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 ۱۲ . ةنسلاو باتكلا ءؤض يء ا

 يبامحرلا هللا فيس دلاخ رصعلا هيقف ةمالعلا خيشلا ةليضف -

 كنطا - دابا رديح ىمالسإإللا ىلاعلا دهعملا ريدم

 < ناسراو داس لا كيس, ىلع سلاو اللا نالا بر كلا

 ! دعب و

 اينذلا هده عاقنالا مدآ قلع نقع وا ر ناخ نفق لاعتو كرا ا نإ

 دقو « ثانإلاو روكذلا ةدالو هلسلس مويلا لوأ ذنم تأدبف «ةرومعم

 مظعم دحو نكلو « ةيقلخلا دصاقملا يضتقم قفو امهنيب قراوفلا تبعور
 لاحرلا اهيف كراشي ام تارورضلاو تايحالصلاو تالهؤملاو بهاوملا

 « ةرهاظلا ساوحلا نم هعئارذ لاثملا ليبس ىلع ملعلاف « ءاوس دح ىلع ءاسنلاو

 امك ررضلاو عفنلا كاردإو نيرخآلا نم ةدافتسالا ةيلهأو . مهفلاو لقعلاو

 ماكحالاب فيلكتلا ءاج كلذ لجأ نمو « ةأرملا ف دحوت لحرلا يف دحوت

 راص كلذ ىلإ ارظنو « ءاوس دح ىلع رشبلا ىفنص نم فنص لكل ةيعرشلا

 امك « اعيمج امهيلع ةضيرف ةيعرشلا مولعلا صاخ هجوبو ملعلا باستكا

 ' ملسم لك ىلع ةضيرف ملعلا بلط " : - ملسو هيلع هللا ىلص - لاق
 هللا ىلص - يبلا هجو دقف « مالسإلا لبق اهميلعتب نعي ال ةأرملا نأ ىلع ءانبو

 : - ملسو هيلع هللا ىلص - لاقف « اهتيبرت نسمح و اهميلعت ىلإ - ملسو هيلغ
 07 عسوأو اهميلعت نسحأف اهملعو اكدأف ةنبا هل تناك نم" -



 ١ ( ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلاماكحأ

 اج ىرخأ ةياور يقو
 نم نوكي ام لك هدبك ةذلفو هتنب ىلع يدفي ءرملا نأ ةيناسنإلا ةرطفلا

 ناك ىلا ةمألاو 3 نيرخالا ع لذديلا ف لقثتسيو حشي هنكلو 4 ةعسو

 ةلهأتم ربتعت ال : يلهاجلا عمتجملا يف راقتحالاو ةناهالاو لذلا رظنب اهيلإ رظني

 - يبلا ىصوأ دقو « كولسلا لامج و فطعلا قحتست الو ةرشعلا نسحل

 - لاقف « اهتياعرب ةيانعلاو اهتيبرت نسحو اهميلعتب - ملسو هيلع هللا ىلص

 ٠ اهملعو « اهييدأت نسحأف اهدأف اهأطي ةمأ هدنع تناك لحرو'

 نارحأ هلف اهجوزتف اهقتعا مث اهميلعت نسحاف

 (ملعلا باتک « يراحخبل لا حيحص)

 اطا ا كب = يار ها لح < ىلا وو

 رارحألا ميلعت نأ ىلإ اندشرت « نهتيبرتو ءامإلا ميلعت وحن هابتنالا يعرتستو

 ظ ّ ش للا
 دكا هل سور سوما ضئارف ميلعت يف رئارحل لهألاب ءانتعالا

 (هتمأ لجرلا ميلعت باب « ملعلا باتك « يرابلا حتف) . " ءامإلاب ءانتعالا نم
 .اهحصنو اهتظعومو ةأرملا ميلعتل اصاخ اباب يراخبلا بوب دقو

 (ءاسنلا مامإلا ةظع باب « ملعلا باتک يراحخبلا حيحص : رظنا) (

 : مزح نبا لوقي « لاحرلا ىلع هبوجوك ءاسنلا ىلع ةينيدلا

eی رحخا فو 'تنب  DIنمو < تاش  



 ا
 ا نال يي ٠ هقفتلا ةأرما لك ضرفو'

 امو موصلاو ةالصلاو ةراهطلا ماكحأ ةفرعم نهيلع ضرفو
 تاو نيغو نسال EEE E اهو نك

 انمزلل نيدلا مولع : 2 2 3 0 نع

 (۳۷ :٤/۳ ماكحالا لو م

 لك يف اهيف نرهمتي ةيمالسإلا مولعلا فلتخم. نعلضتي نهلعح ام اذهو

 ءاتفإلا بابرأو ء قفلا نم نيثالثو ةئام ةيزوحلا ميق نبا دع دقو « رصمو رصع

 نيذلا نورثكملا مهنم با 5 هيلع هللا ىلص اص - يلا باحصأ زربأ نيب ن

 باحصأ نم نيدودعملا مهنم نيرثكملا ءالؤه نمو « ةرثكب ىواتفلا مهنع تيور
 مهنمو - اهنع هللا يضر - قيدصلا ركب يآ ت اغ نينم ومل مآ ءاتفإلا

 ةيورملا مها واتف نكلو « ىواتفلا نم هب ا EN مهنع يور يذلا نوطسقملا

 « - اهنع هللا يضر - ةملس مأ نينمؤملا مأ مهزربأ نمو « نيرثكملا نم لقأ
 ءالؤه نمض نم ءاج دقو « اليلقإلا ىواتفلا مهنعورت مل نيذلا نولقملا مهنمو

 نم هب سأب ال ددع دحن كلذ ىلإ ةفاضإو « تايباحصلل امس رشع ةعست نيلقملا

 « ماخض تادلحم ف ترهظل نهاواتف تعمج ول « ءاتفإلا بحاوص تايباحصلا

 دهع بقع دحجو « نهاواتف عمج ىلع لمعيو دحلا قاس رمشي دح | تحل انو

 TIE TEE aE ةادييعلا

 نهاوسو رذنملا تنب ةمطافو « ىرغصلا ءادردلا مأو « نيريس تنب ةصفحف

 ءاتفإلا بحاوص لظت مل نيدهعلا نيذه دعبو « نيعباتلا دهع ءاهقف نم نوربتعي

 ىلا نماثلا نرقلا يتو دوهعلا نم دهع لك يف نزربيو نرهظي .هقفلاو



 ١ ا باک لا وک ی الار فا يخا

 ةا تمر اغلا تس ياب ی ل غ ا قرن ا

 " ءاهقفلا تس" ةلزنم ةفرعم نكمبو (ةاضقلا ةديسو ءاهقفلا ةديس هانعمو)
 « اهذيمالت نم اوحبصأ دق يقارعلا نيدلا نيز ةمالعلا لاثمأك نيثدحتا ةلجأ نأب

 ىلع ءانثلا ىلع ملعلا لهأ رطضا « شايع تنب ةمطاف " دحج نرقلا اذه سفن قو

 : لوقيو اهحدمب ةيميت نبا نح « اتاك ذو اههقفت
 ا ا ا و ل

 " اهلثم ءاسنلا بحنأ نم لقو
 ءاهقفلا ةفحت بحاص يدنقرمسلا نيدلا ءالع ةمالعلا تنب ةمطافو

 الإ جوزتت ال اأب حاكنلل طرتشا اأو اهرصع يف ءاهقفلا ةلجأ نم تناك

 ءالع ةمالعلا نم جاوزلا تلبق كلذ لجأ نم « هقفلا يف عيدب فيلأت هل نم
 نأب ةيملعلا اهتناكم ةفرعم نكميو "عئانصلا عئادب" بحاص يناساكلا نيدلا

HEعقويو قداصي نح ناساكلا ١ ةمالعلا ا  

 . يدنقرمسلا ةمالعلا هرهصو اهوبأو ةمطاف هتجوز نم لك اهيلع
 ىمسا ىلع تناك ىلصاحملا ليعامسإ نب ا تنب هللا ةمأ

 عم ةك راشم ءاتفإلاو هقفلا ةمدخب موقت تناك ‹ يعفاشلا هقفل هلا ف لزانملا

 هل

 N هقفلا قفأ ىلع نألألت نم ءاسنلا نم ةريثك نأ هابشأو
 قفتا كلذ لحأ نم نهروصع يف ةزراب ةيلاع ةناكم نلتحاو لاح اذه يف

 اهيلوت يف اوفلتحا معن « ءاتفإلا ةمدخب موقت نأ عيطتست ةأرملا نأ ىلع ءاهقفلا
 نادم ولآ رووا ذل نأ ةاهقلا تضم نرقذأ كف هيو ماعلا صو

 . صاصقلا دودحلا ادع ماهملاو اياضقلا عيمج يف ةيضاق نوكت نأ عيطتست اأ

 مملو ضعبب اهضعب ةمضنم هقفلاو ثيدحلا مولع تناك ةميدقلا روصعلا يلو



 , ثيدحلا يف قمعتلاو ةريصبلا باحصأ ءاهقفلا مظعم ناكف « ةلصفنم نكت

 مهيلع بلغ نم امأو . ىواتفلاو هقفلا لاجر نم اوناك نيثدحملا مظعمو
 هب اولغتشاو هتياور و ثيدحلا مهيلع بلغ نمو « مهركذ ظافتحا لقف هقفلا
 « هب ثيدحلا رابتعا دانتسال كلذو « مهريسو مهركذ ظفح يف غلوبف رثكأ

 راظنألا انحرس ولو «لاحرلا بتك يف ةوسنلا ركذ ةرثك دحب كلذ لحأ نمو '
 د دنسملاف « قرظلا زوربأب ةوسنلا ركذ هيف دجنل ثيدحلا ملع ىلإ

 ةباغلا دس دسأ يف ريثألا نب ١ رو دو او احح ی را لع یا لعب نإ

 رجح نبا ركذو « ةيباحص ةئام سمخ وحن ةباصإلا يف رجح نبا ظفاحلاو
 نم مهمظعم بيذهتلا بيذمت يف ثيدحلا ةيوار نيثالثو ثالثو ةثام ثالث

 تزواحت ةباحصلا يرثكم نم اهنع هللا يضر قيدصلا تنب ةشئاعو«ةباحصلا

 ةياورلا يف راثكإلا رابتعاب ةسداس ةبترم اهو « ةرشعو نيتئامو نيفلأ اهايورم

 ةباحصلا رباكأ اهنم ديفتسي اهلعج ثيدحلا مهف قاذم هللا نم تبهو اأو

 اهيأر راصو « باحصألا ىلع اكو تكردتسا ام اتايورم نم اثيدح نوعبرأو

 ةمالعلا عمج دقو « ةباحصلا روهمج يدل ةباجتسالاو لوبقلاب ىلوأ

 ىلص - يبنلا جوز ةملس مأو " ةباصأإلا نيع" مساب تاياورلا هذه يطويسلا
 نم اهذيمالت زربأ نمو هقفلاو ثيدحلا يف ةقماس ةلزتم امل - ملسو هيلع هللا

 ؛ عفانو « بيسملا نب ديعسو « راسي نب ناميلسو « ديز نب ةماسأ « نيعباتا

 يف ةناكم لتحت تايباحصلا | هي ! ةورعو

 هللا يضر - سابع نب هللادبعو تباث نب ديز ا ثيدحلا

 تنب عيبر تناكو « ميلس مأ امهنيب امكح العجف ةلئسم ف - امهنع

 مامإلاو - امهنع هللا يضر - سابع نب هللادبع نم لك اهعحاري دوعسم
 ظ دقعملا لئاسملا يف امهاوسو نيدباعلا نيز



 13 ظ ةا تاك لا هوه ءال اكا

 تناك نيريس تنب ةصفحف « ةرخأتملا دوهعلا ىف لاحلا ترمتسا اذكهو

 ادحأ تكردأ ام " : ةيواعم نب سايإ روهشملا ثدحملا اهنع لاق تايعباتلا نم

 " اهنم لضفأ

 نينمؤملا مأ انوع ب تدي هب تا نضل ا هيف عنو روعو

 عمج دارأ امل زيزعلا نب رمعو « - اهنع هللا يضر - ةقيدصلا

 ةباتك و عمجب مزح نبال صاح هجوب يصوأ« اهنم ةعومحم دادعإو ثيداحألا

 .اهايورم عيمج
 ةمدخ نم " ةبتاكلا ةدهشم " مسا يرجحلا سداسلا نرقلا يف دحنو

 ‹ امهيلك هقفلاو ثيدحلا يف ةرحبتم ةقئاف يه تناكو « ثيدحلا ملع

 اهنع يور يلا قرطلاو « ةباتكلا مساب ترهتشا هتدوجو اهطح نسحبو

 نب ةشئاعو " ةدهشملا' يه اهروحمو اهرادم ديبع نبال لاومألا باتك
 ةدمالت ذحختت ٍنغملا بحاص ةمادق نبا نيدلا قفوم ةمالعلا ةديفح يسيع

 مظعم نإ :يبهذلا لوقيو « يهذلا ةمالعلا لاحرلا دقانو ثدحملا لاثمأك

 رجهلا عساتلاو نماثلا نرقلاو « اهقيرط نع هيلإ لصو امنإ قفوملا تايورم
 نم ةريبك دادعإ اهيف دحج ثيدحلا نف يف لامكلا جوأ ينرق ناربتعي ناذللا

 ةسمخو فلأ ءامسأ عماللا ءوضلا يف يواخسلا ةمالعلا ركذ دقو « تاثدحلا

 تسب ةبقلملا يه رصعلا اذه يف تاثدحملا رهشأ نمو « تاثدحملا نم نيعبس

 ‹ يعفاشلا مامإلا دنسم يراخبلل حيحصلا عماجلا سردت تناك " ءارزولا

 نم ديدعو « نيثدحملا رباكأ نم نيسمخلا نم رثكأ ةي ةياورلا اهنم ذحأ دقو

 . اهذيمالت نم ينالقسعلا رجح نبا خويش

 دق مالسلا دبع نب نيدلا زع خيشلا ةديفح ىيحي تنب بنيزو
ow 

 لوبقلاب اهوقلتو نوثدحملا اهيلع محازت نح اهثيدح سيردت ةقلح ترهتشا



 1۸ ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلاماكحأ

 ءازحأ ةدع اقوم موي اهيلع ئرق": يذلا لاق « ماعلا
 رايك هوه م ن :ظفاحا قيفش تنبیه ّىلا اد ت اوو

Eليلحلا ثدحملا رهتشا ترق اذه سف قوي 6 رجع قربا  

 عاذو نا رقألا تقاف "برعلا تس ةن تناك .قراحتبلا رجفلا نب دمحم

 يف اهيلإ قانعألا تلواطتو « مجعلاو برعلا يف اهلضفو ثيدحلا ملع تيص
 ٠ نيز ةمالعلاو ىمشيملا د ل ووو نشا نک ر را يلج ایا

 ةوسأ اهلعجيو اه يدتقيو اهرقؤي يقارعلا ناكو اهذيمالت نم يقارعلا نيدلا
 يي ا بح طصي ناك ةيحورلا طباورلا هذهو

 تارباسلاو « نونفلاو مولعلا فلتخمب تاعلضتملا ءاسنلا تزرب اذكهو
 ريس عمج ول « ةبقاغتملا روصعلا ا نم رصع لک يف. ثيدخلاو هقفلا راوغأ يف
 کا نم داخ هوو ناار .عامنالا يک موو ءاسنلا
 , مخض دلجب رهظل عماللا ءوضلاو بهذلا تارجش ع ةنماكلا ردلاو ظافحلا
 ‹ لهألا تنسو نينبلا و ا باقلأب نيظح ناللا تاثدحاف

 نم كلذ ىلإ امو سانلا تسو « كولملا تسو « برعلا تسو ماشلا تسو
 هذهو « ةنماكلا رادلا يف رجح نبا ظفاحلا ندرك عمج دق ماظعلا نيثدخا

 نهمدقتو ءاسنلا روطت باب قلغي مل مالسإلا نأ حضوت ةرحوملا تاراشإلا
 دق اهتنميت و ةيمالسإلا مولعلا نيودت دهع ناك يذلا دهعلا لب « يملعلا
 « ةميقلا ةزرابلا ةيملعلا نهدوهج نلذبو « اسوملم . ارود هيف ءاتسلا تبعل

 . راختفاو ةعس لكب ملعلا لهأو نيثدحما لبق نم نممامدحخ فرتعا دقو
 لهأ ذحش دق « ةيمالسإلا ١ مولعلل ةليلج تامدخب تماق امك ةأرملاف

 ريهشلا ثدحلا ا لئاسملاو ماكحألا دصرل مهمالقأ ملعلا

 ثيداحألا دنا ف ثيدحلا لهأ ءاملع رابك نم ناخ نسح قيدص ريمألا



 ۹ ةنسلاو باتكللا ءوض ىف ءاسنلاماكحأ

 ماكحألا مظعم نأ ىلع ءانبو "ةوسألا نسح" هفيلأت يف ءاسنلاب ةقلعتملا

 دق ةهيقفلا بتكلا اوفلأ نيذلا ءاهقفلاف ءاسنلاو لاحرلا اهيف كرتشي ةيهقفلا

 لئاسملا هذهو« لاحرلا ماكحأ نمض ءاسنلاب ةقلعتملا ماكحألا اهيف اوركذ

 e أ ضعب لواح دقو « ةقرفتم باوبألا مظعم يف ماكحألاو

 ' يف يرصملا ميج نبا هب لمع امك راصتخالاو زاجيإلاب ماكحألاو لئاسملا

 ماكحأ عمج اثيدحو اميلق ملعلا لهأ ضعب ممتها دقو "رئاظنلاو هابشألا

 باتك" يف اهعمجو يزوجلا نب ا نمو ءءاسنلا

 ييو « ةصوصنملا لئالدلاب ةيهقفلا ءاسنلا ماكحأ هيف دروأ " ءاسنلا ماكحأ

 « ناديز ميركلا دبع خيشلا ةليضف هب ماق ام هدوحأو لمع عورأ نهارلا رصعلا

  ةيهقف باوبأ ىلع تلمتشا تادلجم ةتس يف " ةأرملا ماكحأ يف لصفملا" فلأو
 ميتي ةينيدلا سرادملا تابلاطل يسارد ررقم بيترتل يعدتست ةحاحلا تناكو

 يف نيعست نأ ىلع ءانبو سرادملا ف فرولأملا يساردلا جهنملا قفو اهتيبرت

 نأ بجاولا نم ناكف « يفنحلا هقفلا ىلإ نومتني دنا يملسم نم ةئاملا

 لئاسملا نمض ةصوصنملا ةلدألا ركذب ٍنيعيو « يفنحلا هقفلا ةياور هيف يعارت

 اذه ءاج دقو « هب عانتقالا نم تابلاطلاو ءارقلا نكمتي يح « ماكحألاو

 نال © بسحفا تاقابعلا ياونأ ىلع رصتقا هنكل و ةا وده كسل باكلا

 تقفو دقو « تادابعلا ىلع الإ يوتحت ال اهمظعم ءاسنلاب ةصتحخملا لئاسملا

 ةملك نم زواحتأ نأل تحمس وأ تلمهأ امو « ةرئاغلا ةرظنلا هيلع يقلأ نأل

 : اهمهأ تازيمو صئاصخ باتكلا اذه يف تدجو دقو اهأرقا نأ نود

 همهف نهذلا ىلع قشي الف «ةلسلس ةلهس باتكلا ةغل ١-

 بلص يف لئاسملاو ماكحألا نايب نمض ةصوصنملا ةلدألا 1-5 دق ٣-

 شمارفا ى تتوربوأ كفو م نما



 ۲٠ ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلامماكحأ

 دنع نيثدحملا نم تباثلا اهمكح ركذ دقو < ثيداحألا جيرخت مت -*

 . ةحاخا ساسم

 ءاقلإب يع دقو « هقفلا بتك نم اهجيرخت مت ةيهقفلا لئاسملا مهأ ضعب ٤-

 اهيف لقنو « ماكحألا نمض ةرصاعملا اياضقلا ىلع ازحوم ءوضلا
 ظ . نيرصاعملا ءاملعلا لاوقأ

 اهيناعم حرش مث نتملا يف ةدراولا ةبعصلا تدلك تادرفملاو ظافلألا -ه

 . اهيناعم مهف ال نیستی شماها يف

 دانتسالاب اهتقيقح نايبو اهحيضوت مث ثحبملاب ةقلعتملا ةجئارلا عدبلا -5

 .ةقثوملا عحارملا ىلإ

 . ةيهقفلا لئاسملا ميقرت مت -۷

 . هتحت ةروكذملا لئاسملا ىلإ ةراشإلا تمتو باب لكل نيوانعلا تعضو -۸

 لوق رايتحا مت دقو « ححارلا لوقلا الإ ةيهقفلا ماكحألا يف لقني ملا -1
 . شماهلا يف كلذ ىلإ ةراشإلا تمتو ةرورضلاو ءاضتقالاب حوحرم

 ماكحأ " ب باتكلا اذه يمسو < اضيأ ةلماشلا ةماعلا ةيحانلا نم لب «بسحف

 الإو « تابلاطلا ىلإ رظنلاب عقو امنإ هبيترت نأل " ةنسلاو بالا عرج ی ءاسلا
 . ماوعلاو بالطلل لقي ال هعفن ناف

 عانت تكوش دمحم خيشلا زيزعلا خألا ةليضف وه باتكلا اذه فلؤمو

 « دنبويدب مولعلا راد ةعماج يق نيحرختملا لضافأ نم ربتعي يذلا يماقلا

 ءاتفإلا ىلع بردتو هقفلا يق صصخت اهيف ةعيرشلا مولعلا لامتكا دعبو



 1 ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلاماكتح-أ

 ىلا دابآ رديح ناوسن ةشئاع ةعماج يق ثيدحلاو هقفلا سيردت ةمدخب موقيو

 - اهيف ءاتفإلا بيردت مسق ريديو « تانبلا تاعماج يربك نم ةدحاو يه

 هلو - دابآ رديح يمالسإلا يلاعلا دهعملا فارشإل عضاخ مسقلا اذهو

 تاودنلل ةرصاعملا اياضقلا يف ةدع تالاقم ررحو « ةيدرألا ةغللا يف تافلؤم

 . ' دنا يمالسإلا هقفلا عمجم " اهمظنيو اهمظن ىلا ةيهقفلا

 فلسلا عابتإو ملعلا يف ميلسلا قوذلا عم قيقحتلا ةفطاع هللا هبهو دقو

 لعجي نأ هنأش لح هللا وعدأ « ارهاز البقتسم هل يحريو « هقفلا يف نيحلاصلا

 ريذن هحاوح ظفاحلا خيشلا ةليضفلاو « مهدنع الوبقمو سانلل اعفان اذه هباتك

 هاناو نيرا ركشلا .قدعتس :ناوسلا ةا ةا ريدم يليبسلا نيدلا

 نم وحرأ هعيجشتو هطيشنتب ققحت امنإ باتكلا اذه فيلأت نأ ىلع ريدقتلاو

 .ناعتسملا وهو قفوملا هللاو ءازحلا نسحأ اعيمج مهيزاجي نأ هللا

 ناه لا هللا فيم لا ۰ ھ۲۷٤۱ ناضمر ۷



 1 ظ ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلاماكحأ

 يليبسلا نيدلا ريذن دمحم هجاوخ خيشلا ةليضف

 (دنحملا - دابا رديح « لاوسن ةشئاع ةعماج : ريدم)

 . ةلاسرلا بحاص ىلع مالسلاو ةالصلاو ةلالجلا وا دمحلا

 ةيأ اهطعي مل ام قوقح ةأرملا حنم هنأ مالسإلا تازيم نم ةزرابلا ةيزملا ن
 اهتلعج ةقباسلا ىرخألا نايدألا نإ « رحآ بناح ىلعو « ىرخأ هك ايمانا

 معازملا كلت يفن دق مالسإلا نكلو « ةلالضلل ببس ربكأو رش لك زكرم
 : لاق ثيح ¬ هنع هللا يضر - رمع انديس لوق يف هذه زربي امك -- ىواعدلاو

 مسقو « لزنأ ام نهيف هللا لزنأ يح اًرمأ ءاسنلل دعن ام ةيلهاجلا يف انك نإ هللاو

 املف - اعيش ءاسنلا دعن ال ةيلهاجلا ىف انك " ىرحأ ةياور فو. مسق ام نه

 000. "اقح كلذب نه انيأر هللا نهركذو مالسإلا ءاح
 دوسنلا :تدحأوا فرك افرح قرنا كل كيب نق“ ىلسلا عمار

 نوملسملا دعتبا امل نكل ؛ مالسإلا ىف نمتاليثم قوقحب نطبتغي ىرحألا تانايدلا

 کلت تبرستف , ىرخألا تانايدلا ديلاقتبو رثأتو فينحلا مالسإلا ميلعت نم

 . انعمتجم ىلإ ةفئازلا ديلاقتلا

 اسلا کت فعلا ملسملا عمتجما نأب بصعتلا اذه رمألا لصو

 نأ ىلإ مؤاشتلا اذه دادزاو ارشو امؤاشت اهقدالو تحبصأو « القثو أبعو

 هب اوردزاو ارقتحم اتيب تانبلا هيف ترثك ىذلا لزنملا وأ ةرسألا اوليخت

 داعتبالا ةجيتن انأ تبن نأ عيطتسن مالسإلا ءوض يف ةرهاظملا هذه انللح اذإو



 ۲ لا ا او اا ماكا

 . اهنيناوق ةفرعم مدعو ةيمالسإلا ةعيرشلاب

 مالسإلا ىلإ ءيسي نأ نوديري اوناك نيذلا مالسإلا ءادعأ لغتسا

 ىلإ اهريرحتل تافاتح اهوعفريو اه نوضهانيو ةأرملا قح نوعفادي اوذحأف

 نأ ىلإ بدو به لك ىف ةبعل اهولعجو قاوسألاو عراوشلا ىلإ امك اوتأ نأ
 تققشو ءايحلا لك نم تدرجف ؛ اهل ةميق الو عابيو ىرتشي ائيش تحبصأ
 نأ نكح ءا نيا قلي وا يحسم ا ا دعا نأ اها

 ا O ام

 م اوكفو هليبس اولخو نورحآلا هيلع محرت مث  لقنتلاو برهتلا

 يل ١ وأ ههجاو نم لكو ءءايربألا محاهي دسألا ذحأ

 كلت ا نضيع ا ا ا ا اعا

 ةحارب هيف شيعي ذحأو ةبانغلا راجشألاو ماجلإلاب ةطاحلا ةعساولا ةحاسلا

 هب ماقم وه اذهف هرش نم سانلا نمأو فوخلاو عدرلا هب لازف نانمطإو
 . مالسإإلا

 نمو رشلا زكرم اهودقتعا لاهجلا ءامدقلا نأ وه دهاشلا اذه قيبطتف

 نيب زييمتلا ىمحلاو تامرحلا قبت مل نأ ىلإ ةيبرغلا ةراضحلا اقررح مث

 انيناوق دحوأو ةئيب اهل نوك مالسإلا نكلو ؛ اهريغو تحأو م هأ نم تابارقلا

 اه راصو عمجتملا ىف ترقتساو نمأ وح يف شيعت وأ دعصلا سفنت تذخأف

 رک ا ن و ماك یا اک "اناررجلا

 ةأرملاف ءرشلا نم ايدافت داسفلا نم اهعنمت ىتلا نيناوقلا ماجلب مجلأو

 الو سفنلا قيضب رعشت يديألا ةفوطقم ةسيبحب تسيل ملسملا عمجتملا ىف

 . سرتفم يشحو ناويح لثم ةرح
 ةقباس ةنايد ىأ ىف دحوت ال مالسإلا اهارفو يلا ةيطسولا ةلادعلاف



 3 ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلامماكنحأ

 نيحلصملا لهاوك ىلع ةيلوئسملا عقت رصاعملا اننمز ىفو « ةرصاعم الو

 يف نهتناكمو نهلضفو نهمراكم زاربإب و مهرودب موقي نأ نييعامتحالا
 ةضرع نحبضي ال نأل ؛ مالسإلا اهعضو ىلا دودحلا ىه امو عمجتملا

 0 ا
 يلف بکلاو بلطتللاو لولا باك الاعب ةمدحسسملا لئاسولا»نإ

 . ةيديلقتلا لئاسولا هذمب ةماتلا ةدئافلا لصحت ال نكلو ةديفم

 رشنل - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا هالوت ناك يذلا بولسألاو

 رادب اهتلسلس ئدتبت يلا ةينيدلا سرادملا ءاشنإ وه هنيناوقو مالسإلا ميمعتو
 نك امو ةفيرشلا ةيآلاب لجو زع هللا رمأو ثح امك « ةفصلابو مقرأ

 اوُرِذْنْيِلَو ِنيدلا ىف اوُهَقَتيِل قيا مهنه رف لک نِ رَت الو ةَقاك اوُرِقْنَِل نوما
 . ( َنوُرَدْخيْمُهَلعَل مهل اُعجَ ا ْمُهَمْوَ

 اهينناوقب هقفتتو ةيمالسإلا ةعيرشلاب دورتتو نيملسملا نم ةعامج فقتثت نأ
 رصبتف <« غيلبتلاو ةوعدلا ماهم. مايقلل ةحرختملا ةعامجلا هذه دارفأ فظوي نأو

 لكشب سرادم اوشنأف نيملسملاو مالسإلا نوئش ىف ةريصب هل نمو نورصبتملا

 ىأرتت يلا ةرهاظلا نإ نكلو تانبلاو نينبلل ماعلا راطقأ نم رطق لك ىف جيسن
 كانه نإو - عمجتم ةحاحب يفت الو فت مل تانبلا سرادم نأب نايعلا دهاوشل
 ىلعو « ةعيرشلاب تانبلا فيقثتب موقت ىلا ةيميلعتلا تاسسؤملا نم ديزمل ةحاح

 لكشب نهمدخت ال اهنأ ىرنف تانإلل ميلعتلا جهانم انضرعتسا اذإ رشا تاج

 . نهتايح يف ةيبرتلا نم ءزج صقنت لب بولطم
 ةيطغتب موقتو ىفتو ىبلتل ةدهاج ىعست ناوسنلل ةشئاع ةعماجلاف

 و ق و قب ا كلا ا راک
 ذيفنتلو « ايندلا هذه نم اهتلحر دعب اهيلع بترتي امو ةينافلا ايندلا هذه نم



 e ةنسلاو باتكلا ءوص يف ءاسنلاماكحأ

 ررفم ا الح ص اًقرکف ليسجتب ةعماخلا تمأق ةيماسلا ةطخلا هذه

Hl 1 : : £ش  

 - يمساقلا ءان تك وش ىفملا ديسلا'ةعماجلا ةخيشم دحأ نإ هلل ادمحو

 ( ةاناعمو ديهج دهج لذب دعب باتكلا اذه فيلأتب انتعماج يف يمالسإإلا

 . حاجنلاب هدوهج تملكتو فدهلا اذه قيقحت ىف قفوف ةديدش

 اذه لاب :تاولسملا تالا رفا. قسفمملا ةداسلا ك نأ رف

 ؛ نامزلا نم ةرتف لقأ يف ىلوألا ةعبطلا اهتخسن تدفن دق فينملا باتكلا

 ديفملا باتكلا اذه لان دقو ىرحأ ةرم اهعبط ةداعإل ةحاحلا تسمف

 باتكلا اذه نأب ةداسلا مالعإ انرسي امك ؛ رابكلا ءاملعلاو خويشلا باجعإ

 > . دنا يف ةديدعلا ةيمالسإلا دهاعملاو سرادملا جهانم ىف لحدأ دق

 تابلاطل اديفمو الوبقم باتكلا اهلعج ىذلا ةنملا هذه ىلع هلل ادمحو

 ام مضي ديدجلا ددعلا اذه نأ مكيديأ نيب ىه ىلا ةيناثلا ةعبطلا هذهف « ملعلا

 يه اهف - تاديسلاو تائراقلا نم تاظحالملا ىلع انلصح امو صقن ناك

 3 ةريسيلا تاريغتلا ضعب عمو ةديفملا ةديدجلا تافاضإلاب ةفاضمو ةحمنم ةعبط

 هذه للكي نأ ىلاعت هللا وعدن - ةقباسلا نم لضفأ ةديدجلا ةعبطلا تحبصأف

 قفوي نأو - ىلوألا ةعبطلا هب قدصأ امك باجعإلاو لوبقلاب ةديدجلا ةعبطلا

 ةيمالسإلا ةعيرشلا ءوض يف نهيلعو نه هحوتي ام ةفرعمو مهفل تاسلا ءاسبلا

 . ءاسنلا عمتجم ةودق ريحو الاثم نحبصي نأو ءاحمسلا

 ھ١ 27 ىلوألا ىدامج 8
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 5 | ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلا ماك حا

 فلؤملا ةمدقم

 ءايبنألا ماس دس انيس ىلع مالسل 0-0 نيملاعلا تفس

 TT وذ رمأ اهاياضقو يكلم

 « هلك عمتجما حلص تحلص اذإف « مهاعرتو لايحألا يبرت يلا يهف « هدامعو

 اهمركأف غلابلا همامتها مالسإلا اهالوأ كلذلو « هلك عمتجما دسف تدسف اذإو

 ؛سابللاو باجحلاب اهلمجو امئاصو . ةحوزو اتتبو امأ « اميه يصوأو «ماركإ اع

 اا 5 رس اهيلع يفضي يذلا كاردإلاو ةفاقثلا و ملعلاب اهدوزو

 .اهتفعو اهتعمس نيشي اه لك اهنع.دعبيو ٤ زايتمالاو ةداعسلاو

 بكر ةدايقو « ةايحلا ءانب يف ةأرملا رثأ ةيمهأ نيدلا اذه ءادعأ كردأ دقو

 تاراعش تحت « اهميق و اهنيد ماعم نم اهديرجتب كلذو «ةملسملا ةأرملا داسفإ

 ريرك تاراعش تحت « باذعلا هلبق نم اهنطابو ةه رلا اهرهاظ « تايمسمو

 اناذآ 0 اذه اوم او وع 0

 رع كنافلسملا ١ ةءاستتلا نم ةريثك تلحتف 4 اهتمدخل ف لئاسوو تاالج او

 ا ا ا ةفع زمر وه يذلا باجحلا

 كالي ردن يق ولا دسافملا نم ريثك راشتنا ىلإ ىدأ ام « ةمومسملا ةوعدلا هذه

 . كلذ ىلع ترمتسا يه نأ اهعايضو ةمألا

 ؛ هتيصخش بناوح عيمج نم الماك ادا ظ دعإ ناسنإإلا كين ديري مالسإإلاو



 ۷ | ةنسلاو باتكلا ءوض د ىف ءاسنلاماكتحأ

 اذه يف قرفي الو هعمتجم اعفان هريغل احلصم هسفن يف احلاص اناسنإ نوكيل

 EGO ا نيب دادعإلا

 اة ودعم يقل هذ وكسب دو قم رس 1: قو لاه ب اطا اغ

 . 4 :تايراذلار ر لوف لاو رجلا ْتْقَلَخ امو لوقي ذإ ىلاعتو كرابت

 امع ةيمهأ لقت ال ةيوبرت و ةيعامتجا تامهمب موقت ىثنألا تناك امو
 دادعإ اهدادعإب مالسإلا نع ةفلتخملا ةيلمعلا | مهنيدايم يق روك ذلا هب موقي

UEC Esارا  

 اهتيعبطا نم ةددعتم بناوج ف ركذلا نع فلتخت قنألا نأ ىلع ءانبو

 <« تاحاحلاو عئابطلا هذه ءاسنلا يف مالسإلا يعار دق . ةيسفنلا اهتجاحو « ةيرطفلا

 ةفيظولا ةيعبطو « ةيعامتحالا ةمهملا عونو ةيرطفلا ةدعاقلا نم كلذ يف اقلطنم

 امو « ةيوبنلاو ةينارقلا تاهيحوتلا نم ريثك ت ءاح اذهو « نك ةطانملا ةيوبرتلا

 تاحاحلا يف تافالتحالا هذه نهنم يعارت «ةيعرشلا ماكحألا نم اهيلع ينب

 . ةيعامتجالا نهتفيظو ةعيبطو « ةيرطفلا

 هسنج قفو ناسنإلا دادعإل هتاعيرشت عضو ىلع مالسإلا صرح دقو

 مهايلوئسمو ةيرطفلا مهعئابط بسانت ةيلوحر ةأشن روكذلا أشني ثيحب

 ثانإلا ةأشن ىلع هتاعيرشت ف صرح اضيأ .رخألا بناجلا فو «ةيعامتحالا

 . ةيرطفلا نهعئابط قفو نهدعت ةيوسن ةأشن

 جهنمو روكذلا دادعإ جهنم نيب قيرفتلا ةرورض ىلع مالسإلا ددش دقو

 رخألا نع هزيمت ىلا ةصاخلا هفادهأو هملاعم جهنم لكل يقبت ثيحب ثانإلا دادعإ

  عمجو قالحألاو دئاقعلا لوصأ نم ناسنجلا هيف دحتي اميف الإ نالحادني الف

 يلا لامعألاو ماسلا نايم نود ةماعلا ئدابملاو ةيعيرشتلا ماكحألا نم

 و ماحب يحلل



 ۲۸ -  ةتسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلإرماكحأ

 تارماؤمو يمالسإلا عمتجما يف و ةأرملل ةقم ةققماسلا ةناكملا هذه ىلإ ارظنو

 ىلع مالسإلا ديكأتو « اهميقو اهنيد بايث نم اهديرحتو اهداسفإل ءادعألا

 اهديوزتو ةيمالسإلا فراعملاو ةفاقثلاب اهفيقشتو غلابلا اهميلعتو ةحلاصلا اهتيبرت.

 ؛ ةيعرشلا ماكحألا نم نوثدحلاو ءاهقفلا امهنم طبنتسا امو ةنسلاو باتكلا مولعب
 رديح ةنيدم يف نهتيبرتو تانبلا ميلعتب ةصاخ ةيمالسإ ةعماج لوأ تأشنأ دق

 ملعلا لهأ نم ةفئاط ديب "ناوسن ةشئاع ةعماج" مساب نرق عبر لبق (دنهلا) دابآ

 يليبسلا نيدلا ريذن هجاوخ دمحم ظفاحلا خيشلا ةليضف مهتعيلط يقو ةوعدلاو

 ربكأ مويلا تحبصأ يح «ةعماجلا هذه ريوطت يف هتايح فقو يذلا | « هللا هظفح

 . دنا بونج يف تانبلل ةعماج

 ماكحأ دحوت ثانإلا دادعإو روكذلا دادعإ جهنم نيب قيرفتلا ىلع ءانبو

 ررق دقف « لاحرلا نود ءاسنلاب صخت ماكحأو « ءاسنلا نود لاحرلاب صخت

 ميلعتل حلاص صاح يسارد جهنم دادعإ «ناوسنلل ةشئاع ةعماجل يميلعتلا سلجا

 نيبت ةيوناثلا ةلحرملا تانبل يهقفلا ررقملاب ًأدتبم «يملعلا نهاوتسم بسح تانبلا

 ‹ ةتباثلا ةحيحصلا ةيوبنلا ثيداحألا ىلإ دانتسالاب ءاسنلاب ةقلعتملا ماكحألا اهيف

 لمعلا اذهب موقأ نأ نيم بلطو تاررقملا دادعإب ةصاخ ةنحل كلذل لكشو

 كربلا كف: نرد فعضو يملع ةداهز مغرو « هقفلا يف اباتك بترأو قاشلا

 ةلسلس نم ةلواحم لوأك باتكلا اذه دادعإل ادعتسم تضشو « دجلا قاس

 باتكلا ءوض يف ءاسنلا ماكحأ " هتيمسو .ةعماح لاب ةيساردلا تاررقملا ديدحت

 نأل - اًضيأ اهلئالد عم لاحرلاب ةقلعتملا ماكحألا ىلع هلامتشا مغر - " ةنسلاو

 . . ةيعرشلا اهلئالد ركذ عم ةأرملا ماكحأ ىلع اغلاب ءانتعا هيف

eباتكلا اذه  

 ةيعرشلا ماكحألا هيف تركذ ام ابلاغ باتكلا اذه نأ نم افالطناو (



 ۲۹ | | _ ةنسلاو باتكلا ٠ . رض يف ءاسنلإماكحأ

 ا ةدالولا نم يرشبلا روطتلا جهنم :م ىلع هتبتر ءاسنلاب ةقلعتملا ةيهقفلا

 ةلئسم لكل تلعجو < اهرسأب تالماعملا ١ ماكحأ هيف ركذأ 5 تادابعلا يف

 رظنلاب اهدري يلا ةلئسملا ةعجارم تابلاطلا ىلع لهسي يك « اب ةصاخ نيوانع
 ‹ ةدمتعملا هقفلا بتك ىلع دامتعالاب ةلئسم لك تركذو « باتكلا تايوتح ىلإ

 ع ةحيحصلا ةتياثلا ةنسلاو باتكلا صوصنب الدتسم « هب ىفملا وه ام ترتخاو

 تدر تاسست ا و ا م نك و
 ثيداحألا و تورو تدك يف اقدصرو ثيداحألا

 اليك ةلئسملا حاضيإ يف تغلابو « ثيدحلا ی معنا الن

 ‹ هضرغب رفظي نأ هيف رظان لكل رسيتو « دارملا مهف تابلاطلا ىلع قشي
 لآ مل و.« عاستلاو لاجرلا نيب , ماكحألا ق قورفلا هس م ا

 .يساردلا نهاوتسم بسح تابلاطلل اعفان باتكلا نوكي نأ نم يدهج

 عفرأ نأ يل بيطي باتكلا اذه مامتإ نم غرفأ نأ تدك امنيح نآلاو

 يدل ريذت هحاوح دم ظفاخلا خيشلا ةليضف ىلإ نانتمالاو ركشلا تايآ يما
 ةرارشإ ةموادموب ةر و هجم يذلا تالا ريدم هللا غ للملا
 ةلحرملا تابلاطل ةيساردلا تاررقملا ىلإ همض هل نست يل همامتإ نم تنكمت

 . ديدجلا يساردلا ماعلا ادي لفه ةيوناثلا

 ا لإ يريدقتو يركش صلاخب مدقتأ نأ 1 یجب ا فقر کا هك

 - ىنامحرلا هلآ قيس كلا خيشلا ةليضف رصعلا هيقف ليلجلا يبرملو ميركلا

 ىئعتمي لزي م يذلا (دابآ رديح «يمالسإلا يلاعلا دهعملا ريدم) - هللا هظفح

 ةيملعلا هتاهيجوتب ةوطح لك يف ئهجوو « فيلأتلا يف ةميقلا رواشلاب
 تاليدعتب ءاجو « ةياهنلا ىح ةيادبلا نم ةصحفتملا هترظن هيلع داعأو ةروكشملا

 00 . ءازحلا نسحأ هللا امهازجف « باتكلا نم عضاوم يث



 is ' ةنسلاو باتكللا ءوض يف ءاسلاإماكح أ

 اذه ضوهنلا يف 8 نم ةنجللا ءاضعأ ركشأ نأ ئتوفي ال اذكهو

 ةرئاغلا ةرركتملا تارظنلا هيلع اوقلأو ‹ فاطملا ةيا ىلإ هغالبإو هزاحناو لمعلا

 تاليدعتلا ضعب ىلإ N ب ب اوس
 « مهسأر ىلعو بيوصتلاو حيحصتلاو « بيذشتلاو بيذهتلاو « ةدايزلاو فذحلاب
 ىفملا خيشلاو « يمساقلا نيدلا لاج دمحم ىفملا ميركلا يذاتسأ خيشلا ةليضف

 ئفملا خيشلاو « يمساقلا هللاب فراع دمحم فلا خيشلاو « يمساقلا نمحرلا دبع

 . - هللا مهظفح - يمساقلا ىلع دهاش

 يملعلا دهجلا اذه نم لبقتي نأ ميركلا شرعلا بر ميظعلا هللا لأساو

 E O PE و اوببا ‹ عضاوتملا

 هجاوزأ ىلعو نيرهاطلا نيبيطلا هلآ ىلعو دمحم انبيجو انلوسر ىلع ملسأو
 بايب بوو هوو نوفا أ هتباحص ىلعو « نينمؤملا تاهمأ

 عركلا هبر وفع ىلإ ريقفلا دبعلا هبتك

 ه١ 158 بحر 8



(PD) 

 ١ ( | ةنسلاو باتككلا ءوض يء اا رماكتشما

 دولوملا ماكحأ

 هذا ق ندوی نأ دلو هل دلو نل بحتسي تا

 ىلص - هللا لوسر تيأر : لاق - هنع هللا يضر - حفار وبأ يور ال
 نيح - امهنع هللا يض ىضر - ىلع نب نسحلا نذأ يف نذأ - ملسو هيلع هللا

 ظ ,٠ © - اهنع هللا يضر - ةمطاف هتدلو
 رسبلا ف ءاقيوب + قمبلا فولوملا ندآ قب ندري نا ضع

 هنذأ يف نذأف دولوم هل دلو نم : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل

 .  نايبصلا مأ هرضت مل ىرسيلا هنذأ يف ماقأو ئميلا

 '” دولوملا ذأ يف ميقتو نلدۇت نأ ةأرملل زوجيو

 « همف لحاد امي كلديو غضمت نأب « ةرمتب دولوملا كينحت بحتسي ١-
 . ءيش اهنم هفوح ىلإ لزني ىح همف حتفيو

 ريبزلا نب هللا دبعب تلمح اهنأ - اهنع هللا يضر - ءامسأ نع يور امل

 « ةنيدملا تيتأف « متم انأو « تحرخخف : تلاق « ةكمب - هنع هللا يضر -

  eesحيحص نسح ثيدح اذه : لاقو(4714١) دولوملا نذأ يق ‹

 دؤادوبأ )1 ٤4 ٤(
 يلا ب مأ : برعلا ناسل يفو « يوونلا هلاق « نجلا نم ةعباتلا نايبصلا مأ

 مريلا لمع " يف ئيسلا نبا هاور ؛ 1/7 : يمر ع ريس طل
 طقف ناذألا كيد نكلو ؛ فعض هدانسإ يقو " بعشلا " يف يقهيبلاو (1۲۳) ٠ ةليللاو

 اا هنالك ناسنإلا عمس عرقي ام لوأ نوكي نأ : ملعأ لاو نيذأتلا رسو « حيحص

 . نيقلتلاك كلذ ناكف مالسإلا يف اه لحدي ام لوأ ىلا ةداهشلاو « هتمظعو برلا ءايربكل

 ..۲۲۷/۲:یواتفلا ريخ 0717/15: ةيدومحملا ىواتفلا « 485 / :٠١ ةيميحرلا ىواتفلا

000 



EC 2 
 ل

 ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر هب تيتأ مث ءابقب تدلوف « ءابق تلزنف
 ناكف « هيف يف لفت مث « اهغضمف « ةرمتب اعد مث « هرجح يف هتعضوف -
 هكنح- مث - ملسو هيلع هللا یلص - هللا لوسر قير هفوج لحد ءيش لوأ

 . © مالسإلا يف دلو دولوم لوأ ناكو « هيلع كربف هل اعد مث « ةرمتلاب

 هيف ةيمستلاو « هتدالو نم عباسلا مويلا يف دولوملا سأر قلح بحتسي ٣-
 ظ | .  ةقيقعلا حبذ دعب

 حبذت « هتقيقعب ةنيهر مالغ لك : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل
 ظ و قا هاد مور ع

 ٤ - ةضفوأ ابهذ هرعش نزوب قدصتلا بحتسي .

 لا ىلص - هللا لوسر نأ - هنع هللا يضر - يلع نع يور امل

 ىطعأو ةضف هنزوب يقدصتو نيسحلا رعش ينز : لاقف ةمطافرمأ - ملسو

 .  ةقيقعلا لحر ةلباقلا

 اهماكحأو  ةقيقعل
 ١- ةبحتسم ةقيقعلا .

 عم 7

٠ 

 - هللا لوسر قع : تلاق - اهنع هللا ىضر - ةشئاع نع يور ال

 نيتاش - امهنع هللا ىضر - نيسحلاو نسحلا نع - ملسو هيلع هللا ىلص

 . (۳۹۹۹) ملسم «(۵ ۰ )٤۷ هكينحتو هنع قعي مل نمل دلوی ةادغ هولوملا ةيمست باب : يراخبلا هاور 0

 يئاسنلاو « هححصو )١447( يذمرتلاو (45١ه) ةقيقعلا يف باب : دؤاد وبأ هاور ''
 ظ . (١5ه5) هجام نباو )5١59(

 ركاش ت يذمرتلا ننس )۱۹۷۷٦( ةضف هرعش ةنزب قدصتلا يف ءاج ام باب : ا (

 El هنسحو )۱١۱۹(

(f) ؛ ةقيقع ةحيبذلل ليقوءعطقلاو قتشلا :قعلا لصأو « دولوملا نع حبذت ىلا ةحيبذلا : ةقيقعلا 

 . ۲٠۰/۳ :ةياف اهقلح قشي األ



 1 ( ةنسلاو باتكلا ءوض ىف ءاسنلإ|ماكحأ

eر ىذألا هس ا عب طا نأ  

 ةقفن نأل ؛ بألا نكي مل نإ هتبصعو هلام نم بألا دولوملا نع قعي ا

 . هتبصع ىلعف بألا نكي مل نإو « دلاولا ىلع دلولا

 دا ةيراخلا نعو نيتاش و ا م"

 لوسر تلأس امنأ - اهنع هلل يصر ةيبعكلا زرك مأ نع يور ال

 ب يع ا ياا"
 001 3 ظ . 1 : م 54

 - سابع نبا ىور امل ؛ زاج ةيراحلاك مالغلا نع ةاش تعد: نإو +

 < اسو ولع للا لص بولا لوسر خا" +: لاق < هع ا يطور
1 1 "۳ 1 

 2 د نيسحلاو نسحلا نع

 نه ةماللسلاو سلاو نينا نم ةيحطألا ى عوض ام هيف فرو. باد

 002 دالا: رتعا ام هيف ربتعأف « عرشلاب مد ةقارإ هنأل ؛بويعلا

 ‹ ةرشع عبرأ يفف الإو « عباسلا مويلا يف كلذ نوكي نأ بحتسي ما

 ع

 مايألا هذه دعب بابحتسالا ىقبي الو . نيرشعو ىدحإ يفف الإو

 ا نيرشعلاو يداحلا دعب نعي

 عبرألو , عبسل حبذت ةقيقعلا : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل

 e 5 : 8 )غ0
 ‹ حيحص هدانسإ 277017/4: مكاحلاو )١911757( ةقيقعلا تقو يف ءاج ام باب : يقهيبلا هاور

 :(١4371)ىلضوملا ىلعي نأ دسم :رظنا

 دؤاد وبأو . حيحص نسح ثيدح : لاقو(4717١) ةقيقعلا يف ءاج ام باب: يذمرتلا هاور

 . )4١55( يئاسنلاو )5551١(

 مامالل أط أطوملا « (3843) راثآلاو ننسلا ةفرعم « )/١53( ةقيقعلا يف باب : دواد وبأ هاور ''

 . حيحص ثيدح اذه (55/) دمحت

 . ةيحضاللا تانك : نيدباع 9 ةيشاح

 . 17” ص يذمرتلا عم يذمرتلل ريرقتلا



 ٤ ةنسلاو باتكلا ءوض ىف ءاسنلا ماك أ

 ' نيرشعو ىدحإلو « ةرشع
 . حبذلا دعب دولوملا رعش قل جب سال

 Da E نع يور امل

 نأ رمأو « عباسلا موي نيتاش نيسحلاو نسحلا نع - ملسو هيلع هللا ىلص
 قا روك طاع

 . ةقيقعلا مدب هسأر خطل هركيو « هوحنو نارفعزلاب هسأر خطل بحتسي -

 a غ ووا

 - هللا لوسر رمأف « يبصلا سأر ىلع هنولعجيو ةقيقعلا مد يف ةنطق نولعجي
 وک يام د

 . براقألا نم امهريغو دحلاو بألا اهنم لكأي نأ زوجي -1
 ىف لاق > لسو هلع ا ىلص - ىلا نأ واذ .نأل ليسارملا قل

 يضر - نيسحلاو نسحلا نع - اهنع هللا يضر - هايس

 es اولكو ء لحرب اهنم ةلباقلا ىلإ اوثبت ا

 ( امظع اهنم ا

 ءاقدصألاو ءابرقألل ةفايض ثلثلا ذاختاو ثلثلاب قدصتلا لضفألا ٠-
 د ع وک نن

 . (۷۲۳)ناربطلل ريغصلا مجعملا (۱۹۷۷۲) ةقيقعلا تقو يف ءاج ام باب يقهيبلا هاور

 . حيحص هدانسإ :۲۳۷/٤« مكاحلاو (۱۹۷۷۲) ةقيقعلا تقو يف ءاج ام باب : يقهيبلا هاور

 جيرخت يف رينملا ردبلا « (93771١)اهمد نم ءيشب يببصلا سمي ال :باب :يقهيبلل ىربكلا ننسلا 6"

 بكرم فورعم بيط وه : قولخلاو 741/9: ريبكلا حرشلا يف ةعقاولا راثآلاو ثيداحألا

 : طوؤانرألا بيعش ققحملا لاق )١31754( 0 كلا ردو ۲۷۹ : دواد 3 ليسارلا 0

 1 ةيحضألا باق“ نيدباع ( ا ةيشاح



 1 ةنئبلاو تادكتلا ءو قءاشتلا ماكا

 ١١- هئاضعأ ةمالسب الؤافت اهمظع رسكي ال نأ لضفألا .

 ناتاش ةنسلا : تلاق اهنأ - اهنع هللا يضر - ةشئاع نع يور امل
  Eم نك

 مظع اه رسكي الو الودح عطقت ةاش ةيراجلا نعو مالغلا نع ناتئفاكم

 حئابذلا باتك : مكاحلاو )١337714( ةقيقعلا ماظع رسكت ال لاق نم : باب : يقهيبلا هحرحأ 0

 لدجلا « اوضع اوضع خبطت امنإو « مظع اه رسكي ال يأ : الودح خبطت ۲۸/۱4 (ه95)

 لاقو « ءاضعالا رپ ساب الو لضفأ اذهو 1 TAI) :ةيامك) وضعلا وه : حتفلاو رسكلاب

 . صيخلتلا يف يهذلا هرقأو حيحص هدانسإ : مكاحلا



 1 ةنسلاو باتكللا ءوض يف ءاسنلاماكنحأ

 هتامالعو غولبلا ةدم

 لامكبو لازنإلاو « لابحإلاو « مالتحالاب مالغلا قح يف تبثي غولبلا
 هللا يضر - رمع نبهللا دبع ةياور ةراشإب تبث دقو . 1 ةئبب ةرشع ی دع
 دحأ موي - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر ٰيضرع : لاق هنأ - امهنع
 انأو قدنخلا موي ىئضرعو لاتقلا يف نزح ملف « ةنس ةرشع عبرأ نبا انأو
 زيزعلا دبع نب رمع ىلع تمدقف : عفان لاق « يزاحأف ةنس ةرشع سم نبا

 ريغصلا نيب دحل اذه نإ : لاقف « ثيدحلا اذه هتثدحف « ةفيلح- دئموي وهو

 . "9 ةنس ةرشع ةسم نبا ناك نمل اوضرفي نأ هلامع ىلإ بتكف « ريبكلاو
 و ا ااا ةيراحلا قح يف تبثيو

 ةيراجلا هيف كرتشي غولبلا هب لصحي نعم نسلا نأل ؛ ةنس ةرشع سم
 يا ا هذه دحأ دحو مف .  لازنإلاك هيف ايوتساف مالغلاو
 . هجوت دق تابجاولا كرت ىلع باقعلا ¿ نأو « یرح دق 0

 ةير ا ا تامالعلا نم ءيش دحوي م نإ

 ا دثلا دوم الو « ةيحللا ا

 © نينس عسق ةيراجللو « ةنس ةرشع اتتثا مالغلل غولبا هدم ندو

 . ١85/9 : هتيشاح عم راتخملا ردلا (1)

 . ۳٤۷٣۳( ) غولبلا نس نايب باب « ملسم و ةداهشلا اک ا 5
 . ۲١٠/۸ : ريدقلا حتف عم ةيافكلا (''
 ,اسلا نديطلا 5

 . ۱۸٥/۹ : نيدباع نبا ةيشاح 0)



 0 ( ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلاماكحأ

 هيلع هللا ىلص - ىبلا نأ : - اهنع هللا ىضر - ةشئاع نع يور امل

 000 ل س ت

 ةيراحلإ تغلب اذإ : تلاق - اهنع هللا يضر - ةشئاع نع يور ال
eا  

 و تو

 طيحلا يف لاقو )١5547( ملسمو (۷۳۸٤)راغصلا هدلو لحرلا حاكنا باب: يراحبلا هاور
 . :٠۹٥/۱ يناهربلا طیحنا « غولبلا دعب اه نب ناك هنأ رهاظلاو : يناهربلا

 « ملعأ هللاو نعت )٠١۸۹( اهيف تضاح ةأرملا تدحو ىلا نسلا باب: ىربكلا ننسلا '''

 0 ۲۷) يذمرتلاو ةأرما يهف تضاحف



 0 ةنسلاو باتكلا ءوض ىف ءاسنلاماكمحأ

 باجحلا

 هلك اهدبو «بناحألا نم بدتحت نأ اهيلع بجو «تغلب اذإ ةيراجلا ١-

 .  اهيمدقو اهيفكو اههحو الإ اهسأر نم لزانلا اهرعش يح ةروع

 َنْطَمْحَيَو َنِمِراَصْبَأ ْنِم َنْطّمْعَي ِتلْؤُمْلِل ْلُكَو : ىلاعتو كرابت هلوقل

 . (  اهن َرَه ام الإ َنُهتئْيز َنْيدُْي الو َنُهَجْوُرُف

 تلخد ركب يبأ تنب ءامسأ نأ - اهنع هللا يضر - ةشئاع ثيدحلو'

 ضرغأف « قاقر بايث اهيلعو - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر يلع
 تغلب اذإ ةأرملا نإ ! ءامسأ اي لاقو - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر اهنع

 . " هيفكو ههجو ىلإ راشأو اذهو اذه الإ اهنم ىري نأ حلصت مل ضيا

 ريغو بناحألا دنع اهيفكو اههجو فشك نع ةأرملاو ةباشلا عنمت ١-
 لا يدؤي الل ؛ مراح ا

 يدي مؤ ِءاَسنَو كليو كجا لف نمل اهب : ىلاعتو كرابت هلوقلو
 0 OC تاك نطل ذلك لوقت نأ نتا كلذ ا َنهيلَع

GENETفيش ةرسلا  

EE i 

 ههر ةفينح يبأ نع دروو « نافكلا هجولا :اهنم رهظ ام : هللا لوقب دارملا « ٠۳:رونلا ةروس "7

 . (57١/:عئانصلا عئادب ).اهيمدق راهظ ! زاوحب لوقلا هلل
 )٠١51( راثآلاو ننسلا ةفرعم« )٠١۸٠( اهتنيز نم ةأرملا يدبت اميف باب دواد وبأ هاور '''

 ( ظ . حيحص هدانسإ ۰

 . ۸١/١ : رفألا عمجم 55
 ا ار (3)



 ۳۹ ةنسلاو باتكلا ءوض ىف ءاسنلاماكحأ

 فوخو ةوهشلا عم كلذ مركيو 4 ابلاغ ةوهشلا مادعناو ةسناخملا

 ظ .  ةنتفلا

 لا ةروع ىلإ لحرلا رظني ال : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل

 ,  ةأرملا ةروع ىلإ ةأرملا الو

 تنمأ اذإ ةبكرلاو ةرسلا نيب ام الإ لحرلا ندب عيمج ىلإ رظنلا اه لحي ٤-
 ا

 وأ هدبع وأ هتمأ مكدحأ جوز اذإ ار ةا لع هلوقل

 نم هتبكر ىلإ ةرسلا تحت ام نإف « هتروع نم ءيش ىلإ ةمألا رظنت الف هريحأ

 ا

 اًمرس نيب ام يه ببس وأ بسنب اهحاكن هل لحي ال نمل ةأرملا ةروع -ه

 .  اهنطبو اهرهظ اذكو اهتبكر ىلإ

 لع لير تريل هت رفع تال تو نب لو] : لات لول
 ا 5 هدو سا تا هوو

 اانا ع آنها ءابأ وأ نهب زآ نويل الإ نهتنيز َنيِدبي أو ٠ َنِهِبْوُيَج

 e كتم اعلنت یو نأ يا زا وغ أ نهو
 هيا -

 ءاسنلا ترؤغ لع اوره هل نينا لفظلا وأ لاجتلا قدي ٍرْيَغ نيا

eهسمو رخآلا مسج عيمج ىلإ رظنلا نيجوزلا نم  . 

 1/4 ةيادهملا oT : نيدباع نبا ةيشاح
 قلل

 . (5517) ةحام نبا و )۲۷١۷( يذمرتلاو )5١7( تاروعلا ىلإ رظنلا ميرحت باب: ملسم هاور 0

 ( . 415/14 : ةيادملا ٥۲۳/۹ : نيدباع نبا ةيشاح )۳(

 مالغلا رمؤي ىم باب : دواد وبأو (7959) لح را ةر ةروع باب: ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور

 . نسح هدانسإ « ةالصلاب

 . ٥۲٦/۹ : نيدباع نبا ةيشاح 24 55/4 : ةيادهلا

 . :۳٠ رونلا ةروس

02 

(0 



 ا َنوظِفح مهجْؤرَمِل ْمُه E لاعتو ك رابت هلوقل

ETْودْْلا ْمُه كيلوا كلذ ءاَرَو ىفَْلا نمف َنِمْوَْمُرْيَخ ْمُهَّنإَف مَن  E 

 .رخآلا ةأوس ىلإ امهنم دحاو لك رظني ال نأ لضفألا نكلو
 جرف تي سار ام وأ ترظن ام - اهنع هللا يضر - وا

 eS ام : ةياور يفر . طق - a یلص - هللا لوسر

 هآر الو - ملسو هيلع هللا ىلص

 ی ی ا ةا يلو ¥

 . © اهتلم لهأ الإ اروع ىلإ رظنت نأ رحآلا مويلاو هللا
 ؛ ةحربتملا ةرحافلا ةأرملا اهيلإ رظنت نأ ةحلاصلا ةأرملل يغبني ال اذكو

 . "© اهرام الو اهتابلج اهدنع عضت الف « لاحرلا دنع اهفصت األ

 . ةنتفلا مومعل ؛ تحألا جوز و ومحلا نم بحتحت نأ ةأرملا ىلع بجي -4
 لاقف « ءاسنلا ىلع لوحدلاو مكايإ : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقلو

 "فح : لاق ؟ ومحلا تيأرفأ ! هللا لوسر اي :راصنألا نم لحر

(1) 
 . ٥-۷ : نونمؤملا ةروس
 . فعض هيف ةدانسإ )۲٤۳۹۲( ا را ةروع يري نأ 00 باب ةجام نبا هاور

 . .7١ /5: ليلغلا ءاورإ
 . oof\Y\ : يطرقلل نآرقلا ماكحأ ف

 ا راعابسابا ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور ّ

 . حيحص هدانسإ

 ظ .ه714/9 : نيدباع نبا ةيشاح

 (EY ملسمو ( ۷۸۳۱) مرح وذ الإ ةأرماب نولخي ال باب : يراحبلا هاور

(0 



 د | ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلاماكتحأ

 . ةنتفلا ع ويشل اضيأ مراحم ا ةولح يطا 2

 ال ةأرملا اذكو«ةوهش رظن ةمرحم تاذ ىلإ رظني نأ لحرلا ىلع مرحي ٠-
 5 . ةوهش رظن مرح يذ ىلإ رظنت نأ اه لحي 00

 نو رک ترک یک راک لإ رنا ميدي نأ لحرلل هرکی ١-

 فوح دنع اهمراخم ىلإ رظنلا مدت نأ ةأرملل هركي اذكو « امهنس

 مدع نمو ةباحصلا تناكو « تعاشو تسمع دق ةئتفلاو « ةنتفلا .

 ' اننامز نم ريح مهفامزو كلذ يف نوطاتحي
 عقربلاو باقنلا

 دنع بحجاو رامخلا وأ عقربلا وأ باقنلا سبلب ةأرملا لكن جيم رتس

 قا ا َكِجاَوْرَأَل ْلُك يتلا اياب : ىلاعت هلوقل
 1 26 سس |2286 © سس ےس 6 8 م ىس ۾ “ا ب س ظ

 . "9 1 اي ارز هللا ناكو دي ذات فَي ذآ لذ كلذ نيناََج نم هيلع

a ak 4 TT 

 نإو فنألا مدل و نيبحلا قوف هيولت نأ : اضيأ لاقو |

 ا و را بيس ا یا ١

 رصبلا ضغ

 E ورا رع :رظنا : يطرقلل نآرقلا ماكحأ ؟7

 . ه9 : بازحألا ةروس 97

 . ١65/١5 : يطرقلل نآرقلا ماكحأ



 کزآ كلذ مهجور اوطَنْحَيَو ْمِجراَصْبأ نِ اوُضْعَي َنيمْؤُملَل لق : ىلاعت هلوقل ٠
 اس ا

 ىلع هفرصي نأ هيلعف « دصق ريغ نم ةيبنجأ ةأرما ىلع هرصب عقو اذإو 0-5
 ظ هيلع مإ الو روفلا -

 - هللا لوسر تلأس : لاق - هنع هللا يضر - ريرج نع يور امل
 ا ن لوا ناك قره رهط لف

 ةرظنلا عبنت ال ! ىلع اي : يلعل - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقلو
 . © ةرحآلا كل تسيلو ىلوألا كل نإف « ةرظنلا

 ىلإ وعدت ال بناحألا لاحرلا نع رصبلا ضغ ةملسملا ةأرملل بدني -۴
 ظ . ةيعرش ةرورض هرظن
 . (  َنِجِراَصْبَآ ْنِم َنْضّصْخَي ِتْلهْؤُمْلِل ْلُثَو ل : ىلاعتو كرابت هلوقل
 هللا لوسر دنع تناك امنأ - اهنع هللا يضر - ةملس مأ نع يور ال

 مأ نبا لبقأ هدنع نحن انيبف : تلاق ةنوميمو - ملسو هيلع هللا ىلص -
 ىلص - هللا لوسر لاقف « باجحلاب انرمأ ام دعب كلذو هيلع لحدف موتكم

 e و
 ايمعف أ - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا دير ع ب اس
 اف املا امتنأ ناو

 ٠١ : رونلا ةروس

 . (۲۷۰۰) يذمرتلاو )١1885( دؤاد وبأو )٤۰۱۸( ةأجفلا رظن باب ملسمو (۱۸۳۹۹) دمحأ هاور
 يذمرتلاو 0۸۳۷) رصبلا ضغ نم هب رمؤي ام باب دواد وبأ و (۱۳۰۲) دمحأ هاور

 . نسح هدانسإ (۲۷۱)

 و

 . (71/07) دواد وبأ « حيحص نسح لاقو « لاجرلا نم ءاسنلا باجتحا ين باب : يذمرتلا هاور



 ٠ ( EY ةنسلاو باتكتلا ءوض ىف ءاسنلاماكحأ

eee 

 : لاق - هنع هللا يضر - هدج نع هيبأ نع ميكح ن .ب رک ىور امل

Im eودعا لاق ولن انو  E 

 اذإ. 1 هللا وسرت او E E قلتم تكلس مب Os اا

 « اهاري الف دحأ اهاري ال نأ تعطتسا نإ : لاق ؟ ضعب يف مهضعب موقلا ناك

 ايحتسي نأ قحأ هللاف : لاق ؟ ايلاح اندحأ ناك اذإ ! هللا يبن اي : تلق : لاق

 0 سانلا نم هنم

 ةرورضلل ةأرملا رتس ىلإ رظنلا

 ةرورض اهيلإ وعدت ةيبنحألا ةأرملا ندب نم عضوم ىلإ رظنلا زوجي

 اح يف بيبطلل اذكو « دهاش وأ ضاقك ةيعرش

  ةرورضلا ردقب

 ةريغصلاو ريغصلا ةروع
 اهسمو اهيلإ رظنلاب سأب الو «ةروع ام نوكت ال ادح ةريغصلاو ريغصلا

 و لك لاع رهو ا ا ااا الا

 حاكنلل رظنلا

 - رظنيف « اهحاكن ديري بطاخل ةيبنجألا ةأرملا هجو ىلإ رظنلا زوجي ١-

 ضرملا عضوم ىلإ ةوادملا ل

 دواد وبأو « نسح ثيدح اذه لاقو )۲۷١۸( ةروعلا ظفح يف ءاج ام باب:يذمرتلا هاور

 )١31١١(. ةحام نبا و ("ه٠.١1)9

 . ةحابإلاو رظحلا باتك :٤ :نيدباع نبا ةيشاح

yTام جرفي - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر تيأر - امهنع  
 . (1۷ : ةياردلاو « ۲۹۹/۱ :ةيارلا بصن) هببز لبقيو نسحلا يذخف

0 



 ٤ | ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلامماكحأ

 ا ف للاب لمعلا ةد رود نعولو
 اذإ : - هنع هللا يضر - رباح - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل

 اهحاكن ىلإ هوعدي ام ىلإ رظني نأ عاطتسا نإف « ةأرملا مكدحأ بطح

 ىلإ ا ااو تنكف ةيراح تبطخف : لاق « لعفيلف

 ١ . 9 اهتحورتف « اهحوزتو اهحاكن
 . ةوهشلا تفاح نإو بطاخلا ىلإ رظنت نأ ةأرملل زوجي -؟

 هنع هللا يضر - ةبعش نب ةريغملل - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل
 .  امكنيب مدؤي نأ ىرحأ هنإف اهيلإ رظنا : ةأرما بطح نيح -

 را ورع ابل يي دا ل
 .  ةرورضلا مادعناو ةمرحلا دوحول ؛ ةوهشلا

 حيبأ رظن هنأل ؛ ةرظنب دوصقملا لصح نإ اهيلإ رظنلا ريركت هل زوجي ال ٤-
 ظ و ةا

 بطاخلل نيزتلا
 ,0لاحجرلا نهيف بغريل ةبطخلا دنع للحلاو ىلحلاب تانبلا ةيلحت بحتست

 ؟ اهتيؤرل طرش اضرلاو نذإلا له
 رظنلا بطاخلل زوجي لب « اهنذإ وأ اهاضر رظنلا اذه oe يال

 )٠٤٠٠١۹( دمحأو (۱۷۸۳) اهجيوزت ديري وهو ةأرملا ىلإ رظني لحرلا يف باب : دواد وبأ هاور 3
 . نسح هدانسإ

 يئاسنلا ٠ نسح ثيدح اذه لاقو )٠٠٠١۷( ةبوطخملا ىلإ رظنلا يف ءاج ام باب : يذمرتلا ))

 . )١855( هجام نبا « (۳۲۳۰)
 . ةبطح :ةيهقفلا ةعوسولا سابو رح اح 651/9: نيدباع نبا ةيشاح )۳(
 ا را 17

 00 حاكنلا باتك :نيدباع نبا ةيشاخ« حاكنلا تاك : قئارلا رحبلا 0 ۰



 ٥ ةنسلاو باتكلا ءرض يف ءاسنلاإ ماك حأ

 . مالعإ مدقت ريغ نمو اهتلفغ يف اهيلإ
 ال أبختأ تنكف ةيراح تبطحخف : - هنع هللا يضر - رباح ثيدحل

 . ©” اهتجوزتف « اهحوزتو اهحاكن ىلإ يناعد ام اهنم تيأر ىح
 ا ا ر كلا قرب دنا ين اهلل نار

 . ىذأتتو اهكرتيف هبجعت
 ةبوطخملاب ةولخلا

 ٠ .اهعم ثدحتلاو أ اهيلإ رظنلل امي ةولخلا هل زوجي ال

 ناك الإ ةأرماب لجر نولخي ال : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل
 , "7 ناطيشلا امهثلاث

 ةبوطخملا رظني نم لاسرإ

 ةأرما لسري نأ هل زوجي نكلو ةبوطحملا رظنيل الجر لسري نأ هل زوج ال
 . ةأرملل هيلإ رظنلا زوجي ام الإ اهنم رظنت الو « هل اهفصت مث ةبوطحخملا رظنتل

 - ميلس مأ لسرأ - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر نأ يور ال
 لإ يرظناو اهضرارع يب لاقف: راح لإ رظبت: دج اهنع هللا يضر

 . "7 اهيبوقرع

 دمحأو نسح هدانسإ (۱۷۸۳) ديري وهو ةأرملا ىلإ رظني لحرلا يف باب : دواد وبأ هاور

[ .)١5.059( 

 تسلا ‹ حيحص نسح ثيدح اذنه لاقو )۲۱ )٤٥ ةعامجلا موزل يق ءاجج ام باب : يذمرتلا هاور ل

 )١١4(. دمحأ دنسم )۱۳۹۰٤( ةيبنحأ ةأرماب لجر نولخي ال باب : يقهيبلل ىربكلا
 ٠ يف يلا نانسألا : ضراوعلا « ۲۷٠/٤ : دئاوزلا عمجمب نسح هدانسإ )۱۲۹٤۳( دمحأ هاور (۳)

 اهتهكن هب فرعتب كلذب اهرمأ ضراع : اهدحأو « سارضألا ايانثلا نيب ام يهو « مفلا ضرع

 ناسل يفو « ناسنإلا يبقع قوف ناظيلغ نابصع : نابوقرعلاو « ثيبح مأ بيطأ امهف حيرو

TEEقيل مدقلاو قاسلا لفسأ مض ام ناسنإلا نم وهو :  



 ا رئي ل را ل ع ل لا لس 3 | لا ا لاو ی اا اکا

 . حاكنلا ىلع مزعلا دعب ةبطخلا لبق رظنلا نوكي نأ يغبنيو

 ؟ةبوطخملا هبجعت مل نإ بطاخلا هلعفي ام

 ال لقي الو تكا ةع يملك ةيوطخملا ىلإ بطاخلا رظن اذإ

 ظ ( rT هنأل اهديرأ

 : اهابطح -- امهنع ىلاعت هللا يضر - مهج ابأو ةيواعم نأ هتربخأ امل - اهنع

 . هل لام ال كولعصف ةيواعم امأو « هقتاع نع هاصع عضي الف مهح وبأ امأ

mamma me 

NU N 0 
O ٠ ۲ىلع لجرلا بطخي ال نأ ءاج ام باب : يذمرتلاو . هل ةقفن ال اثالث ةقلطملا باب : ملشم 0 1  



 0 ظ ةنسلاو باتكللا ءوض يف ء دك

 ةنيزلاو سابللا باتک “اا ()

 ا ةميلسلا و ةيلصألا ةرطفلا تايضتقم نم سابللا بح

 دري مل يعرشلا صنل صنلا نأل ؛ ناك نول يأ نم بايثلا سبل ةأرملل حابي 2

 .  نيعملا نوللا نع يهنلاب

 « لحرلل مارحو ةأرملل حابم بهذلاب جوسنملا بوتلاو زیرا سبب 5-7
 الا

 77 مهتانإل لحأو

 ىلع ةريثكلا هللا معن نم ةميظع ةمعن وهو « هندبو هتروع رتسيو ناسنإلا هسبلي ام وهو سابللا ؟'
 ُساَيِلَو اًميِرَو ْمُكِتاَءْوَس ىِراَوُي اسال ْمُحْيَلَع ارنا ْدَق َمَدآ ی ای ل : ىلاعت هللا لاق « ناسنإلا

 : ا تفارغألا ةروست) نورك ذي هلل هللا تانا نرد مخ كل َقَوْنكلا
 ام َلاَقَو اَمِِتاءْوَس نم اَمُهْنَع ىِروُو ام امُهَل یی نامل اُم َسْوسَوَف ] : ىلاعتو كرابت هللا لاق 5

 اَمْكَل نإ اًمُهَمَساَقَو ةيورادلا E اكو ا ركن ل كلا وزفة عاادخس اكل

 نِم اَمِهّيَلَع ِناَمِصْخَي اًقِفَطَو اَمُهُتاَءْوَس اَمُهَل ْتَتَب َةَرَجَّشلا اَقاَّذ امف ٍروُرْغب اَمُهَآِلَدَف َنيِحِصاَنلا َنيَل

 : ىلاعت هللا لاق ؛ تاروعلا رتسو سابللاب مالسإلا رمأ دق (؟١-١٠7 : فارعألا) [ةّنجلا ِقَرَو

 نورسفملا عمجأ : يزارلا لاقو ۳١( : فارعألا) ( ٍدِجْمَم لك َدنِع ْئُكِتَئيِز أوُدُخ َمَدآ ىن اي ]

 O وق ازا مسن ةزيغلا فديو سب ايرك هيما ايذا لاا

 ل ا و ع ا ا ا درر ور او يا اولا ى

 دوسألا نوللا لامعتسا تبث دقو ةأرملل نيعم نول نع هيف ي ايعرش اصن دجأ ملو « ةأرملل وأ

 . سابللا باتك : رظنأ « يراخبلا ةياور يف ءاسنلل ضيبألاو رفصألاو رفصعملاو رضحألا نوللاو
 ناك اذإ سبالا نأ الإ ...اركذ ناك نأ دعب ريغصلاو ريبكلا نيب قرف ال : عئانصلا عئادب يفو )3

 . (١/١١١:عئانصلا عئادب ) هيلع ال هسبلأ نم ىلع مثإ الف اريغص

 عصا بح : لاقو ماك e ريرحلا يف ءاج ام باب :  يذمرتلا هاور

.)0050( 

(5) 



 ۸ ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلامماكحأ

1 

 س

 ا رع

 لا

 اسلا نم تاورستلا هللا يجر لاق = ملر
 اطا يس و هازال یک نه و ی ةلاطإ ةارملا نوح هع

 موي هيلإ هللا رظني مل ةليخم هبوثرج نم : - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر

asاتوب نشب - اهنع هللا  

 TE لاق « نهمادقا أ فشكنت اذا : تلاقف « اربش نيحري: لاق

 لعند

 . حيحص هدانسإ )٥۹. E) ءاسنلل ريرخلا ق تاب ر وا هاو 9

 يف عاش دقو ١/47:طيسولا مجعملا « امهنيب امو نيتبكرلاو ةرسلا يطغي ام وه : نزلا 7
 رس 1 لاغنبو راك و شيدا ربارهدنا ةيالو 0 تاكو ةيدنملا ةراقلا هبشلا عاقب نم ريثك

 ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلاو « رتسأ ليوارسلا نأ عم ةجوزتملل -سابللا نم عون -يراسلا
 . تالورستملل اعد -

 ريغصلا عماجلا : رظنأ « (17811) نامإلا بعش يف يقهيبلاو هخيرات يف مكاحلا هاور
 ا ا ی نارا مسرب قرانا ا يطري
 ضيف « نكمأ ام نقاروع رتس ىلع ظفاحم ةدكؤم ةنس ن هل وهف ءرتسلا دصقب ليوارسلا
 .57/14 : ريغصلا عماجلا حرشب ريدقلا

 ‹ حيحص نسح ثيدح :لاقو )١557( ءاسنلا لويذ رج يف ءاج ام باب : يذمرتلا هاور 05
 . نيش دك لو لغ و ىلا هنأ هع ورع نإ يقرب < نسا رو 0915619: يتابضلاو
 « ۲۲۰/۸ : هبيش يبأ نبا (1۰۹۸) طسوألا يف يناربطلا هاور . ةأرملا ليذ اذه :لاقو اربش ةمطافل

 ىلع رارألاب رصتقي نأ وهو بابحتسا لاح : نيلاح لاجرلل نأ : ينالقسعلا رجح نبا لاقو
 ام وهو بابحتسا لاح : نالاح ءاسنلل كلذكو « نيبعكلا ىلإ وهو زاوح لاحو « قاسلا فصن
 . 171/١١ يرابلا حتف « عارذ ردقب هزاوج لاحو ربشلا ردقب لاحرلل زئاح وه ام ىلع ديزي



٤۹ 
 00 ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلإم اكتحأ

 نأل ؛ "7 اهعباصأ سوؤر نود ىلإو اقيض ةأرملا مك نوكي نأ يغبني -5

 لب « عارذلا اهنم فشكنا اعر اهدي تعفرو اعساو ناك اذإ اهمك 2-3

 . "”اهطبإ حو

 . افيثك ناك ولو اقيض ةأرملا سابل نوكي ال نأ طرتشي -

 ءاسنلا ىهني ناك - هنع هللا يضر - باطخلا نب , رمع نأ يور امل

 .  يطابقلا سبل نع

 نفاق رغ انك اهنا نوكر نأ طر -۸

 : امهرأ مل رانلا لهأ نم نافنص : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل

 تايساك ءاسنو « سانلا اه نوبرضي رقبلا بانذأك طايس مهعم موق

 ةنحجلا نلخدي ال ةلئاملا تخبلا ةمنسأك نهسوؤر تالئام تالايمث تايراع

 . 2” اذكو اذك ةريسم نم دحويل اهحير نإو اهحير ندحي الو

 | . ۱۸۹/۱ : عانقلا فاشك

 ام اهنثدحأ يلا مامكألا عيسوت نم نهعنمب نأ - رمال يلو - هيلع بجيو جالا نبا لاقو 0

 اهدوهو  نمسلا نم نطبلا يف يذلا يطلا - اهفاكعأ ترهظ اهدي تعفر اذإ اف مكلا رصق

 . ۲۳۷/۱ : جاحلا نبال لجدملا « كلذ ريغو

 لاق « - امهنع هللا يضر - سابع نب هللا دبع نع يور اذكو598/4١:ةبيش يبا نبا فنصم

 اهسبال مسج ةناخث يدبتف « اهقيضل دسملاب ةقصتلم ةقيض بايث يطابقلا : يكلاملا دشر نبا

 ۽ باطنخلا نب رمع يهنف « نسحتسي ال امم نسحتسي ام يدبتو « هنساحم فصتو « هتناخت نم

 . 711/8 : لصفملا : رظنا
 نأ "تايراع تايساك" نيعمو )۲٤۲۲( ةبحلا باتك : يراتخبلا « )۳۸٠٦۲( ةنيزلاو سابللا باتك : ملسم هاور 9

 اقيقر ابو سبلت : ضعبلا لاقو « هوحنو املامح راهظإ رحنآلا ضعبلا فشكتو ادب ضعب رتست نهنم ةدحاولا

 ظ ابان نسبلي يتاوللا ءاسنلا نفأ ' تايراع تايساك" نيعم : ضعبلا لاقو « يوونلا حرش :رظنأ ءاخدب نول فصي

 نم ىرحأ ءازجأ نكرتيو اضيأ نهئاضعأ مجح رهظتو لب < « نفادبأ نول فصتو اهتحت امع فشت ةقيقر

 سبلت ذإ « رضاحلا انتقو يف دهاشملا وه امك « اقيقر ناك ولو ءيش يأ اهيلع سيل « الصأ ةفوشكم نفادبأ

 رخخآلا ضعبلا فشكتو « همجح رهظتو هتحت ام فشكت نكلو امدب ضعب يطغت ةقيض ةمعان ةقيقر اباي ةأرلل

 قوف نم ايش ارو نيقاسلا فشت امك نطبلاو نيدهنلا نم ايش امبرو ردصلاو نيعارذلاو ةبقرلا لثم ادب نم

 تايراع « مسالاب تايساك نهف ”تايراع تابساك" : - ملسو هيلع هللا یلص - لاق امك نهف « نيتبكرلا

 . ۳۳٤/۳ : لصف : رظنأ « هللاب الإ ةوق الو لوح الو ناعتسملا هللاو « ةقيقحلا يف

(0 



 ةنسلاو باتكلا ءوض ءاسنلاماكحا 5 صإ ا f أ

 تلحد ركب يبأ تنب ءامسأ نأ - اهنع هللا يضر - ةشئاع نع يور اهو
 اهنع ضرعأف « قاقر بايث اهيلعو - ملسو هيلع هللا ىلص - هلل د وو
 مل تغلب اذإ ةأرملا نإ ! ءامسأ اي :لاقو - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوز

 . "7 هيفكو ههجو ىلإ راشأو «اذهو اذه الإ اهنم یری نأ اه حلصي
 هبلإ راظنألا تفلي سابل يأ : ةرهش سابل اهسابل نوكي ال نأ طرتشي -1

 بوث سبل نم : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل ؛ ربكتلا دصقب هسبلتو
 . © ران هيف بأ مث ةمايقلا موي ةلذم بوث هللا هسبلأ ايندلا يف ةرهش

  OOايزل ساب همس .
 آلو ی و دبع ا كروس رھ نا قعايوو اذ

 لجرلا ةسبل سبلت ةأرملاو ةأرملا ةسبل سبلي لجرلا - ملسو هيلع هلا © .

 هذه نم رهظيو سابللا باتك )۳٠۸۰( اهتنيز نم ة ا ا يدم اف باب دوا وبا اور
 ةيؤر نم اهيلإ رظانلا عنمت الو ندبلا | نول نم اهتحت ام فصت ةقيقر تناك ءامسأ بايث نأ ةياورل
 . - ملسو هيلع هللا ىلص - ىبلا اهنع ضرعأ اذهلو امجايث تح ام

 « مهبايث ناولأل هنول ةفاخمل سانلا زد روك يزول هنأ رولا يناتس ارحل ناك وضل نناكو . نسح هدانسإ (7011) دواد وبأو (79537١)بايثلا نم ةرهش سبل نم باب: ةجام نبا هاور .
 ‹ راطوألا لين «ربكتلاو بحعلاب بوثلا بحاص مهيلع لاتخيو مهراصبأ هيل لإ سانلا عفريف

elهيلإ راظنألا تفلو هب راهتشالا هسبلب ادصاق سابللا ةأرما وأ لحجر سبل ن  
 TT هدصقل هيلع روظحم اذهف « ربكتلاو بجعلا
 ا دصقلا مدعل هيلع مثِإ الف « سانلا نيب راهتشالاو ةرهشلا سابللا اذهب هل لصحت
 . امهيلك ءاسنلاو لاحرلا يلع روظحم ةرهشلا سابلو « باوصلاب
 هدانسإ (0715)ناميإلا بعش(51757)نابح نبا حيحص«ةأرملا سابل يت باب:دواد وبأ هاور
 ۰ الو ءاسنلاب صتخت ىلا ةنيزلاو سابللا يف ءاسنلاب هبشتلا لحرلل زوجي ال : يربطلا لاق «حيحص
 هبشتلا ءاسنلاو لاحرلا نيب هنع يهنملا هبشتلاب دوصقملا : ينالقسعلا رجح نبا لاقو « سكعلا
 نأ ثيدحلا اذه حضتي 07١/١١ : يرابلا حتف : رظنأ «يشملاو مالكلاو ةنيزلاو سابللا يف
 ريمي يس رس يل

000 

 لدا



 3 ___ ةنسلاو باتكللا ءوض يف ءاسنلاماكحأ

١ 

 ١ ارضاح اهجوز ناك اذإ ةح وزتملا ةأ ا ةنيزلا بحتست

2 TG e e ا 3 

 ا الا اا لا ل ا ا

 ناجم هللا لوس ع ةشئاع تلاق « ءاسنلا ديري الو ايندلا ديري

 نمؤت ! نامثع اي : لاقف ٠ نامثع يقلف « كلاذب هتربخأف - ملسو هيلع هلا

a aEلاق! هلا  N 

 ت او و ا نم يلخاب نيزتلا ءاسنلل حابي ١-

 متاخلاو طرقلاو لاخلخلاو راوسلاك هسبلب نمقداع

 ىلع بهذلاو ريرحلا سابل مرح : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل

 ”مهئانأل لحأو يمأ روكذ
 مي وا وو | نع يور امو

 يبنلا ىتأف « ةبطخلا لبق ىلصف - ملسو هيلع هللا ىلص - يبلا عم نيديعلا
 ختفلا نيقلي نلعجف « ةقدصلاب نهرمأف « ءاسنلا - ملسو هيلع هللا ىلص -

 اهصرخب قدصت ةأرملا تلعجف : ةياور يفو ؛ لالب بوث يف ميتاوخلاو

 N «طيسولا لا هب نجد ی لكل ا دنا یف ندب نورد لا ی رک

 عبنمو دئاوزلا عمجم تاقث هلاجر دمحأ دانسإ :يمثيملل لاق )۲۳٠٠١( دمحأ هاور "9
 :٠١۰٠/٤ دئاوفلا

 يئاسنلاو ( حيحص نسح :لاقو (517١)بهذلاو ريرح ا يف ءاج ام باب : دهرا ا )۳(

 )٠٠١۷( لاجرلل يئتسا ام الإ ءاسنلاب صتخع ةضفلا يلح اذكو هيلح بهذلاب دارملاو كالخاتم 
 . يذمرتلا حرش يذوحألا ةفحت : رظنأ « هوحنو ةضفلا يف



 00 .. " اهطرق يقلت ةأرملا تلعجف : ةياور يقو « اباخسو

 درمزلاو توقايلاو ؤلؤللا نم ةضفلاو بهذلا ريغب يلحتلا ءاسنلل زوجي -؟
 . اهريغو

 یلص - هل | لوسر نأ : - امهنع هللا يضر - ةشئاع نع يور امل
 اهنعفدأل : لاقف « عزج نم ةدالق اهيف ةيده هل تيدهأ - ملسو هيلع هلل

 - يبنلا اعف ةفاحق يبأ ةنبا اه تبهذ: ءاسنلا تلاقف « يلإ يلهأ بحأ يلإ
 .  ©اهقنع ىف اهقلعف بنيز تنب ةمامأ - ملسو هيلع هللا ىلص
 بهذلا ىوس صاصرلاو ساحنلاو رفصلاو ديدحلاب متختلا اه هرکی -4

 . "”ةضفلاو

 الجر نأ : - هنع هللا يضر - نع ةديرب نب هللا دبع نع يور ال

 يلام : O عيبا ىلص - يبلا ىلإ ءاج
 : لاقف ءديدح نم متاح هيلعو ءاج مث « هحرطف ؟ مانصألا حير كنم دحأ

 يأ نم ! هللا لوسر اي : لاقف « هحرطف ؟ رانلا لهأ ةيلح كيلع يرأ يلام

 صوصف ال يلا ميتاوخلا ليقو نيلجرلا عباصأ يف ءاسنلا اهسبلت يلا ميتاوخلا يهو : ةختف عمج |

 بهذ نم ةريغصلا ةقلحلا يه ءارلا نوكسو ءاخلا مضب : صرخلاو «رابكلا ميتاوخلا : ليقو اه

 اها: درقلاو نرخ هين درحجا و رع وأ لفنرق وأ ربنع نم ةدالق وه :اهياخسو « ةضفو
 0 . 517/١١ : يرابلا حتف : رظنأ « هب يلحتلا اهل زوجي ام ةأرملا نذأ يف عضوي

 )٠١0( ريبكلا يف يناربطلاو (4471) يلصوملا ىلعي وبأو (541748) : دمحأ هاور "5
 : ذئاوفلا ' عبنمو دئاوزلا عمجب) نسح ىلعي يبأو دمحأ دانسإ : يمشيحلا لاقو ( ٣٦/۱ ٠

 | بصع نم ةدالق ةمطافل رتشا : نابوثل لاق - ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا نأ يورو ( ٠٤
 و . )٠٤١۳( ريبكلا يف يناربطلا « :۲۲۳٠۹۲( ةلاسرلا دمحأ) جاع نم نيراوسو ض
 يوس متختلا لحرلل هركي لبو ءاسنلاو لاجرلل ماع مكحلا اذه ٤۳۸/۹ : نيدباع نبا ةيشاح 000



 8 ظ ةنسلاو باتكللا ءوض يف ءاسنلام اكتحأ

 ("”الاقثم همتت الو قرو نم هذختا : لاق ؟ هذختأ ءيش

 ظ .  اهفنأو ةيبصلا نذأ بقثب سأب ال -ه ٠

 ىتأ مث ديعلا موي ىلص - ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا نأ يور ال

 . "" اهطرق يقلت ه ةأرملا تلعجف « ةقدصلاب نهرمأف لالب هعمو ءاسنلا

 . ءاسنلاو لحرلل لحكلا لامعتسا حابي -5

 - يبلا دنع تناك : لاق - امهنع هللا يضر - سابع نبا نع يور ال

 .  نيع لك يف اثالث مونلا دنع اهب لحتكي ةلحكم - ملسو هيلع هللا ىلص

 دوغبصي ال ىراصنلاو دوهيلا نإ : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل

 . '”مهوفلاخف

 - هللا لوسر جرح : لاق - هنع هللا يضر - ةمامأ يبأ نع يور الو
 ياا

 يئاسنلاو )۳۹٣۸۷( دواد وبأو )۱۷١۷( ديدحلا متاخ يف ءاج ام باب < يذمرتلا هاور 01(

 يف درو دق هنأل؛ ديدحلاب متختلا نع يهنلا يف لاحرلاو ءاسنلا تكراش امنإو )١٠٠١(

 « ةضفلاو بهذلاب متختت ةأرملا « صاصرلاو ساحنلا ديدحلا لثمو «رانلا لهأ ةيلح هنأ ثيدحلا

 . (مغ 42715) يواسي لاقثملاو « لاقثملا لحرلا هب غلبي الو(طقف ةضفلاب متختي لحرلاو

 . ٠٠١۷/١ : ةيدنملا ىواتفلا ه9/١ : هتيشاح عم راتخملا ردلا

 عضوي ام طرقلاو : نالقسعلا رجح نبا لاقو هجيرخت رم (ءاسنلل طرقلا باب : يراخبلا هاور

 . رهاظ ةياورلا هذي ةأرملا نذأ بقث زاوجو «هب يلحتلا امل زوجي امن ةأرملا نذإ يف

 ةجام نياو « بیرغ نسح لاقو )۱٦۷۹( هريغو طوعسلا يف ءاج ام باب يذمرتلا هاور

 عاونأ نم هنألف ءاسنلل امأو ثيدحلا اذه نم رهاظ لاجرلل لحكلا لامعتسا ةحابإو ("110)

 ظ | . ةحابملا ةنيزلا

 . ٥٠۱۸/۹ : نيدباع نبا ةيشاح ٠۹/١ : ةيدنملا ىواتفلا

 . )١9175( ملسمو «سابللا باتك )٥٤٤۸( باضخلا باب : يراخبلا هاور

 قف

(0 

0 

(5) 

 لإ
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 كا ل ل شا ا ل ا م ا ع سس حس سس

 ۰ ا ا

 يباب ټا : لاق - هنع باب نب رباح نع يور ال
 لوسر لاقف « اضايب ةماغثلاك هتيحو هسأرو ةكم حتف موي ةفاحق
 يا ا د رکود ا

 - يلا - امهنع هللا يضر - اع عم. هللا دع نع يرو ار

 ر 77 ىف مرق فوكو + لاق > یاو لع ا یاب
 . "7 ةنحلا ةحئار نوحيري ال مامحلا لصاوحك

 هللادوس داوسلاب بضح نم : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقلو

 . ©” ةمايقلا موي ههحو

 ” يوادتلل الإ نيلحرلاو نيديلا بضح لحرلل زوجي ال -1
 هيلع هللا ىلص - يبلا نأ - هنع هللا يضر - ةريره يبأ نع يور ال

 هللا ىلص -- ىيببلا لا هيلجرو هيلي بضح لق ثنخم ا
 هب رمأف « ءاسنلاب هبشتي ! هللا لوسر اي ليقف ؟ اذه لاب ام : - ملسو هيلع

(00) 
 حتف نسح هدانسإ : حتفلا يف ظفاحلا لاق )۷۹۲٤( ريبكلا يناربطلا (١5؟95) دمحا هاور

ONE 

 . (؟ 5/5١ دواد ااو (5غ5/13) يئاسنلاو ةنيزلاو سابللا باتك (١؟9759 ملسم ها 0
 : يقارعلا ظفاحلا لاق 275307949 دواد وبأو (498) داوسلاب باضخلا نع يهنلا تان ا )۳(

 يف فلتحا هنأ الإ يوق هدانسإ : رجح نبا لاقو « 43/١ : ءايحألا جيرخت « نسح هدانسإ
 5 1/5 : يرابلا حتف <« هفقوو هعفر

 هوركم داوسلاب باضخلاو ٥٤۷/١١ : حتفلا يف ظفاحلا هلاق « نيل هدنس ينو يناربطلا ا
 سيلدتلا و ةريبك وأ تناك ةريغص ةأرملا اذكو اخيش وأ اباش لحرلا ناك ءاوس يمر حت

 . لكلا لمشي ماع يهنلا نأل ؛ الوأ ريرغتلاو
 . ٠٠۹/۰ : ةيدنملا ىواتفلا « ٥٤۸/۱١ : يرابلا حتف )3(



 E CI ٥٥ ءادملا داتا
 ت51 للاي ااا: فص ل.

 نع بيك JE فقرا! ل سوا اولاق « عيقنلا ىل ىلإ يف

 اا

 3 ىلإ اهيدي بضخت اهإف « ةجوزتملا ةأرملل نيديلا باضخ بحتسي ٠-

 الو اهيمدق بضخت نأ ةأرملل زوجي اذكو ''' هيلع ديزت الو نيعوكلا

 ءارو نم ةأرما تاهوأ 4 لاق اه هلا ىضر - ةشئاع نع يور ان

a 

 أرسا دی و 7-5 هوا ا لاقو « هدي - ملسو هيلع هللا ليم ><

 . © ءانحلاب كرافظأ تريغ ةأرما تنك ول : لاقف « ةأرما دي لب : تلاقف
 هللا لوسر تعم : تلاق - اهنع هللا يضر - ةشئاع نع يور الو

 ال « اهرم اتلس - نوكت نأ - ةأرملا ضغبأل نإ - ملسو هيلع هللا ىلص -

 یا هدو والو لک اهنيع یک

 ال نأ طرشب امي قيحاسملا خطلو اهيتتحوو هحولا ريمح ةأرملل زوجي تيا

 . ءاسنلا ةنيز نم اهنأل ؛ امهيلإ ءاملا ذوفن عنمت ةدامب نوكي

 دنع بيطملا كسلاب انهابج دمضنف « ةكم ىلإ - ملسو هيلع هللا ىلص -

 . حيحص هدانسإ نابلألا لاق (470) نيثخملا يف مكحلا يف اب٤ واد وبأ اور
 . مارحإلا باب عومجملا : رظنأ « ةيعفاشلا حرص اذهيو اهنم رهظي يذلا وه رادقملا اذه نأل
 : لوقأ نإو ةحوزتم تناك اذإ ةأرملل ةعورشم نيلجرلاو نيمدقلا باضح نأ : عفاوشلا لاقو

 انتقو يل ةجوزتملا ريغل اهوركم رفظلا باضحخ ىوس نيديلاو نيمدقلا باصخ ناوكي نأ يغبني

 . باوصلاب ملعأ هللاو ةنتفلا نم افوح رضاحلا
 . نسح ددانسإو )٥۰۰۲( يئاسنلاو )°1۲( ءاسنلاب باضخلا يف باب : دواد زا هاور 0

 ال يلا : اهرملاو « بضتخت ال ىلا : ءاتلسلا « 754/54 : لوصألا عماج يف ريثألا نبا هاور ($)

 : مع-/ يزوجلل ءايشتلا ماكحأ : لحتكت



 0 ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلإماكکحأ

 هيلع هللا ىلص - يبنلا هاريف اههجو ىلع لاس انادحإ تقرع اذإف « مارحإلا

 . 2” اناهني الف - ملسو |
 ليزت يلا ةيودألا عنمت الو هحولا نم قبا شمنلا ةلازإ ةأرملل زوجي ١-

 °" جوزلل هجولا نسحتو فلكلا

 ىلع سلحت ءاسفنلا تناك - اهنع هللا يضر - ةملس مأ نع يور ال

 انهوجو يلطن انكف اموي نيعبرأ - ملسو هيلع هللا ىلص - يبلا دهع
To 

 عم ءانحلاب عباصألا فيرطتو ةنجولا ريمحت ةجوزتملا ريغ ةأرملل هركي ١-
 بضخي نأ هركي اذكو . © ةنتفلا فوخ عم ةحاحلا مدعل داوسلا

 .  مهلحرأو نايبصلا يديأ

 . ةأرملاو لحرلل ندبلاو بوثلا يف بيطلا لامعتسا بحتسي 8 1١-

 اا لا موي لسغلا : - مالسلاو ةالصلا هيلع - ۳

 1 . 27 دجو نإ ابيط سمي نأو نتسي نأو ملتحم لك

 ةهبحلا يلع ةنيزلا داوم عضو زاوجو حيحص هدانسإ (۲۳۳۹۲) دمحأو )١559( دواد وبأ هاور 0(

 ىلص - يبلا تاجوز ىدحإ هجو ىلع بيطلا ناليسل هجولا يلع كلاذكو ثيدحلا اذه نم رهاظ

 نأ ةملسملا ةأرملل يغبني ال نكلو « اناهني الف - ملسو هيلع هللا ىلص - يبلا هاريو - ملسو هيلع هللا

 ا و ا نأل ؛ ةنيزلا لامعتسا يف فرست

 . الجآ وأ ًالجاع ةرضم اهمظعم يف يهو ترثكو تعونت

 ولعت ةردك ت ةرمح وأ مسمسلاك هجولا ولعي شمت :فلكلا 2195/1: ئيعلل يراقلا ةدمع 6“
 . قهبلا اضيأ فلكلاو هجولا

 . ءاسفنلا ثكمت مك ءاج ام باب:يذمرتلا هاور "7

 ( .۲۸۲/۲:ةيهقفلا ةعوسوملا 57

 . ةيحضألا باتك ليبق :ةياقولا حرش 67

 ٠ .) ملسمو « ةعمجل باتك(١87)ةعمجلل بيطلا باب: يراخبلا هاور 2"



` 0¥ 

 ا سلو كلا وضيق ءا نلاماكحا ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلإ ماك

 . "” بيطلا دري ال ناك - ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا نأ يور الو

 . هحير يفحخو هنول رهظ ام ءاسنلا بيط نوكي نأو ٥-

 هحير رهظ ام لاحرلا بيط نإ : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل

 . "7 هحير يفحو هنول رهظ ام ءاسنلا بيطو هنول ىفحو

 ° تءاش ام بيطلا اه حابيف اهتيب يف اهجوز دنع ةأرملا تناك اذإ ١١-

 .هتحئار رهظت بيطب ةرطعتم تناك اذإ تيبلا نم جرخت نأ ءاسنلل زوجي ال -۷ ظ

 ىلع ترمف ترطعتسا ةأرما امبأ : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل

 . (©7 ةيناز يهف اهحير اودجيل موق

 ET ؛ مويلا ءاسن لعفت امك رفاظألا ليوطت هركي -1۸

 قلح ةرطفلا نم : - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر لاق دقو

 ظ ّْ °” براشلا صقو رافظألا ميلقتو ةناعلا

 صق يف انل تقو : - هنع هللا يضر - كلام نب سنأ نع يور املو

 نم كا كرت هل نأ ةناعلا :قلختو طبإلا فتنو رافظألا ميلقتو براشلا

O 1 
 وي نيعبر

OT OO -۱۹ 
0 

 . ةنيزلا باتك (0177) يئاسنلا هاور )۲۳۹٤( ةيدحلا نم دري الام باب : يراخبلا هاور ©“ -
 « نسح ثيدح : لاقو (؟١١/1) ءاسنلاو لاحرلا بيط يف ءاج ام باب:يذمرتلا هحرحأ

 ٠ . (5۰۲۸) يئاسنلا

 ف

 . ۷١/۸ : يذوحألا ةفحت ©

 ( حيحص نسح ثيدح : لاقو (؟١١/7) يذمرتلاو « (551479) دواد وبأو (575) يئاسنلا هاور

 يأ اهحير اودجيل : هلوقو « هحير رهظي يذلا بيطلا وهو رطعلا تلمعتسا اذإ : ةأرملا ترطعتسا اذإ

 . ٠٠١/١١ : دوبعملا نوع « ةيناز يهف « اهرطع حير اومشي نأ لجأل

 . (۳۷۸) ملسمو « )٥٤٤٤۰( طبإلا فتنو ربكلا دعب ناتخلا باب : يراخبلا هاور

 )١4(.. يئاسنلاو (۲۹۸۲) يذمرتلاو (۳۷۹) ةرطفلا لاصح باب : ملسم هاور

(5 

 قفز

(00 



 E | ( ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلاماكکحأ

 © ايمجتتلاو ةنيزلا نم اهنأل ؛ اهتحصل ارضم نكي مل اذإ ةيودألا و 1
 ٠ . ةيودألا وأ ةمعطألاب ادح ةنيمس تناك اذإ اهسفن ليزت اذكو

 هماكحأو رعشلا

 . هلحريو همركي نأ رعش هل ناك نمل بدني ١-
 0 هل ناك نم : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل
 و - ملسو هيلع هللا یلص - هللا لوسر نأ يور الو

 ٠ © هیلو هسأر رعش حالصإب هيلإ راشأف « ةيحللاو سأرلا

 ةآرملا يف رظني نأ هرعش حرس نمل زوجي -5
 قرافي ال ناك : تلاق - اهنع هللا يضر - ةشئاع نع يور ال

 و رن ناك رک سک یو ةيلعمللا قصصا لوسر

 ظ , 27 هتيحل حرس اذإ
 اي ا ۳

٠. 
 ب

 - هللا لوسر نأ - هنع هللا يض - لفغم نب هللا دبع نع يور ال

(0) 
 aS ىواتفلا يقو
 ‹ نمسلا لحأل كلذ هابشأو تيتفلا لكأت ةأرما : ةيناخلا فو ۳۵۶/۵ : ةيدنها ىواتفلا : رظنأ
 اف ندا ردن + ا < عل قوق ا ا الا یا سوا لاق

 اذكف « اهسفن ةأرملا نيل كلذ نايا تيتفلا لكأ زاح اا لوقأو £ 5 ةيلدملا

 ٠ .احابم هتاذب ءاودلا ماد ام ضرغلا اذهل ةيودألا لامعتسا اه زوجي
Eنيهدتلاو لسغلاب هفظنيو « هنيزتيلف : يأ " همركيلف " نيعمو (”555) دواد  

 ةبوبحلا رومألا نم رظنملا نسحو ةفاظنلا نإف « دبلتيو بعشتي ىح اقرفتم هكر تي الو حيرستلاو
 . ۲۲٠/١١ : دوبعملا نوع) ةبولطملاو
 : ليجرتلا : لاقو ادنس حيحص لسرم وهو : رجح نبا لاقو )١515( أطوملا يف كلام هاور
 حتف : رظنأ « اهيلإ عرشلا اهيلإ بدن دقو ةفاظنلا نم وهو هنهدو ةيحللاو ,سأرلا رعش حيرست
 :٦۳/۱١-۵۲ ٠ يرابلا

() 

(0 

 . ه5 : يرابلا حتف « دهاش هلو فيعض وهو : رجح نبا لاقو طسوألا يف يناربطلا هاور 9



)٠ ١١ 

 ۹ ةنسلاو باتكللا ءوض يف ءاسنلإ ماك أ

 لدول نع يو ملسو هيلع هللا ىلص

 ص

eا كنف اا روال ىلع مرحي  

 ا يضر يرعشألا سوم ونا یووال

 TNE 8 و ةقلاصلا نم ئرب - ملسو هيلع هللا یلص

 نععمو )١1778( يدمرتلاو حيحص هدانسإ(757/) هافرإلا ريثك نع يهنلا باب : دواد وبأ هاور
 يف هب دارملا : ليقو هريغ هعبتو دمحأ مامإلا لاق امك اموي هكرتيو اموي هحرسي نأ : ثيدحلا اذه

 موي لك دهعتو هنيهدتو هحيرستو رعشلا طيشمت يلع ةبظاوملا نأ ىلإ ةراشإ هيفو « تقو نود تقو
 اهيف ةهاركلا نكل ةأرملاو لحرلا نيب قرف الو : يقارعلا نيدلا يلو ظفاحلا لاقو « بولطم ريغ

 ( يلوأ نهه معنتلاو هفرتلا كرتف اذه عمو لاجرلا قح يف هنم عسوأ نهقح يف نيزتلا باب نأل ؛ فحأ
 1 وعلا نع راع

 0 )۲۲۸٤٤( دمحأ حيحص هدانسإ(۳۹۲۹) هافرإلا ريثك نع يهنلا باب « دواد نا قاف

 نييزت يف نغلابي ءاسنلا نم اريثك نأ رضاحلا ا ل ميركلا دبع روتكدلا

 تانولاصلا هذه يفو ” رعشلا ليمجتلا تانولاص" ب يمسي ام دايترا قيرط نع نهروعش
 ارو « ةنيعم ةئيهو نيعم لكشب هلعحل رعشلا ديعجتل ةيوديو ةيئابرهك ةعونتم تالآ لمعتست

 طويخ غبصل تانولاصلا هذه يف ةيوايميك داوم تلمعتسا اعرو « ةعونتم غابصأب اضيأ هغبص

 ( ًابيش ًالتما دق هسأر نأكو ةأرملا ودبت يح « رفصألاو ضيبألاك ةفلتخم ناولأب رعشلا نم

 ةبوغرم ريغ اهببسب تقولا ةعاضإو اهلجأ نم لاملا فرصو رعشلا نييزت يف ةغلابملا هذه لكو
 نم عونلا اذه دايتعاو « انمدق امك بولطم ةنيزلا يف لادتعالا نأل ؛ بولطم اهكرتو « اعرش

 امك هنع يهنملا " هلفرإلا " موهفم يف لخدي امنإو لادتعالاب هفصو نكمي ال ةأرملا رعش ةنيز
 نإف " هافرإلا " نم ريثك نع اناهني - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر ناك ثيدحلا يف ءاح

 هلع هيكب وأ هنم طويخ نيولتب وأ هضعب نيولتو ديعحت نم نهروعش يف مويلا ءاسن هلعفت ام
 : رظنأ ‹ هنع يهنملا هافرإلا موهفم يف لخدي هلك هلعفت يذلا اذهف « كلاذ وحنو ةنيعم ةئيك

 . 107/5: ملسملا تيبلاو ةأرملا ماكحأ يف لصفملا

 عفرت ىلا اصلا )١٤۹( راسب يعل ميو لاح نب يون ارجل قات اعلا هور

 اهر ی ىلا: ةفاسلا »+ اع اهسأر قلع ىلا ا لاب او

 هف

(0, 



 . ةرورض ريغب وأ ةرمع وأ جح دعب ةأرملل سأرلا قلح امبرحت هركي
 ىلع امثإ « قلح ءاسنلا ىلع سيل : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل

 .  ريصقتلا ءاسنلا

 . © ةرورض دنع اهسأر قلحب سأب الو 5-5

 ئزرططا ام اإ ْمُحْيلَع مرح ام م لَ دقو ] : ىلاعتو كرابت هلوقل
 ل

 . © ةأرملل سأرلا رعش صق زوج الو -۷
 - هللا لوسر نعل : لاق - امهنع هللا يضر - سابع نبا نع يور ال

eءايبلا نع تويتر جالب لالا  
 7 00 للا

 . '”اهتلازإ بحتسي ةقفنع وأ براش رطل 3
 رعش وأ اهرعش ناك ءاوس يمدالا رعشب رعشلا لصو ةأرملا يلع مرحي -8

 هدانسإ : صيخلتلا يف ظفاحلا لاق :277١/7 ٰيطقرادلا 095 جحلا باتك دواد وبأ هاور )00
 يف يأ عامجإلاب ريصقتلا ةأرملل عورشملا' :رجح نبا لاقو .551/7: صيخلتلا « نسح
 . 058/7 : يرابلا حتف : رظنأ «جحلا

 تلعف نإو هب سأب ال اماصأ عحول تلعف نإف « اهسأر ةأرملا تقلح ولو : ةيدنملا ىواتفلا يفو 6”
 . ٠٠۸/١ : ةيدنهلا  هوركم وهف لحرلاب اهبشت كلاذ

 . ١١9 : ماعنألا ةروس
 : راتحلا در عم راتخملا ردلا : رظنأ « تنعلو تمنأ غا اهسأر رعش تعطق : يفكصحلا لاقو ©

۹ . ) 

 يف لاحرلاب هبشتلا ءاسنلل زوجي ال : رجح نبا لاقو سابللا باتك (014725) يراخبلا هاور

 صقلا ناك نإو « هرعش لاجرلا صق هحو ىلع صقلا ناك اذإ اذهو :لوقأو «ةنيزلاو سابالا

 صقلا اذهف هلوط نم ءيش صقب رعشلا ريصقت الإ هعم عفني ال نهروعش يف دعجت دوجول
is hSميرال هللا .  ) 

 . 004£: نيدباع 1 ةيشاح

(0 

(°) 

3) 



 ا 8 م ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلإماكحأ

 . 27 اهريغ

 راصنألا نم ةيراج نأ - اهنع هللا يضر - ةشئاع نع يور امل
 - يبلا اولأسف« اهولصي نأ اودارأف « اهرعش طعمتف تضرم امهنأو تجوزت

 ا نه ليو ميه ل

 .  ربولا نم ايش اهبئاوذو اهفورق يف لعجت نأ ةأرملل زوجي ٠-
 . 7 لمارقلاب سأب ال : لاق هنأ ريبج نب ديعس نع يور ال

 يضر - دوعسم نب هللادبع يور امل ؛ رشولاو مشولا ةأرملل زوجي ال ١-
 تاجفلتملاو تاصمنتملاو تاشوتسملاو تاشاولا هللا نعل : - هنع هللا

 , 29 ىلاعت هللا قلخ تاريغملا نسحلل

Cae. ©كانه : ناديز مركلا دبع روتكدلا لاقو ۵/۵ : فا  

 نخ نر فو رک ر ايزل اره ب ار طو هس نارا ن اف رر

 E ىلا ينو واعملي را ار ىلع عمرا نوير كي رعت

 ES ثلا لصو موهفم يف لحديو ارعش ىمسي هنأل ؛ روظحم هلك اذهو
 . :58٠/7 ملسملا تيبلاو ةأرملا ماكحأ يف لصفملا

 نم جرح يأ : طعمتف : هلوق )۹11( ملسمو « سابللا باتك(ه 47) يراحبلا هاور

 E اكرام رهف جلا ةلصاولا « سابللا.باتك هلصأ

 . امم لعفيو كلاذ لعف بلطت يتلا يأ
 . :٠١۸/٠ ةيدنطلا « 4٥/۹ : نيدباع نبا هيا

 aT رعشلا ةلص يف باب (8540) دواد وبأ هاور ©”

 هب لمعت رئافض لمعي فوص وأ ريرح نم طويخ انه هب دارملاو « نيل عورفلا ليوط تابن
 . ۲۲۸/۱۱ : دوبعملا نوع : رظنأ « اهرعش ةأرملا .

 نوكس مث حتفب مشولا : ةغللا لهأ لاق (؟577) ملسمو «سابللا باتك(54/10) يراخبلا هاور "97 (

 ٠ وأ لاقو «رضخيف اهريغ وأ ةرونب يشحي مث مدلا ليسي ىح اهوحن وأ ةربإ وضعلا يف زرغي نأ ٠
 ع اه لومعملا ةمشوتسملاو « دادم لحكب اههجو يف ناليخلا لعحجت ىلا ةمشاولا : ننسلا يف دواد

 حولا ركذف « ثلا يف مشولا: عفان لاقو - ةفشلا يف نوكي ام رثكأو بلاغل هجولا ركذو يمت
 = القو رئاود لعجيو اشقن كلذ لعفي دقو « دسجلا نم اهريغو ديلا يف نوكي دق وأ ديق سيل -

MW 

(۳) 



 1 > ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلام اكحأ

 يع ا واو وول اا ا ج 5 0025 ٠
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 هللا يضر - ةريره م ءالخلا يف 3 راتتسالا باب : دواد وبأ هاور "7
 a : ةيارلا بصن) - هنع

 عئادب و 475 ١/ : راتحلا در عم راتخملا ردلا و 45 : يقارملا ىلع يواطحطلا ةيشاح “
 ظ . ۲۸/۱ : عئانصلا

 . ۷۳/١< : هتيشاح عم راتخملا ردلا 0



 4 ( لا باتكلا هوه ف ءاشنلا ماكتجتا

 ءاجنتسالا لئاسو

 لك نم اهوحنو راجحألاو ءاملا نم ةرهاطلا ءايشألاب ءاجنتسالا نوكي ١-

 ضرغلا لوصحلا قرحو بارتو « ر دمك« مرتحم ريغ علاق رهاط دماج
EET 

 مدختسيف «رجحلاو ءاملا لامعتسا نيب عمجلا نامز لك يف لضفألاو -؟

 "دل را

 e يا

 للا ىلص - هللا لوسر لاق :(قنرلطلا تيب للو اوي نأ تب لج هيف)
 د يللا ا ا حل

 . " ءاملاب يجنتسنو ةبانحلا نم لستغنو ةالصلل ًاضوتن : اولاق ؟ مكر وهط

 ةنسلا لصحتو « هوحنو رجحلا ىلع راصتقالا نم لضفأ ءاملا ىلع راصتقالاو -

 دقو « للقم رجحلاو « ةساجنلل علاق ءاملا نأل 7 لضفلا تو افت نإو امي

 نأ نكجاوزأ نرم : ةوسنلل تلاق - اهنع هللا ىضر - ةشئاع نع يور

 - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر نإف مهبيحتسأ ينإف ءاملاب اوبيطتسي
 . "9 هلعفي ناك

 . قاروألا نم ةذختملا ليدانملاب ءاجنتسالا زوجي -4

 541/١ : قئارلا رحبلاو « 78/١ : عئانصلا عئادبو « ؛5/ : يقارملا ىلع يواطحطلا ةيشاح 90

 : الار

 : فاسلا وفصل | 9

 (509) : مكاحلا و (۱۷۹): نئيطق رادلا و (53) ءاملاب ءاجنتسالا باب : ةحام نبا هاور

 . هدهاوشب حيحص ثيدح وهو ٠٠۳/۲ : فاشكلا ثيداحأ جيرختو

 . 45 / يقارملا ىلع يواطحطلا ةيشاحو 475/١ : راتحلا در عم راتخملا ردلا ©

 . حيحص نسح ثيدح :لاقو )١3( ءاملاب ءاجنتسالا باب : يذمرتلا هاور



 ve ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلاماكحأ

 ءاجنتسالا ةيفيك

 ١- ريهطتلل اليمكت ءاحخرإ هسفن يخري نأ ءاجنتسالا دنع لحرلل يغبني «

 وه ام راتخيو « عباصأ ثالثب مث نيعبصأب مث عبصأب ئدتبي نأ يغبنيو
 انك رادو لاق كيتا نإ اع لاو كيرلا دار نع لسأوب غلبأ
 . نورثكألا لاق

 ءاجنتسالا يف لسغتو اهيلجر نيب ةجرفنم سلحت تجنتسا اذإ ةأرملاو
 اهيتحارب لسغت نأ أ اهيفكيو « اهلبق يف اهعبصإ لحدت .الف اهنم رهظ ام
 .  اهعباصأ ضرعب

 ديلا ىلع حرتي نأ كةارب | وأ ناک الجر - يجنتسملل يغبنيو 0-1١
 يف ةصاخ جرخملا- لبقل لسغي مث « ىذألا ام يقالي نأ لبق ىرسيلا
 ديلاب هكلديو « ءاملا بص يلاويو « ربدلا لسغي مث - لوبلا ةلاح
 رك

 © ةأرملا ءاربتسا ةيفيك

 دلا اهدي عباصأ فارطأ عضت نأ ةأرملا ءاربتسا نإ او ھا
 . © اهتناع ىلع

 امل لب ءاهلحم عاستال ءاربتسالا ىلإ ةأرملا جاتحت ال : نورثكألا لاقو
 راجحألاب اهربدو اهلبق حسمت مث ةفيطل ةظحلا ربصت طئاغلاو لوبلا نم تعرف

 . راتخملا وه كلاذو « :٥۹/٠ ةيجلاولولا ىواتفلا 5
 ( . "+ ١/ : عئانصلا عئادب '''
 : نيدباع نبا ةيشاح « رثألا لاوز و يح <« جراخلا نم ةءاربلا بلط : ءاربتسالا 0

 . ٠٤٤/١ : هتلدأو يمالسإلا هلا لولا نه شرا رثا نع خرحلا ا لا
 . ”غ1//١ : هتلدأو يمالسإلا هقفلا 5)



 و و ی اصلا ` ةثسلاو باتكلا ءوض ف ءاسنلاماكحأ

 .  طقف ءاملاب يجنتست وأ ءاملاب يجنتست مث

 « دماأخلاب نوبل عضوم تحسم تءاش نإف « اركب ةأرملا تناك اذإو “16

 وأ ءاملا الإ رجي مل ج رحملا جراخلا يدعت نيمو <« ها تع اش نإ و

 م © لسرتسي ملو ةهدحب لوبلا جرح نإف « ابيث تناك نإو « عئاملا

 لحدف لسرتسا نإو « لوبلا جورخ عضوم يف ءاجنتسالا ىوس بحي

 هيلإ لصو ام تلسغ اذإ اهنكلو « هلسغ بجو جرفلا يق ءيش هنم

 .  موصلا يف حدقي كلذ نأ جرفلا نطاب نم لوبلا

 . ٠۷١/۱ : نيدباع نبا ةيشاحو « 47 / : يقارملا ىلع يواطحطلا ةيشاح “"

 ( . ۳۳۹/۳ : نيدباع نبا ةيشاح 4



 ا 0 ااا ةاسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلاماكحأ

 ءوضولا ماكحأ

 ءوضولا ببس

 ام ةدارإ وأ اهيلإ مايقلاو ةالصلا تفو ءوضولا بوحو ببس

 هوحنو فحصل ١ سمك « هب الإ لحب ال

 ءوضولا طورش

 ةحص طورشو ١ ° بوجو طورش : نيعون ىلع يهو

 بوجولا طورش

 : يلي ام يهو « “ ةينامث بوحولا طورش
 e ا ااا ىلع بحي الف : لقعلا ك

 . عرصلا لاح ةعورصملاو

 ةيبصلاو يبصلا ىلع بجي الف : غولبلا ١

 تادابعلاب نيبطاخم ريغ رافكلا نأل ؛ رافكلا ىلع بجي الف : مالسإلا ١-

 ظ 00 . ةعيرشلا عورف نم اهريغو 0
 بحي الف ؛ ةرم ةرم ءاضعألا عيمجل يفاكلا ءاملا لامعتسا ىلع ةردقلا -4

 ءاملا هرضي نأ زجع نم ىلع الو ءاملا دقف نم ىلع

 . ءوضولا ىلع ءوضولا ةداعإ رهاط وه نم ىلع بجي الف : ثدحلا دوحو -م

00 

Eر رملا ىلع يواطحطلا ةيشاح و١/۷١٠ : راتحلا در عم راتخمل  
 .صخشلا ىلع ةراهطلا تبجو تعمتجا اذإ يهو 6"

 ش هالا ةراهطلا حصت ال ام : يهو
 :E SE a دحاو رمأ رس 4

 را تاما يقارملا ىلع يواطحطلا ةيشاح و14١ ١/ : راتحملا در عم راتخل قاقلا
 ( ظ ا هتلدأو
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 3 لار باتكتلا ءوبض و ءاسلا ماكتحا

 . ءاسفنلاو ضئاخا ىلع بجي الف : نماقنلا مدع و ضيحلا مدع د

 . تقولا ةعس لاح بجي الف : تقولا قيض ۸~

  Caةنالث ط ورش :

 ءوضولا ءاضعأ عيمج ء a روهطلا ءاملاب ةرشبلا مومع ١-

 . ©” لسغ دقو الإ ءيش هنم ىقبي ال ثيحب ةلوسغملا

 ضقني ام لك عاطقناو « سافنو ضيح نم ءوضولل يقانملا مدع -5؟
 ظ ظ . روذعمل الإ ءوضولا لاحو هب ءدبلا لبق ءوضولا

 وضع ىلع نوكي ال نأ يأ : وضعلا ىلإ ءاملا لوصو عنمي ام ةلازإ ٣-

 نوح و ب فمك 6 Na لئاع هلديع هيج
 . "7 رفاظألا ءالطو مسجتملا ئيصلا ربحلاو « نيعلا صمغو

 ظ ءوضولا ضئارف

 ةعبرا ءوضولا ضئارف
EL 

EEE 
 سأرلا عير © حسم 8

05 

)3( 0 

 . ءوضولا حصي مل هلسغ ضورفملا نم ءاملا هبصي من ةربإ زرغم رادقم يقب ول نح
 نيدباع نبا ةيشاح 77/ : يقارملا ىلع يواطحطلا ةيشاحو ۳۹۲/١ : هتلدأو يمالسإلا هقفلا

 يدنب هيف لحد دقو (شلي لر ادارات تاور ور معلا حصل وحلو ٤۷/۱
 . اضيأ ومو

 رطاقتلا نودب ةلاسإلا يفكتالو رطاقتي ثيحب رضعلا ىلع اع ءاملا ةلاسإ :لسغلا

 . نينذألا محش ىلإ : اضرعو نقذلا لفسأ ىلإ رعشلا صاصق نم الوط :هدح

e ees E aS 

 ا



 VA ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلإماكحأ
 م سس سمس ل ا ا ا ا اكل

 ارم يلا هيأ اذ ) » ىنلاعت وب كل راك ها وقل وا ىلإ اا صع أ
 ر لا كير ْكَموُجَو اوُلِسْغاَف ٍةاَلَّصلا ىلإ ْمُتْنُق اَذإ دا

 () 6 ع0 ص 0 e اه
 ٠ 1 ىلإ ملجأ و مڪو ءرب

9 5 3 5 W8 | ا 

 یک

 س 5 2
 را ع نس ٣ هرم 7 رص ريح رم : ١ ون

 نم هدي حف « ةيرطق اع ع ومي - ملسو هيلع هللا ىلص - هلا

 تن 7 ١ 00 3 3 0062 د ا ر

 2 ا

 ت سا ءا وس ءانإلا ١ امهاخدإ ! لبق اال نيغس رلا 5 يدا لسغ س

 و
 « همون نم مكدحأ ظقيتسا اذإ : - ملسو هيلع هللا ىلص - يبلا لوقل

 - قا ويم

 . حيحص هدانسا )١١15( ةمامعلا ىلع حسملا ياپ ىواطوبأ ةاورب 7

 ۱ نيدباع نبا.ةيشاحو « ۱۳ : يريبك

 رذع الب انايحأ اهكرتو - ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا اهيلع بظاو ىلا يه ودك ىلا“ ةندنلا £ 7 أ 5

aكرتلا ىلع باتعلاو لعفلا ىلع  . 

 - ةمئألاو نيعباتلاو ةباحصلا نع الو - ملسو هيلع هللا ىلص - يبلا نع امب ظفلتلا دري 5

 : يقارملا ىلع يواطحطلا ةيشاح) ام مرا خياشملا نكلو - نيعمجأ مهيلع هللا ناوض

0 



 0 ةا تانكتلا وق قءاشسلا واك خا

 ي إلا + هنوصو ل اهلعتي ا سعيا
 را ١

 : نيعسرلا ىلإ نيفلا لسغ كغ لوقت ناي عوضولا ا قلا ©
 ومي

 ىلإ

 : - هنع هللا ىضر - ةريره يبأل - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل

 ديس يبا نيس بلا

 ا ق نه قرد ا
 ص

E ا 

  eاا |

 هءوضو برقي لحجر مكنم ام : - مالسلاو ةالصلا هيلع -. هلوقل

 كس ل ل ا

 ل ءاملا

 للخي ناك - e ا يبنلا نأل ؛ لحرلل ةيحللا ليلخت ٦
TIظ  

 تأضوت اذإ : - مالسلاو ةالصلا NEE عباصألا. ليلختو ا

 يذمرتلاو (١٠ه) دواد وبأو )7١78( ملسمو a E e ةاوررب 17

 ظاقيتسالا ديقو اقلطم ةنس هنأ را : يذلا 9 : رهنلا نوب كرب ياحلو )۲ )٤

 ا ( . (۲۲۸/۱:نیدباع نبا ةيشاح) يقافتا
 ل : دئاوزلا عح اا : يمثيما لاقو )١35( ريغصلا يق يناربطلا هاور 0

 ظ 1 ظ . مفلا يف ءاملا لاخدإ يه

 . فنألا يف ءاملا لاخدإ وهو

 :Hels عاجلا دنيا (۳۷) : طق رادلا (0045) ةسبنع نب ورمع مالسإ: ملسم هاور

 | . حيحص ثيدح اذه : ا يذمرتلا هاور



 N ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلاماكحأ

 00 عباصالا للخف )00 : 5

 نبمأ ىلع قشأ نأ الول : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛ كاوسلا -۸

 ”ءوضو لك دنع كاوسلاب مهقرمأل

 وصولا نع لكس ب ب ا يضر - قا نب ت نأ سورا

ssو  

 O GES < اتل ا

 ع نولئاسلا نيأ : لاق مث « هيلحر لسغ مث ةدحاو ةرم امهروهظو امهوطب

 . "”ًاضوتي - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر تيأر اذكه ؟ ءوضولا

 هيديب سار حسم - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر نا ف وول

 بح امهدر مث , دافق ىلإ اب بهذ مث « هسأر مدفع اذه داو امه لبقأف

 ( ا غ ل عديم اديروكلا ناكملا ىلإ عجر

 يضر - نافع نب نامثع ةياورل ؛ امهنطابو امهرهاظ نينذألا 3 ١-

 . اهركذ م دقت ىلا -

 نانذألا : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل ؛ سأرل ل

 . حيحص ثيدح اذه : لاقو )۳١( عباصألا ليلخت يف ءاج ام باب : يذمرتلا هاور 0 . 9 3 2 . 5

 (51) كلامل أطوملاو « نسح هدانسإ : يمثيملا لاقو :۲۲٠/١ دئاوزلا عمو )7١١5( دمحأ هاور
 . )١151١( ةميرح نبا

 )٤۹( ملسمو ۷۹ يراخبلا ):(  ا اد أ ىلرل حسم ىف اح ام باب : 0

 را وو 1 هوقو أو (35) يئاسنلاو

0 

(2 

(٤( 



 ۸۱ ةنسلاو تاتكتلا ءوض قءاشتلاماكتحا

 اهئانف عم امأ « انسح ناك ةلبلا ءاقب عم اًديدج ءام امه تذخأ نإف

 كاب أل ل م نوكت لف

 .نيديلاو نيلحرلا لسغ يف نمايملاب ةيادبلا ١- ؟

 . ” مكنمايأب اوءدباف متأضوت اذإ : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل

 ١- ءاملا ةلاسإ عم وضعلا ىلع ديلا رارمإ وه : كلدلا .

 هيعارذ كلدي لعجف ًاضوتف « دم يثلثب نأ اهنأ يور ال 7" .

 - يبلا ةبظاومل ؛ لوألا فافج لبق ناثلا وضعلا لسغ يه : ةالاوملا - 5

 نع ةالوملا مدع تبث دقو « ضرفب تسيلو - ملسو هيلع هللا ىلص
 هللا دبع نأ عفان نع يور امل ؛ - امهنع هللا يضر - رمع نبا هللا دبع

 ههجو لسغو أضوت مث « قوسلا يف لاب - امهنع هللا يضر - رمع نب

 دجسملا لحد نيح اهيلع يلصيل ةزانحل يعد مث « هسأرب حسمو « هيديو

 | . 2” اهيلع ىلص مث هيفح ىلع حسمف
 ٥- ملسو هيلع هللا ىلص - يبلا ةبظاومل ةدكؤم ةنس وه : بيترتلا -

 مدع - ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا نع تبث دقو « ضرفب سيلو

 هللا لوسر تيأر :لاق هيبأ نع ميمت نب دابع نع ءوضولا يف بيترتلا
 - مث « هيعارذو ههجو لسغف أدبف « أضوتي - ملسو هيلع هللا ىلص

 هسأرب حسم مث قشنتساو ضمضمت 27 .

 +. 2۳77 ةا قربا و )نرل نم نيندألا نأ ءا اننا بلاي: یا ةر

 . حيحص هدانسإ (۸۲۹۸) دمحأو (595) ةجام نباو )۳٦۱۲( لاعتنالا ف باب: دواد وبأ هاور

 . ٠١/859( كابح نبا ١١4( ) ةعزخ نبا « حيحص هدانسإ )٥۳۲( مكاحلا هاور
 . حيحص هدانسإو (15) نيفخلا ىلع حسملا يف ءاج ام باب : كلامل أطوملا 37

 . 715/١ :دئاوزلا عمجم (7/67١)ريبكلا يف ناربطلا هاور



 ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلامماكحأ

ETR TTD HHR Spar 
 ن نو و

)١( 

 لإ سفنلاب ءال داعب تأ ا و كدملا ىصقأ 2 ر اا ف ةغلاملا ىب

 1 موشينحلا

22( 

 )١١9( ةحجام نباو )۰١<( .

 د واد وبأو (۷۱۸) هححصو مئاصلل قاشنتسالا ةغلابم ا ف ا ا ىذمرلا داور



 / 3 م 5 8 ۳ .

 نيفخا ىلع حسملا

 EET 1 بالا ١ ا 0 تلا أ اه .ع ا ٍْ
 نرش و رجا یاع و ءاسنلا و لاج ر ربحا و رفسلا فى رئاحج نيفخلا ىلع حسملا

 Cl ا امل : 5 : 1

 د امهعلخ الو « انمقأ اذإ ةليلو امويو « انرفاس اذإ اثالث رهط ىلع امه

 ا م ا الوب موت لو و

 « يأرلاب نيدلا ناك ول : لاق - هنع هللا يضر - يلع نع يور املو

 0 لوس كني ردا ع مكلفا نم حسم اب ىلوأ فخلا لفسأ ناكل

 .  هيفخ رهاظ ىلع حسمب - ملسو هيلع هللا

 نيفخلا ىلع حسملا طورش

 . سبللا دعب ثدحلا تقو ةلماك ةراهط ىلع نوكي نأ ١-

Eا ا  
 ET ا اا رفس يف و

 د ا

 لولو دونخاك ةهئاذلا ,لامعألا باحصألو ©, نفسا فو < دربلاو ءاتشلا تقو يف ةصاخبو

 ي واطحلعلا ةيشاح .مهوحأو تاعماخلا يف لمعلا ىلع تابظاوملاو نيبظاوملا تابلالعلاو بالطلاو

ENEال " 

 . )۱۸٠۹۳( دمحأو « حيحص هدانسإ (83) ميقملاو رفاسملل نيفخلا ىلع حسملا باب : يذمرتلا "7
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 ل ل 59000 ١ ١
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 ؟ لسغلا بجوي ام

 00 لسا بيوم

 ب یکجا لعزل جرن لا
 . "7 اقلطم مونلا

 ع ءاذم الجر تنك : لاق - هنع هللا يضر - ىلع نع يور ال
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 002 .لالك «- مامر دلع هلا يع دس يللا نيام ١ تابوا

 تا اذإو ةالصلا يعدف ةضيحلا تلبقأ اذإف « ةضيخلاب تسيلو « قرع
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 ىسنو بنجلا لستغا اذإ : - امهنع

 O HE ةضمضملا

 هيلع هللا ىلص - هللا لوسر رمأ : لاق هللا همحر نيريس نبا نعو
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 1 ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلاماكحأ

 لوسر اي :تلق : تلاق - اهنع هللا يضر - ةملس مأ نع يور امل
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 : هنع هللا يضر - ةريره يبأ نع هور
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 لسغ اذكو “ مفلاك هنأل جراخلا جرفلا لسغ ةأرملا ىلع بحيو
E 3 

 ا يي يس ا ا

 . 7 هتحت ام ىلإ ءاملا لاصيإ بجي اهرفظ لاط اذإ اذكو هتلازإب

e Eنسح ثيدح :لاقو )٠١5( يذمرتلاو « (5917) ةلستغملا رئافض مكح باب :  
 11 ا ا ۷ 2 يال ا يقيبلا

  eدورا . |
 . هجيرخت رم دق

 رشديلف لحرلا امأ : لاقف - ملسو هيلع هللا ىلص -.يبلا اوتفتسا مهذأ نابوث ثيدح : ةقرفتلا هجو

 ف

02 

 نوع عم دواد وبأ « هضقنت ال نأ اهيلع الف ةأرملا دي لل لا (

E 

۲٠/١ : AEE 5“يعم كدت كاوا 3 يقارملا ىلع يواطحطلا ةيشاح «  
 . ىفي هب ءاهلبق يف

 نمدب الف « ال لفغ نإو هلح دي ءاملا هيلع رمأ نإ ا راصو طرقلا عزن دعب ةا مضنا نإ يأ )2

 . عوفدم جرجا نإ « هوحنو ةدوع لامخدإ نم رارمإلا ريغل لكنت الو هرارمإ

TTL 



 1 ةنسلاو باثكلا ءوض يف ءاسنلاماکح أ

 . لستغت نأ اه بحتسي نكلو 2” رهطت نح ترحأ تءاش

 نونسملا هجولا ىلع لسغلا ةفص

 ‹ ىمستو ىونت نونسملا هجولا ىلع لستغت نأ تدارأ اذإ ةأرملا
 اهسأر ىلع ىثحتو « أضوتت مث « ىذأ نم امي ام لسغتو « انالد اهيدي لسغتو

 اذإ- اهلسغ عضوم نم لقتنتو « نمبألا اهقشب أدبتو « اهديب ادب كلدتو

 . ءاسفنلاو ضئاحلا لستغت اذكهو . "7 اهيمدق لسغتف - ءاملا عمتجم ناك

 هن ضرركلا
 يقهيبلا « )۲٤٠١( دواد وبأو )٠١٤( : يذمرتلاو )۰۲٤۸ ۰۲٦۲ ۲۷۲ ٠١۸( يراخبلا : رظنا 7 0 : نا الخ )(

 نبا ةيشاح : رظنا )۲٤۲( : ةعزخ نبا )۱٦۳( : يديمح دنسم « :١ يعفاشلا : ١



 1 ( ةنسلاو باتكللا ءوض ىف ءاسنلاماكحأ

 مميتلا ماكحأ

 مميتلا ناكرأ

 7 نادت یا ناكرأ

 امهادحإب حسمت « نيقفرملا ىلإ نيديلل ةبرضو «هحولل ةبرض : ناتبرضلا ١-

 . نيقف رملا ىلإ اهيدي ىرحألابو « اههحو

 هحجولل ةبرض : ناد مميتلا : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل

 .  نيقفرملا ىلإو نيديلل ةبرضو
 . حسملاب نيقفرملا ىلإ نيديلاو هجولا باعيتسإ -؟

 . (  هني ْمُحْيِدْيَآَو ْمُكِحْوُجو اَوُحَسْماَف : ىلاعتو كرابت هلوقل
 مميتلا طورش

 ةعاطلا دصق : اعرشو « ءيشلا ىلع بلقلا مزع : ةغل يهو :  ةينلا ١-

 ىلع نيديلا برض دنع : اهتقوو ©” لعفلا داجيإ يف هللا ىلإ برقتلاو

 . مميتلا ناكرأ لصف:عئانصلا عئادب « مميتلا ناكرأ : قئارلا رحبلا 0

 رادلا لاقو « )١٠١55:4( يقهيبلا ننس )٤ 7١( مميتلا باب : يطق رادلا 5١ : مكاحلا هاور 0

 يبأ دنع هعفر حص نكلو 57/١ : فوقوم باوصلا « اضيأ: لاقو : تاقث مهلك هلاجر : يطق
 : لاق - هنع هللا ىضر - رمع نبا نع عفان نع داور يبأ نبا زيزعلا دبع نع : هدنسم ين ةفينح
 نيقفرملا ىلإ نيديلل ةبرضو هجولل ةبرض « نيتبرض - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر مميتي ناك
 . ٤( : يديبزلل ةفينملا رهاوجلا دوقع)
 باعيتسالا هجو ىلع ءوضولاك «نيقفرملا ىلإ امهحسم نيديلا يف بولطملاو ٦ : ةدئاملا ةروس

 . ءوضولا ماقم مميتلا مايقل
 . :٠٠٠١/١ نيدباع نبا ةيشاح

 وهو اطرش ةيفنحلا نم ةعامج اهلعجو « ةيفنحلا نم ةيادملا بحاصو يرودقلا دنع ضرف يه ةينلا
 . مهريغو يقارملا بحاص و نيدباع نباو يفكصحلاو يناساكلا حرص امك « دمتعملا

2 



 1 ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلإماكحأ

() 

0 

05 

 < زييمتلاو « مالسإلا : طورش ةثالث ةينلا ةحصل طرتشيو « هب مميتي ام
 ةثالث دحأ هب ةالصلل مميتلا ةين ةحصل طرتشي يو © يونملاب ملعلاو

 ةدوصقم ةدابع ةين وأ « ةالصلا ةحابتسا وأ « ةراهطلا ةين امإ : ءايشأ

 ("” ةراهط نودب حصت ال

 ,رصملا يف تناك ولو ءاملا نع اليم اهدعبك« مميتلل حيبملا رذعلا

 ودع فوحخو « ضرملا وأ فلتلا هنم فاخت دربو « ضرم لوصحو

 . راذعألا نم اهريغو نجعل جايتحاو « شطعو
 ٠ لمرلاو رجحلاو بارتلاك ضرألا سنج نم رهاطب مميتلا نوكي نأ

 . "”اهوحنو قيقعلاو جزوريفلاو لحكلاو
 .زوجي ال الثم نيعبصإي تحسم ول يح « اهرثكأب وأ فكلا عيمجب حسمت نأ
 . ثدح وأ سافن وأ ضيح نم هيفاني ام عاطقنا

 .محشو عمشك «ةرشبلا ىلع حسملا عنمي ام لاوز

 ا فيلق ا

 . ١١7 : يقارملا ىلع يواطحطلا ةيشاح

 لاق امك « جرحلا عفدل :270٠0/1« نيدباع نبا ةيشاح « ١١5 : يقارملا ىلع يواطحطلا ةيشاح

 فوخلو حرجلل مميتلا ت كفو ةدئاملا : جرح ْنِم ْمُكْيَلَع َلَعْجَيِل ُهّللا دير E ىلاعت

 « نابح نبا « دمحأ « ةحام نبا «نيطق ر ا : رظنأ « ةحيحصلا ١ ثيداحألا نم دربلا

 . :771/1١ راطوألا لين

 : ىلاعت هلوقل ؛زاج الإو هب مميتلا زوجي ال «قارحإلاب نيليوأ ادامر ريصي يش لك نأ: هطباضو
 ساحنلاو ةضفلاو بهذلاو بطحلا نم مميتلا زوجي ال اذلف ٦ : ةدئاملا ابي اًدْيِعَص اوُمَتَيتَقَ]

 دوجو هنظ ىلع بلغ نمف « ققحتملاك بلاغلاو[ابيط اديعص اومميتف ءام اودجت ملف :ىلاعت هلوقل

 ا يراطجملا تاكل يريبكلا : رظنأ «مميتلا هل زوجي الف « هل دحاولاك وهف ءاملا

 ١ نيدباع نبا ةيشاح : ٠١٠۱/۱ .



 0 ةنسلاو باتكلا ءوض ىف ءاسنلاماكحأ
 الو باجلاءوض يق ءاستلا ماجا

 ميلا ةيفيك
 وأ ضرألا ىلع اهيدي برضت نأ : نونسملا هجولا ىلع ميتال

 , اههجو امي حسمتو نيترم وأ ةرم امهضفنتف ضرألا سنج نم وه ام ىلع

 ىميلاب ىرسيلاو ىرسيلاب ئميلا حسمتو امهضفنتف ىرخأ ةبرض برضت مث

 . “ نيقفرملا ىلإ عباصألا سؤر نم

 مميتلا تقو

 ةالصلا تقو لوحد دعب مميتلا زوجي نح « مميتلل تقو اهلك تاقوألا ١-

 . هلبقو

 تقولا جورح ليبق ىلإ نظلا ةبلغب ءاملا وجري نمل مميتلا ريخأت بدن -؟
 000 ا

 .مميتلا زاوج يف ءاوس سافنلاو ضيحلاو ةبانحلاو ثدحلا -»

 ىلإ يبارعأ ءاج : لاق - هنع هللا يضر - ةريره يبأ نع يور ال

 انيفو لمرلا يف نوكن انإ : لاقف « - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر

 كيلع : لاق « ءاملا دحن ال رهشأ ةعبرأ انيلع تأيف « ءاسفنلاو بنحلاو ضئاحلا

Eب17 يلا ىف  

 . لفاونلاو ضئارفلا نم تءاش ام دحاولا مميتلاب يلصت نأ زوجي -4

 : نإ ملسملا ءوص و ا دعصلا 2 مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل

 قئارلا رحبلا <« ٠٠۲/١ : نيدباع نبا ةيشاح:رظنأ ٠ ۲۰۸/۱ : يقهيبلا )7١١( نطق رادلا ننس 9)

ONE 

 جف 16 + يريبكلا + ۸1/١١ عئانصلا مئا ع 8 يقارملا ىلع يواطحطلا ةيشاح 97

 اذه : يناكوشلا لاقو ٠٠١/١ : قئارلا رحبلا 207/١ : نيدباع نبا ةيشاح :2١71/١ ريدقلا

 ا : راطوألا لين « تقولا لبق يإ ءازجألا مدع ىلع لدي ام دري ملو رهاظلا وه

 . )٠١1( لا ءاسفنلاو ضئاحلا يف يور ام باب : يقهيبلا هاور 7



 000 هد رقم اح ۸

 عمك ل حصي الو < طقف مميت هندب طعس الا هيفكي ال ءام دحج و نم سک

 "لاو لسعلا نو

 حيحصلا لسغ « احيحص هرثكأو ةحارج هندب كعب لق لاک ف ا

 (9 يت ايرج هفصن وأ ندبلا رثكأ ناك نإو "7 حيرخلا حسم
 ةراهط ريغب : ةحارج اههجوب ناك اذإ نيلحرلاو نيديلا ةعوطقم -۷

 ار

 ناكم ف تسبح نأك« بارتلاو ءاملا ةدقاف يه : نيروهطلا ةدقاف

 ءرهطم بارت جارح EN ع عضوم ل رادو انيس حاول ب

 ىلإ لصي ال« ةنيفس بكار هلئمو.هفيفحت ىلع ردقت ملو ايدن ابارت تدحو وأ
 تداجو نإ « دجستو عكرتف « ابوحو نيلصملاب ES نا هيك ع نب عادل

 نو ا ا اسال

 الو روهط ريغب ةالص هللا لبقي ال : - مالسلاو ةالصلا هيلع ع - هلوقل
 ا ا

 . بارتلا وأ ءاملا ىلع تردق ىم ةالصلا ديعتو

 . حيحص نسح لاقو )١١5( يذمرتلاو )5١٠١( دحاو مميتب ت ةيفاي 1 يئاسنلا داور

 N مسسلأ وخلا قساوركا 50+
 يواطحطلا ةيشاح كرت هرض نإو ةقرخ ىلعف عطتسي مل نإو حرجا ىلع ديلا رارمإب حيرتا حسم

Cdا  

 . ١١5 :ىقارملا ىلع يواطحطلا ةيشاح« ا ا و وبلا

PO E 

 .(55) ا ةراهطلا بوحجو باب : ملسم هاور
 . 557/1١ : درلا عم راتخملا ردلا 275/١ : عئانصلا عئادب ,؛:١ : يقارملا ىلع يواطحطلا ةيشاح 0



 8 NE وع 1 ءاسفلا رهاك درعا

 ١
 ضيخلا باب

COTY e 81  
ELصضيح وهف 20 ا ا  

 هنك رو 4 شصضيح ۷ داسف مد وهف كل الد اق اها“ ' سايألا لح غلبت نأ نإ

 2 5 نيكل رفلا ىلإ لزن ولف « لحادلا جرفلا راح ىلإ محرلا نم مدلا روهظ

 تيك سيلف

 ضيخلا ةدم

 صقانلاو ءاهيلايلو مايأ ةرشع هرثكأو « اهيلايلو مايأ ةثالث ضيحلا لقأ

 . ةضاحتسا ةرشعلا ىلع دئازلاو ةثالثلا نع

 اغ ورک او تا نيكل ۳ : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل

 ° ةضاحتنا ىهف تداز اداف -ةياور يق و

 ° رهطلا ةدم

 kl ةياع و 3 ام وي رشع هسه نيتضيحلا نيب لصافلا رهطلا لقأ

 ا ١ 5 5 ]ا > ا 1 '] 5 5

 ١ ضيخلا : ءامأ ةتس هلو ةنيعم ةدم يف لبحو ءاد نع ةميلس ةغلاب محر هضفني مد ىهو -
 | 0 1 1 | <. 95 ع 2 £ 5 ١

 جرا نف نع لشي وا هك ر < يطا اهر ا تا اا ا كارعلا

 . يفي هبو ةياورلا رهاظ يف هب الإ ةضاحتسالاو سافنلاو ضيحلا تبني ال ذإ جراخلا جرفلا

0 

 3 ةراقرا # قزركلا هولا أ قارما e اذ عن نا 5

 لاق ۱ : عئادبلا EE نبا ةيشاح ء۸١۳٠ : يقارملا ىلع يواطحطلا ةيشاح 3

Eقة اسس ال  

Ea Eعقسألا نب ةلئاو ع ةمامأ وبأو ٠ كلام ا صاعلا يبأ  › 

 باب : نطق رادل ن راو < ك ا ر دب ةو < يرل دعس قبأ ااو

Eهجرحأو « هدانسإب سأب الو 0۹ : يقنلا  Ta 

)( 



 0 ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلاماكنحأ

 ةنسلا ف ضيحت دقو « الصأ ةأرملا ضيحت ال دقو « نيتنس وأ ةنس دتحب دق هنال
)1( 

 و « ةرفصلاو « ةردكلاو « ةرمحلاو «داوسلا : ةتس ضيحلا مد ناول

 « ضيح وهف ناولألا هذه نم ضيحلا مايأ يق ىري ام لكف «ةيبرتلاو « ةرضخلا
 دقف - ضيبأ ايقن فسركلا جرخي نأ وهو - صلاخلا ضايبلا ىرت قح

 : تلاق امنأ - اهنع هللا ىضر - ةشئاع ةالوم ةمقلع مأ نع يور ال
 ام

 EEE نبا ةيشا E عرش ةبابللا 8011/1017 غئابصلا عئادب 0
 هاا رولا للا 4 الا طوقا تاب فواد وبأ لن( 1515 يهرادلا اور

 ةأرب فرعت ىلع املع ضيحلا دوجو مالسلا هيلع لعج : يقنلا رهوجلا يف لاق « نسح هدانسإو
 : يقنلا رهوجلا « هئافتنا ىلع اليلد نكي مل امهعامتجا زاح ولف« نيثيدحلا يف لبخلا نم محرلا

 SS - مالسلاو ةالصلا هيلع - لاقو.
 ةالصلا هيلع - 'لعج (457/8) يراخبلاو 6 .) ملسم هاور (۲) لماح وأ « ارهاط اهقلطيل
 RIESE ا

 يضر - سابع نباو ىلع نع يور دقو « ةعامجلا لاحر هلاجر ىلهم/١ : هبيش يبأ نبا هاور
 عقاولا بطلاو 2555/١ : ننسلا ءالعإ « ىلبحخلا نع ضيحلا 0 الاق امهنأ - امهنع هللا
 . 475/١ : نيدباع نبا ةيشاح « 57/1: عئادبلا : رظنا يأرلا اذه ديؤي

2 



 !Ee ةنسلاو باتكلا ءوض ىف ءاسلاماكحأ

 نم ةردكلاو ةرفصلا هيف فسركلا اهيف ةحردلاب ةشئاع ىلإ نثعبي ءاسنلا ناك

 رهطلا كلذب ديرت « ءاضيبلا ةصقلا نيرت ىح نلجعت ال : لوقتف « ضيحلا مد

 ١ TE نم

 . هب قلعتي امو فسركلا عضو
 ١- رهطلا يف بحتسمو ضيحلا ةلاح يف بيثلل ةنس فسركلا عضو .

 . طقف ضيحلا ةلاح يق فسركلا عضو اه بحتسي ركبلا -؟

 جرفلا يف فسركلا عضت نأ ةأرملل هركيف «جراخلا جرفلا هعضومو ٣-

 . لحادلا

 تزاح ءيش اهنم ج رخي نأ تنمأو فسرك ريغب تلص اذإ ةرهاطلاو ٤-

 .فسركلا عضت نأ نسحألاو « اقالص

 ترظنف «تمانو ضئاح يهو ليللا لوأ ف فسركلا تعضو اذإ ةأرملا -ه

 ءاشعلا ءاضق اهيلعف صلاخلا ضايبلا تأرف تحبصأ نيح فسركلا ىلإ

 نيح ةرهاط تناك ولو فسركلا تعضو نيح نم اهرهطب نقيتلل

 ةلبلا تدحوف رجفلا عولط دعب تهبتنا مث تمانو فسركلا تعضو

 ال ىح اهمون رخآ يف مدلا تأر امأك لعجت افإف « فسركلا ىلع

 . "” هعاطقناو سافنلا مكح كلذكو « اطايتحا ءاشعلا اهنع طقسي

 ° سافنلا ةدم

 ١- اهنع هللا يضر - ةملس مأ ثيدحل؛ اموي نوعبرأ سافنلا رثكأ -

 قازرلا دبعو « ١١٠ : كلامل أطوملاو « هرابدإو ضيحلا لابقإ باب : اقيلعت يراحبلا هاور 4

.)١١9( 

 " 5اع ناتابلا < 3-1170 نينو اع ورا ةا 2 04/1

  97هيناحراتاتلا «١5/1١4:نيدباع نبا ةيشاح :۲٠٤/١ . .

4 



 1 1 , . 1 ١
 e ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلاماکحا ١ ۾

 ةدالولا ماكحأ نم ءيش هب قلعتي الف « ءيش هقلح نم نبتسي

Na N 

 < ةضاحتسا دلولا رثكأ ج ورح لبق اّتدالو لاح يف مدلا نم ةأرملا هارت امو

 . ° رحؤت الو ةالصلاب ىمؤتو مميتت الإو ةلاحلا هذه يف تردق نإ اضوتتف
 دلولا جرحو تقشناف «حرح اهنطبب ناك ناب اقرس لبق نم تدلو ول

 مد جرفلا نم جرخ اذإ الإ ءاسفن ال لئاس حرج ةبحاص نوكت اهنم
e 

0 
 ی یی ی ن چ ن یک ھی ہک ی وچ ی چا چ ی و ی چ ج ی و ا ھی ج ی

 نبا نامثعو « كلام نبا سنأو « ءادردلا يبأ نع ثيدحلا اذه نعم يور دقو (115) يمرادلا (1)
 ههنع هللا يضر - ةريره يأ نعو « رباج نعو « ةشئاع نعو « رمع نب هللا دبع و « صاعلا يبأ

 غ2
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 2 ۲۲٠/۱ : نطق رادلاو (148) ةحام نبا )۳١( دواد وبأو )١53( يذمرتلا : رظنأ -
 ۷/١ : مكاحلا هححصو « ديج نسح ةملس مأ ثيدح : يوونلا لاقو E < ىقفلاو

 . حيحص هدانسإ :دئاوزلا عمجم يفو

 ةفينح يبأ دنعو ءوضولا اهيلع بجي نكلو فسوي يبأ دنع لسغلا بجي ال امدرت لو ت دلو ولو
 . ٠۷/١ : ةيدنهلا « ىوتفلا هيلعو لسغلا بجي

 : قئارلا رحبلا « 55/١ : عئانصلا عئادب « :514/١ نيدباع نبا ةيشاح 2١75/١ : ريدقلا حتف
 لا

 ةدعلا نكلو ناثلا دلولا نم رفزو دمحم دنعو حيحصلا وه و فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع اذهو
 عئانصلا عئادب « 574/١ : نيدباع نبا ةيشاح 0150/١ : ريدقلا حتف « اقافتا ريخألا نم يضقنت

OME ee 1 

 . :۲٠۱۸/۱ قئارلا رحبلا



 .اهلك تاولصلا ءاسفنلاو ضئاحلا ىلع مرحي ١-

 oO يعدف ةضيحلا تلبقأ اذإ : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل

 ' يلصو يلسغاف

 . ىضقت الو ةضيرفلا طقستو
 لوسر دنع ضيحن انك دقل - اهنع هللا يضر - ةشئاع نع يور ال

 '” ءاضقلاب رمؤن الو يضقن الف - ملسو هيلع هللا ىلص -
 .رهطلا دعب يضقت نكلو موصلا ءاسفنلاو ضئاحلا ىلع مرحي -۲

 تناكو - اهنع هللا يضر - ةشئاعل - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل

 ٠ يرهطت نح تيبلاب يفوطت ال نأ ريغ جاحلا لعفي امك يلعفا : ةضئاح

ENE ©امر  

 . )۲٤٤( دواد وبأو )٥۰۱( ملسمو (۳۰۹) هرابدإو ضیحا لابقإ باب: يراخبلا هاور '''
e(0.05)ملسمو (۳۱۰) يراخبلا(؟73) ةالصلا يضقت ال ضئاحلا يف باب:دواد . 

 ىلع اضيأ لديو « يئاسنلاو يذمرتلاو دؤاد يبأ ةياور يف ةدايزلا هذه تتبث دقو هجيرخت قبس دق 03

 يف يراخبلا هاور « مصت ملو لصت مل تضاح اذإ سيلأ : - مالسلا هيلع - هلوق ؛ موصلا مترحت

 . ضيحلاو « تاداهشلاو « موصلاو ةاكزلا
 )5١١54( ملسمو )٠٠٤١( فاوطلا الإ اهلك كسانملا ضئاحلا ىضقت باب:يراخبلا هاور (3)

 . (۲۸۸) يئاسنلاو



 ٠١ ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلامماكحأ

 ٤~ نآرقلا نم ةيآ ةءارق امهيلع مرحيو .

 اعيش بنجلا الو ضئاحلا أرقي ال : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل

E 

 الو « مالكلا دنع ناسللا ىلع يرحب ةريصق ةيآ ةءارق مرح الو
 « تونقلا ةءارق هركي الو « هللا مسبو « هلل دمحلا : الوقت نأ امل سأب
 ا ا ىلا رو الو

 احلاو بنجلل يجهتلا ه ا باذع انقو ةنسح ةرخالا
 O نأ امل يغبنيف ةملعملا تض اذإو « نآرقلاب ءاسفنلاو

 وا

 . هسمو فحصملا لمح مرحي ٥-

 N لاعتو كرابت هلوقل
 © هاط الإ نآرقلا سمي ال : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقلو
 نآرقلا نع فاجتم فالغب نآرقلا سم ءاسفنلا الو ضئاحلل هركي الو

 رست وب ةف وي تيد نم ةعيرشلا تک ضمه امم ی د وب دي غ رغ أ

 بتك سم ءاسفنلاو ضئاحلل زوجيو «عباتلا ةلزنم نآرقلا نم اهيف ام نأل ؛

 سم يصل هركي الو © ابلاغ ريسفتلا ناك اذإ ةيآلا عضوم ريغ ريسفتلا

 ام نباو )١١١( نآرقلا ناءرقي ال امهنأ بنجلاو ضئاحلا يف ءاج ام باب: يذمرتلا هاور
 )٥۸۸( يمرادلاو )۷۳( .

 حتف : رظنا - هللا امهمحر - مامهلا نبا لام هيلإو - هللا همحر -- يواحطلا مامإلا هراتحا ام اذه 00
 ١. 47 : يقارملا ىلع يواطحطلا ةيشاح : يريبكلا 2387/١ : نيدباع نبا ةيشاح 4۸/١ : ريدقلا

a 
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 (۱۳۹۸) مكاحلا؛ ((۳۰۳۹)ریبکلا يف يناربطلا ۱۷/۲: يقهيبلا و :4۹٥/۱ يطق رادلا هاور
 . ٠١4/١ : يعليزلا « 4417/7: حيحص هدانسإ یراق و ا 14/١ ناور عم

 . ۲۸۲/١ : نيدباع نبا ةيشاح « ١47 : يقارملا ىلع يواطحطلا ةيشاح )3(



ا م 0 ظ EN قاس رباكحا
 

 ا ا د و
 000000 لإ رطت اج اهل سابو

O Aهيلع هللا ىلص - يبلا ن  

 .  نآرقلا أرقي مث ضئاح انأ و يرجح يف ئكتي ناك - ملسو
 . دجسم لوخد امه مرحي -

 “بنح الو ضئاحل دجسملا لحأ ال : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل

 . 2" ةربقمو ةسردمو ةزانجو ديع ىلصم لوحدب سأب الو
 ةبكرلا E تحت ام عاتمتسالاو عامجلا امه مرحي -۷

 a نول اذان نتي لق قرا نراهن دف ر اياسلولا
 لا

 - هنع هللا يضر - دعس نب هللا دبعل - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقلو

 ”٠ رازالا قوف ام كل لاق ؟ ضئاح يهو ةأرما نم يل لحي ام : هلأس امنيح
 اهلكاؤيو اهعجاضيو ءاهلبقي نأ جورزلل زوجي يأ : زئاح لا نيف

 هركي الو « دوهيلا لعف هبشي هنأل ؛ اهشارف نع لزعلا يغبني الو « اهقناعيو
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 دواد وبأ ©( )٤°( ملسم« (۲۸۸) ضئاح يهو هتأرما رجح ف لجرلا ةءارق باب : يراخب 00

570). 
 خيراتلا يف يراخبلاو « ۲٠٠/۲ : يقهيبلاو (۲۳۲) دجسملا لدي بنحلا يف باب دواد وبأ هاور 97

 دل

 هللا ىلص - يبلا دهع يق ىلصملا ىلإ بهذت ءاسنلا تناك« :۲۸/١ ةيدنهلا «٠/۳۳۸:قئارلا رحبلا 7
 . ىلصملا ىلإ ضيحلاو ءاسنلا جورخ باب : يراخب - ملسو هيلع
 م قبلا هوو

 يقهيبلل ىربكلا ننسلا « )٠٠۷۸( يمرادلا ننس (۱۸۲) يذملا يف باب : دواد وبأ هاور 0
 . (1) حيحص هدانسإ ١5559(



 يف نهوعماجي ملو اهوبراشي مو اهولكاؤي ملو تيبلا نم اهوحرحا ةأرملا مهنم
 لحو زع هللا لزنأف - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر لئسف « تيبلا

 : - ملسو هيلع هللا ا هللا لوسر لاقف 1 ِضْيِحَملا نع كولي 5

 . ' ' حاكنلا الإ ءيش لك اوعنصا )00 5 0 :
 ا ىلا يع 1 5 اا

 متكت نأ ةأرملل لحي الو « رهاط اهرؤسو اهقرعو ضئاحا ندبو

IT 0 : 57 

 . اًيعدب نوكيو عقي هنكلو ؛ ضيحلا يف قالطلا مرحي -۸

 يهو تأرما تقلط : لوقي - امهنع هللا يضر - رمع نبا نع يور ال

 هلأسف - ملسو هيلع هللا ىلص - يبلا - هنع هللا يضر - رمع ىتاف « ضئاح

 يضر - رمع لاق « ءاش نإ اهقلطيلف « ترهط اذإف « اهعحاريلف « هرم : لاقف

 0 معن :لاق ؟ ةقلطلا كلتب اا ها علا

 ةبانجلا نيبو سافنلاو ضيحلا نيب قرفلا
 : رومأ ةثالث ق ةبانحلا نع سافنلاو ضيحلا قرتفي

 . ةبانحجلا عم بنجلل زوجيو موصلا ءادأ ءاسفنلاو ضئاحلل زوجي ال ١-

 . (؟هه) دواد وبأ «(5هه) اهجوز سارلا لسغ زاوح : ملسم هاور

 ١. 47 : ىقارملا ىلع يواطحطلا ةيشاح

 يطق رادلا ننس ( ۱ ) يراحبلا(55859 اهاضر ريغب ضئاحلا قالط مرح نا ملسم

(۳۳۸( . ) 

(1) 

(") 

() 



 ¥1۰ لا بالا ونه ن ءا اجا

 يلا ةأرملا نابرق مرحي الو «سافنلاو ضيحلا يلاح يف ةأرملا نابرق مرحي ٣۳-

 و 1: قا ى ا 6 لاف ورا هلوقل
 . £ ويب

 . ةبانحبا يف دري مل اذه لثمو

 هللا ىلص - يبلا نأ - هنع هللا يضر - كلام نب سنأ نع يور املو

 ” دحاو لسغب ةليل يف هئاسن عيمج ىلع فوطي ناك - ملسو هيلع

 ' ةضاحتسالا

 وأ هرثكأ ىلع داز وأ ضيحلا لقأ نع صقن مد تاذ يه : ةضاحتسملا

 ا راهو E ىلع فارع وا ةنناقلا رتكا

 نيعون ىلع ةضاحتسملا

 : دفع لوألا

 ةداع ةبحاص : ةيناثلاو

E E) 

 ١- ضيح اب ةأدبتم

 لبحلاب ةأدتبمو -؟

 : ناعون ةداعلا ةبحاصو

 . ضيحلا يف ةداعلا ةبحاص ١-

 . ۲۲۲: ةرقبلا ةروس

 . )٤1۷( بنجلا مون زاوج باب : ملسم « (775) يراحبلا « )١5١( دمحأ هاور

 ‹ (3175 : طيحملا سوماقلا) لذاعلا قرع نم لب ضيحلا نم ال اهمد ليسي نم ةغل : ةضاحتسالا "')
 . ةحئارلا نتنم ضيحلا مدو « هل ةحئار ال هنأ : هتمالعو محرلا نود جرفلا نم جراح مدل مسا : اعرشو

 . 1۳/١ : عئاذبلا :2474/1١ نيدباع نبا ةيشاح ۲٠١/١ ٠ : قئارلا رحبلا 0



 1۰۸ ةئسلاو باتكلا ءوض وض يف ءاسنلارعأ ماکس 1

 سافنلا يف ةداعلا ةبحاصو 0-5

 ا نم ةرشعلاف ءامب رمتساو مدلاب تأدتبا ىلا يه : ضيحل اب ةأدتبملا

 . رهش لك يف اذكه « ةضاحتسا نوكي ةرشعلا ىلع داز امو ضيح رهشلا

 اذإف ءضيحلا يف ةفورعم ةداع امل نم ىه : ضيحلا يف ةداعلا ةبحاص

 اًمداع تناك نإو ةضاحتسا ةدايزلاف اهيلع مدلا دازف « ةرشع اًداع تناك

 ةرشعلا زواج نإو « ضيح ةرشعلا مامت ىلإ اهيلع ةدايزلاف ةسمخ وأ ةثالث

 E 5 ضيح اهداعف

 مايأ ةالصلا عدت ةضاحتسملا : - مالسلاو ةالصلا - هلوقل

 .اهضيح مايأ ي ابواب | اهئار

 اعبس ارهشو اتس ارهش يرت تناك نأب ةفورعم ةداع ال نكي مل نإو
 قح يفو لقألاب ةعحرلاو موصلاو ةالصلا قح يف ذحأت اهإف «مدلا ا رمتسا#

 ا ا ةدعلا ماب

 اذإف «ضيحت نأ لبق اهجوز نم تلبح يلا يهو : لبحلاب ةأدتبملا
EN En ESةضاحشا :ةيفير الا  . 

 ‹ سافنلا يف ةنيعتم ةداع امل تناك نإ : سافنلا يف ةداعلا ةبحاص
e 

aE kG e ttا د الاعب بيكم  

 با « (5؟56) دواد وبأ )١١17( ةالص لكل أضوتت ةضاحتسملا نأ ءاج ام باب : يذمرتلا هاور

 . حيحص هدانسإ (1117) ةحام

 ناك نإ موصتو هيف يلصتو عباسلا مويلا يف لستغت نأ رارمتسالا يف مايأ ةتس تأر اذإ ةأرملا ىلعف

 رادف « نوكي ال نأ لمتحيو ءاضيح عباسلا مويلا نوكي نأ لمتحي هنأل ناضمر رهش اهيلع لحد

 اهنأل « اطايتحا ناضمر موصتو بجيف تقولا يف اهيلع بوحجولاو اهنم زاوجلا نيب موصلاو ةالصلا
 ؛ رثكألاب ذحأت « نايشغلاو ةدعلا ءاضقنا يفو « كلذ اهيلعو كرتت نأ ىلوأ اهيلع سيلو تلعف نإ

 كرت اذكو « جورتلا قح نودب جوزتت نأ نم لوأ جورتلا زاوج عم جوزتلا تكرت نإ امنأل
 يضقتو ايناث لستغت نأ اهيلعف نماثلا مويلا ءاج اذإف « ةمرحلا عم نايشغلا نم ىلوأ لحلا عم نايشغلا
 ٠١۸/١ : عئادبلا 20١4/١ : قئارلا رحبلا « عباسلا ف تماص يذلا مويلا
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E ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلإماكحأ E o 

 نيعبرأ اًمداع تناك الثم « نيعبرألا تزواح اذإ ةضاحتسا اهيلع ةدايزلاف

 نود اتداع تناك نإو « ةضاحتسا مايأ ةرشع نوكتف « نيسمخ تأرو

 0 را ىلع داز كإف « نعرا ماع ىلإ اسافن نوكي داز امف نيعبرألا

 . ةضاحتسا ا اهيلع داز «اسافن ةداعلا مايأ نوكتف اًمداع ىلإ

 . ةيسانو ةلضمو ةلاض ىمستو ةريحتم ةضاحتسملا نمو

 : ةثالث لاوحأ اهو

 اا 2 لوألا

 . اهعضوم ةيسانلا : ةيناثلاو

 .اهيييلك ةيسانلا ةنلاثلاو

 ضيا ف اهمايأ ددع تيسن نم ىهو : (اهمايأ ددع ةيمانلا) ىلوألاف

 يف رهطت اأ تملع نإ الثم هرخآ وأ هلوأ يف اًمأ رهشلا نم اناكمم اهملع عم

 لإ ةالص لك تقول ًاضوتت يهف اهمايأ ددع ردت ملو رهشلا نم ريخألا مويلا

 ًاضوتت اهدعب ةعبس يف مث « اهحوز اهيتأيو اهيف رهطلا نقيتت األ ؛نيرشع
 كارو E E كا ةذاوه: لك عيقولا < ,قلذك

 اهملعل رهشلا رخآ يق لستغت مث اهيف ضيحلاب اهنقيتل ةريحألا ةثالثلا يق ةالصلا

 نيرشعلا يداحلا مويلا يف مدلا ىرت امنأ تملع نإو هيف ضيحلا نم جورخلاب

  نيرشعلا يداحلا مويلا نم مايأ ةثالث ة الصلا عدت اهمايأ تناك مكردت مو

 .رهشلا رخآ ىلإ ةالص لك تقول لسغلاب يلصت
 (ةنيعم مايأ يف ةددرتم اقداع تناك نم ىهو « اهعضوم ةيسانلا) ةيناثلا

 .ضيحب اهنم موي يف نقيتت الف رثكأ وأ اهفعض يف اهمايأ تلض نإف ١-
 الو رهشلا نم ةريحألا ةرشعلا يف ةثالث اهمايأ نأ تملع نإ الثم



 1 لا ر تاتكتلا وک و نافل ىاكتجا

 األ ؛ ةالص لك تقول ءوضولاب نيرشع ىلإ رهشلا لوأ نم يلصت
 ءوضولاب ةريخألا ةرشعلا لوأ نم مايأ ةثالث ىلصت مث نيقيب ةرهاط

 ىلإ اهدعب ىلصت مث ضيحلاو رهطلا نيب ددرتلل اضيأ ةالص لك تقول

 نيب ددرتلل ةالص لك تقول لسغلاب (مايأ ةعبس يأ) رهشلا رخآ

 .ضيحلا نم جورخلاو رهطلا

 موي ف ضيحلاب نقيتت ااف ؛ اهفعض نم لق أ يف اهمايأ تلض نإو
 الوب رهشلا نم ةزيهقألا ةرشعلا ق ةه اهم نأ :تملغ ا اه

 نأ اهمكحف « كلذ يف اه يأر الو ةرشعلا نم عضوم يف يردت

 األ ؛ ةالص لك تقول ءوضولاب رهشلا لوأ نم نيرشع ىلإ يلصت
 اضيأ ةريحألا ةرشعلا نم لوألا ةعبرألا يف يلصت مث « نيقيب ةرهاط

 سماخلا مويلا يف مث « ضيحلاو رهطلا نيب ددرتلل ةالص لكل ءوضولاب
 اهدعب ىلصت مث؛ نيقيب امهيف ةضئاح امأل؛ ةالصلا كرتت سداسلاو

 . ' ' ضيحلا نم جورخلاو رهطلا نيب ددرتلل ةالص لك تقول لسغلاب
 ق د اذإ يك اع سالا يه : ةثلاثلاو

 نإف ‹ ىرحتت امنأ هيف لصألاف ءرهشلا نم اهناكمو الثم ةتس وأ ةسمخ اأ

 ىلع بلغ نإو «يلصتو ةالص لك تقول أضوتت ةرهاط امنأ اهنظ ىلع بلغ
 ضيحلا لوحدو رهطلا نيب تددرت نإو «ةالصلا كرتت ةضئاح اهنأ اهنظ
 نم جورخلاو رهطلا نيب تددرت نإو « ةالص لك تقول ءوضولاب تلص
 لبق لسغلا دعب يناثلا تقولا يف ديعت مث ةالص لك تقول تلستغا ضيحلا
 .  اطايتحا ةالص لك تقو يف عنصت اذكهو « ةيتقولا

(00 
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 ىلصت الو ةدكؤملا ننسلاو « تابحاولاو ضئارفلا يلصت ةأرملا هذهو
 ضئارفلا نم ةريصق ةروسو ةحتافلا ةعكر لك يف أرقتو اعوطت موصلاك اعوطت

 نم ءيش يف أرقت الف ضرفلا نم نيتريخألا وأ ةريخألا الإ ننسلاو تابحاولاو
 راكذألاو تاوعدلا رئاسو تونقلا أرقتو « طقف ةحتافلا أرقت لب ةروسلا كلذ
 دتعتو افحصم سمت الو ةالصلا جراح انآرق أرقت الو « ادجسم لحدت الو

 رهشأ ةعبسب يضقنتف نيرهشب ةدعلل ر دقي اهرهط نأل ؛ رهش هشأ ةعبسب قالطل

 .  رهشب تاضيح ثالثو رهشأ ةتسب راهطأ ةثالث ىلإ اهحايتحال
 ضئاحلا ىلع مرحي ام ةضاحتسملا ىلع مرحي ال

 فاع رو حيرو طئاغو يذمو لوب سلسك مئاد ثدح ةضاحتسالا

 فاوطو موصو ةالص نم سافنلاو ضيحلا هعنمي ام ائيش عنمب الف « مئاد
 لاح يف ولو ئطو فاكتعاو دجسم لوحخدو فحصم سمو نآرق ة ءارقو
 len و فرو EEN, E ؛مدلا لوزن

 يأ تنب ةمطاف تلاق : تلاق - اهنع هللا يضر - ةشئاع تورام. ١-

 ‹ ضاحتسا ةأرما نإ - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسرل شيبح
 ايوا نو ووو وا واو

 يك رتاف ضيحلا تلبق ق أ اذإف ةضيحلاب سيلو قرع كلذ اعإ : -

 . "” ىلصو مدلا كنع يلسغاف  اهردق بهذ اذإف « ةالصلا

 حيضوتو اهردص حيرافت مامت دارأ نم : ةضماغ ةضاحتسالا ماكحأ «4 67/١ : نيدباع نبا ةيشاح 5
 1 ع هنم ةريسي ةذبن كلذ نإف « اهريغو ىواتفلا ةصالخو رحبلاك تالوطملاب هيلعف اهماكحأ

 رل
) 

 . اقداع ردق يأ

 . (501) ملسم « (؟35) ةضاحتسالا باب: يراخبلا هاور
(۳) 



 ض5 سس
 .  اهشغي اهحوز ناكف ضاحتست ةبيبح مأ تناك : لاق ةمركع نعو ا

 سأب ال ةضاحتسملا : لاق - امهنع هللا يضر - سابع نبا نع هنع ٣-
 و ملا

 لك تقول أضوتت نأ اهيلع بجي «روذعملا مكحك ةضاحتسملا مكح

 . ةالص

 جورخب اهءوضو لطبيو « لفاونلاو ضئارفلا نم تءاش ام هب يلصتو
 . ةضورفملا ةالصلا تق

 لك تقول أضوتت ةضاحتسملا : - مالسلا و ةالصلا هيلع - هلوقل

 ا

 . )١1577( يقهيبلل ىربكلا ننسلا (؟55) اهجوز اهاشغي ةضاحتسملا باب: دواد وبأ هاور ل

 . :7570/١ يرابلا حتف « )۳٠۲١( لامعلا زنك « )١١85( قازرلا دبع فنصم 5

  "7ةيارلا بصن :١/4 ٠١ ” 2ةيانبلا : 4١5/5 .



 اد لاو تاک لاو ءال اكا

 رذعلاب قلعتت ماكحأ 201 ها 1

 ر ا ا تلاعب أ ناو لامك راعي تيلذات اذ قار

 تقول أضوتت ةضاحتسا وأ اهمد أقري ال حرج وأ  مئاد فاعر وأ

 ًاضوتت ةضاحتسملا : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل ؛ ضرف لك

 7 وليف لك فورا

 5 ا ءاذأ - ضئارفلا نم تءاش ام تقولا يف اهئوضوب يلصت

 . ماا سو اوا تاجا لاو, ا اوف

 ول امك ءرخآ ضقان هيف اهيلع أرطي مل ام تقولا يف اقراهط يقبت

 ضقتنا تقولا يف رحآلا لاس مث « هل تأضوتف اهيرخنم دحأ لاس

 .  ديدح ثدح هنأل .ناثلاب ءوضولا

 يف اهعم رذعلا رمتسا نإو يلصتو أضوتت ةالصلا لبق رذعلا دحجو اذإ
 هذاا فانا

 ‹ ةالص لكل يئضوت : ةضاحتسملل - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل
 )1( ر

 ريصحلا ىلع مدلا رطق نإو يلصو

(1) 

(۲) 

(¥) 

0 

(°) 

(0) 

 . دوجوم هب يلتبأ يذلا رذعلاو الإ ةالص تقو فلكملا ىلع ىضمب ال نأ رذعلاب دارملا

 « طئاغلا نم هيف ام نايرج يأ : نطبلا قالطتسا « هلوب رطاقت عطقني ال يذلا وه : لوبلا لسلس
 . فنألا نم جراخلا مدلا وه : فاعرلا « اهيف ءاخرتسال هتدعقم عمج كلمي ال نم وه : حير تالفنا

 : ةيارلا بصن ) ادج بيرغ : يعليزلا هنع لاق نكلو « ةفينح يأ نع يزوجلا نبا طبس هاور
 . مهلمشي ليلدلاف اهمكح يف مهنأل؛ راذعألا يوذ رئاس ةضاحتسملا ىلع ساقيو /4 ٠١(

 . ٠٠١ : يقارملا ىلع يواطحطلا ةيشاح
 . ۸/۱ : نيدباع نبا ةيشاح ) EIN رحبلا

 )۲۷١۲۲ دمحأو « (515) اهئارقأ مايأ تدع دق ىلا ةضاحتسملا يف ءاج ام باب : ةجام نبا هاور

 . (875) يطق رادلا ننس (طوؤنرألا بيعش هححص



 ١١ ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلاماكمحأ

 ءرطبو .طقف ةضورفملا ةالصلا تقو جورخب رذعلا ةبحاص ةراهط لطبت

 رخآ ضقان
 هلاوزو ءادتبالا يف رذعلا توبث طرش

 ةضورفم ةالص تقو مامت ابعوتسم رذعلا ناك اذإ الإ ةروذعم ريصت ال ١-

 ةيلاح هيف يلصتو أضوتت انمز اهتقو عيمج يف دحت ال نأب امكح ولو
 ع

 ' هءاقب ملعتل ةدحاو ةرم ناك ولو تقولا نم ءزج يف هدوحو ىفكو 2-5
 ؛ "7 ةقيقح تقولا مامت عاطقنالا باعيتسا رذعلا لاوز يف طرتشيو -۳

 . لماكلا عاطقنالا هنأل
 ةروذعملا ىلع بجاو رذعلا در

eد ادر را  
 يموتف « هنودب لسي ملو دوجسلا دنع حرجا لاس اذإ امك : يأ . ةيموم

TESةدعاق يلصت مايقلا ديف  . 

 ثيحب ناک و أ وشح وأ أ طابرب ناليسلا در ىلع ةروذعملا تردق ئمو

 نأ نع هدرب تحرحخو « هدر بجو لاس تماق ولو لیسی ال تسلح ول
 و ع رض وك

 يف رذعلا عطقنا نأب امكح باعيتسالا ناك ولو أ انكم ا 7"
 . ءادتبالا قح يف يقيقحلا باعيتسالا طرتشي الف « ةالصلاو ءوضولا هيف هنكمب ال ريسي نمز

 . 482/١ : نيدباع نبا ةيشاح ء١٠١٠: يقارملا ىلع يواطحطلا ةيشاح 6
 ءانثأ' يف عطقنا ول نح « عاطقنالا لوأ نم رذعلا طقسيف « ًالصأ هنم ءزج يف رذعلا دجي ال نأب يأ "'

 ةالصلا نم غارفلا دعب عطقنا ولو « ديعي يناثلا تقولا رخآ لإ عاطقنالا مادو ةالصلا وأ ءوضولا

 . ۳۸/١(( نيدباع نبا ةيشاح) . غارفلا دعب رذعلا لاوزل ديعي ال دهشتلا ردق دوعقلا دعب وأ
 ٤١/١ ٤. نيدباع نبا ةيشاح 5



 ١١5 ةر ناكا ضف ءاستلا احا
maaan0: 22 سلات 

19:
0 

 ةالصلا باوبأ

 ةالصلا '” طورش

 : ةسمخ يهو ةالصلا طورش

 ةايمرملا لك تاك ىلرقلا o فيقول لوضع =
 ا ب

 . ةيمكحلاو ةيقيقحلا نم اهيعونب ةراهطلا -

 ةراهطو ثدحلا نم ءوضولا ءاضعأ ةراهط يهو : ةيمكحلا ةراهطلاو

 ال ةرهاظلا ءاضعألا عيمج

 ْمُكيِدْيَأَو ڪجو اوُلِسْغاَف ةولصلا لإ ْمُْمُ اذا وَما يدا ایا : ىلاعت هلوقل

 . "7 ( ارهاق اًْئُج منك نو نيبال نه اجزاو كيور اونو يفرم ل

 « ةبانج ةرعش لك تحت - هنع هللا يضر - ةريره يبأ نع يور ال

 .  ةرشبلا اوقناو رعشلا اولسغاف
 . رره رخ الص ليقت لود > كاسلاو السلا كع« رق

 نع ةالصلا ناكمو ندبلاو بوثلا ةراهط يه : ةيقيقحلا ةراهطلاو

 ظ . ةيقيقحلا ةساجنلا

 هياع فقوتي ام : اعرشو (105) : طيحملا سوماقلا : ةمالعلا : ةغل وهو « طرش عمج : طورش )0غ(

 . ۷١( : باتكلا) : هتيهام نع اجراخس نوكيو « ءيشلا دوجو

 177 فايسلا ةزوش

 "+ © ةلئاملا ةرزوس

 ةجام :نباو (515) هواد:وباو (43) ةا ةزعش لك تحت نأ تاج ان“ تاب ٠ يدمر اور

 . ۸۷/١( : ىقنلا رهوجلاو )٠٠١7( قازرلا دبعو )٥۸٩(
 .(0 5) دواد وبأو )١( يذمرتلا « (۳۲۹) ةالصلل ةراهطلا بوجو باب : ملسم هاور 7



 ا ٠ ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلارماكحأ

 . "رهط َكَباَيِثَو ] : ىلاعت و كرابت هلوقل
 هللا يضر - شيبح يبأ تنب ةمطافل - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقلو

 . © ىلصو يلستغاف تريدأ اذإو « ةالصلا يعدف ةضيحلا تلبقأ اذإ : - اهنع

 ( N دوجُشلا مگرلاو نیک اطل نب اره نآ لييطشاو مزن ىلإ اتذهعو) : ىلاعتو كرابت هلوقلو

 و و نر ا نع ةراهطلاو
 . © كشلا ةدجسو ةوالتلا ةدجسك ةصقان
 ةروعلا رتس - ةأرما وأ ناك الحر - يلصملل طرتشي ا 27

 ال رهاط بوث هلو « ملظم تيب يف ايلا ناك ولف « سانلا نويع نع
 . اهرتسب الإ ةالصلا زوحب
 هجولا ادعام سأرلا نم لزانلا اهرعش يح ادب عيمج ةرحلا ة ةأرملا ةروع

 . نيمدقلاو نيفكلاو

E Eyا  
 الإ ضئاح ةالص هللا لبقي ال : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقلو
 ا

 O هيو ز 1 .لاعتوب ترابك مارق 1 ةليقلا نايقملا 4

 . (؟ 4 5) دواد وبأو )٥۰۱( ملسمو (۳۰۹) هرابدإو ضیحا لابقإ باب : e ا
oa 

 . ةالصلا ناكرأ طئارش لصف : عئانصلا عئادب 0
 . .نانكلاو هولا هدم ريظ انو قوقيز ل + هنيرلاب دارللو ١١ :نوللا هروس 6
 (ه145) دواد وبأو « نسح هدانسإو )۳٤٤( رامخب الإ ةأرملا ةالص لبقت ال باب : يذمرتلا هاور 0

 اح منو لق ها نأل يلا عين تقلب ىلا ملا: عناب دارملاو )ا باو
 . هريغ الو رامخب اًهالص حصت ال

() 



 5 ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلاماكحأ

 . 17[ ةرظَش ْمُكَقْوُجُ الو منك ام ُتْيَحَو ماَرَخلا دملا َرْظَش
 ةبئاغ تناك نإو « ةبعكلا نيع ةباصإ اهضرفف ةكمع ةأرملا تناك نإ مث

 e ذعل وأ فوغ اهيلع ردقت مل نإو « ةبعكلا ةهج ةباصإ اهضرفف
 دهتحا اهب ربخي ةقث ادحأ دحج ملو ةلبقلا اهيلع ت تهبتشا نإف « اهردق ةهج

 .  يرحتتلا ةهج ىلإ يلصتو ترحتو
 ةعيرحتلا نيبو اهنيب لصفت ال ةينب اهيف لخدت ىلا ةالصلا يونت نأ : ةينلا -ه

 . " ةالصلل فانم لمعب

EMG Gy 
 لكل امنإو تاينلاب لامعألا امنإ : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقلو
 ا

 ةينلا ةيفيك

 لقني ملو ناسللاب ظفلتلا طرتشي الو يلصت ةالص يأ اهبلقب ملعت نأ

 نیب عمجا ا ae ىلص - يبلا نع
 ا ةناعإل ناسللا ظفلتو بلقلا ةين

 ةالصلا ضئارف

 © ةتس ةالصلا ضئارف

 و
 . :7/١ حتفلا عم ةيادحلا 3
 لصف اذإ امأو كلذ وغو برشلاو لكألاك ةالصلاب قيلي ال لمع : انهه دارملا : فانم لمعب )7

 VVÎ : قئارلا رحبلا « رضي الف دجسملا ىلإ يشملاو ءوضولاك ةالصلاب قيلي لمعب امهنيب

 ه : ةنيبلا ةروس 0

 (۱۸۸۲) دواد وبأو )١51/١( يذمرتلاو (”.0*ه) ملسمو )١( يحولا ءدب باب : يراحبلا هاور 8

 يئاسنلاو )۳۷۳٤( .

 عيمج " ئيعم. ال " يقاب " نعم "رئاس" بلطم ۲۰۲/۱: نيدباع نبا ةيشاح

 11/0 ورلا عم ناقخملا رلا 0

C9 ىلإ 



 ۱۸ ( ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلاماكحأ
aa een 

 و ا ةعيسم ق ل

 ا ایا

 . (رێگف َكَبَرَو : ىلاعت و كرابت هلوقل
 اهعرحتو روهطلا ةالصلا حاتفم : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقلو
 کا

 ED ا أ

 . 27 1 یف هلل اوُمْوُق ] : ىلاعتو كرابت هلوقل
5 

 مل نإف « امئاق لص - هنع هللا يضر - نيصح نب نارمع ثيدحلو

 د د سا ا عب

 TE U E E ة ِءارقلال -۳

 CT ةالص ال : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقلو

 ارم نم ااف هل وا ناك اه للا ىلع مر ها < بالا اذه لرألا ا ا 1"

sg le SE ES 

 ١١١/١ : نيدباع نبا ةيشاح « ١47/١ : ريدقلا حتف) . ىوتفلا هيلعو نكر ال طرش ةعرحتلا

 . ۷۹/١( : باتكلا 5/١ 2٠١ : قئاقحلا نييبت

N 

 (581) يمرادلاو )۲۷١( ةجام نباو (۳) يذمرتلاو (55) ءوضولا ضرف باب : دواد وبأ هاور

 . حيحص هدانسإ (4017) دمحأو

 يي ن ارفع. لع ا ودق مولا را طر 0

 . مايقلاب لالقتسالا طرتشي الف لفاونلا يف امأ « تحص رذعل ناك نإف

NE 

 يدمرتلاو ن ۴١١ ةحام ناو 80619 بج قاع قاض اذعاق ىي 1 اذإ باب + يراخبلاهاوؤ:. 0

 . 9١

 . درفنملاو مامإلل ضرفلا نم نيتعكر فو رتولاو لفنلا يب 0
 : لمزملا ةروس 7

 . (۷۷۳۰) دمحأو (095) کر لك ين تافل ةءارق بوحو باب : ةريره ا

02 



 م ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلام اكحأ

 . "7 دوجسلاو''” عوكرلا - 44
 . 201 اَوُدُجْماَو اوك زا اونَمأ نذل اهيا ]: ىلاعت هلوقل
 - مالسلاو ةالصلا هيلع - يبلا نأل ؛ لوألاك ضرف يناثلا دوجسلا

 . كلذ يف هنع دحأ فلتخي مل و نيت دجس دجسي ناك

 ١ عامجإلا هيلع دقعنا دقو

 . دهشتلا رادقم ريخألا دوعقلا ٦-

 ا : لاق - E PN كغ تينح

 تاراضلاو هلل كالا OE ا ق يني < رو ا

 ىلعو انيلع مالسلا هتاك ربو هلل ةمح رو يبلا اهي اهيأ كيلع مالسلا تابيطلاو

 هلإ ال نأ دهشأ < هللا ءاش نإ هنع تظفح ريهز لاق - " دو

 ` لاق: وأ 4 اذه تف اذا: ا وة دمع نا هيفا ا

 تئش نإو « مقف موقت نأ تئش نإ « كتالص تيضق دقف « اذه تلعف اذإف

 . °” دعقاف دعقت نأ

 تكر ت ولف « تاولصلا ضئارف نم ضرف لك يدؤت نأ ةيلصملا ىلعو
 كرت نأل؛ ةالصلا ةداعإ اهيلع لب امنالص رحت مل ةيسان وأ ةدماع اهنم ادحا

 . هيتبكر هدي غلبي يح اعم سأرلاو رهظلاب ءانحنالا : اعرشو ءانحنالا قلطم : ةغل عوكرلا 9
 ىلع فنألا عم ةهبحلاو نيمدقلاو نيتبكرلاو نيديلا عضو : احالطصا « للذتلاو عوضخلا : ةغل
 . يلصملا نم اهوحنو ضرألا

 . ۷۷ : جحلا ةروس "7

ANE 

 هدانسإو « ۱ : يطق رادلا ننسو < CE نابح نبا حيحص < Ay ك7

 ‹ ةيادحلا هباتك يف دهشتلا رادقم ريخألا دوعقلا ةيضرف ىلع ينانيغرملا ةمالعلا هب لدتسا « حيحص

 ةفوقوم ريصت نأ انه جاردإلا ةياغ نأ قحلاو « ةحردم اُهأ ىلع ظافحلا قفتا : يوونلا لاقو

 . ١40/١( : ريدقلا حتف) عفرلا مكح هل هلثم يف فوقوملاو



 ١6 ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلاماکحأ

 . وهسلا دوجسب ريجني ال ضرفلا 00( 08 مى

 . 29 ةالصلا تابجاو

 ا : ١

 أرقي مل نمل ةالص ال : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل ؛ ةحتافلا ةءارق ١-

 , “ باتكلا ةحتافب

 افلا نعي اهوا ةا وأ كايا ثالث ةءارقأ 7

 دمحلاب أرقي مل نمل ةالص ال : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل
 6 E ا ع

 هريس ورور

 . ةءارقلل ضرفلا نم نييلوألا نيتعكرلا نييعت ٣-
 - ةداتق يبأ ثيدح يف امك - ملسو هيلع هللا ىلص - يبلا ةبظاول

 رهظلا يف أرقي ناك - ملسو هيلع هللا ىلص - يبلا نأ : - هنع هللا يضر

 نييرخألا نيتعكرلا يفو « نيتروسو باتكلا مأب نييلوألا نيتعكرلا يف رصعلاو

N E OE 

 . رتولاو لفنلا تاعكر عيمج يف ةءارقلا ع

 ريل دج قرع اعلا با د ىراتتلا 7
 لب هدحاج رافكا مدعو ادمع هكر تب باقعلا قاقحتسا :همكحو ةهبش هيف ليلدب تبث ام بحاولا

 ةيشاح . دجسي مل نإ وهسلاو دمعلا يف ابوجو داعتو اهكرتب دسفت اأ ةالصلا يف همكحو قسفي

 . ۷١/١ : ةيدنهلا )۲٤۹( : يواطحطلا ةيشاح 2١1/7 : نيدباع نبا
 . كلذ نم رثكأ يهف الإو انه ركذ ام بجاولا "')
 « (538) ملسمو )۷٠٤( اهلك تاولصلا يف مومأملاو مامإلل ةءارقلا بوجو باب : يراخبلا هاور 8

 . (۸۲۸) ةجام نباو (؟0) يذمرتلاو (4101) يئاسنلاو )7٠٠١( دواد وبأ
 99١-"81, : رثدملا-(ربكتسأو ربدأ مث رسبو سبع مث رظن مث ] : يلاعت هلوق تايآ ثالث نم دارملا 0

 )۸٠١(. ةحام نبا (؟؟١) اهليلحتو ةالصلا ميرحت يف ءاج ام باب هنسحو يذمرتلا هاور
 . (58) دواد وبأ «(785) ملسم « (874) رهظلا يف ةءارقلا باب : يراخبلا هاور

(2 



 ۲۱ ا ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلاماكحأ

 دمحلاب أرقي مل نمل ةالص ال : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل
 Es 01١ د

 . ٠ اهريغ وأ ةضيرف يق هروسو

 . 27 اهلثم ةالصلا دعب ىلصي
 .ةروسلا ة ءارق ىلع ةحتافلا ميدقت -ه

 ب ةءارقلا نوحتتفي اوناك - مهنع هللا يضر - نامثعو رمعو ركب ابأو -

 "را م ال

 مث « ةحتافلا تأرقو ةءارقلا تعطق « تركذت مث اوهس ةروسلاب تأدبولف

 تارق م < اه رق عوك رلا لبق ةحنافلا تركذت ولو « وهسلل دجستو ةروسلا

 و تاو ة روس

 . دوجسلا يف ةهبحلا عم فنألا عضو ا

 مظعأ ةعبس ىلع دجسأ نأ ترمأ : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل

 دقو راو و د اج ایا و يسر لا وو 67

 هجرخأ يذلا ةداتق يبأ ثيدحب ضئارفلا نم نيتريخألا نيتعكر لا ثيدحلا اذه مكح نم يئثتسا

 . لفاونلا يف اذكه دري مل و.هجيرخت رم دقو« يذمرتلا

 دعب يلصي ال هليوأت : دمحم لاقو (505..5050) E E نأ قررا فاو

 : يأ ةءارق ريغب ناتعكرو ةءارقب ناتعكر :يأ ةءارقلا يف ةضيرفلا ةئيه ىلع عوطتلا نم اهلثم ةالص

 نع يهنلاو « نيتعكر يف أرقي الو نيتعكر يف أرقي عوطتلا نم اعبرأ ةضيرفلا عبرأ دعب يلصي ال

 لصف : عئانصلا عئادب . عوطتلا يف اهلك تاعكرلا يف ةءارقلاب رمأ اذه ناكف « هدضب رمأ لعفلا

 طايتحاللف رتولا امأو ... ةدح ىلع ةالص هنم عفش لك نألف لفنلا امأ رتولا تاعكر عيمجو

 . (ةءارقلا يف لصف : ةيادهلا)

 . (5514): دواد وبأ )1١05( ملسمو )۷٤۳( ريبكتلا دعب لوقي ام باب : يراحبلا هاور

 . :٠١۲/۲ نيدباع نبا ةيشاح (؟ 59) : يقارملا ىلع يواطحطلا ةيشاح

05 

 هو

(5 



 ۲۲ ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلاماكحأ

 e اودس يف فنألا ىلع 9

 وا ويس ةياعر بجي -۷

 .  ةالصلا لاعفأ نم اهريغ ىلإ لاقتنالا لبق ةيناث
 ةالصلا هيلع - هلوقلو « - ملسو هيلع هللا ىلص - يبلا ةبظا

 . "7 ىلصأ نومتيأر امك اولص : - مالسلاو

 يوي دوجسلاو عوكرلا يف حراوجلا نيكست وه ناكر ألا ليدعت -/

 . ةحيبست ردق هلع يف وضع لك رقتسي

ONE SP 

 ا

DN0 بلك“  

 ."ةيعابر و ةيثالث ةالص يف لوألا دوعقلا -8

 . (7/85) دواد وبأ « (708) ملسم « (۷۷۰) فنألا ىلع دوجسلا باب : يراحبلا هاور 7
 زاوح نم نوتملا باحصأ هركذ امو < ١75/7 : نيدباع نبا ةيشاح « ۲٤۹ : يواطحطلا ةيشاح

 هنع حص دقو لوألا هلوق اذهف امه افالخ ةفينح يبأ دنع رذع ريغ نم فنألا ىلع راصتقالا

 نبا ةيشاح : رظنأ . ىوتفلا هيلعو مامإلا عوجر حص هيلإو : نيدباع نبا لاقو امهلوق ىلإ عوحرلا
 Aa 1 كاف

 . ۲٤۹ : يواطحطلا ةيشاح 1١9/١ : قئارلا رحبلا ١78/7 : نيدباع نبا ةيشاح 0
 . )١575( ىمرادلا « (59) ةماقإلاو ةعامج اوناك اذإ رفاسملل ناذألا باب : يراخبلا هاور

 ۰ . حيحصلا ىلع ةنسف ةسلجلاو ةموقلا 50 5
 )5١/(. ةداعإلاب هعوكر متي ال يذلا - یر ا نك يبلا رم أ باب : يراخبلا ها 0



 ۲۳ | ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلاماكحأ

 . 29 نئمطاف ةالصلا طسو يف تسلح

 ظ . لوألا دوعقلا يف دهشتلا ةءارق ٠-
 : اولوقف « نيتعك ر لك يف متدعق اذإ : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل

 هللا ةمحرو يبنلا اهيأ كيلع مالسلا «تابيطلاو تاولصلاو هلل تايحتلا

 هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ « نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا « هتاكربو

 ا نأ كنت و

 .قباسلا ثيدحلل « ريحألا دوعقلا يف دهشتلا ةءارق ١ ١-

 . "لوألا دهشتلا ةءارق دعب خارت ريغ نم ةئلاثلا ةعكرلا ىلإ مايقلا -5

 هللا ىلص - يبنلا نأ : - هنع هللا يضر - دوعسم نبا نع يور ال
 ؛ هدهشت نم عرفي نيح ضم ةالصلا طسو يف ناك نإ مث لاق : - ملسو هيلع
 ا ا هللا فاش ا ا ماعدا قانا نإو

 . نيترم مالسلا ظفل ١-

 هنع هللا يضر - دوعسم نب هللا دبع نع يور ال
 هيو gE لسو ةع هلا

 ا ةمحرو مكيلع مالسلاو

 . حيحص هدانسإ )4١51( دمحأو (۷۳۰) عوكرلا يف هبلص مقي مل نم ةالص باب : دواد وبأ هاور
 دواد وبأو (017717) يراخبلاو (109) ملسم )١١51( لوألا دهشتلا فيك باب : يئاسنلا هاور “

 . بوجولل رمألاو (077) دمحأو (875)
 ردقم وه « ةثلاثلل مايقلا بجاو ا ويلا دجسي ايهاس نكر ءادأ رادقمج هيلع داز ول يح 5

 : دئاوزلا عمجم « نوقثوم هلاجر : يمثيملا لاقو (580) ةميزخ نبا « 5١51١١( دمحأ هاور

. VV 

 (845) دواد وبأ )4١5( ةجام نبا « (۲۷۲) ةالصلا يف ميلستلا يف ءاج ام باب يذمرتلا هاور

(5 

 ر

 . حيحص نسح : لاقو



 ١ ١ ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلاماكحأ

 نم نييلوألا نيتعكرلاو رجفلا يعكر يف ةءارقل رقلاب  مامإلا رهج ٤-

 يبلا نع تبث دقو « - مالسلا هيلع - يبنلا ا بيلا
 نم ةثلاثلاو رصعلاو رهظلا يف رارسإلا - ملسو هيلع هللا ىلص -
 ق ا و او

 - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر نس « يرهزلا نع يورو
 . " ءاشعلاو برغملا نم نييلوألا يفو نيتعكرلا يف رجفلا يف ةءارقلاب رهجي

 ةيرهجلا تاولصلا يف ةتفاخملاو رهجلا نيب ةريخم يهف : ةدرفنملا امأ
 ااا لضفألاو

 رصعلاو رهظلا نالص يف ةأرملو لحرلا نم درفنملاو مامإلا رارسإ -65

 اشعلاو برغملا نم نييلوألا نيتعكرلا ا

 فلخ - ملسو هيلع هللا ىلص - يبلا ةالص يف نسحلا نع يور ال
 ءاشعلا نم نييرخألاو برغملا نم ةثلاثلاو رصعلاو رهظلا يف رسأ هنأ : ليربح

 © عوكرلا لبق رتولا يف اهلك ةنسلا

 . سفنلا عامسإ : رارسإلاو « ادحاو ولو ريغلا عامسإ : رهجلا 5
 . 4/7 ةيادمحلا نكماع ىلع ةيارذلا 9
 . :۹٤ ليسارملا : رظنأ : نسح هدانسإ « ةءارقلا يف باب : دواد يبأ ليسارم 5
 9 ةيازلا ت ف لسرلا اذه, ©
 : ننسلا راثآ : ديج لسرم هدانسإ : يومينلا لاقو « ۳۷ : راثآلا باتك يف نسحلا نبا دمحم هاور 0

 لبق هريغو ناضمر يف رتولا يف بحاو تونقلا نأ : يعحنلا ميهاربإ نع يورو « ١ أ١
 لاقو « ۳۷ : راثآلا باتك « اضيأ ربكف عكرت نأ تدرأ اذإو ربكف تنقت نأ تدرأ اذإو عوكرلا
 رتولا يف تونقلا بوجو ىلع ةحيرص ةلالد هيف « 3007 : ننسلا راثآ : حيحص هدانسإ يومينلا

 AN ننسلا ءالعإ : هل ريبكتلا توبثو



 مك لاو باتكلا ءوض يف ءاسنلاماكتحأ

 : الا تارت ~۷

 me يور د يك ويد نسايقووا
 . ©” عوكرلا لبق تنقيف رتوي ناك = ملسو هيلع هللا

 يف ربكي ناك هنأ - هنع هللا يضر - دوعسم نبا نع يور امو

 غرف اذإف أرقي ةيناثلا يقو « عكريف « ربكي مث ةءارقلا لبق اعبرأ : اعست نيديعلا

 ا
 . مامإلا ةءارق دنع تا ترب

 ° اوتصنأف مامإلا أرق اذإو : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل

 . أيس ثيدحلو
 . ةعامجلا ةالص يف مامإلا ةعباتم -۹

 هللا ىلص - يبلا لاق : لاق - هنع هللا يضر - ةريره يأ نع يور ال
 .اوتصنأف أرق اذإو « اوربكف ربك اذإف « هب متؤيل مامإلا لعح امنإ : - ملسو هيلع

 ٠- "ربكأ هللا " ظفلب ةالصلا حاتتفا .

 سانلا نم دحأل ةالص متت ال هنإ : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل
 . ° ربكأ هللا : لوقي مث « هعضاوم ءوضولا عضيف « أضوتي نح

 ننسو )١/8١( يئاسنلاو )١١177( هدعبو عوكرلا لبق تونقلا يف ءاج ام باب : ةجام نبا هاور 3
 . حيحص هدانسإ : يومينلا لاقو )١75( يطق رادلا
 ؛ عوفرملا مكح يف فوقوملا اذهو حيحص هدانسإ : يومينلا لاقو 3ع ا 2 قاررلا كيغ ازور

 ىلع ةباحصلا نم ةعامج دوعسم نبا.قفاو دقو « سايقلاو يأرلا ةهج نم نوكي ال اذه لثم نأل
 . هيلع راكنإلا مدعل كلذ

 ظ ا ف :كيشنلا ا ا 6505 ج ةاوز 5
 ٠ وبأ 2 (517) 1 اوتصنأو هل اوعمتساف نآرقلا ئرق اذإ ] :لجو زع لوق ليوأت باب : يئاسنلا هاور
 . (١١؟51/) يطق رادلا ننس (۹۰1۹) دمحأ «6(2ه١1١) دواد

 لاق « ۳۸/١ : ريبكلا ناريطلا (70) عوكرلا نم هبلص ميقي ال نم ةالص باب: دواد وبأ هاور ''
 . ۲٠٠/۲ : دئاوزلا عمجم « حيحصلا لاحر هلاجر : ىمثيملا

00 



 (١ ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلاماكحأ

 ١- نيبكنملا ءاذح ةميرحتلل نيديلا عفر .

 لوسر يل لاق : لاق - هنع هللا يضر - رجح نب لئاو نع يور ال
 كيدي لعجاف تيلص اذإارجح نب لئاو اي : - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا

 اهييدث ءاذح اهيدي لعجت ةأرملاو « كينذأ ءاذح .

 عفرت ءادردلا مأ تيأر : لاق ريمع نب ناميلس نبا هبر دبع ىورو

 اهيبكنم وذح ةالصلا يف اهيدي .
 ةروع ةأرملاو اه رتسأ اهنأل ؛ عفرلا دنع اهيابلح نم اهيدي جرخت ال -؟

rT 

  -۳لك جرفت الو مضلا لك مضت ال ثيحب عفرلا دنع عباصألا رشن

 ةروشنم اهاح ىلع اهكرتت لب ؛ جيرفتلا .

 هللا يضر - ةريره وبأ انيلع لحد : لاق ناعم“ نب ديعس نع يور ال
 اع هللا للص ك اا لوشرب ناك تالا + لاق قيوز قي دسم 2 هع

 اذكه : لاق ةالصلا ىلإ ماق اذإ ناك: سانلا نهكرت نمي لمعي - ملسو

 .""اهمضي مل و هعباصأ نب جرفي مل و هديب رماع وبأ راشأو

 كلاذ:نأل يربك اذ اهعباضأ سوعر تركت تي يأ اهيبدث اد 7/7: دئاورلا خس 7
 4 ربك" تملا ىلع یم اهرماأو اه تما

 . حيحص هدانسإو :١7 نيديلا عفر ءزج يف يراخبلا هاور '"'
 ةأرملا هب يطغت ءادرلا نود رامخلا نم عسوأ قولا تالاا روم نا: لاق اا رجلا 7

 . اهردصو اهسأر
 . 8655 : مقرب « نيمأتلا باب « ةعامجلا ةالصو ةمامإلا باتك « مكاحلل نيحيحصلا ىلع كردتسملا (£)



 ¥ ةنسلاو باتكلا ءوض ىف ءاسنلاماكحأ

 ٤- اهمامإ تاريبكتل ةيدتقملا تاريبكت ةنراقم .

 اوربكف ربك اذإ : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل )©.

 ."”اهردص ىلع ىرسيلا فكلا ىلع ىئميلا فكلا عضت -_ه

  0-7مايقلا يف دوجسلا عضوم ىلع رظنلا نوك .
 هنع هللا يضر كلام نب سنأل - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل :

 ت و ااا سناب

 حاتفتسالا ءاعد ةولرق٠ كلل .
 ب

 هيلع هللا ىلص - يبنلا نع - هنع هللا يضر - كلام نب سنأ ىور ال

 ا ووا يذاحي يح هيدي عفر ربك اذإ ناك ا - ملسو

 . ^“ كريغ هلإ الو كدح ىلاعتو كما كرابتو كدمحبو مهللا

 . ذوعتلا -۸

 اا قرع اج دهكشلاك نقلا تارت ادا: لاو :كرابتا هلوقل
 )5( مه 1

 كرابتو كدمحبو مهللا كناحبس : لوقي مث « ربكأ هللا : لاق ةالصلا يف لحد

 مث « ميحرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعتت مث « كريغ هلإ الو كدح ىلاعتو كما

 0 نارقلا نم امل تدب ام أرقت

 EET aS ملسمو )٦۹١( ةالصلا حاتتفاو ريبكتلا باجيإ : يراحخبلا هاور 3

 NOD EEE تاك نأ ا: ىيكراش دنا ةيطاح م هناي ©
 5 ١6/5

 :٠ 50 ن ر ۱ )۳(
 ١( 181) <« هدوجس عضوم هرصب زواجي ال باب : يقهيبلل ىربكلا ننسلا)

 E دئاوزلا عمجب ‹ نوقثوم هلاجر : يمثيهلا لاقو (۳۰۳۹) طس وألا يف يناربطلا هحب رحنا ش )4(
 و

 ۲٠۸۸. : مقرب « حاتتفالا دعب ذوعتلا باب « ضيحلا باتك « يقهيبلل ىربكلا ننسلا )1(



 ۲۸ ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلامماکحأ

۰ 

e 

 هتالص يق ميحرلا نمحرلا هللا مسب أرقي - ملسو هيلع هللا ىلص © .
 نيماعلا هال ,

 هيلع هللا ىلص - يبنلا نع- هنع هللا يضر - ةريره وبأ ىور ال
 , نيمآ ءامسلا يف ةكئالملا تلاقو نيمآ : مكدحأ لاق اذإ : لاق - ملسو
 0 ا و ولال امهادحإ قفاوف

 ارم نالو ةيميستلاو ,درعتلا :نوك 1-11

 اف ىلع لاق كف هيفا يقود رجح نب لئاو نع يور ال
 الو مهيلع بوضغملا ريغ أرق املف - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر

 0 ش 0 هتوص اج يفحأو نيمآ:لاق نيلاضلا

 اناك - امهنع هللا يضر - دوعسم نب هللا دبعو ىلع نع يور الو
 © نيمأتلاب الو ذوعتلاب الو " ميحرلا نمحرلا هللا مسب " ب نارهجي ال
 يعزل جرت ىلا اس يدا را طك

 00 رش مهِتاَلَص خف مه نبدا نزولا حقآ ذق ق ! :ىللاعت هلوقل

( 
 . ساب ال هدانسإو ١١55150( ميحرلا نمحرلا هللا مس ب ةءارق بوجو باب: يطق رادلا ها 7 ا : ىلإ س 1 ا

 )1٠١١(. ملسمو (۷۸۱) نيماتلا لضف باب : يراحبلا هاور

 « (581) يذمرتلا « (۱۸۰۸۸) دمحأ (17.5) طق رادلا ننس«4 :7١/١0 ريبكلا يف ياربطلا هاور هاور
 نع يورو « حيحص هدانسإ : يومينلا لاقو « )۱٠١۸( 71١ يسلايط د ا وک
 « ميحرلا نمحرلا a E OES لاق ميهاربإ

 . حيحص هدانسإ « 1 : ديناسملا عماج 7/7 : قازرلا دبع « دمحل ا كل انبر مهللا و « نيمآو
 ( 97١ ١)ريبكلا يناربطلا«ميحرلا نمحرلا هللا مسب ةءارق باب :راثآلا ناعم حرش

 نيذلا : - امهنع هللا يضر - سابع نب هللا دبع ةباحصلا نم نيرسفملا مامإ لاق ”:نونمؤملا ةروس 5
 SISA و ا ا
 . (١/705:سابع نبا ريسفت .ةالصلا

 قف

(۳) 

(£) 
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 :- هنع هللا ىضر - دوعسم ب ع لاق: + لاق يقلع قو املو

 ملف « ىلصف - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر ةالص مكب ىلصأ الأ

 .  ةرم لوأ يف الإ هيدي عفري

 ١- هنم عفرلاو دوجسلاو عوكر لا دنع ريبكتلا .

 لوسر ناك : لاق هنأ - هنع هللا يضر - دوعسم نبا نع يور ال
 )۲) 9 1 ا ا م | ت

 . رابع يالا ا

aو ا  

 .اهیتبک ر نحت -۷

 اه رتسأ اهنآل؛ عوكر لا يف اهيبنجب اهيقفرم مضت -۸

 : لاقف « ةأرملا ةالص نع لئس هنأ - امهنع هللا يضر - سابع نبا نعو

 هکر س

 .لقألا ىلعاثالث عوكرلا يف حيبستلا 8

 و ل د و هلع هللا لت يلا نأ ءاج ام باب : يذمرتلا هاور 97

 - يتلا باحصأ نم ملعلا لهأ نم دحاو ريغ لوقي هبو نسح ثيدح دوعسم نبا ثيدح لاقو

 . مرخ نبا خص وا + ةفوكلا لهاو ئروتلا نايف لوق وهو نيعباتلاو = لسو هيلع هللا لص

 ‹ حيحص دوعسم نبا ثيدح : ينابلألا ةمالعلا ثيدحلا لهأ خيش لاقو « 7٠5/١ : ننسلا راثآ

 يضر - ةعبرألا ءافلخلا امأو : يومينلا لاقو « 57/1 يذمرتلا ننس فيعضو حيحص : رظنأ

 درو دقو .؟١/5١:نئسلا راثآ « مارحإلا | ةريبكت ريغ يف يديألا عفر مهنع تبثي ملف - مهنع هللا

 ديدش فالتحا ةلئسملا هذه يف يغبني ال نكلو « قازرلا دبعو « ةبيش يلأ نبا: رظنا« ةريثك راثآ هيف

 .اندلب يق عاش امك ميظع برحو

 حب تيل :لاتو درجا عوكرلا اع روكتلا ا ا اا يذمرتلا هاور 6"

 . (١٠ا/0١7) يئاسنلا « حيحص

 )۳( . حيحص هدانسإ ل : قازرلا دبع فنصمو (۲۷۹ )٤ : ةبيش يبأ نبا فنصم
 ی



 ا( 000000
 هدوجس یو « اثالث ميظعلا ير ناحبس هعوكر ف حبسي ناك - ملسو هيلع
 27 اثالث ىلعألا ير ناحبس

e 
 ١"- کا نم عفرلادنع ديمحتلاو عيمستلا
 يام = ف لومو اك :- هع يشد ةر أ نع يور ال

 ضف اذإو هيدي لبق هيتبكر عضو دجس اذإ + ياسو هيلع هللا ياض وبلا

 .") هيتبكر لبق هيدي عفر
 . نيتبكرلا عضو ىلإ ةينحنم ال ةمئاق دوجسلل رختو ۳

 , © امئاق الإ رعأ ال نأ - ملسو هيلع هلل ىلص - هللا لوسر تعیاب : لاق - هنع هللا يضر - كح ىور ال
 . نيفكلا نيب هجولا عضو -14

 : ١۲۸/۲ :دئاوزلا عمجم :رظنأ « نسح ةداتمإو ناربطلاو زاوبلا هاو 00(
 ثيدح : لاقو )۲٤۸( دوجسلا يف نيدبلا لبق نيتبكرلا عضو يف ءاج ام باب : يذمرتلا هاور 4 11و قاسلاو 5009 و درا قم ماقد ذا کلا باب : يراخخبلا آور 9

 ا .۷۷) يئاسنلاو (۷۱۳) دواد وبأو « نسح بیرغ
 ر نک ی و (
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 دجس املف : اعوفرم - هنع هللا ىضر - رجح نب ئاو نع يور أل

 O ا 2
 . هيفك نيب ههحو عضوو : دواد يبأ ةياور يو هيفك نيب دجس

 .ضرألا ىلع اهيعارذ شرتفتو دوجسلا يف اهيذخفب اهنطب قزلت -5
 ا هع ا نلمح ىتلا نأ ج نأ ني ا موو ال

 ‹ ضرألا 0 محللا ضعبامضف اًمثمدجس اذإ : لاقف «نايلصت نيتأرما ىلعرما

 . (18085) دمحأو (1۰۸) مارحإلا ةريبكت دعب ىرسيلا ىلع ميلا هدي عضو باب : ملسم هاور

 . )15١( هعزحخ نباو (۱۲۹۸) يطق رادلا « هححصو (۷۹۰) : مكاحلا هاو

 قيقحت 2( تاق هلاحر « دژاد 5 ليسا رم قمم « طوؤنرألا هع لاقو :(A) د ؤاد يبأ ليسارم رف

 OOO o نوجا DD ليمارتا

 ۲۷۹/۱: راحبلا عمجب 030



 ا ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلاماكتحأ

 ا يلب يي براس اس يلا

 فا كلذ و هدوجس م

 ." امهيلع دوعقلاو نيمدقلا بصن وهو « نيتدجسلا نيب ءاعقإلا مدع -

 ىلص هللا لوسر ناك :تلاق - اهنع هلل يضر - ةشئاع نع يور ام
 نع ىهني ناك و ؛ ئميل تنحل و و ای دو یر ةلغعوإ و شرفي ملسو هيلع هلا

E 

  -۹ةكر وتم نيتدجسلا نيب سولجلا

 نيتدجسلا نيب ءاعدل

 ىلص و اا سابع نبا هللا دبع ىور ال
 يربحاو او يل رفغا مهللا : ة ا ملسو هيلع

 يبايع

 ا روک س ادا رودس اخ + عر د 7
 هيلع هللا | ىلص - يبلا | ناك - هنع هلل يضر - ةريره يب يايعز

 ° هيمدق رودص ىلع ةالصلا يف ضهني - ملسو
 نمألا بناحلا ىلإ اهيلجر جرخت نأب ريخخألاو لوألا دهشتلا يف كروتت -

 . ضرألا ىلع سلجت و ىرسيلا قاسلا ىلع ىميلا قاسلا لعحجو
 هللا ىلص - يبلا نأ : -:هنع هللا يضر - يردخلا ديعس وبأ ىور ال

 (۸۸) ةحام نباو (؟57) دوجسلاو عوكرلا يف حيبستلا يف ءاج ام باب : يذمرتلا هاور 0
 . حصألا وهو يفاكلا قو ا ا

 . (555) دواد وبأو (۷1۸) هب حتتفي امو ةالصلا ةفص عمجي ام باب : ارصتخم ملسم هاور
 . (۸۸۸) ةجام نباو (/7 4) دواد وبأو « (؟177) نيتدجسلا نيب لوقيام باب : يذمرتلا هاور

 هلاجرو : يمثيملا :لاقو ء 27/79 : ىربكلا ننسلا « (4۳۲۷) : ريبكلا يف يناربطلا ا 0
 ظ . ۲٦۹/۲ : دئاوزلا عمجم , حيحصلا لاجر

() 

(4) 



 00 E وس و اولا رفات

 يل ىميلا اوبصنيو ىرسيلا اوشرفي نأ لاحرلا رمأي ناك - ملسو هيلع

 فيك لئس هنأ - امهنع هللا يضر - رمع نب هللا دبع نع يور املو

 : لاق « - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر دهع ىلع نيلصي ءاسنلا ناك

٠ n E 6 0(5)  

 . "2 نزفتحي نأ نرمأ مث نعبرتي نك

 . اهكيرحت ريغب ةحبسملاب ةراشإلا -۴

 ET اعد اذإ هعبصأب ريشي ناک - ملسو هيلع

 . ريخألاو لوألا دوعقلا يف دهشتلا ةءارق يف ءافحإلا ٤-

 ا نما 1 لاق د هيف هلا ي قري اا نك فورم

 8 دهشتلا يف نا

 . ةضورفملا تاولصلا نم ةعبارلاو ةثلاثلا : نيتعكرلا يف ةحتافلا ةءارق ٥-

 هيلع هللا ىلص - يبنلا نأ : - هنع هللا يضر - ةداتق ىبأ نع يور ال

 نيتعك رلا يفو نيتروسو باتكلا مأب نييلوألا يف رهظلا يف أرقي ناك - ملسو

 يف ليطي الام ىلوألا ةعكرلا يف لوطيو ةيالا انعمسيو باتكلا مأب نييرحألا

r E(د) ا  

 . دهشتلا دعب - ملسو هيلع هللا ىلص - ىبلا ىلع ةالصلا -*

 ( 7577 ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا ةأورب 907

 حيحص هدانساو« :١7١/١ مظعأ مامالا دنسم 0

 . حيحص هدانسإ (۸۳۹) دواد وبأو )۱۲٣۲۳( ةبكرلا ىلع ىرسيلا طسب باب : ا 5

 (۸۳۹) دواد وبأ و « بیرغ نسح : لاقو (۲۹۸) دهشتلا ىفخي هنأ ءاج ام باب : يذمرتلا هاور 9

 ؛ اه رهجلا ةهاركو دهشتلا رارسإ ىلع ءاملعلا عمجأ : يوونلا لاقو 0 : هححصو مكاحلاو

 ١. 5/8/5 : بذهملا حرش
 .(امك) ملسمو (YT) باتكلا ةحتافب نييرخألا يف ارقي باب : يراحبلا هج رخنأ (د)



 د ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلامماكحأ

 4 3 أ
 ايس

 1 ب ٠ 3 ا 8 0

ê١ ا  

 7 و

 ارا لا قواو ١ د ےک را اک دخلا ندوب وع ع
 نيك كيرلا

 دوعقلا ف ةروثأملا ةيعدألاو نآرقلا ظافلأ هبشي امن تءاش امم ءاعدلا -
 . - لسو هيلع هللا ىلص - يبلا ىلع ةالصلا دعب ريخألا

 رفغي الو اريثك املظ يسفن تملظ ينإ مهللا : ةروثأملا ةيعدألا نمو
 روفغلا تنأ كنإ ئمحراو كدنع نم ةرفغم يل رفغاف < ترآ الإ :توثذلا
 ا

 ةنتف نم كب ذوعأو ربقلا باذع نم كب ذوعأ نإ مهللا : اهنمو

 ذوعأ نإ مهللا « تامملا ةنتف و ايحلا ةنتف نم كب ذوعأو « لاحدلا حيسملا

 ٠. مرغملاو مثأملا نم كب
 . مالسلا يف اراسيو انيمي تافتلالا -7

 هللا ىلص - يبنلا نأ : - هنع هللا يضر - دوعسم نبا نع يور ال
 « هللا ةمحرو مكيلع مالسلا :هراسي نعو هني نع ملسي ناك - ملسو هيلع

 دمحأو ۱ 52 ملسم و (ةهمحور - ملسو هيلع هللا وج يبلا ىلع ةالصلا فان : يراخبلا هاور 00(

 )5١91١(.

 . - ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا نع روثأملا ءاعدلا نم ءاش ام وعدي نأ كسلا نوع
 يئاسنلاو (١؟1 ٠ 4) .يذمرتلاو ([8175) ملسمو (۷۹۰) مالسلا لبق اعلا تا الا اور )۳(

)۱۲۸°( 

 يئاسنلاو ("454) يذمرتلاو )٤٨۷٩( ملسمو (۷۹۰) مالسلا لبق ءاعدلا باب : يراحبلا هاور ك
)۱۲۸°( 



 ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلاماكحأ 5-8

 5 09 هللا ههر و مكيلع مالسلا

 حبسيلف ةالصلا فءيش مكبان اذإ : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل
2 
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 ءاسنلا قفصيلو لاحرلا

 1 ءاسدلاب صتخ یتش لئاسم

 . لاجرلا ةماما اط زوحت ال ١-
 (۳) س ع 3

 هللا نهرحا ثيح نم نهورحا : - هنع هللا يضر - دوعسم نبا لوقل .

 .2' ةأرملا موت ال : - هنع هللا يضر - يلع لوقلو
 . نهطسو مامإلا تماق ةعامجب نيلص نإ نكلو ؛ نهتعامج هركت -1؟

 يف الإ ءاسنلا ةعامج يف ريح ال : - مالسلا و ةالصلا هيلع - هلوقل

 ا لا

 تماقو نهتمأ - اهنع هللا ىضر - ةشئاع نأ : ةيفنحلا ةطير توراملو

 .' " ةبوتكم ةالص يف نهنيب
 . ةعامجلا اهروضح هركي ا

 نم ريخ اهتيب يف ةأرملا ةالص : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل

we 

 )٠١١۷( يئاسنلاو حيحص نسح :لاقو(۲۷۲) ةالصلا يف ميلستلا يف ءاجام باب: يذمرتلا هاور "7

 . حيحص هدانسإو 2١ 59/7 :قازرلا دبع 31 )۳(

 . حيحص هدانسإو ٦۸/۱ : كلام مامالل ةنودملا )4(

 نسح هنأ حيحصلاو « مالك هيفو ةعي نبا هيفو :يمثيملا لاقو (3153) طسوألا يف ياربطلا هاور
 ش .ثيدحلا

 هدانسإ : ةصالخلا يف يوونلا لاقو (5071) يقهيبلا « يطق رادلا ١41/7 : قازرلا دبع هاور
 . 717/7 : ةيارلا بصن : رظنأ .حيحص



 5 ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلاماكحأ

 6 اقالصو اهراد يف اقالص نم ريح اقرجح يف اقالصو اًمرجح يف اهالص

 00( ا

 نم لضفأ اهتيب ق ةأرملا ةالص : - هنع هللا يضر - دوعسم نبا نعو

 اقالصو اهراد يف اقالص نم لضفأ اقرجح يف اقالصو « اقرجح يق اكالص

 اهفرشتسا تحرح اذإ ةأرملا نإ : لاق مث « اهاوس اميف اًهالص نم لضفا اهراد يف
: 5 

E 
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 انأ تيلص : لاق - هنع هللا يضر - كلام نب سنأ نع يور الو
 .©© هيلس مأ انفلحخ يمأو - ملسو هيلع هللا ىلص - يبلا فلح انتيب يف ميتيو

 .اهيلع ديع الو ةعمج ال -ه

 لك ىلع بحاو قح ةعمجلا : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل

 . © ضيرم وأ يص وأ ةأرما وأ كولمم دبع ةعبرأ الإ ةعامج يف ملسم

 . رجفلاب رافسإلا اه بحتسي ال ٦-

 . ةنتفلا فوح وأ بناحألا روضح دنعرهجلا عضوم يف رهجج ال -۷

)1( 1 2 

 : دئاوزلا عمجب ( حيحصلا لاجر هلاجر : يمثيهلا لاقو (١١١هه)طسوإألا ف ناربطلا هاو

 "ل
 . ١١9/7 : دئاوزلا عمحج« حيحصلا لاحر هلاجر : يمثيملا لاقو ريبكلا ي يناربطلا هاور 1 3 0 0
 دواد وبأو )8١١( يئاسنلاو (۲۰۸) يدمرتلاو (5315) فوفصلا ةيوست باب : ملسم هاور 1 1 ا : 5 1 )۳(

O) O) 
 E E r O رو | )0

 )۸۹°( یئاسنلاو ١٠١59( ملسمو )٦۸٥( افص نوكُت اهدحو ةأرملا :باب : يراختبلا هاور

 . 575/١ : « ىيهذلا هنع تكسو : نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح :لاقو « مكاحلا هاور (0 : ٤



 ةأرملل مالسلا ىلإ ةعرحتلا نم ةالصلا ءاذأ ةيفيك

 ردق نيمدقلا نيب تلصفو ةيوتسم تماق ةالصلا ىف لوحدلا تدارأ اذإ

 عم اهيدي عفرتو « حاتتفالل ربكت مث « ةرورضلا بسحب رثكأ وأ ديلا عباصأ عبرأ

 ضفح ريغ نم ةلبقلا وحن اهفكأ ةهحوم اهعباصأ ةرشان نيبكنملا ءاذح ىلإ ريبكتلا
 مهللا كناحبس : لوقت مث اهردص ىلع فكلا ىلع فكلا عضتو« اهسأر

 هدعب يمستو ذوعتت مث « كريغ هلإ الو كدح ىلاعتو كمما كرابتو كدمحنو

 نيمآ : لوقتو « اهعم ةروسو باتكلا ةحتاف ابوحو أرقت مث « ةثالثلا هذي رستو

IE E E 
 ناحبس : هيف لوقتو « ع وكر لا يف اهيبنجب اهيقفرم مضتو اهيتبكر يح و اهيتبكر

 اذإف « هدمح نمل هللا عم“ : عفرلا عم لوقتو اهسأر عفرت مث ءاثالث ميظعلا يبر

 عضتو دوجسلل رورخلا عم ربكت مث «دمحلا كلو انبر : لوقت ةمئاق توتسا

 . 2” نميألا بناجلا ىلإ اهيلجر جرختو اهتهبج مث اهفنأ مث اهيدي مث اهيتبكر الوأ

 « ضرألا ىلع اهيعارذ شرتفتو  اهيذخفب اهنطب قزلتو ضفخنتو

 عم ربكتو اهسأر عفرت مث « اثالث ىلعألا يبر ناحبس : اهدوجس يف لوقتو
 « ةيناثلا ةدجسلل تربك ةسلاج تنأمطا اذإف « ةسلاج يوتست نأ ىلإ عفرلا

 الوأ عفرتو « ضوهنلا عم تربك ةدحاس تنأمطا اذإف « ىلوألاك يهو

 ةعكرلل اهيمدق رودص ىلع ضهنتو اهيتبكر مث اهيدي مث اهفنأ مث اهتهبح
 ال امنأ الإ ىلوألا ةعكرلا يف تلعف ام لثم «ةيناثلا ةعكرلا يف لعفتو ةيناثلا

 سون دمع قيلاو وكت نعت ريف يللا وب ENS SE قالا رف
 . :٠٠٠١٠۱۲۱/۷ هيدومحملا ىواتفلا 2377/1: هيميحر ىواتف : رظنا « يونايهدللا

 . تعاطتسا ام ةنيطبلاو لماحلا ضفخنت )9



 0584 ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسلاماكحأ

 ةيناثلا ةعكرلا يدجس نم تغرف اذإو « اهيدي عفرت الو ذوعتت الو حتفتست
 عضتو نميألا بناجلا نم ىرسيلا اهلحر جرختو ىرسيلا اهتيلإ ىلع سلحب
 يضر - دوعسم نبا دهشت دهشتتو « اهعباصأ مضتو « اهيذخف ىلع اهيدي
 كيلع مالسلا « تابيطلاو تاولصلاو هلل تايحتلا : دهشتلاو « - هنع هللا

 « نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا « هتاكربو هللا ةمحرو يبلا اهيأ

 اذ :ةيايملاب رييشتو هنت وسرو دنع ادع نإ :ةيها وتلا لإ هل ! ال نأ دهشأ

 ف دهشتلا ىلع ديرت الو « " هللا الإ " ىلع اهعضتو " هلإ ال " نأ تغلب
 EEE نإ ويصل r e تدار نانا لوألا ةدعقلا

 لإ تما ةا وع ت اا دمع لآ قو د ىلع. لص للا
 ةروسلا مضت ال نأ الإ ةيناثلا يف تلعف ام لثم اهيف لعفتو « ةثلاثلا ةعكرلا
 امك ةعبارلا وأ ةثلاثلا ةعكرلا ندجس دعب دعقتو « ةعبارلا ةعكرلا يت اذكو

 ل ا ل دهشتتو « ىلوألا ةدعقلا يف تدعق
 ةروثأملا ةيعدألاو نآرقلا ظافلأ هبشي امم تءاش اع وعدتو - ملسو

 نع ملست مث هللا ةمحرو مكيلع مالسلا : لوقتف « اهنيمب نع ملست م
 . هتاكربو : لوقت الو كلذ لثم اهراسي

 ارشع ربكتلو ارشع دمحتل و ارشع حبستلف ةالصلا نم تغرف اذإو

 . ةيوبنلا ثيداحألا يف ةدراولاو ةيعدألاو راكذألا نم تءاش ام. وأ

 تيلص اذإ : ميلس مأل لاق - ملسو هيلع هللا ىلص - يبلا نأل
 مث ءارشع ربكأ هللا « ارشع هلل دمحلاو ارشع هللا ناحبس : يلوقف « ةبوتكملا

 ا هلا ىلع

 . ةليوطلا داروألاب نئسلاو ةبوتكملا نيب لصفت الو

 . معن « معن « معن « ةدايز نودب : تاوعدلا باتك يف يراخبلاو ٠١7/١ : دمحأ هاور 0



 رتولا ةالص

 ١- بحاو رتولا .
 .””رتولا يهو ةالص مكداز ىلاعت هللا نإ : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل

 انم سيلف رتوي مل نمف قح رتولا : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقلو «

 انم سيلف رتوي مل نمف « قح رتولا « انم سيلف رتوي مل نمف « قح رتولا ”" .
  -۲.دحاو مالسب تاعكر ثالث رتولا

 هللا لوسر ناك : تلاق -- اهنع هللا يضر - ةشئاع نع يور ال -

 نم نييلوألا نيتعكرلا يف ملسي ال - ملسو هيلع هللا ىلص الوتر  .

 رتولا يف تودقلا
 ةنسلا عيمج يف عوكرلا لبق رتولا نم ةثلاثلا ةعكرلا يف تنقت .

 هللا ىلص - هللا لوسر نأ - هنع هللا يضر - بعك نب يبا ىور ال
 عوكرلا لبق تنقيف رتوي ناك - ملسو هيلع 7.

 ناك : - هنع هللا يضر - دوعسم نبا نع ميهاربإ نع يور امو

 ظ . 2” عوكرلا لبق رتولا يف اهلك ةنسلا تنقي
(0) 

 مكاحلا « )5١9441( دمحأ « فعض هيف هدانسإ (۱۲۰۹) رتوي مل نم يف باب : دواد وبأ هاور
 )٠١95(« ىربكلا ننسلا )151٠0( .

 .صيخلتلا يف يبهذلا هرقأو « نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح : لاقو(85١٠) مكاحلا هاور 1 : ف ۸
 « (15/81) يئاسنلا « )١١077( هدعبو عوكرلا لبق تونقلا يف ءاج ام باب: ةحام نبا هاور 1

 حيحص هدانسإ : ا لاقو ؛(ه )/٠5. يقهيبلل ىربكلا نتسلا (ا51/5١) يطق رادلا ننس

 ققحملا لاقو « 4 : راثآلا باتك ١١١/7 : قازرلا دبع فنصم«؟7/١٠7.: ريبكلا يف يناربطلا هاور 59

 . ديج لسرم هدانسإ : يومينلا

(20 



 1 ةنسلاو باتكلا ءوض ىف ءاسنلاماكحأ

 رتولا يف ةءارقلا

 : ىلوألا ةعكرلا يف أرقت نأ بدنيو رتولا تاعكر لك يف ةءارقلا بحت

 . صالخإلا ةروس : ةثلاثلا فو نورفاكلا ةروس ةيناثلا فو « ىلعألا ةروس

 هللا لوسر ناك : لاق - هنع هللا يضر - بعك نب يبأ نع يور ال

 اهنا ا لو ىلعألا تر وسلا عسي و د رو هيلع لاو
 , 77 نحأ اره قو, ةورفاكلا

 ةعفار ربكت رتولا نم ةثلاثلا ةعكرلا يف ةروسلا ةءارق نم تغرف اذإو

 . ةمئاق تنقتو اهيبكنم ءاذح اهيدي

 ناك هنأ : - هنع هللا يضر - دوعسم نب هللادبع نع دوسألا ىور ام

 .  ةعكرلا لبق تنقيف هيدي عفري مث « هللا وه لق رتولا نم ةعكر رخآ يف أرقي
 رتولا ءاعد

 كيلع يثنو كيلع لكوتنو كب نمؤنو كرفغتسنو كنيعتسن انإ مهللا

 كلو دبعن كايإ مهللا « كرجفي نم كرتنو علخنو كرفكن الو كركشنو ريخلا

 نإ « كباذع ىشخنو كتمحر وحرنو دفحنو ىعسن كيلإو دجسنو يلصن
e E 

 ( )١585( يئاسنلا « حيحص هدانسإ « )١١71( رتولا يف أرقي اميف ءاج ام باب : ةجام نبا هاور 67

 حاتتفا يف نطاوم عبس يف يديألا عفرت : لاق يعخنلا ميهاربإ نع يورو )١١١1(« دواد وبأ
 . 450/١ : يواحطلا هاور.رتولا يف تونقلل ريبكتلا يفو ةالصلا

 . 14: يراحخبلل نيديلا عفر ءزج
 يق دواد وبأ ركذو « هللا ىلإ رمألاو نآلا يح ثيدحلا بتك يف ظفللا اذه ءاعد ىلع رثعأ مل

 كرتنو علخنو كل عضخنو كب نمؤنو كرفغتسنو كنيعتسن انإ مهللا : هظفلو ءاعدلا اذه هليسارم

 فاخنو كتمحر وجرن « دفحنو ىعسن كيلإو دجسنو يلصن كلو دبعن كايإ مهللا ءكرفكي نم
 ١١۸- :طوؤنرألا بيعشا قيقحتلا عم دواد يبأ ليسارم . قحلم رافكلاب كباذع نإ « كباذع

898 . 

(00 

(0 



 ١١ | ةنسلاو باتكلا ءوض ىف ءاسنلاماكحأ

 ١© ةالصلا لطبي ام

 ا يع اع ا ا

 ةالصلا يق ملكتن انك : لاق - هنع هللا يضر - مقرأ نب ديز ىور ال

 [قاتف هلل اورول تلزن قح ةالصلا يف هبنج ىلإ وهو هبحاص لحرلا ملكي
 . “” مالكلا نع انيمثو توكسلاب انرمأف

 اهيف حلصي ال ةالصلا هذه نإ : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقلو

 اا رقلا ةءارقو ريبكتلاو حيبستلا يه امنإ سانلا مالك نم ءيش

 « ناسللاب مالسلا درو 7 سانلا مالك هبشي ام ءاعدلا هيف لحديو

 نيفرح ىلع لمتشا اذإ رذع الب ءاكبلاو ففأتلاو نينألاو هوأتلاو حنحنتلاو

 ناك نإو « ءايشألا هذه نع اهسفن عنمت نأ كلمت ال ةضيرمل الإ نيعومسم .
 . ةالصلا دسفت ال ةيشخلا نم ةرحآلا رمأل ءاكبلا

 ه8
7 

Ng Eالا لويس عنب اري م عض  

 اذإ ردقلا توص وه - ريزأ هردص يقو يلصي - ملسو هيلع هللا ىلص -

 ءاكبلا م جرا زيزاك هك تلغ )°( أ ا

 . 3٠١ : يقارملا ىلع يواطحطلا ةيشاحو 71/7: نيدباع نبا ةيشاح نم ةذوحأم ةالصلا تادسفم

 وبأو (؟70) يذمرتلاو )١١55( يراخبلاو (۸۳۸) ةالصلا يف مالكلا مير باب : ملسم هاور
 )١١٠١5(. یئاسنلاو (۸۱۲) دواد

)( 

() 

 )*١١١( يئاسنلاو (۷۹) دواد وبأو (875) ةالصلا يف مالكلا مرح باب: ملسم هاور 5

 )١554(. يمرادلاو

 . هوحنو احلم ئطعأ مهللاك 0

 . )١51777( دمحأو )١١33( ىئاسنلاو (7/55) ةالصلا يف ءاكبلا باب: دؤاد وبأ هاور



 ۲ ٠ ةنسلاو باتكلا ءوض يفءاسنلاماكحأ

 يتلا نع - متع هلا يصررس راج ف يرو ف و يحرم -
 نكلو رشكلا ةالصلا عطقي ال : لاق - ملسو هيلع هللا ىلص -
 . “” ةهقهقلا اهعطقي

 . "9 ةالصلا يف كحضلا -*

 هيلع هللا ىلص - يبنلا نع - هنع هللا يضر - رباج نع يور ال
 .  ءوضولا ضقني الو ةالصلا ضقني كحضلا : - ملسو

 نإف « ةالصلا ف سيل هنأ هلعافل رظانلا كشي ال يذلا ريثكلا لمعلا ٤-

 . 2" ليلق وهف ال مأ اهيف هنأ كش
 هيلع - هلوقل . اهحالصإل الو اهلامعأ رم سيل ريثك لمع لك اذكو

 .  هالغشل ةالصلا يف نإ : - مالسلاو ةالصلا

 هيلع هللا ىلص - يبلا نأ - هنع هللا يضر - بيقيعم نع يور الو
 العاف تنك نإ : لاق دجسي ثيح بارتلا يوسي لحرلا يف :لاق - ملسو

5" 

 برشلاو لكألاو مالسلا ةينب ةحفاصملا ريثكلا لمعلا نمو
 اه . سطاعلا تيمشت -ه

 اننيب : لاق - هنع هللا يضر - يملسلا مكحلا نب ةيواعم نع يور ال

 ةدحاوف

 رشكلاب دارملا 41/7 : دئاوزلا عمجم نوقثوم هلاجر : يمئيهلا لاقو(477) يناربطلا هجرخأ (0)
 . ةالصلاو ءوضولا اج لطبي ال . مسبتلا

 ةهقهقلابو . هناريج نود هل اعومسم نوكي ام كحضلاو هناريحجلو هل اعومسم نوكي ام ةهقهقلا 0
 ' ةالصلاو ءوضولا لطيي ال مسبتلابو « طقف ةالصلا لطبي كحضلابو ةالصلاو ءوضولا لطبي

 . )17/١( ێطق رادلا هاور 7
 . ٠۲۲ : يواطحطلا ةيشاح « :۲۸٠/٠ ريدقلا حتف ۳۳۲/۲ : نيدباع نبا ةيشاح 3

 . (۷۸۸) دواد وبأو )١١50( يراخبلاو (۸۳۷) ةالصلا يف مالكلا ميرحت باب : ملسم هاور
 . (609) دواد وبأو )۸٥۱( ملسمو (۱۱۳۱) ةالصلا يف اصحلا حسم باب : يراخبلا هاور

(°) 

(0 



 ١ | | ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلاماکحأ

 نم لجر سطعا ذإ : - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر عم يلصأ انأ
 و تل ماا مولا نا ه1 ھر تاک ھا

 مهتيأر املف « مهذاخفأ ىلع مهيديأب نوبرضي اولعجف « يلا نورظنت ؟ مكناش
 ناف = سو هلع هللا ياض: هلل هللا لوسر یلص املف « تكس يننوتمصي
 الو نرهک ام هللاوف «هنم اميلعت نسحأ هدعب الو هلبق املعم تيأر ام يمأو
 مالك نم ءيش اهيف حلصي ال ةالصلا هذه نإ : لاق - يمتش الو يبرض
 ١١ نآرقلا ةءارقو ريبكتلاو حيبستلا يه امنإ « سانلا

 لوقو راس ربخ دنع ةلدمحلاو ءوس ربخ ىلع عاجرتسالا هيف لخديو

 EN دنع هللا ناحبس وأ هللا الإ هلإ ال
 ؟ كلام ام وأ « هللا الإ هلإ الإ : لاقف ؟ هلإ هللا عمأ : ليق نإك باوجلا
 . 29 ةالصلا يف هنأب ءالعإلا دارأ اذإ الإ (ريمحلاو د ليخلا ) : لاقف

 ؛ حبسيلف هتالص يف ءيش هبان نم : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل
 ( ا اغإ ن ااا

 . همتؤم ريغ نم مامإ ذحأو اهمامإ ريغ ىلع حتفلا 05
 هنألو ° الغشل ةالصلا يف نإ : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل
 ا

e 

 . )١7١7( يئاسنلاو )۷۹٥( دواد وبأو (877) ةالصلا يف مالكلا مرح باب : ملسم هاور
 . اهيف هركي امو ةالصلا دسفي ام باب : راتحملا ردلا

 . )6١5( دواد وبأو (1۳۹) ملسمو )1٤۳( ةالصلا يف مالسلا دري ال باب : يراخبلا هاور
 . اا بارس لإ هضانإ رغ مومألا داراب الا نطبت ايا 5

 | . هجيرخت رم دق
 . 47 : يقارملا ىلع يواطحطلا ةيشاح 57



 ةالصلا يف هركي ام

 بورا لاس تا

 هللا ىلص - هللا لوسر نأ - هنع هللا يضر - ةريره يبأ نع يور ال

 . ° هاف لجرلا ىطغي نأو ةالصلا يف لدسلا نع يف - ملسو هيلع

 . ىصخحلا حسم -5

 هللا لوسر تلاس : لاق هنأ - هنع هللا يضر - بيقيعم نع يور ال

 نإ : لاقف « ةالصلا يف ىصحلا حسم نع - ملسو هيلع هللا ىلص -

 "ا

 و لا ك7

 ْمهِتاَلَص ف ْمُه َنْيِذَلا َنْوُِمْؤُمْلا حلفا دق ] : ىلاعتو كرابت هلوقل
 ثبعلا : اثالث مكل هرك هللا نإ : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقلو

 . © رباقملا ف كحضلاو مايصلا يف ثفرلاو « ةالصلا يف

 . عباصألا ةعقرف ٤-

 . 27 ةالصلا يف تنأو كعباصأ عقفت ال : -مالسلاو ةالصلا هيلع- هلوقل

11 0 f الا 1 لال 5 رحأ لاوقأ هيف"و « هيدي ىلع هيبناج مضي نأ ريغ نم هبوث لحرلا لابسإ وه : لدسلا " . ١ 9 

 (۲۲۸۹) : نابح نبا حيحصو )٥٤۸( ةالصلا يف لدسلا يف ءاج ام باب : دواد وبأ هاور 8
 . نسح هدانسإو )١7454( : يمرادلاو (7537) دمحأو (؟45) يذمرتلاو

 . (653) ملسمو )١١71( يراخبلاو (7417) ةالصلا يف اصحلا حسم ةيهارك يف ءاج ام باب: يذمرتلا هاور 30

 و 157

 . (5١هال) كرابم نبال دهزلا مك ا اها تيس 110/9 ريالا قف
 : ريبكلا يناربطلا « (51/94) يطق رادلا ننس (45) ةالصلا يف هركي ام باب : ةجام نبا هاور 0)

 . ۱۸۷/۲ : دئاوزلا عمجم : رظنأ ٥



 . عباصألا كيبشت -هد

 الف دجسملا يف مكدحأ ناك اذإ : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل

 . © ناطيشلا نم كيبشتلا نإف « نكبشي

 .  رصخلا بق

 . ارضحتم لحرلا يلصي نأ ىف : - ملسو هيلع هللا ىلص - يبلا نأل

 . هجولاب تافتلالا -۷

 نإف ٠ ةالصلا يف تافتلالاو كايإ : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل

 .“ ةضيرفلا يف ال عوطتلا يفف « دب ال ناك نإف « ةكله ةالصلا ىف تافتلالا

 ITE ءاعتإ عقت ال : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هيهنل ؛ 2 ءاعقإلا -۸

 ظ . بؤاثتلا -5

 « ناطيشلا نم ةالصلا يف بؤاثتلا : - مالسسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل

 . 2” عاطتسا ام مظكيلف مكدحأ بؤاثت اذإف

 . ةالصلا يف نينيعلا ضيمغت ٠-

 . 73١5/١ : بيهرتلاو بيغرتلا ٠١7/7 : دئاوزلا عمجب : رظنأ « نسح هدانسإو )٠١968( دما هاور 2"
 ۰ . هترصاحخ ىلع هيدي عضي نأ وهو “

 .(":3) يدمرتلا» )۸٤۸( ملسمو ١١( 5 4) ةالصلا يف رصخلا باب : يراخبلا هاور )۳(

 . بيرغ نسح :لاقو )٥۳۷( ةالصلا يف تافتلالا ركذ ام باب : يذمرتلا هاور 8

 ءاعقإك ضرألا ىلع هيدي عضيو هيقاس بصنيو ضرألاب هيتيلإ قصلي نأ امهدحأ ناعون : ءاعقإلا '”

 نيب هيبقع ىلع هيتيلإ لعجي نأ : يناثلا عونلاو ءيهنلا هب درو يذلا هوركملا وه اذهو بلكلا
 . - هع هللا يضر - سابع نبا نع هزاوج درو دقو « نيتدحسلا

 يمثيها لاق (5910"3 ىلعي يبا دنسم« نيت دجسلا نيب سولجلا باب )۸۸٥( ةجام اوز )1ز

 . :۱۹٥/۲ دئاوزلا عمجم ‹ نوقثوم هلاجرو ىسوم يبأ ثيدح
 ملسمو )7٠١45( يراخبلاو (۳۳۸) ةالصلا يف بؤاثتلا ةيهارك يف ءاج ام باب : يذمرتلا هاور 20)

 . (؟۳۷۳) دواد وبأو )۳1۰(



 0 00 كلف ةالصلا ف مك دحا ماف اذإ . ¬ حالسلا و دالصلا هيلع هل وشل : / N ١ 0 “کا 0 3 لا
| 

 .  هنیع ضمغي
4 1 1 

 3 هی 1 5 مصملا عكر س ١
Eاس  

3 
 ىلإ مهراصبأ نوعفري ماوقأ نيهتنيل : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل 595

 5١ 7 ا ° |

 او ا "ينيك ج9
 ملسو هيلع هللا ىلص - يبلا نأ - امهنع هللا يضر - سابع نبا تيدح س س 1 500 ١

 .“ابوث الو ارعش فكأ الو مظعأ ةعبس ىلع دجسأ نأ ترمأ : لاق -

 . مفلا ةيطغت ١-

 هيلع هللا ىلص - هللا لوسر نأ - هنع هللا يضر - ةريره يبأ ثيدحل
 . “هاف لحرلا ىطغي نأو ةالصلا يف لدسلا نع ىف - ملسو
 1 E لاما هاف

 , 19 ءامصلا لمتشي نأ ىف - مالسلاو ةالصلا هيلع - يلا نأل
 . دوجسلاو عوكرلا يف نارقلا ةءارق -5

n 

3 

 . )٠١555( ريبكلا يف يناربطلا هاور
 , ُ (5 ١

 ةجام نباو (۷۷۸) دواد وبأو (545) ءامسلا ىلإ رصبلا عفر نع يهنلا باب : ملسم هاور
OTN ETE) ROT) 

 هرتس ابجي هروع نهرعش نر الا نود لاجرلاب ةصتخم ةالصلا يف هفكو رعشلا صقع ةعنامت 05

 . اقالص لطبتف هرتس رذعتو لسرتسا اعر هتضقن اذإف « ةالصلا يف
 . )۷٥٥( دواد لاو )۷۰٥۸( ملسمو (Y٤) ةالصلا يق هبوث فكي ال باب : يراحخبلا هاور 2

 ابناج عفري الو همدق ىلإ هسأر نم هلك هدسج هب للجيف هبوثب ا نأ يهو : ءامصلا لامتشا 0 . م/ه5) دمحأو (”45) يذمرتلاو ( 48) ةالصلا يف لدسلا يف ءاج ام باب: دواد وبأ هاور 9
 ةيشاح : رظنأ « دوهيلا لامتشا وهو هرازإ هيلع سيل دحاو بوثب لمتشي نأ ليقو « هنم هدي جرخ
 . "55/7: نيدباع نبا

 7 ET (MW) ٠ خلا ٤

 دواد وبأو (575) ملسمو (؟ه ه)دحاو بوب ف ءابتحالا باب : يراحبلا هاور )۹( .



 . "9 ادجاس وأ اعكار أرقأ نأ - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر

 ظ . مونلا ةبلغ لاح يف ةالصلا -۷

 يلصي وهو مكدحأ سعن اذإ : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل

 يردي ال سعان وهو ىلص اذإ مكدحأ نإف « مونلا هنع بهذي ىح دقريلف
 ا سف ت ةلعل

 . نيثبخألا ةعفادم عم ةالصلا -

 وهو الو ماعطلا ةرضحب ةالص ال : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل

 ناش ا ةا
 ع

 N TT) دوجسلاو ع وكر لا يف ة ءارقلا نع يهنلا باب : (۷۳۹) ملسم هاور

 . (؟3 555١ دواد وبأو

 دواد وبأو (۲۲۲) يذمرتلاو (۱۳۰۹) ملسمو )۲۰٥( مونلا نم ءوضولا باب : يراخبلا هاور
 . )۱۳٣۰( ةجام.نباو )۱٦۲( يئاسنلاو )١١١1(

 دمحأو (65) دواد وبأ الا ديري .يذلا ماعطلا م ةالصلا ةهارك باب :ملسم هاور

(TTY)١ ش .  

(۳) 



 ۱۸ ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلاماكحأ

 لفاونلا و ننسلا

 هيلع هللا ىلص - هللا لوسر بظاو ىلا يه ةدكؤملا يأ : ةنسلا

 يهو «هدعب نم نودشارلا ءافلخلا وأ انايحأ كرتلا عم ءاهئادأ ىلع - ملسو

 . بحاولا نم ةبيرق
 - هيلع بظاوي مو اصوصخ وأ امومع بدن ليلد هب درو ام : لفنلا

 . - ملسو هيلع هللا ىلص

 ننسلا

 .  رجفلا ةالص لبق ناتعكر ١-

 ولو رجفلا يعكر اوعدت ال : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل
 . 2" ليخلا مكتدرط

 اذإ حبصلا يلصي مامإلا ناك ولو رجفلا ةنس يلصي نأ لجرلل زوجيو
 . ةعامجلا توف فخ م

 - باطخلا نب رمع يأن انك : لاق يدهنلا نامثع يبأ نع يور امل

 يلصنف « ةالصلا يف وهو « نيتعكرلا يلصن نأ لبق -- هنع هللا يضر
 .  ممتالص يف موقلا عم لحدن مث « دجسملا رخآ يف نيتعكرلا

 اتعكر : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق لتم تابغرملا نم اهيف درو ام ةرثكل + اقانتا ننسلا دكآ امه 10

 (۳۸۱) يذمرتلاو « رفاسملا ةالص باتك(۱۱۹۳ ) ملسم هاور اهيف امو ايندلا نم ريح رجفلا
 . (۱۷۳۸) يئاسنلاو

 حرش « (4549) ىربكلا ننسلا « )٠١10( اهفيفخت يف باب : دواد وبأ (8885) کو ك7
 . ۲۲/۲: راثآلا ناعم

 - هللا دبع نع يور اذكهو « رحفلا ةالص يف مامإلاو دجسملا لخدي لجرلا باب : يواحطلا



 مك ظ ةنسلاو باتكلا ءوض ىف ءاسنلاماكحأ
 .OC OO ل

 ساس

 . ةدحاو ةميلستب ' رهظلا ةالص لبق تاعكر عبرأ -؟

 مسو مع طظ تيس الا يلا تگ د هيعمل يضر - ةشئاع ثيدح

 ان | عدي ال ناك -

 ميلستب رهظلا لبق نيب نولصفي ال اوناك: لاق يعخنلا ميهاربإ

 ٠ اهدعب عبرأ الو ةعمجلا لبق عبرأ الو دهشتب الإ
 ضرف دعب ناتعك رو « برغملا دعب ناتعكرو « رهظلا لعب ناتعك رعد

 . ءاشعلا

 ةرشع ننن ةليلو موي يف ىلص نم : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل

ب نيتعك رو اهدعب نيتعكرو رهظلا لبق اعبرأ ةنحلا يف تيب هل ب ةعكر
 دع

 . ' رجفلا لبق نيتعكرو ءاشعلا دعب نيتعكرو برغم

 ةعك ر نورشع يهو « ءاسنلاو لاجرلل ةدكؤم ةنس : حيوارتلا ةالص ٦-

 رتولا لبق ءاشعلا دعب تاميلست رشعب

 ناك : لاق ¬ امهنع هللا يضر - سابع نب هللا دبع نع يور ال

 ىوس ةعكر نيرشع ناضمر يف يلصي - ملسو هيلع هللا یلص - هللا لوسر

 . ' رتولا

 : رظنأ - مهنع هللا يضر - ءادردلا يبأو رمع نب هللا دبع « سابع نب هللا دبع « دوعسم نب =

 . رجفلا ةالص يف مامإلاو دجسملا لخدي لحرلا باب : يواحطلا

 . رجفلا ةنس دعب ننسلا ىوقأ هذهو «')

 ١) (رجفلا يعكر دهاعت باب) : يراخبلا هاور )٠١3( يئاسنلاو )١7177( دواد وبأو )1۲ 00
 ' . ديج هدانسإو 77/١ : ةجحلا باتك 9)

 حيحص نسح ثيدح : e نميف ءاج ام باب « يذمرتلا داور

 . (۱۷۷۳) يئاسنلاو (۱۱۹۸ ) ملسمو (۳۸۰)

 يقهيبلل ىربكلا لا 58/8 ةيلاعلا بلاطملا < )۹۸( : طس وألا ناربطلا داور

 )٤۲۸١(  ۰نسح هدانساو .



 امأو « ةعامجلاب نولصي لاحرلاف « اهيلع نيدشارلا ءافلخلا ةب ةبظاوملو

 فالح اهنكلو ةعاسجلاب نيلصي نأ نه صخريو ىدارف ىدارف ىف نيلصيف ءاسنلا
 1 (١) ىلوألا

 يف نهمؤت تناك نينم ملا مأ 2 ما نأ مهتتدح : سجل مأ و

ETTفصلا ف نهعم موقتو ناضمر ظ 0  , 

 موت تناك - اهنع هللا يضر - ةشئاع نأ سلا ويغرا نعو
 . 2©© اطسو موقتف ناضمر رهش ي ءاسنلا ۳ 5000 00

 : ةيتآلا طورشلاب ةطورشم ةصخرلا هذهو

 ١- ماظتنالاب ءاسنلا حيوارت ةالص رهشت ال نأ .

 re لو ھآ
 توص نوكي نأ <« .يحيوارتل توصلا تاربكم مظنت الو -

 , نهزواجتي الو زی اددحن نهمامإ

 .انومأم ابايإو اباهذ نهقيرط نوكي نأو -5

 . :٠٠۷/٠ ريدقلا حتف

 ٣۲/۲ : ةيارلا بصن : رظنأ « بهذلاك هدانسإ : درج نيا لافو ۲۷/۱ يلج ا
 ( ۔ ٦.۳/١ : راثآلا باتک 97
 ةجام نباو )٠١77( دواد وبأو « بيرغ نسح : لاقو 06 رخآ هنم باب : يذمرتلا هاور 0

 بتاورلا ننسلا نم ناتعک ر لا )0--١١( ا اهدعبو اعبرا أ رهظلا لبق ىلص نميف ءاج ام باب
 : تاعوطتلا نم ناتعكرلاو



 ٥۱ ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلاماكحأ

 : نيدكر تداغ نإو رسلا ةالم لق تامر عبرا ۲

 .اعبرأ رصعلا لبق ىلص ئرما هللا محر : مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل
 هيلع هللا ىلص - يبلا نأ - هنع هللا يضر - يلع نع يور املو

 .  نيتعكر رصعلا لبق يلصي ناك - ملسو
 ةنس دعب تاعكر عبرأ وأ ناتعكرو ءاشعلا ةالص لبق تاعكر عبرأ 3

 ابل

 لك دي اب ريع لوب : ار ا
 *”” ماش و لاق غو نا

 . برغملا دعب تاعكر تس يهو نيباوألا ةالص -

 تس برغملا دعب يلص نم : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل

 ينو . ° ةنس ةرشع نت ةدابعب نلدع « ءوسب نهنيب اميف ملكتي م تاعكر
 ° رحبلا دبز لثم تناك نإو هبونذ ترفغ ةياور

 هللا لوسر ىلص ام : تلاق - اهنع هللا يضر - ةشئاع نع يور امل

 تاعكر ةعبرأ ىلص الإ ىلع لحخدف . طق ءاشعلا - ملسو هيلع هللا ىلص -
 ا س ا

 . تاعكر عبرأ وأ ناتعكر يهو : قارشإلا ةالص -5

 7 1 1 e )0غ(
 دواد وبا و 2« نسح بيرع: لاقو (55359 رصعلا لبق عبرالا يف ءاح ام باب: يذمرتلا هاور

 7 نابح نباو :7١5/7 ةعزخ نباو (۱۰۷۹)

 . حيحص هدانسإو < VIYE ي ناربطلا ‹ رصعلا لبق ةالصلا باب : دواد وبأ هاور

 . لفاونلاو رتولا باب : راتحا در عم راتخملا ردلا
 . (٤۱۳۸)ملسم« (551) ءاش نمل ةالص نيناذأ لك نيب باب :يراحبلا هج رخخأ

 . (599) يذمرتلا )١١517( برغملا دعب تاعكر تسلا يف ءاج ام باب : هجام نبا هاور

 . ۳۹۹/۲ : دئاوزلا عمجم

 . )*١7١( ثيدحلا مقر « ءاشعلا دعب ةالصلا باب « دواد دوبأ هاور



 5۲ ( ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلاإماكحأ

 دعق مث « ةعامج يف ةادغلا ىلص نم - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل

 ..ةجح رحأك هل تناك نيتعكر ىلص مث .:سمشلا علطت يح هللا ركذي
 .“ 'ةمات ةمات ةمات : - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر لاق : لاق « ةرمعو

 دل با اي : لجو زع هللا . لاق : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقلو

 .' هرخآ كفكأ راهنلا لوأ نم تاعكر عبرأ يل عكرا

 اهطسوأو ةعك ردوا اهرثكأو ناتعكر اهلقأ : ىحضلا هالص -1

 " نام

 هيلع هللا ىلص - هللا لوسر ناك - اهنع هللا يضر - ةشئاع ثيدحل

 . 7 مالسب نهنيب لصفي ال تاعكر عبرأ ىحضلا يلصي - ملسو

 ىلص - يببلأ يناصوأ : لاق - هنع هللا يضر - ةريره يبأ نع يور امل

 ظ . ””ىحضلا يعكر ب - ملسو هيلع هلل
 e ما ا يور اولا

 ر عيرأ : تلاق ؟ ىحضلا ةالص يلصي - ا ناب +

  ءاش ام ديزيو

 ا 5

 ثيدح اذه : يذمرتلا لاقو « دجسملا يف سولجلا نم بحتسب ام ركذ باب « يذمرتلا هاور “
 . بيرغ نسح

 . بيرغ نسح ثيدح : لاقو )٤۷٥( ىحضلا ةالص يف ءاج ام باب « يذمرتلا هاور

 ناه مأو ةريره يبأ ثيدح يف امك تاعكر نامث ىلإ نيتعكرلا نم ىحضلا ةالص تتبث دقو 5
 نامث اهطسوأو ةرشع اتنثا اهرثكأو ناتعكر اهلقأ :يفكصحلا لاقو ءملسمو يراخبلا امهجرخأ
 | . :٠٠٠/۲ هتيشاح عم راتخملا ردلا « اهلضفأ وهو
 ىحضلا يلصي - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر ناك: ملسم هاورو« ۳۹۰/۱: ةيارلا بصن
 . )١١1/5( ءاش ءام ديزيو اعبرأ

 . )١58١1( ضيبلا مايأ مايص باب : يراخبلا هاور

 .. خلا ىحضلا ةالص بابحتسا باب 2373/0 « (۱۱۷۸) : ثيدحلا مقر « ملسم مامإلا هاور



 ۳ ةنسلاو باتكلا ء رض ف ءاسنلا ماك أ
 سس و باخ وطي اش لا ماك ا

 ءوصولا نسحيف ًأاضوتي دحأ نم ام : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل ٠

 . “ ' ةنجلا هل تبحو الإ « هبلقب امهيلع لبقي « نيتعكر يلصيف موقي مث

 . روثأملا ءاعدلاب امهدعب وعدت « ناتعكر يهو : ©” ةراختسالا ةالص -۸

 > - هللا لوسر ناك : لاق - هنع هللا يضر - هللادبع نب رباح ثيدحل

 ةروسلا انملعي امك « اهلك رومألا يف ةراختسالا انملعي - ملسو هيلع هللا ىلص

 « ةضيرفلا ريغ نم نيتعكر عكر يلف «رمألاب مكدحأ مه اذإ : لوقي « نآرقلا نم
 كلضف نم كلأسأو « كتردقب كردقتسأو كملعب كريختسأ مهللا : لقيل مث

 مهللا « بويغلا مالع تنأو « ملعأ الو ملعتو « ردقأ الو ردقت كنإف « ميظعلا

 لاق وأ « يرمأ ةبقاعو يشاعمو نيد يف يل ريح رمألا اذه نأ ملعت تنك نإ

 نأ ملعت تنك نإو « هيف يل كراب مث « يل هرسيو يل هردقأف هلجآو يرمأ لحاع

 هلجآو يرمأ لحاع لاق وأ « يرمأ ةبقاعو يشاعمو نيد يف يل رش رمألا اذه

 " هب نيضرأ مث ناك ثيح ريخلا يل ردقأو « هنع ٍنيفرصأو « نع هفرصأف

 .رمألا اذه : اهوق دنع يأ اهتجاح ىمستو

4qوأ « عوبسأ لك يفف الإو موي لك يف اهيلصت نأ يغبني  حيبستلا ةالص  

 ةروسو باتكلا ةحتاف ةعكر لك يف أرقت تاعكر عبرأ يهو « ةنس وأ رهش

 الو هلل دمحلاو « هللا ناحبس" ةرم ةئامالث اهيف لوقت « نيتميلست وأ ةميلستب

 دعبف «ةرم نيعبسو ةسمخ ةعكر لك يف كلذ لوقي " ربكأ هللاو هللا الإ هلإ

 نم لكو « هنم عفرلاو « عوكرلا يفو « ةءارقلا دعب مث « رشع ةسمخ « ءانثل

 ‹« دوجسلاو عوكرلا حيبست دعب !رشع ارشع امهنيب ةسلجلا يفو « نيتدجسلا

 . (1١15١)يئاسن«(50١) دواد وبأ «(74©) ءوضولا بقع ركذلا باب : ملسم هاور )ا(

 . اهيف باوصلا هجو فرعي ال لا ةحابملا رومألا يف نوكتو ءريخلا هيف ام بلط يأ ©"

 دواد وبأو )۳٠١٠( يئاسنلاو )٠١۹۹( ثم نثم عوطتلا يف ءاج ام باب : يراخبلا هاور 7
 ظ . (۱۳۷۳) ةجام نباو (457) يذمرتلا و )١71(

 . يهانتي ال باوث اهيفو « ميلفع اهلضف ا(



 . ° راتخملا يهو .  هعماج يف يذمرتلا اه اور ىلا يه ةيفيكلا هذهو
 عرج يأ أ يف ءاشعلا دعب اهيلصت نأ أ ةملسملل بدني :  دجهتلا ةالص ٠١-

 . ليللا رخآ لضفألاو « ءاش ليللا نم
 O و اجقم] م لاعو احس هوك
 نيحلاصلا بأد اشإف < دلل نات كلما مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقلو

dFفول ةاهنمو « تائيسلل ةرفكمو « مكبر ىلإ ةبرقو « مكلبق ا  

 الاول خ1

N نيتعكر لصيلف « مدآ يب نم دحا ىلإ وأ ةحابم هللا نإ دل هكناك نم 
 هللا لإ هل تناك نم: لاو :الصلا هيلع - هلوقل ؛ ىلاعت هللا وعديلو
 , نيتعكر لصيل مث ءوضولا نسحيلو أضوتيلف مدآ ينب جب , نم دحأ ىلإ وأ ةحاح
 : لقيل مث - ملسو هيلع هللا ىلص - يتلا ىلع لصيلو « ىلع هلا ىلع نشل
 بر هلل دمحلا « ميظعلا شرعلا بر هلل هللا ناحبس « ميركلا ميلحلا هللا الإ هلإ ال
 دري لق نورا ةفيتخا ةديلاو « كترفقم مئازعو كتر تاجو كلأسأ : 3
 الو هتحرف الإ مه الو هترفغ ال ها إ لك نم ةمالسل

 . "9 نيمحارلا محرا اي اهتيضق الإ 0

 : ةعرج نباو )٤۳٤( يذمرتلاو (11/10) ةجام نباو ۰ .ه) حيبستلا ةالص باب : دواد وبأ هاور
 . حيحص هدانسإو « 5

 TT نيدباع نبا ةيشاح
 ةيشاح . راهنلا ةالص نم لضفأ يه ةميظع ةليضف اهيف هرخآ اصوصح اليل ةالصلا بدني
 . "95/ : حالفلا يقارم ىلع يواطحطلا

 ر 7

 هيلع هللا یلص - يبنلا ءاعد يف باب: يذمرتلا : رظنأ :۳/٠ ٠ بيهرتلاو بيغرتلا يرذنملا هاور
 Ek يقهيبلل ىربكلا ننسلا « )۷۲۲١( - ملسو
 . )٤۷۳/۲( نيدباع نبا هيشاح
 . )١1995( مكاحلا )۱۳۸٤( ةحام نبا ننس اا | ةالص يف ءاج ام باب : يذمرتلا هور



 ٥ ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلامماكحأ

 وهسلا دوجس باب

 . مالسلا دعب بجاو وهسلا دوجس

 . لسي امدعب ناتدجس وهس لكل : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل

 وأ مدقتب امإ اوهس ةالصلا تابحاو نم بحار كرتب وهسلل دجست

 . صقن وأ ةدايز وأ ريحأت

 تعكر اذإ امك اهنم سيل اهسنج نم العف اّتالص يف تداز اذإ بحي ١-

 , تالجس تو تحصر بوكو

 لخيولا از اد: ج هنع هللا يضر - هللا دبع نع يور ال

 57 تاس كحساف صقل وا

 ا ا ا يعخنلا ميهاربإ نع يور الو

 لا اس هلع لاف

 و ی و ی ت ۲

 مل برقأ مايقلا لاح ىلإ تناك نإو « دهشتتو سلجتف « دوعت برقأ
 .وهسلل دجستو دعت

 ركذ نإف « نيتعكرلا يف مامإلا ماق اذإ : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل

 يدجس دجسيو « سلجي الف امئاق متتسا نإو « سلجيلف امئاق متتسي نأ لبق

 بتمعن دل م )۸۷٤( سلاح وهو دهشتي نأ يسن نم باب: دواد وبأ هاور

 . )۲٠۱۳۸۲( دمحأو )١7١3( ةحام نباو « ”١507/7 : ةيارلا

 . )۸۹٥( هل دوجسلاو ةالصلا يف وهلا باب : ملسم هاور 0

 . ۲۸۸/۱: دمحم مامالال راثآلا باتك



 د | ةن لاو باتكلا ءوض یف ءاسنلاماکحأ
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 . ةالصلا تلبقتسا « تهس ام

 هنأ « هتالص يف مكدحأ كش اذإ : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل
 . "9 ةالصلا لبقتسيلف « ىلص مك

 ال يذلا يف لاق هنأ - امهنع هللا يضر - رمع نب هللا دبع ىور املو
 . " ظفحبي يح ديعي : لاق « اعبرأ وأ اثالثأ ىلص مك يردي

 E نإ اهنلف بتاغ EE a كسلا ناك "نإلا . 5
 . باوصلا ترحتو نظ
 هتالص يف مكدحأ كش اذإ : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل

 *) باوصلا رحتيلف

 یر لك و + ی و اك نكي 0 1 : 5 5 1 ١ ۴ ٤ سم ل و
 rS هبحجاو وا أ دوعقلا ضرف ةكرات ريصت المل « اهدوعق عضوم اهنظ

 د تاس و كرس ته اذ + دلا ةالصلا هيلع - هلوقل
 « اثالث مأ ىلص نيتنث ردي مل اذ ذإو « ةدحاو اهلعجيلف نيتنث مأ ىلص ةدحاو ردي

 مث « اثالث اهلعجيلف « اعبرأ م أ ىلص اثالث ردي م اذ ذإو « نيتنث اهلعجيلف

 1 1 : يقهيبلا « حيحص هدانسإ « ايهاس نيتنثا نم ماق نميف ءاج ام باب : ةحام.نبا هاور )0(

 ١ ۲۰۷/۱: يواحطلا (١8١؟ 54) دمحأ

 . ١7/9 : ةيارلا بصن 0
 . داعأ ىلص مكر دي ملف كش اذإ لاق نم باب : هبيش يبأ نبا فنصم ف
 . (۱۲۲۳) یئاسنلاو (651) دواد وبأو (585) ناك ثيح ةلبقلا وحن هجوتلا باب : يراحخبلا هاور )ر

 عقي مل نإف يرحتلاب لمع ةيناثلا وأ ىلوألا يه ةعكرلا نأ ةيعابر ةالص ين كشلا عقو اذإ الثم 22)
 « ةبجاو اهيف ةدعقلاو ةيناثلا ةعكرلا امنأ زاوحلا دعقي مث ىلوأ اهلعجيف لقألا ىلع ينب ءيش ىلع هيرحت
 . دعقو ىرخأ ةعكر يلصيو موقي م



 ` ١ها/ ظ ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلاماكحأ

 . (1) هتذلص نم غرف اذإ دجسي
 . ءاوس لفاونلاو ةبوتكملا ةالصلا يف وهسلا مكح -د

 .  نيتدجس دجسيلف مكدحأ ىسن اذإف : ثيدحلا اذه مومعل

 همامإ ىلع الو وهسلا دوجس هوهسب مامإلا فلح نم ىلع سيلو -5
 الف « هب متؤيل مامإلا لعح اغ : e ةالصلا هيلع - هلوقل
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 ‹ وهس مامإلا فلخ نم ىلع سيل : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقلو

 مامإلا فلحخ نم ىهس نإو وهسلا هفلخ نم ىلعو هيلعف مامإلا ىهس نإف

 . هيفاك مامإلاو وهس هيلع سيلف
 .هلك كلذ نع نايزحتوهسلا اتدجسف هتالص يف وهسلا هيلع رثك نم -۷

 نائزحت ةالصلا يفوهسلا اتدجس : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل
 ( )٥ ناصقنو ةدايز لك نم

 وهسلا دوجس ةفص
 اهني نع ملست نأ دعب ةالصلا تدجسك نيتدجس دجست نأ يه

 يننلا ىلع ةالصلاب هيف يتأتو بوحولا ىلع دهشتت مث طقف ىلوألا ةميلستلا
 اسمر د نير اس وش
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 هيلع هللا ىلص - يبلا نأ - ههنع هللا يضر - دوعسم نبا ثيدحل

 « كلذ امو : لاقف ؟ ةالصلا يف ديزأ : هل ليقف اسمح رهظلا يلص - ملسو
 ظ , ° لس ام دعب نيتدجس دجسف اسمح تيلص : اولاقف

 | , - يبلا نأ - هنع هللا يضر - نيصح نب نارمع ثيدحلو

 . ٩ لس مث دهشت مث « نيتدجس دجسف « اهسف « مهي یلص - ملسو هيلع
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 س

 هلل

 ا
 (8650) دواد وبأو (۸۹۰) ملسمو (5070) دحاولا ربح ةزاجإ يف ءاج ام باب : يراخبلا هاور كل

 . (0/) يذمرتلاو

 وبار رغ نج لاقو )۳٣١( وهسلا ندجس يف دهشتلا يف ءاج-ام باب : يذمرتلا هاور )(
 .(64 )1١. دمحأو (۱۲۱۹) يئاسنلاو (815) دواذ



 مل نإف « دجستو عكر ت ةدعاق تلص مايقلا نع ةضيرملا تزجع اذإ 2

 نم ضفخأ اهدوجس لعحو ءامي يمؤت دوجسلاو عوكرلا عطتست
 عطتست مل نإو « هيلع دجست ائيش اههحو ىلإ عفرت الو « اهعوكر
 -قلتسا وأ ةلبقلا ىلإ اهيلحر تلعحو اهرهظ ىلع تقلتسا دوعقلا
 . دوجسلاو عوكرلاب تموأ و ةلبقلا ىلإ اههجوو « اهبنح ىلع
 عطتست ۾ نإف « امئاق لص : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل

 عطتست مل نإف « -ةياور ٍثو- بنج ىلعف عطتست مل نإف ءادعاقت
 . " اهعسو الإ اسفن هللا فلكي ال ايقلتسمف

 هللا لوسر داع : لاق - هنع هللا يضز - هللا دبع نب رباج ثيدحلو

 ىلع دجسيو ىلصي هآرف « هعم انأو اضيرم - ملسو هيلع هللا یلص -
 الإ و « دجساف ضرألا ىلع دجست نأ تعطتسا نإ : لاقو « هاهنف ةداسو

 . "” عوكرلا نم ضفحأ دوجسلا لعحاو ءاعإ موأف
 . © بنجلا ىلعف عطتست مل نإف : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقلو ظ

 واد وبأو (084) يذمرتلاو )٠١50( بنج ىلع یلص ادعاق طي مل اذإ باب يراخبلا هاور 5
.)815( 

 ظ . :۲٠٠/٠ راطرألا لين « (؟59) ضيرملا ةالص باب : ةيادهلا ثيداحأ جيرخت ةياردلا
E 0ننسلا « ١5١ : ةياردلاو < ١ 48/7: دئاوزلا عمجم « حيحصلا لارا رو قازبلا  

 . ع وكر لاب ءاميإلا باب : ىربكلا
E 15“دواد وبأو (785) يدذمرتلاو )٠١5٠0( بنج ىلع یلص ادعاق قطي مل اذإ باب  

 )8١5(.
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 هبلقب الو هينيعب يمؤي الو ةالصلا رحأ اهسأرب ءاميإلا عطتست مل نإف -
 ظ ظ . ^ هيبحاحم الو

 « مايقلا همزلي ل دوحسلاو عوكرلا ىلع ردقي ملو مايقلا ىلع ردق نإ 7
 "0 ظ "ني يمؤي ادعاق يلصي نأ زاجو

 | اهمزلي م عوكر لاو مايقلا ىلع ةردقلا عم دوجسلا ىلع ردقت م ناو ٤-

 . ءامإ يمؤت ةدعاق يلصت نأ امه زوجي لب عوكر لاو مايقلا
 ٠ ىلع ةدعاق يلصت نأ اهل زوجي ال ةدعاق دوجسلا ىلع تردق نإو -

 . (1714) يقارملا ىلع يواطخطلا ةيشاح 9
 .٠ (474) يقارملا ىلع يواطحطلا ةيشاح 92
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 1 ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلاماکحأ

 ةالصلل دحسملا نإ ءاسنلا جورخ 1

 E ب اح ا
 ىلإ هت رما مكدحأ ا قيد داتا (E ةالصلا هيلع - هلوقل

 .. © اهعنمب الف دجسملا

 للا ىلص - ىبنلا نع - امهنع هللا يضر - رمع نب هللا دبع نعو
 eg كاين نس ل حرا

 ىلص - هللا لوسر انرمأ :تلاق - اهنع هللا يضر - ةيطع مأ ثيدحلو
 تاوذو ضّيحلاو قتاوعلا : ىحضألاو رطفلا يف نهجرخن نأ - ملسو هيلع هلل
 ريا ندهشيو « ىلصملا - ةياور يلو - « ةالصلا نلزتعيف ضيحلا امأف رون
 لاق هب بالج الن نركب ل :انادختإب ١ هللا لوسو اير تلق نيملسلا ةرعدو
 . ””اهبابلج نم اهتحأ اهسبلتل

 ٠ نذإي ةحريتم ريغ ةلذب بايث يف نوكت نأب اديقم جورخلا اذه ناكو
DPIيل  

 زلط ي دركي ال هر تشاو ريدبلاو عزستلاو ريخلاب لاكي ب
 . اهوحنو ةدسفم هب فاخي ام

 الف ءاشعلا نكادحإ تدهش اذإ : - مالسلاو ةالصلا هيلع - .لوقل
)( 

 نباو OD يئاسنلاو A1) 7( يراحبلاو (111) داسا ل اسلا ر ا ملسم هاور
 )١5(. ةجام
 ی و داو ی املا ىلإ ءاسللا جور ي واج اه جاب دوال "ا
 دواد وبأو (614) يراخخبلاو ١( 576) ىلصملا ىلإ ءاسنلا ج ورخ ةحابإ اا ملسم هاور 0 5

 | . (۱۲۸۷) ةجام نباو (۳۸۷) يئاسنلاو (56)



 1۳ ( ا احا

ان ةأرما اأ ها مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقلو
 دهشت الف اروخب فد

 ! هللا

 ود سا نيف كنا تيملعالفا# لاك قلن قایل ع

 0م يوما

 يف كتالصو كموق دجسم يف كتالص نم كل ريح كراد يف كتالصو كراد يف

 دجسم اهل ٍنِبف ترمأف : لاق يدجسم يف كتالص نم كل ريخ كموق دجسم

 .  لحو زع هللا تيقل نيح هيف يلصت تناكف هملظأ و اهتيب نم ءيش ىصقأ يف
 نم ريح اهتيب يف ةأرملا ةالص : - مالسلاو ةالصلا هيلع 2 - هلوقلو

 (5:079) يناسنلاو ۷ )ةه ةيلخ بترتيب ل اد ةجاسملا لإ ةاستلا جور باب ملص ةاورب ©

 )558٠.07(. دمحأو
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 يمرادلاو )1۷۰( دم“أو (Y۸) دحاسملا 5 ءاسنلا ور 86 ِءاج ام باب د واد وأ هاور

 ام بيطلا قحليو « حيرلا ةريغتم تناك ا اذإ ةلفت ةأرما : لامي 4 اطقم يع هسه ا

 رهظي يذلا يلحلاو سبلملا نسخك خك ةوهشلا ةيعاد كيرحت نم هيف ام هنم عنملا ببس نأل هانعم يف

 . لاجر لاب لمالتحالا اذك و ةرحافلا ةنيزلاو

 م : ب او ل ل ل ل

 فال ا
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 ا ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلاماكجأ

 يف امتالصو اهراد يف امئالص نم ريخ اهترجح يف اهتالصو اهترجح يف اهتالص

 . "7 جراح امتالص نم ريخ اهراد

 نم لضفأ اهتيب يف ةأرملا ةالص - هنع هللا يضر - دوعسم نبا نعو
 اهتالصو اهراد يف اهتالص نم لضفأ اًمرجح يف اًتالصو « اقرجح يف امالص
 تحجرح اذإ ةأرملا نإ : لاق مث « اهاوس اميف امتالص نم لضفأ اهراد يف

RTE107  ) 

 اذه يف بلاغ وهو « بحاو عانتمالاف نهنم وأ نهب ةنتفلا

 ° نامزلا

 . ”٠ ڪيري اَنْ . ىلاعتو كرابت هلوقل
 هللا يضر - دوعسم نب هلل دبع ىأر هنأ ينابيشلاو رمع وبأ یورو

 نكتويب ىلإ نحرخأ : دودو سوو حصا نم ءاسنلا جرخي - هنع
 ر

 . ٠٠۹/۲ : دئاوزلا عمجم « حيحصلا لاجر هلاجر : يمثيحلا لاقو « طسوألا ين يناربطلا هاور 5
 نباو ”2١١3/7 : دئاوزلا عمجم : حيحصلا لاجر هلاجر :يمشيمل لاقو ريبكلا يف يناربطلا هاور 0

 ةعزحخ
٠ ۰ | 

 )١5955(.

 0 عر دنقلا معشق :۲٠۲/۲ ٠ نيدباع نبا ةيشاح : رظنأ : فانحألا دنع ىوتفلا هيلعو 0
 اهيف e برإ ال ةلاجتم ةأرما جورح زوجي : ةيكلاملا دنعو «٠/۸۳:بابللا عم باتكلا
 .ةنتفم ريغ ةباش جورح زوجي امك « فوسكلاو ءاقستسالاو ةزانجلاو ديعلا ةعامجلاو دجسملل
 ريبكلا حرشلا « اقلطم جورخلا اه زوجي الف ةنتفلا ١ ةيشح دنع امأ اهلهأ نم بيرق ةزانجو دجسمل
 ءا كاملا ركنا E ريغصلا حرشلا :٠٠٠/٠ يقوسدلا عم
 حایو ءاهتيب يف يلصتو « ةنتفلا ةنظم اهنأل ؛لاحرلا ةعامج روضح اهريغ وأ ةباش ةئيهلا تاذ
 جافا لا ل ! ءانسحلا ريغل روضحلا

 7 نيغملا ب« 0١ : عانقلا فاشك +«: ١

 مخ ياو رولا
 101 حلاو علا : هب أب ال هدانسإ : يرذنملا لاقو 2555/5: ريبكلا يف يناربطلا هاور نا



 عكر 4

 0 E و و ل ل سلا معسل AS ةنسلاو باتكلا ءوض ىف ءاسنلاماكحأ

 ظ ظ ب00: اسا

 - هللا لوسر نأ ول :تلاق - اهنع هللا يضر - ةشئاع نع يورو

 نهيلع مرح وأ جورخلا نع نهان مويلا ءاسنلا ىأر - ملسو هيلع هللا ىلص

 ( ٣
 ( . 27 جورخلا

١ 

 يراحبلاو (5175) ةنتف هيلع بترتي مل اذإ دجاسملا ىلإ ءاسنلا جورخ: ملسم هاور ؟) )85١(

 ظ ظ . (455) يذمرتلاو
 دمحأ هاور 2755 ١( .



 ا ةتسلاوباتكلا وضيف ءاسنلارماكجأ

 رفسلا : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل ؛ ةحاح ريغل رفسلا يغبني ال |

 ظ باذعلا نم ةعطق ( 3

 ملسو هيلع هللا ىلص - يبلا نأل ؛ ءابرقألا ةرايزو ةراحتلاو « ملعلا

 . نيدلا ىلإ ةوعدلاو داهجلل رفاسي ناك -

 يويند ET ضرغل ناك ءاوس مايأ ةثالث رفاست نأ الا ل

TT a e 

 يذ عم الإ مايأ ةثالث ةأرملا د ةالصلا هيلع- 5
0 

 مويلاو هللاب نمؤت ةأرمال لحي ال : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقلو
 اهيلع مرح يذ عم الإ ةليلو موي ةريسم رفاست رحالا 1 5 5 : ا

 رسولا | ةحاسملا | يف يهو رفسلا ةفاسم مايأ ةنالثب مارا 6

 . ابيرقت رتیم وليك

 مرڪ
 ےک

 . )2 ) ملسمو )١51/17( باذعلا نم ةعطق رفسلا باب : يراخبلا هاور 00
 (NOTES ملسمو )۱۰۲١( ایم ا رف وك ا : يراحبلا هاور 0

 .. 01075) يراخبلاو (۲۳۸۸) هريغ وأ جح ىلإ مرحم عم ةأرملا رفس باب : ملسم هاور 17



 1۷ | ا NE دوو ءاشتلا ماك عا

 رقسلا 20 باذآ

 وعدت مث نيتعكر يلصتف هللا ريختست نأ ةنسلاف رفسلا ىلع تمزع اذإ ا

 . ةراختسالا ءاعدب

 نم ةبوتلاب أدبي نأ اه يغبنيف ةرمع وأ جح رفسل اهمزع رقتسا اذإ -
 . تاهوركملاو يصاعملا عيمج

 نأو « نينثالا مويف ااف نإف « سيمخلا موي اهرفس نوكي نأ بحتسي -»

 . اروكب نوكي
 يف سيمخلا موي جرح - ملسو هيلع هللا ىلص - يبلا نأ يور ال

 ظ . سيمخلا موي جرخي نأ بحي ناكو كوبت ةوزغ

 موي ةكم نم رحاه - ملسو هيلع هللا ىلص - يبلا نأ فورت الف

 ا

 تمأل كراب مهللا :لاق - ملسو هيلع هللا ىلص - يبلا نأ يور الو
E 

 اذإف « هللا مسب :لوقت نأ اهتباد بوک ر تدارأو اهتيب نم تحرح اذإ ٤“

 ق رع یا ا ل اع تا

 ا ر ور

 تملظ ينإ كناحبس : لاق مث « تارم ثالث ربكأ هللا : لوقت م

 ظ را تلاد نابت ياليل حرش عومجم ا نم ةذوحأم بادآلا هذه (1)

 . سيمخلا موي جورخلا بحأ نمو اهريغب يروف هوزغ دارأ نم باب : يراحبلا هاور
 : ماللا عم ةزمهما ف رح هتان يولجعلل ءافخلا ا سلا بادآ باب : فعلا حرش ا 2

 دؤاد وبأ و « نسح ثيدح: لاقو (۱۱۳۳) ةراجتلاب ريبكتلا يف ءاج ام باب : يذمرتلا هاور أ"

O) 

(۲) 



 1۸ ( لااا یخ ی اعا ماكتجأ

 هللا مسب : لاق مث « تنأ الإ بونذلا رفغي ال هنإ يلرفغاف يسفن

 TT لاو وع يا ناسا
 ايأر مهدوحأو مهلضفأ مهسفن 1 نام و و دف

 رمو رش يف الث جرح نإ: - ااسلاو الصلال هلوقل

 ءاعدلا نأل ؛ تاقوألا نم ريثك يف e ا

O O ao 

 هدو لع كلاولا ةر و ع راسلا ةوغدو.« رطل وعد < نه

  7ا أ اهتجاح تضق اذ | امل “رسي

 مكدح أ عنمب باذعل | نم ةعطق رفسلا : - مالنسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل

 . هلهأ ىلإ لجعيلف هرفس نم هتمُك مكدحأ يضق اذإف « هبارشو هماعط

 رفسلاب ةقلعتملا ماكحألا

 ىلع حسملا ةدم دادتماو « ةالصلا رصق يه : رفسلاب ةقلعتملا ماكحألا

 طوقسو « نيديعلاو ةعمجلا طوقسو « رطفلا ةحابإو « مايأ ةثالث ىلإ نيفخلا

 . مرح ريغب ةرحلا ىلع جورخلا ةمرحو « ةيحضألا

 يخي اهيلايلو مايأ ةثالث ةريسم دصقت نأ ماكحألا هب ريغتي يذلا رفسلا

 .. يرق رقم ولك نوعسو هناا ةدوددبا ةحتامبلا ف

 . حيحص نسح ثيدح لاق (؟174)ةقانلا بكر اذإ لحرلا لوقي ام باب : يذمرتلا هن خلا

 . حيحص هدانسإ . مهدحأ نورمؤي نورفاسي موقلا يل باب: دؤاد وبأ هجرخأ
 هدانسإ (۳۸۵۲) هجام نبا« (۱۸۲۸) نيدلاولا ةوعد يف ءاج ام باب: يذمرتلا هاور

 . (؟554) ملسمو )/١571/1( باذعلا نم ةعطق رفسلا باب: يراحبلا هاور

0 

05 



 ركل ع ش ةا بانك ووش قالا اكا

 0 نيفخلا ىلع حسملا
 نأ دعب اهيل ايلو مايأ ةثالث ىلإ نيفخلا ىلع حسمت نأ رفسلا يف اهل زوجي

 u ( . ميقملل ةليلو اموي تناك

 ةثالث رفاسملل نيفخلا ىلع حسملا : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل

 ( .“ ةليلو موي ميقمللو مايأ

 . مرح ريغب ةرحلا ىلع جورخلا ةمرح
OSدر ةيكس سيلفر نوع  

 رفسلا يف رطفلا ةحابإ
 كرابت هلوقل . هدعب يضقتو ناضمر يف رطفت نأ رفسلا يف احل زوجي

 . ( رڪ يايا ّْمُةَدِعَ ٍرْمَس عو اًضْيرَم ناگ ْنَمَو ) :ىلاعتو
 ةيحضألا طوقس

 بوجول طرش ةماقإلا نأل ؛رفسلا يف وه نم ىلع بحت ال ةيحضألا
 ظ اا

 ةالصلا رصق

 امهيلع ةدايزلا اه زوحت الو نيتعكر يلصت رفسلا يف تحرح اذإ ةأرملا

 دقو اعبرأ تلص نإف « ًاوهس ةدايزلا تناك نإ وهسلا دوجس بجو « دمع
 تاکو اض د نع ناك را اا آان ةياقا ةعكلا قف تف

 . اهالص تلطب دهشتلا رادقم ةيناثلا يف دعقت مل نإو « ةلفان اه نايرحألا

(1) 

() 

 . حيحص هدانسإ )١١۷( حسملا يف تيقوتلا باب: دؤاد وبأ هاور
 00 . :١/26 ةرقبلا ةروس

 : ةيهألا يداك 2 نيدناغ نإ اح
 . رفاسملا ةالص باب: باتكلا حرش يف بابللا

(T) 

(4) E 



 وامن ٠ هتسلاو باتكتلا ء وض يف ا .دنإماختحأ

 ٠ لب « هريغ وأ ماحدزالل رفسلا يف ةالصلا كرت ةأرملاو لحرإل زوجي ال
 . اهريغ وأ ةرئاطلاب وأ راطقلاب وأ ةراببلاب رغسلا ناك م ءاوس « اردق ثيح نايلصي

 .o ؟ ةالصلا يف رصقت قم
 نارمعلا تزواحتو اهنم تحرح لا دلبلا تويب نم ةأرملا ا ا

 عييت نأل ؛ رضقلا اه زوجي « هنم تحرح يذلا بناحلا نم

 ملا ااو : ىلاعتو كرابت هلوقلو « جورخلاب رفسلا قلعتيف « اهوحدب

 ." 71 ٍةوْلَّصلا َنِم اُرُصْفَت ْن ٌحاَتِج ْمُحيَلَع َسْيَلَف ٍضْرَآْلا ف

 . دلبلا دودح زواجتو رفسلا ةرشابم لبق ةالصلا رصقل رفسلا ةين يفكت ال -1
 رهظلا ىلصف « ةرصبلا نم جرح - هنع هللا يضر - ايلع نأ 0

 ا TS مث ءاعبرأ

ATT (00ةالص: ملسمو (۳۸١٠)اهلبقو ةالصلا ربد رفسلا ق :عوطتي مل- نه يباب :  

Nظ  
 . اهرصقو نيرفاسملا ةالص: ملسمو (۳۳۷) ءارسإلا يف ةالصلا تضرف فيك باب : يراخبلا هاور

 . رفاسملا ةالص:ةيدنهلا :رظنأ .جرخي نح ضرألا يف ابرض نوكي الو :4٠١١ ءاسنلا ةروس 3
5 

(3) 

 . حيحص هدانسإ (85؟ 579 ةالصلا رصقي ناك نم : ةبيش يبأ نبا هاور



 لامر ( 2تا ا وکی ااا

 ةسمخ ةيرق وأ ةدلب يف ةماقإلا يونت نح رفسلا مكح ىلع لازت ال ۳

 رر كار م ر کا ر

 ىلع عمجأ اذإ هنأ - امهنع هللا يضر - رمع نب هللا دبع نع يور املا

 .“ اعبرأ ىلصو هرهظ حرس ةرشع سمح ةماقإ
 ةدم ونت لو دغ دعب وأ ادغ جرخت نأ مزع ىلع أرصم تلحد ولو -4

 . ترصق نينس كلذ ىلع تيقب نح ةماقإلا

 ىلص - هللا لوسر باحصأ نأ - هنع هللا يضر - سنأ نع يور ال

 ىنإو « تماق ذنم ةكمي تلهأت نإ سانلا اهيأ اي : لاقف « هيلع سانلا هركنأف

 لصيلف دلبب لهأت نم : لوقي - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر تعم

 .اميقم راص لحد امهتيأف نيتدلبب لهآ هل ناك ولو -5

 . حيحص هدانسإ )۸۳١١( ةالصلا رصقي ناك نم : ةبيش يبأ نبا هاور 3

 هدانسإ <« انكم عمجي مل ام « ادبأ رصقي لاق نم باب )۸۹°( ىربكلا قتلا 2 يقهيبلا هاور 0

 | . :۲٠۲/١ ةياردلا « حيحص
(") 

 . ةماقإلا نطولاو يلصألا نطولا يف بلطم: نيدباع نبا ةيشاح
 دلب يف لهأتف رفاس نميف باب : دئاوزلا عمجم « - هنع هللا يضر - نامثع دنسم : دمحأ هاور

ON۰  



 - __ ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلاماكحأ

 اهجوز دلب يف ةأرملا رصق
 اه نوكي < لحرلا امي جوزت قيل تا سفنب ةميقم ريصت ةأرملا

 . ايلصأ انطو جوزلا نطو

 اهيبأ دلب يف ةأرملا رصق
 اهيبأ ةرايزل ةدالولا نطوم لإ هيو ارسم

 اذه نوكيف . ا و اا ا اذه نأل ؛ ةالصلا تمتأ اهمأو

 .ايلصأ انطو اه دلبلا

 رفسلا يف ةعامجلا عم ةالصلا

 و و 9 نأرفسلا يف لجرلل بحتسي
e 
 لو ل يضر - ثريوحلا نب كلام نع يور ال

 ىلص - يبلا لاقف ءرفسلا ¿ ناديري - ملسو هيلع هللا یلص - يبلا نالحر

 . "' امكر بكا امكمؤيل مث اميقأ مث انذأف امتحرحخ امتنا اذإ - ملسو هيلع هللا

 0 ءادتقا

 ل ماما هيلع بجيو تقولا يف ميقملاب رفاسملا ءادتقا زوج

 . مامالل ةعباتم

 الفع هب متؤيل مامإلا لعح امنإ : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل

Eظ  

 . ةمامإلاب قحأ نم باب: ملسمو )٤ ۹١( رفاسملل ناذألا باب : يراخبلا هاور 5
 . مامإلاب مومأملا مامتئا باب: ملسمو (570) ةالصلا مامتإ نم فصلا ةماقإ باب : يراحخبلا هاور 0



 ناك - امهنع هللا يضر - رمع نب هللا دبع نأ : عفان نع يور الو

 ع ىلص هسفنل ىلص اذإف ؛ , اعبرأ نيم. مامإلا ءارو يلصي

 | رفاسملاب ميقملا ءادتقا

 لوقي نأ مامالل بدنو«هدعبو تقولا يق رفاسملاب ميقملا ءادتقا حص

 عورشلا لبق لقب مل نإو «رفاسم ينإف مكتالص اومأ < ةالصلا يف هعورش لبق

 e | ناك - هنع هللا يي املا نرش ورا

e A e 

 ٠ رفسلا يف بتاورلا ننسلا
 ." ”نانئمطالاو مايقلا لاح يف بتاورلا ننسلاب ِتأي ن ا و ا

 عم تيلص : لاق - امهنع هللا يضر - رمع نب هللا دبع نع يور ال

 رضحلا يف هعم تيلصف « رفسلاو رضحلا يف - ملسو هيلع هللا ىلص - يبن
 اهدعبو نيتعكر رهظلا رفسلا يف هعم تيلصو نيتعكر اهدعبو اعبرأ رهظلا

 رفسلا يف برغملاو « ائيش اهدعب لصي ملو نيتعكر رصعلاو « نيتعكر
 راهنلا رتو يهو رفس الو رضح يف صقني ال تاعكر ثالث ءاوس رضحلاو

O 

 .© ريسلاو ةلجعلا لاح يف بتاورلا ننسلاب أي الو -5

 س اا «مامإ ءارو ناك وأ امامإ ناك اذإ رفاسملا | ةالص باب # اطول ق كلام ر "7
 ا ل ناك اذإ رفاسملا ةالص باب : أطوملا يف كلام هاور
 1 . رفاسملا ةالص باب 275/7: نيدباع نبا ةيشاح

 . نسح هدانسإ :لاقو رفسلا يف ريصقت يف ءاج ام باب :يذمرتلا هاور

 ٠ . رفاسملا ةالص باب :٠٠١/۲ نيدباع نبا ةيشاح



 تبحص : لاق - امهنع هللا يضر - رمع نب هللا دبع نع يور امل
 نيتعكر ىلع رفسلا 00 او اةيلغ هلل | ىلص - هللا لوسر

 . كلاذك - مهنع هللا يضر - نامثعو « رمعو <« ركب ابأو

 بتاورلا ننسلا يف رصقلا
 تلص نإف « لفاونلاو ننسلا نود طقف ضئارفلا يب عورشم رصقلا

 تمتأ رفسلا يف لفاونلاو ننسلا
 رفسلا يف ةتئافلا ةالصلا ءاضف

 هتتاف نمو نيتعكر رضحلاو رفسلا يف اهاضق رفسلا يف ةالص هتتاف نم
 . ءادألا بسحب ءاضقلا نأل ؛ اعبرأ رفسلا يف اهاضق رضحلا يف
 ؟ ناقيرط اهدصقم ىلإ ناك اذإ

 ةثالث ةريسم : امهدحأ : ناقيرط هدصقم ىلإو ةدلب تدصق اذإ ةأرملا

 نإو « ةرفاسم تناك دعبألا قيرطلا تكلسف « اهفود رخآلاو « اهيلايلو مايأ
 .©© متت رصقألا تكلس

 عوبتملا ةين ربتعملا

 عم يدنجلا ناك اذإف « عبتلا نود لصألا نم رفسلاو ةماقإلا ةين ربتعت

 ربتعملاف ء اهجوز عم ةحوزلاو هذاتسأ عم بلاطلاو هديس عم مداخلاو « هريمأ

 .©9 س وزلاو ذاتسألاو ديسلاو ريمألا ةي

 . اهرصقو نير ذاسملا ةالص : ملسمو (TV) ءارساللا ف ةالصلا تضر ضیک باب : يراحخبلا هاور

 رفاسملا ١ ةالص باب 01 نيدباع خخ ةيشاح رفاسملا ةالص باب : ةيادملا

 5 رفاسملا ةالص باب ه7 ا ةيشاح . رفاسملا ةالص باب : قئارلا رحبلا 0

 اا 8



 ۷° A nd . ابال ي و ااا ا

 تقولا رخآ ضرفلا رييغت يف ربتعملا
 تقولا لوأ يف ءادألا مدع دنع نيتعكرلا وأ عبرألا بوحو يق ربتعملا

 ٠ ريخألا ءرجلا ىف تناك نإف « ةيرحتلا عسي ردق وهو تقولا نم ريحألا ءزجلا

 "٠ ناتعك رف ةرفاسم تناك ناو عيرا اهيلع بخو ةميقم تقولا نم

E رديف 7 



 د ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلاماكحأ

 . ۵ ول با وبا 000( ةاک | ۱ 1

 تادابعلا لضفأ يهو « ةسمخلا مالسإلا ناکرآا نم نك رب ةاكرلا ب5

 . ةالصلا

Oيسب يري يي  

 لا م هو دودو
 ۰ کولا اوف اواو ةولصلا اوُمْيِقََو ] : ىلاعتو 5 هلوقف : اا
 ىلع مالسإلا ئب : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقف : ةنسلا ام

 ةالصلا ماقإو « هلوسرو هدبع ادمحم نأو « هللا الإ هل ا نک

 .ناضمر موصو « تيبلا جحو ةاكزلا ءاتيإو

  0-5١وأ الجر ناك ءاوس .ملسملا لقاعلا غلابلا رح لا ىلع ةبجاو يهو |

  E Eلوحلا هيلع ىضمو ةيلصألا .

 لام يف سيل : ا هلوقلف ؛ ةيرحلا ط ا
 e وعي نح 0 بتاكملا

 : لاي ةكربلا يهو : رخآ ناعم اهو دازو امن اذإ : عرزلا اكز : لاقي ةدايزلاو ومنلا : ةغل ةاكزلا 3

 دقو (اهاكز نم حلفا دقإ : ىلاعت هللا لاق « ةراهطلا نيعمب قلطت دقو اهيف كروب اذإ ةقفنلا تكز
 لق + اودع ىغرخلا اهفيرقو كسا اوكرت الف © ىلاعت هللا لاق : حدملا ىلع اضيأ قلطت

 تضرف « ىلاعت هللا هجول عراشلا هنيع « صوصخم صخشل «صوصخم لام نم « صوصخم ءزج
 اعضوم نيثالثو نينثا يف ةالصلاب ىلاعتو كرابت هللا افرق « موصلا لبق ةرجحلا نم ةيناثلا ةنسلا يف
 . ةاكرلا باتك نيدباع نبا ةيشاح .ريثكب كلذ نم رثكأ ةراشإلاو ةحارص

 ٠ | م : ةرقبلا ةروس 2"
 . (4551) يئاسنلاو (۷) يراخبلاو (؟1) همئاعدو مالسإلا ناكر أ نايب باب : ملسم « هاور 0

 . )۷٠۰٠۰۹( قازرلا دبع فنصم « (۱۹۸۳) ةاكز ناكل لام يف سیا تاب قفا رال هاور
(0 



 ¥ ( 2لا تاكلا وه ی ءال واك شا

 ملقلا عفر : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقلف ؛ غ ولبلاو لقعلا امأ

 نونجملا نعو ملتحي نح يبصلا نعو « ظقيتسي يح مئانلا نع : ةثالث نع
 ظ | )1(

 ةاكزلاو 4 اهتحصو تادابعلا رئاس بوج ول طرش وهف 1 مالسإإلا اما

 . رفاكلا نم ةدابعلا ققحتت الو ةدابع
 اروم ءا ُهلْلَعَجَف ٍلَمَع ْنِماوُِمَع اَم ىلإ اْميَقَو  :ىلاعتو كرابت هلوقل ك0 2م ما رع ييأس ےس 0

 يف سيل : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقلف ؛ لوحلا طارتشا امأو

NE Sb 

 نم لقأ يقب يذلا ناك نإو ةاكز هيفف  ةاكزلا هيف بحت ام كلذ
E 

 اذه : لوقي ناك هنأ - هنع هللا يضر - نافع نب نامثع ثيدحل

 اوُدأتف مكلاومأ ا ا ا ا

 ةاكزلا اهنم 2

 ام نباو (۳۳۷۸) يئاسنلاو (۳۲۳۸) ادح بيصي وأ قرسي نونحملا يف باب : دؤاد وبا ؟')

 . حيحص هدانسإ«(11777١) يذمرتلاو (۲۰۳۱)
 ظ ۳ نالا ةروس )0

 (573) يذمرتلاو )١١٠١( ىلع نع دمحأو )١8417( ةمئاسلا ةاكز يف باب دؤاد وبأ هاور "7
 . حيحص هدانسإ ۰

 ش

 ااف تخذلا ی اع نوف وأ سرد انام كالو )5

 ننسلا 4١« : راثالا باتك « ۱۲۸ : دمحم مامإل أطوملا «نيدلا يف ةاكزلا باب: كلام مامإل طولا

 ةفينح يبأ نع راثآلا يفو 2717/7 : ةيلاعلا بلاطملا«حيحص هدانسإ (7855) يقهيبلل ىربكلا

 رهش اذه سانلا اهيأ : ناضمر رضح اذإ لوقي ناك هنأ نافع نب نامثع نع ركب وبأ انثدح

 TORE E وقل ورك رباط ناك نوفا نحس لو مكلاكر



 ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلاماكحأ

 م يلا ةرايسلاو لزم تتار نبا بايو قكسنلا وود يف. سیلو -أ
eةاكز نيفرتحلا تالآو ملعلا  . 

 ةاكزلا لاومأ يق دعت يهف ةراجتلل ناكملاو يضارألا دحأ ىرتشا نإو ٠-
 كلذ اهتميق رابتعاب اهنم ةاكزلا يدؤيو « ةراجتلا ضورع رئاسك
 . اهيف ةاكز الف ئكسلاو ءانبلل اهاون نإف « نيحلا

Ey, 57اذإ ةاكز هيفف هسكع ناك اذإ امأو لومعملا يف اهرثأ يقيي الو اهسفنب عفتني يلا تالآلا ف  
 نكل « كلهتست وأ دربملاو ردقلاك عافتنالا ا يف هنيع كلهتست ال ام تناك ءاوس «لوحلا هيلع لاح
 غابصل نارفعزو رفصعك يقبي ام هنمو « لاسغلا ضرحو نوباصك« هنيع رثأ يقبي الام هنم اذه
 ةريخخألا يفو لمعلا ةلباقع ةرجألا نم هذحأي ام نأل ؛ نييلوألا يف ةاكز الف غابدل صفعو نهدو
 ىلا نيدباع نبا ةيشاحإ» لوحلا هيلع لاح اذإ ةاكزلا



 ١ ظ ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلاماكحأ

 ةضفلاو بهذلا ةاكز

 لاو نع لانه نيرشف وأ ةضف نم مهرد يئام كلم نم

 وأ ةيلح « ةبورضم مأ اربت تناك ءاوس « ةاكزلا هيف تبحو « لوحلا امهيلع

 .ةقفنلاو لمجتلل ولو الوأ لامعتسالا حابم « اهريغ

SSاف اَهَْوُِفْنُي الر و هَ ةضفلاو :تقذاا نورتي دلو  

 . ( يآ پا ٍباَذَعب ْمُهْرَِبَف ' هللا ٍلْيبَس
 لوحلا اهيلع لاحو نيتئام تناك اذإف « مهرد اتئام ةضفلا باصنو

 . مهارد ةسمخ- اهيفف

 لاحو مهرد اتئام كل تناك اذإ : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل

 '” مهارد ةسمخ اهيفف لوحلا اهيلع

 ليخلا ةقدص نع مكل توفع دق : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقلو

 نيعست يل سيلو مهرد امهرد نيعبرأ لك نع ةقرلا ةقدص اوتاهف « قيقرلاو

 ” مهارد ةسمخ اهيفف نيتئام تغلب اذإف « ءىش ةئامو

 ءاملع ىوتف هيلعو ءامارغ (117 )٠١, مويلا ةضفلا باصن لداعيو

 اهيفف ارانيد نيرشع تناك اذإف « ارانيد نورشع بهذلا باصنو «دنملا

 7 رانيد فص

Os 

 هدانسإ ((51717) يذمرتلاو (؟477) يئاسنلاو )١757( ةمئاسلا ةاكز يف باب: دؤاد وبأ هاور "7

 دمحأو (551) يذمرتلاو )۲٤۳١۲( يئاسنلاو )١5157( ةمئاسلا ةاكز ,ف باب : دؤاد وبأ هاور 002

(YT)حيحص هدانسإ  . 
 ا



MD 

 e ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلاماكحأ

 بهذلا يف عي ءيش كيلع سيلو : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل

 م اناني نورشع هللا تناك1 اذإف ا ا

 ^) ءانيد فصن اهيفف لوحلا

 دنع راتخملا وه اذهو « )۸۷,٤۸١( يواسي مويلا بهذلا باصنو
 نوافل

 یار اذا: اد ر وأ ارد را ا يف ءيشالو ظ

 اذإ بهذلا ټو « مهرد امهرد نيعبرأ لك يفف نيعبرأ و نيتئام ىلإ ةدايزلا
 ناطاريق رانيد ةعبرأ لك ىفف ارانيد نيرشع ىلع دا

 قرولا نم قاوأ سم لك يقو : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل
 0 رو اهرد نيعيرأ لك یف داو امو. مک

 يضر - باطخلا نب رمع ألو : لاق - هنع هللا يضر -. سن سنأ نعو
 راك فلفت ار ارد نوريقع ا يقرماك كاندصلا < هنع هللا
 ةسمخح مهرد نيام لك نما نأو « مهرد هيفف ريناند ةعبرأ غلبف داز امو
 ( رد هيفف امهرد نيعبرأ غلبف داز امف « مهارد

 نوكت نأ الإ ناحرملاو رهاوجللاو يلآللاو تيقاويلا يف ةاكزلا بحب الو
 ا

 . حيحص هدانسإ (ه55) يذمرتلاو (ETT) يئاسنلاو (TEY) اا ١ ةاكز ی باب : دؤادوبأ ها ور

 < 08 ل دادي لاقل ا عمري ر و ترعلا الكر 5
 لامثل لاو مهردلل ريدقتلااذهو مغ 5 : بعذلا باصنو مغ ٠۹١ : ةضفلا باصن نوكيف مخ
 ةيفنحلا دنع يواست مهرد اتئام ةضفلا باصنو : يليحزلا ةبهو روتكدلا لاقو .هريغ نم ةقد رثكأ

 . ۱۸۲١/۳ : هتلدأو يمالسإلا هقفلا ءامارغ ٩۱۳ ۹۵/۲۳ روهمجلا دنعو ٠ مارغ ةثام. ةيفنحلا دنع بهذلا باصن هلوق يلعو ابيرفت (147) روهمجلا دنعو اييرقت )۷٠٠١(
 . :١57/5 دئاوزلا عمجم

 r: ۰ e | يف ديبع وبأ هاور 0



 ۸۱ | ةنسلاو باتكلا ءوض یف ءاسنلا ماك ح أ

 © ةاكز رهوح يف سيل : لاق - هنع هللا يضر - يلع نع يور امل

 ناك ام الإ ةاكز رجح يف سيل : لاق ريبح نب ديعس نع يور الو

 ."” ةضفلاو بهذلا الإ ريغ الو ؤلؤل الو « توقاي الو « رهوح نم « ةراجتل
 الإ ةاكز درمزلا رجح الو ؤلؤللا رجح يف سيل : لاق ةمركع نعو

 0 دة راعبعلا كيناكا ناك وار انيس  نوك نأ

 يبأ دنع ةميقلاب باصنلا ليمكت يف رخآلا ىلإ نيدقنلا دحأ مضيو

a RNك0  

 .. 0004 ازتضفلاو بهذلا ريغ رهاولا نم يف ةاكز ال ام باب: يقهيبلل ىربكلا 2 ظ

 .50/7: يقهيبلا هاور :٥۷۸/١ رينملا ردبلا 67
 ظ ۵ا يتليرلاو ۳0۳: هک نبأ نيا هاوزب 7

 - هللا همحر - ل لا ا

 2-5 ظ . امه افالح

(N 

(5) 



 ۸۲ ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلامماکحا

 00 يلحلا ةاكز

 ناك ءاوس ءاسنلاو لاحرلل ةضفلاو بهذلا نم يلحلا يف ةاكزلا بحب ١-
 « بهذلا باصن بهذلا نم ىلحلا غلب اذإ . ال وأ لامعتسالا حابم
 0 ةضفلا باصن ةضفلا نم 7

fal ا e 

 - نیا تا ارا لآ د رج نع ديل نع بش ني وربع تور اار

rT PDAS ONE PT 

 نأ ك : لاق « ال : تلاق ؟ اذه ةاكز نيطعتأ : امل لاقف « بهذ

 4 500 لاق ؟ ران نم نيراوس ةمايقلا موي اممك هلل 7
 © ل سرو هلل اه تلاوت لم هيلع هللا لص تا يلا ل

 تلحند + تلاق د اهنع هللا يضر - ديزي تدب ءامسأ نع يور الو
E ag Eهيف قمنا روي اهيا  

 نأ .نافاخ افا : لاقف ءال : انلقف : تلاق ؟ هتاكز نايطعتأ : انل لاقف

 ا لا اهكرومب

 رادقم غلبي ام ردقب ةضفلا وأ بهذلا نم يلحلا ةا ي تيك دوو: 27

 . امهاوس وأ ةضف وأ بهذ نم ةأرملا هب يلحتت ام
 . لاح , بهذلا متاخك 7

() 

(۱) 

 < : ةبوتلا ةروس .

 . نسح هدانسإ «يلحلا ةاكز باب هو 1 ةاكزر 5 0 وا هاور
(0 

(2) 



 AF ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلاماكحأ

 . اهجوز ىلع ال اهيلع ةاكزلا تبحو « ةضفلا وأ بهذلل باصنلا

 . اهازجأ اهنع اهجوز ىدأ نإو
 ٣- ءارشلا ةميق ال عيبلا ةميق يلحلا ةاكز يف ربتعملاو )©.

 . قوسلا يف اهرعس ربتعت الو « ةاكزلا ءادأ تقو يلحلا عيبب لصحت ىلا ةميقلاب ةاكزلا يدؤت ٍبعأ 6"



 ۸ سلاو تاتكللا ءوض يف ءاسنلا ماكتحأب

 ' ةراجتلا ضورع ةاكز

 تغلب اذإ « تناك سنج يأ نم ةراجتلا ضورع يف ةاكزلا بحب ١-

 .ةضفلا وأ ١ تلهذلا خم اباصن اهتميف

 TS ا: لاعتو كرات ةلوقل .

 نإف « دعب امأ : - هنع هللا يضر - بدنج نب ةرم” نع يور الو

 يذلا نم ةقدصلا جرخن نأ انرمأي ناك - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر

 1 "7 عيبلل دع
 منغلا يقو اهتقدص لبإلا يف : - مالسلاو ةالصلا هيلع - لاقو

 00 ظ بوو نو يقدم

 « - هنع هللا يضر - رمع ينرمأ : لاق هيبأ نع سامح نب ورمع يبأ نعو
 دأ مث ا ل ا لام يلام : تلقف « كلام ةاكز ذأ : لاقف

E ْ 

 ناك اذإو « ةضفلاو بهذلا نم مهري وه امب ضورعلا موقت ١"-

 : حاحصلا راتخم)راقع الو ناويج تسيلو « نزو الو ليك اهلحخدي ال ا ضورفلا ©
14 . 
 TT E ا و ا و 1: ىربكلا ننسلا : eS ا
 . (VAEV) : يقهيبلل

 . راز تيبلا عاتم وأ بايثلا : يازلابزبلا .
 . (۷۸6۸) ةراحتلا ةاكز باب: يقهيبلل ىربكلا ننسلا « )٠٠١۷۷( : دمحأ هاور 5

 ) )۷۸٥۴مهسلا ءاعو ا .
 ةراحتلا ةاكز باب : يقهيبلل ىربكلا ننسلا

e 



0 
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 م

 Ao 0 ظ ظ ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلام اكحأ
 e نيو شل

 ا ا نإ كارا نو امن اه لوطا راع ناک باسا

 ةضفلا وأ بهذلا وأ « ةيلاملا قاروألا ىلإ اهمض ةراحب ضورع كلم نم
 . ةاكزلا اهيف بحت الف ءانتقالل ضورعلا تناك نإو باصنلا متي نح

 ام الإ ةاكز ضورعلا يف سيل : - امهنع هللا يضر - رمع نبا لوقل
e 

 ةا

 ال ةاكرلا دانا تق و قلا رس بسحب ةيلاحلا اهتميق ربتعت

 :. اار وشاح

 ولف « ءارشلل ةنراقم نوكت نأ دبالو ضورعلا يف ةراجتلا ةين طرشت

eنیو ز الف «هعاب اجر دحج و نإ هن  

 ٩ رجتي مل ام « هيلع ةاكز الف ةراجتلل ىون مث هسفنل ىرتش

 رهملاو علخماو ةقدصلاو 0 و

 ." حيحصلا ىلع ةراجتلل نوكت ال ةيصولاو

 وا و داود دوو يس ىلا ننال

 ا و و ا ع ا اشا عقدللا تلا غو

 امهم ةلصاخلا عقال ا

 . ۳۹٥/۱ :مكاحلا

 2 ۸٦ : رئاظنلاو هابشألا ٠

 ٠ . 85 : رئاظنلاو هابشألا



 ۸٩ ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلاماكحأ

 ةيدقنلا قاروألا ةاكز

 « بهذلاو ep eg يه مويلا ةيدقنل ا قاروألا

 لماعتل e ةضفلاو بهذلاب نولماعتي اوناك امك امي نولماعتي سانلاو

 سلا علا | يف يرجي ام اهيف يرجيف ةضفلاو بهذلاب

 ابهذ امارغ (۸۷ )٤۸۰, وأ ةضف امارغ (1۱۲ ,”ه) نمث كلم نمف

 نع الضاف امات اكلم - لودلا نم ةلود يأل ةعبات - ةيلام قاروأ يأ نم

 جارحخإ هيلع بجو « لوحلا هيلع لاحو دابعلا ةهج نع بلاطم هل نيد
 عفنأ هنأل « ةضفلاب ةيدقنلا قاروألا باصن ردقيو « رشعلا عبر اهاكز

 . نيدلا يف طايتحاللو « ءارقفلل

 ايناتلا» دقت يلا اط نط اقوي رضقلا الع. ريك هلع يذلا لوقلا وه اهر 7
 ‹ اظوحلم الوزن ةضفلا ةميق لوزنو « ةشيعملا فيلاكت عافترا عم ةضفلاب هريدقت نم ىلوأ بهذلاب
 ةاكزلا هيلإ يدؤت اريقف دحت نلف كلاذك رمألا ناك اذإو « ةضفلا نم اباصن كلي ال نم دحت نأ لقف

 . بهذلا باصن رابتعا ءاينغألاو ءارقفلل عفنألاف .



 ۸۷ ( ةنسلاو باتكلا ء وض يف ءاسنلامماكحأ

 ةقدصلا ىلع ثحلا

 هذهو امهمزاي امع لضف ام اقدصتب نأ ةملسملاو ملسملل بحتسي ١-

 ظ ظ ( . تاقوألا عيمج يف ةبحتسم

 هل ةَفِعطُيَم اًنَسَح اًضْرَق هللا ُصِرْفُي ىلا اَذ نم : ىلاعتو كرابت هلوقل
 اناا كالا

 ر و ا ا - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقلو
 هاقس إمظ ىلع انمؤم ىقس نمؤم امو « ةنحلا رامن نم ةمايقلا موي هللا همعطأ
 يرع ىلع انمؤم اسك نمؤم امبأو « موتخملا قيحرلا نم ةمايقلا موي هلل
 O يطع عكا ناسك

 انلا قتيلف عاطتسا نمف « منهج ران ئفطت ةقدصلاو -1
 هللا هملكيس الإ دحأ نم مكنم ام : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل

 هنم ماشا رظنيف « مدق ام الإ یری الف هنم نأ رظنيف نامجرت هنيبو هنيب سيل

 اوقتاف « ههح و ءاقلت رانلا الإ يبدع وجو ركب ااا او کوا

 ةرمت قشب ولو رانلا ".

aya aN eg AE, 
 ا و ا وراكيلا

E و 57 
 )٠١٦۷۸(. دمحأو )١555( ءاملا يقس لضف يف باب : دؤاد وبأو (۲۳۷۲) يذمرتلا هاور )0

 )١۳۷۳( يراخبلاو )١5737( جوزلاو نيبرقألا ىلع ةقدضلاو ةقفنلا لضف باب : ملسم هاور 34 . )٠١15( ملسمو )۷١٠۲( ةمايقلا موي لجو زع برلا مالك باب : يراخبلا هاور
 0 . )٥۷٥( يذمرتلاو



 ةئيطخملا عيفطت ةقدصلاو « روبقلا رحو ءالبلاو ءوسلا ةتيم عفدت ةقدصلا ٠> ٠
 برلا بضغ عوفطتو رانلا ءاملا ئفطي امك

 ةقدصلاو ةنج مايصلا « نابرق ةالصلا : ب ةالصلا هيلع - هلوقل

 انلا ءاملا ئفطي امك ةئيطخلا ئفطت

am,برلا بضغ عيفطتل ةقدصلا ا  
 .© ءوسلا ةتيم عفدتو

 رح اهلهأ نع ئفطتل ةقدصلا نإ : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقلو
 ظ 5 هتقدص لظ يف ةمايقلا موي نمؤملا لظتسي امنإو « روبقلا

 يس هللا نقع ورو ال ا ا E ي

 اهو: 6 لام نم“ دص ق اغ: د عالدبلاو ما هل وک
 . هللا هعفر الإ هلل دحأ عضاوت امو « ازع الإ وفعب ١ ادبع هللا د داز

 وأ هتقفنل هب قدصتي ام ىلإ جاتحي نمل قدصتي نأ هل ا س ©

 ( . هلايع ةقفن
 لو ا أ الجر نإ : - مالسلاو وک هلوقل :>

 ‹ كسفن ىلع هقفنأ : لاقت ايف ae لوس ايبا لاف - ملسو هيلع

 هقفنأ : لاق «رحآ يدنع : لاق « كدلو ىلع هقفنأ :لاق ءرخآ يدنع : لاق

 ۳ا ٠ :دئاوزلا عمجم. يمئثيهلا هنسح و((595١) ىلعي وبأ ؛ (EVE) دمحأ هاور 0(

 :٠ بيهرتلاو بيغرتلا « ءوسلا ةتيم نم اباب نيعبس ةقدصلاب أرديل هللا نإ : ربلا باتك يف كرابمل نزال واوا يعيرخ نسج E a "نابع قراو 193: يدمرتاهاوو 9
N ) 

 . :7١7/7 بعشلا يف يقهيبلاو ء ۷: . هيأ وحب َ
 )6۹ ۸ دمحأو )١۹٥۲( يذمرتلاو )٤٦۸٩۹( عضاوتلاو اا بابحتسا د قفا



 ۸۹٩ ةئسلاو باتكتلا ءوض ق ءاسنلاماكتحأ

 يدنع : E لوما ا يدنع : اا

 ° هب ملعأ تن : لاق ءرخآ

 نم عيضي نأ امثإ مث ا نب مر ا ایا

 . تومي () لإ

 El نم لضفأ براقألا ىلع ةقدصلاو ىلا

 يذ ىلع ةقدصلا « ةقدصلا لضفأ : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل

 ." حشاكلا محرلا

 ةقدص نيكسملا ىلع ةقدصلا : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقلو

 .“ ةلصو ةقدص محرلا يذ ىلعو

 : يقهيبلاو )۲٤۸۸( ةاكزلا يف يئاسنلاو )١5١4( محرلا ةلص يف باب : دؤاد وبأ هاور

 .يبهذلا هقفاوو ملسم طرش ىلع اذه : لاقو 4١5/١« : مكاحلاو )7١١( دمحأو ۷
 . (1151) ملسمو )١447( محرلا ةلص يف باب دؤاد وبأ هاور

 E : ‹ حيحصلا لاجر هلاجرو « ريبكلا يف يناربطلا هاور 8

 . ("855) طسوألا يف يناربطلا هاور 9

(1) 

() 



 هه 202111 .ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلاماكمحأ

 هنم لكأي الام نيكسملا ماعطإ ةيهارك

 اا ا ا را

 . ”( نوبت ام اوقف یک 8 نل ] ؛ىلاعتو كرابت هلوقل . ئدرلاب ةقدصلا
 ٤. َةوُِْنُم ةنِم تيا اوني الو :ىلاعتو كرابت هلوقلو -

 O بو هيلع - هلوقلو
 اهيبري مث هنيميب اهلبقتي هللا نإف . - بيطلا الإ هللا لبقي الو - بيط

 . لبحملا لغم نوكت نح هلق مكدحأ يبري امك ءاهبحاصل
 ل دبع نع يور لجو رع هللا هزمدل ادهش اوبح أ اذإ فلسلا ناكو

 نم الإ بح بع ل هل علا" اموي لاق هنأو - امهنع هللا يضر - رمع نب

 . يشم هيحعأف اب بكوو « قلعت هللا هحول ةرح يهو ةي ييراح
 .(© ندبلا يف هلحدأو هرعشأ ! عفان اي : ا

 ٠ ركسلا بحي عيبرلا نإ : لوقيو ؛ . ركسلاب قدصتي مكي نب عزل ناكو ٠.

 و 6"

O رون 7 * 
 )۷( يئاسنلاو )١586( : ملسمو )١57١( بسك بيط نم ةقدصلا باب : يراحخبلا ر )(

 . )٥۹۷( يذمرتلاو (۱۸۳۲) ةحام نباو

 . :٠٠٠/۲ يزوجلا نبال ةرصبتلا ©
 O E د O يب عيبرلا ©

 « نيتبخملا تركذ الإ تيأر امو كبحأل - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر كآر ول : هل لوقيو
 ۲: يزوجلا نبال ةرصبتلا يف هنع يورملا لوقلا : رظنأ : ةيواعم نب ديزي ةفالخ يف يوت : ليق

 : ميعن 5 ةيلحلا < ٥۷/١ : يبهذلل ظافحلا ةركذتو 2١17/5 : دعس نبا تاقبطو /5 «١

۲ . 



 ١14١ ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلاماكحأ

 اهجوز تيب نم ةأرملا ةقدص

) E AT 
 تيب نم ائيش ةأرما قفنت ال : - مالسلاو ةالصلا هيلع يلع - هلوقل

 كلذ : لاق ؟ ماعطلا الو ! هللا لوسر اي ليق « اهجوز نذإب الإ اهجوز
 اأ لضفأ

 E TR ىف نارا قيناك اذإو: 1237

 اهجوز تيب نم ةأرملا تطعأ اذإ : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل

 نرالو اح ترام املا حا لثم امل نإف «ةدسفم ريغ سفن بيطب
 نيش

 اهتيب ماعط نم ةأرملا تقفنأ اذإ : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقلو

 نزاخللو بسك ام هرحأ اهجوزلو تقفنأ ام اهرجأ امل ناك ةدسفم ريغ

 . اعيش ضعب رحأ مهضعب صقني ال كلذ لثم

 ss اهله EA EEE ناك عروب 5
 هنذإ ريغب اهريغ لام

 دؤاد وبأو « نسح ثيدح : لاقو (105) اهجوز تيب نم ةأرملا ةقفن يف باب : يذمرتلا هاور ل
E))5١١18(. ةجام نباو 066  

 ات ثيدح : لاقو (508) اهجوز تيب نم ةأرملا ةقفن يف باب:يذمرتلا هج رخخأ 6
 )170١(. ملسمو )۱۳۳١( : يراخبلاو

(0 
 0 دٌوادوبأو ٠١( 70 همداحن رمأ نم باب : يراحبلا هاور

 EAS يمرادلاو



 همس ٠ a ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلإماكحأ

 . ةينامن ةاك زلا فراصم

 هيلع قيليفلاو ٍنْيِكَسَملاَو م يدب ا Î : ىلاعتو كرابت هلوقل

 هللا َنِم ةَصِيِرَ ٍلْيمَّسلا ٍنْباَو هللا ليس فو َِمِْْلاَو باقل فو ْمُهُيْوَلُك ِةَمَلَومْلاَ
 . ( ٌمْيِكَح ُمْيِلَع ُهَّللاَو

 .باصنلا نودام وهو ءيش يندأ هل نم : ريقفلا س١

 ( . ًالصأ اعيش دجي ال نم : اا ت

 ( يعاسلا معي وهو تاقدصلا ذحأل مامإلا هثعبي يذلا وه : لماعلا ۳

 ا .٠ رشاعلاو
 او ةارع لقي ع ناك نإ فاعلا ىلإ عفدي مامإلا

TS ا ا e 

 مالسلاو ةالصلا هيلع ناك رافك مسق : ماسقأ ةا 8 مهيولق 5 ع

 دقو 7 ریل يقلأج ناكف السال ايوا دعا

 ا يسال 7

5 7 ١ 

  9:ةبوتلا ةروس ٠١" .

 يخيل قرطلا ىلع مامإلا هبصن نم رشاعلاو مئاوسلا ةقدص عم لئابقلا يف يعسي نم وه يعاسل
 0 ظ ظ ْ . رشعلا

 . فرصملا باب : د نبا ةيشاح

 را

() 

(62 



 E ل اک و ا ا
 كلا ل

 ذك ۾ - ل ود ةيأم ءافو ل وذي 3 ا ل وهاس 5 نويتاكلا - باق لا س ن

 YY) س طا 3
 نوجاتما یا

 فا

 ۰ و
 و

۲ 

 ACA ا س ا

 زم لاح قف وهو هنطو يف لام هل ناک نم لک وهو : ليبسلا نبا -م

 .هيف هل ءيش ال

 زوجي ال نمو هيلإ تاقدصلا عفد زوجي نم

 ١- اهضعب ىلإ وأ ةينامثلا فراصملا نم دحاو لك ىلإ ةاكزلا فرص زوجي ' ".
 فرص زوجي ال اذلف .“7 ةحابإ ال اكيلمت فرصلا نوكي نأ طرشي -؟

 رطانقلا ءانبو « دجسم ءانب ىلإ الو « هنيد ءاضقو تيم نفك ىلإ ةاكزلا
 لكو راشألا يركو تاقرطلا حالصإو تاياقسلاو  CTف

 +»- دلوو دلولا ىلإ الو « الع نإو دحلاو بألا ىلإ ةاكزلا عفد زوجي ال
 ظ .' لفس نإو دلولا

 ىلإ ةأرملا عفدت ال اذكو هتأرما ىلإ هلام ةاكز عفدي نأ ىكرملل زوحي ال -

8 5 2 ٤ 
555 3 0 

 ار ابيع اهافو اذإف « ةنيعم طاسقأ ىلع ا نم ا

 ° | 1 ء| 2
 : :eft عئانصل عئادب

 يبق نعم ا باب : نيدباع نا ةيشاح

 نبا ةيشاح + يفكت ال ةاكزلا ايواث هدنع همعطأ ولو «كيلمتلا قيرطب الإ ماعطإلا اهيف يفكي الف أ

 قلد

 5 ت اا باب: نيدباع

 و
 ےک ا ()



 ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسلاماکحأ
 فضح

 . اهجوز

EY 6زحعوت ةقدص مهيلع ضرتفا هللا نإ د ةالصلا هيلع - هلوقل . ناك لام يأ دز انامل كلغ نمور عيوش لاك  
 © ههئارقف ىلع درتو مهئاينغأ نم
 .رفاكلا ىلإ ةبجاولا تاقدصلاو ةاكزلا فرص زوجي ال -1

 حوت ةقدص مهيلع ضرتفا هللا نإ : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل
 ° مهئارقف ىلع درتو مهئاينغأ نم
 لآو - هنع هللا يضر - ىلع لآ مهو : مشاه يب ىلإ ةاكرلا عفدت ال ا

 ليقع لآو - هنع هللا يضر - رفعج لآو - هنع هللا يضر - سابع
 . - هنع هللا يضر - بلطملا دبع نبا ثراحلا لاو
 ىلع مارح ةقدصلا نإ عفار ابأ اي : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل

 1 ع لو

 « ةوخإلا رغ عوزفلاو لوصألا ىوس براقألا ىلإ ةاكزلا فرص زوجي -7/
SEOادا  

 ظ رحأ مهئاطعإ EE مهدالوأو
 . © ةقدصلاو ةبارقلا رحأ نارجأ هل يمي ا

 هتوحإو هيبأو همأ وحن اهجوز براقأ ىلإ ةاكزلا .عفد ةأرملل زوج -5
 ارا

 « ءارقفلا يف درتو ءاينغألا نم ةقدصلا ذأ باب يس دب يجو ا نار
 او ةقدصلا نم يلعب نم ان: بسم كرد را ظح الل : اد يبأ ةياور يتو

 و « ئغلا

el 1 

 5 براقألا ١ a باب :يراحتبلا هاور 22( e e و 010837 ريحا قارضل ريطلا ۲۷٤٣ : دمحأ هاور 1“



 كك ظ ةنسلاو باتكلا ءوض ىف ءاسنلاماك>أ

 هتجوز براقأ ىلإ ةاكزلا عفد لحرلل زوجي اذكو ؛ مهدالوأو هتاوحأو

 . مهدالوأو اهتاوخأو اقوخإ و اهيبأو اهمأ وحن
 ٠- ءارقفلا هيبأو هتأرماو يلا دلو ىلإ ةاكزلا عفد زوجي "2 .

  -1١ةيلصألا هتجاح نع غ راف باصنردق كلمي ال نم ىلإ ةاكزلا عفد زوجي ‹

 ايكو يسم ناك وأو 7

 . ديع مسرب ءالقعلا هبراقأ نايبص ىلإ ةاكزلا عفد زوجي -

 ١- لهاجلا ىلع قدصتلا نم لضفأ ماعلا ريقفلا ىلع قدصتلا ° .

 هيبأ نغب اينغ دعي ال ريبكلا دلولا نأل ؛ ةاكزلا مهل زوجي « فرصملا باب : نيدباع نبا ةيشاح 0

 . اهجوز ئغب ةجوزلاو هنبا ئغب بألا اذكو
 سرفو مداخو هلزتم يف هب نأتي امو « نكسم هل نم ةاكزلا نم يطعي نأ سأب ال : يماشلا لاقو 0

 يام هتميق غلبت كلاذ نع لضف هل ناك نإف « هلهأ نم ناك نإ ملعلا بتكو ندبلا بايثو حالسو

 داسنإلل دب ال تلا ةمزاللا جئاوحلا نم ءايشألا هذه نأل اذهو - ةقدصلا ذأ هيلع مرح مهرد

 ظ .. (فرصملا باب: نيدباع نبا ةيشاح)اهنم

 . فراصملا باب « ةاكزلا باتك « ةيدنهلا ىواتفلا ©



 n r E ع E ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلاماكحا_

 ها ناک اركذ غلاب لقاع ملسم لک ضرف ناضمر رهش موم
 8 اک 0 01 هد ام ل
 5 م ساس اإ كل و ر ص تک اونم و 1 0 ا ا : ىلاعتو ترا 2 -

 ر

 ١ ١ ١ 1 ١
 ۲{ 7 7 3 5 ع

 E ١ 1 مكحنبف ند د تل | 0

 ا a ل

E 2 | 7 2س 2  
Oجحو ةاكرلا ا ا ناو هللا الا  

 0 000 ع '/

06 EET لك نم ضيب ا اهلبق موي عم ءاروشاع موصك دوسمو 

 شل
 نك 0 8 ص 1 سا يو . نع : 0 ( ن NTE فكلاو كاسمإلا : ةغل ملا
 صضعبل ی لپ

 وه :ضعبل : يو تورغا ىلإ ا ا سبت 0 هرم ا ۲ ! 1 وق ءل١

 5-0 ٍ 1 E 5 ٠ تكلاوبما

 ا رس ل ا رص نول ا نسف دس ١
 OTT E mS طرفو 5١3( .716) : يهشملا سوماقلا

 TT ها احلا ةنسلا يث لابعش
 ب هلت هلل و

 ةن لل وألا عيبر حب نس لبو هلع ناسك يلا E E E ر 06 0 لإ هدست عبس تاناضم ةعسنت

  aEا  fl 7 : 7 1ا : 1 ١ ا

ANS 5 وما 4 UT 3 راتا 2ر راتخملا وذل 5 رتا a د رجش نم د رش 35 5 

 5 /ا نغم لا

 ربا و قبلا ةروش 0

E 
١ 5 | la, 

TT OEY) 
 ل ءالغعلا همئاعدو مالسإلا ناك ا نایب باب : ملسم ها ور



 ۹۷ ( اک اف اا

 8 5 0 | 1 7 5 ٠

 ددحو ءاروشاعك اهيزنت هوركملاو « نيديعلا موصك امبرخت هوركمو « رهش

 زوجي الف « تادابعلا رئاسك ةدابع هنأل ؛ موصلا ةحص يف طرش ةينلا

 ناسللاب ةينلا ظفلتو « هموصت موص يأ اهبلقب ديرت نأ : ةينلاو - . ةينلاب الإ

eظ  

 ةينبو موصلا قلطم ةينب ةينب لفنلاو نيعملا رذنلاو ناضمر موص ءادأ حصيو

 يعرشلا راهنلا فص ليبق ىلإ ليللا نم لفنلا

E ا ا س ی NEE 

 مصيلف لكأ نم نأ سانلا يف نذأ نأ " ملسأ " نم الحر رمأ - ملسو هيلع

 ءاروشاع موي مويلا نإف « مصيلف لكأ نكي مل نمو هموي ةيقب

 نيعت مدعل اهنييعتو ليللا نم ةينب الإ زوجي ال '” مايصلا نم يقابلاو

 ظ م

 ك0 10و ودموع م مبسم سسوممو
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 ةيضرف ناك نإو « راهنلا نم ةينب موصلا زاوج يف رهاظ ثيدحلاف «: 7: ةيادملا عم ةياردلا

 ١ راهنلا نم ةينب موصلا زاوج مكح .خسن اهخسن نم مزلي الف تحسن دق ءاروشاع موي موص

 . ةليضفلا يفن ىلع لومحم : هل مايص الف رجفلا لبق مايصلا عمجي مل نم ثيدحو

 . لفن نم هدسفأ امو قلطملا رذنلاو تارافكلاو ناضمر ءاضق موص يأ ر



 ةرافكلا عم ءاضقلا بجويو موصلا دسفي ام

 ُبحْوُي «يعرش رذع نودب ءاوذأ وا ادق نفاع هيبرشلا وأ لكارلاب د
 0 . ةرافكلاو ءاضقلا
 هللا يضر - ةريره ابأ نأ : نمحرلا دبع نب ديمح نع ملسم ىور ال

 ناضمر يف رطفأ الجر رمأ - ملسو هيلع هللا ىلص - يبلا نأ هثدح.- هنع
 .“ انيكسم نيتس معطي وأ « نيرهش موصي وأ « ةبقر قتعي نأ
 . 9 ةرافكلاو ءاضقلا بجوي ادماع عامجلا -؟

 لآ ويشرب ىلإ لجو واعي ا رک رکو يورط
 : لاقف « ناضمر يف هتأرما ىلع عقو رخآلا نإ : لاقف - ملسو هيلع هللا ىلص -

 ؟ نيعباتتم نيرهش موصت نأ عيطستف : لاق « ال : لاق ؟ ةبقر يّرحت ام دحتأ
 ىتأف : لاق « ال : لاق ؟ انيكسم نيتس هب معطت ام دجتفأ : لاق « ال : لاق

 اذه معطأ : لاق - ليبزلا وهو - رمت هيف قرعب -- ملسو هيلع هللا ىلص - يبلا
 : لاق « انم جوحأ تيب لهأ اهيتبأل نيب ام ؟ انم جوحأ ىلع : لاق « كنع

 . هللا رفغتساو اًموي مصو - دؤاد يبأل ةياور يفو - . "' كلهأ همعطأف
 نيعباتتم نيرهش موصت ردقت مل نإف ةبقر قتعت نأ يه موصلا ةرافك 0-7

 . قباسلا ثيدحلا يف درو امك « انيكسم نيتس ماعطإف عطتست مل نإف

 . 0۸۷۲) مئاصلا ىلع ناضمر رامن يف عامجلا ظيلغت باب : ملسم هاور 7
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 . ربدلا ىف وأ لبقلا يق ناك ءاوس

 . (۱۹۳۷) جیواح اوناك اذإ ةرافكلا نم هلهأ معطي له ناضمر يف عماجبا باب : يراخبلا هاور 0

 . (۲۳۹۳) ناضمر يف هلهأ ىتأ نم ةرافك باب « دؤاد وبأ هاور ©



 ١ ( ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلاماكحأ
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 طقف ءاضقلا بجويو موصلا دسفي ام

 مااا وا للاب وا ةرشاملاب و جرفلا نود اميف عامجلاب لازنإلا

 0 ' موصلا دسفي ةوهشلاب

 ‹ نذألا يف رطقأ وأ فنألا يف بص وأ لفسألا نم ءاودلا ىطعأ اذإ 2 ع

 ناك ءاوس ال لق ن نإو « دسفي مفلا ءلم ناك نإ ادماع ءاقتسالا

 . دسفم ريغف امغلب ناك نإف « ةرم وأ ءام وأ فاعف

 ‹ ءاضق هيلع سيلف « ءيقلا هعرذ نم : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل

 100 اعل لقفل نعم

+ 
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(( 
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 ىلإ ةذفان ةحارحل وأ « ةدعملا ىلإ ةذفان ةحارجلا ءاودلا تمدختسا اذإ

 , اهموص دسف 2

la هيد o نادم يك oT 

 اهموص دسف .|
 ةركاذ تناك نإ اهفوج ءاملا لخدف تقشنتسا وأ تضمضمت نإ
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 الامو موصلا دسفي ام باب « قئاقحلا نييبت . دسفي الامو موصلا دسفي ام باب « قئارلا رحبلا

 اسلا ركل

 )١51/5( ةجام نبا (۲۳۸۰) دؤاد وبأو(5575) ادمع ءاقتسا نميف ءاج ام باب « يذمرتلا هاو

 . حيحص ثيدح وهو ۲/۱۸٤ :ئيطق رادلا ٤۲۷/۱« : مكاحلاو
 ت

 . دسفي الامو موصلا دسفي ام باب : راتحما درءدسفي الامو موصلا دسفي ام باب : قئارلا رحبلا

 . دسفي الامو موصلا دسفي ام باب:نيدباع نبا ةيشاح« مايصلا ناكر أ لصف: عئانصلا عئادب



 es لثم اهئانسأ نيب اماعط تعلتب -3

 وأ ادوع ولو ناك ناحد يأ ترطفأ < ناحدلا اهقلح ب يف تلخدا و 16

E 

 E فعاد وا كيرلا و كلك 101 ك1
 وأ لكأف مئاص وهو يسن نم : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل

 ريبكلا عف ا : عئانصلا عئادب « دسفي ال امو موصلا وسم اه يمان قئارلا رخ

 . :4/١ 7١ ةيدنها ىواتفلا, دسفي الامو موصلا دسفي ام باب: قئارلا رحبلا
 0007 ( يي اج هرمنا والا
 . دسفي الامو موصلا دسفي ام باب : ايلا ا ناك رأ لصف : عئانصلا عئادب

 ناك ةروص يأب : ةيماشلا قو .دسفي و موصلا دسفي ام باب: ۳۲۷/۳: نيدباع نبا ةيشاح
 وهو « هنع زرحتلا ناكمإل رطفأ هموصل اركاذ همتشاو هسفن ىلإ هاوأف روخب رخبت ول يح لاخدإلا
 ظ سانلا نم ريثك هنع لفغي امث

 نأل ؛ ادماع لمعتسا ول ةرافكلا عم ءاضقلا بجيو ئيهك « وكابمت « ناي : امهلاثمأو لوبنتلاب دارملا 0
 هلأ دتسا ىمسيو سفنلا نيكستلو ذذلتلل الإ راع الواوا اک دالا

 و



 ا > | ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلاماکحا

 هاقسو هللا 5 ااف ( هموص متيلف .ه ب رش

 e ا ا
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 رهاظ ف المعتسي امهال ؛ اهموص دسفي ال تنهد تسلمت اذإ -۴۳

eهنأ س هنع ٠ هللا يضر - دوعسم نبا  

 ا نوعدم ا ريشيصأ لا

 CE OL ل ا يلا £

 ةماجحل-ا : ما نوعي 5 تا ا ل هيلع - هل وم

 . (۲۳۹۸) دؤادوبأو )١١٠0( ملسمو (5171/) ناعألا يف ايسان ثنح اذإ باب « يراحبلا هاور
 ها أ i N" “al oy كوم 1 5 5 0

 : وطنا د تراقم ودا حيقنتلا يف لاق (۲۰۳۰) مئاصلل مونلا دنع لحكلا باب د واد وبا هأور
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 ناربيطلا هج رح ٤ يبأل دج نأ الإ < ‹ حيحصلا لاجر هلاجر : يمشيشا لاقو )1۲۰۸( ريبكلا

aT کک mT نبا نع نيصح 

 هرهاظو سا  eا < دكا يعم 7

 مئاصلا لاستغا باب: يراخبلا هج رخخأ )١1/35( ملسمو )١15514( .



 ا

۸~ 

 .. © زوکو لغ لاحدإ
 . موصلا دسفي ال هتلحدأ وأ امذأ يف ءاملا لحد اذإ

 ا و عا

 نع ةاحلا

(1) 

(") 

 يلإ لصو ام وه دسفملا « داتعملا غامدلا وأ ةدعملا ذفنم. ال قورعلاب نوكي هلحاد يلإ هلاصيإ نأل
 ي لاحخدإ هركي نكلو .ربدلا و فنألاو مفلاك ةيلصألا قراخملا نم غامدلا وأ فوجلا

 . ةوقلل ديرولا وأ مسجلا يف ربإلا قرز اذكو « ةوقلل موصلا ةلاح
 هذه قلعتت : -هللا هظفح- نامحرلا هللا فيس دلاخ ةمالعلا دنهلا هيقف لاق نكل : بهذملا وه اذه
 نذألا نيب ذفنم ال هنأ راسفتسالاب هيلإ انلصو امو ءابطألا هققح امم عقاولا يف يبطلا ملعلاب ةلئسملا
 يلإ لصي ذفنم امهل نيعلا فالخب « هقيرط دسي ءاطغ نذألا سأر ىلع لب « ةدعملا وأ غامدلاو
 ‹ روفلا ىلع نيعلا يف ةالقملا,ةيودألا ةقئاذ موقلحلا يف سحي ناسنإلا نأ دهاشملا نمف « موقلحلا
 ويعمل ايي سيكو موصل هير هايل رض با ا ىرأف نذألا کک

 . اطايتح ! نذألا يف



 ١" ئ ا تا ريض ىو ءاسلا رئاكحا

 هركي ال امو مئاصلل هركي ام

 E ناك فارس عا نل سايل 21

 ظ . لولبم ريغ وأ الولبم
 يبا ديرب را دعا ياي اير ير لا

 جاو وجو كارو يل ملسو هيلع هللا ىلص
 مئاصلا كاتسي نأ سأب ال : -امهنعمللا يضر - رمع نبا لاقو

 20 نيالا طرا كارلا

 الب موصلا لاح نانسألا قوحسمو نايسألا نوجعم لامعتسا هركيو

 . كاوسلا ةنس ءادأل اهيلإ ةجاح الو « كاوسلا نع اريثك فلتخت األ ؛ رذع

 . دربتلل ناك نإو موصلا يف لاستغالاو قاشنتسالاو ةضمضملاب سأب ال -؟
 هيلع هللا ىلص - هللا لوسر تيأر:لاق ةباحصلا نم لحجر ىور ال

 . "”رحلا نموأ شطعلا نم مئاص وهو هسأر ىلع ءاملا بصي - ملسو
 .باشلل هركي نكلو « عامجلاو لازنإلا نم نمألا عم ةلبقلاب سأب ال -1

 هللا ىلص - يبلا ناك : تلاق - اهنعهللا يضر - ةشئاع ثيدحل

 © هبرال مككلمأ ناكو « مئاص وهو رشابيو لبقي - ملسو هيلع
 يبنلا دنع انك : لاق -امهنعهللا يضر - رمع نب هللادبع نع يور الو

 ۰ BS نسح ثيدح : لاقو (501) مئاصلل كاوسلا يف ءاج ام باب : يذمرتلا هاور 0

  E esنك رودي اهل  el EENمئاصلا .

 حيحص هدانسإ (؟١ 569 دؤژاد وبأو رفسلا ق مايصلا باب أطوملا يف كلام هاور

 موصلا يف ةلبقلا نأ نايب باب: ملسم هاور ... )١857( يراخبلاو )0۷۹۲ .
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 و ا ر ا ا ا ا لی

 : لاق ؟ مئاص انأو لبقأ : لاقف « خيش ءاجف : لاق " ال " : لاق ؟ مئاص

 : - ملسو هيلع هللا ىلص - يبلا لاقف « ضعب ىلإ انضعب رظنف : لاق معن

 . 2” " هسفن كلي خيشلا نإ « ضعب ىلإ مكضعب رظن مل تملع دق "

 نمو « هب سأب الف رذعب ناك ولو رذع الب هغضمو ءيش قوذ هرك ند

 ةأرملا دحج الوأ .ةقرملا تقاذف قلخلا ءيس ةأرملا جوز ناك ول ام رذعلا

 موصي ال نمم امهريغ وأ ءاسفنو ضئاح نم اهيبصل ماعطلا غضمب نم

 "ا ريغو انبلو اخيبط دحج ملو

eهعالتباو ادصق قيرلا عمج هركي . 

e e O A E 3 

 ا

 هللا ىلص - يبلا جوز - اهنع هللا يضر - ةبيبح م
 اذ

 ‹ ةعيهل نبا هيفو يمثيملا لاقو )۲۷۳١( دنسملا يف دمحأو )43/1١( ريبكلا يق يناربطلا هح رحأ

 ملا الو .سح هتيدح و

 . ۱۹۹/۱: ةیدنفا « ۲ : نيدباع نبا ةيشاح

 هرك نم باب : قيملا وو« كايفلا فاعلا نحن دم هرك نم باب « هفنصم يف ةبيش يبا نبا هاور

 . (6556) مئاصلل كلعلا

 )۲١٠۹( دؤادوبأو (۷۱۸) مئاصلل قاشنتسالا ةغلابم ةيهارك ين ءاج ام باب : يذمرتلا داور
 و

)5( 

 ف ل ل  TTتا ا 1



 ادد ظ ةنسلاو باتكتلا ءوض يف ءاسنلام اكتحأ

 رطفلل ةحيبملا راذعألا

 وأ هديدش ةعشم موصلا هعم قشي صرع اضيرم لک نک ا ۹

 . ءاضقلا هيلعو ء راطفإلا هل زوجي هؤطب وا ضرملا ةدايز موصلاب فاخي

 ."”( َرَخَ رايا نهدف ِرَمَس لَعْوَآ اًضْيِرَم ناگ ْنَمَو ل : ىلاعتو كرابت هلوقل
 ىلع اتفاحخ اذإ راطفإلا عضرلا) لماحلل زوجي : عاضرإلاو لمخا- ا

 . امهدلو وأ امهسفن

 اسملا نع عضو لجو زع هللا نإ : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل
 0 را او لما نعو ةالصلا رطشو موصلا

 ادنتسم ناك ام : عاضرإلا وأ لمحلا وأ ضرملا يف ربتعملا فوخلاو
 . قذاح روتسم وأ لدع ملسم بيبط رابخإ وأ « ةقباس ةبرجتب نظلا ةبلغل

 ٍرَمَس لع وأ راينا وا ىلاعتو كرابت هلوقل ؛ ق -
 E ا ا

 ش

 هرادقمو «هوحنو ةالصلا رصقل اهيلايلو مايأ ةثالثب عرشلا يق ردقم وهو
 . ابيرقت رتيم وليك نوعبسو ةينامث ةديدجلا ةحاسملا يف

 عولط لبق اهدلب نارمع تزواحو رجفلا عولط لبق رفسلا تاشلا +4

EEا  eع ورش دعب  

 او ا

 - ملسو هيلع هللا ىلص - يببلا ن د
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 ش 04

 ا ٠ ا 47)
 قادوبأ و CCE عضرملاو ىلبحلل راطفإلا ی ةصح رلا 8 اس ام اك يدمرتل لأ هار

 E 6 دحام خرب و (TT يئاسسلاو )° 10

 : ۸٠د : ةرقبلا ةروس



 ٠ | e  ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلاماكحأ

O ON 

 O O ل اع راو

 : لاقف ءاوماص اسان نأ هغلبف مهضعب ماصو « مهضعب رطفأف هيلإ نورظني

 .  ةاصعلا مه كئلوأ

 . ررضتي مل نمل لضفأ رفسلا يق موصلا -

0 
 ا يب 2 كرابت هلوقل

NEES Th 

 نم هنأ نوري اوناكف « رطفملا ىلع مئاصلا الو « مئاصلا ىلع رطفملا دحي

٤ E ek. 1 2 2 
 ” نسحف رطفأف افعض دجو نمو « نسحف ماصف ةوق دحو

 نيزحاعلا ةينافلا زوجعلاو 2” ينافلا خيشلل رطفلا زوجي . نسلا ربك -۷

 موي لكل نامعطيف « ةيدفلا امهيلعو « امهيلع ءاضق الو « موصلا نع

 ايما امض ادع

 . 271 ِنْيِكْسِم ُماَعَط ُةَيْدِف ةَئوُمْيِطُي َنْيِذَلا لَو ] : ىلاعتو كرابت هلوقل 1 0 ےس م ا مه و و ET aE 0 م 0 - م

 عا قب داو ی قون 118/54 ةياغ و هك ني عو مسا وها
 . ةكم نم نيتلحرم

 (۱۸۷۸) ملسمو (545) عضرملاو ىلبحلل راطفإلا يف ةصخرلا يف ءاج ام باب: يذمرتلا هاور 0
 AE ) يئاسنلاو

 , ٠۸١ : ةرقبلا ةروس ©

 . حيحص هدانسإ (1١17)رفسلا يف موصلا يف ةصحرلا يف ءاج ام باب: يذمرتلا هاور 5
٠٠٠/۳: 

 نيدباع نبا ةيشاح.. ءانفلا ىلع فرشأ وأ هتوق تينف يذلا وه:ينافلا خيشلا
١ 

 N as - هنع هللا يضر - نيبو ا: لاق ع £ : ةرقبلا ةو )«

 اب . يراخبلا هاور .انيكسم موي لك ناكم نامعطيف ءاموصي نأ ناعيطتسي ال ةريبكلا ةأرملاو
 دنع يئاسنلا الا دؤاد وبأ (EES تاد ودعم انمايأ هلوق



 صخر ج يعاب و سابع نبا نع يور امو
 ظ . °” هيلع ءاضق الو انيكسم موي لك معطيو رطفي نأ ريبكلا خيشلل

 دخ طع ا عرج 4 ليتم نك طنا زوجي : شطعلاو عوجلا -۸
 ةقشم وأ ساوحلا ضعب باهذ وأ لقعلا ناصقن وأ | كالملا هنم فاخي
 ءاضقلا هيلعو موصلا هعم ردقي م ثيحب ةديدش

 نعرم املو . (  ٍةَكْلْهتلاَل محي او الو |: ا يق

 ل اخیر زيخ ف تی وا باح ا ارل طلو ضيحلا -3

 ظ .  ءاضقلا امهيلع بحوو موصلا امه
 O Pe و اوم

 ؟ تنأ ةيرورحأ : تلاقف ؟ ةالصلا يضقت الو موصلا يضقت ضئاحلا لاب ام
 هللا لوسر عم كلذ انبيصي ناك : تلاق « لاسأ يكل « ةيرورحب تسل : تلق
 , © ةالصلا ءاضقب رمؤن الو موصلا ءاضقب رمؤنف - ملسو ةيلع هللا ىلص - ٠

 لب ن + زي نالت ا e راسفلاو يقاتل هيفا ساو

 ش "1

n )۱(ثيدح اذه: لاقو : مكاحلا ه هاور (851/8) حوصلا سال كلا او تا ا  . 
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 1 ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلاماكحأ

 ىلع بستحأ ةفرع موي مايصو : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل

 ظ '” هدعب ىلا ةنسلاو هلبق ىلا ةنسلارفكي نأ هللا

 تال نال ل ا ا يع مايص بدني 6

 . رهش لك نمرشع

 ءابص رهش لك نم ماأ ثالث مايص - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل

 رفع سحر : رطع ر رد تام ضل اا لاا

 . عوبسأ لك نم سيمخلاو نينثالا يموي موص بدني -ه
 نينثالا موي لامعألا ضرعت : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل

 - ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا نع تبغي مل هنأل ؛ - جارعملا ةليلب -

 ( . - مهنع هللا يضر - ةباحصلا نع الو

 .نابعش نم رشع ةسماخلا ةليللا يأ ةءاربلا ةليل ةحيبص موص بدني -۷

 نابعش نم فصنلا ةليل تناك اذإ : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل

 ظ .'"اهراف اوموصو اهليل اوموقف

 «هيف عورشلاب مزلي هنأل ؛همامتإ هيلع بجي عوطتلا موص يف لحد نم -۸

3 . 1 ٤ 2 ١ 
  9يذمرتلاو (۱۹۷۷) ملسم (۲۰۷۱) اعوطت رهدلا موص يف باب:دوادوبأ هاور ) )۷٥۳ش ةجام نبا
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 : ةحام نباو بيرغ نسح: لاقو )۷٤۷( سيمخلاو نينثالا موص يف ءاجام باب : يذمرتلا هاور 5)

ONS 
 ‹ (51315) نامبالا بعش يف يقهيبلاو « نابعش نم فصنلا ةليل يف ءاجام باب: هجام نبا هاور ©

 )٠١١0( يمليدلل سودرفلا دنسم
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 , 271 لامع الطب الو ] : ىلاعتو كرابت هلوقل
 ةصفحو انأ تنك : تلاق - اهنع هللا يضر - ةشئاع ثيدحلو
 اا ا

 ا نو ود یر روي راش تی نيد نعو
 يضقي نأ هورمأف - ملسو هيلع هللا ىلص - ميم ل

 اک او

 ؟ اهجوز نذإ ريغب اعوطت موصت نا ةأرملل زوجي له
 الإ ناضمر رهش ريغ نم اموي موصت نأ جوز اهل يلا ة ا ۹

 . اهجوز نذإب

 ی مرسلا ا - مهلسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل
 هنذإبالإ ناضمر رهش ريغ نم اموي دهاش

eناک نأب ء الف ال نإو هرضي ناك نإ موصلا نم اهعنم نأ جورللو  

 . ابنا ر ا

0 
 , "#8 : دمحم ةروس ؟'

 ع ”. 4/4 : لامعلازنك(؟ 45109 دواد وبأ « هيلع ءاضقلا باجيإ يف ءاجام باب : يذمرتلا هاور
 ( . 45١/١ : يعليزلاو
 هل جرخأ هناف « يميتلا الخام نيخيشلا طرش يلع دنس اذهو ٤٤٥/۲ : هبيش يبا نبا هاور
 ١/51(. 50: ىقنلا رهوجلا) رظنأ «ئيطقرادلاو نايفس نباو « دعس نبا هقثوو ةعبرألا باحصأ

 موصت ال :هظفلو ٠( ؟5) ملسمو (۵۱۹۲) اعوطت اهجوز نذابقأرللا موص باب : يراخبلا هاو
 ريغ هنذابالإ دهاش اهلعبو ةأرملا موصت ال : دؤاد نا ةياور يفو « هنذإب الإ دهاش اهلعبو 0

 ناضمر ريغ اموي دهاش اهجوزو ةأرملا موصتال : ظفلب (۷۸۲) يذمرتلاو (1154) ںاضمر
 ۲/۱۲ : يمرادلاو )١751( ةحام نباو « هنذابالإ

 ر

(00 
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 مش ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلاماكحأ

 . هحايتحإو هقح مايقل ؛ هنذإ ريغب تماص اذإ ةأرملا رطفي نأ جوزللو -۳

  اهجوز اهل نذأي م ةأرملا ىضقتو

 اهيف موصلا نع ىف ىلا مايآلا
 .قيرشتلا مايأو نيديعلا موص امبرحت هركي ١-

E :2 رحنلا مويو رطفلا موي نيموي مايص نع ىم - ملسو هيلع هللا  . 

 مايالا هذه : لاق - هنع هللا يضر - صاعلا نب ورمع نع يور الو

 نع یک + اه اا ا ىلص - هللا لوسر ناك لا

 اه كلام لاق « اهمايص

 إذ” ~۲

 . اموی هدعب وأ هلبق اوموصو دوهيلا

 ما 0 00
 : مكيلع ضرتفا

 ٠ رهدلا موص اهيزنت هرکی

 LE : عئانصلا عئادب

 )1۹۹١( ٠ يراخبلا )١۹۲۳( يحضالا مويو رطفلا موي موصلا نع يهنلا باب : ملسم هاور

 ۲٤/۲ : يمرادلاو )۲٤۱۸( قيرشتلا مايأ مايص باب : دؤادوبأو 775/ : أطؤملا ف كلام هحرحأ

EE ) 

ONA, 7 

 نأ اذه يف هتهارك ئععمو) (« نسخ :لاقو )۷٤٤( تبسلا موي موص يف ءاجام باب : 0 5

 نباو (TTI) دؤادوبأ رظناو (تبسلا موي مظعت دوهيلا نأل؛ مايصب تينيلا موي لجرلا صخب
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 ( رطفأ الو ماص ال : رهدلا ماص نميف - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل

 . "” رطفي ملو مصي م وأ
 برشو لكأ ريغ نم ادعاصف نيموي موص وهو : لاصولا موص هركي ا
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 "0 م 1 E ةالصلا هيلع - هلوقل

 89 لاصولا نع 0 - ملسو هيلع هل لص
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 قف

 . حيحص هدانسإ (1۹۸) رهدلا موص يف ءاجام باب: يذمرتلا هاور
 . ۲۰۲ |۳: نيدباع نباةيشاح
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 1۳ ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلا ماك أ

 ٩ جحلا باتك

 وهو ةرم رمعلا يف عيطتسم غلاب لقاع ملسم لك ىلع نيع ضرف جحلا

 . عامجإلاو ةنسل اسل او باتكلاب هتيضرف تتب ب « مالسإإلا ناكر أ نم سماخلا نكر لا

 ِتْيَبْلا ٌجِح سالا لع هليو ل : ىلاعتو كرابت هلوقف « باتكلا امأ
CIE ae aR َقْييَلْعْلا نَع ئَغ هللا ناق َرَمَڪ ْنَمَو ايس ِهْيَلإ عاطقش ) 

 ىلع مالسإلا ىب : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقف « ةنسلا امأو

 ‹ ةالصلا ماقإو هللا لوسر ادمحم 5008 ١ الإ هلإ ال نأ ةداهش : سمح

 9 نامر ماض جحلاو « ةاكزلا ءاتيإو

 ةرم رمعلا يف جحلا بوجو ىلع ل | تعمجأ دقف « عامجإلا امأو

 (© عيطتسملا ىلع

 جحلا ةيضرف طورش

 : ا
 ِنَم ِتْيَبْلا جج سالا لع هلو : ىلاعتو كرابت وقل ؛ ؛  مالسإلا ١-

 « صوصخم لعفب صوصخم نمز يف صوصخم ناكم ةرايز وه :اعرشو مظعمل دصقلا : ةغل جحلا

 رهشأ وه : صوصخنملا نمزلاو « ةفرعو ةبعكلا وه: صوصخملا ناكملاو « باهذلا يه : ةرايزلا

 ةنس رخاوأ يف ضرف جحلا و « ةنيعم نكامأ ىلإ جحلا ةينب امرحم تاي نأ : صوصحملا لعفلاو « جحلا

 وهو ۳۹۸ /۳ : نيدباع نبا ةيشاح « 17-717 / يهقفلا سوماقلا « حيحصلا ىلع ةرجملا نم عست

 . ۱۷۲ /۲ : عئادبلا ۷ |۲ : يللا وبا ةمولعملا رومألا نم

 : نارمع لآ ةروس
 00222 عام

 .. 6١8ه - ۳۹٩ /۲ : بيهرتلاو بيغرتلا : رظنأ « ةريثك كلاذ يف ثيداحألا تدرو دقو
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 . رفكلا لاح يف جح ام دتعي الو مالسإلا ةجح هيلع بجي ملسأ مث رفاكلا جح ول نح 7

 ف

 هيف



 اا 1٤

 يبارعأ امبأ : لاق هنأ - ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا نع يور الو 3 3

 . "9 رجاه اذإ مالسإلا ةجح هيلعف ججح رشع ولو جح
 . كولمملا ىلع بحي الف « ةيرحلا -5؟

 هيلعف ججح رشع جح دبع امبأ : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل

 . "9 قتع اذإ مالسإلا ةجح

 . لقعلا -«

 يضر - يلع ىور امل ؛ نيفلكع اسيل نونحباو يبصلا نأل ؛ غولبلاو 2
 نع ملقلا عفر : لاق - ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا نع - هنع هللا
 يح مئانلا نعو « قيفي نح هلقع ىلع بولغملا نونجا نع : ةثالث

 . 9 هلتحي ىح يبصلا نعو « ظقيتسي
 دعب مالسإلا ةجح هيلع بجيو « حيحص ريغ هجحف نونحجا جح ولف

 , اعوطت ناكو . 7 هجح حص يبصلا جح ولو « عاطتسا نإ هضرم نم ةقافإ
 . مالسإلا ةجح هيلع بحبو يببصلا غلب اذإف

 يح ةجح هل يهف يبصلا جح اذإ : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل

 اذإف « ةجح هل يهف يبارعأ جح اذإو « ىرخأ ةجح هيلعف لقع اذإو « لقعي
 , )7 ىرخأ ةجح هيلعف رحاه

 . ۲/۱۷۲: عئادبلا «4۷ : نارمع لآ ةروس ا
 . مالسإلا ةجح هيلعف ملسأ مث مالسإلا لبق جح اذإ هنأ هانعمو « يبهذلا هقفاوو ۲۸۹/٤ :مكاحلاهاور "7
 . ۲/۱۸۲ : عئادبلا ش )(
 ةياهألا مدعل الصأ دقعني مل نونحناو رفاكلا مارحإ نأ رفاكلاو نونجباو يبصلا جح نيب قرفلاو 0

 . ۱۸۳ /۲ : عئادبلا . بطاخ ريغ هنوكل ؛ مزال ريغ هنكل احيحص عقو لقاعلا يبصلا مارحإو
 . صيخلتلا يف يهذلا هقفاوو :۳۸۹/٤ مكاحلا هاور 5
 . صيخلتلا يف يبهذلا هقفاوو هححصو « 6/١ : مكاحلا هاور 0



 . ةكم ىلإ لوصولا ىلع ةردقلا يهو : ةعاطتسالا -ه
Eeدبس هي عاطقش 'ءا نَم ِتْيبلا ٌجِح اَلا لع ِهْليَو و :ىلاعتو كرابت هلوقل 0  

 ظ ةعاطتسالا ماسقأ

 . ةثالث عاونأ ةعاطتسالا

 دعقملا نمزلا ىلع 34 الف < ندبلا ةحص و . ةيندبلا تو

 ی هر | ناطلسلا لوا
E, 7 00 ١ ْ 02 وا درا كرابت هلوقت ۲  

 E - هنع هللا يضر - ياا

 ه س محق: لو هلع ليج د ییا بيب 1 5

 . ةكم نع يئانلا قح يف ةلحارلاو دازلا كلم يهف : ةيلاملا ةعاطتسالا :يياثلا

 يبنلا ىلإ لحر ءاج : لاق - امهنع هللا يضر - رمع نبا نع يور ال

 لاق ؟ جحلا بجوي ام ! هللا لوسر اي : لاقف - ملسو هيلع هللا ىلص -

 2,29 " ةلحارلاو دازلا"

 ةكم ىلإ هغلبي ام رادقم لاملا نم كلمي نأ وه « ةلحارلاو دازلاب دوصقملاو

 ن ل ر 7
 ةعاطتسا اهنم دارملاو « جحلا بوجول ةعاطتسالا طرش ىلاعت ق ل ر
 و تافالا نع ندبلا ةا تاسو لک نمو تالآلاو ثنايشالا ةمالاست يهو < فيلكتلا

 الو « ندبلا ةمالس نمدب الف «ةيندب ةدابع جحلا نأل ؛ جحلا رفس يف هنم دب ال امج. مايقلا نع عناملا

 . ۲/۱۸٤ : عئادبلا « عناملا عم ةمالس
 . (40/) مرهو هنامزل زجاعلا نع جحلا باب : ملسم هاور
 دنع هيلع لمعلاو : لاقو )۷٤١( ةلحارلاو دازلاب جحلا باجيإ يف ءاج ام باب : يذمرتلا هاور

 . (۲۸۸۷) ةحام نبا :رظنا « يلا نأ ملعلا لهأ
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 0 ةنسلاو باتكلا ءوض یف ءاسنلاماکحأ

 نع الضاف « ريتقت الو اهيف فارسإ ال طسو ةقفنب ايشام ال ابكار ابايإو اباهذ
 . هنويد ءاضقو همدخو هلايع ةقفنو هثاثأو هبايثو هحالسو هسرفو همداخو هنكسم

 بكارم ةدلب لك يف اذكو ءاندلبل ةرئاطلا ةلحارلا لحم لحي مويلاو
 نم هيلإ جاتحي ام رئاس هدنعو « ةلحارلا ىلع ردق نمف « اهي جاجحلا بهدي
 مهقح يف طرتشت ال اطوح امو ةكم لهأو « جحلا هيلع بحو « ةقفن

 . دوزتلا مهيلعو يشملا ىلع مهنم ردق نمل ةلحارلا

 . 271 ىو دالا َرَْخ قاق اودَوَرَتَو ] :ىلاعتو كرابت هلوقل
 .  ةمالسلا ةبلغب انمآ قيرطلا نوكي نأ يهو : ةينمألا ةعاطتسالا :ثلاثلا

 . دبس هَل عطا نم ل :ىلاعتو كرابت هلوقل
 كلت ةأرملل يفكت ال نكلو « ءاسنلاو لاحرلل ةماع طورشلا هذهو

 . مرح وأ اهحوز اهعم نوكي نأ اهيلع جحلا بوجول دبال لب اهدحو طورشلا

 الو « مرحم يذ عم الإ ةأرملا رفاست ال : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل

 نأ ديرأ ينإ ! هللا لوسر اي : لحر لاقف « مرح اهعمو الإ لحر اهيلع لخدي
 . © اهعم جرحأ : لاقف « جحلا ديرت تأرماو « اذكو اذك شيح يف جرحأ

 ANE ةروجبا ا

 هيف كالهلا ةبلغ وأ « قيرطلا عاطق وأ ودع دوحوك « هيف ريسلا قئاوع نم قيرطلا ولحن هب دوصقملاو 9

 . جحلا بجي مل نمألا مدعنا اذإف « ناك ببس يأل |
 امك « قيرطلا نمأ نودب ةعاطتسا الو « ةعاطتسالا طرش ىلاعت هللا نإ « :٩۷.۰ نارمع لآ ةروس
 . (عئادبلا) ةلحارلاو دا زلا نودب ةعاطتسا ال

 . (۱۷۲۹) ءاسنلا جح يراحبلا هاور

(۳) 

(6) 



 00 ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلاماكحأ

 . ةلدألا مومعل ؛ 27 مرحما طرش يف زوجعلاو ةباشلا نيب قرف الو

 ردق اهتميق غلبت يلح امل تناك وأ ثاريم نم اضرأ تكلم اذإ ةأرملاو

 ال اها دوو ان اسال ج اع سراي ا اهر وة اردا

 . افنآ رم امك مرحم وأ جوز عم الإ رفاست

 وأ ةبارقب ديبأتلا ىلع اهتحكانم هل زوجي ال يذلا وه ةأرملا جحل مرحما

 مكح يف جوزلاو « اهجوز نباو اهجوز بأك حاكنب ةرهاصم وأ عاضر
 .  اهتنايصو اهظفحو دوصقملا لوصحلا انه مرح ا

 مويلاو هللاب نمؤت ةأرمال لحي ال : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل

 وأ اهنبا وأ اهوبأ اهعمو الإ ادعاصف مايأ ةثالث نوكي ارفس رفاست نأ رحآلا

 .  اهنم مرحم وذ وأ اهوحأ 0
 . ةافو وأ قالط نع ةدتعم ةأرملا نوكت ال نأ اضيأ طرتشي

 . 1 َنْجْرْحي ال i 1 لامر رب املا
 تادتعملا در هنأ - امهنعهللا يضر - رمع نب هللا دبع نع يور املو

 . ةفيلحلا يذ نم

 نم نهدر هنأ - هنع هللا يضر - دوعسم نب هللا دبع نع يور املو

 . 29 ةفحجلا

 .نم دنهلا ءاملع ضعب زاجأ نكلو روهمجلا لوق اذهو « مرحلا طرش يف ءاوس نهلك ءاسنلاف اذه يلعو 67
 ال يتلا زوجعلل هللا امهمحر يريمشكلا هاش رونأ دمحم نيثدحما متاخو يوناهتلا تمألا ميكحك ةيفنحلا
 . ايعرش امرحم دجوت مل اذإ نهمراحم عم نهو تاقثلا ءاسنلا نم ةنومأملا ةقفرلا عم مرح الب جحت نأ يهتشت

 . نامزلا داسفل اننامز يف اهتنب جوز عم ةباشلا ةرهصلاو اعاضر اهيحأ عم رفاست ال : اضيأ اولاق نكلو 6“

 . اهتنايصو اهظفح وهو اهعم هرفسل دوصقملا لوصحل "'
 . )١575( دواد وبأو ۰ ني ل Es ملسم هاور 7

 . :٠ قالطلا ةروس

 . ۲/۱۸۸ : عئادبلا

(°) 

(1) 



 )۱( مارحإلا

 ١- جحلا لاعفأ ءادأ زاوحل طرش مارحإلا .

  5عم 85 ف رحال التلبية  .

 م هب دصقي

 ْ .“لستغاو هلالهإل درحت - دبي
Eيي ب يس يل حال  e 

 اشا

 نالستغت كقول ىلع اتت | ذإ ءاسفنلاو ضئاحلا : لاق - ملسو هيلع هلل

 يف لحد اذإ وأ مارحلا رهشلا يف لحد اذإ لحرلا مرحأ : لاقيو « مرحأ ردصم : ةغللا يف مارحإلا 0
 اي ص لاقي هنم و « كهتنت ال ةمرح
 . ۳/۱۸۹۷ : يرهوجلل "حاحصلا " يف اذك بيطلاو ءاسنلاك

OE SEAN او cls وق eg هيلا نصوص RS 

 ٤٠٤/٣« : نيدباع نبا ةيشاح : اب دتعي مل هبلقب اهركذ ولف « ناسللاب نوكت نأ دب الف يبل اذإو

 1/:ةيادهلا ۲٠/٠ . (

 . :۱/۲٠۱۷ ةيادملا ٤۳٤/۳ : نيدباع نبا ةيشاح
 . (1775) يمرادلاو .بيرغ نسح : لاقو )۷٠٠( مارحإلا دنع لاستغالا يف ءاج ام يذمرتلا هاور

(0 

6 



 96 ةنسلاو باتكلا ءوض ىف ءاسنلاماكحأ

 . © تیلاب فاوطلا رغ ا ا نايضقت و نامرحتو

 . سأرلا رعشو ةيحللا حيرستو

 نيليسغ وأ نيديدح نيبوث سبليو ةطيخملا بايثلا نم لحرلا درجتيو ٤-

 .ارازإو ءادر

 قلطنا : لاق - امهنع هللا يضر - سابع نب هللا دبع نع يور ال

 ت کک ی یا ای ی ےک ی یک ایا وه ه ءادرو

 .  دلحلا ىلع عدرت ىلا

 . ةرفعزملا الإ ةطيحملا بايثلا نم تءاش ام سبلت ةأرملاو س ©

 - هللا لوسر عمس هنأ - ع هللا يضر - رمع نب هللا دبع ىور امل

 ار + هيناقيلاو نرالا نع نوار وب اصلا یا - ابر اغا نام
 ناولأ نم تبحأ ام كلاذ دعب سبلتلو بايثلا نم نارفعزلاو سرولا سم

 .  اصيمق وأ ليوارس وأ ايلح وأ از وأ ارفصعم بايثلا
 امهنع هللا يضر - سابع نبا ىور امل ؛ نيضيبأ انوکي نأ لضفألاو

 «ضايبلا مكبايث نم اوسبلا : لاق - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر نأ -

 .  مکاتوم اهيف اونفكو مكبايث رايخ نم اهإف

 . حيحص هدانسإ (871):يذمرتلاو جحلاب لمت ضئاحلا باب : دواد وبأ هاور 6"

 اهرثأ يقبي يأ دلجلا عدرت(555١) 0 ةيدرألاو بايثلا نم مرح سبلي ام: يراحبلا هاور 59

 . دلجلاب قزلتو

 . حيحص هدانسإ )٥۷۳١( دمحأو )١557(« مرحلا سبلي ام باب : دواد وبأ هاور 1
(٤( 

 دواد وبأو < س : لاقو (415) نافكألا نم بحتسي ام : يذمرتلا هاور

 . )۱٤١١( ةجام نبا )١۲۹(



 5 ةنسلاو باتكلا ءوض ىف ءاسنلإماكحأ

 او ا ن يا نا فا يم 5

 لوسر بيطأ تنك : تلاق - اهنع هللا يضر - ةشئاع نع يور امل

 نأ لبق “ هلحلو « مرحي نأ لبق همارحإل - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا
 .  تیبلاب فوطي

 . © ةهوركلا تاقوألا ريغ يف مارحإلا نيتعكر ءادأ بحتسيو -۷

 يذ دجسم ياي هنأ - امهنعهللا يضر - رمع نبهللا دبع ىور ال
 مث « مرحأ « ةمئاق هتلحار هب توتسا اذإف بكري مث « نيتعكر يلصيف ةفيلحلا

 (© - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر تيأر اذكه : لاق
e 

 : عاونأ ةثالث ىلع جحلا مارح

 دارفإلا مارحإ 0-9
 ةثالثلا عاونألا هذه نم لضفألا

 ملسو هيلع هللا ىلص - يبلا نأل ؛ دارفإلا مث عتمتلا مث لضفأ نارقلا ١-

 يضر - سنأ ىور امك. عادولا ةجح يف ةرمعلاو جحلا نيب نرق -

 : لر و ةيلغ هللا لع د ا لوعر تعما لاق هلا

 . بابللا يف امك هبوث بيطي ال نأ يلوألاو حتفلا يف امك امهدنع اضيأ بوثلا يف زوجي ليقو 60
 هريغو بيطلا هب لحي يذلا قاحلاو يمرلا دعب لالحإلا "تيبلاب فوطي نأ لبق هلحل" : هلوقب دارملل '"'

 . ءاسنلا نم الإ هدعب عنمب الو

 )6 .) ملسمو )٤١۹( مارحإلا دنع بيطلا : ئرانلا ةاور
 . 4۳۲/۳ : نيدباع نبا ةيشاح

 . )١455( ةلبقلا لبقتسم لالهإلا : يراخبلا هاور ؟”

() 

 ف ا



 ۲۲۱١ ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلاماکحأ

 1 و ةرمع كيبل

 . ةجح ىف ةرمعب دمحم لآ اي اولهأ : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقلو
 يضر ةشئاع نع يور امل ؛ ةثالثلا عاونألا هذه نم تءاش ام زوجيو -؟

eملسو هيلع هللا ىلص  - 

(YT) ظ اا : ١١ 
 ظ مارحإلا يف ةيبلتلا

 ظفل لك يهو « اهماقم موقي امو مارحإلا طورش نم طرش ةيبلتلا

 دا قوس كلاذك و « حيبستلاك ميظعتلا هب دصقي

 ةيبلتلا ظفل

 ‹كيبل كل كيرش ال كيبل « كيبل مهللا كيبل : لوقت نأ يهو ةيبلتلا |

 . كل كيرش ال « كلملاو كل ةمعنلاو دمحلا نإ

eا  

 e ا ادن نزلا
 ولاا 7 ماا

 رمآ نأ نرمأف ليربج ناتأ دل مالسلاو ةالصلا چ هلوقل

 ملسمو )٠٤٠٠١( يراخبلاو )75١( ةرمعلاو جحلا نيب عمجلا يف ءاج ام باب:يذمرتلا هاور (۱)
(517). ( 
 91/1١54" . ١ :ىلعي وبأو :٩/۲۳۱ نابح نباو"/55١ : يواحطلا هاور

 .(1151) يراحبلاو(١٠٠۲) عتمتلاو جحلا دارفأ زوجي هنأو مارحإلا هوجو نايب : ملسم هاور
 . 074/7 : نيدباع نيا ةيشاح .هل مارحإ الف يدملا قسي مل وأ حبسي ملوأ بلي مل و « مرحأ ولف

 ( . )۲٠۲۹( ملسمو )۱٤٤۸( ةيبلتلا باب : يراخبلا هاور
 . اندنع بحاو هسفن عمسي ام ردق امج ظفلتلاو ةيبلتلاب رهجلا يعع . توصلا عفر نأ '“

() 

(۲) 

 ف

 ر



 ۲۲ ( ( ا ٠ ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلام اكحأ

 . “ ةيبلتلاو لالهإلاب مهتاوصأ اوعفري نأ يباحصأ
 ".٠ ةيبلتلاب توصلا عفر ةأرملل بحتسي الو ٣-

 عفرت ال : لاق - امهنع هللا يضر - رمع نب هللا دبع نع يور ال
 ظ 0

 ' اهيف ةيبلتلا بحتست لا عضاوملا

 طبه وأ افرش الع املكو لوزنلا وأ بوكر لا دنع اهراثكإ بحتسي

 مناك ب هزل لك ريد قو ناهنلاو لبللا كاك دنعو « ابكر يقل وأ ايداو
 . © ًضئاحو اًيجو اًثدحمو اًرهاطو اًرئاسو افقاوو اًدعاقو

 هللا ىلص - هللا لوسر ناك : لاق - هنع هللا يضر - رباح ىور امل

 رابدإ يفو « ايداو طبه وأ ةيكأ العو ابكر ينل اذ ! يلي - ملسو هيلع

 .  ليللا رخآو ةبوتكملا
 يلي ناك هنأ : - امهنع هللا يضر - رمع نب هللا دبع نع يورو

 _ .  اعجطضمو الزانو ابكار

 ‹« حيحص نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو )۷٥۹( ةيبلتلاب توصلا عفر يف ءاج ام باب نیترات "7
 . )° ۳) يئاسنلاو )١54( دواد وبأو

 . ٤٥/٣ : نيدباع نبا ةيشاح « اهسفن عامسإ ىلع رصتقت لب

 . )88571١( ةيبلتلاب اًهوص عفرت ال ةأرملا باب : يقهيبلا هاور

 . ؛ 4ه/ ۳ : نيدباع نبا ةيشاح

 نبا هاور دقو يرذنملاو يوونلا هل ضيبو بذهملا يف خيشلا هركذ ثيدحلاهاذه : رجح نبا لاق

 ىلإ هدانسإب هدئاوف يف ةيحان نب دمحم نب هللادبع قيرط نم بذهملا ثيداحأل هجيرخت يف ركاسع

 ديعس قيرط نم لاح لك يف ةيبلتلا باب رمألا ا عرج رع ا ا رروال ١
 يلي ناك هنأ : - هنع هللا يضر - رمع نبا نع « عفان نع « رمع نب هللادبع نع ؛ لاس نب

 . 7/5١5 : بذهملا حرش : ا
 . (0۷۳) يعفاشلا دنسم (۹۲۹ )اهموزل نم بحتسي امو لاح لك يف ةيبلتلا باب : يقهيبلا هاور 0



 E ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسلاماكحأ

  ةيبلتلا تقو

 اهعطقتو رحنلا موي ةبقعلا ةرمج يمر ىلإ « مارحإلا تقو نم ةيبلتلا أدبت
 ظ . ةاصح لوأب

 - هللا لوسر نأ - امهنع هللا يضر - سابع نب لضفلا نع يور امل
 . ° ةبقعلا ةرمج ىمر ىح يلي لزي ملا - ملسو هيلع هللا ىلص

 - ىبلا تقمر : لاق - هنع هللا يضر - دوعسم نب هللا دبع ىور املو

 . © ةاصح لوأب ةبقعلا ةرمج يمر يح يلي لزي ملف - ملسو هيلع هللا ىلص
 ؟ مرخملا جايا

 . بوثلاو رازإلاو ءادرلا رييغتو لاستغالا مارحإلا يف زوجت ١-
 - هنع هلل طر د ا نب نک ني را

 - اب نبا لاق ارقا اسا ب دع ا يضر. نف ني راز
 هلسرأف « لستغي ال : روسملا لاقو « هسأر مرحلا لستغي : >: هنع هللا يضر
 هللا يضر - يراصنألا بويأ يبأ ىلإ - هنع هللا يضر - سابع نب هللا دبع
 ع هيلع تملسف : لاق بوثب رتتسم وهو . نينرقلا نيب لستغي هدحوف - هنع

 - سابع نب هللادبع ئلسرأ نينح نب هللادبع انأ : تلق ؟ اذه نم : لاقف

 - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر ناك فيك كلاسأ - هنع هللا يضر
 هذي = هک هل يضر - بويأ وبأ عضوف : لاق ؟ مرحم وهو هسأر لسغي

 « ببصأ : هيلع بصي ناسنإل لاق مث « هسأر يل ادب ىح هأط أطف بوثلا ىلع
١ 

 دازو (1151) يراخبلاو (؟١١١5) عتمتلاو جحلا دارفإ زوجي هنأو مارحإلا هوجو نايب ملسم هاور 0
 . ةيبلتلا عطق اهامر املف )٠١5١( ةحام نبا

 )931١( عماجلا دنسملا ١٠/٠١٠١ ةعزخ نباو (4۸۸۲)ةرمج يمري ىح ةيبلتلا باب: يقهيبلا هاور
 . ١٠١/75 : ننسلا ءالعإ . نسح هدانسإو : يوناهتلا دمحأ رفظ ةمالعلا لاقو

(۲) 



 ۲٤ > ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلاماكحأ

 . "7 لعفي - ملسو هيلع هللا یلص - هتيأر اذكه : لاق مث « ربدأو امم
 لسغيو لستغي مرحلا : لاق هنأ - نكن تبا ىلا

 ونو

 اهتمت دوعقلاو فقس وأ ةميخوأ ةلظع. للظتلا مارحإلا يف زوجي -5؟
 عم تججح : تلاق - اهنع هللا يضر - نيصحلا مأ نع يور ال

 ءال البو ةماسأ تيأرف « عادولا ةجح - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر
 هبوث عفار رحآلاو « - ملسو هيلع هللا ىلص - يلا ةقان ماطخب ذأ امهدحأو

 oS : ةياور يقو « ةبقعلا ةرمج ىمر ىح رحلا نم ةرتسي

 .. © سمشلا نم هللظي - ملسو هيلع هللا ىلص - يبلا سأر
 . اًرعش فتني ال هجو ىلع قفرب دسدللاو سأرلا كح زوجيو ٣-

 r ماس وع اس

 مر سيل ا تلاقف ؟ هدسج

 .  تککح يلحر

 هسأر مرحلا كح يف لاق هنأ - هنع هللا يضر - رباج نع يور املو

 .  هلمانأ نطبب : لاق

 نأ اه ىلوألا ّنكلو « نيزافقلاو نيفخلاو يلحلا سبل ةمرحملل زوجي -4
 . نيزافقلا سبلت

 ةينثت فاقلا حتفب : نينرقلا )٠١9( ملسمو )١17١9( مرحملل لاستغالا باب : يراخبلا هاور
 اهيلع رج ةبشخ امهنيب دمتو ءانبلا نم امههبشو رئبلا سأر ىلع ناتمئاقلا ناتبشخلا اهو « نرق

 . (ملسم حرش يوون) .ةركبلا هيلع قلعتو « هب رقتسملا لبحلا

(1) 

 . 50/14: ةيلاعلا بلاطملا «حيحص هدانسإ )١١۸۷( هبايث لسغي مرح باب : يقهيبلا هاور
 . )۳۰٠۰( يئاسنلاو (۲۲۸۷) ملسم«(679١) للظي مرحلا ف باب : دواد وبأ هاور
 . (599) هلعفي نأ مرحملل زوجي ام : كلام هاور

 . ٠۳١ /۷ : مارحإلا يف مامحلا لوخد باب : يقهيبلا هاور (3)



 n ةنسلاو باتكلا ءوض ىف ءاسنلاماكحأ

 عطقي ناك - امهنع هللا يضر - رمع نب هللا دبع نأ ملاس ىور ال

 نأ اهتثدح ةشئاع نأ ديبع يبأ تنب ةيفص هتثدح مث « ةمرحما ةأرملل نيفخلا

 نيفخلا يف ءاسنلل صخر ناك دق - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا ل وسر

A 

 - هللا لوسر عم هنأ - امهنع هللا يضر - رمع نب هللادبع ىور امو

 « باقنلاو “ نيزافقلا نع نهمارحإ يف ءاسنلا ىف - ملسو هيلع هللا ىلص

 نم تبحأ ام كلاذ دعب سبلتلو بايثلا نم درك سالو

 . ””ضينمت وأ ليواربم وأ الح اا أ تا ال

 ةيئاودلا ةنقحلاب مسجلا يف ءاودلا وأ مدلا لاخدإو ةماجحلا يف سأب ال -ه

 .زوك ولغ كلاذكو ديرولا وأ مسجلا يف ربإلا قرزو

 مرح وهو مجتحا - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر نأ يور ال

 a نع

 تاهل الك و157 ,o مازحلاو نايمحلا دش زوجي -؟

 ةا كدغ:انيشهقزويغو هره ىلع

 ر : لاق ¬ امهنع هللا يضر - سابع نب هللا دبع نع يور ال

 : (TTATA) دمحأ و( ° ) مرحا سبلي ام دواد وبأ هاور 1

 - صاقو يبأ نب دعس نع يور دقف « ناكمإلا ردقب لئالدلا نيب اًعمج هيلع لمح بدن ى اذه

 ˆ ةشئاعو يلع لوق وهو ء نيزافقلا - تامرحم نهو - هتانب سبلي ناك هنأ - هنع هللا ىضر

 نيزافقلا سبل باب « ثراحلا دنسم : رظناو 2« ۳ : دوهجملا لذب) - امهنع هللا يضر

 E ا ا ا

(22 
 . (01171) دمحأ و )١557( مرحلا سبلي ام دواد وبأ هاور

 a و الا ه) مرحملل ةماجحلا : يراخبلا هاور «)

' 

. ۰ SS oy 



 e ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلامماكحأ

 دنع قرعلا عطقو حرجلا طبرو « سرضلا - ؛ لا 6
 ااا زإ اذكو 00
 ل: ل - اه لا شر ىلع ادب نع ون

 "° ىذألا هنع طامأ هرفظ رسكنا اذإو « ةحرقلا أقفيو « هسرض عزني
 نيفكلا الإ ندبلا ةيقب اذكو هافقو هينذأ ةيطغتب لحرلل سأب الو -۸

 سبل نع ىف - ماسو هيلع ىلص - يبلا نأل ؛  نيمدقلاو
 . نيبروجلاو نيزافقلا

 . هماعطو رحبلا ديص حابي -1

 . رايو مً اً ةُماَعظَو رحب ُدْيَص ك لأ :ىلاعتو كرابت هلو
 ا

aروقعلا بلكلاو ةرأفلاو برقعلاو ةيحلاو بئذلاو ة د . 
 - هللا لوسر نأ - امهنع هللا يضر - رمع نب هلل ا
 نهلتق يق مرحلا ىلع سيل ب باودلا نم سم : ا
 ”.٠ روقعلا بلكلاو « ةرأفلاو « برقعلاو « ةأدحلاو بارغلا : حانح

 - اهنع هللا يضر - ةشئاع نع يور « ۷/٩ ةقطنملا سبلي مرحلا باب : يقهيبلا هاور 5
 ( . هتقفن نم قثوتسيل «سأب امو : تلاقف مرحملل نايمهلا نع تلئس
 . 444/9 : نيدباع نبا ةيشاح

 . )٤ مارحإلا يف مامحلا لوخد باب: يقهيبلا هاور 7
 . ٥۱۳/۳ : نيدباع نبا ةيشاح
 , 95 : ةدئاملا ھه دروس

 . )4٤١١ ةآرملا يف رظني مرحلا باب : يقهيبلا هاور
 . 0 1۹۷) يراخبلاو (۲۰۷۷) مرحلاو لحلا يف باودلا نم هلتق هريغو مرحلا بدني ام ملسم هاور



YY ةنسلاو باتكتلا ءوض يف ءاسنلار ماك 

 ' بئذلاو ةيحلا مرحلا لتقي : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقلو

 ٠ مارحإلا تاروظحم

 لمق وأ ضرمك رذع نم الإ رعشلا نم ءىش ذخأ مارحإلا يف زوجي ال ١-

 . ةيدفلا بحبو « هتلازإ زوجتف « امهريغ وأ

 نف ةّليَع ىذه علي تح مكؤ اقل الو 1: ىلاعتو كرابت هلوقل
 ا ٍةَفَدَصْوَأ ِماَيِص ْنَم ُةيْدِفَف ِهِسْأَر ْنِّم ىَذآ ب وا اًضْيرّم ْمُحْنِم ناگ

 - هللا لوسر نع - هنع هللا يضر - ةرجبع نب بعك ىور الو

 اي معن : لاق ؟ كسأر ماوه كاذآ كلعل : لاق هنا دج ملسو هيلع هللا ىلص

 ةلشار قلخا + = لسو هيلع هللا لص هللا لوسو, لاف ١ هللا | لوسر

 ظ . 2” ةاش كسنأ وأ نيكاسم ةتس معطأ وأ مايأ ةثالث مصو

 براشلا صقو ةناعلا قلحو طبإلا فتنو  رفظلا ميلقت زوجي ال -؟

 . '” ريغلارعش صق اذكو « ندبلا روعش نم امهريغو سأرلا رعشو

 ةمامعلاو ةبججاو ءابقلاو سنربلاو صيمقلاك طيحملا سبل لحجرلل زوجي الو 2

 نيا و ةركشافلاو

 الور 4 ا مرا يل ل: د ا ا هيله ب .ةلوق

 ‹ كارفعز الو سرو هسم ابوث الو « ليوارسلا الو « سنربلا الو « ةمامعلا

 . تاقث هلاجر ٥ : راطوألا لين :رظنأ . ه1 ةبيش يبأ نبا هاور

 . هسار قلحي ىح ةرمع وأ جحب مرحلا ىلع مرحي ام يه

 9 +: :۹١ ةرقيلا ةروس 0

 لسمو (1585) هسأر نم ىذأ هب وأ اضيرم مکنم ناك نمف للاعت هللا لوق : را 7

4 

(00 

.)5١80( 

  0ا ا ملا حوا راو

 ا
0( 5 : ' : 

 . هريغ رعشو هرعش صقي نأ هلف دعب امأو يمرلا لبق اذه



 PS ا ع '”.يزافقلا

 وأ ايلح وأ ليوارس 0007 0 رص هينادلا ف نالا نم تّبحأ ام كلاذ

 نورعي نابكرلا ناك : تلاق - اهنع هللا يضر - ةشئاع نع يور ال
 انب اوذاح اذإف « تامرحم - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر عم نحنو ان
 .  هانفشک انوزواح اذإف « اههجو ىلع اهسأر نم اهبابلح انادحإ تلدس

 ظ ظ سأرلا ةيطغت لحرلل زوجي ال -4
 ا لا نيس يع ني لع دج ل قرن

 . "9 هسأر يف لحرلا مارحإو اههحو يف ةأرملا

 وبأو )١5147( : يراخبلا(۲۰۱۳) حابي ال امو ةرمع وأ جحب مرحملل حابي ام : ملسم هج رخأ (1)
 . (۸۳۳) يذمرتلاو (18١؟5) دواد

 . ءوضولا يف رم ام وه مارحإلا يث هجولا دح
 . هليصفت رم دقو « بدن یھ اذه

 . حيحص هدانسإ )٥۷۳١( دمحأو )١555(, مرحلا سبلي ام باب: دواد وبأ هاور
 يف بلطم « راتحلا در : رظنا . تنظ وأ ةنتفلا تيشح اذإ اهيلع بحي لب : لو 7

 . ةرايزلا فاوط

 . 55856 دمحأ و (۲۹۲۹) ةجام نباو )7”"١5( اههحو يطغت ةمرحملا يف باب : دواد وبا هاور
 . (۲۷۹ ٤)ێطق رادلا ننس اا باب: يقهيبلا هاور و



 ۲۹ ا فانكتلا وص ي اا

a 0اج رار  

 ال : - اهنع هللا يضر - ةملس مأل - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل

 .  بيط هنإف ءانحلا يسمت الو « ةمرحم تنأو يبيطت

A ا ٦ N 

 E م ْمُكْيَلَع َمّرُحَو :  ىلاعتو كرابت هلوقل >

 يس ياس بوم د

 اَلَو َقْوُسُق الو َتَفَر الف چلا نيف صرف ْنَمَق : ىلاعتو كرابت -

 د اعا يصرع هيلث مال د كار اا هيلع د كأ
ee 

 . 2” بيط هنإف « ءانحلا يسم الو « ةمرحم تنأو يبيطت

 عسجب) مالك هيفو سسح هثيدحو ةعيشل نبا هيف :يمثيملا لاق )١34155( ريبكلا يف يناربطلا 00 0

 . :٤۹۸/۳ دئاوزلا

AON 

 ثفرلا مايصلا ةليل مكل لحا : ىلاعتو كرابت هلوقل « عامجلا : ثفرلاب دارملا ٠۹۷ : ةرقبلا ةروس 57

 ءاسنلا نايشغ ثفرلا : - امهنع هللا يضر - سابع نبا لاقو ١41( : ةرقبلا) مكئاسن ىلإ

 م : ريثك نبا ميسفت) « كلذ وحن مالكلا نم شحفلاب اه ضرعي نأو  زمغلاو لبقلاو

 . نيراكملاو مدخلاو ءاقفرلا عم مو لادجلابو « اهلك يصاعملا : قوسفلابو

 EE نيدباع نبا ةيشاح « سأرلاو هجولاو قاسلاو ذحفلاك هئاضعأ نم -

 | عمجب) ماكو نسح هئيدحو ةعيهل نبا هيف يملا e ريبكلا يف يناربطلا هاور 7

 . 3 دئاوزلا



 ا ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلاماکحأ

 . "7 قافترالا لماكتب لماكتت ةيانجلا نألو

 . ةيانحلا ر hb ره نب زا هيلا -
 ع ءانحب اهدي أرملا تبضح وأ ءانحب هتيحل وأ ار جرا يو نو دس

 . بيط ءانحلا نأل « مد امهيلعف

 - اهنع هللا يضر - ةملس مأل - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل
 .  بيط هنإف ءانحلا يسمت الو « ةمرحم تنأو يبيطت
 ناك نإو . مد هيلعف ةلماك ةليل وأ الماك اموي اطيخم لحرلا سبل نإو -4

 ف كل رفقا

 . مد هيلعف الماك اموي امهدحأ نم عبرلا و ا سرلا وأ هحولا يطغ نإو س ©

 ةيطغت نأل ؛ اههحو نع فاحت ملو « اههحو ةأرملا قطغ ول كلاذكو

 . 7 اهيلع مارح هحولا

 وأ اهطبإ ! تقلح اذإ ا ا

 ب

 رفاظأ وأ « اعيمج اهيلحرو اهيدي رفاظأ دحاو سلجم يف تصق نإ -۷
 عامجإل ؛ مدلا اهيلعف ةدحاو لحر وأ ةدحاو دي رفاظأ وأ طقف اهيدي

  0نيدباع نبا ةيشاح : ۳/٩ ٠ « ةيادهلا : ١| ۲٤١ .

 عمجب) مالك هيفو نسح هثيدحو ةعيف نبا هيف :يمئيهلا لاق )١1457( ريبكلا يف يناربطلا هاور
 . :٤۹۸/۳ دئاوزلا

 © ةيادحلا : ١| ۲٠۷ .

 . اههجو يف ةأرملا مارحإ نأل « ١/ ۲۷١ : ةيجلاولولا ىواتفلا “
 . ٥٠۳/۴۳ : نيدباع نبا ةيشاح 21/7717 : ةيجلاولولا ىواتفلا
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 Y1 لا تانكتلا وخ قءاشقلا اأ

 نأب سلجم ا ددعت نإو .رذع الب مرحملل رفظلا ملق ةمرح ىلع ءاملعلا

 ددعتي دحاو سلجم يف اهيلجر رفاظأو سلجم يف اهيدي رفاظأ تصق
 اا دد يو ءاوملا

 اهيلعف « اهيلجرو اهيدي نم ةقرفتم رفاظأ ةسمح نم لقأ تصق نإو -۸

 د

 E وأ هيلإ تراشأ وأ ربلا ديص تلتق اذإو -

 ّلَتَق ْنَمَو ٌمُرُ ْمُكنآَو َدْيَّصلا اوت ال اونم َنْيِدلاَهُياَي] : و
 ةي اهئ ق لثَع اود وب مني یتا نم لق ام لَم ءو اَدَيَعَتُم مڪي

 مرت لو قزم كل لثخال یکدم مت ركل فكل
 لزنأ ةوهشب اهسمل وأ اهلبق وأ جرفلا نود اميف هتجوز مرحلا ئطو اذإ -

 تناك ولو ةأرملا ىلع مدلا بجي اذكو « مدلا هيلع بجو لزني ملوأ
 . ةهركم

 « هاتأ 0 امهنع هللا يضر - د ا كيه نع عورتا

 قيس كلن : لاقف « توهشب تفذحف مرح انأو قأرما تلبق نإ : لاقف

 . )7 كجح متو « امد قرهأ

 مد هيلعف مرحم وهو لبق نم : لاق ميهاربإ نع يور املو

 يف نايضميو ةاش اهيلعو اههجح دسف ةفرعب فوقولا لبق عماج نمو ١١-
 . لباقلا ماعلا يف هنايضقيو جحلا

(5) 

 .511"/ : نيدباع نبا ةيشاح 2١/717177 : ةيحلاولولا ىواتفلا 0

 . ۲۷۱ /۱: ةيادحلا 1/۳ : غ نبا ةيشاح ١/۲۷۷ : ةيجلاولولا ىواتفلا 7

 ر 7

 . حيحص هدنسو « هال : ٠ راثآلا "دم هيرو
2 

 | . حيحص هدنسو « ه1" : " راثآلا " يف دمحم هحرحأ



 ۲۲ ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلاماكتحأ

 رره ار اط ن نا ,ىلعو هياط نع سه نأ قورنت

 ERE هلهأ باصأ لجر نع اولئس - مهنع هللا يضر

 . 2" يدهلاو لباق نم جحلا امهيلع مث امهجح ايضقي نح امههحول ناذفني
 ر عب يالا

 ناك اذإف « امكدلب ىلإ اعحراو امككسن ايضقا : لاق مرحم وهو هتأرما ىلع

 ايضقت يح ايقتلت الو اقرفتف امتمرحأ اذإف نيجاح احرحاف لباق ماع

 7 ده ردها ا

 دحاو لك ىلعو امهجح حص ةفرعب فوقولا دعب هتأرما عماج اذإو -5
 . ةندب امهنم

 لبق ةفرع كردأ نم « ةفرع جحلا : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل

 ٠ هجح مت دقف رحنلا موي يف رجفلا عولط
 اذإ : لاق هنأ - امهنع هللا يضر - سابع نب هللا دبع نع يور املو

 متو هجح نم يقب ام يضقيو « ةندب هيلعف تافرع نم ضيفي ام دعب عماج
٤ 
Ten 

 وأ رحلا ةدش وأ ىمحلاك رذعب مارحإلا ت تاروظحم نم ائيش تبكترا اذإ -7
 تءاش نإو « مرحلا ٍفةاش تحبذ تءاش رک ق اھ درا

 تءاش نإو ماعطلا نم عوصأ ةثالثب نيكاسم ةتس ىلع تقدصت

 ظ . مايأ ةثالث تماص

 ف نقال هيأ اًضئرت كلي ناك" و لا و كرا هلو

 N a ااو 5"

 TY /۷ جحلا دسفي ام باب : قهيبلا هاور 0

 e اا E يصلابطلا ددوتسو 6 ماكل باب: ئطق رادلا هاور "7

 . حيحص هدنسو « 57 : راثآلا " يف دمحم هجرخأ ا



 او بنانكتلا يضف قى ءاسلا ساكتحا

ET 7 7500 : 2  

 . 2" ( ٍِكمْذوَآ ٍةَقَدَصْوآ ِماَيِص ْنَم

 وأ « ةاش كسنأ : لاق « معن : لاق ؟ كسأر ماوه كيذؤيأ : -- هلع
 .  نيكاسم ةتس ىلع ماعطلا نم "7 اقرف معطأ وأ مايأ ةث

 ع

 ةرايزلا فاوط فاط نم الإ ةاشلاب ىدأتي مدلا هيف بجي عضوم لك ٤-

(1) 

(۲) 

() 

(5 

 ةندب هيلعف ةفرعب فوقولا دعب عماج وأ ابنح

 . عصا ةئالث : قرفلا

 . هجيرخن رم دق

 ۰ :Y حتف عم ةيافكلا

 "ا 3



 E ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلاماكحأ

 تيقاوملا

 وأ جحلا ديري نم ىلع هيف مارحإلا بحي يذلا ناكملا وه تاقيملا

 ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر نيعتب تيقاوملا هذه تنيعت دقو ةرمعلا
 لهألو © ةفحجلا ماشلا لهألو © ةفيلحلا وذ ةنيدملا لهأل تيقاوملاو -

 اذكو قرع تاذ قارعلا لهألو  ململي نميلا لهألو 7 لزانملا نرق دحب
 . اهلهأ ريغ نم امي رم نمل يه

 هللا لوسر تقو : لاق - امهنع هللا يضر - سابع نبا نع يور امل

 الا ماشلا لهألو ةفيلحلا اذ ةنيدملا لهأل - ملسو هيلع هللا ىلص -

 نهيلع ىتأ نملو نه نهف: لاق « ململي نميلا لهألو لزانملا نرق دحب لهألو

 هلهأ نم هلهمف نود ناك نمف «ةرمعلاو جحلا ديري ناك نمل نهلهأ ريغ نم

 ةكم ىلإ ابهاذ ةرونملا ةنيدملا نم رتيم وليك رشع ةعبرأ وحن ىلع يهو « يلع راي باب نآلا يمست 2"
 . ةمركملا

 نم لايمأ ةعبرأ وحن ىلع - ملسو هيلع هللا ىلص - يبلا نمز يف ةريبك ةيرق تناكو « ةفحجلا

 « جاجحلا اهكلسي بلا ةداحلا امي رمي الو نآلا ةسردنم اهنكلو ةكم ىلإ ابهاذ رسيألا بناحلا ىلإ غبار
 : ينربلا يملا قشاع ةمالعلا لاق امك .امب نوري مهنأ امل ؛ ةفيلحلا يذب نومرحي ماشلا لهأ عيمجو
 اهمساو « مهلصأتسا يأ اهلهأ فحجو اهب لزن ليسلا نأل كلاذب تيم « ةفحملا : يماشلا لاقو
 الإ اهفرعي داكي ال ةيفح موسر الإ اه قبب ملو اهمالعأ تبهذ دق :ليق نكلو ةعيهم لصألا يف
 . ملعأ هللاو يداوبلا ضعب ناكس
 هنم نومرحي ةيحانلا كلت نم ةكم نومدقي نيذلا قرشملا لهأو دجنلا لهأل وهو : لزانملا نرق
 . هتاذاحم نموأ

 وهو ةمركملا ةكم ىلإ نيمداق نميلا لهأ هب رمي لبج وهو "هيدعس" ' نامزلا اذه يف يمستو ململي 0
 | . ب اضيأ دنهلا لهأل تاقيم

(0 

(") 



 ٣ ا ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلاماكحأ

 . "9 اهنم نولهي ةكم لهأ يح كلاذكو

 هيلع هللا ىلص - يبنلا نأ - اهنع هللا يضر - ةشئاع نع يور املو
 . "27 قرع تاذ قارعلا لهأل تقو - ملسو

 '” مارحإ ريغب تاقيملا ةزواجم

 وأ جحلاب مرحي نأ ةكم لوحد وأ مرحلا لوحد ديري نم ىلع بجي ١-
 وأ ارحب وأ ارب تاقيملا زواج نإو .  ةحايس وأ ةراجتل ول و ةرمعلا
 ظ . مد همزلو مثأ مارحإ الب اوح

 . © مارحإب الإ تقولا اوزوجت ال : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل
 واع نا د اغ ا | يضر - سابع نب هللا دبع ىور الو

 , ° ؟رمتعم وأ احاح الإ - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر

 . "9 امرمحم الإ ةكم دحأ لحدي ال : هنع يورو

 اًتاقيم ىلإ دوعلا اهيلع بجو مارحإ ريغ نم تاقيملا تزواج اذإ -5

 يذمرتلا )١579( يراخب « )۲٠۲۲( ةرمعلاو جحلا تيقاوم باب « جحلا باتك : ملسم هاور 0

  )۱۱۸۳( )7/5١١يقهيبلاو « ۲/۲۳۷ : نيطق رادلاو « ۲۲ : دمحأو : 71/5 .

 : نطق رادلاو « يرذنملا هقفاوو هنع تكسو )١417( تيقاوملا يف باب : دواد وبأ هاور
 . حيحص ثيدح وهو :١/5 يقهيبلاو 5
 2 454/1: ةيادهلا هه 7/8: نيدباع نبا ةيشاح
 وأ جحلا ديري نم ىلع بحاو مارحإلا نإ : فانحألا ءاهقف نم ريثك لاقو ٣/٠١ : ريدقلا حتف
 ةمئألا يأرب ووتفاو . كلذ ريغو ةكم يلاهأ نم ءاقلل وأ ةراجتلا هدصق نم ىلع بحي الو ةرمعلا
 /٠۹۸( ةرصاعم ةيهقف لزاون) نامحرلا هللا فيس دلاخ ةمالعلا ميركلا يذاتسأ مهنم « ةثالثلا
 . دنا يمالسإلا هقفلا عمجبو

 )١7١3070(. :يناربطلا هاور
 . )٠١١715( جح ةدارإ ريغل ةكم لوحد باب : يقهيبلا هاور َت
 : راطوألا لين « نسح هدانسإ : نالقسعلا رجح نبا ظفاحلا لاقو + ليتلا يف ناكوشلا هركذ 5"

. 

(۲) 

(۳) 

(٤( 

(9) 



 نك _ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلاماكحأ

 تاقيملا ىلإ تداع اذإف < برقأ تاقيم يأ 5 وأ « هتزواح يذلا

 ىلإ دعت من نإو « مدلاو مثإلا اهنع طقس ةرمعلا وأ جحلاب تمرحأو

 مثلا طقسي ال مرحلا وأ لحلا نم ةرمعلا وأ جحلاب تمرحأ و تاقيمل
 . مرحلا يف ةاش حبذتو هيلإ بوتتو هللا رفغتست « مدلاو

 هنأل ؛ هتحاحل مارحإ ريغب ةكم لحدي نأ هل « تاقيملا' لخاد ناك نم -۳
x. 

 نيب جرح ةرم لك يف مارحإلا باجيإ يقو ةكم هلوحد رثكي ٠ .

 أى

 . ٣/۲١ : ريدقلا حتف 57“



 ت ا زل ا ا إل ل ل يق ا حجج ۷ ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلا ماكا

 جحلا ناكرأ

 . ةرايزلا فاوطو « ةفرعب فوقولا : نائيش جحلا ناك را

 ةفرعب فوقولا 4

 جحلا : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل ؛ جحلل يلصألا نكرلا وهو

 . © جحلا كردأ دقف رجفلا علطي نأ لبق ةفرع كردأ نمف « تافرع

 ةلاح ىف وأ اهيلع ىمغم وأ ةمئان وأ ةرام ولو تافرعب تفقو اذإ

 شرا زاب هذيلا اج رار و يلب ياو بلو تنل

 . فوقولا
 تا ا اا ا - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل

 . ") كردأ دقف رجفلا علطي نأ لبق

 ةفرعب فوقولا ناكم
 . ةنرع نطب الإ فقوم اهلك تافرع

 نع اوعفراو فقوم تافرع لك : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل
) 

 . “ ةنرع نطب
(۱) 

 ا )١ هرقب ةروس نم:يذمرتلا هاو
 ةجام نباو 0 دواد وبا ( ۰ ) هيلع مثإ الف رحأت نمو هيلع مثإ الف نيموي يق لجعت

 . (4۷۳۷) : يقهيبلاو :)١1140( يمرادلاو )3١15(
 . )٠٠١95( ةفرع كارداب جحلا كاردإ باب : يقهيبلا هاور 0
 يف نااربطلاو (1151) دمحأ (4۷۲۹) يقهيبلا (7177) ةفرعب فول تا ةحاس ن 57

 هلك ةفرع نأ ءاج ام :ملسم ينو 47١/7 : دئاوزلا عمجم : نوقثوم هلاجرو )١١5145( ريبكلا

 مكلاحر يف اورحناف « رحنم اهلك ئمو انهه ترحن«فقوم اهلك ةفرعو انهه تفقو (۲۱۲۸)
 . فقوم اهلك عمجو انهه تفقوو « فقوم اهلك ةفرعو انهه تفقوو



 . "” ءاملعلا عامجإل ةفرعب فوقولا نع اهيف فوقولا ئزج الو
 ةفرعب فوقولا نامز

 عولط ىلإ ةفرع موي نم سمشلا لوزت نيح نم ةفرعب فوقولا نامز
 .رحنلا موي نم يناثلا رجفلا

 حبصلا نعي هذه انتالص دهش نم : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل
 . "7 هجح مت دقف « ارا وأ اليل كلذ لبق ةفرعب فقو دقو

 ءاوس اهمدعو اهفوقو ناك تقولا اذه ريغ يف ةفرعب تفقو ولف
 ا دعب نق ا امر الر لبق فتوي ول اذك

 + اا تار فر س > هاو فلا لع ر
 ,  جحلا هتاف دقف ليلب تافرع هتاف نمو « جحلا كردأ

 ىلإ سمشلا لوزت نيح نم ةفرعب فوقولا نم بحاولا رادقملاو
 . سمشلا بورغ

 هيلع هللا ىلص - يبلا نأ - امهنع هللا يضر - ةماسأو يلع ثيدحل

 ٠ .© سمشلا تباغ نيح عفد - ملسو
 مات حيحص اهجحف « ةفرع تزواجو بورغلا لبق اهنم تجرح نإف

 ا a قاما ىلع ةاملعلا وحلا: را ةعاورا لاق (1)

 ) ةجام نباو )١95٠0( دواد وبأ و )۸۹١( عمجيب مامإلا كردأ نميف ءاج ام باب : يذمرتلا هاور
 ظفلو : دمحأو ناربطلاو يذمرتلا هركذ امك ثيدحلا ردصو « )۲۸۲١( ةعيزخ نباو (7

 كردي ملف - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر دهع ىلع جح هنأ سرضم نب ةورع نع : يناريطلا
 لوسر اي : لاقف « اعمج أف عحر مث اهنم ضافأف « تافرع ىلإ قلطناف عمج وهو « اليل الإ سانلا
 عمجب ةادغلا ةالص انعم يلص نم : لاقف ؟ جح نم يل لهف < « نلحار تيضنأو يسفن تلمعأ ! هلل

 . هثفت يضقو هجح مت دقف اراه وأ اليل تافرع نم كلاذ لبق ضافأ دقو ضيفي ىح انعم فقوو ؛
 ظ يلا باتك عئانصلا عئادب : رظنأ 5
 . )٠٥٤۹( تيقاوملا باب: ئيطق رادلا هاور 7

 . )١541( ةفرع نم ةعفدلا باب : دواد وبأ و ۲۷۷ : دمحأ هاور

(۲) 

 ىف



 8 00 ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلامماكمحأ

 ايا

 ییا أ ءاسفن وأ ضئاح وأ

 نيح - اهنع هللا يضر - ةشئاعل - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل

 ° "يرهطت يح تيبلاب يفوطت ال نأ ريغ جاحلا لعفي امك يلعفا ' : تضاح
 . - ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا رمأب اضئاح ةفرعب -اهنع هللا يضر- ةشئاع تقفوف

 ° ةرايزلا فاوط
 . جحلا نكر ناث ةرايزلا فاوط
 . 2014 َقْئتَعْلا ِتْيَبلاب اوُفَوَظَيلَو :  ىلاعتو كرابت هلوقل

 مو ورم يح اهنع هللا يضر - ةشئ ةشئاع ثيدحلو

 : تلقف ؟ يه انتسباحأ - وع نم يبلا لاقف « ع ادولا

 ا ىلص - يبلا ٠ تلا تناطو ١ هللا لوسر اي: تا

 ي ا

 هتابجاو و ةرايزلا فاوط طئارش

 ا n ةينلا نضج 20" ةيلا ك9

 . ۳/۲۳: قئارلا رحبلا ۲/۱۹۳ : عئادبلا 0
 . )5١1( : ملسمو )١550( تيبلاب فاوطلا الإ اهلك كسانملا ضئاحلا يضقت : يراحبلا هاور 0

 فاوطلاو « رحنلا موي فاوطو < و فاوطو « ةرايزلا فاوط : فاوطلا اذه يمسي
 . نكر لا فاوطو ضورفملا
  جحلا ضئارف نم وه : ربلا دبع نبا لاقو « عامجإلاب ةرايزلا فاوط هنم دارملا <« ۲۹ : جحلا ةروس
 . ٠/۲۲۰٠۵ : هتلدأو يمالسإلا هقفلا « ۲/۱۹۲۳: عئادبلا : قا «ءاملعلا ني كلاذ ف ف الال
 : أطوملا ف كلامو (447) يذمرتلاو )۲٠١۳( ملسم )٠٤٠٠٥١(« عادولا ةجح : يراخبلا هاور
 ظ . هب تأي مل نمل سباح هنأو نكر فاوطلا اذه نأ ىلع لدف « ۱
 فو نور مقاول یر رع مرغل ابلاط وأ عبس نم ابراه فاط نأب الصأ وني مل ول ىح
 هيفكتف « هسفن مارحإلا مايق لاح يف عقي نكر فوقولا نأ وه : يناثلا نود لوألا ةينلا طارتشا يق ةفرعب
 مايق لاح يف هب تؤي الف فاوطلا امأ « ةالصلا يف دوجسلاو عوكرلاك < « جحلا ةين يهو ةقباسلا ةينلا
 و ل ااا

(۳) 

0 

 و

(1) 



 4 ةنسلاو باتكلا ءوض ىف ءاسنلاماكحأ

 لكل امنإو تاينلاب لامعألا امنإ : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل
 ل

 .: ىو ام را

 .ةينلا ىلإ رقتفت ةدابع األو ظ

 تفاط ىل قس. راع س الإ كار ذل :ةيشانع فرط هنأ الع يح 4
 حل

 اهلهأ ىلإ تداع نإو ةكمي تمادام ةداعإلا اهيلعف رذع ريغ نم ةبكار

 )۲( هر N و 3 م

 : ( قْيِتعْلا ِتْيِبْلاب اََُرلَكيلَو ] : ىلاعتو كرابت هلوقل

 . اهيلع ءيش الو ةبكار فاوطلا امل زوجي ةزجاع تناك نإو 5

 هللا لوسرب ىلإ توكش» تلاق د اهدع.هللا نضر د ةملس مآ تيدحل

 ةبكار تنأو سانلا ءارو نم فوط : لاقف « ىكتشأ نإ - ملسو هيلع هللا ىلص

 . ©” تيبلا بنج ىلإ ىلصي - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسرو تفطف
 . تيبلا لوح فاوطلا ناكم : فاوطلا ناكم -

 . 271 نيل ِتْيلب اَُولطَمْلَو ] : ىلاعتو كرابت هلوقل 2غ 6 2 ةا ه2 E مه 03
 نم ابيرق مارحلا دجسملا يف وأ تيبلا لوح فاوطلا نوكي نأ طرشلاو

 فاوطلا زوجي ال اذكو «مارحلا دجسملا يف نوكي نأ كعب دا نا دعما

 ظ 9 .

 E ا ELODIE هاو 307
 « رذعل ناك كلاذ نأ يور دقف - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر لعف امأو ا ةروع )0

 رذعل كلاذ لعف هنأ لمتحيو « ندبو نسأ ام دعب ناك كلاذ نأ سابع نبا نع ءاطع نع يور اذك
 سانلا هاريل ابكار فاط - ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا نأ رباج يور اذك <« ميلعتلا وهو رخآ

 . ۲/۱۹۷ : عئادبلا : رذع اذهو هنم اوملعتيو هولأسيف
 . (۲۲۳۸) ملسمو )١5١5( لاجرلا عم ءاسنلا فاوط باب: يراحبلا هاور

 | ۹: جحلا ةروس )٤)

 . تيبلا لوح هلوصحل تيبلاب فاوطلا دوجول هأزجأ دجسملا طئاح نم ابيرق مزمز ءارو نم فاط ولو 0



 16 ةنسلا و باكلا يص یدال ماكخاأ

 ةياور يقو تيبلا نم ةعطق وه امنإف : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل

 نم يناثلا رجفلا عولط ن م أدبي فاوطلا نامز : ةرايزلا فاوط نامز -هد

 يلايللا عيمج لب اضرف هب تقوم نيعم نامز هرخآل سيلو رحنلا موي

 .  ىوتفلا هيلعو ةفينح يبأ دنع مدلا بجو - هدعب نامويو

 طاوشألا رثكأ اهنم ضورفملاو « طاوشأ ةعبس وهو : فاوطلا رادقم -5

 ٠ بحاو اهيقابو طاوشأ ةعبرأ وهو
 e ب ملا ل ا ۷

 ( افنلاو ضيحلاو

 N E 59 كرابت هلوقل
 تمادامف ةروعلا رتس نودب وأ ةراهط ريغ نم ةرايزلا ف فاوط تفاط اذإف

 رخل مايا ى تذاع ناو < هس عقلا ر م ةداعألا الغ م

 OS O ag A a ا واج اه ا قالمرتلا ةاؤرب 77
 58 5 : 5 26 1 5 0 5 4 : 7 م . 32

 ::باتكلا حرش يت بابللا ةفينح يبأ لوق حيحصلا : حيحصتلا يف لاقو < ۲/۱۹۹ : عئادبلا اهركذ

 ا
(T) 

 فاوطلاب رمأ لجو زع هللا نإف « (۲۹ : جحلا ةروس) ( َقّيِتعْلا تْيَبْلاب اوُفَوّطَيْلَو ) : و هللا ل

 طاوشألا رتكأ ىلإ ةفحتاولا:ةرملا ىلع ةذايرلا تأ الإ راركتلا يضنقي ال قلطمل و ار

 داز امف اذه يلعو « طاوشألا رثكأ ىلع ةدايزلا يف عامجإ الو « عامجإلا وهو رحآ ليلدب تتبث

 . ةندبلا نود ةاشلا هكرتب بجيف ضرفب سيلو « بحاو وهف طاوشألا رثكأ ىلع

 . مدلا بجيو اًهودب فاوطلا زوجي نح ةبحاو ضيحلاو ةبانحلاو ثدحلا نع ةراهطلا 7

 ربخب باتكلا قلطم دييقت زوجي الو ةراهطلا طرش نع اقلطم فاوطلاب رمأ « ۲۹ : جحلا ةروس ؟”

 يف امك هيبشتلا ىلع " مالكلا هيف حابأ ىلاعت هللا نأ الإ ةالص فاوطلا " دا

 فد اولا يف امإ ةالصلاك فاوطلا هانعمو « ‹ مقاهمأك يأ " e : ىلاعت هلوق

 . ةضيرفلا لصأ

£ 



 67 ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلاماكحأ

 انزل يح الو انيس نأ دنع م اوم ترا ار اها يحل
 اأ ريغ « مدلا اهيلعف اهلهأ ىلإ تعجرو دعت مل نإو « نيبحاصلا دنع
 وف ی ےک اود ا ایا و م تا
 .  اشحاف ناصقنلا نوكل ؛ ةندب

 رهاظ يف ةنس وه لب هزاوحل طرشب سيل دوسألا رجحلا نم ءادتبالا -۷
 ا

 طرش نع اقلطم © ( قبيلا تيب ويلو ] : ىلاعتو كرابت هلوقل
 © دوسألا رجحلاب ءادتبالا
 . ©© طرشب تسيل فاوطلا طاوشأ نيب ةالاوملا : ةالاوملا -۸

 . ةالاوملا طرش نع اقلطم [ ِقييعْلا ِتْيَبلاب وفيلو ] : ىلاعتو كرابت هلوقل
 ؟ ةرايزلا ١ فاوط لبق تضاح اذإ ةأرملا لعفت اذام

 نار ةر ضيا نم ةراهطلاو + جحلل نات نك ر ةوايزلا «تقاوط
 ثيدحلا ىف ءاج دقو < ضئاخلا ف فاوط زوجي ال اذه ىلعف « فاوطلا اذه
 ‹ ضئاح انأو یی كلا اودع يضر - ةشئاع نع حيحصلا

 sS قيلاك ةورملاو ءافصلا نيب الو تيبلاب فطأ مو

 عئادبلا ۲/۲١١ .

 E نقش وو قرم وحارس ب حلا ىو
 ا رو

 يلع هلل ىلص هلا لوسر نأ تبث دقو ء ةنسلا كرت هنأل ؛هركي دوسألا رحنا أدي م رل هل ال
AES E e21 يب  

 رصتخم هحرش يف ىضاقلا مامإلا هركذو بحاو هنأ لوقن هبو بوجولا ىلع لومحم - ملسو
 م ا ا : يواحطلا

 ىلع ىب داع مث ءوضو دي دجتل وأ ةبوتكم وأ ةزانج ةالصل هفاوط نم فئاطلا عر
 . فاوطلا فانيتسا همزلي الو هفاوط

(2) 



 EY ةنسلا و باتكلا وض ى ءامنلا رغاكحا

 ريغ جاحلا لعفي امك يلعفا : لاقف « - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر

 ىح تيبلاب فاوطلا اه زوجي.ال ضئاحلا نأ يف حيرص ثيدحلا اذهف

 ةرايط وأ ةرايسب وأ ةنيعم ةلفاقب اهمرحمو يه ةطبترم ةأرملا هذه نأ امك رذعل

 رخأتت ال ةرايطلا وأ ةرايسلا نأل ؛ رهطت يح رحأتلا اهمرحلو ال نكمي الو ةنيعم

 نأل ؛ ةندب حبذ اهيلعو ضيحلا ةلاح يف ةرايزلا فاوط امل زوجيف « امهلحأ نم

 كرتو « هيف ةبحاو ىه امنإ « فاوطلا ةحصل طرشب تسيل ضيحلا نم ةراهطلا

 .  هدلاب ربجي بحاولا

ET ا a u e, OD 
 ال اه لاقي : اولاق ؟ ال مأ فوطت له تتفتساف رهطت ملو لوفقلا ىلع بكر لا مهول : يماشلا لاق

 هذهو « ةندب حبد كيلعو كفاوط حصو تلا فينك تلحد نإو « دجسملا لوحد كل لحي

 ميركلا يذاتسأ لاقو « 478/7 : نيدباع نبا ةيشاح : ءاسنلا اهيف ريحتي عوقولا ةريثك ةلأسم

 اه بعصي هنأل ؛ ةرايزلا فوطت نأ ضئاحلل زوجي : نامحرلا هللا فيس دلاح ةمالعلا رصعلا هيقف

 فاوط حصي ةيفنحلا دنعو اه فطت مل ام اهجوز ىلع مرحتو ةرايزلا فوطت مث اهنطو نم دوعت نأ

 لزاون) ةندب اهيلع بجي معن . فاوطلا طئارش نم تسيل ةراهطلا نأل ؛ ثدحلا لاح يف ةرايزلا

 . ةيفنحلا نم دنهلا ءاهقف نم ريثك لاق اذكهو (؟١١5 : ةرصاعم ةيهقف



 1 0 ظ ظ ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلا م اكلحا

1 1 3 

 ظ 0 60 جحلا تابجاو

 . ةسمخح جحلا تابحاو

a. 0ىيلا مدق : لاق - امهنع هللا يضر - رمع نب هللا دبع ىور 0 5 | س 1  - 

 . اهكرتب مدلا 0 0
 اشلا )١5717( ئبطق رادل | ننس « )4٦۳٤( افصلا نيب فاوطلا بوحو باب : يقهيبلا هاو 00

 40 : ةيارلا بصن «حيحص هدانسإ : حيقنتلا بحاص لاق : يعليزلا لاقو ؛ مألا ف

 . (۲۲۳۹) ملسم )١1775( جحلا يف لعفي ام ةرمعلا يف لعفي باب : و

os 



 40 ا ةنسلاو باتكلا ءوض يف اسنلاماكتحأ

 الا فلخخ ىلصو « اعبس تيلاب فاطق ةكم - وا 56

 E ال نيب فاطو نيتعكر

 غالب

 ؛ رخآ طوش افصلا ىلإ ةورلا نمو طوش ةورملا ىلإ افصلا نم دعي
 | . ةورملاب متخيو افصلاب ئدتبيف

 ناصح لا اد يضر - رباح ثيدحل

 « هب هللا ادب اع دبأ 0[ هاربا نم ولاَ امص 1 الو : أرق افصلا نم اند امل

 . 2” افصلاب أدبف

 يعسلا نكر

 وأ اهسفنب ىعست ءا وس ةورملاو نيس ر يعل 4 0

E هللارپاعش ْنِمةَْمْلاَو اق a كراب وقل ٠ 

  eظ ظ

  eو ا

e NERE ) 

  6ا ا دنع اهسفن لعفب يعسلا

 . ه3 ملز W7 ؟ لا لع قم : يراغلاةاوز

  UTA (۳عوسجما : .

 . 057 دواد تاو (۲۱۳۷) - ملسو هيلع هللا یلص - يبلا ةجح : ملسم هاور )۳(

 e ( 7 ..7/7 01 .: عئادبلا
 :١58 ةرقبلا ةروس ()

 . .٠ هحيرخت رد دقو



 ےھ مم سل
 ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلاماكحأ

  0عئادبلا : ۲/۲١۳ .

 يف ليلغلا ءاورا :رظنأ هللا دبع نب رباح نيثيدح نم بكرم وهو :لاقو هححصو نابلألا هجرحأ
 ا 1 سلا ناس داع كيرح

 وا

 دواد وبأو )۷۹١( يذمرتلا : رظنأ )١91١( فاوطلا يعكر دعب لوقلا باب : يئاسنلا هاور 9
O 

 عئادبلا : ۲/۲١۳ .

 . 148 ٠١/ : هقفلا باوبأ ىلع ثيدحلا ةعومحج « ٤۱۸/۳ : نغملا
e : عئادبلا 



 5 ةيملا وبن انكتلا يوظم 1 انيدلا راك

 اذإ - امهنع هللا يضر - رم ن ا غ عبق ی ن و

 . ©” عستلف ةورملاو افصلا نيب يعست نأ لبق تضاح مث تفاط

 ضئاخلا يعس

 ا عسسل نار ا تلا ی ا نم: راهطلا نإ

 نع ةراهطلا ىلع تيبلاب امهفاوط ناك نأ دعب ضئاحلاو يت
 م و ةبانجلا

 . يلصألا نقو نع يعسلا باک
 ‹ ةرايزلا فاوط دعب رحنلا مايأ وهو يلصألا هتقو نع يعسلا ترخو

 الو اهيلع ءيش الو ىعست نأ اهيلع نإف « اهدلب ىلإ عحرت مل تناك نإف
 اهمزاي الو « ةرايزلا فاوطب للحتلا عوقول تعماح دق تناك نأ اهرضي
 اهدلب لإ تعجر نإو « ةرايزلا فاوط دعب تعس األ ؛ ءىش ريخأتلاب

 د رذع ريغب يعسلا اهك رمل هاش مد اهيلعف

 © ةفلدرمب فوقولا

 . مدلا هم ندع رب هك رت نه خاو ةقلودرع قوقولا هجا

 ناكو فقوملا اذه انعم فقو نم : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل

NET e a E : (1)1  
 ا نع يورو حيحص هدانسإ : لاقو حتفلا يف ةياورلا هذه : نالقسعلا رجح نبا د

 كسانلا ضئاخلا يضقت: يرابلا حتف :: نسحا نع حيحص دانسإ اذهو هلثم نسحلا نع ماشه نع

 . ”١ه/4 تيبلاب فاوطلا الإ اهلك

 نع ةراهطلا ىلع فاوطلا لوصح نأ لصاحلاو : ۱/۲۹١ : ةيجلاولولا ىواتفلا « ٠١4 /۲ : عئادبلا
 ارهاط ناك ءاوس يعسلا زاج « فاوطلا تقو ارهاط ناك ناف « ىعسلا زاوح طئارش نم ضيحلاو ةبانجلا

 . نكي مل وأ ارهاط ناك ءاوس اسأر هيعس زج م ا نإو ءالوأ يعسلا تقو

Na SSا رع أر ا نب هع مارست قرع  

00 

 . مدلا طقسي يعسو داعأ داو مارحالا 0 ف « ةرايزلا فاوطب عفترا دق لوألا
 مارخلا رعشملا « < . ةفلدزم : ءامسأ ةثالث اه ةفلدزملا 0



 سحب
 ف | | ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلاماکحاأ

 .  هجح متدقف تافرع نم كلاذ لبق ضافأ دق

 , -بحإو ال ةدكؤم ةنس ئقاثلا رجفلا ىلإ اي تيبلا -۲
 ةفلدرمب فوقولا نكر

 اهريغ لعفب وأ اهسفن لعفب ناك ءاوس ةفلدزم. فوقولا ةنونيك هنك رو
 ظ 2
 تيبملا ناكم

 يأ يف لزنت نأ اهلف « رسحم يداو ىوس تيبم اهلك ةفلدزملا ١-

 ظ . اهنم عضوم

 ° فقوم اهلك عمجو : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل
 .راتحملا بهذملا ىلع رسحم يداو يف فوقولا زوجي الو ١¬

 نع اوعفراو فقوم ةفلدزم لکو : - مالسلاو ةالصلا هيلع = هلوقل
 ا

 .” قيرطلا ةعراق ىلع لوزسنلا هركيو 0-1

 عمحب مامإلا كردأ نم ءاج ام باب : يذمرتلاو )١155( ةفرع كردي مل نم باب : دواد اور (1)
 n مامإلا عم حبصلا ةالص كردي مل نميف باب : يئاسنلاو )۸٠١( جحلا كردأ دقف
 . حيحص هدانسإو (۲۹۸۹)

 "اا ا ٤۹۸/۳ : نيدباع نبا ةيشاح 59

 وني وأ هاون ناركس وأ نونج وأ هيلع يمغم وأ مئان وهو هرمأ ريغب وأ هرمأب الومحم نوكي نأب "7
 . 7١7/7 : عئادبلا « 21۹/۳ : نيدباع نبا ةيشاح « ملعي مل وأ اهب ملع
 (۲۹۹۰) يئاسنلاو )8١5( يذمرتلاو (۲۱۳۸) فقوم اهلك ةفرع نأ ءاج ام باب : ملسم هاور

 يمرادلاو )١8٠١5( .

e حورس NE 

 هب فقو ولو :ناساكلا لاق نكلو .4 47/5 : دئاوزلا.عمجم « نوقثوم هلاحرو : رحنم ةكم
 ةهاركلا عم هأزح

 ةيناح راتاتلا : ٠١٠١/ » ۲ةيدنملاو :١| ٠٠٠١ .



 ۲4۹ ( ( ةنسلاو باتكلا ءوض يف ااا

 > ةفلدرمب فوقولا تقو

 اذه يف ةفلدزم ف لصح نمف ) ةفيطل ولو ةعاس بحجاولا ردقو

 اردا دقف الوأ اب تاب ءاوس « تقولا

 سو هيلع لا یلص - رك ب يل با

 ا و وا ااا

 يح ءاوصقلا بكر مث « ةماقإو ناذأب حبصلا هل نيبت نيح رجفلا ىلصو رجفلا

 ظ 0 . 7 سمشلا علطت نأ لبق عفدف ادج رفسأ يح افقاو
 فقت مث سلغب اهيلصتف رجفلا ةالص دعب فوقولا نوكي نأ لضفألاو

 ليبق اهنم ضيفت مث « حبصلا رفسي نأ ىلإ هللا وعدتف « مارحلا رعشملا دنع
5 00 

 . م ىلإ سمشلا عولط
 عولط دعب تضافأ ولو « سمشلا علطت يح هنم ريسلا ريخأت هركي

 . .٠ ةنسلا اهكرتل اهيلع ءيش الو تءاسأ دقف ةالصلا لبق رجفلا

 ‹ علطت سمشلا تداك يح تقولا يف رحأ ريبزلا نبا نإ : عفان ةياورل

 امك عنصي نأ ديري هارأ نإ : - امهنع هللا يضر - رمع نب هللا دبع لاقف

e E 3۳) ( | | 
 هعم سانلا عفدو « عفدف ةيلهاجلا لهأ عنص

 نم نيرفسملا فارصناك عفدي = هنع هللا يضر - دوعسم نبا 0

 ه0

  2عئادبلا :  0
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 او ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلام اكحأ

 ةفلدرمب فوقولا تاوف

 . ءىش بحي الف رذعل ناك نإف « هتقو نع ةفلدزك. فوقولا تاف نإ أ

 1 هلأ هله ودق ب لسور هلع هللا قم »يتلا 8و1
 ب ةرافكلاب مهرمأي

 ريغ نم بحاولا كرت نأل ؛ مدلا مرلي رذع ريغل فوقولا تاف نإو ١“
 راك الا يجو نبع

 فوقولا بوجو طوقس
 . اليل ةفلدزملا نم ءاسنلاو ةفعضلا مدقتب سأب ال دب

 ىثعب : لاق - امهنع هللا يضر - سابع نب هللا دبع نع يور املا
 انأ :ملسم ةياور يو « ليلب عمج نم - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر
 © هلأ د ىدا ةليل = لسور هيله هللا ىل يلا مدق نم

 SU e e E نع ةفووتحو
 e o هللا يلح < ياا دخل

 ا E طيران رفا: عيناك و نيالا: ةمقح نق علا
 تنذأتسا نوكأ نآلف « هعفدب انعفد مث « نحن انحبصأ نح انمقأو سانلا
 اهنع هللا ىضر - ةدوس تنذأتسا امك - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر
 . © هب حورفم نم يلإ بحأ -

 ةليل - هنع هللا يضر - سابعلل - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقلو
 ةرمج اومريلو « نع. حبصلا اولصيلف « انئاسنو نايس هذا. ةفلدزملا

 . 1۷ ) ليلب عمج نم ةفعضلا علقت .يف ءاج ام باب : يذمرتلا هاور (010

e 
 : (YYTVA) ةفلدزم نم نهريعو ءاسنلا نم ةفعض || عفد مددقت بابحت ا ه اور (۴)

 . )9+١5( نوعديو ةفلدزملاب نوفقيف ليلب هلهأ ةفعض مدق نم : يراخبلا هاور 0(



 ۱ ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلإماكحأ

 الف « راذعألا نم امهريغو ضرملاو ماحزلا نم ةأرملاو لحرلا نمأ اذإو ٤-
 رولا سلو اح رتل نإ لامعا

 ليلب ةفلدزم نم ءاسنلا يقفارم جورخ
 نم ءافعضلاو ءاسنلا لمشت امك اليل ةفلدزم نم جورخلا يف ةصخرلا

 . مهتياعربو مهتمدخب نوموقي نيذلا ءاسنلا يقفارم لمشت لاحرلا

 يهو - ءامسأ يل تلاق : لاق ءامسأ نع ءامسأ ىلوم ادن ةياورلو

 : تلاق مث « ةعاس تلصف ءال : تلق ؟ رمقلا باغ له -ةفلدزملا راد دنع

 تشر قع العراق نب را ا ی تک ريقلا باه له بأ
 الك تلاق« انسلغ دقل هاتنه يأ اه تلقف « اطزنم يف تلص مث « ةرمجلا

 ادا ملسو هيلع هللا یلص - ملا ذا ىلا

 اهيف تيبملاو ىنم يف 7 رامجلا يمر

 يمرلا بوجو ١-

 فوقولا كرت يف مهل صخري نيذلاو ءافعضلل ةبقعلا ةرمج يمر تقو باب : يواحصلا هاور 5
 هيف لحدي هنأ حيحصلا نكلو طقف نايبصلاو ءاسنلا مه ةفعضلا : مزح نبا لاقو . ةفلدزماب
 هيلع هللا یلص - بلا نأ يف ةا ب هنع هللا يضر - سابع نبا ةياور نأل ؛ نوزحاعلا خياشملا

 باحصأو نيزجاعلا خياشملاو نايبصلاو ءاسنلا نم معأ وهو « مشاه نب ةفعض مدق - ملسو
 ةمالعلا حرص دقو ۲۹١۰/٤ : "ةدمعلا" يف يئيعلا هلاق . مهيلع ماحزلا فوح ةلعلا نأل ؛ ضارمألا
 : نيدباع نبا ةيشاح : رظنأ ءراذعألا هذ طقسي ةفلدزملاب فوقولا بجو نأب : يماشلاو يناساكلا

 EN راو ةيرسللا واف ع عئادبلا 55/6

 يراخبلاو )۲۲۷١(« ةفلدزم نم نهريغو ءاسنلا نم ةفعضلا عفد مدقت بابحتسا : ملسم هاور 1"
 اقلطم ةأرملا ىلع قلطأ مث جدوملا يف ةأرملا يهو ةنيعظ عمج : نعظلا )١٦۷(

 « ةرمج عمج رامجلا ذإ « ىصحلا يهو راغصلا راجحألاب فذقلا وه : ةغللا يف رامجا يمر

 وع نافرإ EE كل ياا و ا ىه : ةرمجلاو

 . ۲/۲۰۷: عئادبلا « صوصخم ددعو صوصخ ناكمو

020 
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 هيلع هللا ىلص - يبنلا ا لال جاا شرس راع تو

 ع اوذحأتل لوقيو «رحنلا موي هتلحار ىلع ةرمجلا يمر ملسو

 ا يس دب جلا اوما ال ناف « مككسانم

 ةنالثو 3 ةجحلا يذ نم رشاعلا مويلا وه) رحنلا موي : ةعب رأ يمرلا مايأ

 . (ةجحلا يذ نم رشع ثلاثلاو « رشع يناثلاو « رشع يداحلا) قيرشتلا مايأ

 ظ رحنلا موي يمرلا تاقوأ

 ١- لاوزلا لبق سمشلا عولط دعب نم رحنا موي يمرلل بحتسلا تقولا .
 ةيلع هللا ىلص - هدا ل وسر يدا يدر رباج ثيدحلا

 . "© سمشلا تلاز اذإف « دعب امأو « ىحض رحنلا موي ةرمجلا - ملسو
 ىلإ رحنلا موي يناثلا رجفلا عولط دعب نم : ةءاسإلا عم زاوحلا تقو -؟

 00 .٠ سمشلا عولط
 مدقي ناك هنأ - امهنع هللا يضر - رمع نب هللا دبع نع يور الل |

 راو نورك ذيف« ليلب ةفلدرملاب مارحلا رعشملا دنع نوفقيف هلهأ ةفعض

 وبأو (۳۰۱۲) 0 AES رحنلا موي ةبقعلا ةرمج يمر بابحتسا : ملسم هاور
 رومألا اذه نإ : يأ مككسانم اوذخ ئعمو :ثيدحلا اذه هحرش يف يوونلا لاقو )١14( دواد
 ركل يهو « هتفصو جحلا رومأ يه تائيهلاو لاعفألاو لاوقألا نم نجح يف امي تيتأ يلا

 . سانلا سلا اولمعأو اهوظفحأو اهولبقاو بع اهوذخف
 . "٠١ /۲ : عئانصلا عئادب

 همس بصوص

(1) 

() 

0 

 .. (۸۱۱۸) يذمرتلاو

 ا SE) N د واد وب O | بابحتسا تقو نایب :ملسم هاور



 YoY | لا, باک اوت داسلام اکا

 ' ىم " مدقي نم مهنمف « عفدي نأ لبقو مامإلا فقي نأ لبق نوعحري مث
 ناكو ةرمجلا اومر اومدق اذإف « كلذ دعب مدقي نم مهنمو « رحفلا ةالصلا
 ىلص - هللا لوسر كئلوأ يف صَحْرَأ : لوقي - هنع هللا يضر - رمع نبا
 ظ ٠ © - ملسو هيلع هللا

 .  سانلا يتأي نأ لبق اومريو : أطؤملل ةياور يقو

 ٣- ىلإ لاوزلا دعب نم رحنلا موي يمرلل حابملا تقولا الغروب  .

 رجفلا عولط ىلإ سمشلا بورغ دعب رحنلا موي نورس تقولا ٤-

 ظ ظ اثلا مويلا نم 0200
 بسانملا حيحصلا تقولا راتخت سفنلا عايضو 0 تفاح اذإو -ه

 ضعب لعفي امك كالحلا يف اهسفن ىقلت الو ةلوهسلا بسحب يمرلل
 دقو 7 بابحتسالا تقو لوصحل كالملا يف مهسفنأ نوقلي جاجحلا

 . 90( ةكلؤقلا لإ ؤا اقل او ] : ىلاعتو هناحبس هللا لاق
 ةهارك الب ليللا ىلإ يمرلا ريحأت زوجي --5
 فلاخم هنأل ؛ رحنلا موي نم يناثلا رجفلا عولط لبق يمرلا زوجي ال -۷

E e 

 لا ةا حبصلا ىلص - ملسو هيلع هللا ن يبلا نأ

 دمحأ رفظ ةمالعلا لاقو نوعديو ةفلدزملاب نوفقيف ليلب هلهأ ةفعض مدق نم باب:يراخبلا هاور 7
 ةحص ىلع هيف ةلالد الو « ةرهاظ ةفعضلل سمشلا عولط لبق يمرلا زاوج ىلع هتلالد : يوناهتلا
 ( ( ( . ٠١/ ٠٤١ : ننسلا ءالعإ « اليل ةفلدزم. فوقولا

 ( . )۷۷١( نايبصلاو ءاسنلا مدقت باب :أطوملا 3

 . ۲۳۲ ١/ : ةيدنهلا 3/786: قئارلا رحبلا 5٠05/”« : عئادبلا 7

 ' 0 ا ساو
 ظ 0 ظ ۰ . :٠۹٠١ ةرقبلا 39

 . 737 ١/ : ةيدنهلا :۲/٠٠٠ قئارلا رحبلا ٠ 1 : عئادبلا 5



 او ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلاماكنحأ

 ىلإ اهنم عفد مث « ادج رفسأ نأ ىلإ اه فقو مث رجفلا هل نيبت نيح ةفلدزع ظ

 . ىحض ةبقعلا ةرمح ىمرو « نم
 قيرشتلا مايأ يف يمرلا تاقوأ

 ..بورغلا ىلإ لاوزلا نم ةثالفلا مايألا ف ىمرلل بحستسملا تقولا. د١
 لع ا نيج هللا: لوسر نمر »+ هع هلآ یر راج ةيلخ

 . 27 سمشلا تلذ اذإف دعب امأو « ىحض رحنلا موي - ملسو

 نم رشع يناثلا نم رجفلا عولط لبق بورغلا دعب نم يمرلا زوجيو “1
 . ةجحلا يذ

 ‹ ةفلدزم لاب تسفن رمع ةأرما ةيفصل خأ ةنبا نأ : عفان نع كلام ىور اذ

 رحنلا موي نم سمشلا تبرغ نأ دعب "نم" اتتأ نح ةيفصو يه تفلختف
 « اتمدق نيح ةرمجلا ايمرت نأ - امهنع هللا يضر - رمع نب هللا دبع امهرمأف

 . اعيش امهيلع ري حلو
 . ءادألا تقو تاف دقف رجفلا علط اذإو ٣-

 .  لاوزلا لبق يمرلا مايأ نم ثلاثلاو يناثلا مويلا يف يمرلا زوجي ال -4
 . مدقتملا - هنع هللا يضر - رباح ثيدحل :

 . هوركم هنكل « لاوزلا لبق يمرلا مايأ نم عبارلا مويلا يف يمرلا زوجي “°
۰ 
 خفتنا اذإ : لاق - امهنع هللا يضر - سابع نب هللا دبع نع يور ال س

 . ردصلاو يمرلا لح رخآلا رفنلا موي نم راهنلا 9 ا 00

 )١( هما 1

 . 1۷) رامجلا يمر يف ةصخرلا باب : أطوملا
 . غ7 /9 : قئارلا رحبلا ء 584 ١/ : ةيدنهلا ٠۲١٠١ /۲ : عئادبلا

 ( . ۳۷٠۹/۲ : قئارلا رحبلا ©

 . ۸٥/۳ : يعليزلاو ‹ هفعضو (۹۹1۹)سمشلا هل تبرغ نم باب : يقهيبلا هاور



 o0 ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسلاعاكخأ

 يمرلا ناكم

- 0 

 ىلوألا ةرمجلا دنع : عضاوم ةثالث دنع قيرشتلا مايأ يف يمرتو -5

 نم تارمدلا دعبأ يهو ىلوألا ةرمحلا نم أدبتف « ةبقعلاو لسا
 « اهيمرتف « ىطسولا ةرمجلا ىلإ مدقتت مث « فيخلا دجسم يلتو ةكم
 . " اهيمرتف ةبقعلا ةرمج ىلإ مدقتت مث

 يح اقرئاد يف وأ تارمجلا ىلع ةاصحلا عقت نأ ئرجملا يمرلل طرتشي -۳

 . زمي ل اهنم اديعب تعقو ول
 ؟ ىمرُي اذامب

 نالا ركلاو م ا نضرألا سكي ند ناك ام لكب یر رو 1

 ” هب مميتلا زوجي امو
 نع اقلطم . 7 جرح الو مرإ : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل

 ظ . يمرلا ةفص

 . يمرلا ناكم لصف : عئانصلا عئادب 5

 . يمر :ةيهقفلا ةعوسوملا « يمرلا ناكم لصف : عئانصلا عئادب
 . ٣٤٣۳ /» : قئارلا رحبلا « 7354 ١/ : ةيدنهلا ۲٠۸ /7 : عئادبلا

 يأ ال " : لاق « اعوفرم سابع نبا نع يور امك « هتناهإو ناطيشلا محر يمرلا اذه ةلع نأل
 اعرق نقلا نق رتل نوع الطيش EEN فكس هدام هاوس مذا نق عقارا
 نح تايصح عبسب هامرف ةيناثلا ةرمحلا دنع هل ضرع مث « ضرألا يف خاس نح تايصح عبسب

 : سابع نبا لاق «ضرألا يف خاس يح هامرف « ةثلاثلا ةرمحلا دنع هل ضرع مث « ضرألا يف خاس
 ىصخلاب ديقتي ال محرلاو " نوعبتت مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربإ مكيبأ ةلمو « نومجرت ناطيشلا
 00 ق لصألا نأل « ةناهتسا هب يمرلا انکی اغ نضرألا نين وت علام کا نب انوع“

 ET e يمرلاو ليلعتلا
 ا ۳٤٤| /9 : قئارلا رحبلا « ١/ ۲۳١ : ةيادملا : رظنأ) - ملسو هيلع
 . (۸۳۹) يذمرتلاو )١575( ةرمجلا دنع ةبادلا ىلع ايتفلا باب : يراحخبلا هاور

() 
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 5 | ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلاماكحأ

 ىصخلا ددع

 ةرمج لك ىمري ةاصح نوعبس وه جاحلا هيم ری يذلا ىصحلا ددع

 OE ا هايس وعم

 , 9 2 فوقولا ليطي ناكو « وعدي هيدي اعفار ةلبقلا

 ل ع ىلا ةرمجلا قا لاقو ... تايصح عبسب اهيمريف

 "ل تايصح عبسب

 ا مح
 فذخلا ىصح مجح لث. ةاصحلا مجح نوكي نأ بحتسي

 ا E - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل
 و ةرمجلا هب

 وأ ربكأ رجحب تمر ولو ةاونلاو القابلا ردق فذخلا ىصح رادقمو
 . ” ةهاركلا عم اهأزجأ رغصأ

 يهرلا قف ةباجلا

 . نيترمجلا دنع ءاعدلا باب : او 0(
 . )707١( : يئاسنلاو « خلا ةيبلتلا جحلا ةمادإ بابحتسا باب : ملسم هاور ))

 ةيدنحلا : ١/  » ۲۳٣۳ةيناحراتاتلا :۲/ ٠١٩٩ .
"7 

E RE ا 

 ةأرملا .



YoY ) E N 

١ 
 يمري ن م ينتشل عنه  .

 7 ماحدزالا درجمع. ةبانتسالا زوجي الو -؟

 هتقو نع هريخأتو يمرلا تا

 تا تن 0 يني ا لا ع خال راب |

 ( دحاو مد هيفكيو مد هيلعف « قيرشتلا مايأ رخآ

 ىلإ ةاصح ةثالث وأ نيتاصح وأ ةاصح رحنلا موي راج نم كرت نم -؟

oir 

 ف

 ا ول يمر يف بيترتل 0

 O POON اا يعد ماو

 ١ 0 اعاسأو اهازجأ دعت مل نإ

 عيطتسي ال يذلا ضيرملاك هسفنب يمرلا نع هزجع دنع هريغب امك ءاوس ناساکلا .لاق 0

 ةباينلا هيف يرحب جحلا لاعفأ نأل هريغ هنع يمر وأ اج يمرف هفك يف ىصحلا عضوف يمرل

 وام يمريو هدي يف ةاصحلا عضوت هيلع يمغم وأ اضيرم ناك نم : نيدباع نبا لاقو ۰ فاوطلاك

 E لا ىلع ناجل ا وز ل يل ولا

 ‹ يمرلل بسانملا yg ‹ يمرلا تاقوأ يف ءاهقفلا عسو ام يعاري نأ عقاولا

 خيشلاو فيعضلا يمري نأ ناكمإلا نم هنأ دهشت ةبرجتلاو < ماحدزالا نم بنجتلا نكميف

 زاحبإ يف نواهتلاو لسكلا يعتز جرا حيحصلا تقولا رايتحاب مهسفنأب ليزحلا ضيرملاو

 ٠ . مد همزل رذع ريغب يمرلا كرت نم هنأل ؛يمرلا

E ا عيادبلا ا هوب ةياديلاا ١ 
WN NONE 20 

(۲) 



 Yo ظ ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلاماكتحأ

 © ريصقتلاو قلحلا
 بجاو ريصقتلا وأ قلحلا ١-

 © نهض وشفي علل ىلاعت و كرابت هلوقل
 - هللا لوسر لاق : لاق - ا أ نع يور الو

 : لاق « نيرصقملل اولاقو نيقلحملل رفغا مهللا ' - ملسو هيلع هللا ىلص
 " نيقلحملل رفغا مهلا : لاق « نيرصقمللو اولاق " نيقلحملل رفغا مهللا'
 نور
 ١ ءامجإلاب قلحلا نود ريصقتلا ةأرملل ع ورشا -

 ىلع اغنإ« قلحلا ءاسنلا ىلع سيل : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلو
 صفا ماسلا

 ا و ر و ی يلع كو
 نإ " : لاقو ةرمعلاو جحلا يف : نيزر دازو « اهسأر ةأرملا قلحت نأ - ملسو
 000 قلا الغ

 نأ يي قال ال نکلو , لاجرلا تح يف ريصقتلا نم لضفأ قلحلا -؟
 اضيأ يرحب ريصقتلا

% 
 یا یر ق ایک ىو + رع زي لا هع هدا 7"

 . :470/١ ريثألا نبال ةياهنلا «سأرلا رعش فارطأ نم ذحألا وأ سأرلا رعش ضعب زج ريصقتلاو « هزجو رعشلا عطق ةرمعلاو جحلا لاعفأ يف قلخلا ٠
 ل ۲۹ :جحلاةروس ''

 . )۲۹٥( ملسمو ١5١( 19 لالحإلا دنع ريصقتلاو قلحلا باب: يراحخبلا هاور
 ! . (۳۹۰ )٤ يرابلا حتف
 . حيحص هدانسإ )١1855( : يمرادلاو ١5( ؛)ريصقتلاو قلخلا | باب: دواد وبأ هاور

 : دئاوفلا عمج (4957) يئاسنلاو (۸۳۸) ءاسنلل قلحلا 0 يف ءاج ام باب : يذمرتلا هاور 0
N 



 EÊ اا و ااا

 : اولاق « نيقلحلا محرا مهللا : لاق « هللا لوسر اي نيرصقملاو : اولاق

 . "7 نيرصقملا :لاق ! هللا لوسر اي نيرصقملا

 هسأر ىلع ىسوملا يرجأ رعش هسأر ىلع نكي مل نإو -5

 رمي علصألا - امهنع هللا يضر - رمع نب هللا دبع نع يور ال

  هسأر ىلع ىسوملا
 بجاولا رادقم

 .هعيمج ريصقت وأ سأرلا عيمج قلح لضفألا ١-

 . عيمجلل مسا سأرلاو . 27[ ْمُخَسْوُمر نبق ] : ىلاعتو هناحبس هلوقل

 هلع هللا لص“ لويس لا > هالا يظر نتا نور الو

 لاق مث ءرحنو نم هلزتم ىتأ مث اهامرف « ةرمجلا ىتأف "نيم" ىتأ - ملسو

 , شالا هيطعيب نع رسي ألا مث نالا هبا لإ زاشأ ردح قالحلل

 ا نم لقأ ناك نإ هزجي مل سأرلا ضعب قلح نإف -۲
a 

 لالا ا قارا ك و نا او جانا ريصقتلا ع

 يقوتسي يح ةلمنألا ردق ىلع ريصقتلا ىف ديزي نأ بجيو : انباحصأ لاقو

 رعش لك نم وأ موزللا هجو ىلع سأرلا عبر رعش لك نم ةلفألا ردق

 . (۲۲۹۳) ملسم )١5177( لالحإلا دنع ريصقتلاو قلحلا باب : يراخبلاهاور

 : هب سأب ال دانسإلاو نيغملا قيلعتلا بحاصو وه هنع تكسو (957)تيقاوملا باب : يطق رادلا هاور

 OO ENES ىو ثا 3 نوبل ا هقااعإ
 و )۳(

 )١191١( دواد وأ و 00788 قلي مث رحت مغ مري نارحتلا موي ةنسلا نأ ناي ملبس اورو

 . )۸۳١( يذمرتلاو

E 9 

 . ىلعألا لصفملا نم عباصألا سأر : ل 09



 ا ا ةنسلاو باتكلا ءوض یف ءاسنلاماكحأ

 . © هنود نم ريصقتلا ققحتي الو « بابحتسالا هجو ىلع سأرلا
 امفاكمو ريصقتلاو قلحلا نامز

 امفاكمو رحنلا مايأ امهنامزف « ناكملاو نامزلاب ناصتخي ريصقتلاو قلحلا ١-
 . مرحلا

 ظ

 ظ . مد هيلعف مرحلا ريغ يف رحنلا مايأ يف لحرلا قلح نإ ا
 هدعب نام ويو رحنلا موي يأ ج رحنلا مايأ يضرم ىح قلحلا رخخأ نم ا

 ش 7

 ؟ رحنلا موي يمر دعب ريصقتلا وأ قلخلا ىلع بترتي ام

 هل لصحي رصق وأ قلح مث « رحنلا موي ةبقعلا ةرمج مرحما ىمر اذإ
 لصحي ةأرملا اذكو ءاسنلا الإ مارحإلاب هيلع رظح ام عيمج هل حابي < ع للحتلا

 ءارحإلاب اهيلع اروظحم ناك ام اه لحيف ريصقتلاو يمرلاب اضيأ لاحتلا اذ

 كل لح دقف ةرمجلا متيمر اذإ : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل

 قيرشتلا مايأ "يه" قا توما

 ىلع ءيش الف ءبجاوب سيلو ةنس قيرشتلا مايأ ايل "م ا

 ودعا هركي نكلو هكرت نم 3
emote 

 ف

 808 دباغ نبا ا 9504/08 عقادبلا <"

 قلحلاو حبذلا ناف «ءاسنلا الإ ءيش لك مكل لح دقف متقلحو مهتحيذو يأ ةرمحلا متيمر اذإ
 ةجام نباو )17١6( جحلا يف ةضافإلا باب : دواد وبأو )١1385( دمحأ هاور ءاعرش يمرلا نابقعي
 ظ NPIS راطوألا لين : رظنا أ « نسح هدانسإ ( ۰ )٣۷. يئاسنلاو ( ۰ 555
 ( . :٤۷۹/۳ نيدباع نبا ةيشاح

 للا



 دك ا, ةا باكا ضال ماكس

 ١ ىنص - هللا نوسر لداتسا - هنع هللا يضر

 ST م ا | 5 ١

 هل لداف هتيامس لجأ نم یم يل ايل 1

 ( 8 :١
 “'ردصلا فاوط

3 3-5 
  0 1 a # 4 fم « ))

 أو | ا 36 2 8 : ١

 ضئاخا ىلع بجي الف : سافنلاو ضيحلا نم ةراهطلا هبوحول طرتشي 0-5

 تضافأ دق اإ: تلقف ؟ يه انتسباحأ - ملسو هيلع هللا ىلص - يبلا لاقف

 : = اسو هيلع هللا للص ك ىنلا لاق فيبلاب تفاطو هللا لوسر اي
 ظ ( ظ ا

 ةجام نباو )١7174( دواد وبأو )۲۳٠۸( ملسم )١5171( جاحلا ةياقس باب : يراخبلا هاور ('

 قابلا همر ضف ع ملسو هيلع هللا اص ص لوي ا رغ ا و 1:85

 7٠7/4 : مكاحلا هاور (5) . ليللاب رفنلا موي نومري مث دغلا نم نومري مث رحنلا موي نومري ةتوتيبلا
 . ىم جراح تيبملا يأ : ةتوتيبلاب دارملا 187/٠١ : ننسلا ءالعإ : رظنأ )1475١( يقهيبلاو

 مزعو جحلا لامعأ نم غارفلا دعب تيبلاب فاوطلا وه اضيأ عادولا فاوط لاقي ردصلا فاوط

 | . هدلب ىلإ عوحرلا ىلع جاحلا

 “© عئادبلا : ۲/۲٠١ . ٠

 . )٠۳١۱( ملسمو )١55( عادولا فاوط باب : يراخبلا هاور 7
 نع يورو « )۹٤١( يذمرتلاو (1111) ملسمو )٠۷١۷( عادولا ةجح باب : يراخبلا هاور (3)

 تس صحخرو « ضيحلا الإ تيبلاب هدهع رخآ نكيلف تيبلا جح نم - امهنع هللا يضر - رمع نبا



 ةنسلاو باتكلا ءاوض : ءاسنلاماکحا

 اوب ی ا قادم ا با یک و يدمر اوا رر مو هله شا بص هورس وك < 8
 . )۳۸۹٩۹( نابح نبا (۷۲۲۲) يبطق رادلا ننس < (8557) ةضافإلا

 . ردصلا فاوط زاوح طئارش لصف « عئادبل
1 

 ”< مئادبلا : ۲۱۹/۲ ,
٠0-2 



 اك ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلاماكحأ

 © ةأرملل ردصلا فاوط ىلإ مارحإلا نم جحلا داة

 ا را ل اوو وأ و نأ ةارلا كذارأ اذإ
 هللا ىلص - هللا لوسر نأ يور امل ؛ الوأ سافنلاو ضيحلا نع ةرهاط تناك

 - قيدصلا ركب وبأ هاتأ ناوضرلا ةعيب يف ةرجشلا تحت لزن امل - ملسو هيلع
 ركب نر و قاف عاق نإ | :هل لاقو - هنع هللا يضر

 . "” جحلاب مرحتلو لستغتلف اهرم : - ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا هل لاقف

 ىلص - يبلا اهرمأف « تضاح امنأ - اهنع هللا يضر -- ةشئاع نع يورو

 . " جحلاب لالهإلابو لاستغالاب - ملسو هيلع هللا
 + ديجي ىلصتو بيطتتو ت ءاش ام بايثلا نم سبلتو

 0 hE هيرأ ي نإ مهللا :لوقتو ةهاركلا تقو

 ' شو ل ا عشا رسل 3 اربع جو سجل

 مي کرلو نولو دوعصلا

 دمحلا نإ « كيبل كل كيرش ال كيبل « كيبل مهللا كيبل : يهو ةيبلتلا
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 نم رعشلاو سأرلا قلحو بيطلا سمو هحولا ةيطغتو هيلع ةلالدلاو هيلإ ةراش
 ةكم تلحد اذإف « ةيبلتلاب اقوص عفرت الو « تمدقت ام مارحإلا تاعونمت
 امل نكمأ نإ مالسلا باب نم - اهتعتمأ نيمأت دعب - ا ا ا ذاق
 تربك تيبلا تنياع اذإف «هفرشو تيبلا ةمظع ةظحالم « ةعضاوتم ةعشاح

 فلا ر ع اجو ءاعنلا ن ج اع هفيغدو اناا تلعب اناا
 - نراقلاو جحلاب درفملا يقافالل ةنس وه - مودقلا فاوط فوطت مث « مركملا

 اهييدث ءاذح اهيدي عفرتو تللهو تربكو هتلبقتساف دوسألا رجحلاب ةئدتبم
 عطتست مل نإف « اذحأ يذؤت نأ ريغ نم هتلبقو هتملتساو ةالصلل امهعفرك

 تسم كلذ عطتست م نإف « امهلبقت مث هيلع اهيفك تعضو ءاذيإ | الب هليبقت

 عطتست مل نإف « ءيشلا كلذ لبقت مث هريغ وأ اصع نم اهدي يف ءيشب رجحلا
 اركب ءاذح اهي عفر و هل ةليقتسي :ةوسألا رجلا عادخ «تفقو: كلاد

 افأك هيلإ امد ةريشم رجحلا وحن امهنطابو اههحو ىلإ امهيفك رهاظ تلعحو
 فوطتو هراسي نع تيبلا لوح رودت مث ةراشإلا دعب امهلبقتو هيلع امهتعضاو
 ف ناميلا نكرلاو دوسألا رجحلا ملتستو ميطحلا ءارو نم طاوشأ ةعبس تيبلاب
 ماد ب دما امك مالتتسالاب تاوطلا تختو املأ رهف طوش لك

 رجحلا ىلإ دوعت مث «هوركم ريغ تقو يل دجسملا نم رسيت ثيح وأ ميهاربإ
 يل ايسكو افصلا نيب ىشمتف افصلا ىلإ جرخت مث هملتستف دوسألا

 ري و ا تفيدنا ا
 ىلع متختو افصلا نم ئدتبتو . اهتجاحلا ىلاعت هللا وعدتو - ملسو هيلع هللا

 مث .هلك يعسلا يف اهتئيه ىلع يشمت لب ةورملاو افصلا نيب يعست الو . ةورملا
 انلا ف ةكم رجفلا تلص اذإف ءاه ادب املك تيبلاب فوطتو ةمرح ةكمم.ميقت



 1٥ ` ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلاماكکح اأ

 ملا ام ا يس يسب ير يخول
 اذإف « ةجحلا يذ نم عساتلا يف سلغب اه رجفلا يلصت نأ ىل ى کو

Eلار اذإف - امي ميقتف تافرع ىلإ | بهذت عساتلا مويلا  

 اذهو « نيتماقإو ناذأب مامإلا عم رهظلا تقو يف رصعلاو رهظلا يلصت سمشلا
 . ةنرع نطب الإ فقوم اهلك تافرعو . فقوملا ىلإ هجوتت مث « متدقت عمج

 ةربكم ةلبقتسم ةفرعب فقتو ةفرعب فوقولا لبق لستغت نأ اه بحتستو
 امناوحإو اهيدلاوو اهسفنل ءاعدلا يف دهتحتو معطتسملاك اهيدي ةدام ةيعاد ةللهم
 ءاجر ةوق عم ءاعدلا يف حلتو عمدلا نم تارطق اهينيع نم جرخت نأ ىلع دهتحبو

 نأت سمشلا تبرغ اذإف « هكرادت اهنكمب ال ذإ مويلا اذه يف رصقت الو ةباحإلا
 و و ت ماقال ميج او ىلع نادرو
 .  اهزجت مل ةفلدزملا قيرط يف برغملا تلص نإو « ريحأت عمج اذهو ةدحاو

 مامإلا عم تلص رحنلا موي رجفلا علط اذإف « ةفلدزملاب تيبلا نسيو

 ءرسحم يداو الإ فقوم اهلك ةفلدزملاو « ةفلدزمب تفقو مث سلغب رحفلا
 لبق تضافأ مث اهاؤسو اهدارم متي نأ هللاوعدتو اهئاعد يف ةدهتجب فقتو
 نم اهيمرتف ةبقعلا ةرمج أت مث ءامب لزنتو ىم ىلإ تأتف سمشلا عولط
 عطقتو ةاصح لك عم ربكتو فذخلا ىصح لثم تايصح عبسب يداولا نطب
 .ةرمجلا دنع نم الإ تءاش عضوم يأ نم ىصحلا ذحأتو ةاصح لوأ عم ةيبلتلا

 لك اه لح دقو ةلمألا رادقم, رصقت مث ةدرفم تناك اذإ هتبحأ نإ حبذت مث

 ° طاوشأ ةعبس ةرايزلا فاوط فوطتف رحنلا موي ةكم يأت مث جوزلا الإ ءيش

 - هللا هجر - فسوي وبأ لاقو « رجفلا علطي مل ام اقداعإ اهيلعو دمحمو ةيفنح يبأ دنع اذهو 0

 .ماحدزالا ةرثكل نامزلا اذه يف ىوتفلل اراتخم لوقلا اذه نوكي نأ يغبني < تءاسأ دقو اهيزحت

 رجفلا لبق ةفلدزم كردي ال هنأ ملع نح اليوط قيرطلا يف يقب اذإ انلق : مامحلا نبا ققحما لاقو

 .. ۲/۳۷۸ : ريدقلا حتف « قيرطلا يف برغملا يلصي نأ هل زاح

 . نيموي وأ مويب هدعب تفاط ديعلا موي فطت مل نإو
0 



 ۲٦ ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلاماكحأ

 اه لحو مودقلا فاوط بيقع تعس نكت مل نإ ةورملاو افصلا نيب ىعست مث
 ا هركيو . جحلا يف نكر فاوطلا اذه راسب حربا
 يف ثالثلا ر 00 یک نإو
 يمرتو « سمشلا لاوز دعب موي لك يمرت «رشع يناثلاو رشع يداحلا مويل
 ةرمدللا مث ىطسولا ةرمحلا مث فيخلا دجسم يلت يلا ىرغصلا ةرمحلا الوأ
 فقتو ةاصح لك عم للتو ربكتو تايصح عبسب ةرمج لك يمرتو ىربكلا
 هلل ةدماح تبحأ ام وعدتو ىطسولا ةرمحلاو ىلوألا ةرمحلا يمر دعب ءاعدلل
 ءاعدلا يف اهيدي عفرتو - ملسو هيلع هللا ىلص - يبلا ىلع ةيلصم ىلاعت
 م ا يح يوب افاوحإو اهيدلاول هللا رفغتستو
 . اهيمر دعب ةيشام

 لاوز دعب ثلثلا رامحلا تمر - رشع ثلاثلا ي |  دغلا ناك اذإو

 عوحرلا اهلف رشع يناثلا مويلا | يف ةكم ىلإ عجرت نأ تدارأ نإو سمشلا
 لاوز دعب رشع ثلاثلا ىف ثالثلا ر امج لا تمر ميقت نأ تدارأ ن ناو اهيلإ

 . زاج لاوزلا لبق تمر ولو سمشلا

 ال ةدمعتم اهريغ يف تتاب ولو «يمرلا يلايل يع. تيبت ال نأ هركيو
 تلحد مث اهل نكمأ نإ بصحلاب تلزن ةكم ىلإ تعحر اذإف « ءيش اهمزلي
 هم رفا ار ت « كفا هك نم جورخا تدارأ اذإو « ةكم
 بحتسيو اهئام نم برشتو مزمز تأت مث يقافالا 0 وهو طاوشأ
 دوسألا رجحلا نيب ام وهو مزتلملا ىلإ يأت مث ةبتعلا لبقتو ةبعكل مايو

 « ةعاس ةبعكلا رتسب ")7 تقلعتو هيلع اههجوو اهردص عضتف بابلاو
 وأ يكبتو ةرحآلاو ايندلا رومأ نم تبحأ ام ءاعدلاب رو
 . جحلا لامعأ نم اهغارفل اهلهأ ىلإ دوعت مث . یک ابتت
 ا دس جب سلس حم بوس م دعس عج جس هيج هنعمل

e E 01)لیل لوم بوث فرطب ليلذ دبع قلعتي امك 1 ا  . 



 IVY ( ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلاماكحأ

 نارقلا ةفص

 نإ مهللا: ةيبلتلا دنع لوقتو جحلاو ةرمعلاب تاقيملا نم مرحت نأ يهو
 كيبل : ةيبلتلا دنع لوقت مث ءئم امهلبقتو يل امهرسيف ةرمعلاو جحلا ديرأ

 ادا هك ق ذاق هنالك ينك ضسرح ا نتف تبا ا ةريعو مف
 ةورملاو افصلا نيب تعس مث ةرمعلل طاوشأ ةعبس تيبلاب تفاطو فاوطلاب

 ةورملاو افصلا نيب ىعستو مودقلا فاوط فوطت مث « ةرمعلا لاعفأ هذهو

 لعفي امد لعفتو ىم ىلإ ةيورتلا موي جرخت ىح ةمرحم ىقبت مث ٠ جحلل
 ةرمحلا تمر مث ةفلدزملاب مث تافرعب فوقولا مث نيم. مايقلا نم درفملا جاحلا

 عبس وأ ةندب وأ ةرقب وأ ةاش حبذت مث رحنلا موي ةبقعلا ةرمج يهو ل

 را ا رر نک ی لاعت هكل اركشي ةرقز وا نائب
 ءىش لك امل لحو اعم امهيف تلخد امك اعم نيمارحإلا نم جرختف ةلمنألا

 ( .ةرايزلا فاوط دعب لحي هنإفء جوزلا الإ
 اذإ ةعبسو جحلا يف مايأ ةثالث موصت اهإف «حبذلل لام اه نكي مل نإو

 .زاج جحلا دعب ةكم يف اهتماص نإو اهلهأ ىلإ تعحر
 اإ ٍةَعْبَسَو جتا ىف مايا ةت ْماَيِصَق ذج ْمَل ْنَمَف و : ىلاعت و كرابت هلوقل

 . '' ( ةي ٌةَرَسَع كلت ْمُتْعَجَ
 لضفألاو « ةفرع موي ىلإ مارحإلا دعب مايأ ةثالث موصت نأ اه زوجيو

 نوكي يح اهلبق امويو ةيورتلا مويو ةفرع موي ةثالثلا مايألا هذه موصت نأ

 . "7 كلذ دعب موصلا اهئزجي مل ةثالثلا مايألا مصت مل ولو . ةفرع موي اهرخآ

(1) 
 . ۹٦ : ةرقبلا ةروس

 . :۳/۹۰..4۹٤( نيدباع نبا هيشاح ۲۳۹.۱۱/۳۷: هیادها ۱/۲۳۹ : ةيدنفا) 1(
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 عتمتلا ةفص

ê 

 بتلا دنع لوقتو جحلا رهشأ يف ةرمعلاب تاقيملا نم مرحت نأ يه

 ىعستو تييلاب فوطتف ةكم لحدتو تمرحأ دقف تبل اذإف " ةرمعب كيل
 تب Eu ةيبلتلا عطقتو ةلغألا رادقمم اهسأر رصقت مث ةورملاو افصلا نيب

 ذإ ةرمعلا يف ا ني فايع ناك فاعلا و ةالصلا هيلع هنال؛ فاوطلا

 ا وو ويا کرن

 مرحلا نم جحلاب تمرحأ ةيورتلا موي ناك اذإف ءاهادب املك تيبلاب فوطتو

 تحبذ رحنلا موي نم ةبقعلا ةرمج تمر اذإف « درفملا جاحلا هلعفي ام تلعفو

 00 . ةرقب وأ ةندب عبس وأ ةندب وأ ةرقب وأ ةاش

 . "”[يذَهْلا نِ َرَسْمَْسا امَف ج ا لإ ةَرْمُل نمت ْنَمَف ] :ىلاعتو كرابت هلوقل
 يدب هيا يف مايأ ةثالث موصت هحبذت ام دحت مل نإف

 .زاج جحلا دعب ةكم يف اهتماص نإو اهلهأ

 . :)٠١١١( دواد وبأ )۸٤۲(« ةرمعلا يف ةيبلتلا عطقت م ءاج ام باب : يذمرتلا هاور (1)
 ( ا للا ا ةروولر



 0 0 5 5 يلا ا ا وشب اوا

 3 ريغلا نع جحا

 ازجاع وأ « اتيم هنع جحت نم ناك اذإ ريغلا نع جحت نأ ةأرملل زوجي

 TT تبق و: لإ ع اجلا تدب نم ارمتسم ارجع ةسنب

 ةنيهج نم ةأرما نأ - امهنع هللا يضر - سابع نب هللا دبع نع يور ال
 نأ ترذن ىمأ نإ : تلاقف - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر ىلإ تءاح
 ١ اهنع يجح.« معن : لاق ؟ اهنع جحأف أ تتام ىح جحن ملف جح اة Ee ان ا

 1: اعرب رماح لا ولا ينرح ليلا نير

 | وياي يف هللا ة و بأ عب حايل

 -+ روشعلاو تارافكلاو تاقدصلاو ةاكرلاك ةضحم ةيلام ةدابع ١- : عاونأ ةثالث ىلع ةدابعلا '7
 : ةيلاملا ةدابعلاو.ضرفلا جحك ءامهنم ةبكرم ةدابع -. داهجلاو موصلاو ةالصلاك« ةيندب ةدابع
 ؛ الوأ هسفنب ءادألا ىلع ارداق هيلع نم ناك ءاوس يأ زجعلاو ةردقل دقلا دنع اًملطم ةباينلا اهيف زوحت
 ىلع ةباينلا رول كاوا و ب او لا و لاملا ج ارحإ اهيف بحاولا نأل

 هاور) دحأ نع دحأ يلصي الو دحأ نع دحأ موصي ال : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل .قالطإلا

 دوصقملا و ءزجعلا دنع زوجيو ةردقلا دنع ةباينلا اهيف زوجت ال : امهنم ةبكرملا ةدابعلاو ( دواد وبأ
 . لاعفألاب حراوجلاو سفنلا باعتإ ةيندبلا يف يهو < و ا «فيلاكتلا نم
 دنع الو زجعلا دنع ال ةباينلا زج ملف « هسفن ىلع ةقشملا ققحتت ال بئانلا لعفبو « ةصوصحملا

 . بئانلا لعفب دوجوم وهو « ريقفلا ىلإ هلاصيإب سفنلل بوبحلا لالا صيقنت ةيلاملا ينو « ةردقلا
 اهيف يفتكي ال ىلوألاو « ةيلاملاو ةيندبلا :نيتقشملا هنمضتل جحلا يف ةباينلا ئزحت ال نأ الو
 اجر تولا ىلإ رمكتملا .نجعلا دغ: ةيلاملا 1 ليش دلت بز ع سعير نات هكا يحال
 . ٠١/٤ نيدباع نبا ةيشاح «هنع جحي نم ىلإ جحلا ةقفن عفدت نأب « الضفو

 . (؟585) يئاسنلاو ١77( ٠)ةأرملا نع جحي لجرلاو تيملا نع روذنلاو جحلا باب : يراخبلا هاور
 يراخبلاو (؟8075) توملل وأ امهوحنو مرهو ةنامزل زحاعلا نع جحلا باب : ملسم هاور 7

 فعلا د غلا يلا رز يعل كربلا تناولوا ئ

00 



 ۷۰ ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلاماکحا

 ةباينلا زاوج طئارش

 , 29 توملا تقو ىلإ جاجحإلا تقو نم ارمتسم ازجع

 لازو سوبحم وأ هسفنب جحلا ىلع ردقي ال ضيرم نع تحح ولف

 نوكي نأ ال ا را
 الو ريغلا جحب ضرفلا طقسيف ةنامزلاو يمعلاك ةداع هلاوز ىحري ال ار

 , "ال مأ رذعلا كلذ هب رمتسا ءاوس هيلع ةداعإ

 ةبكرم ةدابع جحلا نأل ؛ هسفنب جحلا ىلع ىلع رداقلا نع جحلا زوجي الو
Eا  E 

 تعوطت نإف « هنع جوجحا لامب جحلا نوكي نأ ريغلا نع جحلل طرتشي 1١-
 9 یر اه لع

Eتيبلو نالف نع تمرحأ : لوقتف رمآلا  
 م

 لا نذإب ريغلا حح نوی نأ ط رتشي ٤“

 زوجيف « لاعفألا ةحصل  الهأ نوكي نأ ريغلا نع جح نمل طرتشي -ه
 . 9 هسفن نع جحي مل نإو ريغلا نع ةجح

 ىلع اهيف فرصتي لب ؛ ةقفنلا نم ذحأ ام كلمي ال ريغلا نع حج نم -1
 ا

 . ٠١/٤ : نيدباع نبا ةيشاح « ا : عئادبلا 3
 . ؛هه/؟ : عئادبلا ء ١5/4 : نيدباع نبا ةيشاح ك

 . هه[ *؟ : عئادبلا 7/٤ : نيدباع نبا ةيشاح

 . غها//؟: عئادبلا

 . ١7/4 نيدباع نبا ةيشاح

 : اطرش نيرشع ىلإ بابل يف اهلصوأو «ميرحتلا ةهارك هركيف الإ ضرفلل اك رات نوكت ال نأ طرشب
 . ٠٠٦/۲ عئادبلاو « ۱۷/٤ نيدباع نبا ةيشاح : ليصفتلل رظنأ « هوحنو ةرجألا طارتشا مدع اهنم



 ۲۷۱ ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلارماكحأ

  لضفلا هل لحي الو « الوأ ردقلا ناك انيعم ءاتيم وأ ناك ايح رمآلا كلم

 ايم واب يلا لإ يسب رعبا البل
 Gg او 5 دزغلا :ةيك هلك وي هنأ لإ

 الا لزتم
 ريغلا نع جحلا يف عتمتلاو نارقلا

 هل نذأ نإ ريغلا نع جحلا يف عتمتلاو نارقلا ريغلا نع جحي نمل زوجي ١-

 ا

 ؛ هيلع ةيانجلا مد اذك 5, ا ىلع ال جاحلا ىلع عتمتلاو نارقلا 3

 . ناجلا 1

 . اتيم ولو هلام يف رمآلا ىلع راصحإلا مد <

 نم لضفلا بق نأ كتلكو : هل لوقي رومأملل لضف ام نوكي نأ دارأ اذإو : حتفلا يف لاقو 5"
 TTI نيدباع نبا ةيشاح .كسفنل هضبقتو كسفن

 . ةمعنلا هذ هل تلصح يذلا وهو « نيكسنلا ءادأل قفو ثيح اركش بجو هلل

00 



 ت سسمس .E a ةنسلاو باتكلا ءوض ىف ءاسنلإماكحأ

 ةرمعلا

 ١- ةمركملا ةكم غلبي نأ عاطتسا نمل ةرم رمعلا يف ةدكؤم ةنس ةرمعلا .

 ا ر اا نأ - هنع هللا يضر - رباح نع يور ال

 ؟ ىه ةبحاو أ ةرمعلا نع نربخأ ! هللا لوسر اي : لاقف - ملسو هيلع هللا ىلص

 كل ريح رمعت نأو ءال :لاقف 7" .

 عوطت ةرمعلاو داهج جحلا : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقلو 7

  -5ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر لاق ؛ ريبك لضف اه ةرمعلاو - :

 الإ ءازج هل سيل ر جاو« امهيي 10 5راقك .ةرهعلا ىلإ ةرمجا
 ا

 ةجح لدعت ناضمر ف ةرمع نإ: لار الا هيله لاو ° .
 ةرمعلا تقو

 ١- قيرشتلا مايأو ةفرع موي هركت اأ الإ ةنسلا رئاس يق زوحب ةرمعلا .

 يل ةرئُشْلاَو جلا اوُميآَو ] : ىلاعتو كرابت هلوقل ©. ٠
 ةرمعلا تقو : تلاق اهنأ - اهنع هللا يضر - ةشئاع نع يور امو

 . ۳/۹۳۸ : ةيادملا حرش ةيانبلا ٥۹٥/١ ءاهقفلا ةفحت (1)
 (۱۳۸۷۷) دمحأو (Ao) هنسحو ال مأ يه ةبجاو وأ ةرمعلا يف ءاج ام باب : .يذمرتلا هاور 00

 0 . )5١0١5( يقهيبلاو
 : اعوفرم ةمامأ يأ نع( 517) يناربطلا دنع ام هديؤيو فيعض هدانسإو « يقهيبلاو يطق رادلا هاور
 . ةرمعك يهف عوطت ةالص ىلإ ىشم نمو « ةجحك يهف ةعامجلا يف ةبوتكم ةالص ىلإ ىشم نم

 ( . )۲٤١۳( ملسمو )٠٠٠١( اهلضفو ةرمعلا بوجو باب : يراخبلا هاور 3
 E ۲) ملسمو (851) ناضمر ةرمع يف ءاج ام باب : يذمرتلا هاور 0

 . تقولا نيس اا

() 



 بحلا

 .  قيرشتلا مايأو رحنلا مويو « ةفرع موي الإ اهلك ةنسلا

 000 : ا :
 . مدلا هيلع بجي قيرشتلا مايأو ةفرع موي يق رمتعا ول نمو -5
 ةرمعلل تيقاوملا

 5 ةوطحخ نم لقأب ولو لح ندأ يأ وأ ميعنتلا هتاقيمف « ةكم يف

 وأ لح لا لهأ نم وأ يقافآلا نم ناك ءاوس ةكم نم ةرمعلل مرحأ نمو
 . تاقيملا كرتل ؛ مدلا هيلع بجو ةكم لهأ نم
 ةرمعلا نكر

 لف كفا والاف معلا ناكر
 )0 هع هر هش جات أ 5 م 0 - 8

 . ' ' 1 ِقْيِتَعْلا ِتْيَْلاب اوَُوَطَيْلَو ل: ىلاعتو كرابت هلوقل

 ةرمعلا تابجاو

 . صا وأ قا دم

 - يبنلا مدق - امهنع هللا يضر - سابع نب هللا دبع نع يور امل
 اوفوطيو ةرمع اهولعجي نأ هباحصأ رمأف « ةكم - ملسو هيلع هللا ىلص

 مث اوقلحيو - ةياور فو - مهسور نم اورصقي مث ةورملاو افصلابو تيبلاب
 را

 حمم كسر و
 ٠ ةرمعلا ماكحأ بلطم : نيدباع نبا ةا )۲(

 . ٤۷۸/۲ : عئادبلا

  Esلضفأ هآرو دارفإلا راتحلا نم )1058( .



 VE ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلام اكنحأ

 ةرمعلا ننس

 تاهورگملاو تامرحملاو مارحإلا يف جحلاك يهو جحلل نسي ام اه نسي
 . اهريغو تادسفملاو .

 ةيتآلا رومألا يف جحلا فلاخت ةرمعلا

 مايأو رحنلا مويو ةفرع موي يف هركت اهنكل نيعم تقو اه سيل ١-
 ترا

 . ةفلدزملاب لوزن الو ةفرعب فوقو اهيف سيلو 1
 . رامج يمر اهيف سيلو 0-1
 . ةبطخ الو « نيتالصلا نيب عمج الو €

 . مودق فاوط الو -ه
 : نفاوافلا م طوش ن يدع رجلا تملتسا اذإ ةيبتلا عطقتو ا

 ىلص - يبنلا نأ - امهنع هللا يضر - سابع نب هللا دبع نع يور ا
 . "7 رجحلا ملتسا اذإ ةرمعلا يف ةيبلتلا نع كسمي ناك - ملسو هيلع هللا
 ةرمعلا ةيفيك

 ديرأ نإ مهللا : ةيبلتلا دنع لوقتو ةرمعلاب تاقيملا نم مرحت نأ يهو

 دقف تبل اذإف " ةرمعب كيبل " : لوقت مث « م اهلبقتو يل اهرسيف ةرمعلا
 نيب ىعستو «طاوشأ ةعبس تيبلاب فوطت ةكم تلحد اذإو « تمرحأ

 . اقرمع نم تلح دقف ترصق اذإف «رصقت مث « ةورملاو افصلا

(1) 

 ,(6١ه١1) دواد

 وبأو ٠ حيحص نسح:لاقو )۸٤۲( ةرمعلا يف ةيبلتلا عطقت نيم ءاج ام باب : يذمرتلا هاور

۱ 



 ةا تاك لا وح ی الا رفا خا ؟ ١ تح

a e E [ ۳ 
 يعافش هل تبحو يربق راز نم : - مالسلاو ل هلوقل

 ع سس

 ينراز اهاحف توم دعب نراز نم : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقلو

 5 الا موي نينمألا نم تسب نيمرحلا اح اب داف نمو ) ينايح 8

 دقف یر ری ١ و « تيبلا جح نم : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقلو

5 5 
 0 ' نافح

 17/12 ىفقارملا ىلع يت واططحولا ةيشاح 0

 دوق ف يج > ملسو هيلع هللا لیک ىلا نأ ةيآلا ودع لالدبسالا و + + ءاشلا ر 5

 دعب هيلإ يا ناك هربق يف يح هنأ تبث اذإو " مهروبق يف ءايحأ ءايبنألا" نأ درو امك هتوم دعب

(r)لوھ : متاح وبأ ناك يدبعلا لالليملا نب يسوم هدانسإ قو (؟0207417) | يطق رادلا ا  

 لين : رظنأ . يكبسلا نيدلا يقتو قحلا دبعو نكسلا نبا ثيدحلا اذه ححص دقو « ةلادعلا

 . ب۹4۵ : راط مألا

 « هريغو (۳۸2۵) ذرسعلاو جحا لضف تان يشهيبا لاميإلا بعش(۲۷۲۸) يطق رادلا داور 0

 . 200/٠١١ ننسلا ءالعإ : رظنأ . هدانسإ يبهذلا دوحو
7 . 00 

 نح كيسي ۷/١ 4: لماكلا ف يدع ص داور



 .رفسلا ءانثأ يف هيلع

 سبليو « هنكمأ نإ ةرايزلل هحوتلا لبق هدعب وأ ل وحدلا لبق لستغي نأو

 .  بيطتيو «لضفأ ديدحلاو « هبايث فظنأ
 الإ ةوق ال هللا ءاش ام هللا مسب : لوقي نأ ةنيدملا لحد نمل بحتسي -4

 يل لعحاو قدص جرخم نيجرخأو قدص لحدم ئلخدأ ا

 ا

 TT ربإ لآ ىلعو ميه اربإ ىلع تيلص

 TEYE ىلعو دمحم ىلع
 و باوبآ يل حتفاو روك يسر حلل

 ركشيو نيتعكر هربنم دنع ةيحتلا يلصيو فيرشلا دجسملا لخديو -ه
 أي مث هترايز لوبقو هدصق ام مامتإ هلأسيو ةمعنل | هذه ىلع للاعت هل

 سأر نم دعبيو « ةلبقلا رادج لبقتسيو ةلبقلا ربدتسيف « فيرشلا ربقلا
 غراف « اعشاخ ضرألا ىلإ ارظان فقيو < عرذأ ةعبرأ وحن ربقلا
 هيلع هللا ىلص - هفقوم ةلالح ارضحتسم « ايندلا قئالع نم بلقلا

 ١ : لوقيف . دصتقي لب « هتوص عفري الو ملسي مث - ملسو
 مالسلا « هللا يبن اي كيلع مالسلا « هللا لوسر اي يديس اي كياع مالسلا

 ديس اي كيلع مالسلا « ةمحرلا يبن اي كيلع مالسلا « هللا بيبح اي كيلع
 السلا « نييبنلا متاح اي كيلع مالسلا « نيقتملا مامإ اي كيلع مالسلا « نيلسرملا
 « ريذن اي كيلع مالسلا « ريشب اي كيلع مالسلا « نيملعلا بر لوسر اي كيلع
 ‹ نيلسرملاو ءايبنألا عيمج ىلعو كيلع مالسلا « مدآ دلو ديس اي كيلع مالسلا

 rE يقارملا ىلع يواطحطلا ةيشاحن 4

 ( . ۷٤٠ :.يقارملا ىلع يواطحطلا ةيشاح 5"
 . ۳۷١ : يدنهلل كسانلا ةينغ « ۷۷ : يقارملا ىلع يواطحطلا ةيشاح 0



 VY ةنسلاو باتكلا ءوض یف ءاسنلا ماك أ

 نيعمجأ كباحصأو كتيب لهأو كلآ ىلعو كيلع مالسلا « نيبرقملا ةكئالملاو

 كازج « هتاكربو هللا ةمحرو يبنلا اهيأ كيلع مالسلا < نالا هللا داع رامز

 كيلع هللا موا أ نعول وسر ونايف فرح اه لطفا ابغا هلا وسو ايدل

 نضام و لوكا و طا ع فاقت كات نع غورک ا کاک
 ع هل كيرش ال هدحو هللا 5008 أ دهشأ « نيعمجأ قلخلا نم دحأ ىلع

 ةلاسرلا تغلب دق كنأ دهشأو هقلح نم هتريخو هلوسرو هك كلنا ااو

 تآو مهللا .هداهج قح هللا يف تدهاجو ةمألا تحصنو « ةنامألا تيدأو

 a اير وبا اا درر اا عازب

e0, 7 داعيملا فلخت ال كنإ ةمايقلا موي كدنع برقملا دعقل  

 ا ی وا م وأ ظفحلا مدعل راصتخالا دا رأ نمو 0-5

 > = ملسو يلع لل ىلص - لا لوسر اي كيل السلا هلق

 هيلع هللا ىلص - هللا لوسر ىلع مالسلاب هاصوأ نم مالس غلبيو -۷

 ل ا ل

 هني وحن رخأتي مث ؛ هللا لوسر اي كيلع ملسي نالف نب نالف : لوقي

 - هنع هللا يضر - ركب يبأ ىلع ملسيف « عارذ ردق قرشلا ىلإ

 اي كيلع مالسلا « هللا لوسر ىفص ركب ابأ اي كيلع مالسلا : لوقيف

 ب هسا ودب هللا لوسر حاف ا نا اع اا تلا لوصر ةنيلع

 لضفأ انع هللا كازج «رارسألا يف هنيمأو « رافسألا يف هقيفرو « راغلا
 ملسيف « عارذ ردق نيميلا وحن رحأتي مث . هيبن ةمأ نع امامإ يزح ام

 هقفلا 20908 - ۳۷۸ : يدنهلل كسانلا ةينغ « ۷٤۸ : يقارملل ىلع يواطحطلا ةيشاح 5 8 1 .“bh 5 7-0 )غ0

 اا ا

E 00 es 
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 3 و روب اذداديتلا فاك دع

(00 

000 

 ف

 غ ی اي ع قاد لو توا يطور ص ر ىلع
 يبلا ربق سأر ىلإ عحري مث « ءازحلا لضفأ هللا كازح ؛مالسإلا كب هلا

 اخ: كاع هلا دمحيو « ةلبقلا لبقتسيو - مل ا و

 هخايشأو هبراقأ نم ءاش نمو « هيدلاولو هسفنل هيدي اعفار وعديو
 لا ا نيملسملا رئاسو هاصوأ نملو « هناوحإو
 ل ازتنات كوئأج عهسفنآ ال ذإ هلأ زو - قحلا كلوقو - تلق
 م ا تارت رلا يلا مهل َرَمْغَتْساَو

 ا تج نمک قارن نضام كارد e ناعم كل

 الو ‹ ناعإلاب راس نحال انناوحإو انتاهمأو نئابآلو انل رفغا مهللا

 يف انتآ انبر « ميحر فور كنإ انبر اونمآ نيذلل الغ انبولق يب لعح
 بر كبر ناحبس « رأنلا باذع انقو ةنسح ةرخآلا يقو ةنسح ايندلا

 ا ترن هللا و ن ىلع و اعا
 يح امي هسفن طبر ىلا ةبابل يبأ ة ةناوطسأ قأي مث . ءاش ام وعديو

 هللا ىلإ بوتيو نيتعكر يلصيف « ربنملاو ربقلا نيب يهو هيلع هللا بات
 . " ةنانحلا ةناوطسألا أي مث ءاش ام وعديو ىلاعت

 يرو ل ل ا

 "ا | رادجب رهظلاو ا و هليبقتو دیلاب هحسم

 E الا ةو

 ٠۸٠١ : يدنهلل كسانلا ةينغ . ۷٠٠١ : يقارملا ىلع يواطحطلا ةيشاح

 لا ىلا کو الا وهاذا هاج لاس: قا طع ل واک ها ذأ يذلا" لب
 ؛ هتلفغو هتلاهج نم وهف ةكربلا يف غلبأ هوحنو ديلاب حسملا نأ هلابب رطح نمو هيلع اوقبطأو ءاملعلا

 كسانلا ةينغ «4 7/7 : ءافولا ءافو . ءاملعلا لاوقأو عرشلا قفاو اميف يه امنإ ةكربلا نأل
 | ۲ 2 :يدنولل



 58 ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلإماكلحأ

 دجسم. اهلك تاولصلا يلصيف «ةفرشملا ةنيدملاب هماقم مايأ منتغي ٠- |

 متحو « هيف فاكتعالاو « - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر

 اذإو « ةفيرشلا ةرجحلا ىلإ رظنلا ميديو «ءلضفأ ةرم ولو هيف نآرقلا

 مرحب دهعلا رخآ هلعحت ال مهللا : لاقو نيتعكر ىلص ةنيدملا عادو دارأ

 ةيفاعلاو وفعلا يقزراو « ةلهس نيمرحلا ىلإ دوعلا يل لهسو « كلوسر
 .:نيعاغ ناس امهيلا اندرو ايتذدلا ةرغالا ىف



 الاخت > ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلاماكحأ

 ةزانجلا ةالص

 ١- ةنسلا وهو نمألا اهقش ىلع ةلبقلا ىلإ تهَجَو ترضتحأ اذإ 9" .

 هيلع هللا ىلص - يبنلا نأ : - هنع هللا يضر - ةداتق يبأ ثيدحل

 ىصوأو يفوت : لاقف ءرورعم نب ءاربلا نع لأس ةنيدملا مدق نيح - ملسو
 نيس نيس بس

 ةرطفلا باصأ : - ملسو هيلع هللا ىلص 29 .

 ١- اليلق اهسأر عفرتو ةلبقلا ىلإ اهامدقو اهرهظ ىلع ءاقلتسالا زاجو

 ٠ ءامسلا نود ةلبقلا ىلإ اههحو ريصيل . :

  0-3ةرضتحما دنع " سي" ةروس ةءارق بدنتو .

 ىلع "سي" اوأرقإ : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل موتاك  .

 هدنع أرقيف تومي تيم نم ام : - مالسلاو ةالصلا هيلع -هلوقلو
 هيلع هللا نوه الإ "سي © . 0

 ٤- ةداهشلا ةملك نقلتو .

 هللا الإ هلإ ال مكاتوم اونقل : - مالسلاو ةالصلا هيلع -هلوقل ° .

. 
 هه4/ : يقارملا ىلع يواطحطلا ةيشاح « 47/7 : نيدباع نبا ةيشاح ه6

E 

 . حيحص هدانسإ : صيخلتلا يف يذلا لاقو « :٠٠٠/٠ مكاحلا هاور )0

 : ري دقلا حتف « هئاضعأ سوقت نم عنمأو هيبحل دشو هضيمغتل رسيأ هنإ و حورلا جورخل رسيأ هنأل "'
 . اننامز يف داتعملا وهو 58

 )٠٤۳١۸( ةحام نباو )۷٠١( :نابح نباو )۲۷٠١( تيملا دنع ةءارقلا باب : دواد وبأ هاور
 . ۲٦۹/۷ : نابح نباو ,« 707/١ : مكاحلا هححص

 5 اقل )١1 يئانسنلاو (1445) ةجام نباو (417) هللا الإ هلإ ال ىتوملا نيقلت ت باب ملسم هاور 40 | . )٤۲۱۸٩( لامعلا لزسنك « :۲۹/٤ راطوألا لين 7“
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 ۸۱ ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلاماكحأ

 راركتو اهيلع حاحلإ ريغ نم ةرغرغلا لبق نيقلتلا نوكي نأ بدنيو -ه
 ءيشب تملكت مث هللا الإ هلإ ال تلاق نإف « رجضت الئل ؛ رمأ الو

 نقلي الو . " هللا الإ هلإ ال " اهمالك رحآ نوكيل نيقلتلا داعي هدعب
 يف اهعضوو اهديحلت دعب القبر  . ١

  -5اهانيع ضمغت و اهايخ دشت تتاماذإو .

 «رصبلا اوضمغف تيملا مترضح اذإ : - مالسلاو ةالصلا هيلع -هلوقل

 حورلا عبتي كت ا لاف «٠ نإف « اريح اولوقو ١ ا ةكئاللملا

Te 

 . " كلذ ىلع نوملسملا عمجأ دقو

 .  اهيف تيفوت ىلا امبايث عزن دعب ةيجستلا بدنيو 2

 هيلع هللا ىلص - هللا لوسر نأ - اهنع هللا يضر - ةشئاع ثيدخ
 )2( - هي

 5 ةربح دربب يجس يوت نيح - ملسو

 . خفتني الكل ليقث ءيش وأ ديدح اهنطب ىلع عضويو مكر

 ىلع ديدح عضوب رمأ - هنع هللا يضر - اسنأ نإ : يقهيبلا ىور ال

 ( اود لف ا

 هيلإ بهذ امك ربقلا ىلع نيقلتلا ةءارق ال توملا نم برق يذلا "مكاتوم اونقل " : هلوقب 7 5

 داور . ل ا - مالسلاو ةالصلا هيلع -هلوقلو .

 . نسح هدنسو )5١١١( او /

 ْ E 06 يقارملا ىلع يواطحطلا ةيشاح 0

 نباو )5/8١1١( دواد وأ ‹ حيحص هدانسإ :صيخلتلا ق يبهذلا لاقو < \/ov t : مكاحلا هاور

 ةحام )١٤٤٤( .

 . :۲٤/٤ راطوألا لين ©
 o gE يقارملا ىلع يواطحطلا ةيشاح

 . (۲۷۱۳) دواد وبأو )٥۳۹۷( ةلمشلاو ةربحلاو دوربلا باب : يراخبلا داور
 . (1845) هنطب ىلع ءيش عضو نم بحتسي ام باب : يقهيبلا هاور



 . ماوه اهيلإ عرست الكل عفترم وه امم هوحنو ريرس ىلع عضوتو 5
 زوجي الو « اهيبنجب اهادي عضوتو ةرضتحمك ةلبقلا ىلإ هحوتو
 0 رافكلا عينص نم هنأل ؛ اهردص ىلع امهعضو

 ريخلا لوقي نأ ا اهيلعف اتيم ترضح اذإو .
-٠١ 

 هللا لوسر لاق : تلاق - اهنع هللا يضر - ةملس مأ تور ال -
 ريخ اولوقف تيملا وأ ضيرملا مترضح اذإ : - ملسو هيلع هللا ىلص
 ىنلا تيتأ « ةملس وبأ تام املف : تلاق « نولوقت ام ىلع نونمؤي ةكئالملا
 تام لقا اا نإ ا هللا لوسو ايي اف ع دع اسوس ف للا: اه
 : تلقف : تلاق « ةنسح يقع هنم نبقعأو هلو يل رفغا مهللا : يلوق : لاق
 ° - لسو هيلع هللا یلص - ادمحم هنم يل ريخ وه نم یلاعت هللا نبقعأف

 ١- نيجوزلا يوس ةايحلا يف هليبقت زوجي يذلا تيملا ليبقت زوحيو .

 نا يا - يبنلا نأ - اهنع هللا يضر - ةشئاع ثيدحلا

 ا ماب رب نامشع ل
 تيملا ىلع نيعلا اإ ق جرج الو تا

 ی ی ی ار یھ ألا ی رت ىلا هن فيا
 نامحرلا دبع عم دوعي - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر ىتأف « هل ىوكش

 « - مهنع هللا يضر - دوعسم نب هللا دبعو « صاقو يأ نب دعسو « فوع نب
 ! هللا لوسر اي ال : اولاق ؟ ىضق دقأ : لاقف « ةيشغ يف هدحو هيلع لحد املف

 ل ور ماك موقلا ىأر املف « - ملسو هيلع هللا ىلص - هلا لوسر یکبف

tA 

 . ٥٦۷ - ه514 : يقارملا ىلع يواطحطلا ةيشاح
 . )٠۸٠۲( يئاسنلاو )١٤١۳١۷( دواد وبأو )٠١۲۷( تيملا وأ ضيرملا دنع لاقي ام باب ملسم هاور 5

 )١5545( ةجام نباو (۲۷۰۰) دواد وبأو )81١١١( تيملا ليبقت يف ءاج ام باب : يذمرتلا هاور

 . حيحص ثيدح : لاقو
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 YAT ةنسلاو باتكلا ءوض ىف ءاسنلاماكحأ

 عمدب بذعي ال هللا نإ ؟ نوعمست الأ : لاقف « اوكب - ملسو هيلع هللا ىلص

 0 محري وأ هال ىلا راشأو - اذه بذعي نكلو « بلقل ' هلا نزح الو نيعلا

 .تيملا ىلع ةحاينلا مرحتو -۳

 ال ةيلهاجلا رمأ نم يما يف عبرأ : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل

 ‹ موجنلاب ءاقستسالاو « باسنألا يف نعطلاو « باسحألاب رخفلا : نمفوكرتي

 رس اهيلعو ةمايقلا موي ماقت اقوم لبق بتت م ادإ ةحئانلا : لاقو 4 ةحاينلاو

 : ١

 . ” برج نم ع ردو نارطق نم لاب

 ظ ق رعد ادو برا

 هتوم. حالصلا لهأو هئاقدصأو هتبارقو تيملا لهأ مالعإ بحتسي ٤-

 . هنيفكتو هزيهحت ىلع نواعتللو هيلع نيلصملا ريثكتل

 هللا ىلص - يبنلا نأ - هنع هللا يضر - كلام نب سنأ نع يوراام
 مهربخ مهيتأي نأ لبق ةحاور نباو ارفعجو اديز ىعن - ملسو هيلع مد : هاج د( را 2 : 5

 انا ينل انإ 3 لوقي نأ نيملسملا نم دحأ يعن هيلإ لصو نمل بحتسي ١-

0 

 . هتوم ققح اذ ! تيملا زيهحج يق عارسإلا بحتسي بحتسي - ٦ ١

 اذإ ةالصلا : نهورحؤت ال ثالث : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل
 . '”اوفك تدحو اذإ ميألاو « ترضح اذإ ةزانجلاو تتأ

O E وتم فلا ز e ey 0 

 )٠١١١(. ةحام نباو (؟551) يراخبلاو )١55٠( ةحاينلا يف ديدشتلا باب : ملسم هاور )۳(

 . )١858( يئاسنلاو )۳٤۷٤( ديلو نب دلاخ بقانم : يراحبلا هاور 0
)3( 

 . (YAY) دمحأ < بيرغ نسح: لاقو )١155( لضفلا نم لوألا تقولا يف ءاج ام باب : يدذمرتلا هاور



 AE ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلا م اكنحأ

 تيملا لسغ

 . ةيافك ضرف تيملا لسغ

 هولسغا : هريعب نم طقس يذلا يت - مالسلاو ةالصلا هيلع -هلوشل

١ 
 هيبوث يف هونفكو ردسو ءا ”2 .

  1 5 5 0رگ 00 8

 نم درجي و هلاستغا نيح عفترم ناحم ىلع تيملا عضوي نأ بحتسي

 . تيملا ةروع ىلإ رظنلا زوجي ال هنأل ؛ ةقرخب ةروع رتستو هبايث
 ذخف ىلإ نرظنت الو « كذخف زربت ال: -- مالسلاو ةالصلا هيلع -هلوقل

 أ اضئاح و ل ب ب يح عب أضويو

 ر ءاملا وأ نوباصلا وأ ردسب ىلغملا ءاملاب اثالث هلسغي مث « ءاسفن

 ىلع مث « لفسألا بناجلا ىلإ ءاملا لصي ىح لسغيف « هراسي ىلع عجضي
 سلجي مث « لفسألا بناجلا ىلإ لصو دق ءاملا نأيري نح لسغيف « هنيمب

 هلسغ ديعي الو هلسغ ءيش هنم جرح ناف « اقيفر هنطب حسمبو هيلإ ادنسم

 هلسغ يفوت امل - ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا نأ: يور امل ؛ هءوضو الو
 ىلوم - مهنع هللا يضر - حلاصو سابعلا نب لضفلاو « سابعلاو « يلع
 هللا ىلص - هللا لوسر دنسأ ىلعو -  ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر

 ‹ ائيش هنم جرخي ملف « اقيفر احسم هنطب حسمو هسفن ىلإ - ملسو هيلع

 (AYA) يئاسنلاو (5355١5؟) سم و (١1ا/19) تام اذإ مرحلا ة هنس باب: يراحبلا هاور )1(

 يذمرتلاو )۸۷٤( .

 )١١84(. دمحأو )١449( ةجام نباو (۲۷۲۳) هلسغ دنع تيملا رتس يف باب : دواد وبأ هاور 0



 7 يو يدع كيبط : يلع لاقف

 ..ةريقضت عا و ةلسغو اهرعش ضقت بدن ةارما تلا تناك اذار

 افكأ لتبت اليك فيظن بوثب هندب ففح تيملا لسغ نم غ رف اذإف
 ىلع روفاكلاو هتيحلو هسأر ىلع طونحلا لعجيو هنافكأ يف تيملا لعجيو

 يلع رتاج وب هنع هللا يضر - دوعسم نبا لوقل « هدوجس عضوم
 .  تيملا دوجس عضاوم

 الو هطبإ فتني الو ا ی ا ا ا
 7 هتناع قلحي

 هسأر حرسي اتيم تأر امنإ - ا | يضر - ةشئاع نع يور امل

 ظ 1ك نوصنت مالع : تلاقف

 تيملا اهجوز ةأرملا لسغ

 . تيملا اهجوز لسغ ةأرملل زوجي ١-
 تعب ءاسأ نأ تاايهدع هلا ىطر = ركب نأ ني ادع نع ئورا

 ی را يو يللا

 «تحرح مث « يفوت نيح - هنع هللا يضر - قيدصلا ركب ابأ تلسغ

 ديدش موي اذه نأو ةمئاص نإ : تلاقف نيرحاهملا نم اهرضح نم تلأسف

 . 29 ال: اولاقف ؟ لسغ نم يلع لهف دربلا

 نأل ؛ اهيلإ رظنلا هل حابيو اهسمالو هتجوز لسغ جوزلل زوجي ال -؟

 . ۲۷ /۲ : عئانصلا عئادب (1)

 . 5414 /؟:ةيارلا بصن 90

 ٠٠١ /7: نيدباع نبا ةيشاح « 7 /۲: عئانصلا عئادب

 :TA نابيشلا دمحم مامالل راثآلا باتك

 . وق لسرم هدانا تيلا لسغ باب ۲ ٤ : كلام هاور



 "7توملاب عطقنا دق حاكنلا

 توملاب عطقني بسنو ببس لك : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل

 . يس ز يم ٤

 ءاملا ىلع ةردقلا مدع دنع تيملل مميتلا

 ( ل نفاع هلع تلا تحب ج

 . 91 ايي اًدْيِعَص اَومَتيتَف َءاَم اَُدَت ْمَلَف ] ىلاعتو كرابت هلوقل

 ءاسنلا نيب تومي لجرلا اذكو بناحألا لاحرلا نيب تومت ةأرملو ٣-

 نامت تاييجألاو

 اذإ : لاق - ملسو هيلع هللا ىلص - يبلا نأ لرو وع زرا
 نبل 6 اسنلا عم لحرلاو اهريع ةأرما e سيل لاحرلا عم ةأرملا تتام

 ا املا دجي مل نم ةلزنم امهو نانفديو نامميتي امهإف «هريغ لحجر نهعم

 ةقرخب يبنجأ اهم دحوي م ناف « هديب اهنم مرح محر ود ةأرملا محو 6

 . هدي ىلع اهفلي

 60 : 5: ني ' ظ

 تيملا نيفكت
 نيملسملا ةعامج ىلع ةيافك ضرف نيفكتلا لصأ

 هللا لوسر عم انرجاه : لاق - هنع هللا يضر - بابخن نع يور الا

 . ۸٩ /؟ : نيدباع نبا ةيشاح

 . عطقنم:هلوقب يهذلا هبقعتو دانسإلا حيحص ثيدح :لاقو ٠١١ /": مكاحلا هاور

 00 ءاسنلا ةروس

 هو يقهيبلا ها هر

 E يقارملا ى ولع يواطحصلا ةيشاح



 YAY ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلاماكحأ

 نم انمف « هللا ىلع انرجأ عقوف « هللا هجو سمتلن - ملسو هيلع هللا ىلص -

 لک حن ی لا یس نا ودم مهم انيك یا نم ناپ ھا
 يطق اذإ ا تحرحخ هسأر اهي انيطغ اذإ « ةدرب الإ هنفكن ام دحن

 هسأر يطغن نأ - ملسو هيلع هللا ىلص - يبلا انرمأف « هسأر جرح هيلجر

 ظ .  رحذإلا نم هيلجر ىلع لعب نأو
 .  ةنسلا نفك « ةيافكلا نفك ةرورضلا نفك : عاونأ ةثالث نفكلا -؟

 7 دجوي ام لك هيف يفتكي : ةأرملاو لحرلل ةرورضلا نفك ٣-

 بعصمو « دحاو بوث يف نفك - هنع هللا يضر - ةزمح نأ يور ان
 هسأر ىلع تلعح اذإ ءاحلم ةدرب الإ هيف نفكي ءيش هل دحوي مل ريمع نب

 ىلع تدم ح هسأر نع تصلق هيمدق ىلع تلعح اذإو هيمدق نع تصلق

 7 رخذإلا هيمدق ىلع لعجو هسأر
 نأل ؛لحرلل نابوث وهو ةهارك الب هيفكي ام ندأ يه : ةيافكلا نفك

 . 2” كلذ نم لقأ هركيو رامحو نابوث ةأرمللو « هتايح لاح سبلي ام ندأ

 , ' ' ةفافلو صيمقو رازإ : باوثأ ةثالث : لحرلل وه ةنسلا نفك

 ةيبط ةشيشح : رحذإلا ملا ملسمو )١١۹۷( تام اذإ مرحلا ةنس باب : قرات فاز
 . بشنلا قوف تويبلا اج فقست « ةحئارلا

 , ۹۲-۹۳ /۳ : نيدباع نبا ةيشاح

 . بابحج ةياور راك طف اوفا رخؤإلاب ولو ندبلا لك رتس بج نكلو

 . حيحص هدانسإ : طوؤنرألا بيعش ققحملا لاقو (؟5351) ترإلا نب بابح نع دمحأ هاور

 لا يو ؛ ةفافلاو صيسقلاب حتفلا يف امهنيع و اهريغو ةيادهلا بحاص اهنيعي مل : نابوث ةأرملل "7
 و أ صيمق امإ لب نريعتلا مدع هانمدق امك رهاظلاو : رحبلا ن لاق « ةفافللاو رازإلاب

 . ۹۳ / ۳ : نيدباع نبا ةيشاح : رظنأ . قنعلاو سأرلا رتس يف ةدايز هيف نأل ؛ ىلوأ يناثاو

 , نيمكو صيرخ دالب نيمدقلا ىلإ قنعلا لصأ نم وه : صيمقلاو : مدقلا ىلإ نرقلا نم وه : رازإلا
 ةيشاح) لل افسألاو ىلعألا نم طبرتو تيملا اج فليل مدقلاو نرقلا قوف ام ىلع ديزت يه : ةفافللاو

 . ٩۰( /۳: نيدباع نبا

(7) 



  TTTهللا لوسر نأ -
 ا يذلا هضيبق مق : باوثأ ةثالث يف نفك - ملسو هيلع هللا ىلص

 "ا نابوث ةلحلاو ةينارحب

 - هللا لوسر نفك : لاق - هنع هللا يضر - ةرمس نب رباح نعو
 . ° ةفافلو رازإو صيمق باوثأ ةثالث يف - ملسو هيلع هللا ىلص

 ةقرحخو © رامحو ةفافلو « صيمقو « رازإ : باوثأ ةسمخ ةأرمللو

 .نيذخفلا ىلإ نييدنلا نم نوكت نأ لوألاو « اهنطبو اهايدث اه طبرت
 : تلاق - اهنع هللا يضر - ةيفقثلا فناق تنب ىليل نع يور الا

 ىلص - هللا لوسر تنب - اهنع هللا يضر - موثلك مأ لسغ نميف تنك
 هللا ىلص - هللا لوسر اناطعأ ام لوأ ناكو امتافو دنع - ملسو هيلع هللا
 دعب تجردأ مث « ةفحلملا مث « رامخلا مث « عردلا مث « ءاقحلا - ملسو هيلع

 دنع - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسرو : تلاق « رحآلا بوثلا يف كلذ ٠
 . ° ابوث ابوث انلواني , اهنفك هعم بابلا

 . © لاح لكب تيملل ةمامعلا هركتو

 هيلع هللا ىلص - هللا لوسر نأ - اهنع هللا يضر - ةشئاع ثيدحل

 )١45(. ةحام نباو )۲۷٤١( دواد وبأ و )١841١( سابع نبا نع دامحأ هاور
 . 417/17: لماكلا يف يدع نبا 7

 عضويو « سابركلا عارذب عرذأ ةثالث توملا ةلاح هرادقمو ؛ , اهسأر ةأرملا هب يطغت ام : رامخلا ..
 VASE يع ی یت ءاروشم اتش یار یم ْ

 تكس (71/48) ةأرملا نفك يف باب : دواد وبأو (؟084) ةيفقثلا فناق تنب ىليل نع هامحأ هاور
 سأرلا هب رتسي يذلا وه رامخلاو «صيمقلا و عردلاو رازإلا : ثيدحلا اذه يف ءاقحلاب دارملاو هنع
 يذلا رخآلا بوثلاو « ةأرملا لاحب ةقئاللا يه اموكل اهايدث اه طبرت يلا | ةقرخلا ىلع لمحي ةفحلملابو
 :TEVN ليا را ار رب قوف

 E نيدباع نبا ةيشاح ظ



 کک لار بالا والا واک خا

 .' ' ةمامع الو صيمق اهيف سيل « ةيلوحس ضيب باوثأ ةئالث يف نفك - ملسو

 نافكألا يف بدني ام

 نإ نع يور ا نديلل ا الذل ع اهي ا یک نأ تدعي تا

 اذإ :لاق - ملسو هيلع هللا ىلص - يبلا نأ - هنع هللا ىضر - ةداتق

 .  هنفك نسحيلف هاخأ مكدحأ يلو

 امهنع هللا يضر - سابع نب هللادبع نع يور امل ؛ ضيبأ نوكي نأو -؟

 ‹ ضيبلا مكبايث نم اوسبلأ: لا - ملسو هيلع هللا ىلص - يبلا نأ -

 . 'مكاتوم اهيف اونفكو « مكبايث ريح امنإف

 نأ: - هنع هللا يضر - رباح نع يور امل ؛ بيطب رخبيو رمجي نأو 5

 . ©" اال هورمجأف تيما مترمجأ اذإ : لاق - ملسو هيلع هللا ىلص - ینا

 نم سيل ام كلذ يف ناسنإلا فلكتي نأ يهو نفكلا يف ةلاغملا هركتو -4

 يف يل لاغت ال : لاق - هنع هللا يضر - ىلع نع يور امل ؛ هتداع

 ال : لوقي - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر تعم ئإف « نفكلا

 17 اس الام باپ زا: یا ق اراک
 نيفكتلا ةيفيك

 من بيطلا اهيلع ذي مث هوحن وأ ريصح وأ طاسب ىلع ةفافللا طسبت نأ ىه

 بوثلاب تيملا عضوي مث كلذك صيمقلا مث بيطلا هيلع رذيو رازإلا اهيلع طسيي
 ك0

 . )517١( يدذمرتلاو )١555( ملسمو )١١915( ةمامع الب نفكلا باب يراخبلا هاور "7

 . حيحص هدانسإ (117) يذمرتلاو ١( 557) نفكلا نم بحتسي ام يف ءاج ام باب : ةحام نبا هاور

 )١451( ةجام نباو (7919) دواد وبأو (410) نافكألا نم بحتسي ام باب :يذمرتلا هاور 7

 . حيحص هدانسإ ١5715(

 . ٩١ /۳ : دئاوزلا عمجم « حيحصلا لاجر هلاجرو رازبلاو ١5019( دمحأ هاور 0

نسحو هنع تكسو (TVET) نفكلا 2 ةالاغملا ةيهارك باب : دواد وبأ هاور 0
 : يرذنملاو يوونلا ه



 نم مث راسيل اسيلا ةهح نم رازإلا هيلع فطعي مث طنحيو صمقيف هيف فشت يذلا
 اهرعش لعجي مث صمقت ةأرلاو « هراشننا فح نإ طبريو كلاذك ةفافللا مث نيميلا

 قوف ةعنقملا ةئيهك اهسأر ىلع رامخلا عضوي مث عردلا قوف اهردص ىلع نيتريفض
 . © ةفافللا فطعت مث . هقوف ةقرخلا طبري مث رازإلا فطعي مث رازإلا يرو كلذ

 يذلا لفطلاو « لجرلا هيف نفكي اميف نفكيف «لحرلاك قهارملا مالغلا
 ف نفك نإو لحرلا هيف ر نلقي ابي ننكي انآ ی ريس د
 > ' زاج دحاو بوت

 نأب سأب الف ةريغصلا امآو . شكلا يق ةغلابلا eT ةيراحلاو

 . نيبو يف نفكت
 جو رولو «ةلهاك مرج ل سل ها رخ ي فا طفسلاو

 ذإ الإ ةقرحخ يف فلي اضرع وأ الوط اقوقشم هفصن وأ ناسنإ فارطأ نم
 . ° فكيف سأرلا هعم ناك

 اب ريسلاو ةزانجا لم

 .تيملل ماركإو ةعاطو رب وهو « لحجرلا ىلع ةيافك ض هيك ١-

 رارم ثلاث اهلمحو ةزادجلا عيت نم : = مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوق
 ع يطق نقف

 لا ا

ET 8 00 
 4 ۲ . 51 :ريدقلا حتف ۹۳ /۳ : نيدباع نبا ةيشاح . 1 : يقارملا ىلع يواطحطلا ةيشاح 1 E a 9 ا

/ 

 . 53 /۲ : عئانصلا عئادب 5
u 

 "د عئانصلا عئادب « :٣| ٤ نيدباع نبا ةيشاح (8)
 . ٠.۳ :يقارملا ىلع يواطحطلا ةيشاح 0

 . فض هدانسإ (45) رخآآ باب  زئانجلا باتک : يذمرتلا هاور



 ۹۱ | ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلا ماك أ

 . © ةزانحلا ىلع تيملا برطضي ال ثيحب ةزانحلاب عارسإلا بحتسي -؟

 ةحاص كت نإف « ةزانجلاب اوعرسأ: - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل

 ق قفا تلك: فويس كار نا وبدلا انك رددت روت

 . 7 عيزألا هار نم شن ا اة اا لمح هنا ةنسلا هو

 ةزانج عبتا نم : لاق - هنع هللا يضر - دوعسم نبا نع يور امل

 إو « عوطتيلف ءاش نإ مث « ةنسلا نم هنإف « اهلك ريرسلا بناوجب لمحيلف

EE 

 . ةزانجلا عابتإ بحتسيو ٤-

 - هللا لوسر اا د: نه هللا يضر دج هزاع ىو ور ا

 عابتإو ضيرملا ةدايع ركذف عبسب انافو عبسب - ملسو هيلع هللا ىلص

 راربإو يعادلا ةباجإو مولظملا رصنو مالسلا درو سطاعلا تيمشتو ةزانجلا

 يللا

 . اهمامأ يشملا نم لضفأ ةزانحلا فلخ ىشملاو -ه

 - هللا لوسر ىشم ام : لاق - هللا همحر - سوؤاط نع يور ال

 تح - ملسو هيلع هللا یلص

 . :/٠0٠ يقارملا ىلع يواطحطلا ةيشاح “”

 يذمرتلاو )۱۸۸١( يئاسنلاو )١579( ملسمو )١771( ةزانجلاب ةعرسلا باب : يراخبلا داور 17

 ظ )١555(. ةحام نباو (48)

EE ag 17 

 ‹ ديج لسرم هدانسإ « (۷۰۸۲) يقهيبلاو ١( 4717) ةزانحلا دوهش يف ءاج ام باب : ةحام نباهاور 957

 . هه : سلا زاثا

 . )51١7( يدمرتلاو )۳۸٤۸( ملسمو )۲۲٠٠١( مولظملا رصن باب : يراخبلا هاور 0

 ا راثآ « حيحص*إسرم هدانسإ « ٤٤٥/۳ : قازرلا دبع فنصم كلل



 5 | ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلام اكحأ
 : لاق - هنع هللا يضر - يلع ىور امل ؛ ةزانجل ١ عابتإ ءاسنلل ه هركيو -

 « سولج ةوسن اذإف - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر انيلع جرح
 هل : نلق ؟نلسغت له : لاق « ةزانحبا رظتنن : ناق ؟ نكسلجي ام : لاقف
 نلزنت له يأ- يلدي نميف نيلدت له :لاق ءال نلق ؟ نلمحت له : لاق

 يأ « تاروحأم ريغ تاروزأم نعجراف :لاق « ال : نلق - ربقلا يف تيما

 .. ركل رجأ الو « مثإلا نكيلع
 . بوكر لاب سأب الو ةزانحلا عابتإ يف بوكرلا نم لضفأ يشملا -۷

 هللا ىلص - يلا نأ : - هنع هللا يضر - ةرم نب رباج ىور ال
 . سرف ىلع عحرو « ايشام حادحدلا نبا ةزانج عبتأ - ملسو هيلع

 ظ ؟ ةزانجلا عم هركي ام

 ا هلوقل ؛ نفدلاو ةالصلا ريخأت هركي ١-
 '” هربق ىلإ هب هب اوعرسأو « هوسبحت الف مكدحأ كلف

 . كلذ ريغ وأ ةءارق وأ ركذب توصلا عفر ه هركيو ١-
 عفر نوهركي - ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا باحصأ ناك هنأ يور ال

 . © ركذلا ىفو رئانجلا يفو لاتقلا دنع : ثالث دنع توصلا

 (5615) رازبلا (1۹۹۳) : يقهيبلا )١571( ءاسنلا زئانجلا عابتإ يف ءاج ام باب : ةجام نبا هاور
 . ۹٠۲ /٠:ةيهانتملا للعلا ءدانسإلا ديح : يزوجلا نبا لاقو

(1) 

a 17)١9199( يئاسنلاو )١١5( ملسمو (975) كلذ يف ةصحرلا يف ءاج ام باب :  
 يأ - ملسو هيلع هللا یلص - 0 - هنع هللا يضر - نابوث ثيدحلو (۲۷۷۲) دواد وبأو
 ةكئالملا نإ : لاقف: هل ليقف بكر ف « ةبادب نأ فرصنا املف بكري نأ ىبأف ةزانحلا عم وهو ةبادب
 نباو (؟ا7/575) دواد وبأ ةاور «تبكر اوبهذ املف ,نوشمي مهو بكر أل نكأ ملف « يشمت تناك
 . يهذلل صيخلتلا رظنا نسح هثيدحو )١1475( ةجام

 . ٠۸١ /:يرابلا حتف :رظنا نسح هدانسإ (4744) نامبإلا بعش يف يقهيبلا )١١4528( يناربطلا ا ه (9)
 . (1۲۸۱) ةبيش يبا نبا )۳۳٤۲۰( قازرلا دبع )۱۸۲٤۷( لاتقلا دنع تمصلا باب : يقهيبلا هاور



 اذ ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلام اكنحأ

 : لوقي الئاق عم” - امهنع هللا يضر - رمع نب هللا دبع نأ يور املو

 ب يهتم هلا" ىر ب مع و تا دع لاق دل هللا فعمل را

E 

 ا

 - يردخلا

(1) 

(۲) 

0 

 يضر - يرعشألا ىسوم ابأ نأ يور امل ؛ ربق ىلإ رانب ةزانجلا عبتت الو
 تي + ال6 جت نوع ال لاق تاو رج ريوس "لعامل

 5 - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر نم معن : لاق ؟ ائيش هيف

 ديعس ابأو ةريره ابأو تماصلا نب ةدابعو ةشئاع نأ يور الو

 راج نر آل نأ د ل هع ا يضر

 انلا لهأ نم هنأب حيبقلا مؤاشتلا هيفو ةيلهاجلا لاعفأ نم كلذ نألو

 ةالصلا هيلع - هلوقل ؛ اهعضو لبق اودعقي نأ ةزانجلا يعبتمل هركيو
 ا عضوت يح اوسلجت الف ةزانجلا متعبتا اذإ : - مالسلاو

 .هوحنو جارسلاب سأب الف« ءوض ىلإ اوحاتحاو اليل نفدلا ناك نإ

 دمحأو يعخنلاو نسحلاو ريبج نب ديعسو بيسملا نب ديعس هركو روصنم نب ديعس هاور
 ملعاو: يوونلا لاقو « ةعدب : يعازوألا لاقو هل اورفغتسا : ةزانجلا فلح لئاقلا لوق قاحسإو

 ة ءارقب توص عفري الف « ةزانجلا عم ريسلا لاح توكسلا نم فلسلا هيلع ناك ام «باوصلا نأ

 اذه يف بولطملا وهو ةزانجلاب قلعتي اميف هركفل عمجأو هرطاخل نكسأ هنأل ؛امهريغ الو ركذ الو

 ةزانحلا ىلع ة ءارقلا نم هلعفي ام امأو « هفلاخي نم ةرثكب رتغت الو قحلا وه اذهف « لاحلا

 لاقو (؟5١5) : يوونلل راكذألا رظنأ« عامجإلاب مارحف هعضوم نع مالكلا جارخإو طيطمتلاب

 هللا ركذي نأ اودارأ نإف . ركذلاب توصلا عفر ةزانجلا مامأ يشاملل هركي : ينيإلقسعلا رجح نبا

 هباحصأ الو - ملسو هيلع هللا ىلص - يلا دهع يف نكي مل ثدحم رمأ اذهو « هسفن يف هركذيلف

 كلتب حضتيو (زئانجلا باتک «يرابلا حتف) : رظنا « هعنم مزلي امم وهف مهيعبات الو نيعباتلا الو

 رباقملا ىلإ اهلقنو ةزانحلا لمح دنع دنا بونج يف معو عاش دق يذلا ليلهتلا نأ ةروكذملا ةرابعلا

 . ىكتشملا هللا ىلإو ملعلا لهأ ىلع اهعنم مزليف ءارغلا ةعيرشلا يف ال لصأ ال ةعدب
 دمحأو )١4175( رانب عبتت الو ترضح اذإ رخؤت ال ةزانجلا يف ءاج ام باب : ةحام نبا هاور

 . نسح هدانسإ (۱۰۰۸۸)

 . (154155) رانب تيملا عبتي ال باب: يقهيبلا هاور

 . )۲۷٣۹( دواد وبأو (۱۲۲۷) يراحبلاو )١١۹۱( ةزانجلل مايقلا باب : ملسم هاور
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 ىلص - يبلا نأ - امهنع هللا يضر - سابع نب هللا دبع نع يور ال

 تيملا ىلع ةالصلا

 . لاحرلا ىلع ةيافك ضرف تيملا ىلع ةالصلا

 « تام دق يشاجنلا مكاحأ نإ : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل

 . 2 هيلع اولصف اوموقف
 ندل نم ةمألاو هباحصأو - ملسو هيلع هللا ىلص - يبلا ةبظاوملو

 . ° اذه انموي ىلإ - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر
 ةزانجلا ةالص ناكرأ

 . ””رذع الب ادعاق زحت ملف : هيلع رداقلل مايقلا : و ناعيش اهفاكذرأ
 نأ - هنع هللا يضر - رباح ىور امل ؛ ةعبرألا تاريبكتلا : يناثلاو

 . ° اعبرأ ربكف يشاجنلا ىلع ىلص - ملسو هيلع هللا ىلص - ينا
 . " تاريبكت عبرأ ىلع عامجإلا دقعنا دقو

 : : "ا )۱)
 « نسح ثيدح سابع نبا ثيدح :لاقو (۹۷۷) ليللاب نفدلا يف ءاج ام باب : يذمرتلا هاور

 5٠١ ١(. 59) ةحام نبا

 ملسمو )35٠0( يشاجنلا ىلع - ملسو هيلع هللا ىلص - يببلا ةالص باب : يذمرتلا هاور ب 5 1 ا )"(

 . )۹٤۹( يئاسنلاو )١585(

 .110/ 5 : عئادبلا <“
 . :58١ يقارملا ىلع يواطحطلا ةيشاح « ٣| ٠ : نيدباع نبا ةيشاح (4)
 وأ نيطل لورتلا رذعت ولو رذع ريغ نم ادعاق وأ ابكار اهيلع يلص نمل تيملا ىلع ةالصلا حصت الف 5

 . ٠٠١ /: نيدباع نبا ةيشاح « ابكار تزاج رطم

 ( 1885) يئاسنلاو ( ۱۱۹۸) يراخبلاو ( 1580) ةزانحلا ىلع ريبكتلا يف باب : ملسم هاور
 ( . (۲۷۸۹) دواد وبأ و ( )۱١۲۳ ةجام نباو
 . ٦۳/٤ : راطوألا لين



 اه ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلاماكحأ

 ةزانجلا ةالص يف بجاولا

 ةريبكتلا دعب مالسلا وهو دحاو ءيش ةزانجلا ةالص يف بحاولا

 . 7 ءاعد ريغ نم ةعبارلا

 ةزانجلا ةالص ننس

 هيلع هللا ىلص - يبنلا ىلع ةالصلاو « ءانثلاو ديمحتلا : ةثالث اهننس

 . اهيف ءاعدلاو - ملسو

 ةزانجلا ةالص ةيفيك

 ردصلا ءاذحب ةالصلا دنع موقي ةزانحلا ىلع يلصي نأ مامإلا دارأ اذإ ١-

 : لاق - هنع هللا يضر - ةرمس نع يور امل ؛ ةأرملاو لحرلا نم

 تتام ةأرما ىلع - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر ءارو تيلص

 . "” اهطسو اهيلع ماقف اهسافن يف

 نولصملا داز ولو لقألا ىلع فوفص ةئالث ةزانحلا ىلع نولصملا فصيو -1
 . اهريغو ةعبسلاو ةسمخلاك ارتو اوفصي نأ يغبني

 هيلع يلصيف تومي نمؤم نم ام: - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل
 . (© هل رفغ الإ فوفص ةثالث اونوكي نأ نوغلبي نيملسملا نم ةمأ

fهللا دبع نع يور امل ؛ طقف ىلوألا ةريبكتلا يف هينذأ ءاذح ىلإ هيدي عفريو  

 . 585/ : يقارملا ىلع يواطحطلا ةيشاح 67
 . 584/: يقارملا ىلع يواطحطلا ةيشاح « ٠٠١ /* : نيدباع نبا ةيشاح 9

 وبأو )١٠١۳( ملسمو )١742( اهسافن يف تام اذإ ءاسفنلا ىلع ةالصلا باب : يراحبلا هاور
 طسو ردصلا نإف ردصلا يفاني ال طسولاو )١357( يئاسنلاو (405) يذمرتلاو )۲۷۸٠( دواد

 . ٥۰٩ : يريبك « هالجرو هنطب هتحتو هسأرو هادي هقوف ءاضعألا طسوت رابتعاب
 يذمرتلاو )١41/3( ةجام نباو (70517) دواد وبأو )١51١7( ةريبه نب كلام نع دمحأ هاور

 ۰ . هنسحو )۹٤۹(

 قف

(5 



 511 لا تالا هوغو اسلا ماك خا

 - ملسو هيلع هللا یلص - هلل yd - امهنع هللا ي يضر - سابع نب

 وپ ال م ةركل لو ف قل ىلع ني عفو اك

 كما كرابتو كدمحبو مهللا كناحبس وهو حاتفتسالا ءاعد اهدعب | أرقيو

 هيلع هللا یلص - ینا ىلع يلصيو ربكي مث «كريغ هلا الو كدح ىلاعتو

 - هلوقل ؛ نيملسمللو تيمللو هسفنل اهيف وعديو ربكي مث - ملسو
 . "”ءاعدلا هل اوصلخاف «تيملا ىلع متيلص اذإ : - مالسلاو ةالصلا هيلع

 : ىلوأ روثأملاو « ةرحآلا رومأب وعدي لب ءيش ةيعدألا نم نيعتي الو
 انريبكو انريغصو انبئاغو اندهاشو انتّيمو انيل رفغا مهللا :روثأملا نمو

 هتيفوت نمو مالسإلا ىلع هيحأف انم هتييحأ نم مهللا « اناثنأو انركذو

 . "7 نامبإلا ىلع هفوتف انم
 هلعجاو اًطرف انل هلعجا مهللا " : ىلصملا لوقي « الفط تيملا ناك اذإف

 هلعجا مهللا : روئاملا نمو < اعفشمو اعفاش انل هلعجاو ارحخدو ارجأ انل

0_0 

(0) 

 يصر - دوعسم نبا ىور امل ؛ نيتميلست ءاعد الب ملسيو ةريبكت ربكي مث
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A 

 دواد وبأو )١575( ةحجام نباو < ىأ۷) تيما لحدأ اذإ لوقي ام باب : يذمرتلا ةاور ©

  ( YY4۸)نسح هدانسإ .

EE © 
 ةمطاف ريق نأ حص دقو موهفملاب ةأرملا ربق ةيجست ىلع رثألا ةلالدو ۳/۲١۷ : ةبيش يبأ نبا هاور 3

 . ۲/۹۹: ريدقلا حتف عم ةيانع « هبوثب يجس ءارهزلا
08 

 8 ةياهنلاو ةيادبلاو )۷۲۹٥( خللا مهنم نوكي نمو لاجرلا دربق هلحن دي كيما باب 8 يقهيبلا هآور

6 . 



 تمس 770707070707077 ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلارماكحأ ايف ةنسلاو باتكلا ءوض ىف ءاسنلاماكحأ

 - يلا تنب اندهش : - هنع هللا يضر - كلام نب سنأ ثيدحل ؛ نفدلا

 ىلع سلاج - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسرو - ملسو هيلع هللا ىلص
 ‹ ةليللا فراقي مل دحأ نم مكيف له : لاقف « ناعمدت هينيع تيأرف « رقلا

 . © اهربق يف لزنف لزنأف : لاقف « انأ : ةحلط وبأ لاقف

 . ةلبقلا ىلإ نعألا هقش ىلع ربقلا يف عضويو -5

 - هللا لوسر دهش : لاق هنأ - هنع هللا يضر - ىلع نع يور ال

 الابقتسا هب لبقتسا !ينلع اي : لاقف لحر ةزانج - ملسو هيلع هللا ىلص

 . ° هللا لوسر ةلم ىلعو « هللا مساب : اعيمج اولوقو

 وحنو اريصح وأ ةدخم وأ ةبرضم ربقلا يف تيملا تحت عضوي نأ هركيو ١-

 هركي هنأ - امهنع هللا يضر - سابع نب هللا دبع نع يور امل ؛ كلذ

 ظ رانا تلا افا

 نم نمأ دقو لمحلا دنع راشتنالا فون دقعت اهنأل؛ نافكألا دقع لحتو ٤

 لخدأ امل - ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا نأ يور دقو ؛ هنفدب كلذ

 ا و يسأل نوط قب ع

 0 ضن دجلا نفاه وأ رولا وا للا يصحو تاق

 (١؟٠) هيلع هلهأ ءاكبب تيملا بذعي - ملسو هيلع هللا یلص - ينلا لوق باب : يراحبلا هاور
 يبنلا تانب نم يبنجأ ةحلط ابأ نأ مولعم:يوونلا لاقو عماجي مل يأ هلهأ فراقي مل هانعمو زئانجلا

 . 741/0 : عومجملا « اهربق لوزن يف رذع هل ناك هلعلف - ملسو هيلع هللا یلص - يبنلا

 ا لا نارا نار

 ٠ (11319) - ملسو هيلع هللا یلص - هللا لوسر ةفيطق يف يور ام باب: يقهيبلا هاور 9

5( 

 .(59551) غلا راشتنالا .



 E ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلا م اكنحأ

 ىلع اوبصناو اد يل اودحلا : هذ صاقو يبأ نب دعس مع يور اځ

 ر 86 ٍإ

 اَهْيِفَو ] ةيناثلا فو ( ْمُكِلْفَلَخ اَهْنِم و: ىلوألا ةيثحلا يق لوقي نأ بحتسيو
 .( ىرخأ ر ا

 - موثلك مأ تعضو ال لاق - هنع هللا يضر - ةمامأ وبأ ىور ال
 لاق < رفا يف - ملسو هلع لا لص - لوسر تن - اهع لا يشر

 اَهْنِمَو مَڪُد ذيع اهتز PERE : - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر
 نك اداب ل

 ىلص - يبلا نأ ةشئاع نع يؤر امل ؛ ربقلا ىلع ءاملا شرب سأب الو -۷
 . © يهاربإ هنبا ربق ىلع شر - ملسو هيلع هللا

 ب. سلا رق ىلع شرب نک عسا یر راج یوا
 أدب « لالب هربق ىلع شر يذلا ناكو : اشر ءاملا - ملسو هيلع هلل

yyير  

 . ربق هنأ فرعيل ؛ ربش ردق ربقلا عفري -4

 . )٠٠٤٠٥( ةجام نياو )١0( يئاسنلاو ١١( ”)ربقلا ىلع نبللا بصنو دحللا يق باب : ملسم هاور

 . حيحص ثيدح وهو )٠١١٤( ربقلا يف بارتلا وثح يف ءاج ام باب: ةحام نبا داور
 . يلهابلا | ةمامأ يأ ن .ع ۲۱۱٦۳ : دما هجرخأ

 : دئاور ١| عمجم يناربطلا خيش الخ حيحصل حصلا لاجر هلاجر : يمثيملا لاقو طسوألا يف ناربطلا داور

 .هلاسرإ عم تاقث هلاجرو (574) دواد يبأ ليسارم رظنأ 65

 )14۹٠( خلا ربقلا ىلع ءاملا شر باب : يقهيبلا هاور
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 اسس

5 3 . ۴ e | 
 أ ۰ 5 5 5 7 أ

E PE 

(1( 

 « دجاسم روبقلا اوذحتت الف الأ : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقلو

Ee TSتا  

 | "ا نيدباع نبا ةيشاح « لمحا مانسك هيلع اعفترم هبارت لعجي يأ

 هللا يضر - رمعو ركب يبأو - ملسو هيلع هللا ىلص -- يلا ربق يف ءاج ام باب : يراخبلا هاور

 . (۱۳۰۲) = امهنع

 ع دنس ا :ةينع ىأ نبأ ةاؤز

 دواد وبأو (917) يذمرتلاو )١19١( هيلع ءانبلاو ربقلا صيصحت نع يهنلا باب : ملسم هاور

5800). 
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 قفل

 ثيدح اذه : لاقو (۲۹ )٤ ادجسم ربقلا ىلع ذختي نأ ةيهارك يف ءاج ام باب : يذمرتلا ها

 )5١1١5(. يئاسنلاو ( ۲۸۰۷) دواد وبأو « نسح



 2 ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلامماكمحأ

 روات اف OG a Cc للا تقر
 لجرلا مهيف ناك اذإ كئلوأ نإ : لاقف - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسرا
 كنلوأ ء روصلا كلت هيف اوروصو « ادجسم هربق ىلع اونب « تامف حاصلا
 .  ةمايقلا موي هللا دنع قلخلا رارشأ

 . "” نهتمي الو رثألا بهذي ال ىح

 دجاسملا باب (۸۲۷) اهيف روصلا ذاختاو روبقلا ىلع دجسملا ءانب نع يهنلا باب : ملسم هاور 00
 . عضاومو

 يراخبلاو ( ۸۲۲) اهيف روصلا ذاختاو روبقلا ىلع دجسملا ءانب نع يهنلا باب : ملسم هاور 5
 ذاختاو روبقلا ىلع ةرومعملا دهاشملاو بابقلا نم اهريغو دنهل رايد يف تعاش دق ام امأو (505)
 - هللا لوسر نعل دقو ايلوأ الوخد ةروكذملا ثيداحألا تحت ةلحاد اهلك هذهف دجاسم روبقلا

 يكيي دسافم اهنيسحتو روبقلا ةينبأ ديبشت نع يرس دق مكو . كلاذ لعاف - ملسو هيلع هللا ىلص
 ةرداق امنأ اونظف كلاذ اومظعو « مانصألا يف رافكلا داقتعاك اهيف ةلهجلا داقتعا اهنم «مالسإلا اه
 ‹ بلاطملا حاجنل أجلمو جئاوحلا ءاضق بلطل ادصقم اهولعجف ررضلا عفدو عفنلا بلح ىلع

 : ةلمجلابو « اوئاغتساو اهب اوحسمتو لاحرلا اهيلإ اودشو « مهر نم دابعلا لأسي ام اهنم اولأسو
 نبا لاقو نوعجار هيلإ انإو هلل انإف هولعف الإ مانصألاب هلعفت ةيلهاجلا تناك ام ائيش اوعدي م 5

 دجسم نم رضأ يه ذإ روبقلا ىلع يلا بابقلاو دجاسملا مدخل ةردابملا بحبو :رحاوزلا ين رجح
 رمأو كلاذ يمن هنأل ؛ - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر ةيصعم ىلع تسسأ األ « رارضلا

 هللا ىلإو « هرذنو هفقو حصي الو « ربق ىلع جارس وأ ليدنق لك ةلازإ بحبو « ةفرشملا روبقلا مدت
 . (81070) يذمرتلا و )۲۸٠١( دواد وبأ رظنا « باوصلا ىلإ يدهي وهو ىكتشملا
 ييي نأو اهيلع بتكي نأو « روبقلا صيصخت نع ىف - ملسو هيلع هللا ىلص - يلا نأ حص دقو
 لمعلا سيلو ةحيحص ديناسألا هذه : لاق مث « قرط نم ةباتكلا نع يهنلا مكاحلا جرخأو ءاهيلع

 نع فلخلا هب ذخأ لمع وهو مهروبق ىلع بوتكم برغلاو قرشلا نم نيملسملا ةمئأ نإف « اهيلع
 .ه١/5 : مكاحلا « فلسلا

(۳) 



 e او با ا و اا را أ
manna aا أذل 0 ذا  amnanan taama 
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 تام نم هيلإ نفدأو يحأ ربق امي ملعتأ : لاقو نوعظم نب نامثع سأر دنع
32 
1 00 

 : يلهأ نم

 - يبلا نع تبثي مل هنأل ؛ هربق يف تيملا لاحدإ دنع ناذألا هركيو -

 .  نيعباتلا نع الو ةباحصلا نع الو - ملسو هيلع هللا ىلص

 .اهمحل مسقيو روزجلا

 ملسو هيلع هللا ىلص - ىبنلا ناك - هنع هللا ىضر - نامثع ىور ال

 هل اولسو مكيحأل اورفغتسا : لاقف « هيلع فقو تيملا نفد نم غرف اذإ -

 N ع قرشا

 متغرف اذإف :لاق - هنع هللا ىضر - صاعلا نبا ورمع نأ يور املو

 ناف « اهمح مسقيو روزح رحنت ام ردق يربق لوح اوثكماف يربق نم
 . ٠ يبر لسر هب عحارأ ام ملعأ نح مكب سنأتسا 05 1 0 ا

EES ENE a ad 

 ثيدحلا اذهب لالدتسالا قيرطو (۲۷۹۱) ملعي ربقلاو ربق يف ىتوملا عمج یف باب: دواد وبأ هج رخأ 0

 ىلع يلمعلا عامجإلا اذه لحم نأ رهظي معب « امي ربقلا فرعت ىلإ قيرط ةباتكلا نأب ةباتكلا ىلع
 هنآ ةف «رذع ريغب ةباتكلا امأف . ةلمجلا يف هيلإ ةيعاد ةجاحلا تناك اذإ ام اهيف ةصخرلا

 : نيدباع نبا ةيشاح) .كلذ وحنو هل حدم ءارطإ وأ رعشلا وأ نآرقلا نم هيلع ءيش ةباتك هركي

0 

 نبا حرص دقو نآلا داتعملا وه امك هربق يف تيملا لاخدإ دنع ناذألا نسي ال : :يفاشلا لاقرب 7

 هئادتباب رمألا ةمتاخل اقاحلإ دولوملل امبدن ىلع اسايق ةنس هنأ نظ نم لاقو ةعدب هنأب هاواتف ف رجح

 . ۳/۱۳۲ : نيدباع نبا ةيشاح « بصي مل

 .حيحص هدانسإ (4١٠58)فارصنالا تقو يف تيملل ربقلا دنع رافغتسالا باب: دواد وبأهاور ©

 . (۷۳۱۸) نفدلا دعب لاقي ام باب : يقهيبلا هاور 7
 0/۴ 2 اغ وا ةيشاع (°)



 0 م 6 ١ ا
 أ 5

 - ١ أ 34

 ر ےک و مل لا 9 أ | 1
 2 5 خلا ةا أ ها م م ١ هلع

 تکاب تلح ب دن و < باتحلا ةحامب هسار دنت ارشيلو < هربق ىلإ هب اوحر س رز

 )7 ا 3 اه ويصب

 هربق ىف هرعبلا

 د

 اهنطب قش بجو برطضي ىح نينح اهنطب يقو ىلبخلا تتام اذإ : 005 00 000 ٠ ا ىلا “ا 5

 e نالا بعش 4 0 ۴١۷ ) رييكلا يف قاربطلا ةاؤز : )1(

 : لاقف نيربق ىلع رم - ملسو هيلع هللا ىلص - يبلا نأ - هنع هللا يضر - سابع نبا ةياور اماو
 ىشمب ناكف اذه امأو « لوبلا نم هرتتسي ال ناكف اذه امأ « ريبك يف نابذعي امو « نابدعي امهإ

 للا

 : لاقو ادحاو اذه ىلعو ادحاو اذه ىلع سرغ مث « نينئاب هقشف بطر بيسعب اعد مث « ةميسلاب

 ىلص - يبلا رثأب كربتلا ةيحان نم ةياورلا هذهف (يراحبلا داو ر) " اسبيب مل ام امهنع ففخي هلع

Eيقف درو دقو . ادح اهيف ةوادنلا ءاقب ةدم لعج هنأكو  

 مب زا كيرالا لجأ ا مو هلع ها ىل ىلا ةعافشب فيفحختلا ناك هنأ ةياور
 تيبحأف نابذعي نيربقب تررم نإ : لاق (ملسم هاور) ليوطلا رباج ثيدح يفض : نيالا ا

 هفري نأ يعافشب تببحأف " مالسلا هيلع هلوق « نيبطر نانصغلا مادام امهنع ا نأ ّيعافشب

 ةعافشب ناك امنإ باذعلا ف فيفختلا نأ ف رهاظ ثيدحلا اذه يق " نيبطر نانصغلا مادام امهنع

 Md EER DE د حشا نرد نير وعلا سحرا

 لقني مل ذإ - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر باحصأ همهف يذلا وه اذهو (375/7 : مهلا

 ف لع أ ىص وأ هنإف « يملسألا هدي رب یوس ربق ىلع اراهز أ اديرج عضو د مهنم نا درع

 0 : ص ۰ م

 دا رب ا 52 هياحصلا عيا یل ےھت 4 أاعورشم دادي حج مة 8 ان وحي اس ر ل رس E 5 أ 1 ١ ا 0 تو خام هنر ا ! : أ لع ە لادي حج هربش
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 2ع

 ل وشب همس كلذلف 4 اک صاخ لولا يراحبلا فرص ن رهصيو ٠ كيفور نوادي و .ىملسالا 1 4 ا 0 000 5 ا 7 1 ۳
96 

 امم

 . حاصلا لمعلل ريثأتلا لب « ربقلا ىنع عضوي امل ريثأت ال هنأب رعشي ام رمع

 نبا مالك يقو « هلمع هلظي امنإَف مالغ اي هعزنا : نامح لا دبع ريق ىلع اطاطسف يار نيح رمع نبا



 ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلا م اكحأ

 . 29 ةوجرم هت ايح تناك اذإ « نينا حارحإلا

 تيملا لقن

 دلبلا ةربقم يف نفدي نأ بحتسيو دلب ىلإ دلب نم تيملا لقن يغبني ال

 . 2” نيليم وأ ليم وحن نفدلا لبق هلقنب سأب الو اهيف تام ىلا
 روبقلا ةرايز

 .روبقلا ةرايز لاحرلل بحتسي ١-

 لوسر لاق : لاق - هنع هللا يضر - هيبأ نع ةديرب بأ نع يور ال

 يفو . "7 .اهوروزف روبقلا ةرايز نع مكتيف : - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا

 ركذتو ايندلا يف دهزت اُهِإف « اهروزف روبقلا ةرايز نع مكتيم تنك :ةياور

 هيلع ملسو فلا هجو لبقتسي نأ ربقلا ىلإ لصو اذإ رئازلل بحتسيو -؟

 . هل اعدو

 هللا ىلص - يبلا نأ : - هنع هللا يضر - سابع نبا نع يور ال
 مكيلع مالسلا : لاقف « ههحوب مهيلع لبقأف « ةنيدملا روبقب رم - ملسو هيلع
 . 27 رثألاب نحنو انفلس متنأ « مكلو انل هللا رفغي روبقلا لهأ اي

 بحي يلا ةركنملا عدبلا نم امهنأل ؛ اهليبقتو روبقلا فاوط زوجي ال -“

 ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا نع تبثي ملو « اهلعف مرحيو اهنع بانتجالا

 . 50/8 : يريبك 23/١ : نيدباع نبا ةيشاح « تاقثلا ءابطألا ةطساوب كلاذ فرعي ؟7

 رک يدم اب اغ فزنا اخ "7

 وبأ و )۱٦۲۳( همأ ربق ةرايز يف هبر - ملسو هيلع هللا یلص - يبنلا ناذكتسا باب :ملسم هاور 7
 )٠١٠١(. يئاسنلاو )581١5( دواد

 . نسح هدانسإ )١5٠0( روبقلا ةرايز يف ءاج ام باب:ةحام نبا هاور 7
 . بيرغ نسح ثيدح :لاقو (4۷۳) رباقملا لحد اذإ لحرلا لوقي ام : يذمرتلا هاور 9



 سس ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلا ماك أ

 . 2” هيلع دمتعي نمت مامإ نعالو يعبات نع الو هدعب ةباحصلا نع الو -
 هللا لوسر لعفي ناك امك امئاق اهدنع ءاعدلاو امئاق اهترايز ةنسلاو ٤-

 .  عيقبلا ىلإ جورخلا يف - ملسو هيلع هللا ىلص -

 هللا يضر - سنأ نع يور امل "سي" ةروس أرقي نأ رئازلل بحتسيو -ه

 لحد نمو : لاق - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر نأ - هنج

 اهيف نم ددعب هل ناكو مهنع هللا ففح "سي" ةروس أرقف رباقملا
Te 

 امل .رثاكتلاو « صالحإلاو ةحتافلا نم هل رسيت ام نآرةلا نم أرقي ءاش نإو

 وه لق " أرقو رباقم ىلع رم نم : اعوفرم - هنع هللا يضر - ىلع نع يور
4 

 6 نب

 ددعب رجألا نم ىطعأ « تاومألل هرجأ بهو مث « ةرم رشع ىدحإ " دحسا هللا

 - هللا لوسر لاق : لاق - هنع هللا يضر - ةريره يبأ نع يور الو

 وه لقو « باتكلا ةحتاف أرق مث رباقملا لحد نم : - ملسو هيلع هللا ىلص

 نم تأرق ام باوث تلعح دق نإ مهللا : لاق مث « رثاكتلا مكاهلأو « دحأولا

 . 2 ىلاعت هللا ىلإ هل ءاعفش اوناك تانمؤملاو نينمؤملا نم رباقملا لهأل كمالك

 دحاسملا يف ةعامجلا روضحك رباقملا ىلإ ءاسنلا جورحخ امبرحت هركيو -5

 مارحلا ىلإ يدأ امو كش الب ةنتفلا بب نهجورخ نأل ؛ نيديعلاو
 ۰ . مارح وهف

  27يواطحطلا ةيشاح :
: E ا 0 

AE © 

Ag 00 
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 ل لاو تالا عوض قالا اكا

 یک را يف يهو هللا ىلإ نوكت ام برقأ اهنأو « ناطيشلا اهفرشتس
 . "9 ةيزعتلا

 ١- ا 00

POE وا 1: 

 هرجا لقت هلق اباضنم قرع نج: ب اسلا ر ةالاصلا هيلط كلوقل

 . ” ةمايقلا موي ةماركلا للح لجو زع هللا هاسك

 ةيزعتلا تفو

 نأ الإ نزحلا ددجي هنأل ؛ هدعب هركت و مایا مدل 8 تقو

EE ao 
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 1 ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلام اكحأ

 : لوقيف « عحرتسيو هتباصأ ةبيصم ىلع . ا كسا ك

 لب ساب د يسر ها هيلا ىلا

 انو لي اإ واق ةَبْيِصُم ْمُهْئَباَصأ١ إنا نيريضلِرِقَو : ىلاعتو كرابت لوقا

 0 ا هرو هَر نَم ٌتِوَلَص ْمهْيَلَع كيلوا وعر هيل
 ويوتشاوز أرقو -امهنع هللا يضر- سابع نبا لعف امك نيتعكر يلصيو

 الا َنْيِرِبَصلا َعَم هللا نا نإ اًوْرِيْصاَو ] : ىلاعتو كرابت هللا لاقو

 . © ءايض ربصلا : - مالسلاو ةالصلا هيلع -لاقو

 . ريبك رحأ دلولا توم ىلع ربصلا ييو -5
 ةثالث نيملسملا نم دحأل تومي ال : - مالسلاو ةالصلا هيلع -هلوقل

 . 7 مسقلا ةلحت الإ « رانلا هسمت دلولا نم
 ىلاعت هللا لاق دبعلا دلو تام اذإ : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقلو

ORT 
 ( عحرتساو كدمح : نولوقيف ؟ يدبع لاق اذام لوقيف « معن : نولوقيف

 ا ع ةو و ةا قاب نقفنعلا ابا: لوقيف
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 . :۱٥۷.۱٥٥ ةرّش ا ةروس
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 .( + )يئاسنلاو ( ر يدذمرتلاو (۳۲۸) ءوضولا لضف باب : منسم هاور ۲۳۹ 4)ىئاسنلاو )۳٤۳۹( يدمرتلاو ( ۲ ولا 1 0
 (4755) ملسمو )1۱٦٤( مهفاعأ دهج هللاب اومسقاو ىلاعت هللا لوق باب: يراحبلا هاور )3(

 ىلع رورملا هب دارملا نأ: حيحصلاو (اهدراو الإ مكنم نإو] : هلوق ىلإ ريشيو (180) يذمرتلاو
 اصلا
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 . بيرع نسح ثيدح: لاق (357) بستحا اذإ ةبيصملا لضن باب : يذمرتلا هاور )1(



 °1 لار تالا ءو افلا اا

 نا ج او پاک ا تاو اج تسلا تا م ج

 اجح وأ ةقدص وأ اموص وأ ةالص وأ ءاعد هريغل هلمع ب ارث نعش نأ
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 ل يت 0
 ىلص - يبنلا ىتأ الحر نأ - اهنع هللا يضر - ةشئاع نع يور املو

 ياك ايلا يل أ نإ إ ! هللا لوسر اي : لاف - - ملسو هيلع هللا

 "0 ۱ک ايس ر ےک قو وک ا ل
 ةروس ين سل 1 -هلوقلف ؛ نآرقلا ةوالت امأو

 . ۰ مكاتوم ىلع سي 000 : 1

 وه لق أرقف : رباقم ىلع رم نم : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقلو 0:

 ددعب رحألا نم يطعأ ت تاومألل اهرجأ بهو مث ةرم رشع ىدحإ « دحأ هللا

 )( تاومألا

 ارقف رباقملا لحد نم : اعوفرم - هنع هللا يضر - سنا نع يور الو
 .  ذفموي مهنع هللا ففح سي ةروس

 ! هللا لوسر اي : لاق الحر نأ يور املف ؛ موصلاو ةالصلا امأ

 امه يلصت نأ توملا دعب ربلا نم نإ : لاقف ؟ امتوم دعب يوبأ رب ك

 .  كتقدص عم قدصت نأو كمايص عم امهل موصت نأو كتالص عم

 00 ا و

 0 مل 6 ؟ بق رو جحنو اناتوم
: 

 ل | يدهأ | ذإ قبطلاب مكدحأ حرفي امك هب نوحرفيو

 يراحبلاو « ةيصولا باتك(617١) هيلإ تيملا نع ةقدصلا باوث لوصو باب: ملسم هاور 4

 . ةأجف تتام يأ " تتاتفا " ب دارملاو . اياصولا باتك(؟577)
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 كا ةنسلاو باتكلا ءوض يف ءاسنلاماكحأ

 ءايحألاو تاومألا نم هريغل هباوث لعجو قدصت وأ ماص وأ ىلص نم -1
 0 هباوث نم صقني الو هيلإ ااو لصيو انيور امل ؛زاح 1( 3 . 7 : :

 نآرقلا ةوالت ىلع ةرجألا

 باوثلا لاصيإل حيبستلا وأ ليلهتلا ىلع وأ نآرقلا ةوالت ىلع ةرحألا ١-

 . “ زوجي ال تيملا ىلإ
 09-3 . “ 1( ِنْوَقَناَف یاو يلق اًت یاب اَورَمْهَت اَلَو ] : ىلاعتو كرابت هلوقل

 الو هيف اولغت الو نآرقلا اوءرقا : - فاعل ةالصلا هيلع -هلوقلو
 ا

 نع هللا هب اوغتباو نآرقلا اوءرقا : - مالسلاو ةالصلا هيلع -هلوقلو

 " هنولحأتي الو هنولجعتي القل ةماقإ هنوميقي موق أي نأ لبق نم لحو

TEN 

 ال ةرحألاب ءازجألا ة ءارق نم اننامز يف عاش ام نأ: يماشلا لاق و 75/5: نيدباع نبا ةيشاح 0

 ئراقلل نكي مل اذإف « لاملا لجأل ة ءارقلاو رمآلل باوثلا ءاطعإو ةءارقلاب رمألا هيف نأل ؛ زوحي

 يف دحأل دحأ أرق ام ةرجألا الولو « رحأتسملا ىلإ باوثلا لصي نيأف « ةحيحصلا ةينلا مدعل باوث

 لاقو نوعجار هيلإ انإو هلل انإ ايندلا عمج ىلإ ةليسوو ابسكم ميظعلا نآرقلا اولعج لب « نامزلا اذه
 ةمئألا نم دحأ نع لقني مل هنأل ؛ تيما ىلإ اهئادهإو ة ءارقلا ىلع راجئتسالا حصي الو : اضيأ

 هيدهي ءيش يأف هل باوث الف لاملا لجأل أرق اذإ ئراقلا نإ : ءاملعلا لاق دقو . كلاذ يف نذإلا

 نم دحأ هب لقي مل ةوالتلا درج ىلع راجئتسالاو « حاصلا لمعلا تيملا ىلإ لصي امنإو ؟ تيملا ىلإ

 متح اندالب يف عاش ام نأ ةرابعلا كلتب حضتيو « 77/9 : نيدباع نبا ةيشاح : رظنأ .ةمئألا

 ةحبقتسم ةعدب ةرجألاب تيملا ىلإ باوثلا ءادهإل ليلهتلاو حيبستلاو ةميركلا تايآلا متح وأ نآرقلا

 يطعملاو ذحآلاو « ئراقلل الو تيملل ال باوثلا قحتسي الو هيلع ةرجألا ذحأ زوجي الو « زوج ال
 نانا اهيلك
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 .(ا/هك) دواد وبأو )١519575( دمحأ هاور 0



 E a وبااقاللا ناو ركذللاو

 ناذألاو ةينيدلا مولعلا رئاس ىلعو نآرقلا ميلعت ىلع ی ا
 .٠ o 5: 00 . 1 1 2 3 7 “لآ ع 5 A م
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 ظفح عيبضت عانتمالا يفف « ةينيدلا رومألا يف يناوتلا روهظل مويلا نآرقلا ميلعت ىلع راجفتسالا
 نبا ةيشاح « ظعولاو ةماقإلاو ناذألاو هقفلا ميلعت : مهضعب دازو « ىوتفلا هيلعو « نآرقلا
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 کلام ر ے ا٢ تف ثم دع ری ر بروش راہ ك ایی الاراد رندا
 لو بايتس تورم ر تلم بس نم کر دانو بايك

 ۳ ىدنقرمس ءاهققفلا ةفحت

 5 ركاش دومحم قيلعت ىربطلا ریسفت
 ظ نيلالجلا ريسفت
 8 ققحم ىرغبلا ريسفت
 1 ىطيقنشلا نايبلا ءاوضا ريسفت
 ۳ ىنانكلا ىقارعلا نبال ةعوفرملا ةعيرشلا هيزنت

 | ىسربدلا مامالا ةقفلا لوصا ىف ةلدالا ميوقت

 | ىزاريشلا ةقفلا لصا ىف ةرصبتلا
 | ىديبعلل ةيبرعلا راعشالا ىف ةيدعسلا ة رك ذتلا

 ۳! ققيحم لويذ عم دادغبلا خيرات

 س نردلخ نبا خیرات

 9 ققحم و نولم ىراخبلل ريبكلا خيرات
 9 رملا دبع نبال ديناسالاو ثيداحالا نم اطرم ىف امل ديهمتلا
 2 ىبهذلل نورسفملاو ريسفن
 و يفسنل لا ريسفت

 ۸ ىمساقلا نيدلا لامج ىمساقلا ريسفت

 ققحم و نولم ىنوباصلل ريسافتلا ةوفص
 8 ققحم و نولم ىبطرقلا ريسفت
 م ققحم ىزوجلا نبال ريسملا داز ريسفت

 إ٠ ىغارملا ريسفت

 نولمو ققحم نزاخلا ريسفت
 3 ىدنقرمسلا ريسفت

 3 ققحم ىواصلا ريسفت

 1 نرلم ققحم ىنوباصلل ماكحالا تايآلا ريسفت

 14 ققحم ريثك نبا ريسفت

 ققحم ىبلاعثلا ريسفت

 ويفك نبا ريسفت رصتخم

 3 ةيميت نبال ريبكلا ريسفت

 نولم و ققحم دوعس یبا ريسفت

 سابع نبا ريسفت

 ىطويسلل ققحم روثنملا ردلا ريسفت
 روصنم خيش لوصالل عماجلا جاتلا

  MFجحا 4 ققحم ديعسلا هللادبع فارشالا ةفحت بيرقت

 و ْ اضر ديشر رانملا ريسفت

 ظ ىقارعلل حاضيإلاو دييقتلا
 (ىدعسلا نمحرلا دبعا) نمحرلا ميركلا ريسفت

 ا!«  ىزملل فارطالاةفرعمب فارشالا ةفحت

 ىروفك رابملل ىذوحالا ةفحت
 ىطويسلل ءافلخلا خيرات

 ققحم ةيزوجلل ميق نبال دولوملا ةفحت
 قداص ىفطصم ىبزعلا بدالا خيرات

 ققحم ىرذنملل بيهرتلاو بيغرعلا
 نولم ىدنفرمسلل نيلفاغلا هيبت
 ا( ريرج نبال ققحم ىربطلا خيرات

 ىطويسلل أطوم حرش كلاوحلا ريونت
 جاحلاريما نبال ريبحتلاو ريرقتلا
 ينيبرشلا بيطخلل رينملا جارسلا (ريسفت)
 نابح نبال نيحورجملا ىلع ىنطق رادلا تاقيلعت

 | ا ل ا بيرقت

 1 ركاسع نبال مامثالاو هلمكتلا

 ىوونلل نآرقلا ةلمح بادآ ىف ن ا

 کب ىرضخ یمالسالا حيرشتلا حيرات

 ىلجعلا تاقثلا خيرات

 نودمح ناسغ نآرقلا تامسن نم ريسفت

 نولم ققحم ىزملل لامكلا بيذهت
 رظنلا ميرقت

 :- روفنراهس .ناميإلاراد 57



 14 ققحم ةريمعو ىبويلف .ناتيشاح ۳ حيقنتلاو عنقملا نيب عمجلا ىف حيضوعلا

 و ققحم ىناهفصالا ميعن وبا ءايلوالا ةيلح | ثيدحلا حلطصم ملع ىف لئاسر ثالث

 ۸ ىواضيبلا ريسفت ىلع باهشلا ةيشاح ۱ حاتفلا دبع اعدلا ىف لئاسر ثالث

 1 هداز خيش ةيشاح 0١٠١  ىروخافلا انح ىبرعلاو بدألا خيرات ىف عماجلا

 ع ىواقرشلا هيشاح ١ تروفص دمحأل برعلا بطخ ةرهمج

 ۸ ققحم حهنملا حرش ىلع لمجلا ةيشاح ا رداقلا دبعل ةيفنحلا تاقبط ىف ةيضملا رهاوجلا |

 1 ىروجابلاةيشاح ۲ ىرهزالا ىبالا حلاص ليلكالا رهاوج

 ۲ ىريمدلل ىربكلا ناويحلا ةويح ۵ ىطويسلل ريبكلا ثيداحلا عماجلا

 ° جاتحملا ةفحت ىلع ىناوريشلا ةيشاح | عزح نبا برعلا باسنألا ةرهمج

 1 حارفالا دالب ىلا حاورالا ىداح ۳ مالسالاو ةيلهاجلا ىف برعلا راعشالا ةرهمج

 ا ىدنق رمسلا ثيلل اوبأل ةقفلا ةنازخ ١ ىمشاهلا نيسح نييبنلا تاهما باسنا ةرهمج

 0 ىوونلل مالسالا دعاوقو ماكحالا ةصالخ 4 ققحم ىزوجلا نبال هقفلا عماج

 | |  ىواجنبلل هيفنحلا بهذم ىف ةيهبلا ةصالخلا 20018 ريالا نبال لوسرلا ثيداحا نم لوصالا عماج

 4 _ (ىطويسلل) ىربكلا صئاصخلا دمجم مامال ريبكلا عماجلا
 ماكحالا ةلجم حرش ماكحلا ررد | (ىطويسلل) ريغصلا عماجلا

 0 ىناجرجلل زاجعالا لئالد ۽ ىنابلا نيدلارصان هتدايزو ريغصلا عماجلا
 | ىئاطلا مامت وبا ةسامحلا ناويد ىمشاهلا دمحا بدالا رهاوج

 | ( ىنازحههلا نامزلا عيدب ناويد م ىلصوملل نيحيحصلا نيب عمجلا

 | انهمأ دبعل تباث نب ناسح ناويد 020, ققحم نولم متاحلا ىبا نبال ليدعتلاو حرجلا

 | فسويروتك د هحرش ىرتحبلا ناوي) م  ققحم نولم ىطويسلل عماوجلا عمجلا
OTظ دوعاف ىلعل قدزرفلا ناويد م  

 5 ىمورلا نبا ناويد ( مكحلاو مولعلا عماج
 ۱ باتكلا تيآ نع بارطضالا ماهيا عفد | ميق نبال ىفاكلا باوجلا

 2 ققحم ىقهيبلل ةوبنلا لئالد |۸ ريثك نبا نولم ققحم ننسلاو ديناسملا عماج

 ٤ (ىنالقسعلل) ةنماكلارردلا ىوونلا نيعبرالا حرش ىف هيهبلا رهاوجلا
 أ ىويتش دمحال ىعفاشلا مامالا ناويد ١ دئالقلا ررد هعمو بجاحلا نبالرصتخم وا تاهمالا عماج

 | ىويتش دمحال ىلع مامالا ناوید ٣ ىولهدناكلل ةباحصلا ةايح
 | ۱ دوذدز ميعنل ىعفاش مامالا ناويد ۲ ىطويسلل ىواتفلل ىواحلا

 ا ىوخرف نبا بهذملا جابيدلا ا 0 ىولهدلل ةغلابلا هللا ةجح
 0 ىفارقلل ةيكلاملا عورف ىفةريخذلا 6 ىنازاتفتلل ىقوسدلا ةيشاح

 ٠ ”  ىلوقاعلا نبال لعفلا نم ىبنلا نع یور اما فصرلا 27” صيخلت حرش دعسلا رصتخم ىلع ىفوسدلا ةيشاح
 ا ىمتاحلا نيدلا ىحمل ىبرع نبال لئاصر ٣ ىنانبلل ىنانبلا ةمالعلا ةيشاح

 ٠ نيدلا دامع ىواضيبلا ىلع ىونوقلا ةيشاح 7 دمحم نب هللادبعل عبرملا ضورلا ٠


