAY 



 ںرتسرر واير بابر

 ةلفدلا لكأ ةاوادم يف

 ةلفدلا لکآ ةاوادم امأو

 يف يلغملا رمتلا سرفلا ىقسي نأ كلذ جالع يف مهبتك يف ءامدقلا تركذ دقف

 .رقبلا نبلب ةلجرلا ءام ىقسي وأ ریعشلا ءام

 :اضیأ هلو

 .رجالا رکسلاب یقسیو شفیو ءالا يف خبطی .قرزالا نسوسلا لصا ذخژی
 :اضيأ هلو

 یقسیو .فصنلا صقنی یتح ىلغيو .ءام ةرج هيلع بصتف رمت كوكم ذخؤي

۳۸ 



 نوتسلووم ایل بای

 جاجدلا لبز لکأ ةاوادم يف

 ركذ دنع اهتركذ يتلا هتامالع تيأر اذإف .جاجدلا لبز لكأ ةاوادم امأو

 . تامالعلاو بابسألا

 لبز ذخؤي نأ :وهو .ةرطيبلا بتك يف نومدقتملا ركذ ام ىلع هبو هنم هجالع نإف
 .هفافج تقو هقوف ىقبت يتلا .ءاضیبلا ةرشقلا هیلع نم طشقیو .سبایلا جاجدلا

 . كلذ يف بيجع هنإف ,رمخلا عم سرفلا هب طعسي مث .عمجيو

 :اضيأ هلو

 ناويحلل ىقسيو .ركسلاو .ءاملا يف طلخي .حافتلا قيوسو قبنلا قیوس ذخوی

 . ىلاعت هللا ءاش نإ عفان هناف

YAO 



 نرو )بار

 يربلا بنركلا لكأ ةاوادم يف

 «ىذألا هنم هل ضرعو يربلا بنركلا ناويحلا لكأ ىتم امأو
 لك یف لاطرآ ةئالث رادقم .ةيوسلاب .لخو .ثاركلا ريصع ىقسي نأ يغبنيف

 . عفان هنإف « موی

 لیلف عم طلخو .هيف خبط يذلا هؤام ذحأو «حافتلا خبط اذإ هنأ : لیف دقو

 .اعفان ناك ناويحلا يقسو .نورطن

 :اضيأ هلو

 . ةيوسلاب . خوبطملا نيتلا ءامو زعالا نيلو «یناتسبلا بنرکلا ةراصع دخؤي

 نإ عفان هنإف . مايأ ةثالث ةدم .موي لك يف نيلطر رادقم : هنم سرفلل ىقسيو

 . ىلاعت هللا ءاش

۳۸۹ 



 وسلو سنر بیر

 توبکنعلا لک ةاوادم يف

 : تویکنعلا لکا جالع امأو

 . هقلح فقس يف الوأ سرفلا دصفي نأ ءامدقلا ركذ دقف

 . لیالا ةحفناب طمسیوآ """.نوقی دنا بارشب كلذ دعب طعسي مث

 . لاطرآ هئالث رادقم ءاقیتع اتیزو .ابارش یقسیو

 .ىلاعت هللا ءاش نإ أربي هناف .نورطنو ءام يف ًاعوقنم اریعش فلعیو

۳۸۷ 



 (و سعبش) سير

 حيرارذلا يقس ةاوادم ف

 . هتامالع عيمج تيأرو هيف تلعفو حيرارذلا يقس ىتم امأو

 یام لاطرأ ةتس يف ىلغي '''”.قرزألا نسوسلا لصأو «رمتلا ذخؤي نأ يغبنيف

 .نيلطر رادقم موي لك هنم سرفلل ىقسيو «نيبجنرتب ىلحيو .فصنلا صقني نأ ىلإ

 :اضيأ هلو

 قديو .يبراقعلا '”جنوردلا وهو '”برقعلا بنذب فورعملا راقعلا ذخؤي

 .نورطنلا نم ءيشو .رخ لاطرأ ةنالث عم ةيقوا رادقمب « سرفلا هنم طعسی

۳۸۸ 



 (دوعسو ی وای) بر

 راشعلا نبل يقس ةاوادم ف

 رادقم ءريمحلا نبل نم سرفلا ىقسي نأ يغبنيف ءراشعلا نبل يقس ةاوادم امأو

 لطر فصن رادقم نوكيف «كلذ رادقم ملعي م ناف .نیقیرط راشعلا نبل نم برش ام

 . موي لك

 :اضيأ هلو

 . ضيبأ لفلف عم ءةرامح ا نبل ىقسي
 .ةاوادم هيف عفني الو ناويحلا لتق مكحتسا ىتم ءادلا اذه نأ ملعأو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ مهفاف

 . ىناثلا ءزجلا نم ةنماثلا ةلاقملا تمت

۳۸۹ 



 همانا هلاقنا يساوح

 لحرلا يف نیدرابلا دحأ بابصنا هتقیقحو . هلجرب هیف لحرلا هبشل وا . لیفلا هئارتعال كلذب يمسو : لیفلا ءاد (۱)

 (۷۹ /۲ ةركدتلا) اهتياهن ىلإ ةبكرلا ندل نم اهيراجم يف ظلغتف

 دشأ تيتلحلاو) تيتلحلا دم انيخلست دشأ وهو .ةدحلا طرفم اغمص ةءولحمم .ءاثقلا ةرجش هبشت ةرجش :نويبرف (7)

 (دو/* عماخا) .ردخا نمو جلافلا نم عفن هب خ رو یهدلا يف قتف نإ . (ًاناخسا رجشلا نابلا

 . ةيباثلا يف سناب . ةثلاثلا ةجردلا يف دراب وهو . امعتست اهلكو رحاو رفصأو ضيبأ فانصأ ةثالث وه :لدنصلا (*)

 AA) / 4 عماجلا) ماروألاو سرقنلا نم عفني ضيباال' نم دربأ رمحألا لدنصلاو

 بنعن یلذنالاب فرعیو ,دابلبلاو فونرملاو ةيبرعلاب انفلا وهو : یناتسب هنم .بلمثا بع وهو :بیدلا بنع (1)
 هنمو .وهللا بحب برغلاو سلدنالاب فرعی يذلا وهو يناتسب هنم نافنص وهو جنکاکلا وهو رکذ هنمو بئذلا
 . ننجم هنمو مونم وهو .هیلافلاب سلدنالاب فرعیو .بنعلاب فرعیو يلبج يرب

 يف ةصاخ ةوق هیف .امهالک نیرمالا لعغب نا ردقب هنال دیرتاو ضبقلا ىلإ ةجاتحملا للعلا يف لمعتسب

 (۱۳۵/۳ عماحنا» رهاظ نمو فوحما ءاضعا يف ةنطابلا ماروالا لیلحت
 اکلا یمسب اینم لک یم ناتسنلاو هسفنب تبنب يتربو تستسب يناتسب اههنم لكو ىنثاو ركذ وهو : بلعثلا بنع
 ىلإ ليمي ىذلا تابنلا هب داري بلعتلا بنع یالطا دنعو . نونلاو «افلاب هانفلا يرلاو 2 لوقلاب جنك

 ةضوحو داوس ىلإ نجل ةناثملا هنأك هبحف جنکاکل امأو ء حضن ادا رمح وخر ريدتسم هقاروأ نيب هبحو ة ةرضخلا

 بح ىمسي حنکاکلاو ةيلاغل اغلا ىمسي اونا هذه نیم عورزملاو . عورزم وهام هنمو لبج وهام هنم .ام

 اهدوجأو ةيحلاو بئذلاو .بلعتلا ىلإ افاضم ابنع ىمسن عاونالا هذه لكو . ننجلا یمسی عون هنمو ,ثاهللا

 ةدراب اهلكو ةيبهذلا ىلا هبحو .داوسلا ىلا هقروو ضاايبلا ىلا هرهز برضام اصوصنخخ بلعثلا بنعو جنکاکلا
 .ءاضيبلا ةمركلا ىلع ةيحلا بنع ىقلطيو . ةعبارلا يف ننجملاب فرعي يذلاو . ةثلاثلا يف مونملاو ةيناثلا يف ةسباي

 اهلمعتستو مدلا ثفن عنمت لبقو .رورعزلاب نوكيام هبشأ اهرمثو نامرلاك ةرجش ىلع : بثذلا بنع قلطيو -
 .(۲۰۹/۱ ةركذتلا) . باودلا جالع يف ةرطايبلا

 نم عفنب . ةيناثلا يف ساب دراب .بغزلا فيطل قرولا ضيرع .ضايحلاك هبح .رهزلا رفصأ تبن :لمحلا ناسل (5)

 (۲1۸/۱ ةرکذتلا) ارورذو !دايض حورفلاو ءاللط ءاروالاو اب مش فزنلاو لوبلا ة ةقرحو مدلا ثفنو وبرلاو لسلا

 نطبك ةنطابلا راوغالا وحن يعيبط هجو ربغ یلع ةيفمضلا یوقلا اهتبذج ةيعيبط ريغ تادايز نع ةرابع :ريساوبلا )١(
 (۲۱/ ۲:رکذتلا) . ةدعقلاو محرلاو فنالا

 (۱8۷/۲ مماخا) قورحلا ساحنلا وهو جتخسورلا وه : تخساارلا (۷)

 حورفلا عفنیو .نیعلا ولجیو .اهنمدیو حورقلا يقنيو بدجیو دشیو فطلیو ففجيو ضبقي وهو -

۹۰ 



 ۳4۰۹/4 هماخا) راشتیالا ص اهمنمی دو ةئيبخحا

 رصب هنكل رفصألا ءاملاو ءاقتسمالا نم فني هب رشو ,نيعلا ةيودأو لاحكالا رصانع مکا رم وه -

 ١48/1١( ةركذتلا) ةدعملاب

 (17/7 مماجلا) . ةلاخنلا عزتملا ضيبالا لیفدلا وه (يتراوخ ور :راوخا قيقد (۸)

 )٩( زیمح. :

 : هبدع (۱۰)

 هیبش عورفلا ریثک ادج میظع رجش وهو .يرب نیت یمسیو .رمحالا نيتلا هانعمو رومقيسلا ةينانويلاب
 حلصیو لاعسلاو ردصلا عاجوآ نم عفنی نجئا قرو نم رغصأو قرأ هفرو . هعیرفت يل يماشلا توتلاب

 هنيلو .لاعسلا عطقي ركسلا عم ةقوحسم .ثمطلا ردیو ینجا طقسیو لاهسالا عطقب هقرو . لكلا

 414/1١( ةركدتلا) 'رورذ ةلكالاو حورقلا عنمي هبطح دامرو .ماروالا للحو حارخا قصلب
 برجي .نيجلاعملا ايعأ يذلا لاهسالا مفن قيرلا ىلع مهرد نزو هم برشو قحس اذإ هقرو :ففيرشلا -
 (ا5١ا/١ ءهماخا)

 (۱۹۱/۳ عماجلا) رصم لهأ دنع زثالا هرمث وه

 مدلا ثفنل حلصت ةضابق ةوق ةبذعللو . ةبذعلاو ًاضيأ قزامزجلاو كزامزكلا وه لثالا ةرجش ةرمثو

 هنم اضبق دشأ صفعلا نكلو صفعلاب ةوقلا هیبش .جراخ نم تعضو اذاو تبرش اذإةلايسلا للعللو

 (۱۱/۱ عماجلا) نمزملا لاهسالا نم عفني ىلثالا بح عيقنو . دربأو

 57/1١*( ةركذتلا) .ةبذعلا رصمبو لهألا قارعلابو . ميجلابو كزامزكلا وه : لئالا رمل

 هنم ضيبالاو قارب فاص ةريسي ةرمح ىلإ رفصأ غمص وهو نبتلا عفار هانعم يسرافلا رابرهك نع برعم :ءابرهك )١1(
 (۲۸/۱ ةرکذتلا) ءيدر

 بذج ةرمحلا لا ناک ابرو فافش ضایبلاو ةرفصلا لژ ةرسکم سوردنسلاک غمص وه :انيس نبا
 . هحيرفتو بلقلا ةيوقت يف ةيصاخ اه «تابنلا نم ميشمل او نبتلا
 .لربلا رسع نم «یربب :ةراحا ماروالا بحاص عفنیو فاعرلا عطقي .ةدعملاو نطبلا عجو نم مفنب

 ۸۸/٤ - ۸٩( عماجلا) .ریساولاو ثمطلا مد نالیسل دیج

 رولبلاو حورقلا نم عفنی شطعلاو ةداحلا یمحلل دیج ,فدعلا يوقي .يدنما انقلا لوصا دامر وه :ریشابطلا (۱۲)

 هحيرفتو بلقلا ةيوقت يف ةيصاعخ هل لیلحت لیلقو غبدو ضبف هیف .نایبصلا هاوفآ يف ةضراعلا عالقلاو
 ٩۱/۳( مماحار

 عالقلاو ماروالا لجیو . دبکلاو ةدعلاو بلقلا یوقیو مدلاو لاهسالا سبح .ةرارحلاو شطعلا عمقي -
 طلاء.  .  ةرکذتلا) ۱۹۹/۱(

 .ةسدلسلا ةلاقلا یشاوح نم /۳۲/ ةيشاحح رظنا :لظنحلا )١9(

 لصاقلاو اسنلا قرعو ةقيقشلاو عادصلار ةوقللاو جلافلا نم عفنیو هعاونا رئاسب مغلبلا لهسی -

۳۹۱ 



 داوسلا ىلا نيعلا ناولأ دري هدامرو « ماوغا درطي ةخيبطو دايو ابرش كرولاو رهظلا عاجواو سرقنلاو
 ١١١/١( ةركذتلا)

 تاراخبلا ليزي دوسأ رزب فلخي رمحأ رهز هل حانج اناک هناصغأ فرشم یقاروالا عیر تابن وه : سعرسلا (۱6)
 ةركذتلا) 2 ةبرجت نع ناديدلا عاونأ نم نطبلا ينام جرخيو ناقفخلاو حايرلا لحيو ةيوادوسلا

1/1( 

 ءاب لیقاثم ةعبرأ هنم برش اذا عرقلا بح لتقی هنأ كلذو ةصاخ هلصأ تابنلا اذه يفام عفنأ -

 (۷/۳ عماحا) یتولا ةنجالا جرخيو ءايحألا ةنجالا لتقي اضیا وحنلا اذه ىلعو لسعلا

 عوقلا بحو دودلا نوطبلا نم جرخیو لهسم .ةفارح هیف ةيماشلا ةربزکلا ةفص يف دوسآ رودم بحوه :نوسبکلا (۱5)
 (5 ٠ / 4 عماجلا) برحم وهو

 نم ءيش همعط يف هل ةحئارال سلمآ رودم ضایبو داوسب طقنم یغص بح وه جنرباو كنربو قنربو : جنریلا (۱5)

 868/1١( عماجلا) نطبلا يف ةدلوتلا تایحاو نادیدلاو عرقلا بح جرخب .ةرارملا

 تجرخأ ةقوحسم تبرش اذإ .عرقلا بح لهسي وهو ,ديدش ضبق هيفو ةرفص هولعيو لمرلا هبشي :ليبنفلا (1)
 (۴۳۸/ عماجلا) ةعيبطلا تلهساو نطبلا نم عرقلا بحو دودلا

 (۲۲۹/۱ ةركذتلا)  رضحا وهو دبلت رزب ليقو ,نميلاب ضرأ نم ليق ةرمحو ةرفص نبب عطق -

 ءةلخأ عمحلاو هب هلخام : لالخلااو « هذفنو هبقث : هلشو .لیلخو لولخ وهف لع هلع ء ءيشلا ُلخ : لالخ (۱۸)

 (۸۹۴۳/۱ ناسللار ةلخأ عمجلاو بوثلا هب لغامو هب لخت يذلا دوعلا :لالخلاو

 اهيف يتلاو ةيرخصلا عضاوملاو نيتاسبلا يف تبني كوشلا نم فنص وه :يناتسبلا فشرحلا وه :ركنك وأ :ركانكلا )١9(
 ديلاب قبدت ةيوطر هيلع ريجرجلا قرو لثم فرشم سخلا قرو نم لوطأو ريثكب ضرعأ قرو هلو ایم
 . داوس ىلا سلمأ

 نطبلا تلقعو لوبلا تردأ تب رش اذاو .بصعلا ءاوتلاو رانلا قرح قفاو ءاملاب هب دمضت اذإ

 AVI) عماجلا) . ةئرلا حورف تعفنو

 لفوقلا اهیف سئابک لمحت لیجرانلا ةلخن لثم ةلخن لفوفلا تابن : لفوقلا (۲۰)
 عماجلا) . ةظيلغلا ةراحلا ماروالا عفنی ءاضعالل رقم ضبقلا دیدش دراب . لتوکلا وه لفوفلاو

14/۳( 

 بح نع قشيو طولبلا لكش يف رمث نع حتفي ضيبأ رهز هل قرولا قيقد عورفلا ريثك كئاش تبن وه :ربكلا )۲١(
 ةوالحو ةبوطر هيف رمحأو رفصأ

 لحيو نهولاو كتحلاو رسكلا ربجي .حورقلا لمديو نهبلا ولجيو حايرلا جرخيو مومسلا ءىربي

۳۹۲ 



 (47/4 عماجلا) .اهللح ةبلصلا ماروألاو ريزانخلل لمعتساو هلصأو هقرو قد اذإ -

 .ءزجلا اذه نم ةعباسلا ةلاقملا يشاوح نم /۱۳/ ةيشادلا رظنا : لهبا (۲۲)

 ثمطلا رارداو ءالحماو فیطلتلاو لیلحتلاو تناک ثیح تانوفعلاو رائألاو لکاوالا يف عفنلا غلاب

 (۳۱/۱ ةرکذتلا) ةنجألا طاقساو مدلا لوبي يتح

 ىتوملا ةنجألا جرمجيو ءايحألا ةنجألا دسفيو مدلا لوبيو هردي ءاود لك نم رثكأ ثمطلا ردي

 0۷/۱ عماجلا)

 .سدعلا عم جرخيام ًاريثكو نتنم يربلاو فحئارلا بیط رفصأ هرهز ,رفظلاک قرو هل تابن وه :قوفدنحلا (۲۳)
 جنلوقلاو صغلا نکسیو .بارشلاب ٌاصوصخ ةلاتقلا مومسلل برجم .هقراوأو هرزب هنم لمعتسلاو
 رضبو عدصی وهو الحك ضايبلا علقیو ًابرش تالضفلا ردیو ءاقستسالاو ناقریلا بهذیو
 .(۱۱۱/۱ ةرکذتلا) . . سارلا

 . ةلاقملا هذه ةمدقم يف نوعبسلاو يداحلا وه بابلا اذه (74)

 تابالصلا ليزيو .ةقيقشلاو عادصلا نكسيو ًاقلطم ماروألا للحب تک دوجولا لهس تابن :كللا لیلکا (۲۵)
 محرلاو ةدعلا ضارمآ اذکو .لاحطلاو ةدعملاو دبكلا عاجوأو اسنلاو سرقنلاو لصافملا نكيو .حورقلاو

 84/1١(. ةركذتلا)

 ةئيبخلا حورقلا يفشي «نييثنالاو ةدعقملاو محرلاو نيعلل ةضراعلا ةراحلا ماروألل نيلم ضباق وه

 (۰0/۱ مماجلا) ةيدهشلا احل لاقي يتلا

(Y7)ا ا ةردم ةنخسم و ۰ ل :طقلا  eنأ دار و  

 مماجلا) فلكلا ةاوادم يف هنولمعتسيو :ثمطلا ردحخو ,لریل ردي راص ۳ اذپمو طستلا

 ٤/).

 عاجوأو ممصلاو ةناثملاو ةدعملاو دبكلا فعضو جنلوقلاو جلافلاک دراب ضرم لکل عفنلا ميظع :نيدرانلا نهد (۲۷)

 ١73/١( ةركذتلا) .ثمطلا سبحو ماحرألا

 ةدعلا مجو نم عفنی . ةللم ةيلاج ةراح ةفطلم ةنخسم نیدرانلا نهد ةوقو .ةمنصلا نم بورص هل

 ٠١( 4/7 عماجلا) محرلا عجوو .ءاضعألا دريو فوجلا دربو .جنلوقلاو دبکلاو

 بنركلا ءاهب : خسنلا ضعب يفو (۲۸)

 مجلسلا هبشیام هنمو طینقلا وه اذهو ًاعطق لصفتت ةرهزب طیحام هنمو « قلسلاک فوقلم هنم : بنرک

۳۹۳ 



 ماروالا رجفب هلکو :دودلا لتقی هرزب . سبای راح هلکو ةفارحو ةرارم دشآ نكل هلثم يرملاو ةيناتسب اهنکو

 ةركذتلا) .رفحاو عالقلا بهذی هدامرو .یصحاو دبکلاو لاحطلاو ددسلا يقنيو حورجلا محليو
(T/1 

 . ةنمزملا بنجلا عاجوا نكس ريزنخ محشب اهدامر طلخو لوصألا عم تفرحأ اذإ ةيرطلا بنركلا نابضقو -

 فیضا اذ] اخوبطم هقروو ةبلصلا ماروالا نم «یریب دق موحشلا ضعب لا فیضأو بنرکلا قرو قرحأ اذا
 ءاقستسالا ةيودأ هب تنجع اذإ هقرو خيبطو . ةبلصلا ةيمغلبلا ماروألا للح موحشلا ضعب وأ نمسلا هيلا
 لعفی ًادایض هرزبو .اهعفنم توقت مقلعلاو طسقلاک ةراخا ناهدألا ةيودأ هئام يف تخبط اذإو .اهعفنم تيرق
 1١( 28/4 عماجلا) قرولا لعفيام ماروألا يف

 . املع هل سا راصف ناتکلا بح هب صخ دقو .روزب عمجلاو .تابنلا عيمج بح رزبلا : ةفينح وبأ : ناتکلا رزب (۲۹)
 ةثرلا عجو نم عفنیو حضنیو ولجب ناتکلا رزب . ةضراعلا ماروألا للح ءاملاب طلخ اذاو .ةبلحلا ةوقب ةهيبش هتوق

 عماجلا) اهللحو ماروالا حضنب هداضو . رصبلل «یدر وهو جنوبابلا نيكست نم ابيرق عاجوألا نكسيو
 ۱ - ٩۱(

 ناولالا حلصأو هنسحو هجولا رمحو ,نمزملا عادصلا نكسو ماروألا لح راخلا ءالاو عمشلاب برضو قد ىتم -

 اهنک تالضفلا ردی لسعلابو .لاحطلاو دبکلاو ردصناو ةئرلا ماروآ حضنآ برش اذاو .رعشلا حلصاو ءالط
 (۱۰/۱ ةركذتلا) يملا رزغيو

 ًايريفرف نوكي دقو یهزلا رفصأ هرثكأو ناطيحلاو ةحطسألا ىلع تبني :فاكلاو فاقلاب لاقيو :جنوبابلا -(0)

 هراخب لع ابابکناو اخرمو اب رش دامرالاو عادصلا ةلازاو دودسلا حیتفت يف هلثم ءيشال فطلم للحم وهو . ضیباو

 علقیو وبرلا وحن نم ردصلا يقنيو تالضفلا رديو ًاقلطم ىصحلا تتفيو دبكلاو هابلا يوقيو .لخلاب ًاصوصخ

 هنهدو ماوما درطب هناخد  مومسلا نم عفنیو ةدعقملاو ماحرألا دافو تابالصلاو بعتلاو ءايعالا بهذبو روئبلا

 6١/١( ةركذتلا)  .اسنلا قرعو رهظلا عجوو قوقشلا ليزبو ممصلا حتفي

 . طقف رهزلا نول يف وه اهنا اهنيب قرفلاو فانصأ ةئالث وه : جنوبابلا -
 نكت ىل اذإ ةبلصلا ءايشالا نيلمو ةددمتملا ءاضعألا يخريو عجولا نكسيو ءاود لك نم رثكأ ءايعالا نم عفني
 يخرتو للحت ةوف هتوف . ءاشحالا مرو نم نوکت يتلا تايمحلا بهذيو ةفيثكلا ءايشألا لخلخيو ةريثك اهتبالص

 ۷٤/١(. عماجلا) .درابلا عادصلا نم غامدنل وقم وهو اهلك ةيبصعلا ءاضعألا يوقيو ندبلا ماسم عسوتو

 .نيتيلألا نيبام جرفم :ربدلا بقو . نیکرولا نيبام : بقلا (۳۱)
 (1/۳ ناسللا» نیتیلالا نیب رهظلا نم ء یتانلا مظعلا :رسكلاب :بقلاو

 سفنلا رسعو مختلاو مضفا هوسو مومسلا عفدیو ماروالا لحو درلا درطیو اقلطم حايرلا لحم : نومكلا (* *

 ةركذتلا) تاالزنلاو نانسالا مجو نكس هخيبطب رغرغتو رتعصلاب ر جزم ناو : ندا صخغلاو

4/۱( 

۲۹ € 



 حايرلا درطو لوبلا راردا هنأشو .ةراح نومكلا ةوقو ءهرزب وه نإ تابنلا اذه نم لمعتسيام رثكأ

 ٤ /۸١( عماحلا) .خفنلا باهذاو

 )1 ‘1 ناسللا) بيطلاو ءاوذلا يف كلذ رثكأو .هطلخ : هفادأو فود «يشلا فاد : فادب (۳۳)

 : لفلفلا )۳+(

 : هخیلس (۳۵)

 ) )۳٩نویله :

 مغلبلا عطقيو توصلا رلجي ضیبالاو ديقانع هترمثو يرب وأ يناتسب امإ امههنم لكو .دوسأو ضيبأ وهو

 ءاد رعش تبني لصبلاو لسعلابو صغملاو ةظيلغلا حايرلاو سفنلا قيضو وبرلاو درابلا لاعسلا لحيو
 يوقيو يكذيو ةرفظلاو ضايبلاو ةملظلا ولجيف لاحكالا يف عقيو .سحادلا رجفي تفرلابو بلعتلا

 ةرکذتلا)  طقساو ردآ لمتحا ناو : مغلبلا ملقی لبا بيبزبو .دراب يضرم لك نم عفنيو ظفحلا

 .( ١/8

 هقريو مدلا نخسي «ةدرابلا جازمألا باحصأل قفاوم , حايرلل رساك . ماعطلل مضاه لفلقلا : يزارلا -

 يف ةرارحو ىح هب وأ لوبلا يف ةقرح وأ هنطب يف ةحرق هب نم هبنتجيو .ةدعملا نخسيو نوللا رمحي ىتح
 ١55/79(. مماجلا) .دبكلا

 حتفت فيطلتلاو عيطقتلاو ليلحتلاو جاضنالا ةيوق . ةعبس عاونأ يهو .ينميو يدنه رجش رشق يه
 ىصح ا تتفتو حتفتو ةدعملاو باجحلا عجوو ماسربلاو ةحوحبلاو لاعسلاو وبرلاو ناقريلا ليزتو دودسلا
 بيكارتلاو ةريبكلا قايرتلا يف عقتو مومسلا لئاوغو ثفنلا عنمتو محرلا حلصتو تالضفلا ردنو

 (۱۷۰/۱ ةرکذتلا) .ةلضافلا

 ةدحملا نيعلا ةيودأب تطلخ اذإ ةحلاص يهو ًاقیقر اضبق ةضباق .لوبلل ةردم ةسبيم ةنخسم اهتوقو -
 (۲۵/۳ عماجلا) . اهلک ماروالا نم مفنتو يعافالا مس نم عفنتو ثمطلا ردنو رصبلل

 برجلا ًابلص ًأرزب فلخي ضايب ىلا رهزو .ربكلاك فرو .ةرفص ىلا ليمن نابضق هل تبنتسیو تبني وه
 رصبلا فعصو ءاملا لوزن نم عفني وهو . ةبهاشلا كيرحتو لوبلا رارداو . یصحا تبتقت : هعقن نم

 (۲۹۱/۱ ةركذتلا) نانسالا مجو نکسی . ةظیلغلا حایرلاو ءاقستصالاو ردصلاو ةئرلا عاجوأو

 هب نم عفن اهخيبط برشو هلوصأ تخبط اذإو لوبلا ردأو نطبلا نيل لكأو ةفيفخ ةقلص قلص اذإ

 نم ًابورشم اهخيبط عفن بارشلاب تخبط اذاو . يعملا عجوو اسنلا قرع هب نمو ناقري وأ لوبلا رسع
 لعف برش اذا هرزبو اهلآ عفن ةلالا نسلا عضوم لع اهخیبطب ضمضغ اذاو .الیترلاو ماوفا شهن

 .(۱۹۱/4 عماحلا) .لصالا هلعفیام

 .الكلا ةملك درن م ىرخأ خسن يفو :الکلاو بلکلاو نونلا ,خسنلا ضعب ی درو دقل (۳۷)

 . فورعلا ةببتق نيا باتک مغ وهف رابخالا نوبع امآ .مصعتسلا

 . نبللا دمج : دوصملا )4(

۳۹۵ 



 مال هلوأ .ًاضيأ ماشلابو ةيرصملا دالبلاب سيسقلا نذاب ىمسملا ملاعلا يح نم عونل مسا اذه :افول :ةفوللا (40)
 1١١9/4-١١5( عماجلا) ةنكاس فلأ اهدعب ةحوتفم ةموسرم ءاف مث ةنكاسواو مث ةمومضم

 (١؟١/1448 ةركذتلا) نونلا ميدقت هيف رهشالا : رفونیل (4۱)

 قمع بسحب لوطي سلمأ قاسو رزجلاك لصأ هل يئام تبن وهو ةحنجالا وذ هانعم يمراف :رفولین -

 عادصلاو اقلطم حیرقلاو ابرش شطعلاو ةرارخاو بیهللاو یمحلا عطقل لمعتساام دوجأ نم .ءاملا

 ماروالاو الوطن فزنلاو ًاخوبطم لاحطلاو لسعلاب بلعثلا ءادو ءالط قهبلاو صربلاو ًاقلطم تالزنلاو
 (؟١/484 ةركذتلا) ةيهاشلا عطقي وهو لخلاب

 (۳۰۹/۱ ناسللا) عاتملا هيف زرحي يذلا قودنصلاب اهيبشت امهربغو دبكلاو بلقلاكهيوحتامو عالضالا :توباتلا (47)

 : ءاقستمالا (1۳)

 . لخاد نم ناويحلا بلص ب :ب فلزلا هفرعي انهو

 لاحطلا نم لصحي دق لبقو حصألا يف ةلاصأ دبكلا ضارمأ نم وه (۸ - ۷/۲ ةركذتلا يف ءاج)

 يف نوكي ليقو ءاقستسالا نوكيف دبكلا دربي هناف نطبلا الم ىتح مظع مث ةدرابلا داوملا هتلح اذإ

 ريغ ىلع ءاضعألا لخادت ةدرا ةبيرغ ةدام هببس يدام ضرم وه ريدقت لك ىلعو ةيبرالاو نيتيلكلا

 اذپو .بلطي يأ ىقستسيف ءاملل هبحاص بلط ةرثك نم امإ مسالا اذه هل قتشاو . يعيبط طمن

 نیرخاللو ةلاصا يقزلل مسالا نوكيف ءاملا قزك نطبلا ةروريص نموأ اهلك هماسقأ لوانتب ريسفتلا
 ءاضعأ داسف ةطساوب نوكي نأ نم دبال هنأ الإ دبكلا داسف ناك نإو هلصأ نأ يف ةهبشالو ات

 . ةعفادلاو ةکسالا ًاصوصخ یرقلا ةسح نم اضیا ثدحو اهضعب رآ ءاذغلا

 لهرتو لوبذ عم مسج نیلو قارشا لب ضایب : هتمالعو (يمحللا) اهؤدرأ : ةثالثف : هعاونأ امأو
 : هتمالعو (يقزلا) مث . زمغلا ةعواطمو قيقد ريصق ضبن ضافخناو لصافم لالحناو جيهتو

 يف ربكو ددغو خافتنا : هتمالعو (ٍلبطلا) مث .دلحلا ةيفافشو نطبلا ريكو لقثلاو ءاملا ةضخضخ

 . عرف اذ] لبطلا توصک توصو ةفخ عم نطبلا

 هلام هنم «راغصلا رايخلاك الیطتسم ابح لمحي ءقاروألا نشخ .ضرألا ىلع دمي ربك ضيبأ لصأ :رامجلا هءاثف (41)
 .ةحئارلا هيرك « معطلا رم وهو ءةيمابلاك ريغص سلمأ هنمو طوطخ هيفو قنع

 لخلاب ءالط ياوقلاو ليلاتلاو قهملاك دوسلا راثآلاو فلكلا يقنيو .بارشلاب ءاقستسالا يف برش ام هدوجأو

 (۲۲۱/۱ ةرکذتلا) ةراصعلا هيفام دوجأو «ةنفعلا طالخالاو لوضفلا رئاس نم ندبلا يقنيو

 جاتحيال ينعي ٍلبج امإ امهنم لكو .يناتسبو يرب ىلإ عجرتو ةريثك عاونأ يهو : قبحلا :وه جندوف لاقيو :جننوف (15)
 ناولالا رمح ةنوشخ او بغزلاو قرولا ةقدو لوطلاب هفالتخاو یءالا نودب تينيال يره وأ يقس ىلا

 ليلاتلاو تابمحلاو زازكلا بهذيو رديو ردخيو ةظيلغلا حایرلاو صغلاو ةدعلا عاجواو نایثخلا منمیو
 )4/۱ ةركذتلا) برحلاو ةكحلاو سرقتلا و اسنلاو

۳۹۹ 



 ماسربلاو ةلمنلاو ةرمحاو باهتلالاو ةرارحلل نكسم تابالصلاو ريزانخلاو ليمامدلاو ماروألل للحم

 514/١( ةركذتلا)

 يف عرزت يتلا نیحابرلا نم وهو رقبعو قمرسلا ىمسيو رافلا ناذآ هانعم شوکن زرمو شوخبزرم وه : شوق درم (4۷)
 حایرلاو سفنلا قیضو لاعسلاو ربرلاو ردصلا عاجوآ لحم .ةقيقشلاو عادصلا نم عفنی .اهربغو تویبلا

 جلافلاو ةشعرلاو زازكلا بهذي نييثنالا مرو لحمي لوبلا رديو ىصحلا تتفيو لاحطلاو ءاقستسالاو ةظيلغلا
 ١614/١( ةركذتلا)

 لعفلا ديج وهو, سونيلاج هعرتخا نم لوأ : ةبطرلا ةفعسلاب كرحي هنأل كلذب يمس لخنلا مهرم : لخنلا مهرلا (4۸)

 (۲۵۱/۱ ةرکذتلا) ماروألا لیلحتو حارحما ماحاو ماظعلا ضرو بصعلا حالصاو رسکلا ريج يف

 نترم : دصقی )4٩(

 ةيراقتم تايهاملا ةهباشتم اهنأل ةقيقحلاب دناور يه اهنم ةثالث ءايشأ ةعبرأ ىلع قلطني دناورلا : ينيصلا دنوارلا (۵۰)
 حيحصلا دنوار فانصأو ةيهاملاو لاعفألا يف اهفلاخيو ةيممالا يف اهكراشي دحاوو .تاریئاتلاو لاعفالا

 . يماشلا دنوارلاب فرعي عبارلا امأو . يسرافلاو يكرتلا دنوارلا مث يجنزلا دنوارلاو ينيصلا دنوارلا : ةثالث

 دنوار موق هامس دقو .هدمك نوللا ربغأ عبصالا ظلغ يف ةريدتسم لاوط ةيبشخ قورع : يماشلا دنوارلاو

 يكرتلا دنولرلا كلذب يمس اهبرو اهدابكأ ترئحا اذإ اهئاقس يف هقيحس نوقلي ةرطايبلا نأل باودلا

 )4/۲ عماجلا)

 تداز فیفخ وهو : يکرتلاف .ةحئارلا لیقثلا ةرفصلا یا براضلا رجحالا وهو ينيصلا هدوجاو : دنوارلا -
 هل لاقبو يناسارخلاف قارب بلص ةحئارلا بيط دوسأ وهو : يجنزلاف ةحئارلا لیلق هترح ىلع هترفص

 . ةفاثكو همنق ال ةيبشخ عطن وهو باودلا دنوارو يماشلا

 ناقملاو مااا عاونأو ةدعلاو دیکلا درب مغني مطقم حتفم للع هتبوطرل ةماقالا ليلق هلكو

 برقعلا اصوصخ ملا مطقي وهو دریو ةبيرغلا ةرارحلاو ةيصاخلاب تايمحلا عطفيو يلکلاو لاحطلاو

 (۱۲۳/۱ ةركذتلا)

 ءاحاقل اهنومسي ابك عضولا دعب مصالا موزلل اهنتوطب يقام مضت امدعب اراشع اهنومسي برعلاو :يرهزالا :راشع (۵۱)
 (ا084/5 ناسللا) .ءاسنلا نم ءاسفنلاک لبالا نم ءارشعلا لیقو

 . ةقرطلا : شوکاشلا (۵۲)

 ءام برقو لامرلا یف هتان رثکا نوکی تابن وه . ةيماشلا لحاوسلاو ةيرصلا رایدلاب فورعم :نانثلا هلمل : نانثم (۵۳)
 نادیدلا لهسآ مهرد هنم ذخأو لسعو زول نهدب طلخو ففج مث لخاب هعاونأب هقرو حلصنا اذإ .رحبلا

 ١11/4( عماجلا) .نيقتسملا جالع يف ديج وهو ايئام اموميك لهسأو عرقلا بحو

 یاب



 ةعبرأ وأ عرذأ ةثالث نم وحن افوط دحاو لصأ نم اهجرح ةريبك ناصغأ هل تابن وه ةدومحملا يهو : اینومفص (۵1)

 و ةبوطرلا هذه نم نوكتام دوجأو .ففجتو ةبوطرلا هذه عمجتو ,دیلاب قبدت ةبوطر اهیلع

 .رقملا دولج نم دخنملا ءارغل غلاب هنول يف اهيبش الخلختم ًافيفخ ًايفاص هنم ناكام اينومقسلا

 ندبلا يصاقأ نم ةئيدرلا لوضفلا باذتحاو تاجوزللاو ءارفصلا ةرملا لاهسا :هتصاخ نمو
 ۱ (۱۸/۳ عماجلا)

 . (يکرتلا : نوصالا ضعب يفو) رفظلاب سرفلا ريخانم حرج دعب مدلا جارخا :انه ةاكزلاب دوصقملا لعل : يكزتل (ه6)

 يقنلا ضيبالا هدوجأو نملاك عمجيو سرافب لوقاعلا ىلع طقسب لط وهو . بطر لسع هانعم يسراف : نيبجنرت (05)
 (۸۰۱/۱ ةرکذتلا . نایتخلاو ردصلا عاجوأو لاعسلا نم عفنيو فطلب ءارفصلا لهسي .ولحلا

 رثكأو ىدنلا لسع هليوأتو ببحتم دماج لسعلاب هيبش ىدن وهو «ایسلا نم عقي لط وه : نيبجنرت -
 ةداحلا تايمحلا نم مفان ةعيبطلل نيلم دربلاو رحلا يف لدنعم وهو لوقاعلا وهو جاحلا رجش ىلع عقيام

 .ردصلا بطريو

 (۱۳۷/۲ عماجلا) .هيف ةيصاخب هلاهساو ءارفصلا لهسي انيس نبا

 ناقرلا ليزيو ناك ثيح مدلا سبع . هایلا ل هومب تان رهو ءاملا سفرکو ءاملا ريجرجو ريسلا يه : یعلا ةرف )3:۷۱

 (۲۲۲/۱ ةرکذتلا)  ردنو دودسلا حتفنو ماعطلا مضر صخلاو ةظبلغلا حابرلاو نیبنا عاجوأو لاحطلاو

 يزابنطا (د۸)

 ؛ هاجو )۵٩(

 : فالفا (۱۰)

 . یمطخاک رییک هنمو . برعم يرب هنمو .(ايخولملا وأ) ةيكولملا هل لاقي يناتسب هنم :

 ةصاخ لوبلا رديو نطيلل نيلم ةدعملل ءيدر وهو يريلا حلصي ام رثكأ لكألل حلصب : ةيکوللا

 هلاتفلا ةيودألا سم عفن خبط دا هقر و هقوسو . ةنانملاو ءاعماألل هعقان هناضف

 فعضأ اهتوق نوکت نيتاسبلا يف عرزت يتلا ةيكولملا امأو ,الیلق نلتو للحم ةوق اهتوق : يزابخلا -

 بم یوقا اعيمج امهرزيو

 ليلحت نم رثكأ هليلحت نأ الإ نيتاه نيب وهو رجشلا ةيكولم :هل لاقي رخ' فنص ةيكولملا نمو -

 . يمطخلا :وهو هب صتخي مسإ هلو نيتروكذملا

 دنوارزلل ةبسنلاب ةسداسلا ةلاقملا يشاوح نم /484/ ةيشاحلا عجار . دنوار :لوصألا ضعب

 ىلإ ةحئارلا بيط معان لباس هل سيل يدلا ينرملا هدوجأو هعاونأب فاصفصلا وه حصفأ فيفختلاب

 ضرألاو هايملا دنع هدرجو 0 نم 7 8 وهو 3 فاصتصلا مث ا هبلي 0

aR yT ۳ 

 فالخلا حاقفو هباصغأ سوءر يف حر قاقد دابصق هرمئو رمث هل .فاصفصنا نم فنص فالخما

 .دیدشلا عادصلا نم مف فر نکسم مهتفمدال بطرم ةجزمالا يرورحل اعفان ناک مش ۱3!

 مشلا معا ةحئارلا بیط نهد وهو . فالخلا نهد اهنم جرختسیو .ةضع يهو همج دق ةرمثلا هذهو

 (1۸/۲ عماجلا)

۳۹۸ 



 :لدص (311)
 رج “1. ۹ 9 ۰ ای

 ءاهتوق ىف يتلا ةيودألا نم وهو .ءارضخلا ةبحلا ديقانمك ديقانع يف ارمل لمحب .نیصلاب رجش ۰

 . هيف ربخال فیفخ رفصا عون هنمو رحالا مث ضیبالا _هدوحآ .ةنس یئالن
 مقلا نم روثبلاو عالقلاو ةمعطالا داسف منمیو ةدعنا يرقيو داقمحا منمب یهالک رحالاو صضیالاو

 193/1١( ةركذتلا)  ءابعالا منميو ندبلا يرقي قبثزلا نهد هم رمحالاو .ءالط

 .نيجعلا ءام هبشك ضيبأ ناك اهبرو ءرمحألا مدلا هسئك اردك الوب دهجو رسعب لوبي سرفلا ىرت :رسبالا مجو (1؟)

 نم ةسماخلا ةلاقملا نم نيئالثلاو يناثلا بابلا عجار) رسيالا بناجلا يف همرو رثكأو امراو ناويحلا نطب ىرتو
 : (لوالا هزجلا

 : دوگیدنخا (1۳)

 : نسوسلا (۱1)

 هنم لمعتسلاو . نتنم يرلاو ةحئارلا بیط رفص هرهزو رفظلاک قرو هل تاب وه : اقوقدنخا هلعل

 بهذیو جنلوقلاو صخملا ںکسیو .بارشلاب اصوصح ةلاتملا مومسلل برج رهو .هقاروأو هرزب

 وهف قرزلا نهدو يقابحلا نهدب فورعملا هنهد امأو ءابرش تالضفلا رديو ءاقستسالاو ناقريلا

 ١١1/1( ةركذتلا) ءالط لصافملا عجو نكسي هنأ لاقي هرزب نم جرحتسملا

 .لادتعاب للحيو ولجیو ففخم هنروو نسوسلا لصا رفصا ما .ضیبا : فانصأ ةئالث وه
 .نانسالا مجول عفان هلصا خیبط .رفصالا ءالا لهسأو نهذلا دحا لسعو ءایب هلصأ برش اذا

 دمضت اذاو سأرلا يف ةضراعلا تاحارجلل حلصی رمحآ لیوط دقعلا ربثک لصا هل :رمحالا نسوسلاو

 قرعو لضملا خدشل ولحلا بارشلاب برشي دقو فراحخا ماروالاو ةيمغلبلا ماروالا أريأ لخلا عم هب

 (16- 47/“ عماجلا) لاهسالاو لوبلا ريطقتو انلا

 نم نيعوسلملا عفن هب دمضت اذإ رزبلا اذهو .براقعلا بانذأب هیبش رزبو لیلق قرو هل تابن : برقعلا بنذ (۱۵)
 0۱۳۵/۲ عماخار ففجو نخسب ءاودلا اذه . براقعلا

 اهفطلیو ماحرالاو ءاعمالاو ةدعلا ين ةظیلغلا حایرلا نم عفنی .برقعلا لکش هلکش لصأ تابلا اذه : جیورد (11)

 41١/5(. عماجلا) .نيتلاب ًادايضو ابرش اليترلاو براقعلا عسل نم عفنبو اهللحيو

۳۹۹ 





 سالم ملال





 باتك نم لمعلا ءرج يناثلا ءزجلا نم ةعبارلا يهو .ةعساتلا ةلاقملا ءاذتبا

 ةنازخل «راطيبلا ردبلا نب ركب يأ فيلأت . يرصانلاب فورعملا نيتعانصلا لماك ةرطيبلا
 . ىلاعت هللا همحر دمحم رصانلا كلملا مظعالا ناطلسلا ليلجلا كلملا

 .تافايشلاو لاحكالا نم ةيودألا ميمج يف ءاباب رشع ىينثا ىلع يونحت

 .قزللاو ,تايكلاو .تاداهضلاو .تالوطنلاو . مهارملاو .تاضبقملاو .تالهسملاو
 . تاوقرلاو ذیواعتلاو  تاماحللاو .رئابخلاو «تاجز رفلاو « ناو تارورذلاو

 . اهعفانمو اهعاونأو تافایشلاو لاحک الا ةفص يف لوألا بابلا
 . اهعفانمو اهعاونأو تالهسملا ةفص يف يناثلا بابلا

 . اهعفانمو اهعاونأو تالهسملا ةفص يف ثلاثلا بابلا

 . اهعفانمو اهعاونأو تاضبقملا ةفص يف عبارلا بابلا

 . اهعفانمو اهعاونأو تالوطنلا ةفص يف سماخلا بابلا

 . اهعفانمو اهعاونأو تاخوطللا ةفص يف سداسلا بابلا

 . اهعفانمو اهعاونأو تايكلا ةفص يف عباسلا بابلا

 . اهعفانمو اهعاونأو قزللا ةفص يف نماثلا بابلا

 . اهعفانمو اهعاونأو تارورذلا ةفص يف عساتلا بابلا

 . اهعفانمو اهعاونأو تاجزرفلاو نقحلا ةفص يف رشاعلا بابلا
 . اهمنانمو اهعاونأو تاماحللاو تارابحا ةفص یف رشع يداحلا بابلا

 . اهعفانمو اهعاونأو تاوقرلاو ذيواعتلا ةفص يف رشع يناثلا بابلا

 . لاهكلاو ماهتلا ىلع اباب رشع انثا كلذف





 لر تیز

 اهعفانمو اهعاونأو ؟)تافایشلاو لاحکالا ةفص 6

 همحر بأ ناك يذلا وه :ةرفظلاو لغملاو نمزملا ضايبلا نم عفان لحك ةفص

 . مويلا ىلإ هلمعتسن نحنو هلمعتسي هللا

 رکسو .ءزج دحاو لک نم "". بوقثم ريغ ؤلؤلو نورطنو «يناردنأ حلم ذخؤي
 رادو .دوسأو .ضیبآ لفلفو "".قرحم نسم رجحو ‹ حير ةدقعو راجنزو تابن
 . ءزج فصن دحاو لك نم ''”.لفلف

 ةبورخ رادقم ضایبلل هنم لمعتسیو «ةعیفر ةقرخ نم لخنيو .عيمجلا قدي
 . برج عفان هناف «لیمحت مهرد عبر رادقم لغمللو . موی لک

 : ضایبلل عفان لحك ةفص

 .ةضفلا ايميلقإو .بهذلا ايميلقإو رداشونو .لفلف رادو .ضیبآ لفلف ذخژی

 لك نم «روفاكو «نارفعزو ةیواستم ءازجآ . بوقثم ربغ ژلولو "".ذسبو ءايتوتو
 . ءزج فصت دحاو

 ءاش نإ عفان هناف « موی لک هبورخ رادقم هنم لمعتسیو .لخنیو .عیمحا قدی
 . ىلاعت هللا

 : نيعلا يف صربلاو ضايبلل عفان رخآ لحك ةفص
 نم .لفلف رادو .لفلفو .روفاكو .ناريمامو .تابن ركسو .«تورزنع ذخؤي

 . ءزج عبر لجحا ةرارم نمو . ءزج دحاو لک

 ور دفن قلا ن ف و و ملا ى



 : دمرلل دو رب رخا لحك ةفص
 ءازجا ءاريثكو تضفلا ایمیلقاو دمئاو ""رفصا حلیلهاو ءءاشن ذخؤي

 . هیواستم

 نإ عفان هناف «نيتبورخ رادقم ةبوبنأب نيعلا يف هنم خفنيو لخنيو عيمجلا قدي
 . هللا ءاش

 : نیعلا يف ""ةنمکلا نم عفان لحک ةفص
 نامی بشو .ريصو «نوقلیسو .نيوخا مدو .نارمعزو يبرع غمص ذحخۇي

 . ءزج دحاو لك نم یءارثکو

 ءاش نإ عفان هناف .نيتبورخ رادقم نيعلا يف هنم خفنيو ,.لخنيو .عیمحما قدی

 . ىلاعت هللا

 : ةرارحلل دورب لحك ةفص
 اثیمامو .روفاكو .نيوخأ مدو « ماعنلا ضیب رشقو ۰ صاصرلا جادیفسا ذخؤي

 :ةيوسلاب هر دحلو لک نم لا دبزو
 . مهرد نمث رادقم نيعلا ف هنم خفنیو .لخنیو « عيمجلا قدي

 : نيقاملا يف ریساوبلل فشنم لحک ةفص

 .نارفعزو «تابن رکسو .قرح جازو قیقد "نویروطنقو .صفع ذحْی
 . ةيوسلاب ءافرطلا بطح دامرو .ةقرحلا براقعلا دامرو «نویفأو «ينامي بشو

 هناف . موی لك مهرد نمث رادقمب .نيعلا هنم لحکیو .لخنیو . عيمجلا قديو
 . ىلاعت هللا ءاش نإ عفان

 :اضيأ ريساوبلا فشني لحك ةفص

 عبر رداشونو ةيوسلاب تابن رکسو ءرحبلا دبزو «يناردنأ حلمو «قروب ذخؤي
 .ءرح

۳۰۹ 



 . هللا ءاش نإ عفان نيتبورخ رادقم نيعلا يف هنم خفنيو .لخنیو « عيمجلا قدي

 : نافجألاو نيعلا يف برجلل فايش ةفص

 تورزنعو .بضلا رعبو «رداشونو «يناردنأ حلمو .قشأو هراجنز ذخؤي
 . ةيوسلاب

 رادقمب سرفلا نيع هنم لحكيو نمسب طلخيو .نارطقلاب نجعيو عيمجلا قدي
 . ةشير ىلع مهرد عبر

 : نيعلا يف ضايبلا عفني فايش ةفص

 :ضايبلل ىرخأ ةفص
 . ىلاعت هللا ءاش نإ عفان ءهب لحكيو «نانشأو ,ناطرسلا محش ذخؤي

 . ةشيرب هب لحكي .نانشأو .بنرکلا ةراصع ذخژی : اضیآ هلو

 .ةشيرب هب لحکیو .طلخي . نمسو «نوقلیس ذی

 : لماک برج بیجع فایش ةفص
 لیلف |هعم طلخو یوسلاب . ضیبلا رافصو ء درو نهدو ۰ نمس ذخؤي

 . ةشيرب سرفلا نيع هب لحكيو .نارفعز

 فراح نبل ذخی "۲ :قالسلاو سمشلا رح نم ةرارحلاو ةفرطلل فايش ةفص

 . ىلاعت هللا ءاش نإ عفان « هب لحكيو قشالا هيف لحو



 زن: سبر

 اهمنانمو اهعاونأو تالهسلا ةفص يف

 : تالهسلا امآو

 لهسی هناف «شوبشبلاب ليخلا تالهسم لضفأ نأ .هللا همحر يبأ انل ركذ دقف
 . هفوج نم ىذألا عيمج ناويحلا

 . مهارد ةعبرأ رادقم « همحشو .لظنحلا قرو وهو «شوبشبلا نم ذخؤي

 .ةياغلا ىلإ هلهسي هنإف راح ءام لطر رادقم يف سرفلل ىقسيو

 .هدحو ربصلاب سرفلا لهسي هتيأر نم ماشلا لهأ نمو
 . لسعلاب اطولحم وأ .رتاف ءام يف قدي .ةيقوأ رادقم هنم ذخؤيو
 طمسیو حبذیف یفص بلك ورج ذخؤي هنإ .مهبتك يف ءامدقلا ركذ دقو

 ءىرتبي نأ ىلإ ءلسع نيلطرو .رمخ لاطرأ ةعبرأ يف خبطي مث .هئاشحأ عيمج ىمرتو

 ةلالثب ناويحلا هب " "رجویو .نورطن فک رادقم اهیلع یقلیف .هتقرم ذخیو یفصی .
 ينعي .ريزنخ فارطآ ذخژوتف بلک ورج رضح مل نإف .ىذألا عیمج لهسی هنإف لاطرأ

 . ملعا هللاو . هغامدو هیلجرو هیدی



 تد ہال

 اهعفانمو اهعاونأو تاضبقملا ةفص ف

 : تاضبقملا امأو

 رضخالا ٌريمحلا قرو .هريغو قزلاو لاهسالا ضبق يف نحن لمعتسن دقف

 .ريعشلا هل صمحو سرفلل معطی

 بحو ةربزکلاو ةبذعلا : لیلا تاضبقم لضفأ :انل لوقی هللا همحر يبأ ناك دقو

 وآ .هبرشب يذلا «الا يف سرفلل یقسیو قدی .ءزج دحاو لک نم ذخژی .مرصحا

 " ". نرقلاب

 : طرفلا لاهسالل ةضباق ةفصو
 ءازجأ تلجر رزبو «ريشابطو '  ءايقاقو ءابرهكو «٠ يصرق نيط ذخؤي

 وام
 ءام نيلطر رادقم ف .قاوآ ثالث رادقم . هنم سرفلل یقسیو ۰ عيمجلا قدي

 . هيف خوبطملا .زيمحلا ءامو .لمحلا ناسل

 : يرارملا لاهسالاو رقبلا ءاد نم عفنت ىرخأ ةفص

 . هلجر رزبو .ضامحلا رربو .هصمخ ةرب رك ذحوی

 . حيحص انوطق رزب هنزوب لمعيو . عيمجلا قدي
 . ىلاعت هللا اش نإ عفان ,ةيمطخلا ءامو '”لمحلا ناسل عم ناويحلل ىقسيو



 :رقبلا ءادو يئاملا قزلل ىرخأ ةفص
 صفعو 7 '" شاخشخلا رشفو « يناربلا قتسفلا رشف دخؤي

 . ةيوسلاب
 «نیلطر رادقم هنم سرفلا یقسیو رهآ رکس یلع یفصیو ءالاب میمبا یلغی

 . لاهسالا عطقی هناف

 : رقبلا ءادو قزلاو لاهسالا عطقت یرخآ ةفصو

 . ةيوسلاب ""قایسو .ضیب لدنصو .رانلج ذخؤي
 . نيلطر رادقم لمحلا ناسل ءام يف ىقسيو « عيمجلا قدي

 :اضيأ لاهساللو

 . ىفصتو .هيف سرمتو .ءام لاطرأ ةسمخ يف قلستو ءزيمج لاطرأ ةثالث ذخؤي
 . ينئازخ ديناف لطر فصن .هيلع ىقليو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ عفان هناف ,نيلطر رادقم موي لك سرفلل هنم ىقسيو

5٠ 



 ررر ہر

 اهعفانمو اهعاونأو مهارملا ةفص يف

 لويخلا يف «ةرسعلا تاعولطلاو .تاحارجلل عفانلا يلخنلا مهرملا ةفص
 : نیمدالاو

 ذخژی مث قیتع تیز هلثم هیلع یقلیو . یفصیو بوذی یزنخا محش ذخؤي
 .راثلا یلع وهو .محشلاو .تیزلا هیلع یقلیو لخنیو ةيوسلاب .راطقلقو كترم

 ةديرفا كلت تقرتحا الکو .لخنلا دیرج نم ءارضخ دیرج ةعطقب كرحو
 . يوتسيو مهرملا دقعني نأ ىلإ اهدبا .ءارضخلا

 . ىلاعت هللا ءاش نإ عفانملا ريثك هناف . ةجاحلا دنع هلمعتستو «ءانإ يف هعفرت مث

 : تاحارجلا لمديو تاحارخا عیمح عفانلا لسرلا مهرم ةفص

 نم راجنزو مو ةنقو یشواجو .ةیوسلاب جنیتارو .كنرمو .عمش ذی
 . ءرج عبر دحاو لك

 . لمعتسيو تيزلاب باذيو لخنيو عيمجلا قدي

 «تاناطرسلاو ,ءاضعالا يف ماروألا عيمجل عفانلا نويلخادلا مهرم ةفص

 :نييمدالاو لويخلا يف یرلا ةرسعلا تاحارطاو

 ءزج دحاو لک نم ةيمطخ باعلو «ناتکلا رزب باعلو «ةبلح باعل ذخؤي
 «قحسیو .ءزج فصن كترم ذخوی مث تیز هرادقمی . عيمجلا خبطي ةيوسلاب

 . ةجاحلا تقو ىلإ عفريو . يوتسي نأ ىلإ كرحيو ءاليلق اليلق خبطلا دنع هيلع ىقليو

۳1١ 



 : حورقلا ي دئاوزلاو «تيملا محللا نم عفانلا :راحنزلا مهرم ةفص

 قدی .ةيوسلاب ءزج دحاو لک نم «دنوارزو « تورزنعو .راجنزو . قشو ذخژی

 . لمعتسیو .تیزو لخب ببریو .نواهلا يف عيمجلا

 :ماروالا دربیو رانلا قرح نم عفانلا .نوقلیسلا مهرم ةفص

 .تیزو لح ایهیلع بصیو .نواما يف ناقدي . ةيوسلاب كترمو نوقليس ذخؤي
 .درو نهد يف .باذم محش امههيلع ىقلي مث .ايوتسي نأ ىلإ رانلا ىلع ناببريو

 . لمعتسيو . عميجلا برضیو

 : ةقيمعلا حورقلا الميو .محلل تبنملا .تفزلا مهرم ةفص

 رانلا ىلع تیزلاب عیمحما خبطی .ةیوسلاب نابلو .ممشو .محشو .تفز ذخژی
 . لمعتسیو

 : حورقلاو ماروألا عيمج يف محللا تبنيو ففجيو دربي : جاديفسالا مهرم ةفص

 يف برضيو . جاديفسا هيلع ىقليو .درو نهد يف باذي .ضیبا عمش ذخؤي

 . لمعتسيو قح يف عفريو , عيمجلا يوتسي ىتح نوافا

 : محللا تبنيو .رانلا قرح دربي .لخلا مهرم ةفص

 یقلی مث .ادیج ابرض برضیو «لخ او تیزلاب نواهلا يف ببري ,كترم ذخؤي
 . ىلاعت هللا ءاش نإ . عفانملا ميظع هناف .قورعلا نم ءيش هيلع

۴1۲ 



 سل

 اهعفانمو اهعاونأو تالوطنلا ةفص يف

 : تالوطنلا امأو

 اذه .كلذ ريغو فاتكالا يف جارعلاو رمحلا لوطن يف لمعتسن نحن اناف
 : هتفصو لوطنلا

 .ءاملا عنعنو «جنوبابو «لمرحو «جنران قروو « موث روشقو « قيتع نيت ذخؤي
 هرمغ يف عيمجلا یلغی .ةیوسلاب دحاو لک نم .نیمسایلا قروو .باذسو .فونربو
 .بیجع هناف هب لطنیو رتفیو ءام

 :رمحلاو تاجارعلاو ماروألاو لالعالا عيمجل عفان مات لوطن ةفص هذهو

 «باذسو .ءاملا عنعنو كلما ليلكاو .جنوبابو لیجنو ةيمطخ ذحی

 ' يف .عيمجلا لغي ةيوسلاب دحاو لك نم .دوسأو .ضيبأ نومكو «فونربو .لمرحو
 . ىلاعت هللا ءاش نا عفان « هب لطنيو رتفيو یام ةرمع

۳۳ 



 وس سر

 اهعفانمو اهعاونأو تادامضلاو تاخوطللا ةفص يف

 : نطبلاو مئاوقلا يف لهرتلا نم عفني دامض ةفص

 هب خطليو لخلاو رب زکلا ءاب نجعیو «دحاو لک نم «ردسو ‹ ةيمطحخ ذخؤي

 . مئاوقلا

 : هريغو مئاوقلاو رهظلا يف ماروالاو جورسلا ةسبكل دامض ةفص

 افر نا ي هع یو 1 1
 . لاعت هللا ءاش نا عفان . مرولا لع قزليو .ةقرخ ىلع خطليو «قرزالا

 :نطبلاو رهظلاو مئاوقلا يف ماروالا عيمجل عفان مات خوطل ةفص
 .نجعيو .قدي ءزج دحاو لك نم قرزأ لقمو .جنيبكسو .رمو ءربص ذخؤي

 . عفان لمعتسيو .رمح لخبو .ردس يف

 : ءاقستسالل عفان دامض ةفص

 لخلاب نجعيو عيمجلا قدي . منغلا رعبو .لظنحلا محشو رص ذدخؤي

 . لمعتسيو

 : مئاوقلا ماروأ عيمحل عفان دامض ةفص

 .ببريو .عيمجلا قدي .ريزنخلا محشو ,جنيبكسو .لقمو ةيمطخ ذغژی
 . ىلاعت هللا ءاش نا عفان هناف «ماروالا ىلع خطليو

۳۱ 



 اس بلر

 اهعفانمو اهعاونأو تايكلا ةفص يف



 درج لا يك ةفص

 ماطحلا يك ةفص درجلل رخآ يك ةفص

 ريصاوخلا يك ةفص ن نيرقتلا يك ةفص

 ناطرسلا يك ةفص حلملا يك ةفص



 نرسل

 اهعفانمو اهعاونأو قزللا ةفص يف

 :روسكلاو تاسبكلاو روقعلا عيمجل ةعفان ةمات ةقزل ةفص

 مدو «ثاغمو .ایفاقو . يمالو .ىقشوانقو .ربونص كلعو .مطب كلع ذخؤي
 سارشالاب دقعیو عیمحا یلغی .ةيوسلاب دحاو لك نم .يبرع غمصو .نیوحآ

 . ةراح يهو لمعتسيو

 : ماظعلاو عالضالا رسک نم عفنت یرخا ةقرل ةفص

 ىلا .ءاملاب عيمجلا لغي . ةيواستم ءازجأ .يمالو .ربونص كلعو .تفز ذی

 طبریو .عضوملل مزلیو .ةقرخ ىلع قزليو .مدلاب نجعیو .سارشآ ذی
 . طیخب

 : ماروالاو تاسکلا نم عفتت ةفزل ةفص

 ىلع مزليو .عیمحا برضی .ءاشنو «انوطق رزبو ءاریثکو .ضیبلا ضایب ذخژی

 . عضوملا ىلع قزلتو .ةفرخ

۳۷ 



 :اضيأ روقعلاو تاسبكلا عقنت ةقزل ةفص
 ءرانلا ىلع سارشالاب اودقعيو «ءاملاب اولحي "'"”.طالبلا غمصو «نابل ذخؤي

 . لمعتسيو

 “: يثولاو عولخلا نم ةعفان ةقزل ةفص
 ىلإ . عيمجلا لغي . عمشو .كلعو ه ءرجح نمئو ءزج "۳۲ ,يجاجز تفز ذخۇي

 . لاعت هللا ءاش نا عفان هناف .ةقزللا هيلإ جاتحي عضوم ىلع نوكيو هدح ذحای نآ

۳۸ 



 )بول

 اهعفانمو اهعاونأو تارورذلا ةفص يف

 : تيملا محللا لكأيو .تاحارجلا قزليو .مدلا سبحي رورذ ةفص

 لك نم .نامرلا رشقو .صفعو «ينامب بشو .جازو "" .قرح ساطرق ذخؤي
 یحسی .ءزج فصن دحاو لک نم .نيوخألا مد نمو .قرحم ساحنو برج دحاو

 . ةجاحلا دنع لمعتسيو طلحو . عيمجلا

 . ءزج دحاو لك نم .ءرمو « تورزنعو ,رانلجو .ردنكلا رشفو نيوخأ ۳ ذخؤي

 . لمعتسيو « عفريو «لخنيو «عيمجلا قدی

 تاحارجلا محليو مدلا نايرجو تاحارجلا عيمجل عفان لماك رخا رورذ ةفص

 : نادیدلا لتقيو روقعلا يف دئازلا محللا لکأیو .ةعرسب

 یقافو ؛جازو ردنکو رمو .صو .هسبای ةءربزکو . موتحم نيط ذحي

 . لمعتسيو « لخنيو ؛ عيمجلا قدي . ةيوسلاب دحاو لك نم حلمو «راجنزو

 : حورقلاو لامدالاو مدلا ضبقل تارورذلا عفنأ نأ هللا همحر يبأ ركذ دقو

 .هب سبكيو . عيمجلا طلح ءرملاو «بشلاو « يفياطلا میدالا ةراشن

۳۱۹ 



 :اهيف ناديدلا لتقيو اهفظنيو حورقلا يف دئازلا محللا لكأي رورذ ةفص

 . عيمجلا قدي ةيوسلاب  تورزنعو .رداشونو ۲ قو راجنز ذخؤي

 . لمعتسيو «لخنیو

 :رفاوحا يف رارزالا فسخ رورذ ةفص

 ءاش نا عفان هناف .لمعتسیو .قحسیو قدی .ةيوسلاب رداشونو .بش ذحژی
 . لاعت هللا

۳۳۰ 



 رش یل در

 اهعفانمو اهعاونأو '''تاجز رفلاو نقحلا ةفص ف

 : ةعفان ةب رح ةبيحع لغملل ةنقح ةفص

 ءزج دحاو لك نم .مجلسو .عنعنو .رضخأ قلسو «بشو «مطرق ذخؤي
 یفیو یفصیو «فصنلا صقني نأ ىلإ .ءام مهرمغ يف عيمجلا ىلغي .ةيوسلاب

 . عفان هناف .رتاف وهو هب نقحيو جريش ليلق هيلع ىقليو

 : ةدوربلاو لغملل ىرخا ةنقح ةفص
 دحاو لك نم بیبزو بشو جنوبابو " .كسحو .ةيمطخو ,ةبلح ذخژی

 . هیلع یقلیو .یفصیو فصنلا صقنی نآ یا .ءام هرمغ يف عیمحا یلغی . ةیوسلاب
 . ىلاعت هللا ءاش نإ عفان هناف «رتاف وهو .هب نقحيو .جاجدلا محشو . حلم

 ""سوسلا حيرو جنلوقلاو ةدوربلاو لغملل ةعفان ةمات ىرخا ةنقح ةفص
 : رقارقلاو نادیدلاو

 «كسحو .شوقدرمو .مطرفو .لجفلا رزبو .ةبلحو .ناتك رزب ذخؤي
 يف عيمجلا یلغی . ةيوسلاب دحاو لک نم .لصبلا رزبو .نیتو .سبای سجرنو قلسو
 حللا نم ..يش هیلع یقلیو . یفصیو رتفیو .ثلثلا صقنی نآ یی .ءام هرمغ

 .رتاف وهو .هب نقحيو .جاجدلا محشو .طبلا محشو

 :رقارقلاو حيرلاو ةدوربلاو لغملا عفنت ىرخا ةنقح ةفص

 . لصبلا رربو .نيعلا ةرقو .كلملا ليلكاو . جنوبابو .كسحو بش ذخؤي

۳۳۱ 



 . حلم هيلع ىقليو . یفصیو ,.ثلثلا صقني نأ ىلا .ءام هرمغ يف .عيمجلا ىلغي

 .رئاف وهو هب نقحنو .جريشو

 :ززللاو لسلا نم عفنت ةنيل ىرخا ةنقح ةفص

 قیوسلاب .ءارضخ ةيمطخو جسفنبو " ".ءالا ریرحو رضحخا قلس ذحژی
 نهد نم :يش یع یفصیو «رتفیو .ثلثلا صقني نأ ىلا .ءام هرمغ يف , عيمجلا ىلغي

 « نهدلا نم ةيقوأ عم .ءام لاطرأ ةثالثب . سرفلا هب نقحيو .طبلا نهدو . جسفنبلا

 .هل حلصي ابسح .ءاقسالاو فلعلاب .هل ةفطالملا كلذ عم نوكيو . مايأ ةثالث ةدم

 .بيجع عفان هنإف .هب يذلا ضرلا كلذل هقفاویو

۳۳۲ 



 رشکیوای) سیر

 اهعفانمو اهعاونأو تاماحللاو تارابجلا ةفص يف

 : نييمدآلاو باودلا مظع رسكل رابج ةفص

 ءيدنه رمتلا ىونو "نابل اصحو ءةنسركلا قيقدو ينمرأ نيط ذخؤي
 . لمعتسيو ‹ضيبلا ضايبب نجعيو . عيمجلا قدي . ءزج دحاو لک نم صمحف

 : لوألا نم یوقآ رخآ مات رابج ةفص

 ةنسرکلا قیقدو .نیوخالا مدو .ثاغمو رکذ نابلو .رمو .ينمرأ نيط ذخؤي

 .كمس ءارغ هيف ءللغم ءام يف نجعي . ةيوسلاب «سارشاو .يدنه رمتلا یونو
 ۱ . عفان هنإف ,ةجاحلا دنع لمعتسیو

 تاودلل عفان .لاوزلاو نهولاو يئولاو علخاو رسکلل ضباق حیلم رابج ةهفص

 : نیمد لاو

 , يتمرآ نیطو :رانلجو . صفعو نابلو .كمس ءارغو .ربونص كلع ذخؤي
 .سارشالاب دقعیو .كمس ءارغ هیف لولحم .ءام يف خبطیو .میمحما قدی . ةيوسلاب

 : رخا رابج ةفص

 دمی من ءرانلا لع نجعيو ""خلکلا عم طلخيو . قدی .و رسلا روج دخژی

 هناف .طيخب طبريو .رتاف وهو .رابج ىلإ جاتحي يذلا . عضوملا ىلع قزليو « ةقرخ ىلع

 . ىلاعت هللا ءاش نإ عفان

۳۳۳ 



 رص ہر

 اهعفانمو اهعاونأو تاوقرلاو ذيواعتلا ةفص يف

 : كلذ ريغو نيعلاو لغملا نم باودلا للع عيمجل "'”"ةوقر هذه

 تارم عبرا نميألا هرخنم يف ثفني نأ وهو ٠ ليي هللا لوسر نع ةروثأم يهو

 فشأ  سانلا بر «سابلا بهذأ « سابال سابال : لوقیو تارم ثالث رسیالا قو

 .امقس رداغي ءافش . تنآ الا رضلا فشکیال .یناشلا تنأو

 ناویحلل یقستو ءالاب بوذتو ,ةساط ىلع بتكت لغملل ةيقر ةفص هذهو
 ءیسلاو» . میحرلا نمحرلا هللا مسب یکی اه اهر :ناتع اس هع نكسب اف

 امل سن لک نإ .بقاشا مجنلا .قراطلا ام كارذأ امو .قراطلاو

 جرحي .قفاد ءام نم قلخ .قلخح مِم ناسنالا رظنیل .ظفاخ اهیلع

 «عجولا ابیآ نکسا 7 هرداقل هعجر یلغ هنا . بئارتلا و بلصلا نیب ْنم

 كبر لا رت ملا» . میلعلا عیمسلا وهو «ضرألاو تاومسلا يئ ام هل نكس يذلاب
 لوحال فلاب « عجولا اأ نكسا " " .هانکاس هلعجل ءاشو لو لظلا دم فيك

 . میظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوقالو

 شطغا .نيكسلا سأرب .ناويحلا مئاوق عبرأ ىلع بتكت لغملل ىرخأ ةيقر
 . شيطغأ شاطغأ شولطغا

 بيبص :اضيأ نيكسلا سأرب ؛ناويحلا رفاوح عبرأ ىلع بتكت .ىرخأ ةيقر هذهو

€ 



 شيلق :نيكسلا سأرب ناويحلا رفاوح عبرأ ىلع بتكت .ىرخأ ةيقر هذهو
 ۱ دسشلقلق لقا لو

 . شويالال شوملك شرأ شراه : نيكسلا

 لآ ةروس بتكت :نييمدآلاو ناويحلا نم لبحي مل نمل .ىرخأ ةيقر هذهو
 ءالا كد یقسیو لسخت مث .تسط يف نارفعزلاب اهرخا ی اضوآ نم .نارمع
 هللا نذأب نالبحت اههناف .اهترصاخو اهردصو اههجو ىلع هتيقب شريو ةأرملا وأ ةرجحلل

 . لاعت

 : ناویخا نع لغلاو ةرظنلاو نيعلا عفدی امو
 طيخ وأ .شحولا بنذ وآ «ليالا نورق نم ءيش هيف «زرح هتبقر يف قلعی نأ

 .نارزيخلا رشق نم وأ ؛ليخلا يحل نم وأ .لامجلا رابوأ نم وأ .قاشملا نم

 .ةديدج ةيدبز يف وأ ةساط يف بتكي :ةبرحم لغملل ىرخأ ةيقر هذهو
 يهو ده هناف هرصاوخو ههجو ىلع شریو «هنم سرفلل یقسیو «رهاط ءاب لسغتو
 هنبا حون یدانو « لابطاک رجوم يف مهب يرجت يهود ۱ میحرلا نهرل هللا مسپ : : هذه

 لبج ىلإ يواس لاق .نیرفاکلا م عم نکت الو انعم بکرا ينباي ,لزعم يف ناکو
 يملا نيب ٌلاحو مر ْنْم الإ هللا رمأ نم مويلا مصاعال لاق ,ءاملا نم ينمصغي

 يضقو ٌءاملا ضيغو . يعلفأ ءاس ایو كءام يعلبا ضرا اب لیفو .نيقرغملا َنِم َناكف

 . ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو «یلاعت هثلا ءاش نا كلذک ""«ثوتساو ٌرمألا

 بتک ضعب يف اهاندجو كلذ ریغو نيعلا نم ةعفان یرخآ ةيقر هلهو
 : هبرجم ةدیج هزرح يف ةقلح يف سرفلا یلع قلعتو بتکن ؛ ةرطايبلا

 ین مجراف توافت ْنم نمحرلا قّلخ يف یرت امو . ميحرلا نمحرلا + هللا مسب

۳۳۵ 



 وهو ًاتساخ رصبلا كيلا بلقنی نیترک رصبلا عجزا مث .روطف نم ىئرت له
 E a ءوسلا نيع تجرخ "” «ریسح
 يف رئاطلا ىلإو «هرين يف روثلا ىلإ :تلاقف ؟ءوسلا نيعاي نيبهذت نيأ :لاقف

 يف ملكتملا ىلإو «هتعانص يف عناصلا ىلإو «هتراجت يف رجاتلا ىلإو «هناريط
 دنعو هراطق يف لمجلا ىلإو ءهسبحم دنعو هيعسو هيرج يف سرفلا ىلإو .هقطنم

 يف سورعلا ىلإو «همأ رجح يف لفطلا ىلإو ءهسلجم يف لجرلا ىلإو .هلمح
 تمسقأ : مالسلا هيلع ليربج اهل لاقف .اهرد دنع بولحلا ةاشلا ىلإو ءاهردخ
 يف روثلا ىلإ نيبهذت ال وه الإ هلإ ال يذلا ميظعلا هللاب ,كيلع ءوسلا نيعلا اهتيأ

 يف ملكتملا ىلإ الو . هتعانص يف عناصلا ىلإ الو .هناريط يف رياطلا ىلإ الو .هرين

 يف لجرلا ىلإ الو .همأ رجح يف لفطلا ىلإ الو ءهيرج يف سرفلا ىلإ الو .هقطنم
 نكلو .اهرد يف بولحلا ةاشلا یل الو .اهردخ يف سورعلا ىلإ الو .هسلجم
 يبصف ؛رانلا نم نيعو ءاملا نم نيع نانيع اهل ؛ةيح هيف يرب رجش ىلإ يبهذأ
 يف «سباق ءامو سباي رجحو «سباع سبع . ىلاعت هللا نذإب أفطي رانلا ىلع ءاملا
 سانلا بحأ يف هیلع نياعلا نيع كنع تددر باتكلا اذه بحاصاي .نياعلا نيع

 انأ .هلامو هلهأو هسفن يف قيقر محلو قيقد مظع «هیتیلکو همحلو همظع يف «هيلإ
 كذيعا .نيمأ نيمأ حيبستلاب نولوقي نوبرقملا ةكئالملاو .كيفشي هللاو .كيقرأ
 قحب .ناج وأ ناسنإ سفن نم ناك امع تأر نيعو «رانلا رح نم «رابجلا هللا مساب

 هيلع تعلط ام رش نم .سمشلا رطافب كنيعأ .رسع علطم نم سمشلا قلاف هللا

 ذا | يبر ةباد لک رش نمو ۽ يسنأو ينج لک رش نمو ةباد لک رش نمو «سمشلا

 وه الإ ةشلإ ال هللا يِبسَح لقف اوت ناف» . میقتسم طارص یلع يير نا اهتیصانب

 عیمْسلا وهو لا مهكيفكيَسف» ۳.« میظعلا شرعلا بر هو تلگوت هیلع
 راطقأ نم اون نآ تست نإ سنالاو نجلا رشعم اس .«ميلعلا

 ران ْنِم ظاوش امكيلع سرب . ٍناطلسب الإ َنوذفنت ال او فناف ,ضرالاو تاومسلا

 تایلاتلاف أرز تارجاژلاف .ًامص تافاضلاو» «نارصتتت الف ساحنو

 قراشملا ٌبرو اًمُهنيِب امم ضرالاو تاومسلا بر . ٌدحاو مکه نإ .ارکذ
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 ما مهتفتشا .ٌبقاث ٌباهِش ُهَعِبَنف ةَفظَحلا فطخ نم الا .ْبص

 ۲۳ بز زال نيل نب قاشا نر نفلع نم ما افلح د

 . كرابم ديج هنإف . يسركلا ةياو نيتذوعملاو باتكلا ةحتاف بتكي مث

 : يناثلا ءزجلا نم ةعساتلا ةلاقملا تمت
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 ةسمساتلا ةلاقملا يضا اوح

 نجعي امو نیعلا صح ام لع مسالا اذه قالطإ فورعملاو .ةميدقلا بيكارتلا نم : فايشأ وأ : تافايشلا

 ةيوقتو فيفجتو عدرو مرو ليلحت نم هعاونأ فالتخا ىلع اكوكحم لمعتسيو لظلا يف ففجيو ةلاطتسا لا مطقیو

 .(1۱/۱ ةرکذتلا) . . . لیلق وهو ةلومحلا لتفلا لع قلطی دقو كلذ رغ لإ

 رطملل همف ًاحتاف ناسین يف جرخب دود هلصأو .ةميتبلا يه اهتفدص يف ةديرفلاو .ردلا هرابك .فورعم ندعم :ؤلؤللا

 عنمي .تلحنا غلب اذإ ,رجشلاك ًاقورع برضي ليقو ءربوتكا رخاوأ غلبي یتح .صاغو قبطنا هیف طقس اذإ ىتح
 مومسلاو بلقلا ضا رمأو ناقریلاو ددسلاو لوبلا ةقرحو لکلا فعضو ٍیصحل او دبكلا فعضو رخبلاو ناقفخلا

 مدلا عطقيو .ءالطلاب ًاصوصخت ًاقلطم راثآلاو هبلاو صربلاو ماذجلاو ءابرش وبرلاو شحوتلاو نونجلاو ساوسولاو
 يف عقيو «نانسالا ولجمو الحك ةنمکلاو لیسلاو ضایبلاو رصبلا فعضو قالسلاو دمرلاو ارورن حورقلا لمدیو

 .(۲۸۷/۱ ةرکذتلار رابکلا بیکارتلا
 لخديو اهخسو ةرثكو اهضايبلو نيعلا ةملظل عفان وهو ةريسي ةفاطل هيف نأ الإ راحبلا نم بلجي : ةسام نبا :ؤلؤل -

 سييلاو .دربلاو رحلا يف لدتعم ردلا :نارمع نبا .ًاحلاص ٌءالج نانسالا ولجيو مدلا سبمت يتلا ةيودالا يف

 ناقفخ نم عفنلا : هتصاخو .هسرضم نم ربخ هبوتسمو .هردذك نم ريخ هقرشمو .هراغص نم ريخ هرابكو .ةبوطرلاو
 فذجتو هیف ظلفی يذلا بلقلا مد يفصب ناک كلذلو .ءادوسلا ةرملا نم نوكي يذلا عزجلاو عزفلاو فوخلاو بلقلا

 .(۱۱۳/ 4 عمابا) نیعلا باصعا هدشل نیعلا يف يتلا ةبوطرلا

 هژدرأو ؛قاربلا دوسالاف رحالاف .سرفلا نم بولجلا رضخالا هدوجأو .دیدحما هیلع نسپ رجح وه : نسم رجح

 ضایبلاو قالسلاو بلعللا ءادو برطاو ةكحلا نم عفنی سبای هلکو «جدابنسلا وه ضیبالاو فیفا رفصالا

 تاناطرسلاو ريزانخلا للحي وهو .اهلعف یوق نيعلا فايشأ هيلع تكح اذإ رضخالاو الحکو ءالطو برش

 5/١ ٠١( ةركذتلا) نداعملا ولجيو فزنلا سبحيو نانسألا ولجيو .ريساوبلاو

 هعضوم ره وأ لفلفلا رمث لوأ هنأ ليق .نيدارحلا بانذأ ىمسيو .بهذلا قرع :رصم لهأ ةيمست : لفلف راد

 حايرلا للحي رابكلا نيجاعملا طالخأ نم وهو .ایبوللاک ةوشحم افلغ لمحت توتلاك جنزلا رئازجب نوكت ةرجش وأ

 زازكلاو جلافلا نكس هب نهدو يلغأ ىنمو  طقسیو ردیو امهددسو دبکلاو ةدعملا درب نم عقنیو . . نتوهشلا جیبو

 لك ناك عفرو هنم ةلئالا ةيوطرلاب یحسو هزعام دبک يف يوش اذإ هنأ ترج دقو .ممصلا حتفو جلال

 (۱۳۰/۱ :رکذتلا» ةملظلاو اشعلل !دیج

 ءاوها هبقل رحبلا نم جرخأ اذإ هنأو رحبلا فوج يف تبني يرحب تابن هنأ : لاقي . ناجرملا وهو لوزعلا وه :ذسب

 ناجرملاو تبني عرف ذسبلاو لصأ ناجرملا نأ ريغ دحاو رجح ناجرملاو ذسبلا :سيلاطوطسرا .بلصو دتشاف
 .نوصغلا اهنم عرفتيو ةرجشلا ناصغأ طسبنن امك طسبني ذسبلاو بقثم لخلختم
 يف نالمجي وأ اهب لحتكا اذإو ةبوطرلا نابهذيو نويعلا عجو نم ناعفنيو لاحكألا يف نالخدي ناجرملاو ذسبلا
 ۰۹۳/۱ عماجلا) . دماجلا بلقلا مد لحن يتلا ةيودالا

۳۸ 



 ليزيو حرفي . ةيرجحل او ةيتابنلا نيب عماج وهو . سكعلا وأ عرفلا ناجرملاو هلصأ وه وأ ناجرملا وه ةمجعملاب : ذسب
 ىصخلاو حورقلاو ايراطتسودلاو مدلا ثفنو ة ةوهشلا داسفو ةدعلا فعضو عرصلاو نامفخاو نونجلاو ساوسولا

 .( 261 ةركذتلا) الحك برجلاو قالسلاو ضايبلاو ةعمدلاو ابر لاحطلاو

 رفصالا ليقو يدنهاف ينيصلاف رفصالاف يلباكلا : فانصأ ةعبرأ وهو ءةزمملا فذحت دقو : : جليلم١ :رعصأ جليلها )«

 ًاصوصخو رصبلا دحيو تابوطرلا ففجيو ةعمدلا عطقي لاحكألا يف ةثالثلا نم لضفأ عونلا اذهو . جضنأو دوجأ

 .(۵1/۱ ةركذتلا) .نيجعلا يف قرحأ اذإ

 «نافجالا يف مرو : ةنمکلا : لیقو . ةنومکم يهو نمكتف هجالع ءاسي دمر نم نيعلا يف ىقبت ةرمحو برج : ةنمكلا )۷(

 ريصتف هل رمحتف نيعلا نفج يف ذخأي ٌلاكأ وه : ليقو . ظلغو نفجلا يف مرو وه ليقو ةرحو سیو ةکح : لاقیو
 .(۲۹۸/۳ ناسللا) ءادمر اهنأک

 لمرلا لثمب نيعلا يف هابتنالا دنع سحي نأ هتامالعو قورعلا يف خافتنا همزلب تاقبطلا تحت سبای راخب : ةنمکلا

 /١١5(. 17 ةركذتلا شماه  ةهزنلا) . سباي دمر ةقيقحلا يف اهنأكو

 . ةيئاملا ةيوطرلا امهلعافو .جومتلا اهبلج ةيئامو «ءالا اهفطلي ةيضرأ ءازجأ وهو هعلطو هناسل یمسیو : :رحبلا دبز (۸)

 براضلا ضيبألا فيفخلا نطابلا شهلا رهاظلا سلمألا وه اهدوجأو . عاونأ ةسمخ هنأ ىلع قبطني مهعامجا داك دقو

 دئازلا تيملا محللا لكأيو مدلا عطقيو ًاعيمج راثآلا ولجي اهلكو .لاحكألا يف عقيو نانسالا ولجي وهو ةرفص ىلإ

 ١61/1١(. ةركذتلا) ةكحلاو برجلا عطقيو

 )٩( ءزجلا اذه نم ةسداسلا ةلاقملا يشاوح نم /۱۳۹/ ةيشاح عجار : نویروطنف .

 تلعجو تلح ناو . تناك ثيح تابالصلا لحتو ضضحلا لاعفأ لعفتو رصبلا دحتو ضايبلا ولجت هتراصعو

 برحلاو نيعلا ضارمأ نم هدهع مداقت ام لكو « ةملظلاو ةريعشلاو ماروألا تلازأ رطملا ءام وأ ءاسنلا نبلب نيعلا يف

 ةرکذتلا) نامرلا ءامب ۲۲۸/۱(.

 ءأمرو بقعتو مدلا تومل دمكي وأ اهنم ميدقلا دوسیف نولتن مث الوا ةرمح لا نوکت نیعلا يف رهظت ةطقن :قالسلا (۱۰)
 ةرحو اهدوجو اهنمالعو .ةمطل وحن جراخ نمو قرعلا رجفت ةحيصو ةکرح ءوسو هالتما لخاد نم اهبابسأو
 .(۱۰ ۰ ۱۰۳/۲ ةركذتلا شماه  ةهزنلا) .اهنم ثيدحلا

 :هديص نبا .مفلا طسو يف رجوي ءاودلا :روجولا . يبص قلح طسو يف ءاود ءام رجوت نآ :رجولا جو :رجوی (۱۱)
 .(۸۸۱/۳ ناسللا) ناک مفلا يأ يف :«اودلا نم روجولا

 . نرقلا ةطاسوب وأ یالا ةطاسوب امإ جالعلا یقسی : دوصقلا : نرقلاب ۱۲)

 ةرارحو يعلا حورفو ریحزلاو قالطتسالا نم عقنو اهلك مومسلا مواقي : سوماش نيط وهو : يصرقلا نیطلا (۱۳)

 .(۲۰۳/۱ ةرکذتلار راملا سرقنلا اذکو ًادایض لهرتلاو ماروالاوًابرش ناک ثیح مدلاو دبکلا
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 نم دخژنو .رصمب اهدوجو ةرثكل ةيرصملا ةكوشلا اهترجش یمستو : ظرفلا وأ ضرفلا ةراصع :ايقاقأ وأ :ايفاق

 تالزنلاو افلطم مدلاو لاهسالا سى ةضباق ىةذعب ءادوس ؛ةرمثلا حضن لق ةبتوقاي نوكتف رصعلاب ةرمثلا

 درولا عم ءالط قرعلا عطقتو . ضرملا اياقبو ءايعالا نم ةيخرتسملا باصعالاو ندبلا يوقتو ماروألا نع داوملاو
 .(4۷/۱ ةرکذتلا) نيعلا نم اصوصخ حورقلا يف ثنو صالاو

 قدلا نم عفنب .قرولا ضيرع ضغ ضامحلاك هبح رهزلا رفصأ امهالكو ريغصو ريبك تبن وه :ل حلا ناسل
 ماروألاو ًابرش فزنلاو لوبلا ةقرحو يلكلاو لاحطلاو ةثللاو ةئرلاو مفلا حورقو مدلا ثفنو وبرلاو لسلاو (یمحار

 .(؟١11/1 ةركذتلا) ارورذ و ادامض حورقلاو ءالط
 عم ففجت يتلا ةيودآلا عيمجو .دربيو ففجي كلذل وهف .سغبق هيفو ةدراب ةيئام نم بكرم تابنلا اذه جازم
 .(۱۰۷/ 4 عماجلا) .مدلا عطقت اهنأل ءاعمألا يف ةئداحلا حورقلل ةعفان ضبق

 لك رهزو .ًالاعفأو اعطق .هدشآ دوساو .هلدعا رهاو ,هدوجأ وهو ضيبأ :وه ام هنم تابن وه :شاخشخ

 ةظيلغ ةريدتسم ًاسوؤر هرهز فلخيو . عارذ وحن ىلإ لوطيو ام ةنوشخ ىلإ قاروأ هلو ءرفصأ رهزي دقو . هنولك
 دراب شاخشنلاو ناولالا نم اترکذ اک ریغص ريدتسم رزب اهلخادو نانلجلا هبشي اعمق اهرخا عمجی .طسولا

 اعطاف ماروالل اللحم ةيوطرلت اففجم مونلل ابلاج ادقرم ناک صرقو ابطر هتلمجب قد اذف .هتلمج ثیح نم سباپ
 ریحزلا مطقی هرشقو ًالوطنو ءالطو ًابرش شطعلاو نمزلا لاهسالاو لوبلآ ةقرحو راخا ردصلا عاجوآو لاعسلل
 .(۱۲۲/۱ ةرکذتلا» لقثلاو

 دشأ وهف دوعلاو ءاشغلا نيب اهيف ءاشغلاب هيبش هنم وه يذلا امأف .ضبقت اهتوق ةرجشلا هذه ءازجأ عيمج : طولب

 يفشيف طولبلا مرج سفن لعافوفلم طولبلا رشق تحت يذلا ينعآ ,هنرمث رشقل نطبتسلا ءاشغلا اذکو ءًاضبق
 عماجلا) .ًاخوبطم هنم لمعتسي ام رثكأو .نطبلا قالطتساو ءاعمألا حورفو مدلا ثفنو ,ءاسنلل ضراعلا فزنلا

 ٠١/١ ١(.

 ةباک دیقانع وهو هترمث دارلاف قتلطا اذ .سمللا فیطل بغزم هقرو نأ الإ ًالوط نامرلا براقي رجش قاس
 بیهللاو ةلئاسلا تابوطرلا !ذکو .نایثغلا لیزیو ءارفصلا ممقی ءلمعتسملا وهف بحلا اذه رشقو .ءارضخلا

 ةكحلاو برجلاو قالسلاو ةعمدلا عطق هب لحتكاو ءاملا يف عقن ناو . نمزملا لاهسالاو برذلاو فیزنلاو مدلا ثفنو
 ١937/1١(. ةركذتلا) . نيعلا نع يردجلا سبحو

 اذإ ءاينوق اهل لاقي يتلا دالبلا نم يذلا رجحلا نمو ماخرلا نم لمعي .يشوهو :رجحلا ءارغ وه : طالبلا غمص
 اهمدب تاحارجلا ىلع رذ اذإ «نيعلا يف تبانلا رعشلا ةلازإ يف هب عفتني دقو .رقبلا دولج نم ذختملا ءارغلاب ططخ
 .(87/7 عماجلا) . ةبطرلا حورقلل حلصيو حيقتلا نم اهعنمو اهمحلأ

 مظعلا يف مجوش وه :ليقو .مرَْف : مظعلا غلبي الو ,محللا بيصي مْ :ةءاّثولاو ُءْتْولا :ءثولا وه : يئولا
 ناسللا) . مظعلا يف رسكلاك محللا يف نوكيو . لصفملا يف خسفلا هبش ,ثولا :روصنم وبآ لاق .رسک ریغ نم
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 نم نوكي هنإف سبایلا تفزلا امآو .بونتلاو زرالا بشخ نم نوکی ام مسدا نم ممجب بطرلا تفزلا :تفزلا (۲۱)
 ناعلقي امهالك ,للحم .يشو ,حضنب .يشو .ولجي .يش امهيف تفزلا نم ناعونلاو هنم خبط اذإ بطرلا تفزلا
 اذإ .جضنت ال يتلا ةبلصلا ماروالا عیج ناجضنیو .عمشلا عم ناطلخي امدنع ضايبلا اهيف ثدح اذإ رفاظالا

 .(۱۱۵/ ۲ مماجلا) ةدمضألا يف اعفاو

 حیرقلاو جحسلا نم عفنیو ,لاهسالاو مدلا سبجی .سبای راح «نينشبلا لوصاو یدربلا نم لومعلا :ساطرق (۲۲)
 .(۲۲۳/۱ ةركذتلا) ًارورف حورجلاو برجلاو ةكحلا ليزيو برش تالضفلا سبحيو ةعمدلاو نيعلا ضايبو

 ىمسملا ىحرلا رجحب هيبشلا ٍيفاصلا قاربلا هدوجأو قرحيو عمجي نأب بطرلا نانشألا نم ذخنتملا وه :يلقلا (۲۳)

 .ءالط صربلاو قهبلا لیزیو روسابلاو لیلاثلاو دئازلا محللا لکای عطقم قرحم ءالج .سبای راح وهو فوقلاب
 .(۲۲۸/ ۱ ةرکذتلا)

 ةبوطرو درب نم هنحص ظفح وأ هلال امإ نوكتو .هدحو جرفلا صخب ام يه : جزارفو  هجزرف : تاجزرفلا ۳۶۸)

 .(۲۱۱/۱ ةركذتلا) لا لع ةناعال وأ . حير ريغتو ةعسو

 ىلإ هقاروأو .ضرألا ىلع دمي رضخألا خيطبلا هب هايدي هبشأ وهو ريمألا صحو هزوجعلا سرض وه :كسح (۲۵)

 رلجيو للحو  هئراصع اصوصخ هابلا جيبو ٠ ۰ یصفا تتغب 6 .كوشلاب فوصرم جرح دم وأ ثلثم هلو «ةرفص

 .(۱۰۸/۱ ةرکذتلا) . ثيغاربلا درطي هخيبطو الحکر ءالط

 تعض هئروی ذخفلاو كرولا نیب ةبادلا زجع يف نوكي ءاد وهو :سوسالا ردصم :سّوسلا :سوسلا حير (76)
 .(۲۳۹/ ۲ ناسللا) . لجرلا

 : باوصلا لعلو لوصالا يف اذكه : : ءاملا ريرح ۲۷)

 اخوبطمو ضیا لک دقو لول ردم نخسم هقرو نعلا تو تا و ی ءالا فرح

 .(۱۷/۱ عماجلا) . فلکلاو ةينبللا رولبلا يقنيف نيف هب دمضتیو

 فرو لثم قرو اض .لابجا يف الا تبنت الو نیعارد نم رثکآ ومست ال ةكوشم ةرجش يه :ردتکلا وه :نابل (۲۸)
 ولجمو نخسیو ضیقی ردنکلاو .ردنکلا یمسیو غضمي يذلا هکلعو  مفلا يف ةرارم هل هرمث لثم رمئو ء سآلا

 عضوم يأ نم مدلا فزن عطقيو .اهمدب ةيرطلا تاحارجلا قزليو اهلمديو ةقيمعلا حورقلا الميو رصبلا ةملظ

 .(۸۳/ 4 عماحا) . ناك

 .رصم يف ىشألاو .سلدنألا دالب  ةنقلا وه :خلکلا )۲٩(

 عمتجت بارتلا نم ةزمقلا :ةوقرلا :يبارعألا نبا . لمر نم ٌصْمد يه :ةوقرلا نال : ةيقرلا :باوصلاو :ةوقرلا (۳۰)

۱۳۳۱ 



 بحاص اهب ىقرُي يتلا ةذوعلا : ةيفرلا :ريثالا نبا لاق .ةذوُعلا يهف : ةيقرلا امأو .اقرلا اهعمجو . يداولا ريفش ىلع
 . ىفر عمجلاو تافآلا نم كلذ ريغو عرصلاو ىمحلاك ةفآلا

 ريغب ناك ام اهنم هوكي ىقرلا نأ اهنيب عمجلا هجوو ءاهنع يبنلا اهضعب يفو اهزاوج ثيداحألا ضعب يف ءاج دقو

 ١751١7/١(. ناسللا) ةلزنملا هبتك يف همالكو هتافصو ىلاعت هللا ءامسأ ربغبو يرعلا ناسللا

 .۸- ۱ :قراطلا (۳۱)

 . 1۵ :ناقرفلا (۳۲)

 . 81 - ۸ ۲ : دوه (۳۳)

 . - ۳ : كللا (۳۶)

 . ۱۲۹ : ةبوتلا (۳۵)

 . ۱۳۷ : ةرقبلا (۳۰)
 . ۳۵ + ۳۳ : نهحرلا (۳۷)

 . ۱۱۰ ۱ : تافاصلا (۳۸)

۳۳۲ 



 ةماعلا ارز





 باتك نم لمعلا ءزج يناثلا ءزجلا نم ةسماخلا يهو ةرشاعلا ةلاقملا ءادتبا
 ةنازخل راطيبلا ردبلا نب ركب يبأ فيلأت .يرصانلاب فورعملا نيتعانصلا لماك ةرطيبلا

 . هللا همحر نووالق نب دمحم رصانلا كلملا مظعألا ناطلسلا ليلجلا كلملا

 .اهئامساو ريماسملاو لاعنلا زيدانه عيمج يف يهو ءاباب رشع ةسمخ ىلع يونحن
 . عانصلا هيف ترخافت |ميفو ءاهعفانمو اهتافصو ليعانتلا عيمجو

 لوألا بابلا

 يناثلا بابلا
 ثلاثلا بابلا

 عبارلا بابلا
 سماخلا بابلا
 سداسلا بابلا

 عباسلا بابلا
 نماثلا بابلا
 عساتلا بابلا
 رشاعلا بابلا
 رشع يداحلا بابلا
 رشع يناثلا بابلا
 رشع ثلاثلا بابلا

 رشع عبارلا بابلا
 رشع سماخلا بابلا

 . اهزيدانهو لاعنلا ءامسأ يف

 . اهزيدانهو ريماسملا ءامسأ يف

 . هب ليعنتلا ةفرعمو يبرعلا لعنلا ةفص يف

 . هب ليعنتلا ةفرعمو ايلاملا لعنلا ةفص يف

 . هتقرط ةفرعمو كاكطصاللا ليعنت ةفص يف

 . هتقرط ةفرعمو فدصاالا ليعنت ةفص يف

 . هتقرط ةفرعمو دفقألا ليعنت ةفص يف

 . هتقرط ةفرعمو فنحألا ليعنت ةفص يف

 . هتقرط ةفرعمو هاكناشلا ليعنت ةفص يف

 . هتقرط ةفرعمو ةشهدلا ليعنت ةفص يف

 . هتقرط ةفرعمو متاوخلا ليعنت ةفص يف
 . هتقرط ةفرعمو بولقملا لعنلا ةفص يف
 . هتفرط ةفرعمو يعدحا لعنلا ةفص يف

 . هتقرط ةفرعمو يلغبلا لعنلا ةفص يف

 . هتقرط ةفرعمو يرمحلا لعنلا ةفص يف

۳۳۵ 





 لول تر

 امهزيدانهو لاعنلا ءامسأ يف

 ءةنسلا مایآ یلع نوکت "" ةقرط نوتسو ةئامئالث يهف ترکذ يقلا لاعتلا اماف
 . ةنسلا لوط يف رخالا هبشي ال العن راطيبلا قرطي موي لك

 رشع .ةقرط نوعب رأ يه ةقرط نيتسو ةئاثالثلا هذه نم عانصلا هراتخا يذلاو

 . انه اهركذن نحن قيباطت

 نوفرعي الو ةرطيبلاب ملع مه سيل ءشن عانصلا ءالؤه دعب نم ءاج مث
 . ةفصلاو لمعلاب مهملع ةلقل اذهو .هسخ تاقرطلا عيمج لب اولاقف .تاقرطلا

 : اهعركذ ىتلا ةقرط نوعبرألا امأو
 رهاحلل ناسلیطلاو ""دفقالا ليعنتل بوجحملا : لشم ةعفئملل وه ام ابنمف

 یلالاو .تایبرعلا لیعنتل يبرعلاو " .فنحالاو "فدصالا ليعنتل بقعلاو '”. عرقملا
 لیعنتل يناوريکلاو .قیقرلاو لولعلا لوطلا رفاحا لیعنتل بولقلاو . يقاريلا لیعنتل
 . ةراهملل يعدحاو ^" فاكناشلا

 لعنو .ريفاصعلا لعنو .ةشهدلا لعن : لشم رخافتلل وه ام ابنمو

 رکذن فوسو .هاویزاغْلاو .ترکلاو يناهبصالاو "" .هاشوکدرکلاو " ,يهوكدرکلا

۳۳ 



 : ةلمحلا ىلع لاعن ةقرط نيعبرألا ءامسأ امأو

 یلصولاو ,يزاريشلاو .يفاكلاو .يرطبزلاو . يكريدلاو .يکرحا اطواف
 ایلالاو .يدركنهاو .هاویزاغلاو " يرتششلاو .ترکلاو .يرعلاو .يناهبصالاو
 القابلاو هاشوک یصخلاو «هاشوک درکلاو . یهوک درکلاو ,ایلامراشلاو " ",ایلاماشلاو

 ةطبلا لجرو «ةماعنلا قاسو هرافلا ناذآو یاکواضاو :هاشوکدرلاو هاشوک

 ۲" ,كلعمو " " سیجو .متاوخا لعنو خامکو .صقمو .بولقلا بولقمو .بولقمو
 .بجوحلا لعنو .ناسلیطلا لعنو .بقعو «يناوربکو .يعدجو «روقمو .ةشهدو
 . يرمحو يلغبو

 . ةقرط نيتسو ةئاثالث نم ةراتخم .ةقرط نيعبرأ ةلمح هذهف

۳۳۸ 



 نر سير

 اهزيدانهو ريماسملا ءامسأ يف

 تس اهل نأ ملعاف ةزادنه وأ ةقرط نم ريماسملل مك لئاس كلأس نإ امأو

 3 يهو تاقرط

 رایسلاو .بارزلا راسلاو تقرولا رایسلاو ؛سدسلا راسلاو ؛نمثلا رایسلا
 ۲ عبرلا راسلاو بدحألا

 . هتقر ببسب قاقرلا رفاوخاو تراهلا لیعنت يف هلمعتستف .نمثملا رامسملا امأف

 هسيدستو هظلغ ببس یلاغبلاو شیداک الا يف هلمعتستف .سدسلا رامسملا امأو

 . هتوقو

 كلذلف هلوط ببسب یفاصعلا ليعنت يف هلمعتستف .بارزملا رامسملا امأو

 ي ىلا شاخبالا تنسي هشهدلا لیعنت يف هلمعتستف .بدحألا رامسملا امأو

 «ليعانتلاو .ةيبرعلا رفاوحلا ميمج يف هلمعتست يذلا وهف .عبرلا رایسلا امأو

 . كلذ مهفاف

۳۳۹ 



 كرز سير

 هب ليعنتلا ةفرعمو يب رعلا لعنلا ةفص يف

 .تايزاجحلاو تايبرعلا رفاوحلا يف هلمعتسن يذلا وهف :يبرعلا لمنلا امأو

 ايف وهو .فدصاالاو فنحاللا هب لعنيو . تاقرطلا نم هريغ لالخ ليعنتلل قفاوم وهو

 . تاقرطلا نسحأ لاقي

 الو ءاريثك اهيلقت رفاحلا ملقي الأ كلذ يف يغبنيف : هريغبو هب ليعنتلا ةفص امأو

 ليزنت نوكي نأو سا سأر ىلع البسم لعنلا طخ نوکی ناو «ایوق افسن فسنی

 .رفاح لا فرط يف ةيربم ةبيرق ریمایسلا

 ةلمحم ةيصو هذهو .باقثلاب لیعنتلا بحتسی هنآ مهبتک يف نومدقتلا رکذ دقو
 ال یتح .لیلقلا فسنلاو بيرقلا طخلاو .عيفرلا رامسملا اوراتخا مهنا ىلع لدت

 . ناويحلا ىلإ ةجاحلا تقو اوجرعي الو أطخ مهقحلي

 . ملعا هللاو ليعانتلاو لاعنلا عيمجب ليعنتلا تافص متا هذهف

 .هدحو هلل دمحلاو ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ مهفاف

۳:۰ 



 رہو

 هتقرط ةفرعمو ایلالا لعنلا ةفص يف

 يبرعلا نم رکآ هنال ةعستلا رفاوحاو .يقارلا لویخلا هب لعنی يذلا وهو

 هريغو فنحألا : و هب لعنيو « یرعلا دعب تاقرطلا رخفأ وهو

 :هتفص اذهو

۱۳۱ 



 سو سیر

 هتقرط ةفرعمو كاکطصاالا لیعنت ةفص يف

 . اهزیدانهو اهئایسأو رماسلاو لاعنلا رمأ نم هيلإ جاتحن ام عيمج انحرش دق ذإو

 . نيديلا حارجو راثعلا ببسب ءررضلا هسرافو ناويحلا نع عنميو
 «بقعو بقع یمسلا لعنلاب لعنی نأ .كاکطصالا لیعنت يف يغبني يذلاو

 ضرعأ اضيرع ارصتخم اقيقر نوكي .يناوجلا هباقعأ دحأ نأل .مسالا اذهب يمس اهنإو
 . اليلق هنم

 .ربغ ال رایسم درف برضیو « شخب درف يناوحلا بقعلا شخبي نم سانلا نمو
 . يناوحجلا بقعلا يف اريغص ابقع هل ذختي نم سانلا نمو

 نم رثكأ يناربلا بقعلا نم كاكطصالا ليعنت يف فسنلا نوكي نأ يغبنيو

 . فدصأ الو فئحأ ال ءاهيلس رفاحلا ناك اذإ اذهو . ينواجلا بقعلا
 نم فسنلا نوكي نأ يغبنيف .فنحأ وأ فدصأ كلذ عم رفاحلا ناك نإف

 .هانركذ يذلاو هيف عونصملا بقعلا نوكيو «يناربلا بقعلا نم رثكأ « يناوح لا بقعلا

 . دوجأ وهف «يناربلا بقعلا سأر يف

 ترصقو هعلعنا اذإف ءالاوط هرفاوح تماد ام كطصب نم لويخلا صو

 ,كاكطصاللا هنع بهذ . هرفاوح

۳:۲ 



 لطب هرفاوح تلاط اذإف ءاراصق هرفاوح تماد ام كطصي نم مبنمو
 . كاکطص الا

 ؛دح هلو .ضارمالا ةلمج نم ضرم كاکطص الا نأ ةرطايبلا ضعب يل ركذ دقو
 . ىلاعت هللا ءاش نإ لیعنتو ةفطالم ریغب ولو «هيف لطبي

0 © 

۳:۳ 



 سوس لس

 هتقرط ةفرعمو فدصألا ليعنت ةفص يف

 نم رثكأ يناوجلا نم رفاحلا فسن رثكأ نوكي نأ يغبنيف :فادصألا ليعنت امأو

 . ينارملا

 .ارب نم سوژرلا ةالع نیرایسمو اوج نم سوؤرلا ةاطو نيرامسم هل لمعيو

 لخاد ىلإ سرفلا دي دريل ,ريبك بقع «يناربلا لعنلا بقع سار يف نوکیو
 .اهموقيو

 . ملعا هللاو ,يلصوملا وهف فدصألا هب لعني يذلا لعنلا امأو

۳ 



 اس سل

 هتقرط ةفرعمو دفقألا ليعنت ةفص يف

 ام ىلع اهجنشتو لجرلا ةبصع رصق نم نيلجرلا يف نوكي ام رثكأف .دفقلا امأو

 مدقم سأر ىلع سودي ىقبيو رفاحلا بصتنيو بصعلا رصقيف . ىضم ايف هانرکد

 . هیلجر رفاح

 . مدقلا رفویو .باقعالا نم هفسن رثکا نوکی نآ هلیعنت يف يغبني يذلاو

 نأ يغبنيف ءارضاح بجوحملا لعنلا نكي مل ناف .بجوحلا لعتلاب لعنی مث
 ريماسمب هلعني مث «سوؤرلا رابك نيروز .بجاوحلا عضوم لعنلا مدقم يف هل لمعي
 . ةحطسم

 . ملعا هللاو دجوي ام متأ ىلع دفقالا ليعنت ةفص هذهف



 نر سر

 هتقرط ةفرعمو فنحألا ليعنت ةفص يف

 رثكأ يناوجلا بقعلا نم اضيأ هل فسنلا نوكي نأ يغبنيف .فنحألا ليعنت امأو 5
 كلذ لجالف ءالصأ ارب نم نوكت الو ناثاد اوج نم نوکت ةفنحلا نال يارلا نم

 .رثکا اوج نم فسنلا نوکی
 نأ الإ . ةيطاو الو ةيلاع ال .ءاوس اعيمح اهسوؤر نوكت فنحألا ريماسم نا الإ

 . ملعا هللاو هتفص انركذ دقو ءايلام هب لعني يذلا لعنلا نوكيو

۳:1 



 ترس

 هتقرط ةفرعمو هاكناشلا ليعنت ةفص يف

 نم باودلا فاتكأ سوؤر يف رهظي يذلا ضرملا وهو .هاكناشلا ليعنت امأو
 .اهقيصو عداربلاو اهلقثو لاعالا

 . ناوريکلا یمسلا لعتلاب لعنی نآ يفبنيف
 ابقع رفاحلل فسنلا نوکیو شاخبالا لبسم مات باقعألا ليوط لعن وهو

 .رفاحا ةيلأ نم ابیرق كبانسلا سوژر لا فسنلاب غلبیو .امدقمو
 ثالث نوكت ةقبط ارب نم هيلع هعسويو ىمسملا لعنلا كلذ هلعني كلذ دعب مث

 سوؤرلا ةئطاو ةعبرألا هرماسم نوكتو ۰ بقع الو رور لعنلا ف نوكي الو

 . هحطسم

 هنلاو الوآ اهانرکذ يلا ناهدألا ضعبب وأ ةيلألا نهدب كلذ دعب نهدي مث

 . ملعا

FEY 



 رش یر سدر

 هتقرط ةفرعمو ةشهدلا ليعنت ةفص يف

 هليعنت ةفص امأو .هب لوعنملا لعنلا ىلع بلغ مسا وهف ءةشهدلا ليعنت امأو
 نم هباقعأ اياوز يفو «شاخبأ ةثالث هنم ةيناوحلا ةقلحلا يف اشوخبم نوكي لعنلا نإف

 .نیشخب قوف

 . اهیف دبژیو لعنلا يف يتلا شاخبالا كلت يف لمعيو جوعی مث ءربش نم ابیرق رایسلا
 ءاجوعلا نيكسلاب ريماسملا عضوم ررحو .ةعصقلا فسن رفاحلا فسنی من

 ةدبؤملا ريماسملا كلت طحت مث .مثالعلا كلت عضوم يف ظيلغ رامسمب هل شخبب هملعتو

 نيشبت هنشبت مث . هتيب يف لعنلا بكري نأ ىلإ قوف نم اهيلع قوتسيو مئالعلا كلت يف
 نيدئاز نيشخب هل شخبت نأ امأو . ةئالث وأ نيموي ميقي ام رثكأ ليعنتلا اذهو . ةداعلا

 .رثكأو رهش ىلإ ميقي هنإف لفسأ نم همدقم يف

۳:۸ 



 رکی واں

 هتقرط ةفرعمو متاوخا ليعنت ةفص يف

 : متاوخلاب يذلا لعنلا امأو

 . همسر ىلع الو هتقرط لثم ىلع دحأ ردقيال ةمايقلا موي ىلإ اندنع وهو

 : هليعنت ةفص امأو

 ةالع ريماسم هل ذختي نأ وهو .الماک باتکلا نوکیل انه اه اهرکذن نحنف

 . مهوطو متاوخلا ولع ىلع «لاوط سوؤرلا
 لعنلا نمخي مث «ةرماع رابخالا كرتيو ةعصق اجوعلا نيكسلاب رفاحلا فسني مث

 . هلةأيهملا ريماسملا كلتب هلعنيو رفاحلا يف

 . ملعا ىلاعت هللاو

۳:۹ 



 رص دز بال

 هتقرط ةفرعمو بولقملا لعنلا ةفص يف

 نأ ىلع . ةلواعملا رفاوحلا يف حئافصلا ضوع هلمعتسن اناف : بولقملا لعنلا امأو

 . لاعنلا تاقرط رخفأ نم وهو . هقيرطت ىلع ةرطايبلا نم ريثك ردقي ال هقيرطتو همتخ

 نأ دحأ ردقي الو هقيرطتو هديب هللا همحر يبأ ةعنص وه همسرن يذلا لعنلا اذهو

 . ةمايقلا موي ىلإ ادبأ لعن نم هيخاوي

 نيب غلبي ال اذهو ,ةحيفص نم بولقلا لعتلا نولمعي سانلا نم اريثك نال
 . هرخف عانصلا

 ةجاح الف ةحيفص نم يذلا امأو .لعن نم نوکی نأ بولقلا لعنلا طرش نأل

 .باوصلاب ملعا یلاعت لاو مسالاب هنم یلوآ ةحيفصلا نال «هب



 را )با

 هتقرط ةفرعمو يعدجلا لعنلا ةفص يف

 . باودلا نم عوذجلاو ءرفاوح لا فاطللا ةروجحلاو ةراهم ا هب لعنت يذلا وهو

 .لاغبلا يف تايلغبلا ضوع هتعمج ناو نيلجرلا يف تايبرعلا ضوع هتعسوأ ناو

 . ملعا هللاو كلذ مهفاف .ةروكذملا تاقرطلا نم وهو

۱۳۱ 



 رکو رر رار

 هتقرط ةفرعمو يلغبلا لعنلا ةفص يف

 ءارزولا بوكرو .لامحالاو لاقثالا ليش ببسب .لاغبلل هلمعتسن يذلا وهو

 . ةاضقلاو

 « ماشلا ىلإ رسم :.م رفاس اذإ ناك حلاصلا كلملا نأ هللا همحر يبأ يل ركذ دقو

 . لمرلا نم جرخي نأ ىلإ يرانزلاب لغبلا بكر

 هداز لمح نم ابنئازخو .هربغو يدنحبا بكرم هنأل بيصن ىفوأ هلف لغبلا امأو
 . ملعا ىلاعت هللاو «هبرح ةلاو هثامو

۳۲ 



 رک )ا

 هتقرط ةفرعمو يرمحلا لعنلا ةفص يف

 ركذل نكي مل لوقيو .هركذ نجهتسي سانلا نم ريثكف .يرمحلا لعنلا امأو
 هنأل باودلا تعن يف بيصن ىفوأ هل رامحلا نأل .هنم أطخ وهو ءهجو رامجلا لعن
 يف عفن هلو .لافطأ مهو هيلع ءارمألاو كولملا دالوأ بكرت ام لوأو .لاغبلا جاتنل ببس
 كلذ يف هلو .رئامعلاو تامرملا نوكت هيلعو .لابحلاو نوصحلا ىلإ عفانملاو هایلا لقن

 . هبیصن باودلا نیب نم رده نأآ يغبني الف هتلزنم هذه نوکت نمو . سفن لوطآ

 ىلع ردقي الو .يرمحلا لعنلا ىلإ يليخلا لعنلا بلق يف عانصلا ترخافت دقو
 . ةعنص مهرثكأو عانصلا رخفأ نم نوكي نم الإ رمألا كلذ

 لعنلا ىلإ يليخلا لعنلا نم بولقم وه انهاه همسرن يذلا يرمحلا اذهو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ مهفاف ء يش هنم عطقي ملو . يرمحلا

 ةفاحم امهدحأ : نيببسل انهاه مهتافص نيبن ملف لاعن ةقرط نيعبرألا ةيقب امأو

 اهنكلو .راضملا عفدو ليعنتلا يف ةعفنم اف نكي مل هنال يناشلاو .لالمالاو راثکالا

 . عانصلاو ةرطايبلا نيب رخافتلل

or 



 ادبلا یف ةمصعلاو .داشرلاو باوصلا هیف ال قیفوتلا یلاعت هّلا لأسن نحنو

 .ةرخآلاو ايندلا يف تاريخلا ىلوو .ةرفغملاو ىوقتلا لهأ هنإ .داعملاو

 موي ىلإ اهياد اريثك اهيلست ملسو هبحصو هلاو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو

 ۳۵ ء



 ةرشاعلا ةلاقملا يشاوح

 اصع كلذکو ام برضي يأ ءاهب قرطي هنأل دادحلاو غئاصلا ةقرطم تیمس هنمو .برضلا :قرطلا لصأ :ةقرط (۱)
 . فوصلا اپ برضی يتلا داجنلا

 دقف ضعب یلع هضعب عضو ام لکو .اهقراطو ًاَقْرط اهُفرطَي اهقرط ,هب تزرخف هیلع تقبطا ام :لعنلا قارطو
 .(۵۸۷ - ۵۸۵/۲ ناسللا) . قرطاو قروط

 . لعتا جذومن :ةقرط ب : انه دوصقلاو

 رفاحلا ىلع سرفلا خس رفاحلا ىلع غسرلا ب داملا لع القم ًابصتنم سرفلا خسر ناک اذاو (۵۵۵/۲ صیخلتلا) رفاحا لع هلابقاو غسرلا باصتنا :دفقلا (۲)
 .(۲۳/ ةخللا هقف) دفقأ وهف

 نالصفلا قانعا يف جرحي : بیذهتلا یفو .اهريو طقسُي لبالا وشحو نالصفلاب جرخت ضیبارثب : عرقلا نم : عرقلا (۳)

 .(۱8/۱ ناسللار اهمئاوقو

 .(۱۱۰۲/ ۲ ناسللا) لاصفو نالّصف ممحاو هما نع لصف اذإ ةقانلا دلو : لیصفلا -

 رهف هارفاح دعابتو سرفلا اذخف تنادت اذو (۵۵۵/۲ صیخلتلا) نیرفاحا دعابتو نیذخفلا ينادت :فدصلا ()

 .(۲۶۳/ ةفللا هقف) فدصاو دفصأ

 . لجرلاو ديلا يف رفاحلا يف وه كلذکو ءاهماهباب ىرخألا ىلع اهنم ةدحاو لك لابقإ :نيمدقلا يف فنحلا :فنحلا (0)

 .(۷۳۸/۱ ناسللا)

 .( 20/7 ةرکذتلا) فتکلا وحن يف قزم زورب وآ . نومحم حير وأ جارخل دلخلا زورب :هاکناشلا (1)

 , (ةيسراف) لبحلا يف سرفلا قوس : يهوکدرکلا (۷)
 . (ةیسراف) طاشنو دجب سرفلا قوس :هاشوکدرکلا (۸)

 .يرتشخاو : لوصالا ضعب فو )٩(

 .ايلاماسلاو ءايلامشلا :لوصالا ضعب ينو (۱۰)
 .زيحم هريخم .ريحم :لوصالا ضعب یو (۱۱)
 .كلقم .كلعم .كلمن : لوصالا ضعب یو (۱۲)

 مومو





 روصلا ضعبب قحلم

۳۷ 
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 نیا هد ا ة نص وع هوس رعب ا دا
EA aخم  PEIN 

 ا
OE 
OTs ۱ 

 اج نم ىذلل
Eaاحلال ۰ ی  
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 . سنوت ةطوطخم يف درو ام لعنل ةفص

۳۹۱ 



 نإ اه ل ل 1 1
 7:0 وا اا ۰ ۰

A) 
 هتم داف هجران تمس

EE 
 0 5 لا 2 ۳1 | یموهو لاغبلا

۳ ١ E2و زوم  A7معا  IDوخالص “ 
 ت 3

 . هصروب ةطوطحم يف درو ام لاعنلا ضعبل ةفص

۳۹ 



 جادیفسا

 . ةحفصلا مقر وه لوألا مقرلا

 جنوباب
 ناکنرزاب

 روجب

 قونرب
 جرب
 انوطقرزب

 ناتکلا رزب

 ظافلألا مجعم

 يشاوخا ی اهحرش دراولا

5 

 ناتتشا ۱۵۵/۱۰۹ :

 نویفا ۱۳/۱۹۵ :

 امیلقا ۲۲/ ۲۹۳ :

 ةلكا : 1/۹٩

 كللا لیلکا ۸۱/۱۰ ۲ :

 سيراب ريما ۳/۰۰

 نوسینا ۱۵۹/۱۰۹ :

 رفصا جلیلها ۱۰/۱۰۶ :
: ۳۹/۱۹۷ 

= 

 نشب ۳۰/۲۹6 :

 مطب ۲/۹۵ :

 ءاقمحلا ةلقبلا ۹/۱۰۱ :

 ةمجلب ۳۶/۱۹۷ :

 طولب ۱/۳۹۲ ۰:

 حس ۶7۲/۲۹۷ :

 ريساوب : 74/1١1

۳۳ 

۵۱/۹٩ : 

۱۱۱/۱۰۵ : 

۱۳۲ : 

٩۱/۱۰۰ : 

۲۵/۲۹۳ : 

۱٩/۱۹۲ : 

۱۰/۱۹۵ : 

1/۳۲۹ : 

۱۱۹/۱۰۵ : 

۲۳/۱۹ : 

۲۹/٩۷ : 

۵۸/۱۹۹ : 

۱۷/۳۳۰ : 

۱۵۲/۱۰۸ : 

٩/۲۹۰ : 



 هسخرت

 سمرت

 اشاح

 ءارضخلا ةبحلا

 نسملا رجح

۲٩۹/۲۹۶ : 

۱۳۵/۱۰۲ : 

۵/۲۳۲۸ : 

۶۲/۲۹۲ : 

۲۷/۱۹۲ : 

06/۹٩ : 

۱۷/۱۹۵ : 

۵51/۲۹۸ : 

۸/۹۹٩ : 

٠١١/1٠١8 

58/1948 : 

 به

۳۸ / ٩۹۸ : 

۱۳۶/۱۰۲ : 

٩40/۱۰۳ : 

۷۲/۱۰۱ : 

۳/۳۲۸ : 

۲۷/۳۳۱ : 

۲۵/۳۳۱ : 

 -ج-

 مجم

 ريم

 راسدابدنج

 انايطنج
 ريج

 - ف

 3 تل

 قو فدنح

 اظن

۳۹ 

۵۵/۱۹٩ : 

۸۵/۱۰ ۲ : 

۳۹/۱۹۷ : 

۸7/۱۰ ۲ : 

۵۲/۹٩ : 

1۹/۲۰۰ : 

 ع [/ ۱۹۸ :

۱۱/۱۹۵ : 

٩/۲۹۱ ۰: 

۱۵۸/۱۰۹ : 

۹۸/۱۰۳ : 

۰/۷۰۰ : 

۱۰۷/۱۰ : 

۱۵۳/۱۰۸ : 

۲۳/۲۹۳ : 

1۳/۲۹۹ : 

۳۲ / ٩۸ : 



 ضرألا نيطارخ

 لييفغلا ءاد

 ناغشيش راد

 لملف راد

 فاد

 رم يردرد
 تیز يردرد
 جسورد

 عسبرالا قایرد
 راوحا قسیفد

۶۳/۱۹۸ : 

۷۳/۱۰۱ ۰ 

۵۸/۲۹۸ : 

۸۱/۱۰۲ : 

۳/۸ : 

۱۲۷/۱۰۹ : 

۱7۱/۳۳۰ : 

۲۸/۹۱۷ : 

۲۶/۱۹۲ : 

۱/۲۹۰ : 

۱۲۲/۱۰۵ : 

۱۱۳/۵۹: 

۶/۳۲۸ : 

۳۳/۲۹۵ : 

۱۳۳/۱ : 

۱۵۰/۱۰۹ : 

0/۱۹6 : 

11/۲۹۹ : 

۷/۱۰۳ : 

۸/۲۹۱ : 

 لالخ

 ه3

 نيوخالا مد

 ليمامد

 نابلا نهد

 حسفنبلا نهد

 قبئزلا نهد
 نسوسلا نهد
 راغلا نهد

 نیدرانلا نسهد

 كيدرب كيد

۳۹6 

۳۲۱ : 

۵/۳۵۵ : 

٩1/۱۰۰ : 

۱۰۸/۱۰6 ۰ 

1۰/۲۹۸ : 

۱۸/۲۹ ۲ : 

1۸/۱۰۱ : 

۶۳/۱۹۸ : 

۱۱/۱۰۵ : 

۱۳۳/۱۰۲ : 

۸۶/۱۰۲ : 

۵۰/4۹ : 

5/1945 : 

۱۱۲/۱۰۵ : 

۱۱۷/۱۰۵ : 

۱۱۸/۱۰۵ : 

۲۶/۹1 : 

۳۷/۲۹۳ : 

۷۸/۱۰ ۲ : 



 دنوارز

 نوجرز

 خيرر

 نارفعز

 رذس

 و رسم

 ی

1۹۵/۲۹۹ : 

 و

 ةلجر ۶/۱۹6 :

 ةدافر : ۱۹۵/ ٩

 ةيقر ۷/۲۹۰ ۰

 سایر ۱5۹/۱۰۷ :

 لبسلا حير ۵۰۱/۲۹۷ :

 سوسلا حير ۵۳/۱۹۹ :

 تفز : ٩۵/۱۳۲

: ۸/۳۲۹ 

 راجنز :٠١4/44

: ۱۸/۱۹۲ 

 لدر نا تیز : 6٩4/44٩

: ۷۵/۱۰۱ 

 - س -

 ينايلس رسکس م1/١٠ 7 ۰:

 قاس ۳۰/۱۹۷ :

 ةيحلا خلس ۳۵/۱۹۷ :

 ةخيلس ۱/۲۹۲ :

 فايف ۱۰/4۵ :

۱۳/۸۰/۳۵۷۷ 

۳۹۹ 

۲۹/٩۷ : 

۶4/۱۹۹ : 

۳۰/۳۳۱ : 

> 7۸ ۰ 
۱۲۸/۱۰ : 

۲۲/۳۳۱ : 

۱۵۶/۱۰۸ : 

۲۱/۳۳۱ : 

00/44 : 

۶۱/۱۸ : 

۲۲/۹۷ : 

۳۵ / 4۸ : 

۱۰/۳۲۹ : 

۷۱۷/۱۰۲ : 

۳۵/۲۹۵ : 

16/۱۰۰ : 

۱۶۸/۱۰۸ : 



EFT نحو 
 رم ۵/۲۹۸ :

 نوقلیس ۱۵۷/۱۰۹ :

oP: 

<< 
 رب 1

TITS:هن  

 نافوش ۳۹ / : ٩4۸

 دينو ۵۲/۲۹۷ :

 تافایش هال/ 99 :

 حسیش ۱۳۵/۱۰ :

 جريش 7/11 ۰

 جرطيش ۱۰۳/۱۰۶۵ :

 - ص -

 طالسبلا غمص ۳۱/۹۷ ۰:

: ۶71/۱۹۸ 5 

: 4/96 

: 6 ۱۱۰/۱۰ 

 طنص 40/7“

 رتعص 5 / "هم :

 د ط

 ةقرط ۳۱۷/۱۹۷ ۰

 لفط 7 5901/١١

۳۷ 

1/۲۹۹٩ : 

۳۵/۹ 
۸۱/۱۰ ۲ : 

٩4/۱۹۵ : 

۳۷/۱۹۷ : 

۶/۲۰۰ : 

۲۷ / ٩۷ : 

۱/۳۲۸ : 

۲۲/۱۹۲ : 

۲۵ ٩1 : 

۱۶/٩1 : 

۱۹/۳۳۰ : 

۹۲/۱۰۳ : 

۳/۲۹۰ : 

٩۱/۲۹۹ : 

۶۸ / ۹٩ : 

۱۹/۱۰۸ : 

۱/۳۵۵ : 

۱/۲۰۰ : 



 راغ

 تفاعغ

 نرملا رابغ

 ةراف

 ديناف

٩6/۱۰۰ : 

٩۹۱/۱۰۳ : 

۱۰/۱۰۷ : 

۱۰/۲۹۱ ۰ 

۱۶۱/۱۰۷ : 

۵۱/۲۹۷ : 

۱۱/۹۵ : 

۵۸/۱۰۰ : 

۱۶۳/۱۰۷ : 

۷۲/۱۰۱ : 

۳۳/۸ : 

١٠/96 : 

۱۲۱/۱۰۵ : 

۱۳۲/۱۰۷ : 

۱۲/۱۹۵ : 

۳۷/٩۸ : 

۱۰۰/۱۰6 : 

۲/۲۹۰ : 

۱2۱۳۰۳۱ : 

١9/8 : 

 حلط

 ينمرا نيط

 يصربق نبط

 بلعثلا بنع :

 بيدلا بنع
 ربع

 توررنع

 ءارغ
 ی

EE E 

 ليصف

 لملف

 ةبكرلا ةكلف
 جسنتوف
 لفوف

۳۹۸ 

۱۵/۱۹۵ : 

۱۱۲/۱۰۵ : 

۱۳/۳۲۹ : 

0۳/۹۹ : 
۱۱۵/۱۰۵ : 

6/۲۹۰ : 

۲۲/۱۹۲ : 

۵/٩ : 

۳۲۳۳/۹۲ : 

۷ / ٩۵ : 

۷۰/۲۰۰ : 

۳/۱۰ : 

۷۰/۲۰۰ : 

۳۶/۲۹۵ : 

۵۱/۱۹۹ : 

۶0/۲۹۲ : 

۲۰/۲۹۲ : 



 ريضف

 رسیعشلا لیصق

 روفاک

 نوسبك
 ءارسيثك

 ثارك

 هاشوک درک

۷/۱۰۱ : 

۱۶ / ۳۳۰ : 

۳۱/۲۹6 : 

۰/۹۸ : 

۲۳/۹ : 

81/۲۹ : 

۱۵۱/۱۰۸ + 

۲۲/۳۳۱ : 

۱/۷۰۷ : 

۳7 ۳۵۵ : 

۵۷/۲۹۸ : 

۵51/۱۹4 : 

۱۳۰/۷ : 

۹۳/۷۱۰۳ : 

۲۳/۲۹۳ : 

۳۸/۷۱۷ : 

۶۳ / ٩۸ : 

۸۸/۱۱۲ : 

۱۵۰/۱۰۸ : 

۲۱/۳۹۲ : 

۱۵/۲۹۲ : 

۱۲/۱۹۵ : 

۱۳۰/۱۰ : 

۸/۳۵۵ : 

 تقع

 نا 0

 دمو

 ركانك

١5/55 : 

۲/۳۵۵ : 

۷۹/۱۰۲ : 

۱2/۷ 

۰/۱۹۸ : 

۵4/۱۰۰ : 

۲۳ / ۳۳۱ : 

۳/۹۵ : 

۷۲/۲۲۰۰ ۰ 

۳۱/۱۹۷ : 

۱۷/۲۹۲ : 

۱۳۹/۱۰۷ + 

۹/۳۳۹ : 

۳/۱۹۶ : 

۵۲ / ٩٩ : 

۵۷/۱۹۹ : 

۸۳/۱۰ ۲ : 

۲۵۰/۱۹۲ : 

۷۰/۷۱۰۱ : 

۲۹/۳۳۱ ۰ 

1/۹۰ : 

۷/۳۲۹ : 

۳۳/۲۹۶ : 

۱۹/۲۹۲ : 



 يهوك درك

 ريب ةربزك

 لول
 يمال

 بصقلا بيلابل
 نابل

 روشلا ناسل

۷/۳۵۵ : 

1۱۸/۲۰۰ : 

۲۱ 7٩7 : 

۲/۲۳۲۸ : 

1۷/۲۰۰ : 

۶۲ / ٩۸ : 

۱۲۰/۱۰۵ : 

۲۸/۳۳۱ : 

۳2/۸ : 

۵/٩۵ : 

۱۱۳/۱۰۵ : 

۱۳۱/۷۰ : 

۹۸/۱۰۳ : 

۵۳/۲۹۷ : 

TINE: 

۱۳۲/۱۰ : 

0 

4/٠١“ : 

۶۷ / ۲۹۷ : 

۵٩/۱۹۹٩ : 

۰/۱۹۹ : 

۶۲/۱۹۸ : 

 سدنك

 ءابرهک
 تحميك

 ل

 لمحلا ناسل

 فول
 ةقول
 رفونيل

a 

 يلخنلا مهرم

 ران نیقرطم
 ثاعفم

 لقم
 يناردنا حلم

۱۶۷/۱۰۸ : 

۱۱/۲۹۱ : 

۸۷/۱۰ ۲ : 

۵/۲۹۰ : 

۱۵/۳۳۰ : 

۰/۲۹۲ : 

۲۰/۱۹۲ : 

۶۱/۲۹۲ : 

۶۸/۲۹۷ : 

۱/۹۵ : 

۲ ۱۹۶ : 

۱۰۰/۱۰۶ ۰ 

۳۲/۱۹۷ : 

۳۰ / ٩۷ : 

۷/۱۹۹ : 

١8/95 : 

VS 

١7/1 

۲۱/۱۹۲ : 

۵/۱۹۸ : 



 نویله

 ءايدنه

 ينو ۰ ءثو

 رسيألا عجو

 اهزيزي

١5/1696 

۸۳/۱۰۲ : 

۱۰۹/۷۱۰۶ ۰ 

۱۵ 47 : 

۶۱/۸ : 

۷/۱۹۶۵ : 

۳۰ / ۱۹۷ : 

۳۶/۲۹۵ : 

۸/۱۹۶ ۰ 

۲۰/۳۳۰ ۰ 

۲/۲۹۵ : 

۵۰/۱۹۹ : 

 لا

 دلخلا ادن

 مجرب
 دورطن
 لطن

 رظاون

 جرمی

۳۷۱ 

۳۷/۱۹۷ ۰ 

۱/۱۹۶ : 

۵۲/۱۹۹ ۰ 

۲۰/۹ : 

۳۳ / ۱۹۷ : 

 : ٩۵  7ء

۵/۱۹۹ : 

۱۷ / ٩7 : 

۱۳۷/۱۰۷ : 

۲۸/۱٩۷ : 





 قحلم

 سيياقملاو ليياكملاو نازوألا

 اهعم حجراتی وهو .عارذلا نم بلع ساسالا ثیح نم عبصالا غلبی : عبصا -

 و
 : هیقوا -

 : عاب -

 . كلذل اعبت
 عارذلا عبصا :ناسايقم ةيمالسإلا ليياكملاو ناز وألا يف بلاغلا نأ ديب

 . مس ۲-۲,۰۷۸+ 14,۸۷۵ :يآ فیعرشلا
 مس۵+۲>۲,۲۵۲ 4,۰ 4 : يآ یادوسلا عارذلاب یمسی ام عبصاو
 ندلا بسحب تافالتخا ظحالیو) .لطرلا نم - :لصالا یف يواست
 : (میلاقالاو

 ۱۲۵ - ارد

 ,E 5 - ًامهرد ۱۲ - ماودلا ىلع تناك رصم يف ةيقوالاو

 = لطرلا نم ا - ًامهرد 6۰ يواست تناك ةيقشمدلا ةيقوالاو

 .ع۱۵ ؛, ۷

 = غ ۳,۱٤ مهرد لک مهرد .٩ يواست تناک ةيبلحا ةيقوالاو

, 6۱۸۹ 

 .غ ۲۰۸,۳۳ > مهرد "5 يواست تناك ةيسدقلا ةيقوالاو

 E, ۸٥ = مهرد ۰ يواست تناك ةيدادغبلا ةيقوالاو

 . ةيعرش عرذأ ٤ : ساسألا ثيح نم يواست .ةماقلاب اضيأ برعلا هوعدتو

 نم هزج فلآ نم اءزج كلذب غلبیف تم ۲ يلاوح وآ مس ۱۹۹,٥ = يأ

 . لیلا

 ه|ع <|<

 .غ۰,۱۹۵ - لاقثلا نم ۲ - طاريقلا نزو لداعي ةبورخلا نزو نإ :ةبورخ
 0 .مهردلا وه ةماع ةيمالسإلا نازوألا ماظن ساسأ نإ : مهرد -

 ٠ ةبسنك يه ةيعرشلا ةهجولا نم مهردلا ىلإ لاقثملا نزو ةبسنو

۳۷۳ 



 : عارذ -

 : لطر -

 ۲ : ۳ : يه ةيلمعلا ةهجولا نم يه انیب

 غ۲,۹۷ ب میدقلا ةضفلا مهرد نزو ردقیو

 .(۷:۱۰ : لوألا ةبسنلا بسحب)

 .(۲ : ۳ :ةيناثلا ةيسنلا بسحب) غ۲,۸۲ ب وا

 نزول اهرایع نع هلیقثلا ةعاضبلا نزول لاقثلاو مهردلا رایع فلتخو
 . ميلاقألا بسحب تافالتخا ىلإ راشي امك .دوقنلا

 يف مهردلا نزوو غ۳,۱۲۵- رصم يف مهردلا نزو ناف اذکهو

 ۵٩۲ + لدعت يقشمد مهرد 1۰۰ لک نال ۰6۳,۸۶ قشمد

 . طقف يرصم مهرد
 لوط لدعم غلبیو . مالسالا يف عرذألا نم هب ناهتسي ال ددع كلانه

 :ةيقشمدلاو ۵۸,۱۸۷ :ةیرهاقلاو مس هع,۰6 :ةيسابعلا عارذلا

 مس٩,۱۷ : ةيبلطاو مس ۱۳,۵

 ناکم ةيبلحا زبلا عارذل ناك :دنهلا يفو 1۷,۳ :ةيلوبناتسالا عارذلا

 ةصوب ۲۷ اضوط یرضص عارذ : : ةيملاسعلا ةراجتلا يف ةرادصلا

 (اشنا) ةصوب ۲۰ اضوط یرک عارذو .ةيبلخلا يهو مس۲۸- (اشنا)

 . مس۹۱=

 يف دحاولا لطرلا ناك «يبرعلا قرشلا يف ًالامعتسا نزولا تادحو رثكأ وه

 5 حا ه يواسي يأ ًامهرد/ 4٠ / :ةيقوأ لك ةيقوأ -/١١/ ةكم
 يف رصم يفو . ۵ : لداعی ةکم يف لطرلا حبصأ ىطسولا روصعلا

 . ۳۷,۵ لداعي نیمطاقلا نمز

 لاثمأ نم رخآ ىلإ دلب نمو ىرخأ ىلإ ةقطنم نم ةريبك تافالتخا ظحاليو
 : كلذ

 نأ ىلإ رداصملا ضعب رشتو . غك ۱,۸۵ = مهرد ۰ - ىشمد لطر

 .غک۲,۲۸ :یلاوح يآ .ةیقوا ۱۲ = يبلحلا لطرلا

PVE 



 عرذأ /:/ : عاب لک «عاب ۱۰۰۰ - ليم لك : لایما /۳/ نم فلأتي : خسرف -

 : مَّدق ۳

 : طاريق

 . مك /1/ :يلاوح خسرفلا لوط نأ يأ ةيعرش
 : ناجح هل يرصم لایکم :

 يواست /47/ لکو «ةبیو» يواست هنم /۱۱/ لک ناکو :ریغصلا حدقلا
 . ايدرا

 يواست /4۸/ لکو هةبیو» يواست هنم /۸/ لك ناكو :ريبكلا حدقلا
 . ابدرا

 .لا,۸۸ ریبکلا حدقلاو ۰ ۰,۹۶ يلاوح ريغصلا حدقلا ةعس نوکنو

 . (حمق) غ ۷۱۱,۱۳ < بوبحلا نم ًامهرد ۲ : دل ریغصلا حدقلا عستيو
 . مس ۳۲و ۳۳ : 4

 فلأتي هنكلو «تابح سخ نم ًاعرش فلأتي وهو .لاقثملا نم ; يواسي

 ٥,E ةنز ليكلا مهرد نم ل كنزي وهف تل نم الاغ

۲۲۳۲ , 32 

 نم 37 ایئاد طاربقلا يواسي یرضفصلا ایساو ایروسو رصمو ةکم ی
 ۰غ۰,۲۰۰ : ىرغصلا ايسا يف نزيوهو . مهردلا نم لج وآ .لاقثلا
 يواسب رصم يف لایکمک طاریقلاو .غ۰,۱۹۵ :ةروکذلا دالبلا رئاس يفو

 . ل۰,۰۱6 وآ حدقلا نم پا
۳۲ 

 غ۰,۱۹۵ طاربق لک ءًاطاربق 6 يلعفلا لاقثلا نزو ناک رصم يف :لاقثم

 و و

 : كم -

 ع٤ 1۸

 ةثام نأ ثيحب ءرصم يف هنزو نم ًاعون رغصأ نزو لاقثملل ناك قشمد يف

 كلذبو .طقف يرصم لاقثم ۹۸ 2 يواست تناک یقشمد لاقثم

 .غ ۲ : يقشمدلا لاقثلا نزو نوکی

 .غ 8, 41 يا «يعرشلا لاقثلا نزو وه قارعلا يف لاقثملا نزوو

 ناکو .ل ۱,۵ يلاوحب ةنيدملا يف مالسإلا رجف يف ردقي ناك يعرشلا دملا

۳۷۵ 



 .عاص + يواسي
 .ل ۱,۰۵۳ > دحاولا دملا نوكيف ءرتل ۲٠۲١ ,٠ : ب عاصلا ةعس ردقتو

 .ل 06 :ب مالسالا ردص يف يرصملا دملا ردقيو

 : وآ حمق غک ۲,۸4 :ب یطسولا روصعلا رخاوآ يف يروسلا دملا ردقيو
. ۳ , ۷۳۴ 

 وأ نانمأ /٠١/ لداعي ناك .ىلوألا ةجردلاب يرصم لايكم ةبيولا :
 . حمق غک ۱۲, ۱۹۸

 ۳۳۲ حدق لک ناتو ۱۲ ناك رشع سماخلاو رشع عبارلا نينرقلا يو

 .(حمق) غک ۰ ٩ ۶ مهرد

 .۵/۱۵/ : ًایلمع يواست اهن يا

۳۷۹ 



 ةميركلا ةينارقلا تايآلا سرهف

 ¢ ةرقبلا ةروس $

 ةحفصلا مقر ةباآلا

 ناف اولوت ناو اوذتها دّشف هب متنمآ ام لثمب اونمآ نِف» (۱۳۷)

 ۳۳ ؛میلعلا عیمسلا وهو هل مهکیفکیشف یتاقش يف مه

 < نارمع لا ةروس »
 ينأ مكبر نم ِةياب مکتشج دق ن | ليئارسا ينب ىلإ الوسرو» (4۹)

 نذإب اربط وكيف هيف ٌفنأف ريظلا ةئيهك نيطلا نم کل قلحا

 منو هللا نذإب ىتوملا يح او صربألاو همكألا ربأو هلا

 نإ ْمكل يال كلذ ين نإ مكتوب يف نورخدست امو ولت اب

 ۱۷ . «(نینمزم مستنک

 (ةبوتلا
 وهو ٌتلكوت هيلع وه لإ هلإ ال هللا يبشح ّلقف اولوت ناف (۱۲۹)

 ۳۳۹ .« میظعلا شرغلا بر

 6 دوصه ةروس »
 يف ناکو هنبا مون یدانو لابخاک جوم ين مهم يرجن يهو» (1۲)

 لاق (4۳) نیرفاکلا عم کت الوانغم بکرا ينب ای ,لزعم
 نم مویلا مصاع ال لاق ءالا نم ينمصعي لبج لا يواس

۳۷۷ 



 نيقرغملا نم َناكف جوملا اهنيب لاحو محر نم ال هللا رم

 املا ضيغو يعلقا مس یو كام يعلبا ضرأ اي ٌليقو( 4 4)

 ۳۳۵ .نيملاظلا موقلل أدعُب ليقو ٌيدوجلا ىلع ثوتساو ٌرمالا یضقو

 ¢ ناقرفلا ةروس $

 مث انكاس ةلعحل ةاشولو ل طلا دم فيك كبر ىلإ رَت ملا )٤١(

 ۳ . «الیلد هیلع سمشلا انلعج

 4 تافاصلا ةروس $

 اركذ تايلاتلاف (۴) ًارْجَز تارجارلاف (۲) ًافص تافاّصلاو (۱)
 ین امو _ضرالاو تاومْسلا بر (۵) ذحاول مها نإ )٠(
 بكاوكلا ةنيزب اينّدلا ةامّسلا اميز ان (1) قراشلا برو
 اللا لإ َنوعُمَسي ال (۸) رام ٍناطْيش لک نم اظفجو (۷)

 تاذع مهو اروح (4) بناج لک نم نوفذقيو لعالا

 بقا باهش ُهعبتاف ةفطقا فطن نم الا (۱۰) ٍبصاو
 مهانقلح ان انفلخ نم ما اقلخ ذشا ما مهتفتساف (۱۱)
 ۳۳۷ . بزال نیط نم

 < ننهرلا ةروس و
(TT)راطقا نم م اودفنت ن متطتس نإ سنالاو نجلا ٌرْشعُم ايو  

 )۳( ٍناطلسب الإ نوذفنت ال اوذفناف ,ضرالاو تاومسلا

 نم ٌظاوُم ایکیلع لسرپ (۳0) نابذکت اکبر ء ءالا يا

 ۳۳۹ . «نارصتت الف ساحنو ران

۳۷۳۸ 



(۳) 

(۱) 

 ¢ كلما ةروس و
 نسم نما قلخ يف رت ام اقابط ِتاوْمَس َعِبَس َقلَخ يذلا
 عجزا مث (4) روطف ْنِم ىرت لَم صا .عجراف ٍتوافت
 ۳۳۹ .رمسح وهو ًاساخ رصَبلا كيلا بلقنی نيترك رصَبلا

 4 قراطلا ةروس 3
 بقا جنا (۳) قراظلا ام كردا مو (۲) قراطلاو ِءاهّسلاو

 بم ناسنالا رظنيأف (0) ظفاح اهیع ,سفن لك نإ (5)

 بسلصلا نيب نم جرب (۷) فا ام نم قل (7) قلت

 ۳۲ . ٌيداقل هعْجَر لع ُهْنِإ (۸) بث بئارتلاو

۳۷۹ 





 عجارملاو رداصملا تبث

 ١ نمحرلا دبع .قيربا- :

 بلح ةعماج تاروشنم .يرطيبلا يفصولا حيرشتلا - ۱۹۷ .

 توربب .ةيبرعلا ةضهنلا ةبتكم .ءاهناسرفو برعلا ليخ ءامسا - ١917/5 .

 “"  ىسلدنالا دمحأ نب هللا دبع .راطيبلا نبا :

 دادخب . ینشلا ةبتکم .ءازجأ ؛ ,ةيذغألاو ةيودألا تادرفمل عماجلا - ۱۹6 .

 ج ةرهاقلاو رصم كولم يف ةرهازلا موجنلا  ۰٩۹/۷بتكلا راد ةعبطم

 ةرهاقلا .ةيرصلا - ۱۹۵۱-۱۹۲۹ .

 : لیعاسا نب يلع نسحما وبأ  هديس نبا - ه
 .ه ۱۳۱۲ ةرهاقلا ,قالوب یرکلا ةيرمالا ةعبطلا .1/ ج صصخلا

 : دمح نب ىح ایرکز وبآ .یلیبشالا ماوعلا نبا - 1
 . (ینابسا - ييرع) ۱۹۸۸ - دیردم «ةعارزلا ةرازو ۲ ج .ةحالفلا

 : يبلكلا نبا -۷

 . ۱۹۵۵ - توریب  ةيب رعلا ةضهنلا ةبتكم .ليخلا بسن

 : مركم نب دمحم .روظنملا نبا - ۸

 . ۵۱۹۵۵ - توریب «رداص راد  قحالم ۳۱+۳ ج .برعلا ناسل

 :نيدلا ريخ . يدسالا - ۹

 . م7 ۰۱۹۸۳ - بلح ةعماج ه . 7 ج ةنراقملا بلح ةعوسوم

 : يردق ٠ يمو رضا تا

 . ١91/١ قارعلا .نانث .ةيبرعلا لاسنألا ىلع اهلضفو بارعلا ليخلا
 :دمحم . یجنتلا -۱

 . ۱۹۸۸ قشمد مهدالا راد ةيبرعلا ةغللا ی ةيسرافلا تابرعلا مجعم

۳۸۱ 



Eb 

2 

 ب

 :رمع نب دوواد .یکاطنالا

 : هشماهبو «ليذ + نيئزج .باجعلا بجعلتل عماجلاو بابلألا ىلوأ ةركذت
 . م ۱۸۷۷/ ۵۱۲۹ ةرهاقلا .یالوب .ةهزنلا

 لعع ةعوبطم . يكاطنالل) ةجزمألا ليدعتو ناهذألا ذيحشت يف ةجهبملا ةهزنلا -

 . (قباسلا باتكلا شماوه
 :دمحم ,يبلحلا يثخبلا

 - بلح ءةيملعلا ةعبطملا .دایخا تانفاصلاب قلعتی اف دادلا تاحضر

۰ -. 

 : يلع . يزاربلا

 ۱۹۸۲ - تورب یدطا راد .يبرعلا داوحلا

 : (ةيناملالا ةغللاب) نالكورب
 : ۱۹ ٤۲ - لیرب لدل »۳ قحلملا . يبرعلا بدألا خيرات

 : انساب ليعامسأ يدادغبلا

 . ۱۹۵۱ دادغب  یّشلا ةبتکم .نیفراعلا ةيده

 . (ت .د) ةرهاقلا .ةماقتسالا ةعبطم .ةغللا هقف

 :ريثألا نب دمحم نب كرابم .يرزخا

  قشمد ءركفلا راد .0/ ج .لوسرلا ثيداحأ يف لوصألا عماج

 .١الا

 : نسح ميهاربا  نسح

 . ۱۹۲۱۷ - ةرهاقلا .ةيرصلا ةضبنلا ةبتکم .مالسالا خيرات

 ةيمالسالا فاقوالا ةبتكم ي طوطحم .ناسنالا ندب رہبدت ِف ناقتالا ةياغ

 .(ةيدمحأ 2.1787 مقر) بلحب
 : فلحخ یماس . هنرامح

 ۳ ةرهاقلا . ينملا ديلجتلا راد ةعطم ٠ يبرعلا بطلاو هلدیصلا خيرات
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 : نسحلا نب ىلع , يجرزخلا

 ةرهاقلا .ةلاجفلاب لالما ةعبطم ةيلوسرلا ةلودلا خيرات يف ةيؤلؤللا دوقعلا
-۱۹۱6۰. 

 :بیجن .يروخ
 . ۱۹۱۲ «نانبل» ادعبب تينوطنالا ةعبطلا .اهناسرفو ليخلا

 : يدنقرمسلا لضفلا نب نمحرلا دبع نب هللا دبع  یماردلا

 ..ه ۱۳2۹ - قشمد .ةثيدحلا ةعبطملا «يماردلا ننس
 :نمؤملا دبع نيدلا فرش ظفاحلا . ىطايمدلا

 - بلح - ةيملعلا ةعبطلا «خابطلا بغار دمحم قیقحت .ليخلا لضف
° . 

 : نیدلا لامك « يريمدلا

 .ه ۱۳۷ ةرهاقلا هزالاب حیبص ىلع ةعبطم «ىربكلا ناويحلا ةايح

 : ةبيتق نب هللا دبع . يرونيدلا
 . ۱۹ ۲۵ - ةرهاقلا ,.ةيرصملا بتكلا راد ةعبطم .رابخألا نويع

 :رمع نب فسوي نب دوواد نب يلع دهاجملا كلملا , يناسغلا يلوسرلا

 بيهو روتكدلا قيقحن .ليخلا يف ةيفاشلا لوصفلاو ةيفاكلا لاوقألا
 . ۱۹۸۷ یلوألا ةعبطلا توریب .يمالسالا برغلا راد .يومحلا
 : باهولا دبع نيدلا جات .يكبسلا

 . ۱۹۸٩ - توریب «ةيفاقثلا بتكلا ةسسؤم مقنلا ديبمو معنلا ديعم

 : نيدلا لالج . يطويسلا
 .د) - نارهط «ةيمالسالا ةعبطملا .۳/ ج روثأملا ريسفتلا يف روثنلا ردلا

 .(ت
 : نيدلا لالج .يلحملاو ,نيدلا لالج . يطويسلا

 .(ت .د) - قشمد حاللا ةبتکم «نیلالحا ریسفت

 : يلع نب هللا ديع وبأ نيدلا جات .بحاصلا

 تروفکنارف .هیمالسالا ةيبرعلا مولعلا خیرات دهعم ۰۲۱ ج .ةرطيبلا
- ۱۹۸۶ . 
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 - تورب «ةيبرعلا ةضبنلا راد كيلاماو نييبويألا رصع يف ماشلاو رصم

۷۲ . 

 :راتحم دمحأ « يدابعلا

 - توری «ةيبرعلا ةضہنلا راد .ماشلاو رصم ف ىلوألا كيلامملا ةلود مايق

048 . 

 :زابلا ديسلا , ينيرعلا

 . ۱۹۱۷ - تورب «ةيبرعلا هضبنلا راد .كيلاما

 : لاله وبآ :يرکسعلا

 قشمد تیبرعلا ةغللا ممج تاعوبطم . ۲ ج ءايشألا ةفرعم يف صيخلتلا

- 1۹70۹ . 

 :ريمأ ديسلا «يلع
 نیالملل ملعلا راد . يکيلعبلا فیفع ببرعت برعلا خیرات رصتح

 . ۱۹۲۱ - تورب

 : يبارعألا دمحم وبأ «یناجدنغلا

 قشمد - توریب قلاسرلا ةسسم .اهناسرف رکذو اهماسنأو برعلا لیخ ءایسا
۰.۱۹۸۱۰ 

 : (یلسعلا لماک روتکدلا هجرت ستنهرتلاف

 تاروشنم يرتلا ماظنلا يف امه داعي امو ةيمالسالا نازوالاو لییاکلا

 . ٠۹۷۰ ىلوألا ةعبطلا - ةيندرالا ةعماطا

 : نیدلا دجم يدابآ زوریفلا

 ۱٩۳۳ - ةرهاقلا ۳ ط قيرصلا ةعبطلا ,طیحلا سوماقلا
 : هللا ديبع نب یسوم « يبطرقلا

 ی ةرهاقلا . يسنرفلا دهعلا  فوهریام سکام هرشن ءراقعلا ءاسآ حرش

۰ .-. 

۳۸ 



 : ملسم نب جاجحلا نب ملسم .يريشقلا - 7
 . 19378 -رهزألاب ةيرصملا ةعبطملا .5/ ج يوونلا حرشب ملسم حیحص

 : مارهب نب دمحم نيدلا ردب ,يدنقرمسلا يمنالقلا - 4

 دهعم بلح ةعماج ءابابلا ريهز دمحم روتكدلا قيقحت يسنالقلا نیذابرقا
 . ۱۹۸۳ - بلح .يبرعلا يملعلا ثارتلا

 دمحأ سابعلا وبأ خيشلا ,.يدنشقلقلا - 5
 . ١9416  ةرهاقلا .ةيريمألا ةعبطملا .ه / ج ,ىشعألا حبص

 نمرلا دبع نب نيدم .يرصملا ينوصوقلا - 5
 ةيبرعلا ةغللا عمجم تاروصم ۰۲۰۱ ج ءابلالا سومانو ابطالا سوماق

 . ۱۹۷۹ یشمد .«قشمدب

 : يزج نب دمحم نب هللا دبع « يطانرغلا يبلكلا -
 دمحم قيقحت .لافتحالا باتك ءاقتنا يف لابقالاو نميلا علطم «ليخلا باتك

 . ۱۹۸۲ - تورب . يمالسالا ترغلا راد .يباطخلا يبرعلا

 : يلع نب دمحأ سابعلا وبأ .نيدلا يقت .يزيرقملا - ۷
 . ١975  ةرهاقلا ةيرصلا بتکلا راد .كوللا لود 0 كولسلا

 ططفا» ب فورعلا .راثآلاو ططخلا ركذب رابتعالاو ظعاوملا باتك

 .(ت .د)- تورب .رداص راد «ةیزیرقلا

 : فوؤرلا دبع . يوانملا ۸
 ..محم ىفطصم ةعبطم .5 / ج ییغصلا عماجلا حرش * :ريدقلا ضيف

 . ۱۹۳۸ - رصم

 : ناشع .تالمهم - 1٩

 . ١985 - توریب .ةرهوجلا راد «يبرعلا ناصحلا

 : ميهاربإ دمحم ءرصن - ۰0

 . ۱۹۸۱ - يدوعسلا باتکلا راد .مالسالا يف ةيسورفلاو لیلا
 : نیدلا ماس ن يلا لغ نيالا ءا يدنفا 6١

 . يمالسإلا ثارتلا ةبتكم .: / ج لاعفالاو لاوقألا ننس ف لاعلا زنك

 .۱۹۷۰ - بلح
 : ميهاربإ فسوي كبزي - ۲

 . ۱۹۸۲ - سیراب .برعلا نورشانلا زنكلا ةفحتلا  يبرعلا داوجلا

TAO 





 رشع يناثلا بابلا -

 رشع كلاثلا بابلا

 رشع عبارلا بابلا
 رشع شماخلا بابلا -

 رشع سداسلا بابلا

 رسشع عباسلا بابلا -
 رشع نماثلا بابلا

 رسشع مساتلا بابلا -

 م و
 وا

 داصف يف هل حلصي امو اهعفانمو تاداصفلا يف :

 . ضارمالا نم اهنم قرع لك
 مسهتارواشمو ةقدارزلاو ةرطايبلا اياصو يف :

 .ةيودألاو ةاوادملا ىف
 ن

 . هتیودآ عیمجب هتفطالمو صربلا ةاوادم يف :

 . ىهبلا ةاوادم يف :

 . برجل ةاوادم يف :

 . ءادوسلا ةاوادم ین :

 . ءارفصلا ةاوادم ی :

 .یرشلا ةاوادم يف :

 . ليلاثلا ةاوادم يف:

 . ليمامدلا ةاوادم يف :
 .ةتوتلا ةاوادم يف :

 ةلكاللا ةاوادم يف :

 ةلمخلا ةاوادم يف :
 بلعللا ءاد ةاوادم يف :

 . ةيحلا ءاد ةاوادم يف :

 نودرحلا ةاوادم يف :

 نردلا ةاوادم يف :

 ةصاخ عبسلا حارج ةاوادم يف :
 ةصاخ رمنلا حارج ةاوادم يف :
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 نورشعلا بابلا

 نورشعلاو يداحلا بابلا
 نو رشعلاو يناثلا بابلا

 نورشعلاو ثلاثلا بابلا -
 نورشعلاو عبارلا بابلا -

 نورشعلاو سماخلا بابلا
 نو رشعلاو سداسلا بابلا

 نورشعلاو عباسلا بابلا -

 نورشعلاو نماثلا بابلا -
 نورشعلاو عساتلا بابلا
 نوسشالثلا بابلا
 نوئالثلاو يداحا بابلا

 نوثالثلاو يناثلا بابلا

 نوئالثلاو ثلاغلا بابلا 5

 نوئالثلاو عبارلا بابلا
 نوثالثلاو سماخلا بابلا

 نوثالثلاو سداسلا بابلا

 نوثالثلاو عباسلا بابلا -
 نوئالثلاو نماثلا بابلا -

 نوئالثلاو عساتلا بابلا

 نوعبرالا بابلا

 نوعبرالاو يداحا بابلا -

 نوعبرالاو يناثلا بابلا

 نوعبرالاو ثلاثلا بابلا

 نوعبرالاو عبارلا بابلا
 نوعبرالاو سماخلا بابلا -

 نوعبرالاو سداسلا بابلا

 ةصاخ ريزنخلا حارج ةاوادم يف :

 باشنلا ةجزأو ديدحلا حارج ةاوادم يف :

 رانلا قرح ةاوادم يف :

 براقعلا غدلو تایحاو يعافالا شب ةاوادم يف :

 بابذلاو ريبانزلا عسل ةاوادم يف :

 سرع نباو بلكلا بلكلا ةضع ةاوادم يف :
 ءاتشلا يف غامدلا داسف ةاوادم يف :

 فيصلا يف غامدلا داسف ةاوادم يف :

 مادصلا ةلع ةاوادم يف :
 .جالتخالا ةاوادم يف :

 ىرشاملاو عادصلا ةاوادم يف :
 شرطلا ةاوادم ی :

 ةجليلهالا ةاوادم يف :

 نينذالا يف حورقلا ةاوادم يف :

 ةرافلا ةاوادم يف :
 نينذالا يف ةكحلا ةاوادم يف :

 نينذالا يف ىونلاو ةراجحلا طوقس ةاوادم يف :
 نيعلا يف رفصالا ءاملا ةاوادم يف :

 قرزالا ءاملا ةاوادم يف :

 لبسلا حبر ةاوادم يف :

 دمرلا ةاوادم ی :

 ربصا رصلا ةاوادم يف :

 ةنمكلا ةاوادم يف :

 ةرفظلا ةاوادم ی :

 ةرسيعشلا ءادةاوادم يف :

 ةقدحلا لصأ يف ةتوتلا ةاوادم يف :

 نيقاملا يف ريساونلا ةاوادم يف :
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 نوعبرالاو عباسلا بابلا

 نوعبرالاو نماثلا بابلا
 نوعبرالاو عساتلا بابلا

 نوسمخلا بابلا
 نوسمخلاو يداحلا بابلا

 نوسمخاو يناثلا بابلا

 نوسمخلاو ثلاثلا بابلا

 نوسمخلاو عبارلا بابلا

 نوسمخلاو سماخلا بابلا

 نوسمخلاو سداسلا بابلا

 نوسمخاو عباسلا بابلا -
 نوسمخلاو نماثلا بابلا -

 نوسمخلاو عساتلا بابلا

 نوتسلا بابلا

 نوتسلاو يداحلا بابلا

 نوتسلاو يناثلا بابلا

 نوتسلاو ثلاثلا بابلا

 نوتسلاو عبارلا بابلا
 نوتسلاو سماخلا بابلا
 نوتسلاو سداسلا بابلا

 نوتسلاو عباسلا بابلا -
 نوتسلاو نماثلا بابلا

 نوتسلاو عساتلا بابلا -

 نوعبسلا بابلا -

 ۱ هسداسلا ةلاقملا یماوح ۳

 روکبشلا ةاوادم و :

 ةفرطلا ةاوادم يف :

 نيعلا يف ضايبلا ةاوادم يف :

 حلتلاو رحلا ةاقالم دنع رصبلا باهذ ةاوادم يف :

 نيعلا يف قالسلا ةاوادم يف :

 فنالا يف فاعرلا ةاوادم يف :

 ةتوبكنعلا ةاوادم يف :

 هشايغلا ةاوادم ی :

 صاعفلا ةءاوادم ی :

 نيرخنملا يف قلعلا ةاوادم يف :

 مفلا يف قالسلا ةاوادم يف :

 ةاهللا مرو ةاوادم يف :

 نانسالا محل لكات ةاوادم يف :

 ناسللا تحت عدفضلا ةاوادم يف :

 ةشللا مرو ةاوادم يف :

 لوضفلا سرضو لياورلا ةاوادم يف :

 نانسالا كيرحن ةاوادم يف :

 نيتزوللا مرو ةاوادم يف :

 مفلا يف رخبلاةاوادم يف :

 هحرجو ناسللا عطق ةاوادم يف :

 سوعافلاب ةاهللا قش ةاوادم يف :

 مفلا يف قلعلا ةاوادم يف :

 باودلا هاوفأ نم فلعلا ءاقلا ةاوادم يف :

 ىتح ماجللا نم ليختلا ةاوادم يف :
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 :ةعباسلا ةلاقملا_*

 لوألا باللا
 يناثلا بابلا -
 ثلاثلا بابلا ۔

 عببارلا بابلا -
 سماخلا بابلا
 سداسلا بابلا

 عسباسلا بابلا -

 نسمماثلا بابلا-

 عساتلا بابلا -
 رشاعلا بابلا
 رشع يداحلا بابلا

 رشع يناثلا بابلا

 رشع ثلاثلا بابلا -

 رشع عبارلا بابلا -

 رشع سماخلا بابلا -
 رشع سداسلا بابلا

 رشع عباسلا بابلا -

 رشع نماثلا بابلا -
 رشع عساتلا بابلا -

 نورشعلا بابلا

 نورشعلاو يداحلا بابلا

 نو رشعلاو يناثلا بابلا

 نو رشعلاو ثلاثلا بابلا -

 نو رشعلاو عبارلا بابلا
 نورشعلاو سماخلا بابلا

 سأ لا دلخ ةاوادم يف :

 ةؤاقسلا ةاوادم يف :

 ريزانخلا ةاوادم يف :
 قاتلا ةاوادم يف :

 هفانصأو لاعسلا ةاوادم يف :

 ءيقلا ةاوادم يف :

 ءاملا نم عدافضلا علب ةاوادم يف :

 هقوللا ةاوادم يف :

 رصتقلا ةاوادم يف :

 ءاوهلا يف جنشتلا ةاوادم يف :
 نودرحلا ةاوادم يف :

 يبلعتلا ءاد ةاوادم يف :

 ةيصانلاو ةفرعملا رعش طقاست ةاوادم يف :

 قنعلا جوع ةاوادم يف :

 هاكناشلا ةاوادم يف :

 فاتکلا ةاوادم يف :

 نيفتكلا يف ىظشلا ةاوادم يف :

 بسکللا ةاوادم يف :

 قزسللا ةاوادم يف :

 محللا علطق ةاوادم يف :

 علخا ةاوادم يف :

 رسكلا ةاوادم يف :

 كرسكلا ةاوادم يف :

 ردصلا دلخ ةاوادم يف :

 ردصلا يف ةبئذلا ةاوادم يف :
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 نو رشعلاو سداسلا بابلا -

 نورشعلاو مباسلا بابلا -
 نورشعلاو نماثلا بابلا
 نورشعلاو مساتلا بابلا -

 نوسشالثلا بابلا
 نوثالثلاو يداحلا بابلا

 نوثالثلاو ىسناثلا بابلا

 نوئالثلاو ثلاثلا بابلا

 نوثالثلاو عبارلا بابلا -
 نوثالثلاو سماخلا بابلا -

 نوثالثلاو سداسلا بابلا

 نوئالثلاو عباسلا بابلا -
 نوئالثلاو نماثلا بابلا

 نوئالثلاو مساتلا بابلا -

 نومبرالا بابلا
 نوعبرالاو يداحلا بابلا

 نوعبرالا و يناثلا بابلا
 نوعبرالاو ثلاثلا بابلا -

 نوعبرالاو عبارلا بابلا -
 نوعبرالاو سماخا بابلا -

 نوعبرالاو سداسلا بابلا

 نوعبرالاو عباسلا بابلا
 نوعبرالاو نماثلا بابلا

 نوعبرالاو عساتلا بابلا

 ن ا بالا

 رسمحلا ةاوادم يل :

 ءاوهفا يف كبشتلا ةاوادم يف :

 بكرلا يف ماطحلا ةاوادم يف :

 نوكلا ةاوادم يف :

 بككرلا يف ةبابصنالا ةاوادم يف :

 فلعملا ةمطل ةاوادم يف :

 بصعلا يف ششملا ةاوادم يف :

 دركلا ةاوادم يف :

 بصعلا يف ةبابصنالا ةاوادم يف :

 باصعألا يف دقعتلا ةاوادم يف :

 نمزلا ةاوادم يف :

 بصعلا قاتفنا ةاوادم يف :

 راشتنالا ةاوادم يف :

 یطظشلا ةاوادم ی :

 باصعالا يف ةعقاولا حارجلا ةاوادم يف :

 مئاوقلا يف لهرتلا ةاوادم يف :

 قبسلا مظع ةاوادم يف :

 نیرقتلا ةاوادم يف :

 ةرثشبلا ةاوادم يف :

 كاكطصاللا ةاوادم يف :

 ةيدهشلا حورقلا راجفنا ةاوادم يف :

 ناطرسلا ةاوادم يف :

 نرعلا ةاوادم يف :

 صوصلمفلا كيرحن ةاوادم يف :

 شا بقللا ةاوادم ی :
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 نوسمخلاو يداحلا بابلا

 نوسمخلاو يناثلا بابلا

 نوسمخلاو كلاثلا بابلا

 نوسمخل او عبارلا بابلا
 وک و اا تالا
 نوسمخلاو سداسلا بابلا

 نوسمخلاو عباسلا بابلا

 نوسمخلاو نماثلا بابلا
 نوسمخلاو عساتلا بابلا -

 نوتسلا بابلا

 نوتسلاو يداحلا بابلا

 نوتسلاو يناثلا بابلا -
 نوتسلاو ثلاثلا بابلا

 نوتسلاو عبارلا بابلا
 نوتسلاو سماخلا بابلا

 نوتسلاو سداسلا بابلا

 : ةعباسلا ةلاقلا يشاوح

 :ةنماثلا ةلاقملا-*

 لوألا بابلا

 يسناثلا بابلا

 ثلاثلا بابلا

 عبارلا بابلا -
 سسماخلا بابلا

 سداسسلا بابلا

 عسباسلا بابلا -

 نمائلا بابلا

 مسساتلا بابلا

 رعشلا يف قوتفلا ةاوادم يف :

 نوجمسلا ةاوادم يف :

 قاقشلا ةاوادم يف :

 رفاوحلا قيض ةاوادم يف :

 رفاوحلا يف قباطلا ةاوادم يف :

 رفاحلا يف رزفلا ةاوادم يف :

 ةمامنلا ةاوادم يف :

 ةرفقولا ةاوادم يف :

 ف کلا علقو ةشيشمتلا ةاوادم يف :

 ةراجحلا مطل ةاوادم يف :

 ريماسملاو ماظعلا طقل ةاوادم يف :

 لجبلا يف ةعصفلا ةاوادم يف :
 بيهارعلا يف درجلا ةاوادم يف :

 خفنلا ةاوادم يف :

 خلللا ةاوادم يف :

 عمقلا ةاوادم يف :

 لجرلا دلخ ةاوادم يف :

 رايصلا لصفم جورخ ةاوادم يف :

 قبسلا لصفم جورخ ةاوادم يف :

 لطفا ةاوادم يف :

 لاقعلا ةاوادم يف :

 لامحلا حسير ةاوادم يف :

 ربدلا يف قاقشلا ةاوادم يف :

 ربذدلا يف ريجحتلا ةاوادم يف :

 ريبساوبلا ةاوادم يف :
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 رشاعلا بابلا
 رشع يداحلا بابلا

 رشع يناثلا بابلا

 رشع ثلاثلا بابلا -
 رشع عبارلا بابلا -

 رشع سماخلا بابلا

 رشع سداسلا بابلا

 رشع عباسلا بابلا -
 رشع نماثلا بابلا
 رشع عساتلا بابلا

 نورشعلا بابلا -

 نورشعلاو يداحا بابلا

 نورشعلاو يناثلا بابلا -
 نو رشعلاو ثلاثلا بابلا -

 نورشعلاو عبارلا بابلا -
 نورشعلاو سماخلا بابلا -

 نورشعلاو سداسلا بابلا

 نورشعلاو عباسلا بابلا -

 نورشعلاو نماثلا بابلا -
 نورشعلاو مساتلا بابلا -

 نوسشالثلا بابلا
 نوثالثلاو يداحلا بابلا

 نوثالثلاو يناثلا بابلا

 نوثالثلاو ثلاثلا بابلا -
 نوثالثلاو عبارلا بابلا

 نوثالثلاو سماخلا بابلا -

 مرسلا زورب ةاوادم يف :

 مدلا يمر ةاوادم يف :

 رقبلا ءادو قزلاو لاهسالا ةاوادم يف :

 دودلا يمر ةاوادم يف :

 رييبانزلا ةاوادم يف :

 طالتخخالا ةاوادم يف :

 مجرلا زورب ةاوادم يف :

 لصجبلا ةاوادم ی :

 طاقسالا ةرثکو قلزلا ةاوادم يف :

 تام اذ] رهلا جارخا ةاوادم يف :

 لبحلا مدع ةاوادم يف :

 لبحلا منمت يتلا ةيودالا ركذ يف :

 ليلاتلاو ريساوبلا ةاوادم يف :
 قلا ةاوادم يف :
 نييثنالا مرو ةاوادم يف :
 بقلا يف لجبلا ةاوادم يف :

 لوبلارسع ةاوادم يف :

 ءاصخالا ةهفص يف :

 يدثلا يف نبللا ديمجت ةاوادم يف :

 نييدثلا مرو ةاوادم يف :

 نبللا راردا ةاوادم يف :

 بنذلا رسك ةاوادم يف :

 لزعلا ةاوادم يف :

 ركذلا رعشلا ةاوادم يف :

 بنذلا رعش طقاست ةاوادم يف :

 لالصنالا ةاوادم يف :

۳۹۳ 

۳۱۹ 

۳۷ 

۳۱۸ 

۳۹ 

۳۳۰ 

۳۳۱ 

۳۳۳ 

٤ 

۳۳۷ 

۳۳۸ 

۳۳۹ 

۳۳۰ 

۲۳۳۱ 

۳۳۲ 

۳۳۳ 

۳۳ 

۳۳۷ 

۳۳۸ 

۳۳۹ 

E 

۲۳۱ 

۳:۲ 

۳:۳ 

۳: 



 نوئالثلاو سداسلا بابلا

 نوئالثلاو عباسلا بابلا -
 نوئالثلاو نماثلا بابلا -

 نوئالثلاو عساتلا بابلا
 نومبرالا بابلا -

 نوعبرالاو يداحا بابلا
 نوعبرالاو يناثلا بابلا

 نوعبرالاو ثلاثلا بابلا -

 نوعبرالاو عبارلا بابلا

 نوعبرالاو سماخما بابلا
 نوعبرالاو سداسلا بابلا

 نوعبرالاو عباسلا بابلا -
 نوعبرالاو نماثلا بابلا -

 نومعبرالاو عساتلا بابلا

 نونا تالاب
 نوسمخلاو يداحلا بابلا -

 نوسمخلاو يناثلا بابلا

 نوسمخلاو ثلاثلا بابلا

 نوسمخلاو عبارلا بابلا
 نویس ناف تالاب

 نوسمخلاو سداسلا بابلا

 نوسمخلاو عباسلا بابلا -
 نوسمخلاو نماثلا بابلا -
 نوسمخلاو عساتلا بابلا -

 نوتسلا بابلا

 سوسلا حير ةاوادم يف :

 لاوزلا ةاوادم يف :

 روقعلاو ةسبكلا ةاوادم يف :

 عالضالا رسك ةاوادم يف :

 يقزلا ءاقستسالا ةاوادم يف :
 يلبطلا ءاقستسالا ةاوادم يف :

 نطبلا يف قاتفنالا ةاوادم يف :

 قارم يف ةعقاولا حارجلا ةاوادم يف :
 ءاعمالا جورخو نطبلا

 ةئخافنلا ةاوادم ف

 روزلا يف مزحملا ةاوادم يف :

 كيرحتلا ةاوادم يف :

 عيطقتلا ةاوادم يف :

 لفغلا ةاوادم يف :

 جنلوقلا ةاوادم يف :

 ةيدبكلا ةبئذلا ةاوادم يف :

 نافرلا ةاوادم : 

 ىمحلا ةاوادم يف :

 ةضيمهلا ةاوادم يف :

 لسلا ةاوادم يف :

 سسبايلا نانخلا ةاوادم يف :

 بطرلا نانخلا ةاوادم يف :
 بلقلا عحو ةاوادم يف :

 نامفخلا ةاوادم يف :

 ةنئرلا يف كتحلا ةاوادم يف :

 زرللا ةاوادم يف :
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 نوتسلاو يداحلا بابلا

 نوتسلاو يناثلا بابلا -
 نوتسلاو ثلاثلا بابلا

 نوتسلاو عبارلا بابلا
 نوتسلاو سماخا بابلا -
 نوتسلاو سداسلا بابلا -

 نوتسلاو عباسلا بابلا
 نوتسلاو نماثلا بابلا

 نوتسلاو مساتلا بابلا -
 نوعبسلا بابلا
 نوعبسلاو يداحلا بابلا

 : ةنماثلا ةلاقملا يشاوح

 : ةعساتلا ةلاقلا - ۶

 لوألا بايلا-

 يناثلا بابلا

 ثسلاثلا بابلا -

 عبارلا بابلا -

 سماخلا بابلا

 سداسلا بابلا

 نماثلا بابلا

 نییتیلکلا عجو ةاوادم يف :

 لصافلا حیر ةاوادم ی :

 سرقنلا ةاوادم يف :

 حاسسكلا عجو ةاوادم يف :
 زاقنلا ةاوادم ىف :

 ىلفدلا لكأ ةاوادم يف :

 جاجدلا لبز لكأ ةاوادم يف :
 يربلا بنركلا لكأ ةاوادم يف :

 توبكنعلا لكأ ةاوادم يف :

 حيرارذلا يقس ةاوادم يف :

 راشعلا نبل يقس ةاوادم يف :

 تافايشلاو لاحک الا ةفص يق 1

 اهعفانمو اهعاونأو
 اهعفانمو اهعاونأو تالهسملا ةفص يف :

 اهعفانمو اهعاونأو تاضبقملا ةفص يف :
 اهعفانمو اهعاونأو مهارملا ةفص يف :
 اهعفانمو اهعاونأو تالوطنلا ةفص يف :
 تادامضلاو تاحخوطللا ةفص يف :

 اهعفانمو اهعاونأو
 اهعفانمو اهعاونأو تايكلا ةفص يف :

 اهعفانمو اهعاونأو قزللا ةفص يف :
 اهعفانمو اهعاونأو تارورذلا ةفص يف :

 اهعاونأو تاجزرفلاو نقحلا ةفص يف :
 اهعفانمو
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 اهعاونأو تاماحللاو تارابجلا ةفص يف : رشع يداحلا بابلا -

 اهمفانمو

 اهعاونأو تاوقرلاو ذيواعتلا ةفص يف : رشع يناثلا بابلا

 اههعفانمو
 : ةعساتلا ةلاقلا يشاوح -
 : ةرشاعلا ةلاقلا - *

 اهزیدانهو لاعنلا ءامسأ يف : لوألا بابلا
 اهزيدانهو ريماسملا ءامسأ يف : يناثلا بابلا

 هب ليعنتلا ةفرعمو يبرعلا لعنلا ةفص يف : ثلاثلا بابلا
 هتقرط ةفرعمو ايلاملا لعنلا ةفص يف : عبارلا بابلا
 هتقرط ةفرعمو كاكطصاالا ليعنت ةفص يف : سسماخلا بابلا

 هتقرط ةفرعمو فدصالا ليعنت ةفص يف : سداسلا بابلا -
 هتقرط ةفرعمو دفقالا ليعنت ةغص يف : عباسلا بابلا

 هتقرط ةفرعمو فنحالا ليعنت ةفص يف : نسماثلا بابلا
 هتقرط ةفرعمو هاكناشلا ليعنت ةفص يف : عساتلا بابلا -

 هتفرط ةفرعمو ةشهدلا ليعنت ةفص يف : رشلاعلا بابلا
 هتقرط ةفرعمو متاوخلا ليعنت ةفص يف : رشع يداحلا بابلا

 هتقرط ةفرعمو بولقملا لعنلا ةفص يف : رشع يناثلا بابلا -
 هتقرط ةفرعمو يعدجلا لعنلا ةفص يف : رشع ثلاثلا بابلا -
 هتقرط ةفرعمو يلخبلا لعنلا ةفص يف : رشع عبارلا بابلا -
 هتقرط ةفرعمو يرمحلا لعنلا ةفص يف : رشع سماخلا بابلا -

 : ةرشاعلا ةلاقلا يشاوح -

 .روصلا ضعبب قحلم
 . يشاوحلا يف اهحرش دراولا ظافلألا مجعم

 . سيياقملاو , ايباكملاو نازوألا قحلم
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 .ةميركلا ةينارقلا تايآلا سرهف
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 تاصقص جارخاو بسیترت مست دقل

 فصلا ةزهجأ ىلع باتكلا اذه
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