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 هللاب ذوعنو «هرفغتسنو هنيعتسنو هدمحن هلل دمحلا نإ

 الف هللا هدهي نم ءانلامعأ تائيس نمو انسفنآ رورش نم

 بل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو .هل لضم

 اما َنْيلا اال . ايب هلوسرو هدبع ًادمحم نأ دهشأو

 . بی هومن متناو ال وم الو اَمت ی هلأ اون

 ائ لم ویو ںیئگ ني کھل ییا كير انا شالا اب
 وب دلش یا هللا اوفو اشو ارك الاجر اثني کیک اجر

 اما نیلا امال . 4© بیر كع ج٤ هلآ نإ مار

 زينو را كل عتب @ ایس کت الو ا ان
 . " 7©(4) ايم ان را دف وسر هلا عطب نمو مک وند کل

 هدالب يف ةماقإلا يل هللا راتخا امل هناف « درسا

 رمعلا نم ةلهم ملعلا بلط يف تيضمأ تنك دقو ء(ارطُف)

 دبعلا امنيب مث ردق ةدافالاو سيردتلاب تلغتشاو ءًاردص

 .نارمع لآ ةروس نم (۱۰۲) ةيآلا (۱)
 .ءاسنلا ةروس نم (۱) ةيآلا (۲)
 .بازحالا ةروس نم (۷۰-۷۱) ناتیالا (۳)

۳ 



 تعرش دق تنکو ؟""باتکلا قیقحت ىف كمهنم فیعضلا

 رومآ تبشن بالطلا نم ةلثل هراکبآ نساحم فشک يف

 يف امم رطولا دبعلا ضقی ملف «بابحألا نيبو اننیب تلاح
 تاقوألا كلت ىف نکمآ ام صانتقاو تاقیقحتلا نم سفنلا

 «تاف ام ىلع ًانیزح بلقلا حبصأو .تادراشلا دئاوفلا نم

 ينفوعي ناکو .تارمغلا هذه يف ضوخلا نع رتاف مزعلاو

 بتک دقف نم هب تینم ام «تاقشملا هذه مشجت نع

 مایقلا نع دبعلا ضارعاب اوضري مل ءالخألا نأ ريغ . تاهمآ

 .بوغرملا رمألا اذه نع هتبغرب الو ‹بولطملا اذهب

 فعضو يتعاضب ةلق عم «يدلخ يف رودي ناك دقو

 هقفلا يف لئاسملا ضعب قيقحت وحن ركفلا هجوأ نأ ؛يدلج

 ىلإ رمت لماحك لاثملا برض يف تنك ناو «لوصألاو
 لضافالا ضعب يلع حرتقاف .رطم ىلإ لط وأ ءرجه
 اودیشف «نامزو رصع لک مهنم لخی مل نيذلا «نايعألا

 امیف اودمتعاو ناسحالاو نیدلا ملاعم مهلاعفآ لیمجب

 ةياغ فیلأتلاو ةسرادملا نسح هيف اومسو نم ىلع هولواح

 «كلذ ىلإ مهتبجأف .«یضرملا ماكحأ» يف ًافينصت .نافرعلا

 نسحلا يبال «ناهربلا حرش يف نايبلاو قيقحتلا» :باتك وه )١(

 يف ناهربلا» باتك ىلع حرش وهو .يرايبألا ليعامسإ نب يلع
 .هعبطو هقيقحت ہللا رّسي .ينيوجلا نيمرحلا مامإل «هقفلا لوصأ
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 نمب ةقلعتملا ماکحألا نم هيف تعمجو فشاب ًانیعتسم

 ءاملعلا هقف باوبآ ىلع هايإ ًابترم ماقسالاو تافالاب يلُب

 فیرعت ىلع اهیف تملکت ةمدقم ىلع هتینبو ء''مالعألا

 ضراوعلا نم هب قحلی امو .حالطصالاو ةغللا يف ضرملا

 مث ءامغالاو هتعلاو نونجلاک «ماكحألا يف ریثأت اهل يتلا

 ةبترم اهدورو بسح ضراوعلا هذه ماكحأو لئاسم تدرس

 يف لوصفب كلذ تمتخ مث «لوصف يف هقفلا باوبآ يف

 .اهبادآو ضیرملا ةدايعو يوادتلا عاونأو توملا ضرم

 ىلإ هریسیت يف يئاجر هجو ًاهجوم هيف تعرشو
 للزلا ةبناجم یلاعت هلضف نم الئاس «باهولا میرکلا

 همرک نم هيلع ينبيثي نأو .باوصلا قیرط ىلع تابثلاو
 ءاعد هيلع فقاو لک نم ينقزري نأو «باوثلا لیزج هناحبس

 اذإ هلعلو .باطتسی نسح ءانث ةرمثو .باجتسی ًاحلاص
 نأ «هماتتخاو هناقت| نم غارفلاب نمو یمامتاب یلاعت هللا حتف

 هللا يبسحو .«یضرملا قح يف ةضيرفلا»ب یمسم نوکی

 . هللاب الإ ةوق الو لوح الو «لیکولا معنو

 )١( لیلدلا نع ةدرجم .

 ) )۲.هيلع ہللا ةمحر ةمادق نبال ينغملا باتك تدمتعا

٥ 





 حق

 جا ےگ“ ںج
 یصععورل) نی ےل

.moswarat . COIN 

 7 يا

 لاصخ يهو «ضرارعلا نأ  كايإو هللا انافاع  ملعا

 تيمس «مادعإلا وأ رييغتلاب ماكحألا يف ريثأت اهل تافآ وأ

 ءادآلا وأ بوجولا ةيلهأب ةقلعتملا ماكحألا اهعنمل ءكلذب

 . توبثلا نع

 :ناعون ضراوعلا هذهو

 رایتخا ريغب اهنم ةلزان اهنأل .كلذب تیمسو :ةیوامس
 «هتعلاو .نونجلاو رغصلا :رشع دحآ يهو .هتدارإو دبعلا

 «ضيحلاو «ضرملاو «قرلاو «ءامغلاو «مونلاو ءنایسنلاو
 عاضرالاو لمحلا ركذي مل امناو :اولاق .توملاو «سافتلاو

 «ماكحألا ضعب اهب ریغت ناو «ءانفلا ىلإ ةبيرقلا ةخوخيشلاو

 «نونجلاو ءامغالا اودروآ ملو : لیق . ضرملا يف اهلوخدل

 نأب :بيجأو ؟رکذلاب اودرفآ دقو .ضرملا نم امهو

 .اهنايب ىلإ جاتحی ةريثك ماکحاب امهصاصتخا

 یهو .اهتلازا كرت وأ دبعلا اهبسک يأ :ةبستکمو

 .لهجلا :یمر هسفن فلکملا نم يأ .هنم ةتس :ةعبس

۷ 



 نم دحاوو . رفسلاو ءأطخلاو «لزهلاو ءركّسلاو «هفسلاو

 .''!ہارکالا وهو هریع

 نبال «ریرحتلا باتک حرش يف ریبحتلاو ريرقتلا» :باتك عجار ۱(

 .(۱۷۲/۲) جاحلا ريمأ



 لوألا ثحبملا

 ضرملا
 ؛نالف ضرم دقو .مقشلا :ةغللا يف وهو

 هلام يف عقو اذإ ؛٠لجرلا ضرمأ :لاقيو . هللا هضرمأو

 اذإ :ًاضيرمت هتضرمو .ماقسملا لجرلا :ضارمملاو .ةهاعلا

 .هضرم يف هيلع تمق

 نأ :ضرامتلاو .هيف عيجضتلا :رمألا يف ضيرمتلاو

 مل اذإ ةضیرم سمشو .هب سيلو ضرملا هسفن نم ىري

em ۰ 30 ى D) 
 ۔'''روتف اهيف :ةضيرم نيعو .ةيفاص نكت

 .ةاوادملاب لفكتلا وهو 2« ضََرَم ردصم : ضیرمتلاو

 هاوادو هضرم يف هیلوو هيلع ماق اذإ :ًاضیرمت هضرم :لاقي

 ىلع مايقلا نسح : ضيرمتلا : مهضعب لاقو . هضرم لوزیل

3 (۲) 
 ٠ ضیرملا

 . ضرم : ةدام رینملا حابصملاو برعلا ناسل عجار )۲
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 دئاقع ىف يذلا داسفلل ةراعتسم ةرابع ضرملاو

 ببسب ًادحج امإو ءاكش نوكي نأ اما كلذو «نيقفانملا

 :موق لاقو .نودحجي ام ةحصب مهملع عم مهدسح

 هيلع هللا یلص هللا لوسر رمآ روهظب مهمغ : ضرملا
 .ملسو

 تارابع هیفف حالطصالا يف ضرملا فیرعت امآ

 : اهنم

 لادتعالا نع هجرخيف ندبلل ضرعي ام وه
 . "”صاخلا

 اهببسب نوكت ناسنإلا ندب يف ةيعيبط ريغ ةئيه :اهنمو
 .؟ةمیلس ريغ ةيناويحلاو ةيناسفتلاو ةيعيبطلا لاعفالا

 نبال «زيزعلا باتكلا ریسفت يف زیجولا ررحملا» باتک عجار ۱(

 .(۱۲۶/۱) ةيطع

 ۰۲۱۱ :تاقیرعتلا (۲)

 .(۱۸۲/۲) ریبحتلاو ریرفتلا (۳)

۱۰ 



 يناثلا ثحبملا

 نونجلا

 وهف هللا هنجأو ؛انونج لجرلا نج نم :ةغللا يف وهف

 ينبف «نج :نولوقي مهنأل كلذو . سايق ريغ ىلع «نونجم
 لاق .هنجأ ام :اولاقو .اذه ىلع هللا هنجأ نم لوعفملا

 هنأل «قلخلاک ناك نإو هلعفأ امب هنم بجعتلا عقو : هیوبیس

 ناصقن نم وه امنإو .هيف ةقلخب الو ءدسجلا يف نولب سيل

 .رتسلل عوضوم وه امنإ .ن ج :ظفل نأ كلذو .لقعلا

 دقف «كنع رتس ءيش لكو .هرتس :انج هنجي ءيشلا ْنَجو
 . كنع نج

 نع مهنانتجال كلذب اومس «ملاعلا نم عون نجلاو
 .نوري الف سانلا نم اونجتسا مهنألو ءراصبألا

 وهب 7 :زیزعلا لیزنتلا يفو .ًاضيأ نونجلا :ةّنجلاو

 لاقیو .ةدحاو ةروص ىلع ردصملاو مسالاو . 4 دت

 . ةّنجمو نونجو ةَنج : هب

 .أبس ةروس نم (۸) ةيآلا )١(



 . ْنجتساو ًانونجو انج نج دقو ّنجلا فئاط ةّنجلاو

 ."نونجم هنأ هسفن نم یرآ :نناجتو ْناجتو هيلع نتَجَنو

 ثيحب لقعلا لالتخا وهف :حالطصالا يف نونجلا امآ

 .۳"اردان ىلإ هجهن ىلع لاوقالاو لاعفألا نایرج عنمي

 ملف .ةقلخ هغامد هيلع لبُج ناصقنل اما :هبیشو
 همکالا نيعك «لعفلا نم هلوُبَقل ذعأ ام لوبقل حلصی

 یف ةدئاف الو هلاوز یجرپ امم اذهو .سرخألا ناسلو

 ۱ . هجالعب لاغتشالا

 طلخ ببسب لادتعالا نع غامدلا جازم جورخل اماو

 جلاعی امم اذهو «ةيهانتم ةسوبي وأ «ةطرفم ةبوطر نم ةفاو
 . ةيودالا نم هل یلاعت هللا قلخ امب

 ةدسافلا تالایخلا ءاقلاو «هیلع ناطیشلا ءالیتساپ اماو

 آخ .۳ةیهلالا ةيودألا هيف عجني دق امم اذهو .

 )١( يرهوجلل حاحصلاو .نج :ةدام برعلا ناسل عجار )9/

(«۹۳ 

 ۔۷۹ :تافیرعتلا )٢(

 .(۱۷۳ /۲) ریبحتلاو ریرقتلا عجار (۳)

۲ 



 ثلاثلا ثحبملا

 هتعلا

 : هّنعتلا لیقو «ةنوعرلاو نُئجتلا «هتعّتلا : ةغللا يف

 هوتعملاو .ًاهاتعو ًاهنغو ًاهْنَع لجرلا هیُع دقو شهدلا
 . لقعلا صقانلا :هوتعملا : لیقو .نونجملا : قوفخملاو

 يفو .هقلخ يف ًابرطضم ًانونجم ناك اذإ :هّنعُم لجرو

 .*"هوتعملاو مئانلاو يبصلا :ةثالث نع ملقلا عفر» : ثیدحلا

 . "”هوتعم وهف «هتغ دقو . هلقعب باصملا نونجملا وه : لاق

 نع ةئشان ةفآ نع ةرابع وهف :حالطصالا يف هتعلا امآ

 طلتخم هبحاص ریصیف «لقعلا يف اللخ بجوت «تاذلا

 ةشئاع نع مکاحلاو هجام نباو يذمرتلاو دواد وبأو دمحأ هاور )١(

 .(۱۰۰/۱) دمحآ دنسم عجار .ةبراقتم ظافلأب يلعو رمعو

 يذوحألا ةفحت عم يذمرتلا نئسو .(۱۹۸/۶) دواد يبأ ننسو

 /4) كردتسملاو .(0۵۸/۱) هجام نبا ننسو )٦۸٥/٤(.

۳۸۹ 

 )٢( حاحصلاو .(4۲/۹) برعلا ناسل يف هتع ةدام عجار )٦/

 ء۰۹

۱۳ 



 و | مالک همالک ضعب هيشيف «مالکلا مالک هضعبو «ءالقعل ّ

 . "”هيناجملا

 .۳۲ :تافيرعتلا (۱)

۱۶ 



 عبارلا ثحبملا

 ءاسمغإلا

 ءًاومغ هومغي َتيبلا امغ :لاقي ءامغ نم :ةغللا ىف

 .بشخلاو نيطلاب هاطغ اذإ :ليقو .هاطغ اذإ أیمغ هيمغيو

 . تيبلا فقس :امغلاو

 مث هيلع يشغ : هيلع يمغأو «ضيرملا ىلع يمغو

 تام هنأ نظ اذإ «نالف ىلع ىمغأ :بيذهتلا یفو . قافأ

 یمغ ةأرماو .هيلع یمغم « یمغ لجرو .ًايح عجري مث

 يأ «ىفق لثم روصقم «ىمغ ًانالف تكرت :لاقيو .كلذك

 يمغأو . توملا ىلع فرشملل :یمغ لجرو .هيلع ًايشغم

 یمخم وهف «هيلع ىمغأو ؛ًءامغإ هيلع ىمغأو «یمغ هيلع
 1 1 لع

 ال ‹«يلصأ ريغ روتف وه :حالطصالا يف ءامغالا

 )٦/ حاحصلاو .(۱۳۰/۱۰) برعلا ناسل يف ممغ ةدام عجار (۱)

.٥۹ 

۱۵ 



 جرخی (يلصأ ریغ) :هلوق .""یوقلا لمع ليزي «ردخمب

 یوقلا لطعت غامدلا وآ بلقلا يف ةفآ وه :لیقو

 .""ًابولغم لقعلا ءاقب عم اهلاعفآ نع ةكرحملاو ةكردملا

 عوقولا ةريثك ةيعيبط ةلاح مونلا نأل ءمونلا نع فلتخیو

 .هاوقل ةحارتسا ناویحلا تایرورض نم ءابطالا هلع یتح

 يفو ؛ةیضراعلا يف دشآ نوکیف «كلذك سیل ءامغالاو

 ناف دشآ ءامغالا يف امهناف «یوقلا لطعتو رایتخالا بلس

 ٌطبیو هبنتلا هيف عنتمی اذهلو «للحتلا ةئيطب ةظيلغ هداوم
 ةعيرس ةفيطل ةرخبآ دعاصت هببس ناف «مونلا فالخب «هابتنالا

 .۳"هیبت ىندأب وأ هسفنب هبنتي اذلف «غامدلا ىلإ للحتلا

 بوجوو توبث نم عنمي ال ضيرملاف .كلد ملع اذإ
 .دابعلا وأ هللا قوقح نم ناك ءاوس ءهيلعو هل مكحلا

 لقعلاو ةمذلا ىف للخ ال ذإ .ةحيحص هترابع كلذكو

 فلكملا دنع ًازجع ثدحي ضرملا ناك امل نكلو .قطنلاو

 ىتح تعاطتسالاو ةنكملا ردق ىلع تادابعلا هل تعرش

 .۳۲ :تافيرعتلا (۲)ء(١)

 .(۱۷۹/۲) ريبحتلاو ريرقتلا (۰0۳)4)

15 



 اذإ ًاعجطضمو «مايقلا نع زجع اذإ ًادعاق ةالصلا هل عرش
 (١)

 .''"امهنع زجع

 كلملا ةيلهأ نأل «تيملا لام يف قح ميرغلاو ثراولل راص

 برخت ةمذلاو «هیف هيلإ سانلا برقآ هفلخيف «توملاب لطبت

 ًالوغشم نيدلا ءاضق لحم وه يذلا لاملا ريصيف «هب

 . "لاملا يف ميرغلا هفلخيف «نيدلاب

 بجت الف ءءادألا ةيلهأ هنم روصتي الف «نونجلا امأ

 وهو ؛ يلصألا وهو نم دتمملا عم قلطم تادابعلا هيلع

 انونجم غلبف غولبلا لبق نُج نأب ءابصلا نمزب لصتملا
 كلذو .نج مث القاع غلب نوکی نأ وهو «يضراعلا اذکو

 الو لقع الب نوکت ال اهنأل (ةدابعلا يأ) اهیلع ةردقلا مدعل

 ريغ هنأ همکحف ؛دتمم ريغ ًاضراع ناك ناو . حیحص دصق

 .یمغملاو مئانلاب هل اقاحلإ طقسم

 تمذلاب ةقلعتم يهو «تتبا يهف بوجولا ةيلهأ امآ

 الهآ نوکیو «كلميو ثري هنأ یتح «ةدوجوم يهو

 . ””هعضوم يف ًاطوسبم يتأيس امك «باوثلل

 حتاوف .(۱۸۲ - ۱۷۳ /۲) ريبحتلاو ريرقتلا عجار (۱(۰)۲(۰)۳)

۱۷ 



 ةحص يف لقاعلا يبصلا مکح همکحف .هوتعملا امآ

 بجت الو .هتعلاب رثأتي ال هناف یمالساک هلوقو هلعف
 يعفاشلا مامالا نأ الا روهمجلا دنع هيلع تادابعلا

 لاملا يف ةبجاو اهربتعی ذإ «هوتعملا لام يف ةاكزلا بجوآ

 اهیف نأ الا ۔ ةدابع تناك ناو  اهنأل .فلکملا نود

 اهب قلعتی هنأ امك «ةیلاملا ةبيرضلا ینعم يأ «ةنوملا ینعم

 نامض هیلعو تابوقعلا هنع طقستو .ءارقفلا قح

 قحلا نالطب بجوی ال فلتملل تباثلا رذعلا نأل .هتافلتم

 الو .جاتحم وه امك جاتحم هال ؛هيلع فلتملل تباثلا

 فرصتلا نع هزجعل .هیلع ةلالدلا توبثل «هریغ ىلع يلي

 نذإ ىلع هتراجاو هئارشو هعیب وحن فقوتو هسفنب
 يف ةطوسبم يتأت يتلا ماكحألا نم كلانه ام ىلإ .*"هیلو

 . اهعضوم

 ةدع يف نونجملاو هوتعملا نيب ءاملعلا قرف دقو اذه

 : اهیف رومآ

 هناف نونجملا امآ ءزیمم ريغ وأ ًازیمم نوکی دق هوتعملا -

 .ًازيمم نوکی ال

 تومحرلا حتاوف , YA) - ۱۷۳ /۲) ریبحتلاو ریرقتلا عجار )۱

 .(۱۷۰/۱) توبثلا ملسم حرشب

۸ 



 ال هناف نونجملا امآ .يلقع فعضب باصم هوتعملا -

 .هل لقع

 بارطضاو جیهت هتعلا ةلاح ىف هبحاصی ال هوتعملا ۔

 . بارطضاو

 يف ولو ًاثدح هنوک ةدايزو مونلا لثم وهف ءامغالا امآ

 دوعقو دوجسو عوکرو مایق نم «ةالصلا تالاح عيمج

 لک ىلع لامکلا هجو ىلع ةكسملا لاوزل .عاجطضاو

 فالخب «ةالصلا يف ءامغالا عقو اذإ ءانبلا عنمو .لاح

 . اعجطضم ةالصلا يف مونلا

 تالصلا ىف امیس الو «ردان ءامغالا نأ قرفلاو

 ثدحلا يف درو امنإ ءانبلا راوجب صنلاو «مونلا فالخب

 ضقتنا اعجطضم ةالصلا يف مونلا دمعت ولو .عوقولا بلاغلا

 عاجطضالاب دّيقو .فالخ الب «هتالص تلطبو «ءءوضو
 .ءوضولا ضقني ال عجطضم ريغ يلصملا مون نأل

 يهف «مولعم تقو هتقافإل ناك نإ .هیلع ىمغملاو

 نم ناك نإ یامغالا نم اهلبق ام مكح لطبي «ةربتعم ةقافإ

 قيفي لب «مولعم تقو اهل نكي مل نو .ةروكذملا ةدملا

 ةقافإ هذهف «ةتغب هيلع ىمغي مث ءءامصألا مالكب ملكتيف ةتغب

۱۹ 



 نإ اهعضوم يف ةطوسبم ءامغالا لئاسم يتأتسو .۲"ةربتعم

 ۱ . هللا ءاش

 : ناتلأسم يوامس ضراع ءامغإلا نأب لوقلا ىلع جرخيو

 لاق .هیلع يمغأ ىتح ءاودلا وأ جنبلا برش ول ۱

 هنع طقسي :(ةفينح يبأ بحاص) نسحلا نب دمحم

 راصف «حابم وه امہ لصح هنأل ءرثك ىتم ءاضقلا
 همزلي :ةفينح وبأ لاقو . ضرمب هيلع يمغأ ول امك

 ةفآب لصح ءامغإ يف درو صنلا نأل ءءاضقلا

 عنصب لصح ءامغإ يف ًادراو نوكي الف ؛ةیوامس

 هل نم ريغ لبق نم ءاج ىتم رذعلا نأل .دابعلا

 .قحلا طقسی ال «قحلا

 موي نم رثكأ يمدآ وأ عبس نم عزفل هيلع يمغأ ولو -۲

 ةفآب لصح هنأل عامجالاب ءاضقلا همزلي ال «ةليلو
 فعضل ءيجي امنإ عزفلاو فوخلا نأل «ةيوامس

 ."”ضرملا ىنعمب نوکیف «هبلق

 .(۱۷۹/۲) ريبحتلاو ريرقتلا عجار (۰6۱)۲)

۲ ۰ 



 لصف

 ةراهطلا لئاسم

 ال هسمغ ناف ءانونجم لیللا مون نم مئاقلا ناك اذ ۱

 (۱4۳ /۱) ةمادق نبال *" ينفملا يف ةلأسملا عجار

 يف درب) ةدربإ وأ ضرمل ينملا هیبش جرخ اذإ - ١
 .هيف لسغ الف ةوهش نع ال «(فوجلا ۱

 )٦٦٦/١( ينفملا عجار

 نم دجی الو «ةكرحلا ىلع ردقی ال ًاضيرم ناك نم ے1

 . مداعلاک وهف یاملا هلواني

 ةعبطلا ءةققحملا ةخسنلا ىلع لئاسملا جيرخت يف تدمتعا )١(

 .(2۱۹۸۷ - ه۱۶۰۷) ىلوألا

۳۱ 



 (۳۳۰/۱) ينفملا عجار

 ۰ ضعب نود هدسج ضعب لسغ ضیرملا نکمآ اذإ

 .يقابلل مميتو هنكمأ ام لسغ همزل
 )۲۳٣/۱( ينغملا عجار

 ريغ نم قافأ اذإ هيلع ىمغملا ىلع لسغلا بجي ال

 (۲۷۹/۱) ينغملا عجار

 راشتناب الإ حيحصلا وضعلا نم هلسغ نكمي ال ام

 « بینتسی نأ ردقو هطبض هنکمی مل ناف . حيرجلا

 . هأزجأو یلصو مميت كلذ نع زجع ناف . كلذ همزل

 ۲۳۷/۱) ينفملا عجار

 ريغ نم قافآ اذإ نونجملا ىلع لسغلا بجي ال

 .كلذ هل بحتسيو «مالتحا

 ۲۷۹/۱ ينغملا عجار

 مميتلا مدق ءاش نإ ءرّیخم وهف ءأبنج حيرجلا ناك اذإ

 .هرخآ ءاش ناو «لسغلا ىلع

 VY") /۱) یتغملا عجار

۳۲ 



 مدعل اهلسغ نع "زجعو ةساجن هندب ىلع ناك اذإ ۰

 . مميت هلامعتساب ررضلا فوخ وأ ءاملا

 ۳٥٣( /۱) يتفملا عجار

 ءيش لسغ هنکمی ال ثیحب ههجو يف حرجلا ناک اذإ ۱
 .ءوضولل مميتي مث لو ممیتلا همزل « هنم

 (۳۳۸/۱) ينغملا عجار

 لسغ نيب رُخ ههجو ضعب يف حرجلا ناك اذإ - ۲

 لسخی مث ممیتی نأ نيبو ممیت مث ههجو حیحص

 .هءوضو ممتیو ههجو حیحص

 «هلبق ام لسغ همزل «رخآ وضع يف حرجلا ناك اذإو - ۳

 .هجولا يف حرجلا ناك ول امك لعفی مث
 (۳۳۸ ۸۱) ينفملا عجار

 :لوقت .فعضلا :زجعلاو .مزحلا ضیقن :ةغللا يف زجعلا )١(

 تزجعأو .ةردقلا مدع زجعلاو .زجعآ اذک نع تزجع

 عجار .هتاف يأ :ءيشلا هزجعأو .ًازجاع هتدجو : لجرلا

 .(۵۷ /۹) زجع :ةدام «برعلا ناسلو .(۸۸۳ /۳) حاحصلا

۳۳ 



 . بیترتلا

 ۳۳۸ /۱) ينغملا عجار

 ًاممیت هیدیلو هل مميت مث .ههجو حیحص لسغ ول
 نع ضرفلا طوقس ىلإ يدؤي هنال «هزجي مل دحاو

 .ةدحاو لاح يف نیدیلاو هجولا نم ءزج

 (۳۳۸/۱) ينغملا عجار

 جرخ مث «هئاضعأ ضعب يف حرجل حیرجلا مميت اذإ
 نإ «ءاملاب هتراهط لطبت ملو هممیت لطب «تقولا

 .اهوحن وأ ةبانجل السغ تناك

 (۳۳۹/۱) ينغملا عجار

 ال يذلا حیرجلا وأ ءيذملا وأ لوبلا سلس هب نمو
 الو ثدحلا هنم رمتسي نمم «مههابشأو «همد أقري

 دعب ةالص لکل ءوضولا هيلع ءهتراهط ظفح هنكمي
 جورخ نم زرحتلاو هذشو «ثدحلا لحم لسغ

 .هنكمي امہ ثدحلا

 )47١/١( ينغملا عجار

۲ 



 لصف

 ةالصلا لئاسم

 ًارذق عمجلا يتالص نم یلوألا تقو نم كردآ اذإ

 بجت مل اهتقو دعب رذعلا لاز مث ْنَج مث هب بجت
 .اهؤاضق بجي الو ةيناثلا

 (4۷ /۲) ينغملا عجار

 تناك يتلا تاولصلا عیمج يضقب «هيلع يمغآ نم

 .هئامغإ لاح ىف هيلع

 2 يتنغملا عجار

 يف كرت ام ءاضق همزلي الو «فلكم ريغ نونجملا

 ريصيف «ةالصلا تقو يف قيفي نأ الإ «هنونج لاح

 . غلبي يبصلاك

 (۵۰/۲) ينغملا عجار

 .هنع طقس «ریبکتلا نع ًازجاع وأ سرخآ ناك اذإ

 (۱۳۰/۲) ينغملا عجار



-۷ 

 هعفني ضرمل وأ ةكحلا وأ لمقلل ریرحلا سبل اذإ

 .زاج ؛ریرحلا سل
 (۳۰۲/۲) ينفملا عجار

 : نیتلاح يف زوجت ضرملا لجال ةلحارلا ىلع ةالصلا

 . ضرملا ةدايزو ةقفرلا نع عاطقنالا فاخی نأ أ

 ريغ نم اهلمحت نکمی ةقشم لوزنلا هيلع قشي نأ ب

 . ضرم ةدايز الو فلت فوخ

 (۳۲/۲) ينغملا عجار

 )۳7ل /۲) ينغملا عجار

 .ًادعاق یلص هضرم يف ديزي مايقلا ناك اذإ ضيرملا

 ۷۰ /۲) ينفملا عجار

 «دوجسلا وأ عوكرلا نع رجعو « مايقلا ىلع ردق نم

 (ها/؟ /۲) ينغملا عجار

 هبنج ىلع يأ .ًاعجطضمف ًاسلاج قطي مل اذإ - ٠

 .ههجوب ةلبقلا لبقتسم

 ov) /۳۲) ينغملا عجار

۳۹ 



 دنتسی وأ ءاصع ىلع یکتی نأب مایقلا ىلع ردق اذإ
 يآ) همزل هیبناج دحآ ىلع دمتعی وأ «طئاح ىلإ
 . (مایقلا

 (6۷۱ /۲) ينغملا عجار

 .زاج كتاوادم نکمآ ًایقلتسم تیلص نإ : بطلاب

 . ًايقلتسم یلص .هبنج ىلع ةالصلا نع زجع اذإ
 (50/4 /؟) ينغملا عجار

 لعجیو ءامهب أموأ دوجسلاو عوكرلا نع رجع اذإ

 . عوكرلا نم ضفخأ دوجسلا
 (0۷۵/۲) ينغملا عجار

 . دوجسلاب أموأو عكر «هدحو دوجسلا نع رجع اذإ

 « هالو /۲) ینغملا عجار

 . هتبقر یتح هرهظ ينحي نأ هنکمی مل اذإ

 ( هاله /۲) ينغملا عجار

 عوکرلا دارأ یتمف «عكار هنأك رهظلا سوقم ناك اذإ

 يف ضرألا ىلإ ههجو برقيو «الیلق هئانحنا يف داز

۳۷ 



 . هنکمی ام رثکآ دوجسلا

 (۵۷ ۵ /۲) ينغملا عجار

 زاج بولطملا نم رثکآ ههجو سيكنت هنکمی مل اذإ - ۸

 . هیلع دجسو ًايلاع ًائيش وأ ةداسو هيدي نيب عضي نأ
 ٦۷٥( /۲) ينغملا عجار

 طرشب هأزجأ ءهيلع دجسف ءائیش ههجو ىلإ عفر اذإ - 4

 .هنم رثكأ طاطحنالا هنكمي ال نأ

 (0۷۹/۲) ينغملا عجار

 ىونو هفرطب أموأ «هسأرب ءاميإلا ىلع ردقي مل اذإ - ٠
 .ًاتباث هلقع ماد ام هنع ةالصلا طقست الو .هبلقب

 ٥۷٦( /۲) ينغملا عجار

 ناك ام ىلع «ةالصلا ءانثأ يف «ضيرملا ردق یتمو - ۱

 وأ دوجس وأ عوكر وأ دوعق وأ مايق نم «هنع ًازجاع

 .هتالص نم ىضم ام ىلع ىنبو «هيلإ لقتنا ءءامیإ
 متأ «ةالصلا ءانثأ يف زجعف ًارداق ناك ول اذكهو

 ناك ةالصلا نم ىضم ام هنأل ءهلاح بسح هتالص

 .هلاح ريغتي مل ول امك هيلع ينبيف ءًاحيحص

 (هالال /۲) ينغملا عجار

۳۸ 



 .هلثم موی نأ مایقلا نع زجاملل زوجي - ۲

 يف ةالص لک ةيدأتب هب هقحلی ام وه عمجلل حیبملا

 . فعض ذو همشم اهتقو

 (۱۳۰۱۰۱۳۵ /۳) ينفملا عجار

 )1۳3/۳( ينغملا عجار

 وأ ميدقتلا يف ريخم عمجلا يف ضيرملاو - ۳۵

 . ريخأتلا
 ۳۹ /۳) ينغملا عجار

 رذعلا دوجو طرتشا «ىلوألا تقو يف عمج یتمو - ۲

 غارفلاو «ىلوألا حاتتفا لاح (الثم ضرملا) حیبملا

 . ةثالثلا طورشلا هذهب ةيناثلا حاتتفاو ءاهنم

 (۱۳۹/۳) ينفملا عجار

 «ةيناثلا ةالصلا ءانثأ ىف هرذع لازو .ضیرملا أرب اذإ - ۷

 . همدع هرضی ملو عمجلا زاج

 ۱۳۹ /۲) ينغملا عجار

۳۹ 



 رذعلا ءاقب طرتشا «ةيناثلا تقو يف امهنیب عمج اذ| - ۸

 تقو يف ضرملا لاز ناف ءاهتقو لوخد نيح ىلإ
 . هيبس لاوزل عمجلا زجي مل «ىلوألا

 )١٤١/۳( ينغملا عجار

 دعب رذعلا لاز مث «ىلوألا تقو يف نيتالصلا متأ اذإ - 4

 ملو «هتأزجأ «ةيناثلا تقو لوخد لبق امهنم هغارف

 .اهتقو يف ةيناثلا همزلت

 (۱4۰ /۳) ينغملا عجار

 یهیلع تبجو «ةعمجلا روضح ضيرملا فلکت اذإ _ ۰

 .اهیف ًاماما نوکی نأ حصیو

 موي مامإلا ةالص لبق رهظلا يلصي نأ ضیرملل زوجي ١“

 . ةعمجلا

 (۲۲۲/۳) ينغملا عجار

 لطبت مل .ةعمجلا ىلإ یعس مث .رهظلا یّلص اذإ - ۲
 هرذع لاز ءاوس ءهقح يف الفن ةعمجلا تناکو «هرهظ

 .لزي مل وأ

 (۲۲۳/۳) ينغملا عجار



 هسفنل هتالص نال «نونجم فلخ ةالصلا حصت ال - ۳

 یلصف «یرخآ قیفیو ةرات نجی ناك ناو .ةلطاب
 هب مامتئالا هرکیو هتالص تحص ءەتقافإ لاح هءارو

 الئلو ؛ملعی ملو هنونج لاح ملتحا دق نوکی الكل

 نونجلا دوجول ءاهئانثأ يف لاطبالل ةالصلا ضرعی

 .اهيف
 (۲۰ /۳) ينغملا عجار

۳۱ 



 لصف

 موصلا لئاسم

 : رطفلل حیبملا ضرملا طباض يف دیهمت

 لهأ نم تعمس يذلا رمألا :هللا همحر كلام لاق

 هيلع قشپ يذلا ضرملا هباصآ اذإ ضیرملا نأ ملعلا

 «رطفي نأ هل نإف نم كلذ غلبيو < هبعتیو « هعم مایصلا

 غلبو ةالصلا یف مايقلا هيلع دتشا يذلا ضیرملا كلذكو

 الام كلذ نمو دبعلا نم كلذ رذعب ملعأ هللا امو «هنم

 هللا نيدو .سلاج وهو ىلص «كلذ غلب اذإف .هتفص غلبت

 نمف :یلاعت هللا لاق «ضيرملا نم مايصلا ىلع یوقآ

 . 4ا رايا نم كيف رس قع زا اسی مکی تاك
 ىوقأ وهو ءرفسلا يف رطفلا يف رفاسملل هللا صخرأف

 .ةرقبلا ةروس نم (۱۸4) ةيآلا )١(

۳۲ 



 . هلع عمتجملا رمألا وهو

 اذه ىف كلام دوج دق :هللا همحر ربلا دبع نبا لاق

 هنأ ىنعملا اذه ىف رمألاو .باوصلا نيعب هيلع ىتأو «بابلا

 ال لاح ىلإ ضرملا هب غلب اذإف «ملسملا هيلع نمتؤي ءيش

 اذإ :لاق هنأ نقيتسي لاحب ناك وأ «مایصلا ىلع اهعم ردقي

 لاحلا ىلإ هب غلب ىتح ضرملا هب غلب اذإف ضرملا هادأف ماق

 .كلذ هضرم ىف لوانتي نأ ًاضيأ هل ناك «هیلع ةفوخملا

 تحت لخدي ىتح رطفي ال نأ ملسملا بسحو

 .ِرَمَس لع أ ارم منی تاگ نم : لجو زع هللا لوق
 .رطفلا هل حص هضرم حص اذإف

 دق يذلا ضرملل رطفی امن ضیرملا نإ : لیق دقو : لاق

 ةدايز نم ىشخي امل رطفی الو «مایصلا قیطی الو «هب لزن

 «نیقیب مایصلا هيلع بجو دقو عم نيقي ال نظ هنأل «ضرملا

 . "”رطفلا هل زجي مل هنقيتسي مل اذإف «نيقيب ضرملا هنع طقسو

 رطفلل حيبملا ضرملاو :هللا همحر ةمادق نبا لاقو

 :لاق .هئرب وطابت ىشخي وأ موصلاب ديزي يذلا ديدشلا وه

 .(۱۳۳) مقر «همایص يف ضيرملا لعفي ام باب  أطوملا عجار )١(

 /۱۰) راصمألا ءاهقف بهاذمل عماجلا راكذتسالا باتك عجار )٢(
.)۱۱۶ 2 ۰ 

۳۳ 



 وهو «ةمکحلا رابتعا نكمأ ءًاطباض ضرملا حلصی مل املو

 .؟)ررضلا هنم فاخی ام

- ۱ 

0) 

(۲) 

(۳ 

 نم ءيش يف قفي ملف ءراهنلا عيمج هيلع يمغأ نم

 . ليللا نم یون ناو همايص حصی مل
 (۳:۳ /4) ينغملا عجار

 حص «راهنلا نم ءزج يف هيلع ىمغملا قافأ اذإ

 .هرخآ وأ هلوأ يف ناك ءاوس « هموص

 (۳۹6/4) ينغملا عجار

 وأ .۳ةفئاجلا ةاوادم نم لصی ام لکب ضیرملا رطفی

 مکحب هرطفی اذهف .هغامد ىلإ لصی "”ةمومأملا ءاود

 هفوج ىلإ ءاودلا لوصو مكحب وأ «ضرملا

 هريغ هحرج وآ  هسفن حرج ول كلذكو .هرايتخاب

 ىف رقتسا ءاوس «هفوج ىلإ ءاودلا لصوف «هرایتخاب

 ۔ هنه جرخف داع وأ « هفوج

 )٥٥٤/٤(. ةمادق نبال ينغملا : باتک عجار

 . غامدلاو نطبلاک فوجلا ىلإ ذفنت يتلا ةنعطلا يه : ةفئاجلا

 عمجت يتلا ةدلجلا يهو «سأرلا مآ غلبت يتلا ةجشلا يه

 ةيلح :باتك يف نیفیرعتلا نيذه عجار .ةمالا ىمستو «غامدلا

 ۰۱۹۲ :سراف نبال ءاهقفلا

5 



1 

-۸ 

 طقست مل «ضرم مث «راهنلا لوآ يف عماج اذإ

 . هر ةرافكلا

 يقب ام مایص هیلعف ؛رهشلا ءانثآ يف قافأ اذإ نونجملا

 . مايألا نم

 (4۱6/4) ينغملا عجار

 .رطفأ اذ| ءاضقلا ضیرملا ىلع بجي

 A۹) /4( ينغملا عجار

 . هلع ةرافکلا

 Ao) / 4( ينغملا عجار

۳ 

(YARA /ينغملا عجار )٤ 

 يف كاسمالا همزل «راهنلا ءانثأ يف ضرملا لاز اذإ

 . مویلا ةيقب

 AA) / €( ينفملا عجار

o 



 موی لکل معطیو رطفي «هؤرب ىجري ال يذلا ضيرملا ٣۔
 . نیک سم

 )۳۹٦/٤( ينغملا عجار

 ءرذعل ناک ناف رخآ ناضمر ىلإ ءاضقلا رخآ اذإ

 .ءاضقلا الإ هيلع سيلف

 (2 /4) ينغملا عجار

 هموص حصيو «ماصو لمحت اذإ ضیرملل موصلا هركي

 . هتزجیو

 (4۰4/4) ينغملا عجار

 ‹عبصألا يف حرجو ‹سرضلا حجو عم رطف ال

 . برجلاو « ةريغصلا ةحرقلاو «لمدلاو

 :ةيتآلا ضارمألا عم رطفلا زوجيو

 ةحبذلاو «ةثيدحلا ةطلجلاك ؛بلقلا ضارمأ أ

 نييارشلا روصقو «جالعلل ةلباقلا ريغ ةيردصلا

 .ضبنلا بارطضاو بلقلا طوبهو «ةيجاتلا
 تالاح «یبعشلا يوئرلا باهتلالا :ردصلا ضارمأ  ب

 . ةداحلا ةيبعشلا ةلزنلا ءردصلا ةيساسح «داحلا نردلا

۳۹ 



(١) 

 ةحرقلا ؛دبکلا فيلت : یمضهلا زاھجلا ضارمأ  ج

 ضرم ؛رشع ينئالا وأ ةدعملا يف ةنمزملا ةداحلا

 .نمزملا وأ داحلا لاهسالا

 ىمحلا .ةيمزیتامورلا یمحلا :تايمحلا د

 «يدبکلا باهتلالا «ةيطلاملا ىمحلا «ةيدوقيتلا

 « بذاكلا يردجلا «ةبصحلا «ىئاحسلا باهتلالا

 .ةيوافمللا ددغلا باهتلا «سافنلا ىمح

 ۔انیلوبلا ؛یلکلا باهتلا :یلکلا ضارمأ  ه

 .ماصفلا «عرصلا :ةيسفنلا ضارمألا و

 .لمحلاو ةدالولاو ءاسنلا ضارمأ - ز

 ءاقرزلا هايملا وأ ««اموكولجلا) .نویعلا ضارمأ - ح

 . "”يركسلا ةيكبشلا ضرمو

 نيمأ يطعملا دبع روتكدلا ءراطفإلل ةزيجملا ضارمألا هذه ركذ

 /۱۰) ربلا دبع نبال «راكذتسالا» باتكل هقيقحت يف يجعلق

 بحاصل رطفلا حيبي دمحأ مامإلا نأ ةمادق نبا ركذو ۰

 .(404/4) ينغملا عجار . یمحلا

۳۷ 



 لصف

 ةاکرلا لئاسم

 اهژادآ يلولا یلعو «نونجملا لام يف بجت ةاكزلا ۔ ١

 . هن

 )٥۹/٤( ينغملا عجار

 «لوحلا قارغتسا «نونجملا لام يف اهبوجو طرشو ۲

 . لكك نونجلا هبعوتسا اذإ لوحلا رثكأو

 ءادتباف «قافأ مث «باصنلل ًاكلام ًانونجم غلب ول ۳

 . "ةقافإلا نم لوحلا

 .(۱۷۲ ۰۱۷۵ /۲) ريبحتلاو ريرقتلا يف نيتلأسملا عجار (0()۲)

۳۸ 



 لصف

 جحلا لئاسم

 ىجري ال ًاضيرم ناکو ءجحلا طئارش هيف تدجو نم

 . رمتعیو هنع جحی نم ماقآ هورب

 (۱۹/۰) ينغملا عجار

 «بینتسی نأ هل سیل هضرم لاوز یجرپ ناك نم

 .أربي مل ناو هزجی مل لعف ناف

 يف بینتسی نأ هل زاج .هژرب ىجري ًاضيرم ناك نم

 ءهتقو ىف وأ «ةفرعب فوقولا لبق نونجملا قافأ اذإ

 هنأل «همارحإ دقعني مل مرحآ ولو «مارحإ هنم حصي

 قيفي نيح همكح نوكيف «تادابعلا لهأ نم سيل

۳۹ 



۵ 

 . مرحي مل نم مکح
 2/7/0 ينغملا عجار

 .اهنع زجعي نأ الإ ةيبرعلا ريغب يّبلي ال
 (۱۰۷ /۵) ينفملا عجار

 وآ حورق هسأرب وأ ءضرم نم رذع هل ناك اذإ

 هتلازإ هلف ءهرعش ةرثکل «هیلع رح ةدش وأ ءعادص

 . ةيدفلا هيلعو

 (5:١/ه) يتغملا عجار

 هل زجي مل «ضرمل تيبلا ىلإ لوصولا نم منم اذإ
 . كلذب للحتلا

 (۲۰4/۰) ينغملا عجار

 هلف «ضرم یتم لحي نأ همارح| ءادتبا يف طرش اذإ

 (۲۰6/۵) ينفملا عجار

 نإ :وآ ءلحأ نأ يلف تضرم نإ :مرحملا لاق اذإ

 سبح اذإف .ینتسبح ثيح یلجَمف سباح ینسبح

 .مارحإلا ىلع ءاقبلا نيبو لحلا نيب رايخلاب ناك
 (۲۰/۰) ينغملا عجار

۶ 



 طرشلا دجو یتمف «لالح انأف تضرم نإ :لاق اذإ - ۰

 .هدوجوب لح
 )€ /۵) ينغملا عجار

 .هقیفر هنع مرحي نأ حصي مل «غلاب ىلع يمغأ اذإ - ۱

 (۵1/۵) ينغملا عجار

 . ینم يلايل ینمب تیبملا كرتي نأ ضیرملل - ۲

 )۳۷۹/٥( ينغملا عجار

 . هنع يمري نم بینتسی نأ هل زاج ًاضیرم لجرلا ناك اذإ -۳
 (۳۷۹/۰) يتغملا عجار

 .ةباينلا مطقنت مل بینتسملا ىلع يمغآ ول - 6

 (۲۷۹/۰) ينغملا عجار

 نود هفاوط حص ؛ضرمل ًالومحم هب فیط اذإ - ۵
 . هلماح

 :aD ينغملا عجار

 ال « مرحلا نیکاسم ىلإ يدهلا لاصیا نع زجاعلا - 5

 . هلاصیا همزلی

 for) /ه) ينغملا عجار

 ١



 هب یختبی دقع هنأل ۰ حص هضرم ىف **)ضراق اذإ ١

(۱) 

(۲) 

(۳) 

(€) 

 لصف

 “ةكرشلا لئاسم
 "ةلاكولاو e ۰ و

- 

 .هنالمعي لمع يف وأ .لام يف نالجرلا كرتشي نأ :ةكرشلا

 .هوجو ىلع يهو
 :نامضلل لاقيو .هنامض ىف ءىشلل لعاجلا وه :نیمضلا

 .ةرابصلاو «ةلابقلاو ءةماعزلاو «ةلافكلاو «ةلامحلا
 .هماقم موقي نمم هريغ ىلإ هرمأ ءرملا لكي نأ : ةلاكولا

 رخآ ىلإ لجرلا عفدي نأ :ةبراضملاو «ةبراضملا وه : ضارقلا

 نوكتو «هيلع ناقفتي ام ىلع امهنيب حبرلا نوكيو «هب رجتي الام
 لصأو .لاملا سأر ىلع تناك نإ  (ةراسخلا) ةيعضولا

 اوناک ةكم لهأ نأ كلذو «ضرألا یف برضلا نم «ةبراضملا

 ىلإ هب جرخي نأ ىلع ءألام رخآلا مهدحأ يطعي «كلذ نولعفي
 :ىلاعت هللا لاق .عضاوملا نم امهريغو «نميلا وأ ماشلا

 :رمزلا] هلا لضف نم نوغتبي ضرألا يف نوبرضي نورخآو#
 امهف ةيراضملا نيبو هنيب قرف ال هئيعب اذه ضارقلاو ۶۰
 ؛ عطقلا وهو «ضرقلا نم - ملعآ هللاو ۔ هنأکو «ئينعمل نامسا

 -امهنیب حبرلا ٹوکیو .هاطعأف «هلام نم ةفئاط مطق هنأک

1۲ 



 .ءارشلاو عیبلا هبشأف « لضفلا

 )1۷۰/۷( ينغملا عجار

 «يبصلاو هيفسلا يف مكحلاك نونجملا يف مكحلا -۲

 لام نم هافلتأ اميف امهيلع نامضلا بوجو ىف

 .امهيديأ يف فلتف هابصغ وأ «هنذإ ريغب امهريغ
 )511١/5( ينغملا عجار

 . ضارقلا خسفنا «َّنج وأ نيضراقتملا دحأ تام اذإ -

 (۱۷/۷) ينغملا عجار

 ٤ - لکوی نأ ضیرملل زوجي .
 ينغملا عجار )۱۹۹/۷(

 عجار .هيلع ناقفتيو هناعطقي ام ىلع تعطاقم يأ .ةضراقم =

 - ۱46 :سراف نبال ءاهقفلا ةيلح :تادرفملا هذه حرش يف

۷ 

۳ 



 لصف

 (")رارقالا لئاسم

 ريغل ٌحص هتوم ضرم يف نیدب ضیرملا رقآ اذإ - ١
 .ثراو

 ةنيبب تبث نيد هیلعو هضرم ىف نٔیدب ىبنجألا رقأ اذإ -

 ءاوس امهف ءامهل ةعس لام يفو «هتحص يف رارقإ وأ

 .(ةنیبب تبث ول امك يأ)

 TY) /۷) ينغملا عجار

 هلوبق ةثرولا يقاب مزلی مل ثراول ضیرملا رقآ اذإ - ۳
 .ةنیبب الإ

 ۳۳۲ /۷) ينفملا عجار

 ٌرقو هتبثآ اذإ :ءیشلا نالف رقآ :لاقی ؛تابثإلا :رارقالا )١(

 .هتمذ ىف رقتساو .ءیشلا

٤ 



 مث (ًايعجر ًاقالط اهقلط) اهنابآ مث هتجوزل رفآ اذإ
 . اهل هرارق! لبقی مل ءهضرم يف تامو اهجوزت

 (۳۳۳ /۷) ينغملا عجار

 زاج ءاهجوزت مث ؛ضرملا يف ندب هتأرمال رقآ اذإ
 . مهتم ريغ هنأل «هرارقإ

 (۳۳۶ ۸۷) يتفملا عجار

 .(هتئرو نم ًانالف نأ يأ) ثراوب ضیرملا رارقإ حصي

 .ةمالا لابحاب ضیرملا نم رارقالا حصي

٤ 



 لصف

 (۱)ةاقاسملا لئاسم

 .هریغ هيلإ مض «لمعلا نع ةاقاسملا يف لماعلا زجع اذإ ١

 (01۸/۷) يتفملا عجار

 الإ رجحلا يف ماد ام نونجملا لام يف رظني ال ۲

 .امھمدع دنع مكاحلا وأ هدعب هيصو وأ بألا

 ۳/۹0 ينفملا عجار

 مرکلاو لیخنلا يقس ىلع موقی هنأ كلذو .يقسلا نم :ةاقاسملا )١(

 .مولعم ءزج كلذ عير نم هل نوکیو ءامهتحلصمو
 یف فرصتلا نم هتعنم اذإ :هيلع ترجح لاقي .رجحلا لصأو (۲)

 ترجحت دقل» :ثيدحلا ىفو .ىضاقلا رجح ىف وهو «هلام
 هنمو .ضرألا لوح رادي طئاحلا نم هلصأو .«اعساو
 . هتبالصو هعانتمال ًارجح يمس امنإ ٌرَبَحلاو . تارجحلا

 .ضرألا نم ُهَتْذَحأ اذإ :ٌٍبحلا تطقتلا نمف «ةطقللا امأو (۳)
 ۱2۸ - ۱8۵ ١517 :ءاهقفلا ةيلح : تافیرعتلا هذه يف عجارو

or - 

3 



 هزجعل لوألا لوحلا يف هطقتلا امیف فیرعتلا كرت اذإ
 يف هفّرعی نأ هل زاج «ضرمل کرتی نأ لثم «هنع
 . يناثلا لوحلا

 (۲۹۸/۸) ينغملا عجار

1۷ 



 لصف

 2١17 ةعفشل ا لئاسم

 عیبلاو "۳" فقولاو ةراجالاو

 . لثملا نمثب عاب اذإ «ةعفشلا
 (fEA/V) ينفملا عجار

 .قافأ اذإ ةعفشلاب ةبلاطملا قح نونجملل

(0) 

(۲) 

 وهف «لیلقلا ملألاو ريسيلا عادصلاك «(ةعفشلا

 هاتأ طئاح وأ لزنم عيب دارأ اذإ ةيلهاجلا يف لجرلا ناك : ةعفشلا

 هعفشف «عاب اميف هيلإ عفشي «بحاصلاو كيرشلاو راجلا
 اهبلاط يمسو «ةعفش تيمسف «هببس دعب نمم هب ىلوأ هلعجو

 .لجو زع هلل ًائيش هلام نم ءرملا سبحي نأ وهو ءسّبُحلا يمسو

 ١66, ۰۱۵۳ :ءاهقفلا ةيلح : يف تافيرعتلا هذه عجارو

1۸ 



¥ 

(۱) 

 یمحلاک ةبلاطملا عنمي ًاضرم ناك ناو ؛حیحصلاک

 . لیکوتلاو داهشالا يف بئاغلاک وهف ءاههابشأو
 (414 /۷) ينفملا عجار

 هماقم ميقأ « ضرمف « هئيعب ءيش لمعل رجؤتسا نم

 .ضيرملا ىلع ةرجألاو «هلمعي نم

 عاطقأو بيطلا نم ىضرملا هب عفتني ام راجئتسا زوجي
 . روفاکلا

 ۱۳۸/۸۸ ينفملا عجار

 وه :لاق وأ هیف تام يذلا هضرم يف فقو نم

 هنم فقو «ثلثلا نم جرخی ملو «يتوم دعب فقو

 .ةثرولا زيجت نأ الا ثلثلا ردقب

 (۲۱۰/۸) ينفملا عجار

 ثراول تناك ناف ةاباحملاب ضیرملا عاب اذإ

 هتيباحو .ءاطعلا : ءاحلاو «هاطعأ يأ «وبحي هابح نم :ةاباحملا

 ةمادق نبا لاقو .(۲۳۰۸/۳) حاحصلا عجار .ةاباحم عيبلا يف

 هلامب ضواعی نأ يه «ضرملا يف ةاباحملاو :هللا همحر

 .(4۹۸/۸) ينغملا عجار .هضوع ضعبب هضواع نمل حمسيو

3 



 ردق يف عیبلا لطبیو ؛عیبملا نم ةاباحملا تلطب

 .ةاباحملا ةثرولا زاجأ اذإ الإ «عيبملا نم ةاباحملا

 2( ينغملا عجار

 ةحص عنمت ال ءارشلاو عيبلا يف ضيرملا ةاباحم

 . دّقعلا



- ۱ 

 لصف

 ایاطعلاو ااصولا لئاسم

 .اهیلع دهشیو هتیصو يصوملا بتكي نأ بحتسی

 يف نوبتکی اوناک» :لاق هنأ هنع هللا يضر سنآ نعو

 ام اذه . میحرلا نمحرلا هللا مسب :مهاياصو رودص

 ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشي هنأ ءنالف هب ىصوأ

 ةعاسلا نأو «هلوسرو هدبع ًادمحم نأو هل كيرش

 .روبقلا يف نم ثعبی هللا نأو ءاهيف بير ال ةيتآ

 اوحلصیو ہللا اوقتي نأ هلهأ نم كرت نم ىصوأو

 .نينمؤم اوناك نإ هلوسرو هللا اوعیطیو «مهنيب تاذ

 بیل : بوقعیو هينب ميهاربإ هب ىصوأ امب مهاصوأو

 شاو ال نوک الك ميل کل طا ہلا و
 . ””قازرلا دبعو «يمرادلا هجرخأ نود

 ۷۳ /۸) ينغملا عجار

 .ةرقبلا ةروس نم (۱۳۲) ةيآلا )١(

 .(0۳/۹) فنصملا عجار (۳) .(404 /؟)يمرادلا ننس عجار (۲)

۱ 



 . هل ةيصو ال نونجملا

 (6۱۰/۸) ينغملا عجار

 ناف فعض وأ ةلعل ءرظنلا نع زجعی يذلا لدعلا

 . انيمأ مکاحلا هيلإ مضیو «هيلإ حصت ةيصولا
 )00ل /۸( ينغملا عجار

 . هتیالو تلاز «نونجب یصولا ةلاح تریغت اذإ

 )00/۸( ينغملا عجار

 . ثلثلا نم وهف «هیف تام يذلا هضرم ىف ىطعأ امو

 (1۷۳/۸) ینغملا عجار

 مكح «فوخملا توملا ضرم يف اياطعلا مكح

 . ةيصولأ

 (1۷/۸) ينغملا عجار

 نمثب هيلع ضواع امو «ةيانجلا '''شرأک هطاقساو
 .لاملا سأر نم وهف ءهلثمب سانلا نباغتي امو «لثملا

 ٤۸۷( /۸) ىتغملا عجار

 ۔(۹۹۰/۳) حاحصلا عجار .تاحارجلا ةيد :شرألا (۱)

۲ 



 ةمعطألا نم یرتشا وأ ؛ضیرملا جوزت اذإ كلذكو -۸

 هژارش حصو «هحاکن زاج ءاهلثم هلثم لكأي ال يتلا
 هيلع ناک ناو .هتجاح ىف هلامل فرص هنأل .هل

 .هثراو ىلع كلذب مدق «نيد هيلعو تام وأ «نيد

 )٤۸۸/۸( ينغملا عجار

 لطبي مل هنيدب رقأ مث «قتعأ وأ ضيرملا عربت اذإ - ۹

 . 4ةعر بن

 سر نم - رهشآ ةتس اھل راص اذإ ۔ لماحلا ةيطع - ۰

 ضاخملا اهبرض اذإف .ضاخملا اهبرضی مل لاملا

 فاخی دیدش ملأ '''قلطلا نأل . ثلثلا نم اهتیطعف

 . فلتلا هنم

 (0۰/۲۳) راکذتسالاو )٤۹۲/۸( ينغملا عجار

 وهف «اهعم "”ةميشملا تیقب ناف تدالولا دعب امأ ١

 )١( حاحصلا مجار .ةدالولا عجو : قلطلا )۶/ ۱۵۱۷(.

 : عمجلاو ؛ءایلا تنکسف تلعفَم هلصأو .سرزغلا :ةميشملاو )۲م

 . طاخم هنأک دلولا عم جرخی يذلا ءرسكلاب «سِْغلاو «میاشم
 تکرت ناف .دلوپ ةعاس لیصفلا هجو ىلع نوكت ةدیلج : لاقیو

 ۰4۱۹۲۱۳ /۵)و )400/۳( حاحصلا عجار . هتلتق

۳ 



۹ 

 ۹و

-. 

 وخم وهف او .فوخم ضرم ؛ ف وخ ۰ دلولا تام ناو «ف وخ

 (497 /۸) ينغملا عجار

 ةسمخ اهلثم قادص «ةاباحم ةأرما هضرم يف جوزت اذإ

 تام مث ءاهاوس كلمي ال «ةرشع اهقدصأف «الثم

 رئاس اهیزجی نأ الا ةاباحملا تلطب هتئرو ناف
 . ةثرولا

 (۵۰۰ /۸) ينغملا عجار

 ال نأ هتنرولف ءاهرهم نم رثكأب اهضرم يف اهعلاخ اذإ

 نم لقألا هل نوکیف .اهنم هئاریم نم رثکآ هوطعي
 .اهنم هثاريم وأ ضوعلا

 (۵۰۱/۸) ينغملا عجار

 ال ةيصولا مکح توملا ضرم يف قتعلا مکح

 . ةثرولا هزيجي نأ الا لاملا ثلث الا هنم زوجي
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 لصف

 اداطعلاو اداصولا ضرم طیاض

 : ناطرش هماکحآ تمدقت يذلا ضیرملا يف ربتعیو

 نم حص ولو . توملا هضرمب لصتی نأ :امهدحآ

 هتیطع مکحف كلذ دعب تام مث .هیف یطعآ يذلا هضرم

 .توملا ضرمب سیل هنأل .حیحصلا ةيطع مکح

 : ماسقأ ةعبرأ ضارمألاو .ًافوخم نوکی نأ :يناثلا

 ‹سرضلاو نيعلا عجو لثم :فوخم ريغ - ۱

 مكح هبحاص مكح اذهف . ةعاس ىمحو «ريسيلا عادصلاو

 .ةداعلا ىف هنم فاخي ال هنأل «حیحصلا

 «"عبّرلا یمحو «ماذجلاک ةدتمملا ضارمألا  ؟

 یمحلاو هئادتبا يف لسلاو .هئاهتنا يف "”جلافلاو

 يف هيلإ دوعت مث ناموی هکرتتو ًاموي ضیرملل ضرعت يتلا يه )١(
 .(۱۲۱۲ /۳) حاحصلا رظناو . عبارلا مویلا

 .(۳۳۵ /۱) حاحصلا رظناو . ًالوط مسجلا يقش دحآ بیصی للش وه (۲)

۵ ۵ 



 يهف «شارفلا هبحاص مزلآ نإ برضلا اذهف .'''بخلا
 بهذي ناك لب «شارف بحاص نكي مل ناو .ةفوخم
 .لاملا عیمج نم هایاطعف ءيجيو

 ناك ناف هیف رظنیف هتوم لیجعت ققحت نم ۳
 ال اذهف ۳هتوشح تنیبآ وأ حبذ نم لثم «لتخا دق هلقع

 ناو .تباث لقع هل یقبی ال هنأل .هتیطعل الو همالکل مکح

 ملو هضرم دتشا وأ .هتوشح تقرخ نمک «لقعلا تباث ناك

 . ثلثلا نم هعربت ناکو هعربتو هفرصت حص «هلقع ريغتي

 انیقی هبحاص توم لجعتی ال «فوخم ضرم - ٤
 ؛سآرلا ىلإ یقری راخب وهو «ماسربلاک ؛كلذ فاخی هنکل

 ۳"بلاصلا یمحلاو .لقعلا لتخیف غامدلا يف رثؤيو
 تاذو .ةوقلا بهذیف مدلا يفصي هنأل مئادلا فاعرلاو

 تثرلاو بلقلا عجوو ؛بنجلا نطابب حرق وهو «بنجلا

 وهو «جنلوقلاو ءاهحرج لمدني الف ءاهتكرح نكست ال اهناف
 اهلك هذهف .هنع لزني الو ءاعمألا ضعب يف ماعطلا دقعني نأ

 رظناو .ًاموي هنع بيغتو ًاموي ضيرملا يتأت اهنأل كلذب تيمس (۱)
 .(۱۹۱ /۱) حاحصلا

 )٦/ حاحصلا .هژاعمآ : مضلاو رسکلاب هتوشحو نطبلا ةوشحو (۲)

۳۳+ 

 .(۱34/۱) حاحصلا رظناو .ةرارحلا ةديدشلا يه (۳)

 هك



 یمحلا عم يهو «نكي مل وأ یمح اهعم ناك ءاوس ءةفوخم

 .ًافوخ دشآ

 هنال ءًافوخم ناك وضع يف ممتجاو «مدلا هرواث ناف

 يهف «ءارفصلا هب تجاه ناو .ةطرفملا ةرارحلا نم

 .ةسوبي ثروت اهنأل «ةفوخم

 دقو «ةدوربلا ةدش نم هنأل «جاه اذإ مغلبلا كلذكو

 ؛فوخم نوعاطلاو .اهئفطتف ةيزيرغلا ةرارحلا ىلع بلغت
 .دلبلا عيمج يف نوكي هنأ الإ «ةرارحلا ةدش نم نال

 الو هعنم هنكمي ال ًاقرخنم ناک ناف لاهسالا امأو

 كلذ هقحل نم هنأل «ةعاس ناك ناو «فوخم وهف «هكاسمإ

 ةرات نوكي هنكل ءاقرخنم نكي مل ناو .هكاله يف عرسأ

 ؛فوخمب سيلف «نيموي وأ ًاموي ناك ناف «یرخآ عطقنيو
 هعم نوكي نأ الإ ماعطلا ةلضف نم نوكي دق كلذ نأل

 ءافوخم نوكي هنإف اعطقتم جرخي ناک «عیطقتو ۷ ریحز
 ءاوس «فوخم وهف «لاهسالا ماد ناو .فعضي كلذ نأل

 .نکی مل وآ ریحز هعم ناك

 لوق ىلإ هيف عجر «ضارمألا نم هرمآ لکشآ امو

 حاحصلا )۲/ ٦٦۷(.

۷ 



 كلذب ةربخلا لهأ مهنأل ءابطألا مهو تفرعملا لهأ

 نیتقث نيملسم نيبيبط لوق الإ لبقي الو .ةفرعملاو ةبرجتلاو

 ملف ءایاطعلا لهأو ثراولا قح هب قلعتي كلذ نل «نيغلاب

 .كلذ الإ هيف لبقي

 (4ة١ - 1۸4 /۸) ةمادق نبال ينغملا يف لصفلا عجار

0۸ 



 لصف

 فوخلا لئاسم

 ماقم موقت ةسمخ عضاوم يف فوخلا لصحیو

 : ضرملا

 . لاتقلل ناتفئاطلا تطلتخاو برحلا محتلا اذإ ۱

 : هلتق دیرآ ءاوس .فوخ ةلاح يهف «لتقیل مدقت اذإ -۲

 .هریغ وأ صاصقلل

 .رحبلا بکر اذإ ۳

 وهف «لتقلا هتداع نم ناك اذإ .سوبحملاو ریسألا - ٤

 .الف الاو ثلثلا نم هتیطع « فئاخ

 ۔ ضرملا فاخی هنإف تدلبب نوعاطلا عقو اذإ - ٥

 (0۰۰ ۸) ينغملا عجار

۹ 



 لصف

 ضئارفلا لئاسم

 ۱۹۱ /) ينغملا عجار

 يف اهتعجر كلمی ًاقالط هتأرما لجرلا قلط اذإ
 «ةدعلا ىف تماد ام امهنیب ثراوتلا طقسي مل .اهتدع

 .ةحصلا يف وأ ضرملا يف ناك ءاوس

 1١954( /4) ينغملا عجار

 .تتام نإ اھٹری ملو «هتثرو ءاهتدع يف كلذ

 مل دعب تام مث .فوخمل | هضرم نم حص ول

 . ةحصلا ىف ةقلطملا تهبشأ « هثرت

 ۱۹۷/٩ ينفملا عجار



 الف «لوخدلا لبق هضرم يف ًائالث هتأرما قلط ول
 .قادصلا فصن اهلو ءاهيلع ةدع الو اهل ثاریم

 ۱۹۷ /۹) ينغملا عجار

 يف ضرم مث ایعجر ًاقالط اهب لوخدملا قلط ول
 قالط هنأل یهثرت مل .اهئاضقنا دعب تامو اهتدع

 . هححص

 (۱۹۸/۹) ينغملا عجار

 مث ؛هضرم يف اهنابآو «هتحص يف ةدحاو اهقلط اذإ

 أدتبا ول ام مکح اهمکحف اهتدع ءاضقنا دعب تام

 .اھٹاریم نم رف هنال ءهضرم يف اهقالط

 (۱۹۸/۹) ينغملا عجار

 ملو «هضرم يف یرخآو «هتحص يف ةدحاو اهقلط اذإ

 قالط نأل ثرت مل ءاهتدع ءاضقناب تناب یتح اهبنی

 . اهتنونیب يف رثؤي ملو ءاهئاريم عطقی مل ضرملا
 (۱۹۸/۹) ينغملا عجار

 مث «تملسأ مث تدتراف .هضرم يف ًائالث اهقلط اذإ

 .هثرت اهنإف ءاهتدع يف تام

 (۱۹۸/۹) ينغملا عجار

۱ 



١ 
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 ملسأ مث دترملا وه ناك مث هضرم يف اهقلط ول

 .هتئرو «تامو

 (۱۹۸/۹) ينفملا عجار

 ًاقالط ةيمذلا وأ ةمألا هتجوز ضیرملا ملسملا قلط اذإ

 يف تام مث «ةمألا تقتعو ةيمذلا تملسأ مث ءًنئاب

 .ًاراف قالطلا دنع نكي مل هنأل ءہاثرت مل ءامهتدع

 (۱۹۹/۹) ينغملا عجار

 تملسأ وأ «تنأ تقتع نإ : ضرملا ىف امهل لاق اذإ

 ةيمذلا تملسأو «ةمألا تقتعف «ناتقلاط امتنأف «تنأ

 .ٌراف هنأل فاتثرو ءتامو

 ۱۹۹ /4( ينغملا عجار

 «قلاط تنأف تضرم اذإ :هتحص يف هتأرمال لاق اذإ

 .ءاوس ضرملا قالط مكح همكحف

 (۱۹۹/۹) ينغملا عجار

 مل ءاثالث هتحص يف اهقلط ناك هنأ هضرم يف ّرقأ اذإ

 يف هقالط مكح همكح ناكو ءاهيلع هرارقإ لبقي

 . ةصرم

 ۱۹۹/۱ يتغملا عجار

۲ 



 ٦۔-

 . هثرت ال اهنإف ءاهباجأف ءهضرم ىف قالطلا هتلأس اذإ ۔

 ىلع قالطلا قلع وأ ءاهعلاخ نإ مکحلا كلذكو

 ّذُب هنم اهل اهتهج نم لعف ىلع وأ ءتءاشف اهتئيشم
 اذه يف حيحصلاف ءاهسفن تراتخاف اهرّيخ وأ «هتلعفف

 .هثرت ال اهنأ هلک

 (۱۹۹/۹) ينغملا عجار

 مل امب اهنابأ هنأل «هتثرو ًاثالث اهقلطف ؛ةقلط هتلأس ول

 .هنم هبلطت

 .هوحنو دیز مدق نإ قلاط تنآ :هضرم ىف لاق اذإ

 تقّلطف طرشلا دجوف «هلعف الو اهلعف نم سيل امم

 . هتئرو «هب

 يف دجو طرش ىلع ةحصلا يف اهقالط قلع اذإ

 اهتالصو دغ ءيجمو «دیز مودقک ‹ضرملا

 ىف تناك نيميلا نأل «ثرت ملو تناب ‹ضرفلا

 . ةحصلا

 (۲۰۰/۹) يتغملا عجار

۳ 



 «ضرملا ىف هلعفف «هسفن لعف ىلع قالطلا قلع اذا - ٩

 . هتئرو

 (۲۰۰ /۵) يتغملا عجار

 هضرم یف اهنعال مث ءەتأرما صضیرملا فذق ول _ ۰

 مل تتام ناو . هتئرو هضرم يف تام مث 2( هلم تنابف

 .اهثري

 )۰۰/4( ينغملا عجار

 «هيف تامو هضرم ىف اهنعالو هتحص یف اهفذق اذإ - ۱

 . هثرت مل

 (۲۰۰/۹) ينغملا عجار

 يف سكن مث «حص مث ءهضرم يف اهنم *""یلآ اذإ - ۲

 .هثرت مل «ءاليإلاب تنابف «هضرم

 )۰۰/4( ينغملا عجار

 نم هوبأ ت تامف 8 صضرم يف «هريغ غوا ءطو نم

 ىلع ءهتافص نم ةفصب وأ ىلاعت هللاب فلحلا وهو «ءاليإلا نم (۱)

 ٥ :ءاهتفلا ةيلح رظناو .ةصوصخم ةدم هتجوز نابرق كرت
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 . تتام نإ اهثري ملو . هتئرو كلذ هض رم

 )۲۰۰ /۹) ينفملا عجار

 مل «اهحاکن هب خسفنی ام ىلع اهجوز نبا تعواط اذإ - ۶
 ام هبشأف ءاهحاكن هب خسفنی امیف ةكراشم اهنال «ثرت

 . هتعلاخ ول

 ۲۰۰/۹ ينفملا عجار

 مأك ءاهئطوب هحاکن خسفنی نم ضیرملا ئطو اذإ - ۵

 تام اذإ هثرتو نم نیبت هتأرما ناف ءاهتنبا وأ هتأرما

 وأ ةءوطوملا هتعواط ءاوسو اهئرپ الو «هضرم يف

 هب طقسي لعف هيف هتأرمال سيل اهتعواطم نإف ءاههركأ
 . اهئاریم

 (۲۰۱/۹) ينغملا عجار

 هنأل ءائيش هنم هتأرما ثرت مل ء(اھتطوب هحاكن خسفني

 .اهئاريم نم ًاراف نوكي الف ءحیحص دصق هل سيل

 ةأرما عاضرک ءاهحاكن خسفني ام ةضيرملا تلعف اذإ - ۷

 «كلذ وحن وأ «تدترا وأ «ريغصلا اهجوزل ةريغص

“o 



 . هثرت ملو جوزلا اهئرو .اهضرم يف تتامف

 (۲۰۱/۹) يتفملا عجار

 نم تامو «یرخآ حکن مث «هتأرما ضیرملا قلط اذ| - ۸

 .ًاعیمج هاتثرو فقفلطملا ةدع ىف هضرم

 حکنو نهتدع تضقناو هضرم يف ًاعبرأ قلط ول ۔۹
 ثاریملاف هضرم نم تام مث «نهاوس اعبرأ

 .تاقلطملا نود تاحوکنملل

 )۲۰8/٩( ينغملا عجار

 مث .هتحص يف ًاعبرآ جوزتف هضرم نم حص اذإ - ۰

 . نهل ثاریملاف « تام
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 لصف

 حاکنلا لئاسم

 .هجیوزت هّيصو وأ بالا ريغل سيل ءہوتعملا - ۱

 يف نإ بطلا لهأ لاق اذإ هوتعملا جیوزت زوجي - ۲

 . هحلاصم مظعأ نم هنأل . هتلع باهذ هجيوزت

 ًامادتسم هنونج ناك ءاوس .موتعملا غلابلا جیوزت بالل ۳

 ةوهشلا تارامآ هنم ترهظ اذإ :ليقو .ًائراط وأ

 نإ : لیقو .نهدیریو ٌنهعبتي نأب «ءاسنلا عابتاب
 نوکت دقف ةوهشلا ءاضق ىف رصحنت ال ةجاحلا

 ءاود جاوزلا ناك امبرو ظفحلاو ءاویالا ىلإ هتجاح

 ءاضقک هل جیوزتلا زاجف .هژافش هب یجرتیو هل

 .ةوهشلا

 (4۱6/۹) ينفملا عجار

۷ 



 ةدايزب نونجمللو هوتعملل جوزتی نأ بألل زوجي -
 «كلذ يف ةحلصملا یری دق هناف «لثملا رهم ىلع
 لب .هتاوادم يف زوجي امك «هیف لاملا لذب هل زاجف

 یضرت ال ةأرملا نأ بلاغلا ناف «ىلوأ انهه زاوجلا

 ىلع ةدايزب بغرت نأ الإ نونجم وأ هوتعم جيوزتب

 فالخب .كلذ نودب هيلإ لوصولا رذعتيف ءاهلثم رهم
 . ةنونجملا

 (4۱۸/۹) ينغملا عجار

 زاج «ةلقاع تناك ول ؛ربجت نمم تناك نإ ةنونجملا

 .اهرابجإ كلمي نمل اهجيوزت

 ۱۲ /۹) ينغملا عجار

 زوجي الو «حاکنلا هل لبقی هناف «نونجمل جوزت اذإ

 .هلوبق يف هل نذأي نأ

 (4۱۷ )٩/ ينغملا عجار

 ةأرما نم رثكأب هوتعملا جوزي نأ بألل روجي ال

 ًالذب نوكيف ءاهيلع ةدايز ىلإ هتجاح مدعل «ةدحاو

 . هيلإ هب ةجاح ال اميف هلامل

 ۱۸ /۹) ينفملا عجار

۰۸ 



 قدم هل برضت مل ۰۲ هتع نونجملا ةأرما تعا اذإ ۸

 . هرارق ال مکح الو «جوزلا رارقاب الإ - تيثت ال اهنأل

 )47١/9( ينغملا عجار

 نج مث ةدملا هل تبرض ءحیحص وهو ةّثعلاب رقأ اذإ - ۹

 ءخسفی مل ءخسفلاب ةأرملا تبلاطو «ةدملا تضقناو

 اركب تناك ناو «هلوق لوقلاف ءًابيث تناك نإ اهنأل

 تداعف اهئطو هنأ وأ ءاهسفن هايإ اهعنم ىعداف

 «هسفن نع ربعي ال ناك اذإف ءاهفالحتسا هلف ءاهترذع

 .هيلع خسفي ملف «هتلاق ام تبثي الو ؛فلحتسی مل

 )٦٢٢/۹( ينغملا عجار

 ءامغإ وأ نونجب هلقع لاز مث «حاکنلا بجوأ اذإ - ٠

 ام هنأل .هدعب لوبقلا دقعني ملو «باجيإلا مكح لطب
 . لقعلا لاوزب لطبف ادقع نكي مل لوبقلا هّماضی مل

 )٦٦٤/٤((: ينغملا عجار

 ضرم نم ضراعل ءطولا نع هزجع نأ ملع نم - ۱

 ال «نینع لجرو :ضرتعاو ضرع يأ ءنعیو نعي ْنع نم )
 نع لجرلا ٌنعو .لاجرلا یهتشت ال : ةنینع ةأرماو .ءاسنلا ديري

 .رحسلاب اهنع عنُم وأ «كلذب هيلع يضاقلا مكح اذإ «هتأرما

 .۔(٦٦٦۲۲ )٦/ حاحصلا .ةّتعلا هنم مسالاو

۹ 



 .ةدم هل برضت مل «لاوزلا وجرم

 Ae) /°1( يتغملا عجار

 یجری ال ضرم وأ ربکل ءطولا نع هزجع ناك اذإ - ۲
 قلخ نم ینعم يف هنأل قدملا هل تبرض «هلاوز

 . كلذك
 (۸۰/۱۰) ينغملا عجار

 اهماقم بألا ماق ءةنونجملا وبأو جوزلا فلتخا اذإ - ۳

 نيميلاف .تلقع ىتح فلحي مل ناف «نيميلا يف

 .اهل قحلا نأل ءهنود اهيلع

 (۱۳۹/۱۰) ينغملا عجار

 اهقادص طقسی هجو ىلع «نونجملا ةأرما تناب اذإ _ ۶

 يلول نكي مل ءاهحاكن هب خسفنی ام لعفت نأ لثم

 .قادصلا نم ءيش نع وفعی نآ نونجملا

 (۱۳۹/۱۰) ينغملا عجار

 ناف .سنالل مسقلا نأل .هتاجوزل ضیرملا مسقیو - ۵

 مل ناف .نهدنع نوکلا يف نهنذأتسا .كلذ هيلع قش

 نهلزتعا وأ ةعرقلاب نهادحإ دنع ماقآ «هل ذأ

 .بحأ نإ ًاعيمج

 )۳1/۱۰( ينغملا عجار



 يلولا هب فاط «هنم فاخی ال ًانونجم جوزلا ناك اذإ - 7

 ال هنأل «هیلع مسق الف نم فاخی ناك ناو . نهیلع

 .ةدئاف الو سنآ هنم لصحی

 (۲۳۶۰/۱۰) ينغملا عجار

 يهف .اهنم فاخی الو ءةنونجم ةجوزلا تناك اذإ - ۷

 ال هنأل اهل مسق الف ءاهنم فاخ ناو «ةحيحصلاك

 .اهب الو سنآ اهل لصحی الو هسفن ىلع اهنمأي
 (۲۳۷/۱۰) ينفملا عجار

۷۱ 



 یز

 لصف

 ءالیالاو قالطلاو ''علخلا لئاسم

 حص «هنود امف ءاهنم هئاریمب ةضيرملا تعلاخ اذإ

 . ةدايزلا تلطب قدایزب هتعلاخ ناو « عوجر الو

 (۳۱۳ /۱۰) ينغملا عجار

 امم رثکاب اهل ىصوأو «هتوم ضرم يف اهعلاخ ول
 .اهئاریم نم رثکآ اهوطعي ال نأ ةثروللف .ثرت تناك

 (۳۱۳ /۱۰) ينغملا عجار

 نم يه سیلو «لاملا يف فرصت هنأل «ملخلا يف

 علخو «يمتاخ تعلخو «يبوث تعلخ :كلوق نم : علخلا
 اهقالط ىلع هتدارآ :اهلعب ةأرملا تعلاخو .لزع يأ «یلاولا

 .اعلاخت دقو ةعلخلا :مسالاو ؛علاخ يهف .هل اهنم لذبب
 ةيلحو .(۱۲۰۵/۳) حاحصلا .ةعلتخم يهف ؛تعلتخاو
 ۰۱۷۰ : ءاهقفلا

۷۲ 



(۱) 

 هل سيل هنال «نذأي مل وأ يلولا هيف نذآ ءاوسو «هلهأ

 . عربتلاک اذهو ؛تاعربتلا يف نذالا

 ١١۰۷ /۱۰) ينغملا عجار

 ةبلاطملا اهل سيلف «ةنونجم ةأرملا تناك اذإ

 اهیلول سیلو «ربتعم ريغ اهلوق نأل «"ةئيفلاب
 اهریغ موقی الف توهشلا هقيرط اذه نأل ءاهل ةبلاطملا

 . هيف اهماقم

 ۳۷/۱۱ ينغملا عجار

 وأ ضرم نم «ءطولا عنمي رذع يلوملل ناك اذإ
 «هناسلب ءيفي نآ همزل «هریغ وأ قح ریغب سبح

 .اهتعماج تردق یتم لوقيف

 (4۳/۱۱) ينغملا عجار

 تردق ول :لوقی نأ هتئيفف «للش وأ بجل زجاعلا

 . اهتعماجل

 (4۳/۱۱) ينغملا عجار

 قرشملا بناج نم عجر اذإ : لظلا ءاف لاقي .عوجرلا :ءيفلا

 /۱) حاحصلا عجار .عامجلا :ةثیفلاو .برغملا بناج ىلإ

 .(۳۸/۱۱) ةمادق نبال ينغملاو .۱۵۷ :ءاهقفلا ةيلحو .۳

۷۳ 



 بلاطی مل ءءامغإ وأ نونجب هلقع ىلع ًابولغم ناك اذإ ۔ ۷

 هنم حصي الو .باطخلل حلصي ال هنأل ةئيفلاب

 لاوزو ةردقلا ةلاح ىلإ ةبلاطملا رخأتتو .باوجلا

 .ذئنيح بلاطي مث «رذعلا

 )44/١١( ينغملا عجار

۷ 



 لصف

 تایدلاو تاقفنلا لئاسم

 '''ۃماسقلاو دودحلاو

 سانلا ىلوأ همأف «هوتعم لفط امهلو ءاقرتفا اذإ نیجوزلا نإ ۱

 . یثنآ وأ ناك ًاركذ «اهیف طئارشلا تلمک اذإ « هتلافکب

 (4۱6/۱۱) ينغملا عجار

 .ةنامزلا دح غلبي مل اذإ ضیرملا ""لقعی -۲

 (4۸/۱۲) يتغملا عجار

 نم هلصأو «تفلح :تمسقأو .نیمیلا وهو میرحتلاب مسقلا نم (۱)

 عجار .مدلا يف ءایلوالا ىلع مسقت نامیالا يهو «ةماسقلا

 ۰۱۹۷ :ءاهقفلا ةيلحو .(۲۰۱۰/۵) حاحصلا

 لقعت لبالا نأل كلذب تیمس امنإو «ةيدلا وهو :لقعلا نم (۲)
 :اولاق یتح فرحلا اذه مهلامعتسا رثک مث ؛لوتقملا يلو ءانفب

 تیمسو .ریناند وأ مهارد هتيد تیطعآ اذإ «لوتقملا تلقع

 حاحصلا عجار .أطخ لوتقملا لقعل ةيدزملا يه اهنال «ةلقاع
 ۰۱۹۲ :ءاهقفلا ةيلحو .(۱۷۲۹/۵)

Vo 



 لقعلا لئاز لک كلذکو «نونجملا ىلع صاصق ال

 . هیلع یمغملاو مئانلا لثم «هيف رذعی ببسب
 (4۸۱/۱۱) ينغملا عجار

 هنع طقسی مل ْنَج مث .لقاع وهو «لتق اذإ

 . صاصقلا

 (۸۲ /۱۱) يتغملا عجار

 هيلع مقي مل ءّنِج مث «هرارقإب دحلا هيلع تبث ول

 (4۸۲/۱۱) ينغملا عجار

 . . هلام يف ةرافکلا همزلتو

 ((۹۸/۱) ينغملا عجار

 . ةلقاعلا هلمحت ًاطخ نونجملا دمع

 .ءيش همزلی مل «لوحلا لبق ةلقاعلا نم نج نم
 1 /۱۲) ينغملا عجار

 .هل لوق ال هنأل «همالسإ الو نونجملا ةدر حصت ال

 )۲۹٦/۱۲( ينغملا عجار

۷۹ 



 لاح يف لتقی مل ْنَج مث هتحص يف دترا اذإ - ٠

 ال نونجملاو «ةدرلا ىلع رارصالاب لتقي هنأل «هنونج

 . هتباتتسا نكمي الو «رارصإلاب فصوي

 صاصقلا نأل «لتق نجف صاصقلا هيلع بجو ول - ۱

 ببسب طقسي امنإو هتهج نم ببسب هنع طقسي ال
 .هل قحتسملا ةهج نم

 (TAV AY) ينغملا عجار

 .رخؤيالو «دحلا هيلع ماقي «هؤرب ىجري يذلا ضيرملا 7

 (۳۲۹/۱۲) ينفملا عجار

 يف دحلا هيلع ماقي «هژرب ىجري ال يذلا ضیرملا - ۳

 بيضقلاك .فلتلا هعم نمؤي طوسب خوی الو لاحلا

 «كلذ نم هيلع فیخ ناف «لخنلا خارمشو ءريغصلا

 ةبرض هب برضف «خارمش ةئام هيف '''ثغض عمج

 .ةدحاو

 (۳۳۰/۱۲) ينغملا عجار

 ثافضأو «سبایلاب بطرلا ةطلتخم شيشح ةضبق :ثغضلا )١(
 مجار .اهطالتخال اهلبوأت حصي ال يتلا ایژرلا :مالحالا

 .(۲۸۵/۱) حاحصلا

۷۷ 



 هنأ هتقافإ يف رقأف .یرخآ قیفیو ةرم نجي ناك اذإ - ۶

 يف ىنز هنأ ةنيب هيلع تماق وأ «قيفم وهو «ىنز
 ۱ .دحلا هيلعف «هتقافإ

 (۳۵۸/۱۲) ينغملا عجار

 ناو ءهيلع دح ال «نیبراحملا يف نونجملا ناك اذإ - ۵

 دودحلا لهآ نم سيل هنأل .لاملا ذخأو لتقلا رشاب

 هلیتق ةيدو هلام ىف لاملا نم ذخأ ام نامض هیلعو

 ۱ .هتلقاع ىلع
 (١/145؟) يتغملا عجار

 دقعلاب اهلهأ نم وهف «ةمذلا لهأ نونجم قافآ اذإ - ۲

 .هل دقع فانئتسا ىلإ جاتحی الو «لوألا

 (۲۱۷ /۱۳) ينغملا عجار

۷۰۸ 



 لصف

 ةيضقألاو روذنلاو داهجلا لئاسم
 ةباتکلاو قتعلاو

 ناك ول نمم ناك اذإ «لتقی براحملا ضیرملا ١

 الإ ؛حیرجلا ىلع زاهجالا ةلزنمب هنأل لتاق ًاحيحص

 الف «نیّرلا ةلزنمب نوکیف «هئرب نم ًاسوؤيم نوکی نأ
 . اهيف لتاقی لاح ىلإ ريصي نأ هنم فاخی ال هنأل « لتقی

 (۱۸۰/۱۳) ينغملا عجار

 ةرافک همزلت الو .هلاوز رظتنا .هوحن وأ صضرم نم

 .اهريغ الو

 (584 /۱۳) ينغملا عجار

 «لاوزلا وجرم ريغ راص نأ ىلإ هزجع رمتسا نمو ۳

 ۱ .ةيدفلاو ةرافکلا ىلإ راص

 (1۳6/۱۳) ينفملا عجار

۷۹ 



 الا هيلع سیلف هنع زجع مث مایصلا ريغ رذن اذإ - ع

 . ةرافكلا

 (1۳۶/۱۳) ينغملا عجار

 ضرمف هّمسی ملو «ًاعباتتم ًارهش موصی نأ رذن نم ۔ ٥
 .نیمیلا ةرافک رفکو «ینب يفوع اذاف .هضعب يف

 (16۰/۱۳) ينغملا عجار

 ىلإ راص ناو «هقطن ماقم موقت ال ضیرملا ةراشإ - ۰

 يذلا ضرملا نال .هقطن نم سایالا ققحتی لاح
 نأ زوجیف .هناسلب صتخی مل .قطنلا نع هزجعأ
 لیق ام ردي ملف .هعمس ىف وأ هلقع يف رٹا نوکی

 .سرخألا فالخب «هل

 (۲۷۱/۱4) ينغملا عجار

 ال هنأل «لاحلا يف اهل رايخ الف «ةنونجملا تقتع اذإ -

 . اهنع رايتخالا اهيلو كلمي الو .اهل لقع

 «قتعلاب ةيصولاو ۳ ریبدتلاو «توملا ضرم يف قتعلا - ۸

 دعب قتعلا يمسف .ةايحلا ربد ةافولاو . هلومب هدبع قیلعت :هانعم (۱)

 -حاحصلا عجار .ةايحلا ربد يف قاتعا هنأل «ًاريبذت توملا

۸۰ 



 « ثلثلا نم رثکآ قتعآ ناف .ثلثلا نم هجورخ ربتعی

 (۳۷۸/۱4) ىنغملا عجار

 یرجف «هلامب هلام عیب هنآل لت نم ربتعا «فوخملا

 .ةبهلا یرجم

 (41۸/۱4) ىنغملا عجار

 .مزال دقع اهنأل «نونجلاب *"ةياتکلا خسفنت ال - ۰

(01) 

 )4517/١4( ينغملا عجار

 .(4۱۲/۱4) ينغملاو .۲۰۸ :ءاھقفلا ةيلحو )

 .ًالجؤم ىدؤي هتمذ يف لام ىلع هدبع ديسلا قاتعإ : ةباتکلا
 . هيلع اقفتا امب ًاباتك هنيبو هنيب بتکی دیسلا نأل «ةباتك تيمس
 ينغملاو .۲۰۹ :ءاهقفلا ةيلحو .(۲۰۹/۱) حاحصلا عجار

 )٤ ٥٤١/٤(.

۸۱ 



 لصف

 توملا ضرم

 مذاه رکذ نم اورثكأ» :لاق هنأ يب يبنلا نع يور
 .WV) ےہ

 . (تاذللا

 ءاج دقف .رجألا بستحيو ربصی نأ هل بحتسی- ۲

 هيلإ ىلاعت هللا ثعب دبعلا ضرم اذإ» : لاق هنأ ةي ىبنلا نع

 هوؤاج اذإ وه ناف یداوعل لوقي اذام ارظنا :لاقف «نيكلم

 وهو «لجو زع هللا ىلإ كلذ اعفر «هيلع ىنثأو هللا دمح ۔

 ناو «ةنجلا هلخدأ نأ هتيفوت نإ يلع يدبعل :لوقيف «ملعأ

 نم اريخ امدو «همحل نم ًاريخ امحل هل لدبأ نأ هتيفش انأ

 .'''اہتاٹیس هنع رفكأ نأو ءهمد

 يذوحألا ةضراع عجار .هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلا هجرخأ )١(

 ١577(. /۲) هجام نبا نتسو .(54/4) ىبتجملاو )

 .(۱۰۲/۲) ریبحلا صیخلت رظناو

 )٢( ديهمتلا عجار .ًالسرم كلام هاور )٥/٦۷(.

۸۲ 



۶ 
7 

 رجآ الا نمژملا بيصت ةبيصم نم ام» :5 لاقو
 دحأ نم ام» :اضیآ لاقو .«هبیصت ةكوشلا یتح ءاهيف

 ام يدبعل اوبتکا : لاقف ةظفحلا هللا رمآ الإ هدسج يف یلتی

 .۳«يقاو يف ًادودشم ناك ام ء.حيحص وهو لمعي ناك

 . ""ةريثك ضيرملا رجأ يف ثيداحألاو

 : يئ يبنلا لوقل «هب لزن ٌرضل توملا ىنمتي الو - ۳
 دب ال ناك نإف «هب لزن ٌرضل توملا مكدحأ ٌنينمتي ال»

 اذإ ينفوتو «يل ًاریخ ةايحلا تناك ام ينيحأ :لقيلف ءالعاف

 ينمت نع يب يبنلا ىهن امنإو . “يل ًاریخ ةافولا تناك

 ًاطخست «ءالبلا لولحو «بئاصملا لوزن دنع توملا

 . ءاذيإلا ىلع ربص مدعو «ىضر ةلقو یاضقلل

 ًاموي لاق هنأ امهنع هللا يضر سابع نبا نعو

 :لاق ؟ةنجلا لهأ نم ةأرما كيرأ الأ» :حابر نب ءاطعل

 الك ىبنلا ىلإ تءاج «ءادوسلا ةأرملا هذه :لاق .ىلب

 .هيلع قفتم )١(

 .مکاحلا هححصو (۲۳۰/۳) هفنصم يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ (۲)

 .(۲۳/۲۷) راكذتسالا باتك رظناو

 .(۲۲/۲۷) راكذتسالاو .(۵۷/۲6) ديهمتلا عجار (۳)

 )٤( هيلع قفتم .

 )٥( راكذتسالا عجار )۷۱/۲۶(.

AY 



 فورعم ءاد :عرصلا - عرصأ ينإ ب هللا لوسر اي : تلاقف
 لاقف «يل هللا اوعداف .فشکتآ يناو - نونجلاب هیبش

 تربص تنش ناو «ِكل توعد تنش نإ» :ِلكك هللا لوسر
 ينكلو ہللا لوسر اي ربصآ لب :تلاقف .ةنجلا كلو

 هللا اوعداف - اهتروع رهظت تاکرحلا كلت دنع يأ ۔ فشكتأ

 الأو رتسلاب لی هللا لوسر اهل اعدف .فشكتأ الأ
 . ؟۱)«(فشکعت

 هربخی يذلاك «هسفن لتق يف ریکفتلا نم رذحي نأ - ٤

 لمتحی الف .هژرب ىجري ال «اثیبخ ًاضرم هب نأب بیبطلا
 دق كلذب نوکیو رحتنی نأ الا هل ةاجن ال هنأ دجیو مالا

 رسخو «تاثیسلا ریفکتو رجألا تاوفب ءايندلا رسخ
 الو :لجو زع هللا لوقل «ةمايقلا موي هرظتن امل «ةرخآلا

 كلك لَمْ سو و اَميِحَر مکی ناک ها َّنِإ مکتشآ اول
 یھ

 هلأ لع کلی ناو اراک هلص کوش لو اًناَوَدُع
 وهف لبج نم ىّدرت نم» :ِهلَك يبنلا لوقلو . €46 ام 8 2 ۔ ہتازگ ۳ )٢( ےک ياس
 ىّسحت نمو .ًادبأ اهیف ًادلخم ًادلاخ منھج ران يف هنم ىدرتي

 اهيف ًادلخم ًادلاخ منهج ران يف هاّسحتي هديب همسف امس

 هديب هتدیدحف «ةديدحب  هسفن نعط  أّجوت نمو .ًادبأ

 .هیلع قفتم )١(

 .ءاسنلا ةروس نم (۳۰ ء۲۹) ناتیالا (۲)

۸٤ 



 .؟۳۸ادبآ اهیف ًادلخم ًادلاخ منهج ران يف اهیف أجوتي

 ناهكلا نايتإ نم هضرم دادتشا دنع ًاضيأ رذحيو ۔ ٥

 ىتأ نم» :هلوق يف كلذ نع ةي هيهنل «نيفارعلاو ةرحسلاو
 ىلع لزتآ امب رفك دقف لوقی امب هقدصف ءًانهاك وأ ًافارع
 ءيش نع هلأسف ًافارع ىتأ نم» :ًاضيأ لاقو . «دّمحم

 .۳۱«اموی نیعبرآ ةالص هل لبقت مل

 :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع نيحيحصلا يفو

 .ءيشب اوسيل :لاقف ؟ناهكلا نع سان هللا لوسر لاس

 نوكيف «ءيشلاب ًانايحأ نوثدحي مهنإ هللا لوسر اي :اولاقف

 اهفطخي قحلا نم ةملكلا كلت» :2ع هللا لوسر لاقف .ًاقح

 تررق نم) اهرقيف :ةياور يفو .(اهددري) اهرقرقيف ينجلا

 كلذ هنذأ يف بص هنأكف .هتببص اذإ :ًاولد هسأر ىلع

 ءاهيف :ةياور يفو ءاهعم نوطلخيف «هیلو نذأ يف (مالکلا

 .هيلع قفتم )١(

 /۲) ةيواحطلا حرش رظناو .(4۰۸/۲) هدنسم يف دمحأ هجرخأ (۲)
49 . 

 /1) دنسملا يف دمحأو .(۲۲۳۰) ثيدحلا ءملسم هجرخآ (۳)

۸. 

 ثيدحلا «ملسمو .(۳۲۱۰) ثيدحلا «يراخبلا هیلع قفتم ()

(۲۲۲۸). 

Ao 



 نع دنسملا يفف «هبرب هنظ نسحي نأ يغبنيو - 7

 «ىب يدبع نظ دنع انآ :لجو زع هللا لوقی» : ةي یبنلا
. . 8 )۱( ۱ 
 رباج نع ملسم حيحص يفو . «ءاشام يب نظيلف

 .؟۳۱«هبرپ نظلا نسحی وهو الإ مكدحأ نٹومپ 1 : ثالثب

 هضرم يف هژاجر نوکی نأ يغبني دبعلا نإ : لیق اذهلو
 هفوخ نوکی هناف ةحصلا نمز فالخب «هفوخ نم حجرآ

 ءاجرلاو فوخلا لهأ هللا حدم دقو . ””هئاجر نم حجرأ

 ةَرْخآلا رد اميآَفو اداس لی نا تضف وه نما 8 :هلوقب

 نع موج قاب :یلاعت لاقو . 4 وَر مَن ایر
 . 4 الو انو مر نوعذی عجاضملا

 )١( هدنسم يف دمحأ مامالا هجرخآ )٤۹۱/۳(.

 )۲( ثیدحلا .ملسم هجرخآ )۲۸۷۷(.

 .(40۸ /۲) ةيواحطلا حرش عجار (۳)

 . رمزلا ةروس نم )٩( ةيآلا (4)
 .ةدجسلا ةروس نم (۱7) ةيالا )٥(

۸۹ 



 لصف

 ضیرملا جلاعت
 اذه ىلإو .يوادتلاو ءاقرتسالاو جلاعتلا ضیرملل حابی

 يتلا «نیملسملا ةنس نم نإ :اولاقو ءاملعلا روهمج بهذ

 عزفلا ايب مهيبن نع اهل مهتياورل ءاهموزل مهیلع بجي
 يف مهب ءالبلا لوزن دنعو «مهل ضرعي رمألا دنع هللا ىلإ

 «نآرقلا ةءارقو «ءاقرتسالا ىلإو ءرش لك نم هللاب ذوعتلا

 راك هنع ةيورملا هلاعفأو هلاوقأب اوجتحاو .ءاعدلاو ركذلاو

 : كلذ ةحابإ يف

 :ڑاپ هلاوقأ - أ

 اووادت الو فلا دابع اووادت» : دبع هلوق :اهنمو

 . اود هل لزنآ الإ ءاد لزني مل هللا نإف «مارحب

 ثيدحلا «دواد وبأو .(۲۷۸/۶) دنسملا ىف دمحآ هاور (١)

 ثيدحلا هجام نباو . (YA) ثيدحلا «يذمرتلاو .(۲۸۵۵)

(TE) 

AY 



 ةطرش وأ «لسع ةبرش يف :ةثالث يف ءافشلا» : ةي هلوقو

 یادوسلا ةبحلا يف» اي هلوقو .۲۳«ران ةيك وأ ءمجحم

 .توملا :ينعي .؟”«ماسلا الإ ءاد لك نم ءافش

 ."”(نيعلل ءافش اهژامو «نملا نم ةأمكلا» :ع هلوقو

 رمت نم ةوجع نم تارمت عبس حّبصت نما :25 هلوقو
 .*"هرحس الو رمس مويلا كلذ هرضی مل «ةيلاعلا

 : راك هلاعفأ - ب

 .۳)«هرجآ ماجحلا ىطعأو طعتساو مجتحا دقفل

 حابآو «ةيقرلاب مهرمأو «هباحصأ یقرو واي هسفن یقرو

 يقرتسيو «نیسحلاو نسحلا ذّوعي ناکو «ةيقرلاب لكألا

 فينح نب لیهسل لاستغالاب ةعيبر نب رماع رمآو .""امهل
 . "ةرارز نب دعسأ ةي هللا لوسر یوکو .نیغلا نم

 .۳«هاوکو ًاقرع بعك نب یی نم عطق هنأ» :يورو

 .(۱۳۱/۱۰) يراخبلا هاور (۱)

 . هيلع قفتم (۰6۲)۳(۰)4)
 )٥( هيلع قفتم .

 زنکو .(۲۷۵ ۰۲۷/۰) دیهمتلا : راثالا هذه جیرخت يف مجار )٦(

 )١5/5(. لامعلا

 فنصملا يف قازرلا دبعو .575ص :أطوملا يف كلام هجرخآ (۷)
 .(۹۸/) دئاوزلا عمجم رظناو .(4۰۷/۱۰)

 -هجام نباو .(۲۵۰/۲) يذمرتلاو .(۳۳۳/۲) دواد وبآ هجرخآ (۸)

۸۸ 



 ةحيحصلا ثيداحألا يف :هللا همحر میقلا نبا لاق

 عفد هيفاني ال امك «لكوتلا يفاني ال هنأو «يوادتلاب رمآلا

 ةقيقح متت ال لب ءاهدادضأب دربلاو رحلاو شطعلاو عوجلا
 تايضتقم هللا اهبصن يتلا بابسالا ةرشابمب الإ ديحوتلا

 سفن يف حدقي اهليطعت نأو ءًاعرشو ًاردق ءاهتاببسمل

 'ثیح نم هفعضيو تمکحلاو رمألا يف حدقي امك «لكوتلا

 زجع اهكرت ناف «لکوتلا نم ىوقأ اهكرت نأ اهلطعم نظي
 يف هللا ىلع بلقلا دامتعا :هتقيقح يذلا ؛لکوتلا يفاني

 يف هرضي ام عفدو «هایندو هنيد يف دبعلا عفني ام لوصح
 ةرشابم نم «دامتعالا اذه عم دب الو .هايندو هنيد

 لعجي الف ؛عرشلاو ةمكحلل الطعم ناک الاو «بابسألا

 . 'زجع هلكوت الو «ًالكوت هزجع دبعلا

 دق هنأ :هب لوقأ يذلاو :هللا همحر ربلا دبع نبا لاق

 نوربصي موق ءاهئاملعو اهفلسو ةمألا هذه رايخ نم ناك

 ملف ءءابطألا مهعمو «هللا اهفشكي ىتح ضارمألا ىلع
 ننسلا نم ةنس ةجلاعملا تناك ولو .ةجلاعملا كرتب اوباعي

 ؛يوادتلاو ءاقرتسالا كرت نم قحل دق مذلا ناكل «ةبجاولا

 /5) ديهمتلاو )۸٥/٥(. دئاوزلا عمجم رظناو = )١/١۳(.

۷3 

 .(۱۰/4) داعملا داز (۱)

۸۹ 



 عضاوملاو ةيدابلا لهأ ناکلو ؛هلاق ًادحأ ملعن ال اذهو

 مهنيد يف صقنلا مهیلع لخد دق یابطألا نع ةيئانلا

 لیمل «ةحابإ - ملعآ شاو - يوادتلا امناو ؛كلذ مهکر تل

 هنأ ال .«باتک لجأ لکلو» :هوحن اهنوکسو «هيلإ سوفللا
 ال هب قوثوم ٌملع كلذب ملعلا نأ الو بجاو هنأ الو ءةنس

 . "”ردقلا ىلع ةفوقوم ةبرجتو رطخ وه لب ؛فلاخی

 )١( ديهمتلا عجار )۲۷۸/۵(.



 لصف

 يوادنلا عاونآ

 لعفلاب يوادتلاف كرتلاب وأ لعفلاب نوکی دق يوادتلا

 يطاعتو «ضیرملا لاحل ةمتالملا ةيذغالا لوانتب نوکی

 اهریغو يكلاو ةماجحلاو دصفلاب نوکیو «ریقاقعلاو ةيودألا

 . ةيحارجلا تایلمعلا نم

 عانتمالاب كلذو «ةيمحلاب نوکیف .كرتلاب يوادتلا امأو

 عانتمالاب ناك ءاوس «هيلإ هبلجی وأ ضرملا ديزي ام لک نع
 ءاودلا لامعتسا نع عانتمالاب وأ «ةنيعم ةبرشآو ةمعطآ نع

 .ضرملا ةدح نم ديزي ناك اذإ هسفن

 ١ مرحملاو سحللاب يوادتلا :

 مل هللا نإ» : ةي هلوقل "ةلمجلا ثيح نم سجنلاو

 ۔(۲/١۹٦) ةيدنلا ةضورلاو .(۳۶۳/۱۳) ينغملا عجار قلل

۹۱ 



 هللا نإ» :ع هلوقلو .۲۳«مکیلع مرح امیف مکءافش لعجی
 الو اووادتف «ءاود ءاد لكل لعجو یاودلاو ءادلا لزنآ

 .۳۳«مارحلاب اووادتت

 :بهذلاو ریرحلا سبلب یوادتلا - ۲

 وأ ةكحل لاجرلل ریرحلا سبل زاوج ىلع ءاهقفلا قفتا
e (۳ ۰ 1 0 8ىلع اوقفتا امك ."”ريرحلا سبل هعفني «ضرم وأ لمق  

 ّنسلا ذاختا مهضعب زّوجو ءبھذلا نم فئألا ذاختا زاوج

 . ةلمنألاو

 : نيعلا نم ءوضولا ۳

 نب ةمامآ يبآ نب دمحم نع كلام هاور اميف ةي هلوقل

 «يبأ لستغا :لوقی هابآ عمس هنأ .فینح نب لهس

 ةبج عزنف (ةفحجلا برق عضوم) رارخلاب «فينح نب لهس
 الجر لهس ناکو :لاق ءرظني ةعيبر نب رماعو «هیلع تناك

 تیر ام :ةعیبر نب رماع هل لاقف :لاق دلجلا نسح ضيبأ

 )١( ننسلا يف يقهيبلاو .(۷۸/۱۰) ًاقیلعت يراخبلا هجرخآ )۱۰/

.)6 

 ۲٦٦(. /۲) ريدقلا ضيف رظناو .(۲۱۷/4) دواد وبأ هجرخأ (۲)

 .(۱۱۳/4) نيدباع نبا ةيشاح )۳۰٣/۲(. ينغملا عجار (5):()

۹۲ 



 دتشاو .هناکم لهس كعوف :لاق .ءارذع دلج الو ؛مویلاک

 هنأو :كعُو الهس نأ :ربخاف ةي هللا لوسر يتأف .هکعو

 هربخأف للك هللا لوسر هاتأف ؛ہللا لوسر اي كعم حئار ريغ

 : هللا لوسر لاقف ءرماع نأش نم ناک يذلاب ّلهس
 هللا كرابت :تلق يأ) تكّرب الأ ؟هاخأ مكدحأ لتقي َمالَع»

 ءٌنح نْيعلا نإ «(هيف كراب مهللا :وأ ؛نیقلاخلا نسحآ

 ا هللا لوسر عم لهس حارف «رماع هل ًاضوتف .«هل أضوت
 . 237(سأب هب سیل

 «نئاعلا نأ :ثيدحلا اذه يفو :ربلا دبع نبا لاق

 .اهب عفتني (۳ةرشن اهنأو «نيعملل لسغلابو «ءوضولاب رمؤي
 نبا هفصو ام هلسفو نئاعلا ءوضو يف ءيش نسحأو

 انكردأ يذلا لسغلا نأ :ثيدحلا ةياور وهو باهش

 حدقلاب هبحاص نيعي يذلا لجرلا ىتؤي نأ «هنوفصي انءاملع

 هدي هيف لخديف «ضرالا نم ًاعفترم هل كسميف «ءاملا هيف

 ةدحاو ٌةَّبص ههجو ىلع بصیو ءاملا نم فرغيف «ىنميلا

 هجمي مث «ضمضمیف «یرسیلا هدي لخدي مث «حدقلا يف

 رهظ ىلع ةضبق فرتغیف «یرسیلا هدي لخدی مث «حدقلا يف

 )١( دیهمتلا رظناو .(۹۳۲) ثیدحلا أطوملا عجار )٦/ ٤٣ ۲۳(.

 راکذتسالاو )۷/۲۷(.

 ۔(۸۲۸/۲) حاحصلا عجار .ةيقرلاو ذیوعتلاک يهو (؟)

۹۳ 



 «هبقع ىلع هدي نا وهو «حدقلا يف ةدحاو ةبص ینمیلا هفک

 كلذ لثم لعفیو .یرسیلا هدي قفرم يف كلذ لثم لعفي مث
 یرسیلاو «هعباصآ لوصآ دنع نم ینمیلا همدق فرط يف

 «ىنميلا هفتک ىلع بصیف «یرسیلا هدي لخدی مث «كلذك

 هرازإ ةلخاد سمغي مث «ىرسيلا يف كلذ لثم لعفي مث

 هّبصي ىتح ء حدقلا هدي يف يذلا موقي مث «ءاملا يف ینمیلا

 .۲هءارو ضرألا

 ٤ - نیعلا نم ةيقرلا :

 عامتجا دنع یقرلاب يوادتلا زاوج یلع ءاهقفلا عمجآ

 هثامسأب وأ یلاعت هللا مالکب نوکی نأ :اهدحآ : طورش ةثالث

 فرعی امہ وأ «يبرعلا ناسللاب نوکی نأ :يناثلا . هتافصو

 اهتاذب رثؤت ال ةيقرلا نأ دقتعی نأ : تلاثلا . هریغ نم هانعم

 . ىلاعت هللا نذاب لب

 :لاق هنع هللا يضر كلام نب فوع ىور امل كلذو

 يف ىرت فيك «هللا لوسر اي :انلقف ةيلهاجلا يف يقرن انکا
 ام ىقرلاب سأب ال مکاقر ٗیلع اوضرعا : ي لاقف ؟كلذ

 )١( راكذتسالا عجار )۷/۲۷(.

 قباسلا عجرملا (؟) )۱۸/۲۷(۰

۹٤ 



 . كرش هيف نكي مل

 هنأ «يكملا سيق نب ديمح نع كلام ىور املو

 يبأ نب رفعج يتباب هي هللا لوسر يلع لخد» :لاق

 يأ) ؟نيعراض امهارأ ىل ام :امهتنضاحل لاقف «بلاط

 عرست هنإ «هللا لوسر ای :امهتتضاح تلاقف (مسجلا يلیحن

 ام يردن ال انآ الإ امهل يقرتسن نأ انعنمی ملو «نيعلا امهيلإ
 ءامهل اوقرتسا» :ِةَِلَك هللا لوسر لاقف . كلذ نم كقفاوي

 .۳«نیعلا هتقبسل «ردقلا ءيش قبس ول هناف

 نأ ىلع لیلد ثیدحلا اذه يفو :ربلا دبع نبا لاق

 هللا ردق اذإ ءاهنم عفنت ىقرلا نأو ءاهب ىذأتي قح نْيعلا
 ىقرلا ليبسو .هل كيرش ال هناحبس هديب ءافشلاف .كلذ

 نيب ًافالخ ملع الو :لاق ."”بطلاو جالعلا رئاس ليبس

 ةغدل يهو) ةمحلاو نيعلا نم ءاقرتسالا زاوج يف ملعلا لهأ

 هللا ءامسأب ةيقرلا تناك اذإ ءاهلثم ناك امو (برقعلا

 لوزن دعب كلذ ناكو «هب ٌيقرلا زوجي اممو «لجو زع

 )١( ملسم هاور )۱۷۲/6(.

 ۲٦٢(. /۲) دیهمتلا رظناو .(۹۳۹) ثیدحلا ءأطوملا عجار (؟)

 .(۱8/۲۷) راکذتسالاو

 )٣( راکذتسالا عجار )۲۷/ ۰۱5

۹ 



 . "”ءادلاو ةلعلا روهظو ءءالبلاو عجولا

 ىقرلا يف راثآلاو فای يبنلا نع كلذ تبث دقو :لاق

 يقرلا :ملعلا لهأ نم ةعامج لاقو .ىصحت نأ نم رثكأ

 .نْیعلا ريغو نْيعلا نمو «ملآ لك نمو ؛عجو لك نم زئاج
 : ثيدح مهتجحو

 ولكي هللا لوسر ىتأ هنأ» : صاعلا يبأ نب نامثع أ

 لاقف :لاق ينکلهي داك دق عجو يبو :نامشع لاق

 ذوعأ :لقو «تارم عبس كنيميب هحسما» : ي هللا لوسر

 «كلذ تلقف :لاق .«دجأ ام رش نم هتردقو هللا ةزعب

 .۳«مهریغو يلهآ اهب رمآ لزأ ملف .يب ناك ام هللا بهذأف

 ءالبلا عفدي يقرلا نأ :ثيدحلا اذه يفو :ربلا دبع نبا لاق

 نمل «عاجوألا ةجلاعم ىوقأ نم وهو «هب هللا هفشكيو
 . "”حيرصلا قيفوتلاو حيحصلا نيقيلا هبحص

 ايي هللا لوسر نأ :اهنع هللا يضر ةشئاع نع ب

 :تلاق .ثفنيو تاذوعملاب هسفن ىلع أرقي یکتا اذإ ناك

 .(۱۸/۲۷) راكذتسالاو .(67١/؟75) ديهمتلا عجار (١)

 )١( ديهمتلا رظناو .(445) ثيدحلا ءأطوملا عجار )۲۹/۲۳(.

 راکذتسالاو )۲۷/ ۲۷(.

 .(۲۹/۲۳) دیهمتلا رظنا (۳)

 ۹٦



 .٭''اھتکرب ءاجر 0(

 ٥ ىمحلا نم ءاملاب لسغلا ۔ :

 یمحلا) : لاق اپ ہللا لوسر نأ يور امل كلذو - أ

 .۲«ءاملاب اهوئفطأف « منهج حیف نم

 اذإ تناك ركب یبآ تنب ءامسآ نأ يور املو  ب

 هتبصف ءاملا تذخأ ءاهل وعدت «تمح دقو ةأرملاب تيتأ
 نأ انرمأي ناك ای هللا لوسر نإ :تلاقو ءاهبيج نيبو اهنيب

 ءامسأ نإ :هللا همحر ربلا دبع نبا لاق .۳)ءاملاب اهدربن

 لاو - ءاملاب ديربتلا نأ ىلع لدي ام «كلذ اهلعف يف تكح

 نأ كلذو هبیج نيبو مومحملا نيب بصلا وه  ملعأ
 نمف .هدسج ىلإ لصي ىتح هقنعو هقوط نيب ءاملا بصي
 نم ءافشلا هل توجر - حیحص نيقي هعم ناکو - كلذک لعف

 )١( راکذتسالاو .(۱۲۹/۸) دیهمتلا رظناو هيلع قفتم )۲۸/۲۷(.

 . مزمز ءامب اهودربأف :یرخآ يفو .اهدوربأف :ةياور يفو قفز

 رظناو .يراخبلا اهاور ةيناثلاو .هيلع قفتم ىلوألا ةياورلاو
 )٦٦/٤۷(. راكذتسالاو .(۲۹۲ /۲۶) ديهمتلا

 /۲۷) راکذتسالاو .(۲۲۷/۲۲) دیهمتلا عجارو .هیلع قفتم )۳(

۹۹3 

۹۷ 



 هللا يضر سابع نبا نع لقنو .2”هللا ءاش نإ یمحلا

 اهنإ :لاق مث هسبل مث هبوث لب «مح اذإ ناك هنآ» :امهنع
 :ربلا دبع نبا لاق .'''(ءاملاب اهودربأف ءمنهج حيف نم

 . شا ءاش نإ ًاضيأ نسح سابع نبا ليوأتو

 :میرکلا نآرقلاب ءافشتسالا 5

 نم ُلَّربِبِو# :ىلاعت هلوق بابلا اذه ىف لصألا

 لا نيا دیر الو َنيِنِمْؤمْلِل ةو هان وه ام نارفلآ
 ءافش نآرقلا نوک يف ءاملعلا فلتخاو .9©24 اَراَسَح

 :نيلوق ىلع

 ضارمألا نم هب ءافشتسالا عرشي ال هنأ :امهدحأ

 ةلازإو ءاهنع لهجلا لاوزب «بولقلل ءافش وه لب «ةيندبلا
 مهفل لهجلا صضرم نم بلقلا ءاطغ فشكلو «بيرلا

 :ىلاعت هلوقل «ىلاعت هللا يلع ةلادلا رومألاو «تازجعملا

 یف ام اشو كيت نی ہوم کتاب دک شالا ایل
 . "رودس

 )١( ديهمتلا عجار )۲۲۷/۲۲(.

 ٤۹(. /۲۷) راكذتسالاو .(۲۲۸/۲۲) قباسلا عجرملا (۴)ء(۲)

 .ءارسالا ةروس نم (۸۲) ةیالا )٤(

 .سنوی ةروس نم (۵۷) ةيالا )٥(

۹۸ 



 ذیوعتلاو یقرلاو ضارمألا نم ًاضيأ ءافش هنأ : يناثلا

 ءافشتسالا اوزوجف «ءاهقفلا روهمج بهذ اذه یلاو .هوحنو

 .*"ةحتافلا غودلملا وأ ضیرملا ىلع أرقي نأب نآرقلاب

 :ةمئألا یور امل كلذو

 مهیف ءامب اورم يب يبنلا باحصأ نم ًارفن نأ -

 :لاقف «ءاملا لهأ نم لجر مهل ضرعف «میلس وأ غيدل

 .ًاميلس وأ ًاغیدل الجر ءاملا يف ناف ؟قار نم مكيف له
 (منغ) ءاش ىلع باتكلا ةحتافب أرقف مهنم لجر قلطناف

 ىلع تذخأ :اولاقو كلذ اوهركف .هباحصآ ىلإ ءاشلاب ءاجف

 هللا لوسر اي :اولاقف «ةنیدملا اومدق ىتح ؟ًارجأ هللا باتك

 قحأ نإ» : هلك هللا لوسر لاقف .ًارجأ هللا باتك ىلع ذخأ

 يبا ثيدح نم ظفل يفو .«هللا باتك ًارجأ هيلع متذخأ ام

 ءاومستقا «متبصأ» :لاق يب يبنلا نأ» :يردخلا ديعس

 . الك يبنلا كحضو .«امهس مكعم يل اوبرضاو

 يميمتلا تلصلا نب ةجراخ ثيدح يفو - ب

 اپ يبنلا نأ باتكلا ةحتافب نونجملا ةيقر يف هنع هللا يضر

 )١( نیدباع نباو .(۱۷۰/۹) ةيطع نبا ریسفت عجار )۲۳۲/۰(.

 عانقلا فاشک .(594 /۲) ةيدنلا ةضورلا )۸۱/۲(.

 . هیلع قفتم (۲)

۹۹ 



 ةيقرب تلكأ دقل لطاب ةيقرب لكأ نمل يرمعلف ءاهذخ» : لاق

 تناك اهنآ :اهنع هللا يضر ةشئاع نع يور املو  ج

 يف ثفنیو «ذوعتلا أرقي يأ یاملا يف ذوعي نأ ًاسأب یرت ال

 نأ سأب ال :دهاجم لاقو .ضیرملا هب جلاعی مث املا

 سابع نبا رمأو» .ضیرملا هیقسیو هلسغیو نآرقلا بتكي
 نم نیتیآ ةدالولا اهیلع ترسعت ةأرمال بتکی نأ الجر

7 1 
 یقفسو |سغي مث تاملكو «نآرقلا

 :ةروثأملا راكذألاو ةبسانملا ةيعدألاب ءافشتسالا - ۷

 نأ اهنع شا يضر ةشئاع نع يورامل أ

 «ىنميلا هذيب حسمي « هتیب لهأ ذوعي ناك : لپ هللا لوسر

 تنأ فشاو سأبلا بهذآ «سانلا بر مهللا» :لوقيو

 . «ًامقس رداغي ال ءافش كؤافش الا ءافش ال «ىفاشلا

 الب یبنلا لیربج یتآ» :لاق دیعس یبآ نعو ۔ ب

 هللا مسب :لاق .معن :لاق ؟تیکتشا «دمحم اي :لاقف

 ثیدحلا دواد وبأو .(۲۱۱/۰) دنسملا ىف دمحأ هجرخآ )١(

 )۲٢١۹/۸(. فارشألا ةفحت ىف امك «ىئاسنلاو .(۳6۲۰)
 .(4۹۵ /؟) ةیدنلا ةضورلا يف راثآلا هذه عجار (؟)
 .(۲۰۹/۱۰) يراخبلا هاور (۳)

۱۰۰ 



 نيعو سفن لك رش نمو «كيذؤي ءيش لك نم «كيقرأ

 ."«كيفشي هللا ةدساح

 نم الجر نآ هنع هللا يضر ةريره يبآ نعو  ج

 :او هللا لوسر هل لاقف «ةلیللا هذه تمن ام :لاق ملسأ

 لاقف برقع ينتغدل :لاقف ۰۲«یش يأ نس

 ذوعأ :تیسمآ نيح تلق ول كنا امآ» ١ : قل هللا لوسر

 .'''ہكرضت مل «قلخ ام رش نم تاماتلا هللا تاملكب

 نهلوقأ تاملك الول» :لاق :رابحألا بعك نعو د

 ؟نه امو :هل ليقف ء(رحسلاب ينعي) ًارامح دوهي ينتلعجل

 نم مظعأ ءيش سيل يذلا ميظعلا هللا هجوب ذوعأ :لاقف

 ءرجاف الو رب نهزواجي ال يتلا تاماتلا هللا تاملكيو

 نم ملعأ مل امو اهنم تملع ام ءاهلك ىنسحلا هللا ءامسأبو

 . ””(أرذو أربو قلخ ام رش

 نباو )١95/4(. ةضراع يذمرتلاو )۱۷۱۸/٤(. ملسم هاور )١(

 .(۱۱6/۲) هجام

 /۲۱) دیهمتلا رظناو .(۹۰۱) مقرب أطوملا يف كلام هاور (؟)

 .(4۷ /۲۷) راکذتسالاو ۱

 /۲۷) راکذتسالا رظناو .(۹۰۱) مقرب أطوملا يف كلام هاور (۳)
۷ 

6١ 



 : مزمز ءام نم برشلا - ۸

 امل مزمز ءام) : دي هلوق نم يور امل كلذو أ

 عبشل هبرش نمو فلا هامش يفشتسي هبرش نمف هل برش

 .؟«هامظ هللا عطق هئمظ عطقل هبرش نمو شا هعبشأ

 منهج حيف نم یمحلا نإ» : چٹ هلوقلو - ب

 .۲۳«مزمز ءامب اهودرباف

 ءافشو ًاعساو ًاقزرو ًاعفان ًاملع كلأسأ ينإ مهللا : لاق مزمز
)۳( 

 . ٴاءاد لک نم

 :ةقدصلا - ٩

 باوث ريغ ىلع ءاطع اهنأل ةقدص تیمس امناو

 امل كلذو .*"ةعاطلا ىف اهیطعم قدص ىلع ةلاد لجاع

 : يور

 )١( هتنس يف ينطقرادلا هاور )۲۸۹/۲(.

 حتف :ثيدحلا هقف يف رظناو )۳۲٦٣( ثيدحلا «يراخبلا هاور (۲)

 .(۲۲۸/۲۲) ربلا دبع نبال ديهمتلاو )١87/٠١(. يرابلا

 ۲۸۸/۲(۰) هننس يف يتطقرادلا هاور (۳)

 )٤( ءاهقفلا ةيلح : 45.

۱۰ 



 لاق :لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نع - أ

 مكاضرم اووادو «ةاكزلاب مكلاومأ اونّصح» :ِكي هللا لوسر
 . "”«ءاعدلا ءالبلل اوُدعأو ءةقدصلاب

 نإ» :لاق هلك يبنلا نع ةديح نب ةيواعم نع ب
 يقت فورعملا عئانص ناو .برلا بضغ ئفطت رسلا ةقدص
 ءرقفلا يفنتو رمعلا ديزت محرلا ةلص ناو یوسلا عراصم

 نم زنك هنإف اب الإ ةوق الو لوح ال :لوق نم رثكأو
 .۳۳«مهلا اهاندأ ءاد لك نم ءافش اهيف ناو ءةنجلا زونك

 يف ميعن وبأو .(۱۵۷/۱۰) ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور )١(

 .«كورتم وهو يفوكلا ريمع نب ىسوم
 /۱۹) ريبكلا مجعملا عجار . طسوالاو ریبکلا يف يناربطلا هاور (؟)

 نب ةقدص هیفو :(۱۱۵/۳) دئاوزلا عمجم يف لافو ۱

 غبصآ هیفو :ًاضيأ لاقو .ةعامج هفعضو ميحد هقثو ہللا دبع

 عمجم عجار .فالخ مهيفو ءاوقثو هلاجر ةيقبو .فورعم ريغ
 ١95(. /۸) دئاوزلا

۱۰۳ 



 لصف

 اهبادآو ضیرملا ةدايع يف

 ١ - ضیرملا ةدايع قحتسی :

 هللا يضر بزاع نب ءاربلا نع يور امل كلذو أ

 عابتاو «ضیرملا ةدايعب قم هللا لوسر انرمآ» :لاق هنع

 ةرصنو مسقملا رارباو سطاعلا تیمشتو «ةزانجلا
 .۳«مالسلا ءاشفاو يعادلا ةباجاو «مولظملا

 : ةا هللا لوسر لاق :لاق كلام نب بعک نع  ب

 اذإف ,سلجی یتح ةمحرلا ضوخی لزي مل ًاضيرم داع نم»
 يف هللا ءاش نإ متعفشتسا دقو ءاهيف عفشتسا «هدنع سلج

 8 (7«ةمحرلا

 لاق :لاق هللا دبع نب رباج نعو اج

 .هيلع قفتم )1١(
 عجار . نسح هدانساو طسوالاو ریبکلا يف يناربطلاو دمحأ هاور (۲)

۱۰ 



 ةمحرلا ضوخی لزي مل ًاضيرم داع نم» :ک هللا لوسر
 :ةياور یفو .*«اهیف سمتغا سلج اذإف ؛سلجی یتح

 . «اهيف سمغنا)

 ضاخ ضيرملا لجرلا داع اذإ» :ًاطوملا ةياور يفو
۳( 

 . (هيف ٹر دنع دعق اذإ یتح ةمحرلا

 نم ةعامج اهاور ةريثك راثآ ةدايعلا لضف ىفو

 . ةراحصلا

 : هاقرو هل اعد ضیرملا ىلع لخد اذإ بحتسیو - ۲

 :تلاق اهنع هللا یضر ةشئاع نع يور امل كلذو أ

 ناکملا ىلع هدي عضي ًاضيرم داع اذإ ةي هللا لوسر ناک»

 . “”«سأب ال هللا مساب :لوقي مث ءملأي يذلا

 لخد ةي هللا لوسر نأ كلام نب سنأ نعو ب

 عجار .حيحصلا لاجر دمحآ لاجرو رازبلاو دمحآ اور )١(
 .(۲۹۷/۲) عمجملا

 .(۲۷/۲4) ربلا دبع نبال دیهمتلا عجار (۲)

 .(۲۷۳ )۲٢/ دیهمتلا رظناو .(۱۷۱۸) ثیدحلا ءأطوملا (۳)

 .(۲۹۷/۲) دئاوزلا عمجمو .(۲۷۰/۲۶) ديهمتلا عجار )٤ر

 )٥( دئاوزلا عمجم عجار .نوقثوم هلاجرو یلعی وبآ هاور )۲/

  ۹۔

۱۰۵ 



 .؟"«روهطو ةرافک» : لاقف مومحم وهو يبارعآ یلع

 ناک» :لاق سابع نبا نع يورامل- أ

 .«هسأر دنع سلج ضيرملا داع اذإ ل هللا لوسر

 داع اذإ لي ىبنلا ناك» :لاق ًاضيأ هنعو  ْب

 هللا لأسأ :تارم عبس لاق مث «هسأر دنع سلج ضيرملا

 هلجأ يف ناك نإف .«كيفشي نأ ميظعلا شرعلا ٌبر ميظعلا
 )۳ ۲ ےہ

 رمعلاو ءافشلاب ضيرملا سفن بييطت بحتسي - ٤
 : لیوطلا

 : لاق هنع هللا یضر يردخلا دیعس ىبأ نع يور امل-آ

 يف هل اوشٌنف ضیرم ىلع متلخد اذإل : ال هللا لوسر لاق

 .9*۲«هسفن بیطیو ءًائيش دری ال كلذ ناف «(رمعلا لوطب) هلجأ

 .(۲۹۹/۲) دئاوزلا عمجم .تاقث هلاجرو دمحأ هاور (۱)

 .(۲۹۷ /۲) دئاوزلا عمجم . حیحصلا لاجر هلاجرو ىلعي وبآ هاور (؟)

 بدألا حيحص يف وهو .۵۳۱ :درفملا بدألا يف يراخبلا هاور (۳)

 .١5ا/ :درفملا

 ثيدحلا ءهجام نباو .(۲۰۸۷) ثيدحلا «يذمرتلا هاور )٤(

(۱۳۸). 

۱۰۹ 



 ٥ - ةيصولاو ةبوتلا يف ضیرملا بیغرت بحتسیو :

 هلو ؛نیتلیل تيبي ملسم یرما قح ام» :لاق هنأ لی يبنلا
 ."«هدنع ةبوتكم هتیصوو الإ ؛هیف يصوي ءيش

 ضرملا ناک اذإ روفلا ىلع ضيرملا ةدابع بحتسیو - ٦

 الا ضیرملا دوعي ال ناک» :ِةْكَي ىبنلا نأ يور امل - أ
(OD J:1  

 . (ثالث دعب

 موي لوأ ضيرملا ةدايع» :لاق سابع نبا نعو - ب

 .۳"«عوطت كلذ دعبو لس

 : ةدايعلا فیفخت بحتسیو - ۷

 لضفأ» :لاق هیبآ نع سوواط نبا نع يور امل أ
 لجرلا لوطي ال نأ وه :حاضو نبا لاق .“«اهفخأ ةدايعلا

 .؟*)ضیرملا داع اذإ دوعقلا ىف

 )١( ملسمو .(؟/5) يراخبلا .هيلع قفتم )۱۲۹/۳(.

 .(۱۳۷) ثيدحلا «هجام نبا هاور (؟)

 /۲) دئاوزلا عمجم عجار .طسوألاو ريبكلا يف يناربطلا هاور (۲)

 7٦

 .(۲۷۷ )۲٢/ ربلا دبع نبال ديهمتلا (٢)ء(٤)

۱۷ 



 ديرأ ةرصبلا ىلإ تجرخ» :لاق يعازوألا نعو - ب

 لخدن انکف ؛نطبلا هب ءًاضيرم هتدجوف ؛نیریس نب دمحم
 .۳امایق هدوعن هيلع

 دشأ یرقلا یقمح ةدايع» :لاق يبعشلا نعو  ج

 ريغ يف نوئیجی مهبحاص ضرم نم ضیرملا لهآ ىلع
 . "”(سولجلا نولیطیو ةدايع نيح

 :۳)راذح نب رفعج < لاق

 نيموي نيب موي ةدايعلا نإ

 نیعلاب نٰیعلا ظحلك الیلق سلجاو

 : © رعاشلا لاقو

 اهنا ةرايزلا بابغاب كيلع

 ابئاد مأسُي ثيغلا تيأر يناف
 اكسمأ وه اذإ يديألاب لاتسيو

 .(۲۷۷/۲۶) ديهمتلا يف ربلا دبع نبا راثآلا هذه جرخأ (۳)ء(۲)ء(۱)

 .هلئاق ىلع فقأ مل )٤(

۱۰۸ 



 لجو زع هلل مهاقتأو .هتسایسب مهملعآ اذکو

 نم جورخلاو يصاعملا نم ةبوتلاو «یلاعت هللا هرکذیل

 ."ةیصولاو ملاظملا

 : (عجولا هب دتشا) هب ًالوزنم هآر اذإ بحتسي - ۹

 «هيف بارش وأ یام ريطعتب «هقلح لب دهعتي نأ

 . "”ةلبقلا هب لبقتسيو .ةنطقب هيتفش يدنيو

 : هللا الإ هلإ ال :لوق هنيقلت بحتسيو ٠

 هلإ ال مكاتوم اونقل» :ل هللا لوسر لوقل أ

 رركي الو «ةارادمو فطل ىف كلذ نوكيو ۳۵ الإ

 «هنيقلت ديعيف «ءىشب ملكتي نأ الإ هرجضی الو «هيلع

 .همالك رخآ هللا الإ هلإ ال نوكتل

 امل هنأ كرابملا نب هللا دبع نع يور املو ۔ ب

 ییلع رثكأف «هللا الإ هلإ الا هنقلي لجر لعج توملا هرضح

 ملام كلذ ىلع انأف «ةرم تلق اذإ :هللا دبع هل لاقف

 ۳۹۲ /۳) ةمادق نبال ينغملا عجار (۰۲۱)۲)

 ٦٦٦۹(. /۲) دواد وبأو .(۳۱/۲) ملسم هاور (۳)

۱۹ 



 نع يور ام هللا دبع دارآ امنإ» :*"يذمرتلا لاق .ملکتآ

 لخد هللا الإ هلإ ال همالك رخآ ناك نم» :لاق هنأ لی يبنلا
 . 00ةنجلا

 ماكحألا نم هتعمج اميف مالكلا رخآ اذه نكيلو

 يوذ لضف نم ًاسمتلم «ماقسألاو تافآلا يوذب ةقلعتملا

 مهتقو يف «باجتسملا مهئاعد نم ينوسني الأ ماهفألا

 ام لعجي نأو «بآملا نسحو باوثلا ةفعاضمب «باطتسملا

 هلو ؛یلوآ ام ىلع دمحلا هلف «ةلوبقم هلل ةبرق هيف هتينع
 موي يف هزاجن ناكو .ىلوألاو ةرخآلا يف هناحبس دمحلا

 ةئامعبرأو رشع ةتس ةنس نم رفص رهش رشع يداح دحألا

 ال تسورحملا ةحودلا ةنيدمب ةفيرشلا ةيوبنلا ةرجهلل فلأو

 هلل دمحلاو «ةسونأم تاكربلاو لئاضفلاب اهعابر تحرب
 هلآو دمحم انيبن .هدعب يبن ال نم ىلع هللا ىلصو هدحو

 الإ ةوق الو لوح الو «لیکولا معنو هللا انبسحو «هبحصو
 . ميظعلا يلعلا هللاب

 هبتكو

 ماسب نمحرلا دبع نب يلع

 )١( يذوحألا ةضراع حجار )۱۹۹/4(.

  ۲دواد وبأو .(۲۳۳ /ہ) دمحأ هاور )۱٦۹/۲(۔

۱۷۹۰ 



 یف ےس یج
 یں وزال دد سکس

WWW.TMOSWAPFAT. COM 

 ةحفصلا عوضوملا

 Sees میدقت

 د ةمدقملا

 ن0 ضرملا :لوألا ثحبملا

 ۱۱ موم نونجلا : یناثلا ثحبملا

 ۱۳ eee هتعلا ثلاثلا ثحبملا

 ئیئگککو_م1__تن,11.16ن1ن1ے 1:1۲ ءامغإلا : عبارلا ثحبملا

 HY ees ةراهطلا لئاسم : لصف

 ۲۵ ene ةالصلا لئاسم : لصف

 PY cesses موصلا لئاسم : لصف
 ۳۸ e ةاكزلا لئاسم : لصف

 ۳۹ eens جحلا لئاسم : لصف

 ٦٤ ی ةلاكولاو نامضلاو «ةكرشلا لئاسم : لصف
 ..,66ٗ-+ی ممم ءارقإلا لئاسم : لصف

 یب7 ةطقللاو رجحلاو ةاقاسملا لئاسم : لصف
 6۸ سس عيبلاو فقولاو ةراجالاو «ةعفشلا لئاسم : لصف
 0٩ میم ایاطعلاو ایاصولا لئاسم : لصف
 6۵ 8ههههه-- اياطعلاو اياصولا ضرم طباض :لصف



 ةحفصلا عوضوملا

 ne فوخلا لئاسم : لصف

 3 ,-- 207 ضقئارفلا لئاسم : لصف

 پٹ ٹٹیکیییٹکگٹَیک ا 9 . یْٗیٗت و حاکنلا لئاسم : لصف

 n ءالیالاو قالطلاو علخلا لئاسم : لصف

 ا ةماسقلاو دودحلاو تايدلاو تاقفنلا لئاسم : لصف

 . ةباتكلاو قتعلاو ةيضقألاو روذنلاو داهجلا لئاسم : لصف

 20000 توملا ضرم :لصف

 ا ضيرملا جلاعت : لصف

 00 يوادتلا عاونأ : لصف
 e اهبادآو ضيرملا ةدايع يف : لصف

11۲ 



 یر )رج

 ی 2
۸۷۷۸۷۸۸۱۸۱۷۰ ۱ 7٦ 
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