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 متهود

ِٓ ػحدز ج٤ط١١ٌٛٓ ٚجٌّفغش٠ٓ جٌطؼشع ٌّرحقع قشٚف جٌّؼحٔٝ فٝ وطرُٙ ٚرٌه ٤ٔٗ ال ٠ّىٓ فُٙ جٌٕظٛص 

ٚجػطرشٚج ِرحقع جٌٍغس ذظفس ػحِس وحٌّذخً ئٌٝ أطٛي . جٌششػ١س فّٙحً طك١كحً ئال ئرج فّٙص ِؼحٔٝ ضٍه جٌكشٚف 

ِطٛلفس ػٍٝ ِؼشفس جٌٍغس جٌفظكٝ ٌٛسٚد جٌمشآْ جٌىش٠ُ - أطٛي جٌفمٗ–ػٍَٛ جٌششع ٤ْ ِؼشفس ج٤طٛي ٚخحطس 

 . ٚجٌغٕس جٌٕر٠ٛس ذٙح فال ٠ّىٓ جعطٕرحؽ ج٤قىحَ ِٚؼشفس جٌّؼحٔٝ ِٓ جٌىطحخ ٚجٌغٕس ئال ذّؼشفس جٌٍغس

ٚػٍٝ ػٛء رٌه فأٗ ٠ّىٓ جٌمٛي ذأْ ج٤ط١١ٌٛٓ ٚجٌّفغش٠ٓ لذ أدسوٛج أ١ّ٘س قشٚف جٌّؼحٔٝ ، ٌزٌه عٛف أش١ش 

فٟ جٌطفغ١ش ٚذ١حْ ج٤قىحَ ٚرٌه ِٓ خالي ضفغ١ش جإلِحَ - وأّٔٛرؼ  - (جٌرحء)فٟ ٘زج جٌركع ئٌٝ دٚس قشف جٌؿش 

ِٗ جٌؼّذز   .جٌؼ١ٕٟ ٌٍكذ٠ع جٌشش٠ف فٟ ِإٌَف

 يعاَٙ انثاء : أٔالً 

 :ٚلذ روش جٌٕك٠ْٛٛ ٌٗ غالغس ػشش ِؼٕٝ .جٌرحء قشٌف ِخطٌض ذحالعُ ِالصَ ٌؼًّ جٌؿش 

ٚذحء جٌؿش ئّٔح ٘ٝ ٌإلٌضجق :"٘ـ (180)لحي ع١ر٠ٛٗ ش.  ٚ٘ٛ جٌّؼٕٝ ج٤طٍٟ ٌٙزج جٌكشف :األٔل اإلنصاق 

:  ٚل١ً ."أٌضلص ػشذه ئ٠حٖ ذحٌغِٛؽ :خشؾُص ذض٠ٍذ ٚدخٍُص ذٗ ٚػشذطُٗ ذحٌغِٛؽ أٜ : ٚجالخطالؽ ٚرٌه ٔكٛ لٌٛه 

 ٚلحي جٌر١ؼحٚٞ ."أٌظمص ذٗ دجء :ذٗ دجء أٜ : جٌرحء ٌإلٌظحق قم١مس ِٚؼٕحٖ جخطالؽ جٌشٝء ذحٌشٝء ٔكٛ لٌٛه " 

ّْ جٌرحء ضذخً ػٍٝ فؼً ال ٠طؼذٜ ئال ذٕفغٗ ومٌٛه :" ٘ـ (685)ش  وطرُص ذحٌمٍُ ِٚشسُش ذض٠ٍذ لال ضمطؼٝ ئال ِؿشد :ئ

  ."ٚ٘ٛ ِؼٕٝ ال ٠فحسلٙح : " ٘ـ ػٓ ٘زج جٌّؼٕٝ (761) ٠ٚمٛي جذٓ ٘شحَ ش."جإلٌظحق 

ٚجٌّؿحصٜ ٔكٛ . أٌظمٙح ذٝ : أِغىُص جٌكرً ذ١ذٞ أٜ :  فحٌكم١مٝ ٔكٛ لٌٛه ٚجإلٌظحق ػشذحْ قم١مٝ ِٚؿحصٜ 

 . ِشسُش ذض٠ٍذ أٜ أٌظك ِشٚسٞ ذّٛػغ ٠مشخ ِٕٗ: لٌٛه 

 ذحء جٌطؼذ٠س ٘ٝ جٌمحتّس ِمحَ جٌّٙضز فٝ ئ٠ظحٌٙح ِؼٕٝ جٌفؼً ئٌٝ جٌّفؼٛي ذٗ ٔكٛ لٌٛٗ ضؼحٌٝ  :انصاَٗ انرعذٚح 

ُّٜ فشق ذ١ٓ ضؼذ٠س ر٘د ذحٌرحء ٚضؼذ٠طٙح : فاْ لٍص " ٚلذ ؾحء فٝ جٌىشحف . أر٘د : أٜ   چڀ  ڀ  ڀ  چ أ

ح جإلر٘حخ  چٱ  ٻ  ٻچ ئرج ػذٜ ذحٌرحء فّؼٕحٖ ج٤خز ٚجالعطظكحخ ومٌٛٗ ضؼحٌٝ : ذحٌّٙضز ؟ لٍص  ِّ ، ٚأ

ح لٌٛه :  فأه ئرج لٍص ."فىحإلصجٌس  ِّ : أدخٍص ِكّذجً ػٍٝ ج١ِ٤ش ؾحص أٔه دخٍص ِؼٗ ٚؾحص أٔه ٌُ ضذخً ِؼٗ ، ٚأ

 ."دخٍص ذٗ فف١ٙح ِؼٕٝ جٌّظحقرس 

                                                           

  304 / 2 جٌىطحخ 

 ٚج٤قىحَ 167 / 2 ٚوشف ج٤عشجس 114 / 1 ٚششـ جٌط٠ٍٛف 342 / 1 ٚؾّغ جٌؿٛجِغ 156 / 4 ّ٘غ جٌٙٛجِغ 

  47 / ٣ٌ1ِذٜ 

  232 / 1 ٔٙح٠س جٌغٛي 

  123 / 122 / 2 ِغٕٝ جٌٍر١د 

  17 / 3 ِٚؼحٔٝ جٌٕكٛ 37 : 36 جٌؿٕٝ جٌذجٔٝ ص 

  20:  جٌرمشز 

  15:  ٠ٛعف 

 76 / 2 ٠ٕٚظش جٌطفغ١ش جٌىر١ش 388 / 1 جٌىشحف 

  18 / 3 ِؼحٔٝ جٌٕكٛ 
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ُِ : " ٘ـ  (749) لحي جٌّشجدٜ ش االسرعاَح: انصانس  ٚذحء جالعطؼحٔس ٘ٝ جٌذجخٍس ػٍٝ آٌس جٌفؼً ٔكٛ وطرُص ذحٌمٍ

٘ـ فٝ (673) ٌُٚ ٠زوش جذٓ ِحٌه ش."ػٍٝ جػطرحس أٔٙح آ٠س  چٱ       ٻ  ٻ  ٻ چ ٚػشذُص ذحٌغ١ِف ٚفٝ جٌرغٍّس 

ٚجٌٕك٠ْٛٛ ٠ُؼرشْٚ ػٓ ٘زٖ جٌرحء ذحالعطؼحٔس ٚأغشش : " جٌطغ١ًٙ ذحء جالعطؼحٔس ذً أدسؾٙح فٝ ذحخ جٌغرر١س ٚلحي 

ػٍٝ رٌه جٌطؼر١ش ذحٌغرر١س ِٓ أؾً ج٤فؼحي جٌّٕغٛذس ئٌٝ هللا ضؼحٌٝ فاْ جعطؼّحي جٌغرر١س ف١ٙح ٠ؿٛص ٚجعطؼّحي 

  ." جالعطؼحٔس ال ٠ؿٛص 

 چ  گ  گ  گ   ڳ  ڳچ  ٚ٘ٝ جٌطٝ ضظٍف غحٌرحً فٝ ِٛػؼٙح جٌالَ ومٌٛٗ ضؼحٌٝ:انزاتع انرعهٛم 

﮽   ۓ  ۓ ﮲  ﮳   ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻   ﮼  چ أى ألنكم اتخذتم العجل ، وقوله تعالى 

 .  أٜ ذغرد رٔرٗ  چ  ٿٺ  ٺ  ٿچ ٚلٌٛٗ ضؼحٌٝ .  أٜ ٤ؾً ظٍُّٙ ٤ٚؾً طذُ٘ ػٓ عر١ً هللا  چ

ومٌٛٗ ضؼحٌٝ .ٚضغٕٝ ػٕٙح ٚػٓ ِظكٛذٙح جٌكحي  (ِغ) ٚ٘ٝ جٌطٝ ٠ُكغٓ فٝ ِٛػؼٙح :انخايس انًصادثح 

 أٜ ِغ عالَ  چڇ  ڍ    ڍ  ڌ    ڌ  چ ٚلٌٛٗ ضؼحٌٝ .أٜ ِغ جٌكك  چى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  چ

 .(ذحء جٌكحي)ٌٚظالق١س ٚلٛع جٌكحي ِٛلؼٙح وػ١شج أعّح٘ح وػ١ش ِٓ جٌٕك٠ْٛٛ ذـ.

  ڈ  ڎڇ  ڍ  ڍ    ڌ   ڎچ ٔكٛ لٌٛٗ ضؼحٌٝ  .(فٝ) ٚ٘ٝ جٌطٝ ٠ُكغٓ فٝ ِٛػؼٙح :انسادس انظزفٛح 

 .أٜ فٝ ج١ًٌٍ ، ٚضشد وػ١شجً فٝ جٌىالَ چڈ 

  جٌرغ١ؾ  ومٛي جٌشحػش ِٓ .(ذذي) ٚػاللطٙح أْ ٠ُكغٓ فٝ ِٛػؼٙح :انساتع انثذل 

                    ف١ٍَص ٌٝ ذُٙ لِٛحً ئرج سورٛج                    شُّٕٛج جإلغحسز سورحٔـــحً ٚفشعحٔـــح 

                                                           

 / 1 ٚششـ جٌط٠ٍٛف 126 / 2 ِٚغٕٝ جٌٍر١د 36 ٚذٕظش ِؼحٔٝ جٌكشٚف ٌٍشِحٔٝ ص 38 جٌؿٕٝ جٌذجٔٝ ص 

114  

  150 / 3 ششـ جٌطغ١ًٙ 

  54:  جٌرمشز 

  160:  جٌٕغحء 

  40:  جٌؼٕىرٛش 

   40 ٚجٌؿٕٟ جٌذجٔٝ ص 129 / 128/ 2 ِٚغٕٝ جٌٍر١د 150/ 3 ششـ جٌطغ١ًٙ 

  170:  جٌٕغحء 

  48:  ٘ٛد 

  40 جٌؿٕٝ جٌذجٔٝ ص 

 467 / 1 ٚششـ ج٤شّٛٔٝ 40 ٚجٌؿٕٝ جٌذجٔٝ ص 132 / 2 ِٚغٕٝ جٌٍر١د 151 /3 ٠ٕظش ششـ جٌطغ١ًٙ 

  204 / 1 ٚجٌّمشخ 36 ِٚؼحٔٝ جٌكشٚف ٌٍشِحٔٝ ص 145 ٚسطف جٌّرحٔٝ ص 58/ 4ّٚ٘غ جٌٙٛجِغ 

  138ٚ 137:  جٌظحفحش 

  41 ٚ 40 ٚجٌؿٕٟ جٌذجٔٝ ص132 / 2 ٠ٕظش ِغٕٝ جٌٍر١د 

ٚجٌفشق ذ١ٕٙح ٚذ١ٓ جٌّمحذٍس أْ جٌرذ١ٌس أخز جٌشٝء ذذي شٝء ِٓ غ١ش أْ ٠ُؼطٝ ج٤خز ش١ثحً ذخالف جٌّمحذٍس فأٙح أخز 

 ٚأ٠ؼح جٌش١ثحْ فٝ جٌرذ١ٌس ٠ّىٓ أخزّ٘ح ِؼحً ذخالف جٌّمحذٍس.شٝء ٚئػطحء شٝء أخش فٝ ِمحذٍطٗ 

 ٚجٌّمحطذ 1/69 ٚششـ شٛج٘ذ جٌّغٕٝ 80 / 3 ٚجٌذسس 253 / 6 جٌر١ص ٌمش٠ؾ ذٓ أ١ٔف فٝ خضجٔس ج٤دخ 

 132 / 2ِٚغٕٝ جٌٍر١د 40 ٚذال ٔغرس فٝ جٌؿٕٝ جٌذجٔٝ ص 2/21 ٌٍٚكّحعٟ فٝ ّ٘غ جٌٙٛجِغ 72/ 3جٌٕك٠ٛس 

ف١ٍص ٌٝ لِٛح ذذٌُٙ ػٍٝ جٌٛطف١س  :ٚجٌشح٘ذ ف١ٗ أْ جٌرحء فٝ ذُٙ ٌٍرذي ٚوحْ ج٤طً  ..294/ 2ٚششـ ج٤شّٛٔٝ 

  20/ 8ِؼؿُ شٛج٘ذ جٌشؼش : ٠ٕظش
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جشطش٠ُص جٌفشط ذأٌٍف ، ٚوحفأُش جإلقغحْ :  ٚ٘ٝ جٌرحء جٌذجخٍس ػٍٝ ج٤غّحْ ٚج٤ػٛجع ٔكٛ لٌٛه :انصايٍ انًماتهح 

 ٠ؼٕٝ –ٌُٚ ٠زوش أوػشُ٘ ٘ز٠ٓ جٌّؼ١١ٕٓ : " ٘ـ (749) ٚلحي جٌّشجدٜ ش .(ذحء جٌؼٛع)ٚلذ ضغّٝ ذـ. ذؼؼف

٘زج : صجد ذؼغ جٌّطأخش٠ٓ فٝ ِؼحٔٝ جٌرحء أٔٙح ضؿة ٌٍرذي ٚجٌؼٛع ٔكٛ :  ٚلحي ذؼغ جٌٕك١٠ٛٓ –جٌرذي ٚجٌّمحذٍس 

  .."ذزجن أٜ ٘زج ذذٌي ِٓ رجن ٚػٌٛع ػٕٗ 

ڌ  ڌ   چ ٚ٘زج جٌّؼٕٝ ٠شد وػ١شجً ذؼذ جٌغإجي ٔكٛ لٌٛٗ ضؼحٌٝ  (ػٓ) ٚػرش ػٕٗ جٌٕكحز ذّٛجفمس :انراسع انًجأسج 

 چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ ٚل١ٍالً فٝ غ١شٖ ٔكٛ لٌٛٗ ضؼحٌٝ . چڭ  ڭ  ۇ  ۇ     چ  ، ٚلٌٛٗ ضؼحٌٝ  چڎ  

 .ػٓ جٌغّحَ : أٜ  

ڱ  ڱ  ں  ں  چ   ٚروشٚج ٌٗ ػذز أِػٍس ٔكٛ لٌٛٗ ضؼحٌٝ.(ػٍٝ)ػرش ػٕٗ جٌٕكحز ذّٛجفمس  . االسرعالء: انعاشز 

ٚج ػ١ٍُٙ  چىئ  ىئ  ىئ    چ ٚلٌٛٗ ضؼحٌٝ .  أٜ ػٍٝ لٕطحس  چڻ  ڻ     ڻ    .  أٜ ِشُّ

ْٓ ) جٌطرؼ١غ ٚضىْٛ ذزٌه ِٛجفمسً ٌـ :انذادٖ عشز فحٌرحء ئرج دخٍص ػٍٝ ِطؼٍذ ذٕفغٗ ٔكٛ لٌٛٗ ضؼحٌٝ " جٌطرؼ١ؼ١س  (ِِ

 .جِغكٛج ذؼغ سءٚعىُ طحسش ٌٍطرؼ١غ : أٜ  چڀ  ٺ چ 

َّْ جٌرحء جٌطٝ فٝ جٌمغُ ١ٌغص ذكشف ٌٍمغُ ذً ٘ٝ جٌرحء جٌطٝ ٌإلٌظحق فأُٙ تاء انمسى: انصاَٗ عشز  روش جٌٕكحز أ

ئال أُٔٙ  (وطرُص ذحٌمٍُ)جقطحؾٛج ئٌٝ ئٌظحق فؼً جٌكٍف ذّح ٠ُمغّْٛ ذٗ جعطؼٍّٛ٘ح ف١ٗ جعطؼّحٌُٙ ئ٠ح٘ح فٝ لٌُٛٙ 

َّٓ وزج : فمحٌٛج  (ذغُ هللا)قزفٛج جٌفؼً ٌىػشز جٌمغُ فٝ والُِٙ جوطفحء ذذالٌس جٌرحء ػ١ٍٗ ، وّح قزفٛج فٝ  ذحهلل ٤فؼٍ

  .ِش٠ذ٠ٓ أقٍف ذحهلل أٚ ألغُ ذحهلل فىحٔص جٌرحء دجٌس ػٍٝ فؼً ِكزٚف 

َّٓ )ٚوّح ضذي جٌرحء ػٍٝ فؼً ِكزٚف فٝ لٌٛه  ضذي ػٍٝ فؼً ِكزٚف فٝ جٌكٍف ذغحتش ج٤عّحء ِػً  (ذحهلل ٤فؼٍ

َّٓ ، ٚجٌظفحش ِػً لٌٛه : لٌٛه  ٚػٍٝ  " .ذؼضز هللا ٚؾالٌٗ ٚذؼظّطٗ ٚورش٠حتٗ: ذحٌشقّٓ ذحٌشق١ُ ذحٌمذٚط ٤فؼٍ

٘زج فاْ جٌرحء جٌطٝ ٌإلٌظحق أطً قشٚف جٌمغُ ٤ٔٙح ضُٛطً جٌفؼً ئٌٝ جعُ هللا ضؼحٌٝ جٌّكٍٛف ذٗ ٚضٍُظمٗ ذٗ 

 : ٚلذ فُؼٍص ػٓ عحتش قشٚف جٌمغُ ذػالغس أِٛس ..."

                                                           

 151 :150 / 3ششـ جٌطغ١ًٙ  

 41جٌؿٕٝ جٌذجٔٝ ص  

  59:  جٌفشلحْ 

  1:  جٌّؼحسؼ 

  25:  جٌفشلحْ 

 ٚقشٚف جٌّؼحٔٝ ذ١ٓ دلحتك جٌٕكٛ 42 ٚجٌؿٕٝ جٌذجٔٝ ص 354 / 1 ٚجإلذٙحؼ 221 / 1وشف ج٤عشجس :  ٠ٕظش 

  210ٌٚطحتف جٌفمٗ ص 

 /  2 ِٚغٕٝ جٌٍر١د 152 / 3 ٚششـ جٌطغ١ًٙ 43 ٚجٌؿٕٝ جٌذجٔٝ ص 354 / 1جإلذٙحؼ فٝ ششـ جٌّٕٙحؼ :  ٠ٕظش 

138  

  75:  آي ػّشجْ 

  30:  جٌّطفف١ٓ 

  6:  جٌّحتذز 

 36 ِٚؼحٔٝ جٌكشٚف ٌٍشِحٔٝ ص 468 / 2 ٚششـ ج٤شّٛٔٝ 146 ٚسطف جٌّرحٔٝ 45جٌؿٕٝ جٌذجٔٝ :  ٠ٕظش 

  53 / 2 ٚدسجعحش ٤عٍٛخ جٌمشآْ 204 / 1ٚجٌّمشخ 

  45 : 44 ٚجٌؿٕٝ جٌذجٔٝ ص 184 / 2وشف ج٤عشجس :  ٠ٕظش 

 212 قشٚف جٌّؼحٔٝ ذ١ٓ دلحتك جٌٕكٛ ٌٚطحتف جٌفمٗ ص 
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 ألغُ ذحهلل : ؾٛجص ئظٙحس قزف جٌفؼً ِؼٙح ٔكٛ لٌٛه- 1

َّٓ : ضذخً ػٍٝ جٌّؼّش ٔكٛ - 2  .ذه ٤فؼٍ

ذخالف عحتش قشٚف جٌمغُ فاْ جٌفؼً ِؼٙح ال ٠ظٙش ٚال ضؿش جٌّؼّش ٚال ضغطؼًّ .ضُغطؼًّ فٝ جٌطٍد ٚغ١شٖ - 3

 .فٝ جٌطٍد 

َّٝ  چں  ں  ڻ   چ ٔكٛ لٌٛٗ ضؼحٌٝ  (ئٌٝ) أٜ ضىْٛ ذّؼٕٝ :انصانس عشز انغاٚح   . أٜ أقغٓ ئٌ

 

 فٙ ذفسٛز انذذٚس انُثٕ٘ فٙ كراب عًذج انمار٘ نإلياو انعُٛٙ   (انثاء )أشز يعاَٙ 

حذيث عَش ففٝ .ػّذ جإلِحَ جٌؼ١ٕٝ ئٌٝ ذ١حْ أغش ضؼذد دالالش جٌرحء جٌؿحسز فٝ ضفغ١ش جٌكذ٠ع ٚذ١حْ ِؼح١ٔٗ ٚأقىحِٗ 

 (ذح١ٌٕحش)فغش جٌؼ١ٕٝ جٌرحء فٝ لٌٛٗ "...إمنا األعَاه تاىنياخ وإمنا ىنو اٍشئ ٍا ّىي : "  قاه  أَُّ اىنثًاتِ اخلطاب

ئّٔح ج٤ػّحي : أٜ ذّظحقرس جٌغالِس ٚجٌطمذ٠ش  چ    ڍ  ڌ    ڌ  چػٍٝ أٔٙح ٌٍّظحقرس وّح فٝ لٌٛٗ ضؼحٌٝ 

٘ـ (853)ٚجخطٍف جٌؼ١ٕٝ ِغ جٌؼغمالٔٝ ش."ضُكظً ذّظحقرس ج١ٌٕحش أٚ ضُٛؾذ ذٙح ، ٠ٚؿٛص أْ ضىْٛ ٌالعطؼحٔس 

ٚج٤سؾف وٛٔٙح ٌإلٌظحق وّح روش "ِمِٛس ٌٍؼًّ فىأٔٙح عرد فٝ ئ٠ؿحدٖ" فٝ ؾٛجص وٛٔٙح عرر١س ذّؼٕٝ أٔٙح 

 .  فح٤ػّحي أعحعٙح ج١ٌٕس ِالصِس ٌٙح ."٤ٔٗ ِؼٕٝ ال ٠فحسلٙح" ٘ـ فٝ ِؼٕٝ جٌرحء (180)ع١ر٠ٛٗ ش

يُىشلُ أُ ينىُ خري ٍاه املسيٌ غنٌٌ يثيع هبا شغف اجلثاه وٍىاقع اىقطش : "  قاه  أَُّ اىنثً حذيث أتً سعيذ اخلذسيٚفٝ 

٠فشُّ ذغرد د٠ٕٗ ِٕٚشأ فشجسٖ جٌذ٠ٓ ٠ٚؿٛص أْ :عرر١س ٚجٌّؼٕٝ  (ذذ٠ٕٗ)ٚسدش جٌرحء فٝ لٌٛٗ  ."يفشُّ تذينه ٍِ اىفنت

 ."ِغ د٠ٕٗ : ضىْٛ ٌٍّظحقرس ٚجٌّؼٕٝ 

 ال يعقش ٍِ ٍشَّ فً شًء ٍِ ٍساجذّا أو أسىاقنا تنثوٍ فييأخز عيً ّصاهلا: "  قاه  عِ أتيه أُ اىنثًحذيث أتً تشدجٚ

ًٍ ) فحٌرحء فٝ لٌٛٗ  " .تنفه ٍسيَاً ْٓ ِشَّ ِظحقرحً ٌٍٕرً : ٌٍّظحقرس ٚجٌّؼٕٝ  (ذٕر َِ".  

                                                           

  45جٌؿٕٝ جٌذجٔٝ ص :  ٠ٕظش 

 100:  ٠ٛعف 

 348 / 5 ٚجٌركش جٌّك١ؾ 467 / 2 ٚششـ ج٤شّٛٔٝ 45 ٚجٌؿٕٝ جٌذجٔٝ ص 146 / 2ِغٕٝ جٌٍر١د :  ٠ٕظش 

  2/50 ٚدسجعحش ٤عٍٛخ جٌمشآْ 159/ 4ّٚ٘غ جٌٙٛجِغ 

  7 أخشؾٗ جٌرخحسٜ فٝ وطحخ جٌٛقٝ ص

 48:  ٘ٛد 

  20 / 1 ٚجٌىٛجود جٌذسجسٜ 55 / 1 ػّذز جٌمحسٜ 

  13 / 1 فطف جٌرحسٜ 

 304/ 2 جٌىطحخ 

  12 أخشؾٗ جٌرخحسٜ فٝ وطحخ جإل٠ّحْ ص 

  69 / 1 ٚفطف جٌرحسٜ 263 / 1 ػّذز جٌمحسٜ 

  1830ِؼؿُ  جٌظكحـ ص : ٔظً جٌغ١ف ٚجٌشِف ٚجٌغى١ٓ ٚجٌؿّغ ٔظحي ٚٔظٛي ٠ٕظش:  جٌٕظً 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





6 

ح جٌرحء فٝ لٌٛٗ  ِّ  أذً مباهٍ أو تسثًٍ فقسَّه أَُّ سسىه اهلل " حذيث عَشو تِ ذغيةِٓ  (ذىٍّس سعٛي هللا )أ

فىاهلل إًّّ ألعطً اىشجو وأدعُ اىشجو واىزي أُدعُ أحةُّ إىلَّ  : "فأعطً سجاه فثيغه أُّ اىزيِ ذشك عرثىا فحَذ هلل ثٌ أثنً عييه ثٌ قاه

ٍِ اىزي أُعطً وىنِ أعطً أقىاٍاً ملا أسي فً قيىهبٌ ٍِ اجلضع واهليع وأمو أقىاٍاً إىل ٍا جعو اهلل فً قيىهبٌ ٍِ اىغنً واخلري فيهٌ عَشو 

جػطؼُص ذٙزج جٌػٛخ : فؿحءش ٌٍّمحذٍس أٚ جٌرذ١ٌس ٔكٛ لٌٛه ."فىاهلل ٍا أحةُّ أُ ىل تنيَح سسىه اهلل حَُش اىنِّعٌ " تِ ذغية 

ِح أقدُّ أْ قّش جٌِّٕؼُ ٌٝ ذذي وٍّس سعٛي هللا أٜ ٠محذٍٙح أٜ ٘زٖ جٌىٍّس وحٔص أقدَّ ئٌٝ : " خ١شجً ِٕٗ ، ٚجٌّؼٕٝ 

 ."ِٕٙح ٚو١ف ال ٚج٢خشز خ١ش ٚأذمٝ 

إرا هٌَّ أحذمٌ "  قاه  أُ اىنثً  حذيث جاتش تِ عثذ اهللِٓ (ذؼٍّه ٚذمذسضه)ٚٚسدش جٌرحء ٌٍطؼ١ًٍ فٝ لٌٛٗ 

٤ٔه أػٍُ ٤ٚٔه ألذس "  ٚجٌّؼٕٝ  ..."تاألٍش فيريمع سمعرني ٍِ غري اىفشيضح ثٌ ىيقو اىيهٌ إًّ أسرخريك تعيَل وأسرقذسك تقذسذل

  ڳ  چ٠ؿٛص أْ ضىْٛ جٌرحء ٌالعطؼحٔس أٚ جالعطؼطحف وّح فٝ لٌٛٗ ضؼحٌٝ " ٘ـ (786) ٚروش جٌىشِحٔٝ ش.."ألذس 

َّٝ  چڳ   ڳ  ڱ   ."أعأٌه ذكك ػٍّه ٚلذسضه جٌشحٍِط١ٓ : ٚجٌّؼٕٝ . أٜ ذكك ِح أٔؼّص ػٍ

أي : فقاىد . ائزُ ىل أدفِ ٍع صاحثًَّ : "  قائالً أّّه أسسو إىل عائشح حذيث عَش تِ اخلطاب ٚؾحءش ذّؼٕٝ جٌالَ فٝ

أٜ ال :  ذأقٍذ ٚرٌه فٝ لٌٛٙح  ."ال واهلل ال أوثشهٌ تأحذٍ أتذا: واهلل قاه ، وماُ اىشجو إرا أسسو إىيها ٍِ اىصحاتح قاىد 

 ."أٔرشُٙ ٌذفٓ أقذ 

ىِ "  ٚلٛي جٌٕرٝ چەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئچٚفٝ ضفغ١ش و١ف١س جٌؿّغ ذ١ٓ لٌٛٗ ضؼحٌٝ 

ّْ  "يذخو اجلنح أحذمٌ تعَيه  ١ٌغص ٌٍغرر١س ذً ٌّالذغس أٜ  (ذّح وٕطُ)جٌرحء فٝ لٌٛٗ ضؼحٌٝ "  روش جٌؼ١ٕٝ أ

ٚػًٍ جٌغرد فٝ ػذَ ضمذ٠ش٘ح "أُػط١ص جٌشحز ذحٌذسُ٘: أٚسغطّٛ٘ح ِالذغس ٤فؼحٌىُ أٜ ٌػٛجخ أػّحٌىُ ٔكٛ لٌٛه :

                                                                                                                                                                      

  80 أخشؾٗ جٌرخحسٜ فٝ وطحخ جٌظالز ص 

  574/ 1 ٚفطف جٌرحسٜ 112 /4  ٚجٌىٛجود جٌذسجسٜ 318/ 4 ػّذز جٌمحسٜ 

  145 أخشؾٗ جٌرخحسٜ فٝ وطحخ جٌؿّؼس ص

  35/ 6 ٚجٌىٛجود جٌذسجسٜ 282 / 25 ٚػّذز جٌمحسٜ 325/ 6 ػّذز جٌمحسٜ 

  180 أخشؾٗ جٌرخحسٜ فٝ وطحخ جٌطٙؿذ ص 

  17 / 23 ٚػّذز جٌمحسٜ 326 / 7 ػّذز جٌمحسٜ 

  17:  جٌمظض 

  210 / 6 جٌىٛجود جٌذسجسٜ 

 1 156 أخشؾٗ جٌرخحسٜ فٝ وطحخ جالػطظحَ ذحٌمشآْ ٚجٌغٕس ص 

  308 / 13 ٚفطف جٌرحسٜ 67 / 25 ٚجٌىٛجود جٌذسجسٜ 86 /25 ػّذز جٌمحسٜ 

  72:  جٌضخشف 

  1029 أخشؾٗ جٌرخحسٜ فٝ وطحخ جٌشلحق ص

  294 /1 ػّذز جٌمحسٜ 
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َّْ جٌّؼطٝ ذؼٛع لذ ٠ؼطٝ ِؿحٔحً ٚأِح جٌّغرد فال ٠ٛؾذ ذذْٚ جٌغرد " ػٍٝ أٔٙح ٌٍغرر١س   ٚلحي جٌىشِحٔٝ ."٤

.. ؾٕس خحطس أٜ ضٍه جٌؿٕس جٌخحطس جٌشف١ؼس جٌؼح١ٌس ذغرد ج٤ػّحي ( ضٍه جٌؿٕس)ئْ جٌؿٕس فٝ لٌٛٗ " ٘ـ (786)ش

ٚجخطٍف جٌؼ١ٕٝ ِؼٗ فٝ ٘زج جٌطفغ١ش ٤ْ جٌّمظٛد ِٓ جٌؿٕس فٝ ج٠٢س ٚجٌكذ٠ع .."ٚأِح أطً جٌذخٛي فرشقّس هللا 

 .جٌؿٕس جٌّؼٙٛدز 

.  فزمش عِ حماسِ عَيه  فسأىه عِ عثَاُجاء سجو إىل اتِ عَش" حذيث سعذ تِ عثيذج حيث قاه ٚؾحءش ٌٍطأو١ذ فٝ 

ثٌ قاه .هى راك تيره : قاه .فزمش حماسِ  عَيه فأسغٌ اهلل تأّفل ،ثٌَ سأىه عِ عيً : ثٌ قاه .ّعٌ :  قاه ىعو راك يسىءك: قاه 

أٚػف  (أسغُ هللا ذأٔفه) ففٝ لٌٛٗ ." عيًَّ جهذك فاّطيق فأجهذ: فأسغٌ اهلل أّفل قاه : أجو قاه : ىعو راك يسىءك قاه : 

أسغُ هللا أٔفه أٜ أٌظمٗ ذحٌشغحَ أٜ أرٌٗ ٚأ٘حٔٗ ، ٚجٌشغحَ فٝ ج٤طً جٌطشجخ : ٠ُمحي " جٌؼ١ٕٝ أْ جٌرحء ف١ٙح صجتذز 

   ."أعمطه هللا ػٍٝ ج٤سع ف١ٍُظك ٚؾٙه ذحٌشغحَ: فىأٔٗ ٠مٛي .

يا عثذ اهلل أمل أخربك أّل ذصىً اىنهاس وذقىً اىييو  : قاه ىل سسىه اهلل" حيث قاه حذيث عثذ اهلل تِ عَشو تِ اىعاص ٚلر١ٍٗ 

فال ذفعو صٌْ وأفطشْ وقٌْ ومنْ فإَُّ جلسذك عييل حقاً وإَُّ ىعينل عييل حقاً ،وإُ ىضوجل عييل حقاً : قاه . تيً يا سسىه اهلل :فقيد 

   .."وإُ ىضوسك عييل حقاً ، وإُ حبسثل أُ ذصىً مو شهش ثالثح أياً فإُ ىل تنو حسنح عشش أٍثاهلا فإُ رىل صياً اىذهش ميه

فٙح جإلػحفس" صجتذز  (ذكغره)ق١ع ؾحءش جٌرحء فٝ لٌٛٗ  ٚروش جذٓ ٠ؼ١ش ."٤ْ جٌكغد ِٓ ج٤عّحء جٌطٝ ال ضؼشِّ

َّْ ص٠حدضٙح ِغ جٌّرطذأ فٝ ِٛػغ ٚجقذ ٚ٘ٛ لٌُٛٙ " ٘ـ (643)ش ْْ ضفؼً جٌخ١ش ِٚؼٕحٖ قغره فؼً جٌخ١ش : أ ذكغره أ

ٚال ٠ُؼٍُ ِرطذأ دخً ػ١ٍٗ قشف جٌؿش فٝ جإل٠ؿحخ غ١ش فٝ ٘زج ...، فحٌؿحس ٚجٌّؿشٚس فٝ ِٛػغ سفغ جٌّرطذأ 

ٍَ ِٓ وً شٙش وحف١َه :  ِٚؼٕحٖ فٝ جٌكذ٠ع ."جٌكشف   ."أْ ضظَٛ غالغس أ٠ح

ّْ جٌرحء فٝ " ق١ع أشحس جٌؼ١ٕٝ ئٌٝ  چ   ہڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ                 ۀ  ہ  ہ      ہچ  ٚأ٠ؼح فٝ ضفغ١ش لٌٛٗ ضؼحٌٝ أ

ال ضٍُمٛج :ال ضم١ؼٛج جٌطٍٙىس ذأ٠ذ٠ىُ أٜ ال ضؿؼٍٛ٘ح ٘حٌىس ٌىُ ، ٚل١ً ِؼٕحٖ : صجتذز ٚجٌّؼٕٝ  (ذأ٠ذ٠ىُ)لٌٛٗ ضؼحٌٝ 

                                                           

  294/ 1 ػّذز جٌمحسٜ 

   1/125 جٌىٛجود جٌذسجسٜ 

  78/ 1 ٚفطف جٌرحسٜ 337 / 21 ٚػّذز جٌمحسٜ 294 / 1 ٠ٕظش ػّذز جٌمحسٜ 

 300 / 16أٜ ٠غؼره ٚال ٠ط١د ٌه ٠ٚظؼد ػ١ٍه ٠ٕظش ػّذز جٌمحسٜ :  ٠غٛءن 

ّٝ ؾٙذن  أٜ جر٘د ِٓ ػٕذٜ ٚجذٍغ غح٠طه فٝ ٘زج ج٤ِش ٚجػًّ ِح ضغططغ فأٟ لٍص قمح :  فحٔطٍك أؾٙذ ػٍ

ق١ع أسجد جٌشؾً جْ ٠غّغ ِح ٠غٛء ػػّحْ ٚػٍٝ ِٓ ػرذ هللا ...ٚلحتً جٌكك ال ٠رحٌٝ ذّح ٠ُمحي فٝ قمٗ ِٓ ج٤ذحؽ١ً 

  300 / ٠16ٕظش ػّذز جٌمحسٜ ..

  582 أخشؾٗ جٌرخحسٜ فٝ وطحخ فؼحتً جٌظكحذس ص 

  73 / 7 ٚفطف جٌرحسٜ 244 / 14 ٚجٌىٛجود جٌذسجسٜ 300 / 16 ػّذز جٌمحسٜ 

 300 أخشؾٗ جٌرخحسٜ فٝ وطحخ جٌظَٛ ص 

  70 ٚسطف جٌّرحٔٝ ص 53 ٚجٌؿٕٝ جٌذجٔٝ ص 283/ 1جإلٔظحف :  ٠ٕظش 

  23/ 8 ششـ جٌّفظً 

  29 / 4 ٚفطف جٌرحسٜ 134/ 9 ٚجٌىٛجود جٌذسجسٜ 166 / 11 ػّذز جٌمحسٜ 

  195:  جٌرمشز 
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فح٤ٔفظ ِؼّشز ٚجٌرحء أدجز .أٍ٘ه فالْ ٔفغٗ ذ١ذٖ ئرج ضغرَّد فٝ ٘الوٙح : أٔفغىُ ذأ٠ذ٠ىُ ئٌٝ جٌطٍٙىس وّح ٠محي 

  چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  چ  وّح فٝ لٌٛٗ ضؼحٌٝ ." ٚج٠٤ذٞ ػرحسز ػٓ وً ج١ٌذ 

ٚلذ أغشش جٌرحء ػٍٝ ئظٙحس ج٤قىحَ جٌفم١ٙس فٝ جٌمشآْ ٚجٌغٕس ٠ٍُٚكع رٌه فٝ آ٠س جٌٛػٛء لحي هللا ضؼحٌٝ  

ق١ع ضؼذدش ج٢سجء قٛي جٌّغف ػٍٝ جٌشأط ً٘ ئؾّحالً أَ  چ  ٿڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺچ

ّْ .ضرؼ١ؼحً  جٌرحء ٌإلٌظحق فحلطؼٝ ئٌظحق " ٚوحْ ٚؾٛد جٌرحء جٌف١ظً فٝ رٌه ، فمذ لحي جٌؼ١ٕٝ فٝ ضفغ١شٖ ٠٣ٌس أ

آٌس جٌّغف ذحٌشأط ٌىٓ جإلٌظحق ٠كظً ِغ جٌرؼغ وّح ٠كظً ِغ جٌىً ، ٚجٌرؼغ جٌٍّظك ِؿًّ فىحْ فؼٍٗ 

ٚجإلؾّحي فٝ جٌٕض ِٓ ق١ع ٠كطًّ ئسجدز جٌؿ١ّغ وّح لحي ِحٌه ،  .... أٜ ١٘ثس ٚػٛء جٌٕرٝ – ذ١حٔحً 

 (ذشؤٚعىُ)٠ٚكطًّ ئسجدز جٌشذغ أٚ ج٤لً وّح لحي جٌشحفؼٟ ٚ ٘زج ػؼ١ف ٤ْ جقطّحي ئسجدز جٌؿ١ّغ ضىْٛ جٌرحء فٝ 

 ..."ٚجٌؼًّ ٕ٘ح ِّىٓ ذأٞ ذؼغ وحْ فال ٠ىْٛ جٌٕض ذٙز٠ٓ جالقطّح١ٌٓ ِؿّالً ..صجتذز ٚ٘ٛ ذّٕضٌس جٌّؿحص 

َّْ ٘زٖ ج٤دٚجش ِٛػٛػس إلفحدز " ٠مطؼٝ ِغف ذؼؼٗ  (ٚجِغكٛج ذشؤٚعىُ)فٝ لٌٛٗ : ٚل١ً  ٚرٌه ٤ٔٗ ِؼٍَٛ أ

ٌٚىٓ ٌّح . جٌّؼحٔٝ ٚئْ وحْ لذ ٠ؿٛص دخٌٛٙح فٝ ذؼغ جٌّٛجػغ طٍس فطىْٛ ٍِغحز ٠ٚىْٛ ٚؾٛد٘ح ٚػذِٙح عٛجء

: ؾحءش ٌٍطرؼ١غ ٚجٌذ١ًٌ ػٍٝ رٌه أٔه ئرج لٍص : أِىٓ ٕ٘ٙح جعطؼّحٌٙح ػٍٝ قؿس جٌفحتذز ٌُ ٠ؿض ئٌغحؤ٘ح ، فٍزٌه 

ِغكص ٠ذٜ ذحٌكحتؾ وحْ ِؼمٛالً ِغكٙح ذرؼؼٙح دْٚ ؾ١ّؼٗ ، فٛػٗ جٌفشق ذ١ٓ ئدخحٌٙح ٚئعمحؽٙح فٝ جٌؼشف 

فٝ ج٠٢س ػٍٝ جٌطرؼ١غ ضٛف١س ٌكمٙح ٚئْ وحٔص فٝ ج٤طً ٌإلٌظحق ئر ال  (جٌرحء)ٚجٌٍغس ، فارج وحْ وزٌه ضكطًّ 

ِٕحفحز ذ١ّٕٙح ٤ٔٙح ضىْٛ ِغطؼٍّس ٌإلٌظحق فٝ جٌرؼغ جٌّفشٚع ، ٚجٌذ١ًٌ ػٍٝ أٔٙح ٌٍطرؼ١غ ِح سٜٚ ػّش ذٓ 

وحْ جٌفشع ِغف " ٚجِغكٛج ذشؤٚعىُ"ػٍٝ ذٓ ِمذَ ػٓ ئعّحػ١ً ذٓ قّحد ػٓ أذ١ٗ قّحد ذٓ ئذشج١ُ٘ فٝ لٌٛٗ 

ّْ  (وٍٗ)جٌشأط  وزٌه جضفحق جٌؿ١ّغ ػٍٝ ؾٛجص ضشن جٌم١ًٍ ِٓ جٌشأط فٝ جٌّغف ..ٌٍطرؼ١غ  (جٌرحء)فأُخرش أ

ٚجاللطظحس ػٍٝ جٌرؼغ ٚ٘زج ٘ٛ جعطؼّحي جٌٍفع ػٍٝ جٌطرؼ١غ فك١ٕثز جقطحؼ ئٌٝ دالٌس فٝ ئغرحش جٌّمذجس جٌزٜ ٘ٛ 

  ." قذٖ 

 :٠طٍخض ف١ّح ٠ٍٝ " ڀ  ٺ      " فٝ لٌٛٗ ضؼحٌٝ (جٌرحء)ِٚؿًّ جٌمٛي فٝ دالٌس 

ّْ جٌرحء فٝ ج٠٢س ٌٍطرؼ١غ ف١ىْٛ جٌّؼٕٝ سأٜ جإلِحَ جٌشحفؼٟ : أٔالً  ٚجِغكٛج ذؼغ سؤٚعىُ ٚجٌرؼغ : "  أ

ّْ هللا ػض ٚؾً أِش ذحٌّغف ذشأعٗ جٌمحتُ ئٌٝ : " ٘ـ ذمٌٛٗ (310)ٚأوذٖ جٌطرشٞ ش ...ٍِظك  ٚجٌظٛجخ ػٕذٔح أ

طالضٗ ِغ عحتش ِح أِشٖ ذغغٍٗ ِؼٗ أٚ ِغكٗ ٌُٚ ٠كْذ رٌه ذكذ ال ٠ؿٛص جٌطمظ١ش ػٕٗ ٚال ٠ؿحٚصٖ ٚئر وحْ رٌه 

وزٌه فّح ِغف ذٗ جٌّطٛػة ِٓ سأعٗ فحعطكك رٌه أْ ٠محي ِغف ذشأعٗ فمذ أدٜ ِح فشع هللا ػ١ٍٗ ِٓ ِغف رٌه 

 .."ٌذخٌٛٗ ف١ّح ٌضِٗ جعُ ِحعٍف ذشأعٗ ئرج لحَ ئٌٝ طالضٗ 

                                                           

 397 / 1 ٚجٌىشحف 145 / 18 ػّذز جٌمحسٜ 

  1:  جٌّغذ 

  6:  جٌّحتذز 

  357 / 2 ػّذز جٌمحسٜ 

  104 / 3  ٚػّذز جٌمحسٜ 358 /2 ػّذز جٌمحسٜ 

   227 : 220قشٚف جٌّؼحٔٝ ذ١ٓ دلحتك جٌٕكٛ ٌٚطحتف جٌفمٗ ص: ٠ٕظش 

  114 / 1 ششـ جٌط٠ٍٛف ػٍٝ جٌطٛػ١ف 

  51 / 10 ضفغ١ش جٌطرشٞ 
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 ٚلٌٛٗ چڄ  ڄ چ  أٔٙح طٍس صجتذز ٤ْ جٌّغف فؼً ِطؼِذ فأوذَّ ذحٌرحء ومٌٛٗ ضؼحٌٝسأٜ جإلِحَ ِحٌه:شاَٛاً 

جِغكٛج سؤٚعىُ ف١ٍضِٗ ِغف وً جٌشأط ف١ىْٛ ِغف جٌشأط :  ٚجٌّؼٕٝ  چ  ہۀ    ۀ  ہ  ہ      ہچ ضؼحٌٝ 

َّْ دخٛي جٌرحء ٕ٘ح وذخٌٛٙح فٝ جٌط١ُّ فٝ لٌٛٗ ضؼحٌٝ.فشػحً  فٍٛ وحْ  چچ  ڇ چ  ٚلذ روشٚج أ

َّْ دخٛي جٌرحء إلفحدز ِؼٕحً ذذ٠ؼ١حً ٚ٘ٛ أْ جٌغغً ٠مطؼٝ .جٌّؼٕٝ جٌطرؼ١غ ٤فحدضٗ فٝ رٌه جٌّٛػغ  ٚلحٌٛج أ٠ؼحً أ

٤ؾضأ جٌّغف ذح١ٌذ ئِشجسجً ِٓ غ١ش شٝء "  ڀ  ٺ      "ِغغٛالً ذٗ ٚجٌّغف ال ٠مطؼٝ ِّغٛقحً ذٗ ، فٍٛ لحي

 ٚأٚػف جٌؼ١ٕٝ ."ٚجِغكٛج ذشؤٚعىُ جٌّحء : ػٍٝ جٌشأط فذخٍص جٌرحء ٌطف١ذ ِّغٛقحً ذٗ ٚ٘ٛ جٌّحء فىأٔٗ لحي 

َّْ جٌرحء فٝ ج٠٢س ٌالعطؼحٔس ٚأْ جٌىالَ ف١ٗ قزفحً ٚلٍرحً ،فاْ ِغف ٠طؼذٜ ئٌٝ جٌّضجي ػٕٗ ذٕفغٗ : ٚل١ً : " رٌه ذمٌٛٗ  أ

  .."(جِغكٛج سؤٚعىُ ذحٌّحء)ٚئٌٝ جٌّض٠ً ذحٌرحء فح٤طً 

َّْ جٌرحء ٌإلٌظحق قم١مس ٚلذ أٌُظك جٌّغف ذحٌشأط ٚ٘ٛ جعُ ٌىٍٗ ال ٌرؼؼٗ ف١مطؼٝ ِغف ؾ١ّغ  : شانصاً  سأٜ جٌكٕف١س أ

َّْ جٌرحء ئرج دخٍص فٝ آٌس جٌّغف وحْ "ِٚؼٕٝ والُِٙ .جٌشأط  أٔٗ ال ٠ُؿضب ِغف جٌشأط ذألً ِٓ غالغس أطحذغ ،ٚأ

ٚئرج دخٍص فٝ ِكً . ٤ٔٗ أػ١ف ئٌٝ ؾٍّطٗ  (ِغكُص جٌكحتؾ ذ١ذٞ ): جٌفؼً ِطؼذ٠حً ئٌٝ ِكٍٗ ف١طٕحٚي وٍٗ ومٌٛه 

ٚػٍٝ ٘زج ال . ٚجِغكٛج أ٠ذ٠ىُ ذشءٚعىُ أٜ أٌظمٛ٘ح ذشءٚعىُ : جٌّغف ذمٝ جٌفؼً ِطؼذ٠ّحً ئٌٝ ج٢ٌس ٚضمذ٠شٖ 

٠مطؼٝ جعط١ؼحخ جٌشأط ذحٌّغف ٤ٔٗ غ١ش ِؼحف ئ١ٌٗ ٚجالعط١ؼحخ ػشٚسز جإلػحفس ئ١ٌٗ ٚئّٔح ٠مطؼٝ ئٌظحق 

ج٢ٌس ذحٌّكً ٚرٌه ال ٠غطٛػد جٌىً ػحدز ، فّؼحد جٌّشجد ذٗ أوػش ج١ٌذ ٚج٤طً فٝ ج١ٌذ ج٤طحذغ ٌّح ُػشف ٚجٌػالظ 

 أوػش٘ح فّؼحد جٌطرؼ١غ ِشجدجً ذٙزج جٌطش٠ك ال ذكشف جٌرحء، أٚ أٔٗ ِؿًّ فٝ قك جٌّمذجس 

 ٘ٛ أٔٗ ِغف ػٍٝ ٔحط١طٗ ذ١حٔحً ٌٗ ، ٚجٌٕحط١س ٤ٔٗ ٌُ ٠ؼٍُ أْ جٌّشجد وً جٌشأط أٚ ذؼؼٗ ف١ىْٛ فؼً جٌٕرٝ 

٘ٝ ِمذجس سذغ جٌشأط ف١ىْٛ ِغف سذغ جٌشأط فشػحً عٛجء وحْ ذػالظ أطحذغ أٚ وٍٙح ، ٚئّٔح ضػرص جعط١ؼحخ ِغف 

 ٤ٔٗ خٍف ػٓ جٌٛػٛء ف١ؼحًِ ِؼحٍِطٗ فٝ چچ  ڇچ جٌٛؾٗ ٚج١ٌذ فٝ جٌط١ُّ ٌمٌٛٗ ضؼحٌٝ ضؼحٌٝ

٠ىف١ه ػشذطحْ ػشذس ٌٍٛؾٗ ٚػشذطحْ ٌٍزسجػ١ٓ " جٌٛؾٗ ٚج١ٌذ ، ٤ٚٔٗ ضػرص جالعط١ؼحخ ف١ٗ ذحٌغٕس جٌّشٙٛسز 

 ."ٚجٌض٠حدز ذّػٍٗ ؾحتضز "

 حيث قاه حذيث سهو تِ سعذ٠ٚظٙش أغش ضؼذد دالالش جٌرحء أ٠ؼحً فٝ ذ١حْ جٌكىُ جٌفمٟٙ ِٓ جٌطض٠ٚؽ ذحٌمشآْ ِٓ 

قذ صوجنامها مبا : صوجنيها قاه : يا سسىه اهلل إًّ وهثد ىل ٍِ ّفسً فقاه سجو :  فقاىد جاءخ اٍشأج إىل سسىه اهلل"

                                                           

  20:  جٌّإِْٕٛ 

  195:  جٌرمشز 

  87 / 6 جٌؿحِغ ٤قىحَ جٌمشآْ 

  6:  جٌّحتذز 

 88 / 6 جٌؿحِغ ٤قىحَ جٌمشآْ 

  88 / 6 جٌؿحِغ ٤قىحَ جٌمشآْ 

 359 / 2 ػّذز جٌمحسٜ 

  168 : 166 / 1 ٚجٌٕغحتٝ فٝ جٌطٙحسز 318 أخشؾٗ أذٛ دجٚد فٝ جٌطٙحسز ص 

  104 / 3 ٚػّذز جٌمحسٜ 359 / 2 ػّذز جٌمحسٜ 
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ر٘د جٌشحفؼٟ ٚأقّذ ٚجٌظح٘ش٠س "  فمذ جخطٍف جٌفمٙحء فٝ ؾٛجص جٌطض٠ٚؽ ذغٛسز ِٓ جٌمشآْ ق١ع ." ٍعل ٍِ اىقشآُ 

َّْ ضؼ١ٍُ جٌمشآْ ال ٠ؿٛص أْ ٠ىْٛ طذجلحً  ئٌٝ أْ جٌطض٠ٚؽ ػٍٝ عٛسز ِٓ جٌمشآْ ؾحتض ، ٚر٘د آخشْٚ ئٌٝ أ

ُقًّ ػٍٝ ظح٘شٖ أٜ ٠ىْٛ ضض٠ٚؿٙح ػٍٝ جٌغٛسز " صٚؾٕحوٙح ذّح ِؼه ِٓ جٌمشآْ  " ٚجقطؿٛج ذأْ لٌٛٗ .

فك١ٕثز ٠ىْٛ جٌّؼٕٝ صٚؾٕحوٙح ذغرد ِح ِؼه ِٓ جٌمشآْ ٚذكشِطٗ . فحٌغٛسز ِٓ جٌمشآْ ال ضىْٛ ِٙشجً ذحإلؾّحع 

: ئْ لٍص "  ٚلحي جٌؼ١ٕٝ . أٜ ذغرد رٔرٗ چٺ  ٺ  ٿچ ٚذشوطٗ فطىْٛ جٌرحء ٌٍغرر١س وّح فٝ لٌٛٗ ضؼحٌٝ 

ال ٔغٍُ أْ ج٤طً : لٍص .ذؼطه غٛذٟ ذذ٠ٕحس : ج٤طً فٝ جٌرحء أْ ضىْٛ ٌٍّمحذٍس فٝ ِػً ٘زج جٌّٛػغ وّح فٝ لٌٛه 

ئٔٗ ِؼٕٝ ال ٠ُفحسلٙح ، ٌٚٛ وحٔص : فٝ جٌرحء أْ ضىْٛ ٌٍّمحذٍس ذً ج٤طً ف١ٙح أْ ضىْٛ ِٛػٛػس ٌإلٌظحق قطٝ ل١ً 

"  ٤ْ فٝ ئقذٜ سٚج٠حش جٌرخحسٜ ٌٍّمحذٍس ٕ٘ٙح ٌٍضَ أْ ضىْٛ ضٍه جٌّشأز وحٌّٛ٘ٛذس ٚرٌه ال ٠ؿٛص ئال ٌٍٕرٝ 

ۅ  چ  ٌمٌٛٗ ضؼحٌٝ  فحٌط١ٍّه ٘رس ٚجٌٙرس فٝ جٌٕىحـ جخطض ذٙح جٌٕرٝ "فمذ ٍِىطىٙح ذّح ِؼه ِٓ جٌمشآْ

 . چ ېۅ  ۉ  ۉ  ې

 

 خامتة 

ّْ جٌؼاللس ذ١ٓ ج٤دجز جٌٕك٠ٛس ٚجٌطشو١د ػاللس ضىح١ٍِس فال ٠ُّىٓ ٤قذّ٘ح أْ ٠غطمً ذّؼٕٝ دْٚ  ٠طؼف ِّح عرك أ

ج٢خش ٌٚٙزج فاْ غحٌد طٛس جٌؿًّ فٟ جٌٍغس جٌؼشذ١س ضطىة ػٍٝ ج٤دجز فٟ أدجء دٚس ذحسص فٟ جٌطؼر١ش ػٓ ضٍه جٌّؼحٟٔ 

جٌٕك٠ٛس جٌؼحِس جٌطٟ ٠طٛلف ئدسجوٙح ػٍٝ روش أدٚجضٙح ٚ٘زج ٘ٛ عش ج٘طّحَ جٌٕك١٠ٛٓ ذكشٚف جٌّؼحٟٔ ِٚؼحٟٔ 

  .جٌكشٚف ضأ١ٌفحً ٚضمؼ١ذجً ٚضطر١محً  ٚرٌه ٌّح ضكٍّٗ ٘زٖ جٌكشٚف ِٓ أ١ّ٘س ذحٌغس ِإغشز فٟ ضظٛس أؾضجء جٌطشجو١د

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  349 أخشؾٗ جٌرخحسٜ فٝ وطحخ جٌٛوحٌس ص 

 40:  جٌؼٕىرٛش 

  102/ 12 ػّذز جٌمحسٜ 

  834 أخشؾٗ جٌرخحسٜ فٝ وطحخ جٌٕىحـ ص 

  14 / 10 ٚجٌىٛجود جٌذسجسٜ 202/ 12 ػّذز جٌمحسٜ 

  50:  ج٤قضجخ 
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املصادر واملراجع  

انجُٙ انذاَٙ فٙ دزٔف انًعاَٙ التٍ لاسى انًزادٖ ، ذذمٛك انذكرٕر فخز انذٍٚ لثأج ، ٔانذكرٕر يذًذ  (1

 .َذٚى فاضم ، انطثعح انصاَٛح دار اٜفاق تٛزٔخ

 

و ، يُرذٖ 1988يذًٕد سعذ ، طثعح عاو /دزٔف انًعاَٙ تٍٛ دلائك انُذٕ ٔنطائف انفمّ ، نهذكرٕر  (2

 .سٕر األستكٛح 

 

أدًذ يذًذ انخزاط ، يطثٕعاخ يجًع / رصف انًثاَٙ فٗ شزح دزٔف انًعاَٙ نإلياو انًانمٙ ، ذذمٛك (3

 .انهغح انعزتٛح تذيشك 

 

شزح اتٍ عمٛم عهٗ أنفٛح تٍ يانك التٍ عمٛم انًصز٘ ، ذذمٛك يذًذ يذٛٗ انذٍٚ عثذ انذًٛذ انطثعح  (4

 .و ، يكرثح َشز انرزاز تانماْزج 1980– ِ 1400انعشزٌٔ 

شزح األشًَٕٗ عهٗ أنفٛح تٍ يانك ذذمٛك يذًذ يذٛٗ انذٍٚ عثذ انذًٛذ ، انطثعح األٔنٗ دار انسعادج  (5

 .تانماْزج 

 

 .عثذ انزدًٍ انسٛذ ، دار ْجز نهطثاعح ٔانُشز ٔانرٕسٚع / شزح انرسٓٛم التٍ يانك ، ذذمٛك  (6

 .ْـ ، انًطثعح انخٛزٚح تانماْزج 1323شزح شذٔر انذْة ، التٍ ْشاو األَصار٘ ، انطثعح األٔنٗ  (7

 

نإلياو انثذر انعُٛٙ ، دار انًكرثح انعهًٛح تٛزٔخ ، صذذّ عثذ هللا  (عًذج انمار٘)شزح صذٛخ انثخار٘  (8

 .و2001– ِ 1421يذًٕد يذًذ عًز ، انطثعح األٔنٗ 

 

 و تانماْزج 1933– ِ 1352نإلياو انكزياَٙ انطثعح األٔنٗ  (انكٕاكة انذرارٖ) شزح صذٛخ انثخار٘  (9

 

يذًذ فؤاد عثذ انثالٙ ٔيذة / نإلياو اتٍ دجز انعسمالَٙ ، ذذمٛك  (فرخ انثار٘)شزح صذٛخ انثخار٘  (10

 .تٛزٔخ - انذٍٚ انخطٛة ، دار انًعزفح

 .و1985- 1405ِ شزح انكافٛح ، انزضٙ االسرزاتادٖ ، دار انكرة انعهًٛح تٛزٔخ  (11

 .شزح انًفصم التٍ ٚعٛش عانى انكرة ، تٛزٔخ يكرثح انًرُثٙ تانماْزج  (12

 .صذٛخ انثخار٘ ، دار إدٛاء انكرة انعزتٛح (13

 

 . صذٛخ يسهى تشزح انُٕٔ٘ ،انًطثعح انًصزٚح ٔيكرثاذٓا (14

عثذ هللا تٍ دافظ تٍ أدًذ / لٕاطع األدنح فٗ أصٕل انفمّ نإلياو عثذ انجثار انسًعاَٙ انشافعٙ ، ذذمٛك  (15

 انزٚاض– و ، يكرثح انرٕتح 1998انذكًٙ ، انطثعح األٔنٗ 

 .يعاَٙ انُذٕ انذكرٕر فاضم انسايزائٙ شزكح انعاذك نصُاعح انكرة تانماْزج  (16

 

–عثذ هللا عثذ انًذسٍ انرزكٙ ، دار عانى انكرة نهُشز ٔانرٕسٚع / انًغُٙ التٍ لذايح انذُثهٙ ، ذذمٛك  (17

 .انزٚاض 

 

عثذ انذًٛذ يذًذ انخطٛة ، /  يغُٗ انهثٛة عٍ كرة األعارٚة التٍ ْشاو انُصارٖ ، ذذمٛك انذكرٕر  (18

 .انكٕٚد –و ، انسهسهح انرزاشٛح 2000انطثعح األٔنٗ 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t






