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 يقذيح

ٜم٤م وؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜما٤م ـ ذور أٟمٗم ًتٖمٗمره، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُم ًتٕمٞمٜمف وٟم ، إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟم

ُمـ هيده اهلل ومال ُمْمؾ ًمف، وُمـ يْمٚمؾ ومال ها٤مدي ًماف، وأؿماٝمد أن ل إًماف إل اهلل وطماده ل 

 ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف.

ـْ كَْػٍس َواِحدَدةٍ َوَخَؾدَؼ ِمـَْفدا َزْوَجَفدا َوَبدثَّ ﴿ َّاُس اتَُّؼقا َربَُّؽُؿ افِذي َخؾََؼُؽْؿ ِم َا اـف َيا أَُّيه

ـَ  داَن َظَؾدقُْؽْؿ ِمـُْفََم ِرَجاالً  ـَ داَ فُقَن بِدِف َواألَْرَحداَم إِنَّ ااَ  ََ داً  َواتَُّؼدقا ااَ افدِذي َت ََ
ثِدراً َوكِ

 .[1]النساء:﴾َرؿِقباً 

ؾُِؿقنَ ﴿ َْ َـّ إاِل َوأَْكتُْؿ ُم ـَ آَمـُقا اتَُّؼقا ااَ َحؼَّ تَُؼاتِِف َوال ََتُقُت َا افِذي  .[102عمران: ]آل﴾َيا أَُّيه

﴿ َ ـَ آَمـُقا اتَُّؼقا ااَ َوُؿقفُقا َؿْقالً َشِديداً َيا أَُّيه ُيْصؾِْح فَُؽدْؿ أَْظََمفَُؽدْؿ َوَيْغِػدْر فَُؽدْؿ  * ا افِذي

ـْ ُيطِِع ااَ َوَرُشقفَُف َؾَؼْد َؾاَز َؾْقزاً َظظِقَمً   [.01-00]األحزاب:﴾ُذُكقَبُؽْؿ َوَم

 أُم٤م سمٕمد:

، وذ األُماقر حمادصم٤م،٤م،   وم٢من أصدق احلدي٨م يمت٤مب اهلل، وظمػم اهلدى هدى حمٛمد

 ويمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م، ويمؾ سمدقم٦م والًم٦م.

 -وسمٕمد:

 َؿداَل  إِذْ وم٢من اًمرؤي٤م حتتؾ ُمٜمزًم٦م رومٞمٕم٦م ُمـ اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م: ىما٤مل اهلل شمٕما٤ممم: ﴿ 

ـَبًا َظَؼَ  أََحَد  َرأَْيُت  إِِّن  أَبَِت  َيا أِلَبِقفِ  ُيقُشُػ  ْؿَس  ـَْق ـَ َشد ِل  َرأَْيدتُُفؿْ  َوافَْؼَؿدرَ  َوافشَّ  * اِجِدي

قْطَانَ  إِنَّ  ـَقًْدا فََؽ  َؾقَؽِقُدوا إِْخَقتَِؽ  َظَذ  ُرْؤَياكَ  تَْؼُصْص  اَل  ُبـَلَّ  َيا َؿاَل  انِ  افشَّ ََ  ُمبِغٌ  َظُدو   فِْْلِْك
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ـََذفَِؽ  * ـْ  َوُيَعؾُِؿَؽ  َربهَؽ  ََيْتَبِقَؽ  َو  َيْعُؼقَب  آَلِ  َوَظَذ  َظَؾقَْؽ  كِْعَؿتَفُ  َوُيتِؿه  اأْلََحادِيِث  َتلِْويؾِ  ِم

ََّفا ـَََم  ـْ  أََبَقْيَؽ  َظَذ  أَََت ، إمم أن [6-4سف::و]ي﴾ َحؽِدقؿٌ  َظؾِقؿٌ  َربََّؽ  إِنَّ  َوإِْشَحاَق  إِْبَراِهقؿَ  َؿبُْؾ  ِم

 غَ آَِمـِد  ااُ َصدا َ  إِنْ  ِمْكَ  اْدُخُؾقا َوَؿاَل  أََبَقْيفِ  إِفَقْفِ  آََوى ُيقُشَػ  َظَذ  َدَخُؾقا َؾَؾَمَّ ىم٤مل شمٕم٤ممم:﴿ 

وا افَْعْرشِ  َظَذ  أََبَقْيفِ  َوَرَؾعَ  * ًدا فَفُ  َوَخره ـْ  ُرْؤَيدايَ  َتلِْويدُؾ  َهَذا أَبَِت  َيا َوَؿاَل  ُشجَّ  َؿدْد  َؿْبدُؾ  ِمد

ـَ  َوَؿْد  َحؼًّا َريِب  َجَعَؾَفا ََ ـَ  أَْخَرَجـِل إِذْ  يِب  أَْح ـِ  ِم ْج َِ ـَ  بُِؽؿْ  َوَجا َ  اف ـْ  افْبَْدوِ  ِم  َكدَز َ  أَنْ  َبْعدِ  ِم

قْطَانُ  ؽِقؿُ  افَْعؾِقؿُ  ُهقَ  إِكَّفُ  َيَشا ُ  دَِا فَطِقٌػ  َريِب  إِنَّ  إِْخَقِت  َوَبْغَ  َبقْـِل افشَّ ـَ  آََتقْتَـِل َؿْد  َرِب  * اْْلَ  ِمد

ـْ  َوَظؾَّْؿتَـِل ادُْْؾِؽ  ََمَواِت  َؾاضِرَ  اأْلََحادِيِث  َتلِْويؾِ  ِم ََّ كْ  يِف  َوفِقِل أَكَْت  َواأْلَْرضِ  اف  َواْْلَِخَرةِ  قَاافده

ؾًَِم  َتَقؾَّـِل َْ ْؼـِل ُم غَ  َوأَْْلِ اِْلِ  .[101-99:س:وي]﴾بِافصَّ

 ادَْؾُِؽ  َوَؿاَل  ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ﴿وًم٘مد يم٤من يقؾمػ قمٚمٞمف اًمًالم آي٦م ذم شمٕمٌػم اًمرؤي٤م:  

َـّ  ِشََمنٍ  بََؼَراٍت  َشبْعَ  أََرى إِِّن  ـُُؾُف ـْبََُلٍت  َوَشبْعَ  ِظَجاٌف  َشبْعٌ  َيْل اٍت  َوأَُخرَ  ُخْضٍ  ُش ََ َا َيا َيابِ  أَُّيه

ـْتُؿْ  إِنْ  ُرْؤَيايَ  يِف  أَْؾتُقِّن  ادََْلُ  ْؤَيا ـُ ـُ  َوَمدا أَْحدََلمٍ  أَْضدَغاُث  َؿدافُقا*  َتْعُزُونَ  فِؾره  بِتَلِْويدؾِ  كَْحد

درَ  ِمـُْفََم  كََجا افَِّذي َوَؿاَل  * بَِعادِِغَ  اأْلَْحََلمِ  ـَ دةٍ  َبْعدَد  َوادَّ  * َؾلَْرِشدُؾقنِ  بِتَلِْويؾِدفِ  أَُكِبدُُُؽؿْ  َكداأَ  أُمَّ

َا ُيقُشُػ  ـَا افِصِديُؼ  أَُّيه َـّ  ِشََمنٍ  بََؼَراٍت  َشبْعِ  يِف  أَْؾتِ ـُُؾُف ـْبََُلٍت  َوَشبْعِ  ِظَجاٌف  َشبْعٌ  َيْل د ُش  ُخْضٍ

اٍت  َوأَُخرَ  ََ َّاسِ  إَِػ  أَْرِجعُ  فََعِع  َيابِ  َؾدََم  َدأًَبدا ِشدـِغَ  َشدبْعَ  َتْزَرُظدقنَ  َل َؿا * َيْعؾَُؿقنَ  فََعؾَُّفؿْ  اـف

ـْبُؾِفِ  يِف  َؾَذُروهُ  َحَصْدتُؿْ  َّا َؿؾِقًَل  إاِلَّ  ُش ـُُؾقنَ  ِِم ـْ  َيلِْت  ثُؿَّ  * َتْل ـَ  ِصدَدادٌ  َشبْعٌ  َذفَِؽ  َبْعدِ  ِم ـُْؾ  َمدا َيدْل

ْمتُؿْ  َـّ  َؿدَّ َّا َؿؾِقًَل  إاِلَّ  ََلُ ـْ  َيدلِْت  ُثدؿَّ  * ُُتِْصـُقنَ  ِِم َّداُس  ُيَغداُث  ؾِقدفِ  َظدامٌ  َذفِدَؽ  َبْعددِ  ِمد  َوؾِقدفِ  اـف

ونَ   .[49-43س::]يو﴾َيْعِكُ

ـَ  ِل  َهدْ   َرِب وىم٤مل شمٕم٤ممم قمـ إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًاالم :﴿  غَ  ِمد داِْلِ دَكاهُ  * افصَّ ْ  َؾبَؼَّ

ْعلَ  َمَعفُ  َبَؾغَ  َؾَؾَمَّ  * َحؾِقؿٍ  بُِغََلمٍ  ََّ  َتدَرى َمداَذا َؾداْكظُرْ  أَْذبَُحَؽ  أَِّن  ـَامِ ادَْ  يِف  أََرى إِِّن  ُبـَلَّ  َيا َؿاَل  اف

ـَ  ااُ َصا َ  إِنْ  َشتَِجُدِّن  ُتْمَمرُ  َما اْؾَعْؾ  أَبَِت  َيا َؿاَل  ـَ  ِم ابِِري  * فِؾَْجبِدغِ  َوَتؾَّدفُ  أَْشدَؾََم  َؾَؾدَمَّ * افصَّ

ـَاهُ  ْؿَت  َؿْد  * إِْبَراِهقؿُ  َيا أَنْ  َوَكاَدْي ْؤَيا َصدَّ ـِغَ  كَْجِزي َؽ ـََذفِ  إِكَّا افره َِ دقَ  َهدَذا إِنَّ * ادُْْح  اْفدبَََل ُ  ََلُ
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ـَاهُ  * ادُْبِغُ  ـَا * َظظِقؿٍ  بِِذبٍْح  َوَؾَدْي ـْ ـَ  يِف  َظَؾقْفِ  َوَتَر دَذفَِؽ  * إِْبدَراِهقؿَ  َظدَذ  َشدََلمٌ  * اْْلَِخِري  ـَ

دددـِغَ  كَْجدددِزي َِ ـْ  إِكَّدددفُ  * ادُْْح ددد * ادُْدددْمِمـِغَ  ِظبَادَِكدددا ِمددد ْ ـَ  َكبِقًّدددا بِنِْشدددَحاَق  َكاهُ َوَبؼَّ  ِمددد

غَ  اِْلِ  . [112-100]فصلت:﴾افصَّ

َراَم فََؼْد َصَدَق ااُوىم٤مل اهلل ضمؾ ذم قماله: ﴿   ِجَد اْْلَ َْ َـّ ادَْ ِؼ فَتَْدُخُؾ ْؤيا بِاْْلَ  َرُشقفَُف افره

ـَ ال ََخَاُؾقنَ إِْن َصاَ  ااُ ي ـْ ُدوِن   آِمـَِغ َُحَؾِِؼَغ ُرُؤوَشُؽْؿ َوُمَؼِكِ َؾَعؾَِؿ َما ََلْ َتْعؾَُؿقا َؾَجَعَؾ ِمد

 . [20]الفتح:﴾ َذفَِؽ َؾتْحاً َؿِريباً 

 ٕمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: يم٤مٟم٧م رؤي٤م األٟمٌٞم٤مء وطمًٞم٤م. ورؤي٤م األٟمٌٞم٤مء طمٌؼ، وم 

(، واسماـ أ  قم٤مصاؿ ذم 21/252ش )يقؾماػ»رواه اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػم ؾمقرة 

( ُمـ ـمرياؼ 21421سمرىمؿ  21/6ش )اًمٙمٌػم»(، واًمٓمؼماين ذم 364سمرىمؿ )ش اًمًٜم٦م»

 قمـ اسمـ قم٤ٌمس سمف.ؾمٗمٞم٤من قمـ ؾمامك سمـ طمرب قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم 

ـ ه  .  ذا أصمر طمً

( ُمـ ىمقل قمٌٞمد سمـ قمٛماػم ىما٤مل: رؤيا٤م 248صحٞمحف سمرىمؿ )ورواه اًمٌخ٤مري ذم 

ـَاِم أَِّن أَْذبَُحَؽ األٟمٌٞم٤مء وطمل، صمؿ ىمرأ: ﴿  . [102]الصافات: ﴾إِِّن أََرى يِف ادَ

 .   ػم: شم٤مسمٕمل صم٘م٦م، وًمد ذم طمٞم٤مة رؾمقل اهللوقمٌٞمد سمـ قمٛم

وىمد روي ُمرومققًم٤م ول يّمح يمام سمٞمٜمتف ذم اًمٗم٘مف األيماؼم سمنماح ىمٓماػ اًم ٛمار ذم 

 سمٞم٤من قم٘مٞمدة أهؾ األصمر.

( الشمٗم٤مق قماغم ذًماؽ، ىما٤مل 2/52ش )ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم»ًمٙمـ ٟم٘مؾ اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم 

 سم٤مشمٗم٤مق األُم٦م.  رمحف اهلل: رؤي٤م األٟمٌٞم٤مء وطمل، وم٢مهن٤م ُمٕمّمقُم٦م ُمـ اًمِمٞمٓم٤من، وهذا

، وًمٙمٜمٝما٤م يًات٠مٟمس  ا٤م سم٢م ا٤م  ذقمٞما٦مٜمٌٜمل قمٚمٞمٝم٤م أطمٙم٤مم شمومال  أُم٤م همػم األٟمٌٞم٤مء

 ( قمـ اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض وهمػمه.2/73اًمٕمٚمامء،  ٟم٘مٚمف اًمٜمقوي ذم ذح  ُمًٚمؿ )
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اَرَة ىَما٤مَل: 6992وهل سمِما٤مرة ومٗمال صاحٞمح اًمٌخا٤مري سمارىمؿ )  ـ  َأِ  ُهَري  ( قَما

٧ُم َرؾُمقَل اهللِ ْ » َيُ٘مقُل: ؾَمِٛمٕم  اُت ََل ةِ إاِلَّ ادُْبَِؼَ هبُقَّ ـْ اـف  .ش َيبَْؼ ِم

اُت؟  َ ٌَنمر ةُ » :ىَم٤مَل  ىَم٤مًُمقا: َوَُم٤م اعم ُ اِْلَ ْؤَيا افصَّ  ش.افره

٤ًٌم ًمالظمتّما٤مر، ذم أدًم٦م يم ػمة ُمـ اًمًٜم٦م اًمّمحٞمح٦م  ًمٞمس هذا ُمقوع سمًٓمٝم٤م: ـمٚم

ن افػؼدف األـدز بؼدح ؿطدػ افثؿدر يف بقدا»وىمد ذيمرت ُمٜمٝم٤م  ٚم٦م ـمٞم٦ٌم ذم يمت٤م  

 .شظؼقدة أهؾ األثر

واًمذيـ سمٜمقا قمغم اًمرؤي٤م وإن يم٤مٟم٧م ص٤محل٦م أطمٙم٤مًُم٤م ذقمٞم٦م وٚمقا وأوٚمقا: وهؿ 

ذم اعمٜم٤مم، وأُمرين  اًمّمقومٞم٦م اًمْمالل، طمتك إن أطمدهؿ ي٘مقل رأي٧م رؾمقل اهلل

ًٌا٤م، وإن يما٤من هاذ ا ىماد سمٙمذا، وهن٤مين قمـ يمذا، وسمٜمك قمٚمٞمف طمالًل وطمراًُم٤م، أ و واضم

ٗمر ول حيت٤مج إمم هذا، وإن مل يٙماـ شم٘مارر ذم اًمنما  يم شم٘مرر ذم اًمنم  ُمـ ىمٌؾ ومٝمق

أن شمريمف، ومل يٌٚمٖمف ذم طمٞم٤مشمف؟ ومٝمؾ ُمٕمٜم٤مه أٟمف ىمٍما ذم  ومٞمٙمػ يم٤من لئً٘م٤م سم٤مًمٜمٌل 

ـَْؿؾُْت فَُؽْؿ دِيدـَُؽْؿ َوأََْتَْؿدُت َظَؾدقُْؽْؿ كِْعَؿتِدل اًمتٌٚمٞمغ؟ ورسمٜم٤م ضمؾ وقمال ي٘مقل: ﴿ افْقَْقَم َأ

ـًاَوَرِضقُت فَُؽْؿ اإِلْشَلَم دِ   .[55ة:ئد]الما﴾ ي

ومٚمٕمٚمف رأى ؿمٞمٓم٤مًٟم٤م يريد أن يدظمؾ ذم اًمديـ سمدقًم٤م، وم٤مًمنما  ايمتٛماؾ ىمٌاؾ ووما٤مة  

ـْ ََشْ ٍ : ﴿رؾمقًمف ـَا يِف افْؽِتَاِب ِم ْض  . [35]األنعام: ﴾ َما َؾرَّ

 واًمرؤي٤م قمغم أىم٤ًمم:

 رؤي٤م ُمـ اهلل شمٕم٤ممم:: األول

٤مُِم٧ِم،  ـِ اًمّمَّ ٤ٌَمَدَة سم  ـ  قُم ِلر قَم ـِ اًمٜمٌَّ ـْ ِشتٍَّة َوأَْرَبِعدَغ » ٤مَل:ىمَ  قَم ـِ ُجْزٌ  ِم ُرْؤَيا ادُْْمِم

ةِ  هبُقَّ ـْ اـف  ش.ُجْزً ا ِم

 .(1163(، وُمًٚمؿ )6987رواه اًمٌخ٤مري سمرىمؿ )
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َرَة َيُ٘مقُل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِوً  ُف ؾَمِٛمَع َأسَم٤م ُهَري  ـَ َأٟمَّ ـِ ؾِمػِمي ِد سم  ـ  حُمَٛمَّ إَِذا » :قَم

 ْ َماُن ََل ـِ  اْؿَسََب افزَّ ـْ َوُرْؤَيا  ,َتَؽْد َتْؽِذُب ُرْؤَيا ادُْْمِم ـْ ِشتٍَّة َوأَْرَبعَِغ ُجْزً ا ِم ـِ ُجْزٌ  ِم ادُْْمِم

ةِ  هبُقَّ ةِ َؾنِكَُّف اَل َيْؽِذُب  ,اـف هبُقَّ ـْ اـف ـَاَن ِم  ش.َوَما 

َيا٤م صَمااَل   ؤ  ٌد: َوَأَٟم٤م َأىُمقُل َهِذِه ىَم٤مَل: َويَم٤مَن ُيَ٘م٤مُل: اًمرُّ ِس،ىَم٤مَل حُمَٛمَّ  ٌث: طَماِدي٨ُم اًماٜمَّٗم 

ى  َ ٞم َٓم٤مِن، َوسُمنم  ـَ اهللَِوََت ِقيُػ اًمِمَّ ُف قَماغَم َأطَماٍد، ُِم َرُهُف وَماَل َيُ٘مّمَّ ـ  َرَأى ؿَمٞم ًئ٤م َيٙم  ، وَمَٛم

. َٞمُ٘مؿ  وَمٚم ُٞمَّمؾر  َوًم 

َ٘مٞم ادُ   ٌُُٝمؿ  اًم  ِجا ِم، َويَما٤مَن ُيٕم  ُٖمؾُّ ذِم اًمٜمَّق  َرُه اًم  َ٘مٞم ا :َوُيَ٘ما٤مُل  ،ىَم٤مَل َويَم٤مَن ُيٙم  ٌَا٤مٌت اًم  ُد صَم

. ذِم  ـِ ي  اًمدر

 (.1164( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )7227رواه اًمٌخ٤مري سمرىمؿ)

ـِ   ـِ ؾِمػمِ  َوقَم ـِ اسم  َرَة، قَما ـ  َأِ  ُهَري  ، قَم ـَ ِالر  ي ُْماُٝمؿ  يُمٚمَّاُف ذِم  اًمٜمٌَّ َرضَماُف سَمٕم  َوَأد 

ـِ اًمٜمَّ  ٌُُف إِلَّ قَم
ًِ
، َوىَم٤مَل ُيقُٟمُس: َل َأطم  لَمُ ٍف َأسم  َِدي٨ِم َوطَمِدي٨ُم قَمق  َ٘مٞم اِد  ٌِلر احل  ذِم اًم 

ٌ د اهللِ ٜم٤َمِق. ىَم٤مَل َأسُمق قَم قَم  اَلُل إِلَّ ذِم األ  هَم   : َل شَمُٙمقُن األ 

 (.1164(، وصحٞمح ُمًٚمؿ )7227رواه اًمٌخ٤مري سمرىمؿ )

 : طمٚمؿ ُمـ اًمِمٞمٓم٤من:الثاني

َرَة، وً  ـ  َأِ  ُهَري  ، قَم ـَ ـِ ؾِمػِمي ِد سم  ـ  حُمَٛمَّ ِلر قَم ـِ اًمٜمٌَّ َمداُن ََلْ إَِذا اؿْ » ىَم٤مَل: قَم َسََب افزَّ

ؾِِؿ َتْؽِذُب  َْ ْدٍس  ,َوأَْصَدُؿُؽْؿ ُرْؤَيا أَْصَدُؿُؽْؿ َحِديثًا ,َتَؽْد ُرْؤَيا ادُْ َْ ـْ  ؾِِؿ ُجدْزٌ  ِمد َْ َوُرْؤَيا ادُْ

ةِ َوأَْرَبعَِغ ُجْزً ا مِ  هبُقَّ ْؤَيا ثَََلَثةٌ  ,ـْ اـف ى  ,َوافره ِة ُبْؼَ اِْلَ ـَ ااَِؾُرْؤَيا افصَّ ـْ  ,ِمد ـٌ ِمد دِزي َوُرْؤَيدا َُتْ

قْطَانِ  فُ  ,افشَّ ََ َّا ُُيَِدُث ادَْْرُ  كَْػ ـُْؿ َما َيْؽَرهُ  ,َوُرْؤَيا ِِم َواَل ُُيَدِدْث , َؾْؾقَُؼْؿ َؾْؾقَُصِؾ  ,َؾنِْن َرأَى أََحُد

َّاَس هِبَا  ـَْرُه افُْغؾَّ » :ىَم٤مَل اـف  «.َوأُِح ه افَْؼقَْد َوَأ

٤ٌَمٌت ذِم اًم  َ٘مٞم ُد صَم .َواًم  ـَ ـُ ؾِمػِمي َِدي٨ِم َأم  ىَم٤مًَمُف اسم  ِري ُهَق ذِم احل  ، وَماَل َأد  ـِ ي  در
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 .(7227سمرىمؿ)وأصٚمف ذم اًمٌخ٤مري ( 1664هذا ًمٗمظ ُمًٚمؿ سمرىمؿ )

 :اًمت٤مزم ٕمؾٞمٗموم وُمـ طمّمؾ ًمف احلٚمؿ ُمـ اًمِمٞمٓم٤من طمٚمؿ ُمـ اًمِمٞمٓم٤من اومٝمذ

 أن يًتٕمٞمذ  سم٤مهلل ُمـ اًمِمٞمٓم٤من .  :األول

 ٤م .أن يًتٕمٞمذ  سم٤مهلل ُمـ ذه: الثاني

 يتٗمؾ، أو يٜمٗم٨م قمـ ي٤ًمره صمالصًم٤م. :الثالث

 اًمذي هق قمٚمٞمف. يتحقل قمـ ضمٜمٌف :الرابع

 ل ي٤ٌمزم  ٤م طمتك ل شميه . :الخامس

 ل حيدث  ٤م . : السادس

 .يّمكم ريمٕمتلمأن :السابع

ـ  ضَم٤مسمٍِر َأنَّ َرؾُمقَل 1168ذم صحٞمح ُمًٚمؿ سمرىمؿ )و ـْ َرآِّن يِف  » ىَم٤مَل: ( قَم َمد

َّْقِم َؾَؼْد  قْطَاِن أَْن َيتََؿثََّؾ يِف ُصقَرِت  اـف ـْبَغِل فِؾشَّ ـُْؿ َؾََل ُُيْدِزْ » :َوىَم٤مَل  ،َرآِّن إِكَُّف اَل َي إَِذا َحؾََؿ أََحُد

ـَامِ  قْطَاِن بِِف يِف ادَْ  .شأََحًدا بِتََؾعهِ  افشَّ

 وقمالُم٦م هذا اًمرؤي٤م أهن٤م حتزيـ ُمـ اًمِمٞمٓم٤من .

وسمٕمْماٝم٤م هماػم  ،سمٕمْماٝم٤م سمإٌمض أوٖم٤مث أطمالم: وهال اًمتال َتاتٚمط :الثالث

ول  ،ول خيا٤مف ُمٜمٝما٤م ،، ومٝمذه اًمرؤي٤م ًمٞم٧ًم سمرؤي٤م يٗمرح  ا٤م٤مواوح وًمٞمس ُمٗمٝمقُمً 

 ذه األطمٙم٤مم واهلل أقمؿ .ها ٤مشمٓمٌؼ قمٚمٞمٝم

٤ًٌم وهق طمادي٨م  أ  هريارة ،: طمدي٨م ٟمٗمس: الرابع وهاق إذا  يمام شم٘مدم دًمٞمٚمف ىمري

ف ومارآه، وهاق ، أو طمّماؾ ًماف رء ذم ٟمقُماث اإلٟم٤ًمن ٟمٗمًف سمٌمء صمؿ ٟم٤مم ومرآهطمد

 وىم٤مل ومٞمف: ُمٜم٤مم اهلٛم٦ماًمذي ؾمامه اعمّمٜمػ 
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ٞمااا٥م ؾماااٚمام  وقم٤مؿماااؼ رأى احل

 

 يٙمٚمااااام ملوقمٜمااااف  ٤مأو ُمٕمرًواااا 

 وظماا٤مئػ رأى اًمٕماادو ىمااد ٟماازل  

 

 وضمااا٤مئع ٟمااا٤مم وذم اًمٜماااقم أيماااؾ  

 
٤ًٌم إن ؿم٤مء اهلل.و ...األسمٞم٤مت  ؾمت٠ميت ىمري

َي٤م وَمُتٛم   ؤ  ـ  َأِ  ؾَمَٚمَٛم٦َم ىَم٤مَل: ًَمَ٘مد  يُمٜم ٧ُم َأَرى اًمرُّ ٧ُم َأسَما٤م ىَمَتا٤مَدَة َوقَم ِرُوٜمِل طَمتَّك ؾَماِٛمٕم 

ِالَّ  ٧ُم اًمٜمٌَّ َي٤م ُُت ِرُوٜمِل طَمتَّك ؾَماِٛمٕم  ؤ  ْؤَيدا » َيُ٘ماقُل: َيُ٘مقُل: َوَأَٟم٤م يُمٜم ٧ُم أَلََرى اًمرُّ افره

ـْ ااِ ـَُة ِم ََ ـْ ُُيِد ه  اْْلَ ـُْؿ َما ُُيِ ه َؾََل ُُيَدِدْث بِدِف إاِلَّ َمد َرأَى َمدا َيْؽدَرُه َوإَِذا  ,َؾنَِذا َرأَى أََحُد

ْذ بِااِ َهاَؾْؾقَتََعقَّ ـْ َِّرِ قْطَانِ  , ِم ـْ َِّرِ افشَّ ـْ َواَل ُُيَد ,َوفْقَتِْػْؾ ثَََلًثدا ,َوِم َدا َفد دا أََحدًدا َؾنِ َّ ِدْث هِبَ

هُ   ش.تَُضَّ

 (.1162(، وُمًٚمؿ )7233رواه  اًمٌخ٤مري سمرىمؿ )
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 ٍشػُذ خثٍش تانتؼث تاب اصتحثاب تؼثٍش انشؤٌا انصانحح

ـ   ـِ  ؾَمُٛمَرةَ  قَم َح٤مسمِفِ  ضُمٜم ُدٍب َريِضَ اهللُ قَمٜم ُف ىَم٤مَل يَم٤مَن َرؾُمقُل اهلِل  سم  : ِِم٤َّم ُيٙم  ُِر أَن  َيُ٘مقَل أِلَص 

ـْ ُرْؤَيا» ـ  ؿَم٤مَء اهللُ أَن  َيُ٘مصَّ  :ىَم٤مَل  ش؟ َهْؾ َرأَى أََحٌد ِمـُْؽْؿ ِم َوإِٟمَُّف ىَم٤مَل َذاَت  ،وَمٞمَُ٘مصُّ قَمٚمَٞم ِف َُم

ََُم اْبتََعثَاِّن  ,إِكَُّف أََتاِّن افؾَّقَْؾَة آتِقَانِ »: هَمَداةٍ  ََُم َؿااَل ِل  ,َوإِ َّ َوإِكَّا  ,َوإِِّن اْكطَؾَْؼُت َمَعُفََم  ,اْكطَؾِْؼ  :َوإِ َّ

ـَا َظَذ َرُجٍؾ ُمْضطَِجعٍ  ْخَرةِ  ,أََتْق فَِرأِْشِف َؾقَثَْؾُغ َوإَِذا آَخُر َؿائٌِؿ َظَؾقِْف بَِصْخَرةٍ َوإَِذا ُهَق َُّيِْقي بِافصَّ

ـَا َؾقَتََفْد  ,َرأَْشفُ  َجُر َها ُه ـَََم  ,َهُد اْْلَ َجَر َؾقَلُْخُذُه َؾََل َيْرِجُع إِفَقِْف َحتَّك َيِصحَّ َرأُْشُف  َؾقَتْبَُع اْْلَ

َة اأْلُوَػ  ,ـَانَ   :َؿاَل ؟ َما َهَذانِ  ااِ ُشبَْحاَن  :ََم ُؿؾُْت َلَُ  َؿاَل  ثُؿَّ َيُعقُد َظَؾقِْف َؾقَْػَعُؾ بِِف ِمثَْؾ َما َؾَعَؾ ادَْرَّ

تَْؾٍؼ فَِؼَػاهُ  :اْكطَؾِْؼ اْكطَؾِْؼ َؿاَل  :َؿااَل ِل  َْ ـَا َظَذ َرُجٍؾ ُم ـَا َؾلََتْق َوإَِذا آَخُر َؿائٌِؿ َظَؾقِْف  ,َؾاْكطَؾَْؼ

ـْ َحِديدٍ  ِِّرُ  ,بَِؽؾهقٍب ِم  ِصْدَؿُف إَِػ َؿَػاُه َوَمـِْخَرُه إَِػ َؿَػاُه َوإَِذا ُهَق َيلِْت أََحَد ِصؼَّْل َوْجِفِف َؾقَُؼْ

اكِِ   :َؾقَُشؼه َؿاَل ، َوَظقْـَُف إَِػ َؿَػاهُ  اكِِ  اْْلَخِر َؾقَْػَعُؾ بِِف ِمثَْؾ َما َؾَعَؾ بِاْْلَ ُل إَِػ اْْلَ  ,ثُؿَّ َيتََحقَّ

اكِِ  َحتَّك َيِصحَّ َذفِ  ـْ َذفَِؽ اْْلَ ِل َؾََم َيْػُرُ  ِم ـَانَ اأْلَوَّ ـَََم  اكُِ   ثُؿَّ َيُعقُد َظَؾقِْف َؾقَْػَعُؾ ِمثَْؾ  ,َؽ اْْلَ

َة اأْلُوَػ  ـَا َؾلََتقْـَا ،اْكطَؾِْؼ اْكطَؾِْؼ  :َؿااَل ِل  :َؿاَل ؟ َما َهَذانِ  ااُِؿؾُْت ُشبَْحاَن  :َؿاَل  َما َؾَعَؾ ادَْرَّ َؾاْكطَؾَْؼ

هقرِ  اٌ  ُظَراةٌ  :َوأَْصَقاٌت َؿاَل َؾنَِذا ؾِقِف فََغٌط  ,َظَذ ِمثِْؾ افتَـّ ََ
ـَا ؾِقِف َؾنَِذا ؾِقِف ِرَجاٌل َوكِ َوإَِذا ُهْؿ  ,َؾاضََّؾْع

ـْ أَْشَػَؾ ِمـُْفؿْ  ٌ  ِم ََم  :ُ  َضْقَضْقا َؿاَل فَ افؾَّ َؾنَِذا أََتاُهْؿ َذفَِؽ  ,َيلْتِقِفْؿ ََلَ  ؟َما َهُماَل ِ  :ُؿْؾُت ََلُ

ـَا اْكطَؾِْؼ اْكطَؾِْؼ  :َؿااَل ِل  :َؿاَل  مِ  ,َؿاَل َؾاْكطَؾَْؼ ـَا َظَذ َ ٍَر أَْْحََر ِمثِْؾ افدَّ ََّفِر َرُجٌؾ  ,َؾلََتْق َوإَِذا يِف اـف

بَُح  َْ ـَثَِرةً  :َشابٌِح َي َـَّفِر َرُجٌؾ َؿْد ََجََع ِظـَْدُه ِحَجاَرًة  بَُح  ,َوإَِذا َظَذ َصِط اف َْ ابُِح َي ََّ َوإَِذا َذفَِؽ اف

بَُح  َْ َجاَرَة َؾقَْػَغُر فَُف َؾاُه َؾقُؾِْؼُؿُف َحَجًراثُؿَّ يَ  قَما َي َؾقَـْطَؾُِؼ  ,لِْت َذفَِؽ افَِّذي َؿْد ََجََع ِظـَْدُه اْْلِ

بَُح  َْ ـُؾَََّم َرَجَع إِفَقِْف َؾَغَر فَُف َؾاُه َؾلَفَْؼَؿُف َحَجًرا َؿاَل  ,َي ََم  :ثُؿَّ َيْرِجُع إِفَقِْف   :َؿاَل  ؟َما َهَذانِ  :ُؿؾُْت ََلُ

ـَْرهِ َما أَْكَت َراٍ  َرُجًَل َمْرآةً  :اْكطَؾِْؼ اْكطَؾِْؼ َؿاَل  :ااَل ِل ؿَ  ـََل ـَِريِف ادَْْرآةِ  ـَا َظَذ َرُجٍؾ  ـَا َؾلََتْق  ,َؾاْكطَؾَْؼ

ا َؿاَل  َعك َحْقََلَ َْ َفا َوَي ََم  :َوإَِذا ِظـَْدُه َكاٌر َُيُشه اْكطَؾِْؼ  اْكطَؾِْؼ  :َؿااَل ِل  :َؿاَل  ؟َما َهَذا :ُؿْؾُت ََلُ
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بِقعِ  ـُِؾ فَْقِن افرَّ ـْ  ٍة ؾِقَفا ِم ـَا َظَذ َرْوَضٍة ُمْعتَؿَّ ـَا َؾلََتْق ْوَضِة َرُجٌؾ  ,َؾاْكطَؾَْؼ َوإَِذا َبْغَ َطْفَرْي افرَّ

ََم ِ  ََّ ـَاُد أََرى َرأَْشُف ُضقاًل يِف اف ـْثَِر ِوفَْداٍن َرأَ  ,َضِقيٌؾ اَل َأ ـْ َأ ُجِؾ ِم  :ْيتُُفْؿ َؿطه َؿاَل َوإَِذا َحْقَل افرَّ

ََم  ـَا إَِػ َرْوَضٍة  :اْكطَؾِْؼ اْكطَؾِْؼ َؿاَل  :َؿااَل ِل  :َؿاَل  ؟َهُماَل ِ  َما َهَذا َما :ُؿؾُْت ََلُ ـَا َؾاْكتََفْق َؾاْكطَؾَْؼ

ـَ َؿاَل  ََ ْ أََر َرْوَضًة َؿطه أَْظظََؿ ِمـَْفا َواَل أَْح ـَا ؾِقَفا  :اَل اْرَق ؾِقَفا ؿَ  :َؿااَل ِل : َظظِقَؿٍة ََل َؾاْرتََؼْق

ـِ َذَهٍ   ـِقٍَّة بَِؾبِ ٍَة َمْب ـَا إَِػ َمِدـي َةِ  ,َؾاْكتََفْق ـَا َباَب ادَِْدـي ٍة َؾلََتْق ـِ ؾِضَّ ـَا ,َوفَبِ ـَا َؾُػتَِح َف  ,َؾاْشتَْػتَْح

ـِ َما أَْكَت  ََ ـَلَْح ـْ َخؾِْؼِفْؿ  ـَاَها َؾتَؾَؼَّاَكا ؾِقَفا ِرَجاٌل َصطٌْر ِم ـَلَْؿبَِح َما أَْكَت  ,َرا ٍ  َؾَدَخْؾ َوَصطٌْر 

ؿْ  :َرا ٍ َؿاَل  ََّفِر َؿاَل  :َؿااَل ََلُ ـَلَنَّ َماَ ُه ادَْْحُض  :اْذَهبُقا َؾَؼُعقا يِف َذفَِؽ اـف ٌض ََيِْري  َوإَِذا َ ٌَر ُمْعَسِ

ـَا َؿْد َذَهَ   ,َؾَذَهبُقا َؾَقَؿُعقا ؾِقفِ  ,يِف افْبَقَاضِ  قُ  َظـُْفْؿ َؾَصاُروا يِف  ثُؿَّ َرَجُعقا إِفَْق َه َذفَِؽ اف

ـِ ُصقَرٍة َؿاَل  ََ ي ُصُعًدا َؾنَِذا  :َك َمـِْزفَُؽ َؿاَل  َوَهَذا ,َهِذِه َجـَُّة َظْدنٍ  :َؿااَل ِل  :أَْح ََم َبَكِ ََ َؾ

َباَبِة افْبَقَْضاِ  َؿاَل  ؾِقُؽََم َذَراِّن  ااُ َباَرَك  :ََم ُؿؾُْت َلَُ  :َك َمـِْزفَُؽ َؿاَل  َهَذا :َؿااَل ِل  :َؿْكٌ ِمثُْؾ افرَّ

ا اْْلَن َؾََل  :َؾلَْدُخَؾُف َؿااَل  ََم  :َوأَْكَت َداِخَؾُف َؿاَل  ,أَمَّ َؾنِِّن َؿْد َرأَْيُت ُمـُْذ افؾَّقَْؾِة َظَجبًا َؾََم َهَذا  :ُؿؾُْت ََلُ

ا اف :َؿااَل ِل  :َؿاَل  ؟افَِّذي َرأَْيُت  ُل افَِّذي أََتقَْت َظَؾقِْف ُيثَْؾُغ َرأُْشُف أََما إِكَّا َشـُْخِزَُك أَمَّ ُجُؾ اأْلَوَّ رَّ

ُؾُضفُ  ُجُؾ َيلُْخُذ افُْؼْرآَن َؾَرْ َجِر َؾنِكَُّف افرَّ ََلِة ادَْْؽتُقَبةِ  ,بِاْْلَ ـْ افصَّ ـَاُم َظ ُجُؾ افَِّذي  ,َوَي ا افرَّ َوأَمَّ

َِّرُ ِصْدُؿُف إَِػ َؿَػاُه َوَمـْ  ـْ َبقْتِفِ أََتقَْت َظَؾقِْف ُيَؼْ ُجُؾ َيْغُدو ِم ِخُرُه إَِػ َؿَػاُه َوَظقْـُُف إَِػ َؿَػاُه َؾنِكَُّف افرَّ

َكاُة  ,َؾقَْؽِذُب افَْؽْذَبَة َتبُْؾُغ اْْلَؾاَق  ُْؿ افزه هقِر َؾنِ َّ ـَاِ  افتَـّ ـَ يِف ِمثِْؾ بِ اُ  افُْعَراُة افَِّذي ََ ِ ا افِرَجاُل َواـف َوأَمَّ

َواِّن  ُِؾ افِرَباوَ  ,َوافزَّ َجَر َؾنِكَُّف ـآ ََّفِر َوُيؾْؼَُؿ اْْلَ بَُح يِف اـف َْ ُجُؾ افَِّذي أََتقَْت َظَؾقِْف َي ا افرَّ ا  ,أَمَّ َوأَمَّ

ا َؾنِكَُّف َمافٌِؽ َخاِزُن َجَفـَّؿَ  َعك َحْقََلَ َْ َفا َوَي َّاِر َُيُشه ُجُؾ افَْؽِريُف ادَْْرآِة افَِّذي ِظـَْد اـف ا  ,افرَّ َوأَمَّ

ُجُؾ افطَِّقيُؾ اا ْوَضِة َؾنِكَُّف إِْبَراِهقُؿ ففرَّ ا افِْقفَْداُن ا ,ملسو هيلع هللا ىلصِذي يِف افرَّ ـَ َحْقفَُف َؾُؽؾه َمْقفُقدٍ َماَت فَوأَمَّ ِذي

 «.َظَذ افِْػطَْرةِ 

ٚمِِٛملمَ  :ىَم٤مَل    ً يملِمَ  :ومََ٘م٤مَل سمَٕم ُض اعم ُ ِ َلُد اعم نُم   ؟َي٤م َرؾُمقَل اهللِ َوأَو 

ـِغَ » : ومََ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهللِ   ـًا َوَصطٌْر  «,َوأَْواَلُد ادُْْؼِ ََ ـَاُكقا َصطٌْر ِمـُْفْؿ َح ـَ  ا افَْؼْقُم افَِّذي َوأَمَّ

ًُا ََتَاَوَز  ؛َؿبِقًحا ا َوآَخَر َشِق ُْؿ َؿْقٌم َخَؾطُقا َظَؿًَل َصاِْلً  «.َظـُْفؿْ  ااَُؾنِ َّ

 .( 7237اًمٌخ٤مري سمرىمؿ)رواه  
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ِالُّ  ٗماظ:سمٚم (1175ورواه ُمًٚمؿ سمرىمؿ) ٌَاَؾ  يَما٤مَن اًمٜمٌَّ ٌ َح َأىم  ا إَِذا َصاغمَّ اًمّمُّ

ِٝمفِ    ش.َهْؾ َرأَى أََحٌد ِمـُْؽْؿ افْبَاِرَحَة ُرْؤَيا»  :وَمَ٘م٤مَل  ،قَمَٚمٞم ِٝمؿ  سمَِقضم 

ـِ َُم٤مًمِاٍؽ ىَما٤مَل ( 1172وذم صحٞمح  ُمًٚمؿ سمرىمؿ ) ا ـ  َأَٟمِس سم  ىَما٤مَل َرؾُماقُل اهللِ :قَم

ـِ َرأَْيُت َذاَت فَقَْؾٍة ؾِقََم يَ » : ـْ ُرضَِ  اْبد ـَا بُِرضٍَ  ِم ـِ َراؾٍِع َؾلُتِق ـَلَكَّا يِف َداِر ُظْؼبََة ْب َّائُِؿ  َرى اـف

ْكقَا َوافَْعاؿِبََة يِف اْْلِخَرةِ  ,َضاٍب  ـَا يِف افده فُْت افِرْؾَعَة َف ـَا َؿْد َضاَب  ,َؾلَوَّ َ  .  «َوأَنَّ دـِي

ـٍ  وقمـ ْؤَيا َظدَذ ِرْجدِؾ َضدائٍِر َمدا ََلْ » :هللِىَم٤مَل َرؾُمقُل ا :ىَم٤مَل  اًمٕم٘مٞمكمَأِ  َرِزي افره

 ْ  .«َؾنَِذا ُظِزَْت َوَؿَعْت  ,ُتَعزَّ

ة» :ىَم٤مَل   هبُقَّ ـْ اـف ـْ ِشتٍَّة َوأَْرَبعَِغ ُجْزً ا ِم ْؤَيا ُجْزٌ  ِم ٌُُف ىَم٤مَل ، ش َِوافره
ًِ
َفا »:ىَم٤مَل َوَأطم  اَل َيُؼصه

 .  شأَْو ذِي َرأٍْي  ,إاِلَّ َظَذ َواد  

ؿما٤مهد ُماـ ًماف ًمٙماـ  ،وذم ؾمٜمده ويمٞمع سمـ طمدس جمٝمقل ،(3/22أمحد )واه ر

وذم ؾمٜمده قمٜمٕمٜم٦م اسماـ إؾماح٤مق وهاق  ،(1129طمدي٨م قم٤مئِم٦م قمٜمد اًمدارُمل سمرىمؿ )

 .إذا سح سم٤مًمتحدي٨م ألٟمف ُمدًمسطمًـ احلدي٨م  

قمٜمد ُمٕمٛمر ذم اجل٤مُمع اعمٓمٌق  ذم آظمر ُمّماٜمػ قمٌاد  وضم٤مء قمـ أ  ىمالسم٦م ُمرؾماًل 

 وهق ُمرؾمؾ صحٞمح. ،(12453سمرىمؿ 22/121اًمرزاق )

 ،(1182قمٜمااد اًمؽمُمااذي سماارىمؿ ) ٤مة ُمرومققًمااروضماا٤مء ُمااـ طماادي٨م أ  هرياا

 صم٘م٤مت .  ورضم٤مًمف

 طمدي٨م صحٞمح . قٝموم

ـِ وَ  ـِ  قَم ٤ٌَّمٍس َريِضَ اهللُ اسم  ٧ُم  :وَمَ٘م٤مَل   قَمٜم ُٝماَم َأنَّ َرضُماًل َأشَمك َرؾُمقَل اهللِقَم إيِنر َرَأي 

٦ًم شَمٜم ُٓمُػ  ٞم َٚم٦َم ذِم اعم َٜم٤َمِم فُمٚمَّ َؾ اًمٚمَّ ًَ َٕم ـَ َواًم  ٛم  ًَّ اَتٙم  ُِر  ،اًم  ً ُٗمقَن ُِمٜم َٝم٤م وَم٤معم ُ وَم٠َمَرى اًمٜم٤َّمَس َيَتَٙمٗمَّ

َتِ٘مؾُّ   ً   ،َواعم ُ
ِ
اَمء ًَّ ِض إمَِم اًم َر  ـ  األ  ٥ٌٌَم َواِصٌؾ ُِم َت  ،َوإَِذا ؾَم َت سمِِف وَمَٕمَٚمق  صُمؿَّ  ،وَم٠َمَراَك َأظَمذ 
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صُمؿَّ َأظَمَذ سمِاِف َرضُماٌؾ آظَماُر  ،ضُمٌؾ آظَمُر وَمَٕماَل سمِفِ صُمؿَّ َأظَمَذ سمِِف رَ  ،َأظَمَذ سمِِف َرضُمٌؾ آظَمُر وَمَٕماَل سمِفِ 

رٍ  ،وَم٤مٟم َ٘مَٓمعَ  َها٤م  سمِا٠َمِ  َأٟم ا٧َم َواهللَِي٤م َرؾُمقَل اهللِ :صُمؿَّ ُوِصَؾ وَمَ٘م٤مَل َأسُمق سَمٙم  ؼُمَ  ًَمَتاَدقَمٜمرل وَم٠َمقم 

ِلُّ  اَلمُ  :ىَم٤مَل  شاْظُزَْها» :وَمَ٘م٤مَل اًمٜمٌَّ ؾم  ِ ٦ُم وَم٤مإل  ٚمَّ ٤م اًمٔمُّ ٤م ،َأُمَّ ِؾ  َوَأُمَّ ًَ َٕم ـ  اًم  اًمَِّذي َيٜم ُٓمُػ ُِم

اَتِ٘مؾُّ   ً آِن َواعم ُ ُ٘مار  ـ  اًم  َتٙم  ُِر ُِم  ً آُن طَماَلَوشُمُف شَمٜم ُٓمُػ وَم٤معم ُ ُ٘مر  ـِ وَم٤مًم  ٛم  ًَّ ٥ٌَُم  ،َواًم ا ًَّ ا٤م اًم َوَأُمَّ

ٚمِٞماَؽ اهللُ َؼُّ اًمَِّذي َأٟم ٧َم قَمَٚمٞم ِف شَم٠م ظُمُذ سمِاِف وَمُٞمٕم  ِض وَم٤محل  َر   إمَِم األ 
ِ
اَمء ًَّ ـ  اًم َقاِصُؾ ُِم صُماؿَّ  ،اًم 

ُٚمق سمِفِ  ِدَك وَمَٞمٕم  ـ  سَمٕم  ُٚماق سمِافِ  ،َي٠م ظُمُذ سمِِف َرضُمٌؾ ُِم صُماؿَّ َي٠م ظُماُذُه  ،صُمؿَّ َي٠م ظُمُذ سمِِف َرضُمٌؾ آظَماُر وَمَٞمٕم 

ُٚمق سمِافِ  ،َرضُمٌؾ آظَمُر وَمَٞمٜم َ٘مٓمُِع سمِفِ  ُؾ ًَمُف وَمَٞمٕم  يِن َيا٤م ،صُمؿَّ ُيَقصَّ ؼِم   سمِا٠َمِ  َأٟم ا٧َم اهللِ َرؾُماقَل  وَما٠َمظم 

ٌ ٧ُم َأم   ِلُّ  َأَص َٓم٠م ُت ىَم٤مَل اًمٜمٌَّ  .شأََصبَْت َبْعًضا َوأَْخطَلَْت َبْعًضا» :َأظم 

َٓم٠م ُت  َي٤م َرؾُمقَل اهللِوَمَقاهللِ :ىَم٤مَل  صَمٜمرل سم٤ِمًمَِّذي َأظم  ؿْ » :ىَم٤مَل  . ًَمُتَحدر َِ  .شاَل تُْؼ

 .(1169ُمًٚمؿ )و ،(7236اًمٌخ٤مري سمرىمؿ) رواه
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 تؼثٍش انشؤٌا قثم َضٍآَا

يمام شم٘مدم،  لؾمٞمام إذا قمؼمت قمٜمد ظمٌػم سمذًمؽ إن اًمرؤي٤م شمٕمتؼم ُمٌنمة

ـِ ويًتح٥م شمٕمٌػمه٤م ىمٌؾ ٟمًٞم٤مهن٤م  ـِ  قَم ٤ٌَّمسٍ  اسم   َيُ٘مقُل  ِِم٤َّم يَم٤منَ   اهللِ َرؾُمقَل  َأنَّ  قَم

َح٤مسمِفِ  ـْ »: أِلَص  َفا ُرْؤَيا ِمـُْؽؿْ  َرَأى َم َها َؾْؾَقُؼصَّ  ش.َففُ  َأْظُزْ

 (.1169رواه ُمًٚمؿ سمرىمؿ )

خ٤مري سمرىمؿ ) ِالُّ  (1214و قمٜمد اًٌم ٤مُِم٧ِم ىَم٤مَل ظَماَرَج اًمٜمٌَّ ـِ اًمّمَّ ٤ٌَمَدَة سم  ـ  قُم ؼِمََٟما٤م   قَم ًمِٞمُخ 

رِ  ٚمِِٛملمَ  ،سمِٚمَٞم ٚم٦َِم اًم َ٘مد   ً ـ  اعم ُ ـُْؿ بَِؾقَْؾِة افَْؼْدِر َؾتَََلَحدك »: ومََ٘م٤مَل  ،ومَتاََلطَمك َرضُماَلِن ُِم َخَرْجُت أِلُْخِزَ

دك أَْن َيُؽدقَن َخد ,ُؾََلٌن َوُؾدََلٌن َؾُرؾَِعدْت  ََ ا فَُؽدؿْ َوَظ دابَِعِة  ,ْرً ََّ دقَها يِف افتَّاِشدَعِة َواف َُ َؾافْتَِؿ

ةِ  ََ اِم  ش.َواْْلَ

اَرةَ  أَِ   ـ  قَما( 2266وذم صحٞمح ُمًٚمؿ سمارىمؿ )   اهللِ َرؾُماقَل  أَنَّ  قَمٜم افُ  اهللُ َريِضَ  ُهَري 

رِ  ًَمٞم ٚم٦َمَ  أُِري٧ُم  »:ىَم٤مَل  كِم  سمَٕم ُض  أَي َ٘مٔمَٜمِل صمُؿَّ  اًم َ٘مد  ٞمتَُٝم٤م أَه  ًر قَه٤موم٤َمًم   ،ومَٜمُ ًُ ِ  ذِم  تَِٛم  ش.اًم َٖمَقاسمِرِ  اًم َٕمنم 

َقتفا ثؿ افؼدر فقؾة أريت» : اهلل رؾمقل ىم٤مل ىم٤مل قم٤مصؿ سـم اًمٗمٚمت٤من قمـو  ورأيدت ,أك

َقح فَم ؾحجزت يتَلحقان ؾَلن أكدر ؿد رجَلن ذانؾ افضَلفة م دقتفا بـق  يف ؾاضؾبقهدا ,ؾلَك

 (.3/246زار يمام ذم يمِمػ األؾمت٤مر ).رواه اًٌمشاألواخر افعؼ

 طمدي٨م طمًـ هذا
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 تؼثٍش انشؤٌا أصٕل 

 ًمتٕمٌػم اًمرؤي٤م أصقل ُمٝمٌؿ ُمٕمرومتٝم٤م أمهٝم٤م:

 :األول: القرأن الكريم

اُمُفْؿ َوإِْن َيُؼقفُقا ﴿ومٛم اًل اخلِم٥م ُيٕمؼمَّ سم٤مًمٜمٗم٤مق، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:   ََ َوإَِذا َرأَْيتَُفْؿ تُعِْجبَُؽ أَْج

ـََّدٌة َُيْ  ََ ُْؿ ُخُشٌ  ُم ـَلَ َّ ْؿ 
َؿْع فَِؼْقَِلِ َْ ـُؾَّ َصقَْحٍة َظَؾقِْفْؿ ُهُؿ افَْعُدوه َؾاْحَذْرُهْؿ َؿاَتَؾُفُؿ ااَُت بُقَن   أَكَّك ََ

  [.3اعمٜم٤موم٘مقن:]﴾ُيْمَؾُؽقنَ 

٤مس يٕمؼم سم٤مًمزوضم٦م، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:   َـّ ﴿ويمذا اًمٚم ائُِؽْؿ ُه ََ
َؾُث إَِػ كِ أُِحؾَّ فَُؽْؿ فَقْؾََة افِصقَاِم افرَّ

َـّ فِبَاٌس فَُؽْؿ َوأَكْتُ  ٘مرة:﴾]ْؿ فِبَاٌس ََلُ  [.287اًٌم

٤مء، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:   ٞمض سم٤مًمٜم اُت  َوِظـَْدُهؿْ ﴿واًم َـّ  * ِظغٌ  افطَّْرِف  َؿاِِصَ ُ  َبقٌْض  ـَلَ َّ

 [39-38اًمّم٤موم٤مت:]﴾َمْؽـُقنٌ 

َج ﴿واحلج٤مرة سم٤مًم٘مًقة، ىم٤مل اهلل ضمؾ ذم قماله: ـَاْْلِ ـْ َبْعِد َذفَِؽ َؾِفَل  ْت ُؿؾُقُبُؽْؿ ِم ََ اَرةِ ُثؿَّ َؿ

َقًة  َْ ٘مرة:]﴾أَْو أََصده َؿ  [.73اًٌم

ٍ   أيَِب  َيَدا َتبَّْت ﴿ واحلٓم٥م سم٤مًمٜمٛمٞمٛم٦م، ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة اعمًد:  َمافُفُ  َظـْفُ  أَْؽـَك َما * َوتَ َّ  ََلَ

َ   َوَما ََ ٍ   َذاَت  كَاًرا َشقَْصَذ  * ـَ طَِ   َْحَّافَةَ  َواْمَرأَُتفُ  * ََلَ ـْ  َحبٌْؾ  ِجقِدَها يِف  * اْْلَ دٍ  ِم ََ  .﴾ َم



 28 
 اًمرؤي٤م األًمٗمٞم٦م اًمقردي٦م ذم شمٕمٌػم

 
ٗمٞمٜم٦م سم٤مًمٜمج٤مة، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ـَ ﴿واًًم ـَا افَِّذي ـَ َمَعُف يِف افُْػْؾِؽ َوأَْؽَرْؿ ـَاُه َوافَِّذي بُقُه ؾَلَكَْجْق َؾَؽذَّ

ـَاكُقا َؿْقماً َظِؿغَ  ُْؿ  ـَا إِ َّ
بُقا بِآياتِ   [.63ألقمراف:]ا﴾ـَذَّ

ْؿ رِ ﴿واًمٗم٤ميمٝم٦م سم٤مًمرزق، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ُِف َوُهْؿ  * ْزٌق َمْعؾُقمٌ أُوفََُِؽ ََلُ َؾَقـا

  ، وهٙمذا.[31-32اًمّم٤موم٤مت:﴾]ُمْؽَرُمقنَ 

 الثاني: السنة: 

 َوأَٟم َجَِما٦مُ  ،اًم ََّ٘مؾِ  ذِم  ؾُمٚمَٞم ؿٍ  أُمُّ  يَم٤مٟم٧َم  : ىَم٤مَل  قَمٜم فُ  اهللُ َريِضَ  أَٟمَسٍ اًم٘مقارير سم٤معمرأة حلدي٨م ومتٕمؼمَّ 

ِلر  هُماَلمُ  قُق   اًمٜمٌَّ ًُ َـّ  َي ِ  ومََ٘م٤مَل  ،ِ ِ  .شبِافَْؼَقاِريرِ  َشْقَؿَؽ  ُرَوْيَدكَ  أَكَْجُش  َيا »:  لُّ اًمٜمٌَّ
خ٤مري سمرىمؿ )  (. 1414( وُمًٚمؿ سمرىمؿ)6121رواه اًٌم

٤مب اًمزوضم٦م ومٗمل ىمّم٦م إؾمامقمٞمؾ ُمع أسمٞمف اًمٓمقيؾ ىَم٤مَل  ـُ  وقمت٦ٌم اًم ٤ٌَّمسٍ  اسم  ِلُّ  ىَم٤مَل  قَم  : اًمٜمٌَّ

 ـَانَ  إَِذا َحتَّك َمَعُفؿْ  َؾـََزفُقا ,أَْهؾِقِفؿْ  إَِػ  َوأَْرَشُؾقا َؾـََزفُقا ,كَْس األُ  ُُتِ ه  َوِهلَ  إِْشََمِظقَؾ  أُمَّ  َذفَِؽ  َؾلَفَْػك»

ُفؿْ  ,ِمـُْفؿْ  افَْعَربِقَّةَ  َوَتَعؾَّؿَ  افْغََُلمُ  َوَص َّ  ِمـُْفؿْ  أَْبقَاٍت  أَْهُؾ  هِبَا ََ  أَْدَركَ  َؾؾََمَّ  ,َص َّ  ِحغَ  َوأَْظَجبَُفؿْ  َوأَكَْػ

ُجقهُ  َج  َبْعَدَما إِْبَراِهقؿُ  َؾَجا َ  ,إِْشََمِظقَؾ  أُمه  َوَماَتْت  ,ـُْفؿْ مِ  اْمَرأَةً  َزوَّ ـَتَفُ  ُيطَافِعُ  إِْشََمِظقُؾ  تََزوَّ  ََيِْد  َؾَؾؿْ  ,َتِر

لََل  ,إِْشََمِظقَؾ  ََ ـَا َيبْتَغِل َخَرَج  :َؾَؼافَْت  ؟َظـْفُ  اْمَرأََتفُ  َؾ ا ُثؿَّ  ,َف ـْ  َشلَََلَ َُتِِفؿْ  َظقِْشِفؿْ  َظ ـُ  :َؼافَْت ؾَ  ؟َوَهْق  كَْح

ـُ  ؛بَِؼ   ةٍ  ِضقٍؼ  يِف  كَْح ََلمَ  َظَؾقْفِ  َؾاْؿَرئِل َزْوُجِؽ  َجا َ  َؾنَِذا َؿاَل  ,إِفَقْفِ  ؾََشَؽْت  ,َوِصدَّ ََّ  ُيَغِرْ  فَفُ  َوُؿقِل  اف

ًُا آكََس  ـَلَكَّفُ  إِْشََمِظقُؾ  َجا َ  َؾؾََمَّ  ,بَابِفِ  َظتَبَةَ  ـُؿْ  َهْؾ  :َؾؼَاَل  ,َصْق ـْ  َجاَ   ـََذا َصقٌْخ  َجاَ كَا كََعؿْ  َؿافَْت  أََحدٍ  ِم

ـََذا ـَا ,َو لََف ََ ُتفُ  َظـَْؽ  َؾ ـَا ـَقَْػ  َوَشلَفَـِل ,َؾلَْخَزْ ةٍ  َجْفدٍ  يِف  أَكَّا َؾلَْخَزْتُفُ  َظقُْش  أَْوَصاكِ  َؾَفْؾ  َؿاَل  ,َوِصدَّ

ََلمَ  َظَؾقَْؽ  أَْؿَرأَ  أَنْ  أََمَرِّن  َكَعؿْ  :َؿافَْت  ؟بَِقْ ٍ  ََّ  أَنْ  أََمَرِّن  َوَؿْد  ,أيَِب  َذاكِ  َؿاَل  ,َبابَِؽ  َظتَبَةَ  َؽِرْ  َيُؼقُل وَ  اف
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ِؼل ,أَُؾاِرَؿِؽ   ش.َؾطَؾََّؼَفا بِلَْهؾِِؽ  اْْلَ

خ٤مري سمرىمؿ )  (.4465رواه اًٌم

٘مر شمٕمؼم سم٤مًم٘متؾ:    ـ  أَِ  ُُمقؾَمكوٟمحراًٌم ِلر  ،قَم ـِ اًمٜمٌَّ ـَاِم أَِّن أَُهاِجرُ » :ىَم٤مَل  قَم ـْ  َرأَْيُت يِف اد ِم

َُة َيثِْرُب  َا افْقَََمَمُة أَْو َهَجُر َؾنَِذا ِهَل ادِدـي َة إَِػ أَْرٍض هِبَا كَْخٌؾ َؾَذَهَ  َوْهِع إَِػ أَ َّ َوَرأَْيُت يِف  ,َمؽَّ

أُُحٍد ُثؿَّ َهَزْزتُُف  ُرْؤَياَي َهِذِه أَِّن َهَزْزُت َشقًْػا َؾاكَْؼطََع َصْدُرُه َؾنَِذا ُهَق َما أُِصقَ  ِمـ ادْمِمـَِغ َيْقمَ 

ـَاَن َؾنَِذا ُهَق َما َجاَ  ااُ بِِف ِمـ افَْػتِْح َواْجتََِمِع ادْمِمـِغَ  ـَ َما  ََ َوَرأَْيُت ؾِقَفا أَْيًضا َبَؼًرا  ,أُْخَرى َؾَعاَد أَْح

ْرُ  ََّػُر ِمـ ادْمِمـَِغ َيْقَم أُُحٍد َوإَِذا اْْلَ ْرِ َبْعُد َوثََقاُب افِصْدِق َوااُ َخْرٌ َؾنَِذا ُهؿ اـف َما َجاَ  ااُ بِِف ِمـ اْْلَ

 ش.ِذي آتَاكَا ااُ بَْعَد َيْقِم َبْدرٍ فا

خ٤مري سمرىمؿ )  (.1171( وُمًٚمؿ سمرىمؿ)4611رواه اًٌم

َٕمِرير ىَم٤مَل واًمرحي٤من ىمد يٕمؼم سم٤مًمٜمٗم٤مق،   ؿَم  ـ  أَِ  ُُمقؾَمك األ  ـِ » :ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  :قَم َمثَُؾ ادْمِم

ةِ  ـِ افَِّذي اَل َيْؼَرُأ افُْؼْرآَن َمثَُؾ  ,ِرُيَُفا َضقٌِ  َوَضْعُؿَفا َضقٌِ   ,افَِّذي َيْؼَرُأ افُْؼْرآَن َمثَُؾ اأْلُْتُرجَّ َوَمثَُؾ ادْمِم

ا َوَضْعُؿَفا ُحؾْقٌ  ُْيَ  ,افتَّْؿَرِة اَل ِريَح ََلَ ـَاؾِِؼ افَِّذي َيْؼَرُأ افُْؼْرآَن َمثَُؾ افرَّ ِرُيَُفا َضقٌِ  َوضَْعُؿَفا  ,اَكةِ َوَمثَُؾ اد

ـْظََؾةِ  ,ُمر   ـََؿثَِؾ اْْلَ ـَاؾِِؼ افَِّذي اَل َيْؼَرأُ افُْؼْرآَن  ا ِريٌح َوَضْعُؿَفا ُمر   ,َوَمثَُؾ اد  .شفَقَْس ََلَ

خ٤مري)  .(797) ( وُمًٚمؿ5317رواه اًٌم

ـ  قَم٤مِئَِم٦َم واًمٖمراب سم٤مًمٗم٤مؾمؼ،  :قَم ٧ُم َرؾُمقَل اهللِ ىَم٤مًَم٧م  َـّ » :َيُ٘مقُل   ؾَمِٛمٕم  ـُؾهُف أَْرَبٌع 

َرمِ  ِؾ َواْْلَ ـَ يِف اْْلِ َدأَةُ  :َؾاِشٌؼ ُيْؼتَْؾ  . «َوافَْؽؾُْ  افَْعُؼقرُ  ,َوافَْػلَْرةُ  ,َوافُْغَراُب  ,اْْلِ

 . (2298)وُمًٚمؿ سمرىمؿ (2819رواه اًمٌخ٤مري)

 الثالث: بداللة األمثال السائدة بين الناس:

ُِمٜملَِم ىَم٤مًَم٧م  حلدي٨م   يمٓمقل اًمٞمد يٕمؼم سمّمٜم٤مئع اعمٕمروف ـ  قَم٤مئَِِم٦َم أُمر اعم١م  ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  :قَم

َـّ َيًدا» : اًؿا يِب أَضَْقفُُؽ َـّ َْلَ ُظُؽ َـّ أـَم َقُل َيًدا :ىَم٤مًَم٧م   شأَْْسَ ـَ أَيَّتُُٝم َـّ َيتَٓم٤َمَوًم  وَمَٙم٤مَٟم٧م   :ىَم٤مًَم٧م   ،ومَُٙم
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٤َم يَم٤مٟم٧َم  شَمٕم َٛمُؾ  :أـَم َقًَمٜم٤َم َيًدا َزي ٜم٥َُم  ُق  أِلهَنَّ  .سمِٞمَِدَه٤م َوشَمَّمدَّ

خ٤مري)  .( وهذا ًمٗمٔمف1351وُمًٚمؿ) (2312رواه اًٌم

 :الرابع: االشتقاق من األسامي

ـِ َُم٤مًمٍِؽ ىَم٤مَل  أَٟمَسِ  حلدي٨م  َّائِ » :ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  :سم  دا يِف َرأَْيُت َذاَت فَقَْؾٍة ؾِقََم َيَرى اـف ـَلَكَّ ُؿ 

ـَا بِرُ  َداِر ُظْؼبَةَ  ـِ َراؾٍِع َؾلُتِق ـِ ضَاٍب ْب ـْ ُرَضِ  اْب ْكقَا َوافَْعاؿَِبدَة يِف اْْلِخدَرةِ  ,َضٍ  ِم ـَا يِف افده فُْت افِرْؾَعَة َف َؾلَوَّ

ـَا َؿْد ضَاَب  َ  ش.َوأَنَّ دـِي

 (.1172)رواه ُمًٚمؿ سمرىمؿ

 الخامس: الضد:

ـْ َبْعِد َخْقؾِِفؿْ ﴿:وم٘مد شم٘مع اًمرؤي٤م قمغم اًمْمد، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم  ـاً  َوفَقُبَِدفَـَُّفْؿ ِم   [.55اًمٜمقر:﴾]أَْم

 :السادس: باالشتراك

جأي    سم٤مًمَٗمَرج. ذم صقرة اخلط يم٤مًمَٗمر 

 السابع: بعلة جامعة بينهما:

قل واًمٖم٤مئط سم٤مًمراطم٦م ويمِمػ    .اًمٖمؿيم٤مًٌم



          

 األًمٗمٞم٦م اًمقردي٦م ذم شمٕمٌػم اًمرؤي٤م
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 :الثامن: بالضد والقلب

ٙم٤مء سم٤مًمٗمرح.   يم٤مًمٗمرح واًمْمحؽ سم٤محلزن، واًٌم

ا٤مد، وذيمار أو  أضػ إػ ذفؽ اظتبار حال افرائل ا٤مر أٟم اكُمـ صاالح أووًم ، واقمٌت

   وىم٧م اًمرؤي٤م.
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 كتة فً تؼثٍش انشؤٌا

٤ًٌم اًمٕمٚمامء ذم  ىمد يمت٥م  :  ولاألومٛمـ  ،ُمٗمرًداُمْمٛمٜم٤ًم أو إُم٤م شمٕمٌػم اًمرؤي٤م يمت

خ٤مري. ـ صحٞمح اًٌم  يمت٤مب اًمتٕمٌػم ُم

ـ صحٞمح ُمًٚمؿ.  يمت٤مب اًمرؤي٤م ُم

ـ ضم٤مُمع اًمؽمُمذي  .يمت٤مب اًمرؤي٤م ُم

ـ ُم٤مضمف ـ ؾمٜـم اسم  .يمت٤مب اًمرؤي٤م ُم

ٜم٦َّم اعمرشمٌا٦م قماغم األسماقابوذم يم ػم ُمـ يمت٥م أئ ًُ أو أسماقاب اًمٗم٘مٝمٞما٦م يمتا٥م  ٛم٦م اًم

مل يٗمرد يمت٤مسًم٤م ُمًت٘ماًل ذم يمت٤مسمف  -ُمـ ه١ملء –ظم٤مص٦م سمتٕمٌػم اًمرؤي٤م، وسمٕمض اعم١مًمٗملم 

 سمتٕمٌػم اًمرؤي٤م، ًمٙمـ ذم يمت٤مسمف أطم٤مدي٨م ذم ذًمؽ.

 ويمذا ذم يمت٥م اعم٤ًمٟمٞمد واعمٕم٤مضمؿ واعمِمٞمخ٤مت أطم٤مدي٨م ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مًمرؤي٤م.

 :  ُم٤م ي٠ميت -ق اًمٙمت٥م اعمٗمردة ذم شمٕمٌػم اًمرؤي٤موه – وُمـ اًم ٤مين

شمٕمٌػم اًمرؤي٤م ًمإلُم٤مم أ  حمٛمد قمٌد اهلل سمـ ُمًٚمؿ سمـ ىمتٞم٦ٌم اًمديٜمقري 

  ش.شمٗمًػم األطمالم»(، وهق وُمٓمٌق  سمٕمٜمقان 176)ت

قمٌد اعمٚمؽ سمـ حمٛمد اًمٜمٞم٤ًمسمقري يمت٤مب اًمتٕمٌػم ًمٚمح٤مومظ أ  ؾمٕمٞمد اًمقاقمظ 

 .(326 )تاخلريمقؿمك 

                                                           
 (.2325و 1/2235اٟمٔمر يمِمػ اًمٔمٜمقن )  (2)



          

 األًمٗمٞم٦م اًمقردي٦م ذم شمٕمٌػم اًمرؤي٤م
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ًمإلُم٤مم اسمـ اًمقردي، وهق هذا اًمٙمت٤مب، وهق   تعبرافرؤيا األفػقة افقردية يف

 وُمـ ٟمٗم٤مئس اًمٙمت٥م اعمّمٜمٗم٦م ذم هذا اًم٤ٌمب .

، اًمٔم٤مهريظمٚمٞمؾ سمـ ؿم٤مهلم  اإلؿم٤مرات ومٗمل قمٚمؿ اًمٕم٤ٌمرات ًمإلُم٤مم

 .(891)ت

  .اًمٜم٤مسمٚمز ًمإلُم٤مم اعمٜم٤مم ػمشمٕمٓمػم األٟم٤مم ذم شمٕمٌ

 وهمػمه٤م.

                                                           
 (.297-4/295اٟمٔمر اًمْمقء اًمالُمع )  (1)
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 تؼط يًٍزاخ ْزا انكتاب

٦م ُمٜمٝم٤م:ًمف  هذا اًمٙمت٤مبإن    ِمٞمزات ٟمٗمًٞم

 روقم٦م أؾمٚمقب اعم١مًمػ، و ٤مل شمٕمٌػمه.األول:  

٤مب وهمػمه.اًم ٤مين:    طمذق اعم١مًمػ ذم هذا اًم

٤مرة جي٤مز سمإاًم ٤مًم٨م:   .رائ٘م٦م دلًم٦موم٤مئ٘م٦م وٕم

ًٌؼ إمم ُم١مًمػ ُم ٚمف ذم سم٤مسمف ومٞمام أقمٚمؿ.اًمراسمع:   أٟمف مل ي

٤مم اًماخل٤مُمس:   رؤي٤م.أٟمف  ع ومٞمف سملم آداب يم ػمة: ًمٚمٛمٕمؼم، واًمٜم٤مئؿ، وأىم

٤مدس:   ذيمر ومٞمف أصقل اًمتٕمٌػم.اًم

٤مسمع:   يٕمتؼم ؿم٤مُماًل ُمع وضم٤مزشمف.اًم

 



          

 األًمٗمٞم٦م اًمقردي٦م ذم شمٕمٌػم اًمرؤي٤م
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 ح انًإنفشجًت

قمٛمر سمـ ُمٔمٗمر سماـ  طمٗمصأسمق ٥مياألدي ف اًمٜمحقٞماًمٗم٘مقي اًمٚمٖم ٤مر ٌاًمهق اإلُم٤مم 

اعمٍماي احلٚمٌال اًمِما٤مومٕمل ًم٘مٌاف  اًماقرديقمٛمر سمـ حمٛماد سماـ أ  اًمٗماقارس سماـ 

 اًمديـ. زيـ

 قٕج عؼشِ يغ حالٔتّ تأصهٕتّ:

 :(4/36ذم ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م )اسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم  ىم٤مل

ًٌٙمل ذم اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙماؼمى اٙمر اعمٙمارر وأهماغم ىمٞمٛما٦م  :وىم٤مل اًم ـ اًًم وؿمإمره أطماغم ُما

 .اجلقهر ُمـ

 يإنفاتّ:

، ىما٤مل احلا٤مومظ ذم مخ٦ًم آآلف سمٞم٧م اًمٌٝمج٦م اًمقردي٦م ذم ٟمٔمؿ احل٤موي اًمّمٖمػم-2

 :(226-4/225)اسمـ طمجر ذم اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م 

أشمك قمغم احلا٤موى  ،٤ممخ٦ًم آلف سمٞم٧م وصمالث وؾمتلم سمٞمتً  ٟمٔمؿ اًمٌٝمج٦م اًمقردي٦م رم

 اها. وأىمًؿ سم٤مهلل مل يٜمٔمؿ أطمد سمٕمده اًمٗم٘مف إل وىمٍم دوٟمف ،اًمّمٖمػم سمٖم٤مًم٥م أًمٗم٤مفمف

ـ روائع اًمِمٕمر اعمٚمٞمح، وُمٓمٚمٕمٝم٤م:- 1  اًمالُمٞم٦م ذم اآلداب، وهل ُم

 اقمتااازل ذيمااار األهمااا٤مين واًمٖمااازل                          

 

ـ هااز   لوىمااؾ اًمٗمّمااؾ وضم٤مٟماا٥م ُماا

 

 



 16 
 اًمرؤي٤م األًمٗمٞم٦م اًمقردي٦م ذم شمٕمٌػم

 ود  اًمااااااذيمر ألياااااا٤مم اًمّماااااا٤ٌم                    

 

 

 

 

 ومأليااا٤مم اًمّمااا٤ٌم ٟمجاااؿ أومااااااااااؾ

 

 

 

 إن أهٜماااااا٤م قمٞمِماااااا٦م ىمْمااااااٞمتٝم٤م                 

 

 

 

 ذهٌااا٧م ًماااذا،٤م واألصماااؿ طماااااااؾ 

 

 

 

 سمنمح زاد  ٤مهل٤م  ٤مء، وروٟم٘مٝم٤م طمًٜم٤ًم.وىمد درؾمٝم٤م وذطمٝم٤م ؿمٞمخٜم٤م حيٞمك 

وىماد ذيماره يم اػم ِماـ شمارضمؿ ٙمت٤مب،اًمرؤي٤م، وهاق هاذا اًمذم شمٕمٌػم األًمٗمٞم٦م  -4

 (:2/257)ىم٤مل  ،ضمل ظمٚمٞمٗم٦م ذم يمِمػ اًمٔمٜمقنًمٚمٛم١مًمػ،   ُمٜمٝمؿ طم٤م

سمااـ ااألًمٗمٞماا٦م اًمقردياا٦م ذم اًمتٕمٌااػم ًمٚمِمااٞمد زيااـ اًمااديـ قمٛماار سمااـ ُمٔمٗماار 

 :أوهل٤م...اًمقردي

 .ظمتٛمٝم٤م سم٤ٌمب ُمرشم٥م قمغم احلروف ،حلٛمد هلل اعمٕمٞمد اعمٌديا 

 .ًمٗمٞم٦م اسمـ ُم٤مًمؽ أذح -3

 .اسمـ ُمٕمٓملوقء اًمدرة قمغم أًمٗمٞم٦م -5

 .اًمٚم٤ٌمب ذم قمٚمؿ اإلقمراب-6

 .شمذيمرة اًمٖمري٥م ذم اًمٜمحق ٟمٔمؿ-7

 .ُمٜمٓمؼ اًمٓمػم ذم اًمتّمقف-8

 . شم٤مريد طمًـ ُمٗمٞمد-9

 .ديقان ؿمٕمر ًمٓمٞمػ-22

 .اًمرؾم٤مئؾ اعمٝمذسم٦م رم اعم٤ًمئؾ اعمٚم٘م٦ٌم-22

 وهمػمه٤م ُمـ اًمٙمت٥م اًمٜم٤مومٕم٦م.



          

 األًمٗمٞم٦م اًمقردي٦م ذم شمٕمٌػم اًمرؤي٤م
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 وفاته: 

 .ومرمحف اهلل رمح٦م واؾمٕم٦م (739شمقذم ؾمٜم٦م )

 ُمّم٤مدر شمر تف :

ؿمااذرات اًمااذه٥م (36-4/35)لسمااـ ىماا٤ميض ؿمااٝم٦ٌمت اًمِماا٤مومٕمٞم٦م ـمٌ٘ماا٤م 

 . (227-4/255)واًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م  (6/262)
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 صٕس انًخطٕغاخ



          

 األًمٗمٞم٦م اًمقردي٦م ذم شمٕمٌػم اًمرؤي٤م
19 

 

 صٗمح٦م اًمٖمالف ُمـ األصؾ                      
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 اًمّمٗمح٦م األومم ُمـ األصؾ                           



          

 األًمٗمٞم٦م اًمقردي٦م ذم شمٕمٌػم اًمرؤي٤م
42 

 

 اًمّمٗمح٦م األظمػمة ُمـ األصؾ                            
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 اًمرؤي٤م األًمٗمٞم٦م اًمقردي٦م ذم شمٕمٌػم

 

 

 صٗمح٦م اًمٖمالف ُمـ اعمخٓمقـم٦م اًم ٤مٟمٞم٦م اعمرُمقز هل٤م سما )أ(.          



          

 األًمٗمٞم٦م اًمقردي٦م ذم شمٕمٌػم اًمرؤي٤م
44 

 

  اًمّمٗمح٦م األظمػمة ُمـ اعمخٓمقـم٦م اًم ٤مٟمٞم٦م اعمرُمقز هل٤م سما )أ(.       
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 اًمّمٗمح٦م األومم ُمـ اعمخٓمقـم٦م اًم ٤مًم ٦م اعمرُمقز هل٤م سما )ب(.      



          

 األًمٗمٞم٦م اًمقردي٦م ذم شمٕمٌػم اًمرؤي٤م
45 

 

 اًم ٤مًم ٦م اعمرُمقز هل٤م سما )ب(.اًمّمٗمح٦م األظمػمة ُمـ اعمخٓمقـم٦م       
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 اًمرؤي٤م األًمٗمٞم٦م اًمقردي٦م ذم شمٕمٌػم

 

  

 اًمّمٗمح٦م األومم ُمـ اعمخٓمقـم٦م اًمراسمٕم٦م اعمرُمقز هل٤م سما )ت(.    



          

 األًمٗمٞم٦م اًمقردي٦م ذم شمٕمٌػم اًمرؤي٤م
47 

  

 اًمّمٗمح٦م األظمػمة ُمـ اعمخٓمقـم٦م اًمراسمٕم٦م اعمرُمقز هل٤م سما )ت(.      
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 انُص انًحقق
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49 

    

 

 (قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وؾمٚمؿ صغم اهللو)

 

ـ اًماااقردي   -2  ىمااا٤مل اًمٗم٘ماااػم قمٛمااار سمااا

 

 

  حلٛمااااااد اهلل اعمٕمٞمااااااد اعمٌااااااديا 

ـ ذم اعمٜماااااا٤مم  -1   ُمٌنماااااا اعمحًاااااا

 

 وُمٜماااااذر اعمزاااااء ذم األطماااااالم  

 يااا٤م ظمااا٤مًمؼ اخلٚماااؼ وظماااػم ُماااٜمٕمؿ  -4 

 

 صاااااؾ قماااااغم حمٛماااااد وؾماااااٚمؿ  

 واآلل واألصاااااح٤مب  واألشمٌااااا٤م    -3 

 

 يااقم يااد  اًمااداقمل  وم٤مًمٙمااؾ ذظمااري 

ـ   -5   وسمٕمااااد وماااا٤مًمتٕمٌػم قمٚمااااؿ طمًاااا

  

  يقؾمااااػ ُمٌاااالم (ذم)وومْمااااٚمف  

 أقمٞماااا٤من يمااااؾ ُمٚماااا٦م ىم٤مًماااا٧م سمااااف   -6 

 

ـ أهاااؾ اًم٘مٌٚمااا٦م    صماااؿ ظمّمقصااا٤مً ٟمحااا

 وىماااد ٟمٔمٛمااا٧م هاااذه األرضماااقزة  -7 

 

 ذم قمٚمٛماااااااف يم٤مومٞمااااااا٦م وضمٞمااااااازة  

 يم٤مًمٌاااااادر ذم اًمااااااتامم  ٦مًمٗمٞمااااااأ  -8 

 

 دمٛمااااااع ُماااااا٤م ذم درة األطمااااااالم  

 ويمااااؾ سماااا٤مب اعمٚمح٘ماااا٤مت زدشمااااف   -9 

 

 ؾمااااقى اًمااااذي أصمٜم٤مئٝماااا٤م أوردشمااااف  

ـ يمتااااا٤مب أل  ؾمااااإمٞمد  -22    وُمااااا

 

 ضمئااااا٧م سمٙماااااؾ ٟمااااا٤مدر ُمٗمٞماااااد  

اااا٤مب صمااااؿ ظمتٛمتٝماااا٤م   -22   قمٔمااااؿ أسٌم

 

ٌتااااف   قمااااغم طمااااروف اعمٕمجااااؿ  رشم

 سماااا٤مب ـمقيااااؾ ذي ُمزاياااا٤م سمٞمٜمااااف   -21 

 

ـ اًمٌااادر اعمٜماااػم أطمًاااٜمف    طماااقى ُمااا

 
                                                           

 ًمٞمس ذم )ب( و)ت(. ( 4)

ـ سم٤مب اإلظم٤مر، وهلذا اعمٕمٞمد ( 3) ٤م،ام هلل شمٕم٤ممم، وًمٙمٜمف ُم دي ل ٟمٕمٚمؿ دًمٞماًل قمغم إصم ٞم٧م اًمذي يٚمٞمف وهمػمه. واعٌم  ٟمٔم٤مئر ذم اًم

٤من اًمٕمرب ) (5)  . (526(، واًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط )ص5/18ذظمري: أي اظمتٞم٤مري، واَت٤مذي، يمام ذم ًم

 .شقمـ»ذم )أ( ( 6)

ـ ؾمقرة يقؾمػ ومٞمام شم٘مدمىمد ذيمر( 7)  .ت اآلي٤مت ُم

٤مسمقري اخلريمقؿمك )ت ( 8) ـ حمٛمد اًمٜمٞم  (.326هق أ  ؾمٕمٞمد اًمقاقمظ قمٌد اعمٚمؽ سم

 (.2325و 1/2235اٟمٔمر يمِمػ اًمٔمٜمقن ) 

 .شُمرشم٥م»ذم )أ( و)ب(و )ت( ( 9)
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 ن أيمااااارر ومٞماااااف ِمااااا٤م ىمٌاااااؾ إو  -24

 

ـ وم٤مئااااادة ل َتٚماااااق    ؿماااااٞمئ٤مً ومٛمااااا

 ن هيٌاااااا٤م أ ويٜمٌٖماااااال ًمٜماااااا٤مفمر  -23 

 

ـ   ٝمااا٤م ومتٚماااؽ ُمااا  ؿ اًمّمااا٤ٌمٟمٔمااازم ذٌٟم

 وم٤مًمٜماااا٤مس مل يّمااااٜمٗمقا ذم اًمٕمٚمااااؿ   -25 

 

 ًمٙماااال يّماااااػموا هاااادوم٤مً ًمٚماااااذم  

 األضماااار  ءُماااا٤م صااااٜمٗمقا إل رضماااا٤م  -26 

 

 واًماااااادقمقات و ٞمااااااؾ اًمااااااذيمر  

ـ وماادي٧م ضمًااداً سمااال طمًااد   -27   ًمٙماا

 

 وُماااا٤م يْمااااٞمع اهلل طم٘ماااا٤مً ألطمااااد  

 واهلل قمٜمااااد ىمااااقل يمااااؾ ىم٤مئااااؾ   -28 

 

ـ ٟمٗمًاااف ذم ؿمااا٤مهمؾ    وذوا احلجااا٤م ُمااا

 وأؾمااااا٤مل اهلل صاااااالح احلااااا٤مل   -29 

 

 زم وًمٙمااااااؿ واًمٗمااااااقز ذم اعماااااا ل 

 

 شآداب انًؼث تاب )انثاب األٔل(

 سمخااااااػم اًمًاااااا١مال اآليت  أأسماااااد  -12

 

 واحلٛماااااااااد اهلل وسم٤مًمّماااااااااالة  

 وايماااتؿ قماااقار اًمٜمااا٤مس إن قماااؼمت   -12 

 

ـ اإلقمجاا٤مب أن أصاا٧ٌم    وأطمااذر ُماا

 وهمٚماا٥م األرضمااح واألىمااقى اقمتااؼم  -11 

 

   (طمياا)إذ ذم اعمٜماا٤مم اخلااػم واًمنماا  

ااقر وؾمااط اعمًااجد   -14   يمْماا٤مرب اًمٓمٌٜم

 

دي    ومااااارضمح اعمًاااااجد وادرأ اًمااااارَّ

 دب ًمااٞمس يٜماا (اًمتٕمٌااػم)وىمٞمااؾ ذم   -13 

 

 إذ شمٓمٚمااااع اًمِمااااٛمس ول إذ شمٖماااارب  

ـ اًمٔمااااالم واظمااااتٚمط   -15    ول إذا ضماااا

 

 ول إذا ُمااا٤م زاًمااا٧م اًمِماااٛمس وم٘ماااط  

 والؿمااات٘م٤مق ذم األؾمااا٤مُمل أصاااؾ   -16 

  

 

ـ وصاااح اًمٜم٘ماااؾ   ـ ؾماااػمي ـ اسمااا  قمااا

 وم٤مقمٛماااؾ سماااف إن هم٤مسمااا٧م األصاااقل   -17 

 

 أو ىمٍمااااات رؤيااااا٤مه واًمااااادًمٞمؾ 

  ؾمقؾماااااتف  ؾمقؾماااااٜم٦ميم٘مقًمٜمااااا٤م   -18 

 

 وذم اًمٜمٕمااااااا٤مم ٟمٕمٛمااااااا٦م ُمٌٞمٜمااااااا٦م  

 

 

 كن رأى اعمااااريض ؾماااا٤معم٤مً ٟمجااااوإ  -19

 

 ُمًااااا٤مومراً أو خمرضمااااا٤م  (رأى)ن إو 

 

                                                           
ـ )ت(، وذم )أ( ( 22)  .شاألول»زي٤مدة ُم

 .شذيمر»ذم )أ( ( 22)

 .شاًمت٠مويؾ»ذم )أ( و)ب( ( 21)

 . شيٙمـ»ذم )أ( ( 24)
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 ؾماااٗمرا وأة أُمااارأو  (راطماااالً )أو   -42

 

ـ حتااا٧م اًم ااارى)  ااا٤مً ؾمااا٤ميم  ومٝماااق ىمرٌي

 (واًمٕمٌاااد رؤيااا٤مه َتاااص اعماااقمم  -42 

 

 ٤مل اًمااإٌمال ٟماااة أاعمااار (شماااراه)وُمااا٤م  

   (اًمٓمٗمااؾ)واٟم٘مااؾ إمم اًمقاًمااد رؤياا٤م  -41 

 

 ؾهااااا١ملء هماااااػم أهاااااإن يمااااا٤من  

 دق اًمرؤيااا٤م ألصااادق اًمٌنمااا وأصااا  -44 

 

ـ يماااذوب ىماااقل أو يمٗمااا   روإن يٙمااا

 وم٢مهنااااا٤م وااااإمٞمٗم٦م ذم األهمٚمااااا٥م   -43 

 

 ورسمااااام صااااح٦م يمرؤياااا٤م اجلٜماااا٥م  

 إن ىمّمااٝم٤م ومٝماال يمااام  ىوذم اًمٙماار  -45 

 

 ىمٞمااااؾ ًمااااف واًمٓمٗمااااؾ إن شمٙمٚماااااام  

 واعمٞمااااا٧م واهلااااا٤مشمػ واعمالئٙمااااا٦م   -46 

 

 ٦مأىماااااقاهلؿ إن واوم٘مااااا٧م ُم٤ٌمريمااااا 

  ػ(٤مـمٜمااًم)اطمااالوة اإليااامن ىماا٤مًمقا   -47  

 

  (ػاًمتالـماا)ٚمٛمحاا٥م اًمِمااٛمؾ ووًم 

ـ ي٘ماااص يم٤مذسمااا٤مً ومااا٤مخلػم ذم   -48   وُمااا

 

ـ يقؾماااػ    شمٚماااؽ ًمٕمااا٤مسمر يماااام قمااا

 وهمٚماااظ اًمٜمٝمااال قماااغم اًمٙمااا٤مذب ذم   -49  

 

 ُمٜم٤مُماااااااف واًمٕمااااااا٤مسمر اعمحااااااارق  

ـ ياااا١مول   -32  ـ ي٘مّمااااٝم٤م وُماااا  وُماااا

 

 ذم أول اًمٜمٝماااااا٤مر ومٝمااااااق أومْمااااااؾ  

 

 

                                                           
 .شراضماًل »ذم )ب( ( 23)

 ًمٞمس ذم )ب(.( 25)

 . ششمرى»)ب( )أ( وذم  (26)

 .شاًمٜمجؾ»ذم )أ(  (27)

 .(428اًمٙمرى: اًمٜمٕم٤مس، يمام ذم خمت٤مر اًمّمح٤مح )ص( 28)

٤مـمؼ»ذم األصؾ  ( 29) ـ أؾمامء احلٚمقى، يمام ذم اًمّمح٤مح ًمٚمجقهري ) شاًمٜم٤مـمػ»، وشاًم  (.457(، وخمت٤مر اًمّمح٤مح )ص4/2286ٟمق  ُم

 .شاًمتالـمؼ» ذم )ب( ( 12)
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 تاب آداب انُائى )انثاب انثاًَ(

 واؾماات٘مٌؾ اًم٘مٌٚماا٦م واىماارأ  واذيماارا ]  -32

  

 (وأفمٝماارا)ؾمااتٕمدإذا اواآمجٕم٧م وا 

ـ يااٜمؿ قمااغم اًمِمااامل ل شمّمااح   -31   وُماا

 

 وُمااا٤م ؾماااقاه صاااح وهاااق ُمتْماااح  

 ول شماااا١مول ُماااا٤م رأيتااااف قمااااغم   -34 

 

ـ طمٚمااؿ ظمااال   ـ قمٚمااؿ وُماا ـ هااق ُماا  ُماا

 

 [تاب كٍفٍح انشؤٌاء )انثاب انثانج(

ـ   -33  ةاًمااروح شمرىماال ؾماا٤مضمد  (ٟمٞماا٤ملاد)قماا

 

  ةهلل حتاااا٧م قمرؿمااااف ُمراصااااد 

ـ هماااػم  -35   وماااراق ًمٚمجًاااد ُتتاااد ُمااا

 

 صمؿ ُما٤م يٛماد  (٘ملميصد)صح٦ٌم  

 يماا٤مًمؼمق  (ففم٘م٤مٞمسم٤مؾماات)شمرضمااع   -36  

 

 ذم هقماااا٦م وياااادرك اعمرىماااال  

 ًمٚمٕم٘ماااؾ ُمااا٤م رآه ًمٚماااروح وىماااد  -37 

  

 

 ىمااا٤مًمقا ُم٘مااار اًماااروح ذم دم جياااد 

 ىمٞماؾ ُما٤م صمؿ   (اًم٘مٚم٥م)ُمـ ٟم٘مٓم٤مت   -38 

 

 ُم اااااؾ ذم أم اًمٙمتااااا٤مب قمٚماااااام 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ش ٤ميناًمسم٤مب » زي٤مدة ذم)ت(، وذم )أ( ( 12)

 .شوأـمٝمرا»ذم)ب(  ( 11)

 . زي٤مدة ذم)ت( ( 14)

 .ُم٤م سملم اعمٕم٘مقومتلم ًمٞمس ذم )أ(  (13)

 .شداٟم٤مل»ذم)ت(  ( 15)

 .شصدي٘مقن»)ت( )أ( وذم  ( 16)

 .شلؾمتٞم٘م٤مفمف»ذم)ب(   ( 17)

 .شاًم٘مٚمؿ»ذم)ت(   ( 18)
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34 

 تاب أقضاو انشؤٌاء )انثاب انشاتغ(

ااال  ىمًااا٤مُمٝم٤م(أ)  -39 ـ اًمٌٜم  صمالصمااا٦م قمااا

 

 أوهلااا٤م سمنماااى اإلًماااف األىمااارب  

ـ اًمِماااٞمٓم٤من واًم ااا٤مين  -52  ـ ُمااا  حتااازي

 

ااا٤من  ـ مهااا٦م اإلًٟم  وصم٤مًمااا٨م ُمااا

 (طمجااا٤مب)ومااا٤مهلل رؤيااا٤مه وراء   -52 

  

 ظماااػم وسمنماااى ألوزم األًمٌااا٤مب  

ـ ذم صااقرة ُم ااؾ   -51    (ًمااؽ)وإن يٙماا

 

 أو ُمرؾمااٌؾ أسماا٤مح ومحِماا٤مً أو ُمٚمااؽ  

 أو ُمٞماااااا٧م أظمؼمٟماااااا٤م سم٤مًمٌٓمااااااؾ   -54 

 

  (اًمٜمٛماؾ)سم٘مدر ٞمؾرأى اًمٗمأو 

اال ُمٙمٗمااقف اًمٌٍماا   -53   أو ىمااد رأى اًمٌٜم

 

ـ يمٗمااار    أو أٟماااف يٗمٕماااؾ ومٕماااؾ ُمااا

 أو اًمًاااااامء شمزيٜمااااا٧م سمااااا٤مًمٌحر   -55 

 

 واألرض ومٞمٝماا٤م يمااؾ ٟمجااؿ ينااي  

 واألرض إذا  (يم٤مًمٜمٛمٚماا٦م) دواًمٓمااق  -56 

 

ـ إذا اًمِمااٞمٓم٤من ذا   دارت رطمااك ومٛماا

ـ رأى ُمااا٤م   -57   يمرهااا٤م ٟمّماااٞمح٦م وُمااا

 

ـ ذهااا٤م   اااتٕمذ سمرسماااف ُمااا  ومٚمًٞم

 قماااغم أطماااد أىول ي٘ماااص ُمااا٤م ر  -58 

 

ـ اهلاا٤مدي ورد   ومااال شميااه قماا

 

 تاب يُاو انًٓح()انثاب انخايش

ٞماااا٥م ؾمااااٚمام  -59  وقم٤مؿمااااؼ رأى احل

 

 مل يٙمٚماااااموأو ُمٕمرواااا٤مً قمٜمااااف  

 

                                                           
 .شسم٤مب اًمراسمع»زي٤مدة ذم)ت(.  ( 19)

 .شأطمٙم٤مُمٝم٤م»و)أ( ذم)األصؾ(   ( 42)

 .شضمح٤مب»ذم)األصؾ(   ( 42)

 .شيمؾ»ذم)ب(   ( 41)

 ذم)ب( و)ت( زي٤مدة )ىمد( .  ( 44)

 .شاًمٗمحؾ»)ت( )أ( وذم ( 43)

 .شيم٤مًمرُمٚم٦م»)ب( و)ت()أ( وذم  ( 45)

خ٤مري سمرىمؿ )  (46) ٚمؿ سمرىمؿ)5737حلدي٨م أ  ىمت٤مدة قمٜمد اًٌم ـْ » : ( ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل1162( وُم ْؤَيا ِمد ـْ  ,ااِ افره ْؾدُؿ ِمد َواْْلُ

ْقَطانِ  اٍت  ؛افشَّ َتْقِؼُظ َثََلَث َمرَّ َْ ًُا َيْؽَرُهُف َؾْؾَقـِْػْث ِحَغ َي ْؿ َصْق ـُ هُ  ,َؾنَِذا َرَأى َأَحُد َا اَل َتُضه َها َؾنِ َّ ـْ َِّرِ ْذ ِم  .شَوَيَتَعقَّ

 ( .تذم)زي٤مدة  ( 47)
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 وظماا٤مئػ رأى اًمٕماادو ىمااد ٟماازل  -62

 

 وضمااا٤مئع ٟمااا٤مم وذم اًمٜماااقم أيماااؾ  

ـ اوُمٙم اار   -62   أليمااؾ رأى اًم٘مٞماان وُماا

 

ـ   ـ اعمااا٤مء اومتااات  ٟمااا٤مم سماااؼمد  ومٛمااا

 وٟماا٤مئؿ ذم اًمِمااٛمس سماا٤مجلٛمر رُماال   -61 

 

ـ حيااااس ي٘مٔماااا٦م سماااا٤مألمل    وُماااا

ـ سمٕمااد ُماا٤م ييااب ذم ٟمقُمتااف   -64   ُماا

 

ـ مهتاااف    وماااال شمااا١مول ومٝماااق ُمااا

 

 تاب أٔقاخ صحح انشؤٌا)انثاب انضادس(

 اًمِماجر أصدىمٝم٤م إذا ضمارى اعما٤مء  -63

 

 اٟمت اار  ورق اًمٖمّمااـ اوواإمٗمٝم٤م إذ 

 ًااحر وُماا٤م يااراه قمٜمااد ىماارب اًم  -65  

 

 أو اٟمِمااا٘م٤مق اًمّماااٌح مل يااا١مظمر  

 وأرسمٕماااالم أظماااارت ًمٞمقؾمااااػ   -66 

 

  وسمٕمد قمنميـ أشم٧م ًمٚمٛمّمآمٗمك 

  هوسمٕماااد ياااقُملم حتاااؾ اعمٜماااذر  -67 

 

 وومٙمااره (مهااف)يماال ل يٓمٞمااؾ  

 وماا٢مذاقمااغم ضمٜماا٤مح ـمااػم هاال()و  -68 

 

نماى (أو هل٤م طمٚما٧م    أوأذى  )سٌم

 ٘م٤مئااااؾ اًماإلُماااا٤مم  واًم٘مااااػمواين  -69 

 

  سمااا٠من رؤيااا٤م ذي اًمٜمٕمااا٤مس سم٤مـماااؾ 

 

 

                                                           
 .شأو»ذم)ب(   ( 48)

 .زي٤مدة ذم)ت( ( 49)

 .شذم»زي٤مدة: و)أ( صؾ( ذم  )األ  ( 32)

 .شملسو هيلع هللا ىلص»ذم ه٤مُمش )ت(   ( 32)

 .شهمٛمف»ذم)ب( و)ت(   ( 31)

٧م ذم األصؾ.  ( 34)  ًمًٞم

 .شسمخػم»ذم )ب(   ( 33)
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 تاب فً األظغاث)انثاب انضاتغ(

 ؿ ٖمأواااااٖم٤مصمٝمؿ أرسمٕمااااا٦م وماااااٌٚم  -72

 

 أو دم  اء(صاٗمر)يمذاك ؾمقداء  و 

 ذم اًمٓمٌع اًمادُم٤م  ( يٖمٚم٥م)ومحٞم ام   -72 

 

  (شمريااؽ حمٛماار أو زُماارا طمرُماا٤م) 

   ىشماري ًمااٞمالً هااد ويم ارة اًمًااقداء  -71 

 

 واهلاااقزم واًماااٌٚمٖمؿ ُمقضمااا٤م وٟمااادا 

 

  

 ٦م اًمّماا٤مقم٘م فويم اارة اًمّمااٗمراء شمرياا  -74

 

  ٦مواًمٜماااا٤مر واألصااااٗمر ًمٚمٛمقاوم٘ماااا 

  (والُمتالء يريؽ محاؾ اًم ٘ماؾ)  -73 

 

 واًمٞماااٌس ُتزي٘مااا٤مً وواااد اًمٕم٘ماااؾ  

 واا٤مه٤مه  (ُماا٤م)وُماا٤م قماادا هااذا و  -75 

 

 راه شماااااذم ذطمٜمااااا٤م يماااااام أول  

 

 )ٔانؼشط ٔانكشصً( هللا تاب فً سؤٌا)انثاب انثايٍ(

 ووقمااااد ر  ذم األُمااااقر طمااااؼ   -76

 

 وىمرسماااااف ُمٖمٗمااااارة وصااااادق 

ـ همااػم اًمٜمجٌاا٤م  ول  -77   ياارى اًماارمح

 

 وإن دمااااغم ذم ُمٙماااا٤من ظمرسماااا٤م  

  قم٘مقق اًمقاًماد (ُمـ)وؾمخط ر    -78 

 

 راىمااد  (ًمٙمااؾ)وًمٓمٗمااف ًمٓمااػ  

 ي٠مشمٞمف ؾما٘مؿ  (ضمراأل)ًمٙمـ ًمٕمٔمؿ   -79 

 

 وماا٠مُمره سماا٤مًمت٘مقى واًمزهااد األهااؿ  

 
                                                           

٤مسمع»وذم )أ(  زي٤مدة ذم)ت( ( 35)  .شسم٤مب اًم

ـ األطمالم اًمتال ل يّماح شم٠مويٚمٝما٤م لظمتالـمٝما٤م، أٟماظ خمتا٤مر اًمّماح٤مح )ص (36) ( واًم٘ما٤مُمقس اعمحاٞمط 123األوٖم٤مث : األظمالط ُم

 .  (112ص)

 ش.صٗمر»ذم)ب(  ( 37)

ؽ»)ت( )أ( وذم ( 38)  ش.شمٖمٌٚم

 .شرشمؽ حمرًُم٤م وزُمًرا طمرُم٤مشم»)ت( )أ( وذم  ( 39)

 ش.ويم رة األيمؾ شمرى سم٤مًم ٘مؾ»ذم)ب(  ( 52)

 .شِم٤م»ذم)األصؾ(  ( 52)

 .شسم٤مب اًم ٤مُمـ» وذم )أ( زي٤مدة ذم)ب( و)ت( ( 51)

 زي٤مدة ذم)ب( و)ت(. ( 54)

 .شىمؾ»ذم)ت(  ( 53)

 .شسمٙمؾ»ذم)ب(  ( 55)
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 اًمرؤي٤م األًمٗمٞم٦م اًمقردي٦م ذم شمٕمٌػم

 
 وٟمٔمااااارة اهلل إًمٞمٜمااااا٤م رمحااااا٦م   -82

 

 واخلّمااا٥م ذم سمالدٟمااا٤م واًمٜمٕمٛمااا٦م 

 رأى اهلل ومخااار ومٚمٞمٓمااا٥م  ُماااـو  -82 

 

 ألن ر  ىماا٤مل واؾمااجد واىمااؽمب  

ـ رأى اهلل سمٖمااػم ُماا٤م وصااػ   -81   وُماا

 

ـ ؾمااٌٞمؾ طمااؼ ُمٜمحاارف    ومااذاك قماا

 واًمٕمرش واًمٙمرد زايمال اًمٕمٛماؾ   -84 

 

 (شماكم ًمٚمٛمريض ذم اًمٜمٕمش)واًمٕمرش 

 يااااااااااااااااااااااااااااااكم 

 تاب فً سؤٌا انقٍايح ٔانجُح ٔانُاس )انثاب انتاصغ( 

ـ رأى اًم٘مٞم٤مُماا٦م  (ٟمجاا٤م ووماا٤مز)  -83  ُماا

 

ـ اًمٔمالٞماااوىم   ُمااا٦م ؾ حتاااذير ُمااا

ـ اجلٜمااا٤من صمٛمااارا  -85  ـ يٜماااؾ ُمااا  وُمااا

 

 ٟمياااا ٤مأومااا٤مد قمٚمااااًم صماااؿ قمٞمًِمااا 

ـ اجلٜماا٤من   -86   صااح٥م  ٤مأزواضًمااوؾماا٤ميم

 

 ُم٘ماؽمب  قمغم اعمًٚمؿ ُمقت (هقو) 

ـ   -87   هاااذا إذا يمااا٤من ُمريْمااا٤مً وعمااا

 

ـ    صااح يٙمااقن ومٕمٚمااف ومٕمااالً طمًاا

 ن دظماؾ إواًمٜم٤مر زضمر وهل ؾماجـ   -88 

 

 واعمٌم ذم اًمٍمااط هاقل ووضماؾ  

 ٤ميص وزائاااؾ األىمااادام قمٜماااف قمااا  -89 

 

 يماااداظمؾ اًمٜمااا٤مر وذي اىمتّمااا٤مص  

 وُمـ يرى ُماـ اجلحاٞمؿ ىماد ظمارج   -92 

 

 يٜمااا٤مل قمٗمااا٦م وشم٘ماااقى وومااارج  

 ىم٤مقماااادة يمااااؾ ُمٜماااا٤مم وااااٛمٜمف   -92 

 

ـ هياااع ومتٜماااف    ٟمااا٤مر ومحاااذر ُمااا

 

 

                                                           
 .شأضمر»( األصؾذم) ( 56)

 .شًمٚمٛمرى ًمٚمٜمٕمش»ذم)ب( و)ت(  ( 57)

 .شسم٤مب اًمت٤مؾمع»وذم )أ(  زي٤مدة ذم)ت( ( 58)

 .شوم٤مز وٟمج٤م»)ب( و)ت( )أ( و ذم ( 59)

 .شهل»ذم)ب( و)ت(  ( 62)
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 ٔانضًاء ٌا انًالئكحؤتاب فً س)انثاب انؼاعش(

 وىمٞماااؾ أُماااالك اًمًاااامء ٟمٍمااا   -91

 

 يناا (و)وىمٞمااؾ همٞماا٨م ٟماا٤مومع  

 يّمإمد وُمـ رىماك اًمًاامء وًماٞمس   -94 

 

 واًمٜماااا٤مزل ُمٜمٝماااا٤م حيٛمااااد ٕماااازي 

تِماااٝمد   -93  ـ سمٜمااا٤م سمٞمتااا٤مً  ااا٤م ًي  وُمااا

 

 وسم٤م ااا٤م اعمٗمتاااقح همٞمااا٨م يااارد  

 وذم همٜماااا٤م صاااا٤مقمده٤م ُم٘مقُماااا٤م   -95 

 

 وأياااٜمام يٜمااازل ومٖمٞمااا٨م ىماااد مهااا٤م 

ااااااٚمٓم٤من   -96   ااااااامء سم٤مًًم  وأول اًًم

 

 وىمٍماااه اعمِماااٞمد ذي األريمااا٤من  

 صمااؿ اًمًااامء إن ظماار ُم ااؾ اًمًاا٘مػ  -97 

 

 ومٝمااق قمااذاب ُماا١مذن سم٤مخلًااػ  

 اعمارء أول سم٤مًمًاامء) وؾم٘مػ سمٞما٧م   -98 

 

 وم٢من شم٘مع وم٤مًمً٘مػ ىما٤مًمقا هادُم٤م( 

 

 

 

                                                           
 . شسم٤مب اًمٕم٤مذ»وذم)أ(  زي٤مدة ذم)ت( ( 62)

 اًمقاو ًمٞمس ذم)ب( و)ت(. ( 61)

ٞم٧م  ( 64)  زي٤مدة ذم)ب( و)ت(.هذا اًم
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 اًمرؤي٤م األًمٗمٞم٦م اًمقردي٦م ذم شمٕمٌػم

 

ٔانكؼثح  (ملسو هيلع هللا ىلص)انُثًتاب فً سؤٌا )انثاب انحادي ػغش(

 ٔانضهطاٌ

ـ ٟمااازل   -99  إىمٌااا٤مل دٟمٞمااا٤م ُمٙمااا٦م عمااا

 

  يمٛماؾ ذم اًمقىم٧م هورىماد (٩ماحل)و 

 
 واًمٙمٕمٌاااا٦م اخلٚمٞمٗماااا٦م اعمٕمٔمااااؿ   -222

 

 إن هاادُم٧م ُماا٤مت اإلُماا٤مم األقمٔمااؿ  

 
 يٗم٦م هاااذا ورأي اًمٙمٕمٌااا٦م اًمنمااا  -222

 

 سماااال وماااروض ىم٤مصاااد اخلٚمٞمٗمااا٦م 

  
 وإن ي٘مااااؾ رأيتٝماااا٤م سمٕمٞمٜماااال   -221

 

ـ    ُماااع اًمٗماااروض وم٘مْمااا٤مء اًمااادي

 
 يّمؾ صغم وومقق ؾمٓمح اًمٌٞم٧م ُمـ   -224

 

 يٛماالم ل حتااؾ  فأو ىمااد ضماارى ُمٜماا 

 
  أزضمره قماـ)صغم(وُمـ إمم اًمِمامل   -223

 

 (واالل ووماتـًمٚمنمق)ومًؼ و 

 
ـ صااغم إًمٞمااف طمجاا٤م   -225  واًمٖماارب ُماا

  

ٞمااا٧م ًمزهاااد يرضمااا   ك وقمااا٤مُمر اًم

 
ال   )ًمق(  -226  ُمًاجد يٕمٛمار واًمٌٜم

 

 ُم٤مصمٚماااااف ضمٜمااااال طماااااؼ وماااااام 

 
 وإن رأشمااف طم٤مُمااؾ شماارزق ذيماار   -227

 

ـ يمٗماار    وهااق اًمقسماا٤م قمااغم سمااالد ُماا

 
 همْما٤ٌمٟم٤ًم يارى  نوهق قماغم اعمًا  -228

 

 ىم٣ماا ُماا٤م أُماارا   (إذاسم٤مؾماااًم )و 

 

                                                           
 ٤مدة ذم)ت(.زي ( 63)

الم»ذم)ت(  (65) ٧م ذم )ب(.شقمٚمٞمف اًًم  ، واًي

 .شاجلٛمع»ذم)األصؾ(  ( 66)

 زي٤مدة ذم)ت(. ( 67)

ـ ؾمٜـم»، وذم )أ( و)ب( و)ت( شًمٚمنمق»سمدل  شًمٚمنم»ذم)ت(  ( 68)  شًمٚمنم والل قم

 .شأو»)ت( )أ( وذم ( 69)

 .شعـم»ذم)ب( و)ت(  ( 72)
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ـ   -229 اااا٤م وُماااا  شمٜم٤مًمااااف اعمِماااا٘م٦م شمٌٜم

 

 

 

ـ سمٕمااد و ااع اًمٗمرىماا٦م   واًمٜمٍماا ُماا

 
 )واًمٌٚمااد اًمٖماادر ويمااذب وطمٞمااؾ  -222

 

ـ أرض ؾمااٚمٓم٤من   قماادل واًمِمااٛمس ؾمااٙم

  
 ٤مواًمٚمٞمؾ قمن اًمرزق واًمتا٤مزم طمٞما  -222

 

 

ًٌاا٤م ذطماا٤م(   يٛمااأل سم٤مًمرمحاا٦م ىمٚم

 

 
ـ أىمٌٚماا٧م دٟمٞماا٤مه  -221 ـ شمًااٚمٓم  وُماا

 

 

ـ اًماااذي شمٖمِمااا٤مه   ُماااع ىمٚمااا٦م اًمااادي

 
 وُمـ خي٤مصؿ ُمٚمٙما٤ًم ئمٗمار وُماـ  -224

 

 لن ًمااف اًمًااٚمٓم٤من طم٤مًمااف طمًااـ 

 

) أٔ صًّتاب فًٍٍ تحٕل ػٍ ا)انثاب انثاًَ ػغش ( 

 دٌُّ(

 والؾماااؿ إن هماااػم ُم اااؾ ُمااارة   -223

  

ااإمد ومٕماااال وٟمٍماااه    يااادقمك سًم

 وإن دقمل سمذي قمٛماًك أو ذي قماقر   -225 

 

 يّمااٞمٌف ذا ىمٚماا٧م وذم هااذا ٟمٔماار  

ـ   -226    (شمٜمٍماا أو ،ااقد)ويمااؾ ُماا

 

  ىأو همااػم اهلاادي سمااام ًمااٞمس هااد 

ـ ياارى   -227   ؾماا٤مء اقمت٘ماا٤مده وىمٞمااؾ ُماا

 

 فمٗماارا  (خي٤مصااؿ)شمٜمٍمااا  وماا٢من  

 سمااد اًمّمااٚمٞم٥م وماا٤مضمراً أطماا٥م ٤موقم  -228  

 

ـ   ـ  (إن  راءه)واقمااؼم سماا٠مُم ُماا

 ذهاااااااااااااااااااااااااااا٥م 

  

ااجد اىمااؽمب   -229 ـ ًمٖمااػم اهلل ًي  وُماا

 

 إمم رئااااٞمس سمٗمٕماااا٤مل ل حتاااا٥م  

 

                                                           
 زي٤مدة ذم)ب(. ( 72)

 زي٤مدة ذم)ت(. ( 71)

٧م ذم)األ ( 74)  صؾ(.ًمًٞم

 .ش،قد أو شمٜمٍم»ذم)األصؾ(  ( 73)

 .شحي٤ميمؿ»)ب( و)ت( وذم  شسمح٤ميمؿ»)أ( ذم ( 75)

 .شوله»ذم )أ(  ( 76)
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 اًمرؤي٤م األًمٗمٞم٦م اًمقردي٦م ذم شمٕمٌػم

 

 ٌآتاب فً انًصحف ٔقشاءج انقش)انثاب انثانج ػغش(

 واًم٘م٤ميض إذا   (احل٤ميمؿ)واعمّمحػ   -212

 

اااااف وم٤ٌمظماااااؾ سمااااا٤مًمٕمٚمؿ ذا    يٙمٌت

 وئمٝماار اًمًااٚمٓم٤من قمٚماااًم إن يمتاا٥م   -212 

 

اااف اعمااا٤مل ايم  ااا٥م وشمااا٤مضمر يٙمٌت  ًت

 األؾمااآمر ىمااادره٤م شماااال آيماااؾ و  -211 

 

ـ طمٗمٔماااف أو سم٤مًمٙمتااا٤مب أيماااال    ُمااا

ٚمٕمااااااف مل يٕمااااااشوُمٚمااااااؽ   -214   ٌي

 

تٚمٕماااااف يااااارشوأي ىمااااا٤مض    ٌي

 (ينمااااد)وإن حماااا٤مه ُمٚمااااؽ   -213 

 

 ق ىمااا٤مض قمزًماااف أو يٗم٘مااادحماااو 

 وإن حمااااا٤مه ؿمااااا٤مهد مل ي٘مٌاااااؾ   -215 

 

  (زيماال)وُمِمااؽمي اعمّمااحػ  

 اًمٕمٛمااااااااااااااااااااااااااااؾ 

 

ٞمٜمااااا٤م ىمااااارا  -216 ـ قماااااغم ٌٟم  هوُمااااا

 

  (هيااا٤م سمنماااا)ل سماااد أن خياااتؿ  

ـ ظمٚمااػ فمٝماار سمدقماا٦م   -217   وضمٕمٚمااف ُماا

 

 وسمٞمٕماااف سمٞماااع اًمت٘مااال سم٤مخلدقمااا٦م  

ـ   -218   ُماااقت ُمٚماااؽ  سمٚمااادووم٘ماااده ُمااا

 

 أو ُمااٜمٝم٩م اجلااقر هٜماا٤مك ىمااد ؾمااٚمؽ  

 ُمٕمٌااااقرة  (سمْمااااٛمٜمٝم٤م)وآياااا٦م   -219 

 

 وسمٕماااض ؾماااقرة يمٙماااؾ اًمًاااقرة  

ـ شماااال احلٛماااد يٜمااا٤مل وـماااره   -242   وُمااا

 

 ووًماااااد وومًاااااخف ذم اًمٌ٘مااااارة 

ـ   -242   وآل قمٛماااران اٟمٕمااادام ٟمٗماااع ُمااا

 

ـ ٟم٤مؾماااٌف و  ـ يٗمااا٤مرق اًماااقـم  اسمااا

اااااقة وذم  -241  ااااا٤مء إرث وًٟم  وذم اًمًٜم

 

 ضماااقد وىماااقم ل شمٗمااال  ُمااا٤م ئااادة 

 

                                                           
٤مب اًم ٤مًم٨م»ذم)ت(  ( 77) ٤مشمف.شاًم  ومل يذيمر قمنم، واًمّمقاب إصم

 .شاحلٙم٤مم»ذم )ب( و)ت(  ( 78)

 .  شيرؿمد»ذم )أ(  (79)

 .شزايمل»)ب( و)ت( )أ( وذم  (82)

 .شُم٤م ؾمقاه»ذم )ب( و)ت(  (82)

 .شيْمٛمٜمٝم٤م»ذم )ب( و)ت(  (81)
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 أٟمٕمااا٤مُمٝمؿ صاااقن وقماااقن يمااا٤مذم   -244

 

 واًمٕمٚماااؿ واألُماااقال ذم األقماااراف 

 واقماااؼم ًمتااا٤مزم ؾماااقرة األٟمٗمااا٤مل   -243  

 

 واًمٜمٍم وطمًـ احل٤مل  (سم٤مًمزهد) 

ـ يٛمااقت سم٤مرطًماا  -245   واًمتقسماا٦م  ٤مًمٙماا

 

ـ األوسماا٦م   ـ وطمًا  طما٥م ذوي اًمادي

ـ ؾماا٘م٤مم وطماازن يااقٟمس  -246   ومااقز ُماا

 

ـ وـمااـ   وهااقد ومًااح٦م وسمٕمااد قماا

 ويااق ؾمااػ سمٖمْماا٦م أهااؾ اًمتاا٤مزم   -247 

 

  (واألُمااقال)واحلااظ ذم اًمااٌالد  

 واًمرقماااد حلاااد واٟمتٔمااار ىمااادوُم٤م   -248 

 

ـ همااا٤مب ذم ؾماااقرة إسماااراهٞمام    ُمااا

 هلاا٤م أطمٙماا٤مم  تواحلجاار ىمااد ضماا٤مء  -249 

 

 اواًمتااا٠مُمق امخااس وم٠مهاااؾ طمٗمٔمااق 

 وضماااااقدة اًمًاااااػمة ًمٚمحٙمااااا٤مم   -232 

 

 امم وًمٚمٛمٚمااااقك اًمرؾمااااؾ سماااا٤محل 

 وًمٚمتجاا٤مر ؾمااقد وقمااغم اًمٕمّماا٥م   -232 

 

 وًمٚمٕمٚمٞمااؾ ُمقشماا٦م طمٞماا٨م اهمااؽمب  

 واًمٜمحاااؾ قمٚماااؿ واومااار وطمااا٥م   -231 

 

 حمٛماااااد وآًماااااف واخلّمااااا٥م  

 و،ٛمااااااا٦م أو ٟمٙمٌااااااا٦م ذم اإلها  -234 

  

ـ ًماااف و    ىاًمٌنماااوىمٞماااؾ سم٤محلًااا

ـ احلاا٤مل   -233   واًمٙمٝمااػ ًمٚمٕمٛماار وطمًاا

 

ـ ومتٜمااا٦م اًمااادضم٤مل   وأُمٜمااا٦م ُمااا

 صمااااؿ هيتاااادي يتٞمااااف وُمااااريؿ   -235  

  

 

ـ سمٓماااف ورد ًمٞماااؾ    أؾماااقدًمٙمااا

ٞمااا٤مء يٗمٕماااؾ ُمااا٤م ىماااد ومٕمٚماااقا   -236   واألٟم

 

 ٘ماااؾ ٜمواحلااا٩م طمااا٩م واعماااريض ي 

 واعم١مُمٜماااااقن قمٗمااااا٦م واًمٜماااااقر   -237 

 

 اًمًااا٘مؿ واعمٕماااروف واألضماااقر  

 واًمٗماارق سماالم احلااؼ واًم٤ٌمـمااؾ ذم   -238 

 

 شمااالوة اًمٗمرىماا٤من واًماارزق اًماااقذم 

  
                                                           

 . شسم٤مًمٕمٛمر»ذم )أ( ( 84)

٤من اًمٕمرب (83)  .( 2/461) أي اًمِمديد اعمرض  يمام ذم ًم

 .شواألـمٗم٤مل»ذم )ت(  (85)

ِلَّ  حلدي٨م (86)  أَنَّ اًمٜمٌَّ
ِ
دَاء ر  الِ » :ىم٤َمَل   أَِ  اًمدَّ جَّ ـْ افدَّ ِل ُشقَرةِ افَْؽْفػ ُظِصَؿ ِم ـْ أَوَّ ـْ َحِػَظ َظْؼَ آيَاٍت ِم  ش.َم

ٚمؿ سمرىمؿ  .(829) رواه ُم
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 وقمناا رزق ىمااد أشمااك ذم اًمِماإمراء   -239

  

 (وم٤مق األهاؾ وُمٚماؽ اًماقرا)واًمٜمٛمؾ  

 
 قمٚمااؿ وطمٙمااؿ  واًم٘مّمااص اًمٗمااقز  -252

 

ـ سمٕمااد مل    واًمٕمٜمٙمٌااقت وطماادة ُماا

 واًماااااروم ًمٚماااااامل وًمٚمٕمٚماااااقم   -252 

 

 ًم٘ماااااامن شمقطمٞمااااادك ًمٚم٘مٞماااااقم  

 واًمًااااجدة اًم٘مٞماااا٤مم ذم اًمٔمٚمااااامء   -251 

 

 وؾمااقرة األطماازاب ُمٙماار اًمرائاال  

 وذم ؾماااا٠ٌم ؿمااااج٤مقم٦م اًمٜمٗمااااقس   -254 

 

ـ روااا٤م اًم٘مااادوس    وومااا٤مـمر ُمااا

 يااااس طماااا٥م اعمّماااآمٗمك واآلل   -253 

 

 واًمّماااا٤موم٤مت طمروماااا٦م احلااااالل  

 ذم اًمٜم٤ًمء وصادق  (طم٥م)ص و  -255 

 

 واًمااااارزق  واًمزُمااااار اًمٕمٛمااااار  

 وىمااااااد ياااااارى أولد أولد وذم   -256 

 

 همااا٤مومر قمٚماااؿ وي٘مااالم اًمًاااٚمػ  

 وومّمااٚم٧م هياادي ًمزهااد ىمااد يمٛمااؾ   -257 

 

 وؾمقرة اًمِماقرى اًمٕمٚماقم واًمٕمٛماؾ  

 واًمزظمااارف اًمّمااادق ذم اًمااادظم٤من   -258 

 

ـ ًمٔمااك اًمٜمااػمان   ـ وومااقز ُماا  أُماا

ـ شمااال اجل٤مصمٞماا٦م اًمزهااد أطماا٥م   -259   وُماا

 

 أو قمجاا٥م  يمااام سم٤مألطم٘ماا٤مف قمٚمااقم 

 اًمٕمٛمر واًمٕمٞمش اًمٜميا وذم اًم٘مت٤مل  -262 

 

 واًمٗماااتح قماااز وٟمجااا٤م إذا طمنمااا 

 واحلجرات اًمّمٚمح ُمع وصؾ اًمرطمؿ   -262  

 

ااط اًماارزق ُمااع قمِ    ؿٚمِااؿ قمَ ٚم ااوق سًم

 واًماااذاري٤مت رزق طمااارث ووًماااد   -261  

 

 ؾمااٜمد وذم اًمٓمااقر ُم٘مّمااقد وقمٚمااؿ  

 واًمٜمجؿ ٟمٞماؾ اًم٘مّماد ومٞمٝما٤م واًمارى   -264 

 

 واىمؽمسماا٧م ؾمااحر وؾماإمد ًم٘مْماا٤م 

ـ ؾماااٙمٜمك ُمٍمااا وؾماااقرة ا  -263   ًمااارمح

 

ـ اًم٘ماادس ًمٕمٔمااؿ األضماار    أو ؾمااٙم

ـ   -265    اًماارزق أيت ذم اًمقاىمٕماا٦موواألُماا

 

ـ احلدياااد اجل٤مُمٕمااا٦م    وىماااقة اًمااادي

 
                                                           

 .شؾم٤مد األهؾ وُمٚمؽ اًم٘مرى»ذم )ب(  (87)

ـ سمٕمد اضمتام  اٟمٔمرخمت٤مراًمّمح٤مح )ص ( 88)  .(416أي ُم

٧م ذم )أ( وذم )ت(  ( 89)  .شطم٨م»ًمًٞم

 .يٕمٜمل ؾمقرة حمٛمد ( 92)

ٕمقد (92) ـ ُم     ؾماٛمٕم٧م رؾماقل اهللوما٢مين  ،ىمد أُمرت سمٜم٤ميت سم٘مراءة اًمقاىمٕما٦م يماؾ ًمٞمٚما٦مىم٤مل:  هذا اًم٘مقل اقمتٛمد ومٞمف اعم١مًمػ قمغم طمدي٨م اسم

ـ ىمرأ ؾمقرة اًمقاىمٕم٦م يمؾ ًمٞمٚم٦م مل شمّمٌف وم٤مىم٦م أسمدً » :ي٘مقل  = .شاُم
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ـ شمااال اعمج٤مدًمااٖمواًم٘مٝماار ي  -266  ٦مٌماا ُماا

 

  ٦موهاال قمااغم اًمٕماا٤ممل سمنمااى يم٤مُمٚماا 

 واحلنماا ىمٝماار اًمْمااد واعمٛمتحٜمااا٦م   -267 

 

 ٦م أو شمقسمااااااا٦م ُمٌٞمٜمااااااا٦م ٜماااااااحم 

 و اجلٛمٕماا٦م واًمّمااػ ىمااقم قم٤مٟماادوا   -268 

 

  ٦مّما٥م وؾمإمظمـ ذم احلنما واألُم 

ـ شماااال اعمٜمااا٤موم٘ملم حييااا  -269    وُمااا

 

 ًمااذي ٟمٗماا٤مق وهااق ُمااٜمٝمؿ سمااري  

ـ   -272   وومتٜمااااا٦م اًمياااااائر اًمتٖمااااا٤مسم

 

ـ    أُمااا٤م اًمٓماااالق ومٓماااالق سمااا٤مي

 وؾمااقرة اًمتحااريؿ ىمااقل ذم اًم٘مٗماا٤م   -272 

 

 واعمٚماااؽ ظمدُمااا٦م اعمٚماااقك ويمٗماااك  

 ٦مسمااا٤متوٟماااقن ىمٝمااار اخلّماااؿ واًمٙم  -271 

 

 واحل٤مىمااا٦م احلاااؼ ُماااع اإلصااا٤مسم٦م 

 عمٕمااااا٤مرج وشمقسمااااا٦م ًمٚمٗم٤مؾماااااؼ ا  -274 

 

 وٟماااقح ىماااقم ضمٝماااؾ ظماااقارج  

ـ  ةصمااااؿ ُم٘م٤مؾماااا٤مت اجلٗماااا٤م  -273   اجلاااا

 

ـ    ُمزُمااااؾ سمٕمااااد ظمااااقف أُماااا

 وضمااا٤مء قمنااا اًمااارزق ذم اعمااادصمر   -275 

 

  (ًمٚمٌنماا)وذم اًم٘مٞم٤مُماا٦م اًمًااخ٤م  

ـ اخلٚمااؼ   -276  اا٤من طمًاا  وؾمااقرة اإلًٟم

  

ـ  ٞمااع اخلٚمااؼ    وؾماإمد طمااظ ُماا

ـ واعمرؾماااالت   -277  ااااألُمااا  سم٘مااا٤م  ٠مواًمٌٜم

 

ـ شمااال ومااال شم٘ماا٤م    واًمٜم٤مزقماا٤مت ُماا

 ُماع شمّمادق  (اًمّماالح)ٌس وقم  -278 

 

 ويمااقرت ظمااػم سماا٠مرض اعمنمااق  

  (وٟمحااس)واٟمٗمٓماارت ؿماادائد   -279 

  

  اًماااٌخسزاًمااا٧م وذم اعمٓمٗمٗمااالم  

 ٚمٛمٙمٞمااؾ واٟمِماا٘م٧م ؾماا٤ٌمب اًمٜماا٤مس ًم  -282 

 

ااا٤مء احلٛماااؾ سمٕماااد اًم   ٠مس ٞماااوًمٚمًٜم

 
                                                           

ٜمدهزوائد  ذميمام  أؾم٤مُم٦م أ  سـم احل٤مرثرواه  ٜمل اسـم و( 712)  سمرىمؿ ُم  ( وهقطمدي٨م وٕمٞمػ، وومٞمف أرسمع قمٚمؾ:681) رىمؿ  اًمٚمٞمٚم٦م و اًمٞمقم قمٛمؾ  ذم اًم

 . أمحد ذيمره يمام ُمتٜمف ٟمٙم٤مرة  -1 .همػمه و اًمدارىمٓمٜمل سمٞمٜمف يمام الٟم٘مٓم٤م   -2 

 .اجلقزي اسمـ ىم٤مًمف يمام رواشمف وٕمػ  -4 

 .همػمهؿ و اًمٌٞمٝم٘مل و اًمدارىمٓمٜمل و اسمٜمف و طم٤مشمؿ أسمق و أمحد وٕمٗمف وىمد اوٓمراسمف،  -3 

  (.189راضمع اًمْمٕمٞمٗم٦م سمرىمؿ ) 
 .شأي يٕم٤مذ»ذم )أ(  زي٤مدة:  ( 91)

 .شًمٚمٞمن»)ب( وذم شًمٚمٕمٛمر»)أ( ذم  (94)

 .شاًمّمالة »)ت( )أ( و ذم (93)

 .شودظمس»وذم )ت( شودم ظمس»ذم )ب(  (95)
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ـ    -282  وهاااال ًمت٤مًمٞمٝماااا٤م سمٜماااا٤مت شماااادوم

 

ـ    ىمٌااؾ اًمٌٚمااقو وهااق ىمااقل طمًاا

 واًمٕمٚمااقم  (اًمٗمااقز)وذم اًمااؼموج   -281 

 

اا٤مء ل شماادوم   (ًمٓماا٤مرقا)و   األٌٟم

اااااٌٞمح ٞموؾماااااٌح اًمت  -284    ًاااااػم واًمًت

 

اااؽميح  ؼٞمْماااصماااؿ اًماااذي ذم اًم   ًي

 وهااااؾ أشماااا٤مك اًمزهااااد سماااا٤مهتامم   -283 

  

 واًمٗمجاار ُمااقت ىمٌااؾ ومااقت اًمٕماا٤مم  

 وطمٞماؾ  (اًمٙمذب وقماذر)واًمٌٚمد   -285 

 

  قمادل واًمِمٛمس ؾماٙمٜمك أرض ؾماٚمٓم٤من 

 واًمٚمٞمؾ قمن اًمرزق واًمت٤مزم اًمْماحك   -286 

 

  ٤مذطمااا يٛماااأل سم٤مًمرمحااا٦م صااادراً  

ـ أمل   -287   وذم أمل ٟمنمااااح أُماااا٤من ُماااا

 

 واًمتااالم ىماااؾ يمراُمااا٦م سمٕماااد ٟمااادم  

ـ   -288   ٚماااؼ ٕمصااا٤مًمح ذم اًم يٕماااٞمشواسمااا

 

 واًم٘مااادر ومٕماااؾ اخلاااػم واًمؽموماااؼ  

ـ   -289    يماااام ارٌ ذوإٟماااسمنماااى ومل يٙمااا

 

 زًمزًماا٧م ظمااقف ُمٚمٞمااؽ فمٚمااام ذم  

 واًمٕم٤مدياااا٤مت ومجااااقر احلاااا٤م    -292 

 

 وشمٚمااؽ ىمٓماااع اًمٓماارق ًمٚمٛمًااا٤مومر  

 واخلاااقف ذم ىم٤مرقمااا٦م ُماااع احلاااذر   -292 

 

ـ سم٤مهلاا٤ميمؿ فمٝماار    واًمٕمناا واًماادي

 ةواًمٕمٍماا إٟمااذار وسمنمااى حماارز  -291 

  

  ةواهلٛماااز واًمٚمٛمااازات ذم اهلٛماااز 

  (ح وإذا٤مٟمجااو)ٟمٍماا واًمٗمٞمااؾ   -294 

 

 واده٤م األذى ٤مل()ٟمشمتغم سم٠مرض  

 ىماااريش رزق ل قمٜمااا٤مء ول شمٕمااا٥م   -293 

 

 وأرأيااا٧م يمٚماااام ومٞمٝمااا٤م ارشمٙمااا٥م 

 واًمٙمااقصمر اًمٜمٍماا قمااغم األقماا٤مدي   -295 

 

 ٕمااااا٤مد واًماااااذيمر واعمٗمااااا٤مز ذم اعم 

  كواًمٙمااا٤مومرون ذم ضمٝمااا٤مدهؿ ؾمااإم  -296 

 

 واًمٜمٍماا ٟمٍماا اهلل واًمٗمااتح ُمٕماا٤م 

 ٤م ىمارب األضماؾ  اىم٤مل اسماـ ؾماػميـ   -297 

 

 ألهناااا٤م آظماااار رء ىمااااد ٟماااازل  

 
                                                           

 .شاعم٤مل»ذم )ب(  (96)

٧م  (97)  (.أذم )ًمًٞم

 .شاًمٖمدر ويمذب»ذم )ب( و)ت(  (98)

 .شأو حي٩م وم٢مذا»ذم )ب( و)ت(  (99)

 .شهم٤مل»وذم )ت( شقم٤مل»)ب( وذم شسم٤مل»األصؾذم  (222)
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  (ًمٚمٗمتاااك)هاااالك  اشمٌااا٧م ياااد  -298

 

  (ٟمااامم دٟمااك)أُماا٤م اًمٗم٘مااػم ومٝمااق  

ـ شمااال ذم ىمااؾ هااق اهلل أطمااد   -299   وُماا

 

 سمٕمااد أهٚمااف اٟمٗماارد ـ أظمٚمااص ًمٙماا 

ـ احلااا٤مل واًمٗمٚماااؼ اًمٜمٍمااا وطم  -122   ًااا

 

ـ اًمقسمااا٤مل    واًمٜمااا٤مس قمّماااٛم٦م ُمااا

ـ اًمِمااٞم٤مـملم ووؾمااقاس ٟمجاا٤م   -122   وُماا

  

ٚماااغ اًمرضمااا٤م    وظمااا٤مشمؿ اًم٘مااارآن ٌي

 

 

                                                           
 .شُم٤مل اًمٖمٜمل»وذم)ت( شًمٚمٖمٜمك»ذم )ب(  (222)

 .شُت٤مم دـي » (أذم ) (221)
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 اًمرؤي٤م األًمٗمٞم٦م اًمقردي٦م ذم شمٕمٌػم

 

 (انصالج)تاب فً األراٌ ٔاإلقايح ٔ)انثاب انشاتغ ػغش(

ـ   -121  وذم األذان احلاا٩م ًمٚمٛماارء احلًاا

 

ـ   (ذم اًم٘مٗمااؾًمٚمٜمااد )   ،ٛماا٦م وفماا

 وهاااق ًماااذي ُمقوااإمف حمٛماااقد   -124 

 

 م ل جياااااقد ىمااااا٤مًمقا وذم احلاااااام 

ـ رأى ىمااااد زاده أو   -123   ٟم٘مّماااا٤م أوُماااا

 

 ومٝمااق سم٘ماادر اًمااٜم٘مص ضماا٤مر وقمَماا  

 إذا ٟمقى ،جادوا  (ُمـ)وُمـ حي٥م   -125 

 

 وداظمااااؾ اًمٙمٕمٌاااا٦م ذا ل حيٛماااادوا  

 وهااااق ولياااا٦م ًمٖمااااػم األهااااؾ   -126 

 

 ىمااادر سمٚماااقو اًمّماااقت ُمٜماااف وزم  

ـ  (٤ممّمظم)وهق   -127   دون وىمتاف وُما

 

ـ   ـ همااٌ  ي٘مااؿ صااالة ومٝمااق يٜمجااق ُماا

ـ رأى ي  -128   ٟمٙمااح  إمٛماار ُمًااجدً وُماا

 

 اُمااااارأة وىمٞماااااؾ سماااااره وواااااح  

 واًمٗماااارض واًمًااااٜم٦م واًمتٓمااااق    -129 

 

 يماااؾ ظماااػم جيٛماااع  تاقذم اًمّماااٚم 

 

 

                                                           
 .زي٤مدة ذم )ت( (224)

 .شواًمّمٚمقات اخلٛمس»ذم )ب(  (223)

 ش.ًمٙمٜمف ذم اًمَ٘مٗم ؾ»، وذم)ب( )ت( شًمٙمٜمف ذم اًمٗمٕمؾ»وذم )أ(  (225)

٧م ذم )ب( و)ت(. (226)  ًمًٞم

 .شظمت٤مم»ذم األصؾ و  (227)
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 انقاظً (سؤٌا)تاب فً  )انثاب انخايش ػغش (

ـ يااكم اًم٘مْماا٤مء وًمااٞمس أهااالً   -122  وُماا

 

 يااااٌغم سمٌمااااء ومل يٓم٘مااااف محااااال 

 واًم٘ماا٤ميض إن جيٝمااؾ وماارب اًمٜماا٤مس   -122 

 

 أو طمااااااؾ داراً وم٤مًمٓمٌٞماااااا٥م اآلد  

 واًم٘ماا٤ميض إن يٕماادل ومااذاك يٜمٕماازل   -121 

 

 وإن ىم٣مااا قماااغم ُماااريض يرحتاااؾ  

 

 تاب فً اإليايح )انثاب انضادس ػغش (

  ٦مقلياااااااًمومااااااٞمكم  إن أم أهاااااااًل   -124

 

  ٦موقمٛماااار همااااػم األهااااؾ ذم هن٤مياااا 

 وإن شمااااا١مم اُمااااارأة ومٙم٤مًمرضماااااؾ   -123 

 

 وىمٞماااؾ سماااؾ ومْماااٞمح٦م  ااا٤م حتاااؾ  

 

تاب فً انغًش ٔانقًش  )انثاب انضاتغ ػغش (

 ٔانُجٕو

 واًمِمٛمس ؾماٚمٓم٤من وما٢من يمًاػ فمٚماؿ   -125

 

 صمااؿ اهلٌااقط اًمٕماازل أو ُمااقت هجااؿ  

 واًمِمااااٛمس واًمٌاااادر مهاااا٤م أم وأب   -126 

 

 واًمِمااٛمس إُماا٤م زوضماا٦م وإُماا٤م ذهاا٥م  

 قمااغم اًم اارى  (ٟمزًماا٧م)وٟمٙمٌاا٦م إن   -127 

 

ـ يااارى    وىمٞماااؾ زوضمااا٦م سمااادار ُمااا

 ومٞمٝماا٤م ُمتااك  (كهمٜماا)وروم٘ماا٦م صمااؿ   -128 

 

 ىماااقم ذم اًمِمااات٤م ءطمٚمااا٧م قماااغم ومٜمااا٤م 

ـ ُمٚمااؽ وطمرهاا٤م ذم اجلًااؿ فمٚمااؿ   -129   ُماا

 

ااااٚمؽ    وإن صااااٗم٧م ًمٜماااا٤مفمر ومٞمًٜم

 
                                                           

٤مب. (228)  زي٤مدة ذم )ت( وؾم٘مط ُمٜمٝم٤م ًمٗمظ اًم

٧م ذم )ت(. (229)  ًمًٞم

 زي٤مدة ذم )ت(. (222)

 زي٤مدة ذم )ت(. (222)

 .شؾم٘مٓم٧م»ذم )ت(   (221)

 .شقمال» ذم )ب( (224)
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 اًمرؤي٤م األًمٗمٞم٦م اًمقردي٦م ذم شمٕمٌػم

 
 ذم رهاااط ؾماااٚمٓم٤من ويٜمجاااق وُمتاااك   -112

 

 ضمٚمٚمٝماااا٤م اًمٖمااااٞمؿ ومًاااا٘مؿ سمٖمتاااا٤م 

 ٚمااا٧م سمٕماااد زوال ذا اًمًااا٘مؿ دمومااا٢من   -112 

 

ـ ذم األُماااؿ  اااٚمٓم ـ يامصمٚمٝمااا٤م ًي  وُمااا

 وهاال اومتْماا٤مح إن سماادت ذم اعمٖماارب)  -111 

 

  (ًمٙمـ ًمذي اًمً٘مؿ ؿمٗم٤مء اًمقصا٥م 

ااااااا٤مومر آورد   -114  ـ ًي  سماااااااؼ عمااااااا

 

 اعمااقازرواًمٌاادر هااق  (اخلااػم)و 

 وُم ٚمٝماااا٤م اًمزهاااارة اعمااااريد سمااااؾ   -113 

 

 قمٓمااا٤مرد واعمِماااؽمي صماااؿ زطماااؾ  

 وًمٓمٗمٝمااا٤م سم٤مًمِماااخص قماااز زائاااد   -115 

 

 ويم٤مشمااا٥م اًماااديقان ىماااؾ قمٓمااا٤مرد  

 واًمًاااٞمػ ًمٚمٛماااريد صماااؿ احلاااذر  -116  

 

ـ زطمااؾ إذا ىمٞمااؾ    يمااؼم أٟمحااس  ُماا

 واعمِمااااااؽمي أوًمااااااف سماااااا٤مخلزان   -117 

 

 واًمزهاااارة اًمزوضماااا٦م ًمٚمًااااٚمٓم٤من  

 وؾماا٤مير اًمٜمجااقم صااح٥م اعمّماآمٗمك   -118 

 

 رىماااا٦م ومااااٞمٝمؿ ؿماااات٤من اًمنمااااوم٤م ووم 

 

 (اختالف)تًُ آدو ٔ)فً(تاب )انثاب انثايٍ ػغش (

 أػعائٓى

 واًمِماااٞمد جمٝماااقلً هاااق اجلاااد إذا   -119

 

 ىمٍماااا ويْمااإمػ وم٤مجلاااد يماااذا 

 وىمٞمااؾ ذم اًمِمااٞمد صااديؼ واحلاادث   -142 

 

 إن يماا٤من جمٝمااقلً قماادو ىمااد ٟمٙماا٨م  

  ُمالصاا٘م٤مً ومٝمااؿٛمااؾ حيواًمٓمٗمااؾ إن   -142 

 

 ًمألُماؿ ٟمٞما٤ماحلًٜم٤م د واًمٙم٤مقم٥م 

 يماااذا اًمٕمجاااقز وومتااا٤مت ؾماااٚمٛم٧م   -141 

 

 جمٝمقًمااا٦م قمٚمٞماااؽ دٟمٞمااا٤م ىماااد ٟمٛمااا٧م  

 
                                                           

 (.أذم ) ًمٞمس  (223)

 .شاًمِمٛمس»( أذم ) (225)

 .شهق»ذم األصؾ زي٤مدة  (226)

 زي٤مدة ذم )ت(. (227)

 زي٤مدة ذم )ب( و)ت(. (228)

 ًمٞمس ذم )ت(. (229)

 .( 268اجل٤مري٦م اًمٕمذراء، يمام ذم اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط )ص  (212)

 . شديٜم٤م»وذم األصؾ  (212)
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ـ أومْماااؾ   -144 ااا٤مء إن ضمٝمٚمااا  صماااؿ اًمًٜم

 

 ؾ ٝمااجيواًمٙمٝمااؾ ضمااد اعماارء طمٞماا٨م  

اااااا٤مء اًمَٕماااااا٤مُم واعماااااارأة   -143   وًمٚمًٜم

 

ـ األقمااداء    إن ضمٝمٚماا٧م ؿمااخص ُماا

ـ إن يم اااارن واخل اااا  -145    وضمااااده

 

ـ ُمالئٙماا٦م اهلل    ظمّمااصاجيٝمااؾ ُماا

 وَتااااارج اًمرؤيااااا٤م إمم اًمٜمٔماااااػم   -146 

 

 واًمٔمٝمااااػم  (اًمًااااٛمل)خ وواأل 

ـ   -147  ـ أو سماا٤مًمٕمٙمس يماال أب الوُماا  سماا

 

 سمٖمػم رء  (ؾمداً )ل شمذه٥م اًمرؤي٤م  

 واًمااارأس إن يٕمٔماااؿ وماااامل يزيماااق   -148 

 

 أو صاااا٤مر رأس  أؾمااااد وم٤معمٚمااااؽ  

 واًمااارأس ًمٚمرىمٞماااؼ ومٝماااق ؾمااااٞمده   -149 

 

 وم٤مًمزيااااد واًمٜم٘مّماااا٤من ومٞمااااف جيااااده  

 ويِماإم٨م ومٝمااق هااؿ واًمِماإمر إن يٙم اار  -132 

 

 ؿ وىمٞماااؾ سماااؾ ُمااا٤مل وؿماااح اطماااتٙم 

ااا٤مء زال احلٞمااا٤م   -132   وإن يااازل ؿمااإمر اًمًٜم

 

ـ ىمْمااااٞم٤م    واحلٚمااااؼ ًمٚمٗم٘مااااػم دياااا

ـ   -131  اااا٤مء ُمااااقت أزواج وُماااا  وًمٚمًٜم

 

ـ  (فٗمااومخٚم)ضم٤مهااد أو طماا٩م    طمًاا

 وُم ٚماااااف اًمت٘مّماااااػم واًمِمااااإمقر   -134 

 

 ن ـم٤مًمااا٧م وماااذا ُمِماااٙمقر إ ًمٚمجٞماااد 

 واًماااارأس إن سماااا٤من سمٖمااااػم  ب   -133 

 

  (اًمّمااح٥م) ًماارئٞمسومٝمااق ومااراق  

  ٝمااا٦مٌاجلو ٥َم َهاااذَ  واًمااارأس أًماااٌػ   -135  

 

 سمٙماااؾ وضمٝمااا٦م  ف(يمرسمااا)حماااؾ  

 واًماااٜم٘مص ذم احل٤مضمااا٥م ذم اًمتااازيلم   -136 

 

 واًمًاااٛمع واًمٓمااارف ىماااقام اًماااديـ 

 اًمٕمااالم قمااالم ُم٤مًماااف واًمٕمااالم و  -137  

 

 إن ـمٛمًاااا٧م ُمٕمّمااااٞم٦م وؿماااالم  

ٞمااا٥م واًمرُماااد   -138   وىمٞماااؾ سماااؾ وم٘ماااد طم

 

 أوًماااف سم٤مًمٕمّماااٞم٤من أو ؾمااا٘مؿ اًمقًماااد  

 زوج اًمرضمااااؾ  ٠مويااااؾواألذن ذم اًمت  -139 

 

 جلاااكم أو سمٜمتاااف واًمّماااقت صاااٞمتف ا 

 ظمِماااق  صاااقت اعمتاااقزم قمااازل   -152 

 

 وهمْمااااااف ًمٚمٛمت٘ماااااالم ومْمااااااؾ  

ااااااااااااا٤من أم وأب األو)  -152   ذن ًمإلًٟم

 

  (وىمٚمٌاااااف اعمااااادسمر اعمرشمااااا٥م 

 
                                                           

 . شاًمِمٛمس»ذم )أ(   (211)

٧م ذم )أ(  (214)  .ًمًٞم

 .شومخٚم٘مف»)ب( )أ( وذم   (213)

 .شاحلرب»ذم )ت(   (215)

 .شيمده»ذم )ب(   (216)

 .سمدون اًمقاو  شزيٜمتٝم٤م»ذم )أ( زي٤مدة  (217)

 ًمٞمس ذم )ب(. (218)
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 اًمرؤي٤م األًمٗمٞم٦م اًمقردي٦م ذم شمٕمٌػم

 
 ؿ األهاااؾ ٞمواألٟماااػ ضمااا٤مه أو قمٔمااا  -151

 

ـ وزم يمااا٤مًمٕمزل    ىمٓماااع ًمًااا٤من ُمااا

 ًمااااذي ؾمااااٚمٓم٤من ُمااااؽمضمؿ وهااااق   -154 

 

ااااا٤من    أو طمجااااا٦م واًماااااذيمر ًمإلًٟم

 ًمٚمٕمٌاااد صاااقن واًمِماااٗم٦م فوىمٓمٕمااا  -153 

 

  ٦مُمٕمروماااقماااقن ًماااف أو صااا٤مطم٥م ذو  

ااااا٤من   -155   وىمٞماااااؾ ذم األؾماااااٜم٤من ًمإلًٟم

 

  

 أهاااااؾ ومٜمااااا٤مب ىماااااٞمؿ اعمٙمااااا٤من  

 ألمصماااااااؿ اًم ٜم٤ميااااااا٤م أظماااااااقة   -156 

 

ـ ذم   ٜماااااااا٧م  اااااااا  واألب واًم

 ـمااقل اًمٌ٘ماا٤مء وـمااقل ٟماا٤مب صاا٤مًمح  -157 

 

 ومًااا٘م٤موـمقًماااف ؿمااالم ًمِماااخص  

 ذم اعمٜماااااا٤مم  تصمااااااؿ اًمرسم٤مقمٞماااااا٤م  -158 

 

ـ    واألقماااامم  ل(ظمقاسمااا٤مأل)أوًمااا

 ومااااا٤مًمٕمٚمق ًمألقماااااامم واًمٕماااااامت   -159 

 

 ال واخلاااا٤ملت واًمًااااٗمؾ ًمألظمااااق 

 وأول األ اس سم٤مألضمااااااااااااداد  -162 

 

 ذو رطمااااؿ يٕماااا٤مد  ٕمااااف(وم٘مٚم) 

ـ اًمٞمٛماااالم وم٤مًمااااذيمران   -162   ومااااام ُماااا

 

ااااقان   ـ اًمِمااااامل وم٤مًمًٜم  وُماااا٤م ُماااا

 قمٚمٛمااااقا أن وىمااااق  اًمٙمااااؾ اصمااااؿ   -161 

 

 األهاااااؾ  ءسمٕماااااد ومٜمااااا٤م ٤مؤهسم٘مااااا 

  ؿُ ٜم  ٖماااااااد ذم ياااااااد ومُٖماااااااشموإن   -164 

 

 وىمٚماااع سمٕماااض همااارم  (درهاااؿ) 

 أو ظم٤مصااؿ اًم٘مرسمااك وإن شمٗم٘مااد وُماا٤م   -163 

 

 قم٤مجلٝماااا٤م وماااإٌمض أهااااؾ قماااادُم٤م 

 واًمٓماااقل ذم اًمٚمحٞمااا٦م قماااز وهمٜمااا٤م  -165 

 

 ومٝماااااق قمٜمااااا٤م ةوإن دمااااا٤موز ه 

 واًمِمااااٞم٥م ًمٚمٗمتاااا٤م وىماااا٤مر وشم٘مااااك   -166 

 

 وذم ظمْمااااا٤مسمف اؾماااااتت٤مر ُمٓمٚم٘مااااا٤م  

ااا٤مء ومااارط اًمٖماااػمة   -167   واًمِماااٞم٥م ًمٚمًٜم

 

 وًمٚمّمااااااٌل همٛماااااا٦م وطمااااااػمة  

 ؾ ٝمااااواعماااارء إن قماااا٤مد ـمٗمااااؾ جي  -168 

 

 وىمٞماااااؾ دمدياااااد هور يٙمٛماااااؾ  

 ومٛمااااذٟم٥ميمقؾمااااًج٤م ٍمي ُمااااـو  -169 

 

 

 

 ـمٞماا٥م  (رزق) ءحٞماا٦م اًمًااقداٚمواًم 

  ٦مُمااااع اًمًااااقاد ىمٚماااا ةوظمياااا  -172 

 

 واًمِمااا٘مراء ىمٞماااؾ ذًمااا٦م ذم اًماااديـ 

  ٦مذُماااا٦م واألُم٤مٟمااااًمٚم واجلٞمااااد  -172 

 

 ٤مٟمااا٦مسمواًمٗماااؿ سمٞمااا٧م األهاااؾ واإل 

                                                             
 .شسم٤مإلظمقان» ذم األصؾ  (219)

 .شوم٘مٚم٧م»ذم األصؾ   (242)

 .شأراهؿ»وذم )ت(  شدراهؿ»)ب( )أ( وذم  (242)

 .شومامل»ذم )ت(   (241)

دٍ ذِم ضمِ  ﴿اجلٞمد اًمٕمٜمؼ يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: ( 244) ًَ ـ  َُم ٌ ٌؾ ُِم د:﴾]ٞمِدَه٤م طَم  .[5اعًم
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 ح ه (٤مًمٕمتؼ)سماو ب قمٜمؼ اًمٕمٌد   -171

 

ـ ذسماااح  سماااحذاواًماااذسمح فمٚماااؿ    عمااا

 ومٝمااق وماارج  (ًمٚمٛمٝمٛمااقم)واًمااذسمح   -174 

 

 ج واُماااارأة ىمااااد ذسمحاااا٧م شماااازو 

 واعمٜمٙمٌااااا٤من ًمٚم٘ماااااقي واًمٙمتاااااػ   -173 

 

اا٤مء واًمٔمٝماار ىماا٤مًمقا ًمٚمٙمتااػ  ـ اًمًٜم  ُماا

 يمٌاد (              ًك وُمٕما )ُمادسمٓمـ و  -175 

 

 سمٞمااااقت ُماااا٤مل واًمٙمٌااااقد اًمقًمااااد 

 واًمٕمْماااد  ىصماااؿ اًمٞمااادان ذم اًمٙمااار  -176 

 

 ىماااد ىمٞماااؾ ومٞمٝمااا٤م إظماااقة ووًماااد  

 وىمااااد شمٙمااااقن اًمٞمااااد ذم اًمت٠مويااااؾ   -177 

 

 ًمٚمحاااازن واًمنماااايؽ واًمقيمٞمااااؾ  

  اًمٜماااااقم وم٘مٓمٕمٝمااااا٤م إن دماااااز ذم  -178 

 

 ذاك ومااااااراق هاااااا١ملء اًم٘مااااااقم  

ـ   -179    (ها٤م ومٛمًااتح٥مرطمز)أوإن يٙما

 

ـ اًمااااذه٥م    سمنماااااه مخًااااامئ٦م ُماااا

  ٦موىمٓمااااع يٛمٜماااا٤مه يٛماااالم يم٤مذسماااا  -182 

 

  ٦موـمقهلاااا٤م ـمااااقل ودٟمٞماااا٤م هم٤مًمٌاااا 

 واًمّمااااٚمقات مخااااس األصاااا٤مسمع   -182 

 

 اًم٘مااا٤مـمع  ٞمااا٧ميٗموم٤مًمّماااٌح إ ااا٤مم  

 ذم اإلؿماااا٤مرة اًمٕمِماااا٤مءواخلٜمٍماااا   -181 

 

ـ قمٙمااااس اًمٕمٌاااا٤مرة    وُمااااٜمٝمؿ ُماااا

 ه األولد ًمإلظماااااااقان وهاااااااذأ  -184 

 

 

 

 ح واألطماازان نمااواًمّماادر سمٞماا٧م اًم 

 أو ًمٚمٗمًاااؼ (ٚمٝماااؿ)ًمومْماااٞم٘م٦م   -183 

 

ـ ومااارط    اًمٕمِماااؼواًمٗم٘ماااد ًمٚمٞمااادي

 ذم ؾماااقء ُمٙم٤مٟمتاااف ؿمااإمر وـماااقل   -185 

 

 هاااااؿ يمِمااااإمر أٟمٗماااااف وقم٤مٟمتاااااف  

اا٤مء  -186   يمؼماًمااذيمر )و واألوااٚمع اًمًٜم

 

 ذيمااار محٞماااد األصمااار   (وـمقًماااف 

 أو ذيمااار اًمِماااخص ذيماااقر وًماااده  -187 

  

ـ سمٕمااااده وم٘مٓمٕمااااف اٟم٘م   ٓماااا٤مقمٝمؿ ُماااا

 واألٟم ٞماااااا٤من اسمٜمتاااااا٤من أو حمااااااؾ   -188 

 

ـ يّمااااٖمر أٟم  ااااؾ وُماااا  ٤مه ذل  ٞمااااًٟم

                                                            
ٞم٧م ًمٞمس ُمقضمقدًا ذم )أ(  (243)  .هذا اًم

 . شاًمٕمتؼ»ذم )األصؾ( ( 245)

 .شًمٚمحقم»ذم )أ(  (246)

ـ شُمٕمك»ًمٞمس ذم )ب( و)ت( ىمقًمف: ( 247) ِلر  ، واعمٕمل ُمٗمرد أُمٕم٤مء وذم احلدي٨م قم ـُ ي٠َم يُمُؾ ذِم ُِمًٕمك َواطِمٍد َواًم َٙم٤مومُِر  »ىم٤َمَل:  اًمٜمٌَّ ُِم ي٠َم يُمُؾ اعم ١ُم 

 
ٍ
ٌ َٕم٦ِم أَُم َٕم٤مء  ( قمـ اسمـ قمٛمر.1262( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )5494رواه اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ).شذِم ؾَم

ًتح٥مرطمأ »، وذم )ت( ش ؾمتح٥م ازه٤م ومامرطمأ »وذم )ب( ( 248)  .ش زه٤م ومٛم

 .شًمٚمٖمؿ»ذم )ب( ( 249)

ـ  ِوٚمَعٍ ا »:  ىم٤َمَل َرؾُمقُل اهللِ :ىم٤َمَل  ، أَِ  ُهَري َرةَ َريِضَ اهللَُّ قَمٜم فُ  حِلَِدي٨ِم  (232) أَةَ ظُمٚمَِ٘م٧م  ُِم  وم٢َمِنَّ اعم َر 
ِ
٤مء ًَ ُصقا سم٤ِمًمٜمر تَق   ش....احلدي٨مؾم 

 (.2368( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )4442رواه اًمٌخ٤مري سمرىمؿ )

 .  شـمقل اًمذيمر ويمؼمه»ذم )ت(  (232)
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ـ اًمّمااٚم٥م وًمااد   -189  واًمٙمااؼم سماا٠مس ًمٙماا

 

 أو ىمااااارة أو ُمٝمجااااا٦م أو ُمٕمتٛماااااد  

 اًمٗمتاك  ( ٦ميمٌاراألهاؾ وو)اًمٗمخذ   -192 

 

 وـمقل اًمٔمٗمر ٟمٍم ىماد أشماك  (د)يم 

(ٛمارٕماًم)واًمًا٤مق أؾم٤مق اًمٗمتك اًم٘مقي   -192 

  

 

 ٤مة ل شمنااطمٞماا  (ومٜم٘مّمااف ٟم٘مااص) 

ـ طمديااااد ومٌ٘ماااا٤م   -191   وإن يٙمقٟماااا٤م ُماااا

 

ـ زضماا٤مج ومٝمااق ُمااقت أره٘ماا٤م   أو ُماا

 واًمٔمٗمااار ىمااادرة وإن ضمٚماااد ؾماااٚمد   -194  

 

ااد   ـ ُماا٤مل وشمًااؽم ىمااد ًٟم  ومااذاك ُماا

ااا  -193  ًِ  ـ ٛمَ صماااؿ هااازال اعمااارء وم٘مااار واًم

 

ـ صااا٤مر قمري   ٤مً دون أن ًاااُمااا٤مل وُمااا

اااا٤مً ي٘مااااؼم   -195   ياااارى ًمٕمرؾمااااف طمًًٞم

 

ـ ًماااف اًمٕماااروس شماااذيمر    وإن شمٙمااا

 ًااا٥م أو ؾماااٛمٞم٧م ومتٚماااؽ دٟمٞمااا٤م شمٙم  -196 

 

 واًمٌاااقل ًمٚمٗم٘ماااػم هاااؿ ىماااد ذهااا٥م  

  سم٘مدر ُما٤م ظمارج (ُم٤مل)ٜمٗمؼ وُمـ يٌؾ يُ   -197 

 

 وهماااا٤مئط ذم ُمقوااااع لق وماااارج  

 ًمٚمٛمريض وهاق ذم ؾماقا ء(اًمؼم)و  -198 

 

 ُمقوااإمف ُمااا٤مل يْماااٞمع ذم اهلاااقا  

 يماااااؾ احلٞماااااقان ُمااااا٤مل  ثورو  -199 

 

 يم٘مااااااادره ورحياااااااف يٜمااااااا٤مل  

 وسماااااقل طمٞمااااا٤مة ودود ٟمٛماااااؾ )  -422 

 

 ضمٝمااؾ(وسمااقل ـماالم وشمااراب  

 ًم٘مااادُم٤من اًمااارهط صماااؿ ُمااا٤م يااازد وا  -422 

 

اااتجدذم اجلًاااؿ أوًماااف سماااامل     ًي

ٌ ااااار أ  -421   ودُم٤مُماااااؾ أو ؾماااااٚمعواًم

 

 ذم اًمٕمٜماااؼ واًمٔمٝمااار دياااقن دمٛماااع  

 واًم٘مااالء شمقسمااا٦م ومااا٢من يمااا٤من ِمااار   -424 

 

 ُمـ ذٟم٥م وشما٤مب ُمٜماف ه  (قمقذم) 

ـ  فمٚمااؿ يمًاا٥م   -423   وقمااقده اًمرضمااق  ُماا

  

  وىمٞمااؾ سمااؾ يرضمااع ذم رء وهاا٥م 

 
                                                           

٦م»ذم األصؾ ( 231)  . شاًمٜمخر األهؾ ويٌم

 .شًمد»ذم األصؾ ( 234)

 . شاًم٘مٛمر»ذم األصؾ ( 233)

 . شوىمٓمٕمف ىمٓمع طمٞم٤مة »ذم )ب( ( 235)

 )ب( و)ت(.)أ( وًمٞمس ذم  ( 236)

قل»ذم األصؾ ( 237)  . شاًٌم

 ذم )ب(شم٘مديؿ وشم٠مظمػم .( 238)

 .شقمقىم٥م»ذم )ب()ت(  ( 239)

٤ٌَّمٍس َريِضَ اهللَُّ قَمٜم ُٝماَم ىم٤َمَل  ـِ اسم   حِلَِدي٨ِم  (252) ِلُّ  :قَم ٌَتِفِ يَم٤مًم َٙمٚم ٥ِم يَِ٘ملُء صمُؿَّ يَُٕمقدُ ذِم ىمَٞم ئِفِ  »:  ىم٤َمَل اًمٜمٌَّ  ش.اًم َٕم٤مئُِد ذِم ِه

خ٤مري سمرىمؿ ) ٚمؿ سمرىمؿ )1589رواه اًٌم  (. 2611( وُم
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 واًم٘مااالء إٟمٗمااا٤مق وىمااارض واًم ٛماااؾ   -425

 

  (خااااؾ)سمإذا شم٘مٞماااا٤م ومااااٞمام ًمااااف  

 

 تاب فً انُكاح

  ٓمااااالوٟماااا٤ميمح رائاااال  اعمٜماااال سم  -426

 

 ُمٜم٤مُمااااف وٟماااا٤ميمح األقمااااداء قمااااال  

  ااااؿ  وٟماااا٤ميمح اإلظمااااقان سماااارٌ   -427 

 

 اًمااذُمؿ  (ظمااقن)وىمٞمااؾ سمااؾ ذاك  

  ٦ماجل٤مرياااآليت واطمت٤مًمااا٧م اًمااادٟمٞم٤م   -428 

 

  ٦مُمٞمتاااااا٦م وذم ٟمٙماااااا٤مح اًمزاٟمٞماااااا 

 اعمحاارم  (ٟمٙماا٤مح)ُماا٤مل طماارام و  -429 

 

ـ ذم احلاااارم مل يرقمٝماااا٤م إ   ن مل يٙماااا

 وماااذاك طمااا٩م ذم اًمِماااٝمقر احلااارم   -422 

 

ـ ُم٤مشماااا٧م ومااااؼمٌ     ااااؿ  وإن شمٙماااا

 واًماااااذيمر اعمحااااارم يمااااا٤محلريؿ   -422 

 

 وٟماااا٤مل ٟمٍماااااً  ٟماااا٤ميمح اًمٌٝمااااٞمؿ  

 يٕمارف وىمادوهل اظمتالط األُمر إن   -421 

 

 طمًااد (دقمااو)يٙمااقن حمًااٜم٤مً إمم  

 وذات اًمٌٕمااااؾ  سماااا٤مءزٕمواعماااارأة اًم  -424  

 

 إن زوضمااا٧م سمنماااى سماااامل ضمااازل  

 

 

                                                           
 .شخيؾ»ذم )األصؾ(  ( 252)

 . شظمٞمقن»ذم )ب( ( 251)

 . شاـملوو»)أ( و)ب( و)ت(ذم ( 254)

 . شوهمد»ذم )ب()ت(( 253)
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 ً انًٕختاب ف

ـ يٛمااا٧م أو  -423  ًمااا٦م اعماااقت يااارى آوُمااا

 

ـ وإن شمًاااااؽما    ومٜمااااا٤مىمص اًمااااادي

 واعماااقت يمنااا اخلِمااا٥م دون آًماااف   -425 

 

 ومحاااؾ ُمٞمااا٧م ُمااا٤مل ؾماااح٧م ٟم٤مًماااف  

ـ ُمٚماااؽ   -426   ومحٚماااف يم٤معمٞمااا٧م ُمااا٤مل ُمااا

 

 قماادن إن وااحؽ  تواعمٞماا٧م ذم ضمٜماا٤م 

ـ شمزوضماااا٧م سمٛمٞماااا٧م   -427   ويمااااؾ ُماااا

 

 شماااٌغم سماااٜم٘مص اعمااا٤مل و اًمتِمااات٧م 

ا٤مء  ف(قمٓم٤مي)اواعمٞم٧م   -428   رضما٤مل أو ًٟم

 

 أؾما٤م  ٞما٧م(اعم)ُمـ ىمقُمف وم٢من ؿمٙمك  

  ةإمم أخ أو و ًمااااااااد واعم٘مااااااااؼم  -429 

  

ـ يٛمٌماا  اا٤م ىمااد خيااتٚمط سماا٤مًمٗمجر    ةُماا

 أو طمااااؾ ذم جمٚمااااس اًمااااذيمر وإن   -412 

 

ـ   ـ ؾماااج  زار اًم٘مٌاااقر ومٞمااازور ُمااا

ـ   -412  ـ ؾماااٙم  واًم٘ماااؼم دار ًمٚمزٟمااا٤م وُمااا

 

ـ    ذم اًم٘ماااؼم طمٞمااا٤مً ذاق ؾماااجٜم٤مً وحمااا

 وإن ياااارده ُمٜماااازلً ُمقشماااا٤مً ذيماااار   -411  

 

 ًمٜمٗمًااف اطمتٗماار (زان)اًم٘مااؼم دار و 

 أو ي٘مّماااااد اًمااااازواج سم٤مطمتٞمااااا٤مل   -414  

 

 وشماااااا٤مسمع اعمااااااقت ذم اًمٗمٕماااااا٤مل  

 يٗمٕمااااؾ ُم ااااؾ ومٕمٚمااااف ذم قمٛمااااره   -413 

 

ـ ىمااااؼمه    يمٜماااا٤مسمش قمٔم٤مُمااااف ُماااا

ـ يٛمااا٧م وذم هيااار حيٛماااؾ   -415   وُمااا

 

ـ أهاااالً    كم يااائمٗمااار وهاااذا إن يٙمااا

ـ   -416  ـ وماات ـ ياادوم  واًمااٜمٕمش رومٕمااف وُماا

 

  (ؾماجـ)وىمد ٟمج٤م اخل٤مرج ُمـ ىمؼم  

ـ ًمٚم  -417  ـ ٕمااازواًمااادوم  اب شمااازوي٩م وُمااا

 

ـ  (ين)   ُمع اعمٞم٧م يذق قمن اًمازُم

 

                                                           
 .شأقمْم٤مئف»)ب( و)ت( )أ( وذم( 255)

 .شاًمٙمػ»)ت( )أ( وذم األصؾ و ( 256)

 .شإن»)ب()أ( وذم  ( 257)

 .شؾمٙمـ»)ب( و)ت( )أ( وذم  ( 258)

 .شيرطمؾ»ذم )ب( و)ت(  ( 259)
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 انحًم ٔانشظاػح ٔانٕالدج)ٔيا نحق تزنك( فً تاب

  (ٟم٘مااؿ)ًمقاوااع اًمٖمااالم هااؿ و  -418

 

 وإن شمْماااع ضم٤مريااا٦م ٟم٤مًمااا٧م ٟمٕماااؿ  

ااا٤م   -419   واحلٛماااؾ ظماااػم ًمٚمرضمااا٤مل وًمٚمًٜم

 

 زاد واألٟم اااااك ذيمااااار وًمٞمٕمٙمًااااا٤م 

 ةرَ سمٛم ااااؾ واعَماااا وىمٞمااااؾ سمااااؾ ُم ااااؾ  -442 

 

 ة٤م ُمااذيمرشمٌااٞمض وضمًٝمااذم احلٛمااؾ إن  

ـ  وشمٚماااد  -442   األٟم اااك إذا أؾماااقد وُمااا

 

ـ ىمٓماـ (عِو )أُرع أو َو أر      ذم اًمًاج

ـ  (اعمريض)وقمقذم   -441   إن يرواع ًماٌ

 

ااا٤مء يُ   ـ ًماااف ومااارج اًمًٜم ـ ٖم  وُمااا  ٚماااٌ

ـ ذيمااار   -444   وىماااد يٜمااا٤مل ومرضمااا٤مً واسمااا

 

 ٤مُمااااؾ رأت هلاااا٤م ذيماااار حلياااا٠ميت  

ـ ومااا٤مًمٕمال   -443  ـ  هلااا٤م اسمااا  وإن رأشماااف ُمااا

 

ـ  وهماااػم   حتاااٌال شمااالم إن رأت ًمااا

ـ   -445  اااج ـ ًي اااَؾ سمويماااؾ ُمااا   حااازن ٌي

 

ـ   ـ اًمٓمريااؼ وااؾَّ  (يْمااع)وُماا  قماا

 واًمارضمؿ ؾما٥م  كموىمٞمؾ ُماـ حياٌس سُما  -446 

  

ـ    يمااذب  ُمااـواًمًاا٥م ىمتااؾ وجياا

 

 تاب فً األسض ٔيا ٌتصم تٓا

 واألرض إن شمٕمااارف زواج قمااا٤مزب   -447

 

ـ ضم٤مٟمااا٥م    أو ضمٝمٚمااا٧م ومًاااٗمر ُمااا

ـ حيٗماار ومااذاك يٛمٙماار   -448   واألرض ُماا

 

 واعمااا٤مء إن خيااارج ومااارزق حييااا 

ـ وشم٘ماااك   -449   واًمرووااا٦م اخليااااء ديااا

 

 واًماادار دٟمٞماا٤م اعماارء وم٤مًمْمااٞمؼ ؿماا٘م٤م  

اااوُماااده٤م قمُ   -432   هٚماااؽ وـم٤موهيااا٤م ر ٛم 

 

ـ يّمااٚمح ًمٚمٛمٚمااؽ ُمٚمااؽ    وإن يٙماا

ـ   -432  ٌئاااار ي٘مااااؼموؾماااا٤ميم ٞماااا٧م سم  اًم

 

 رد يم٤مًمٌااا٤مب طمااالم يٙمنااا ٜمٗماااإن ي 

اا٤مب إن يّمااٚمحف ٟمجاا٤مر ؿمااٗمل   -431   واًٌم

 

ـ ويٗمااال   ـ حيًاا ـ سمٜمااك سماا٤مًمٚمٌ  وُماا

 
                                                           

 زي٤مدة ذم )ت(.( 262)

 .شوؾم٘مؿ»)ب( و)ت()أ( وذم ( 262)

 . شراوع» األصؾ ذم( 261)

٘مٞمؿ»ذم )ب()ت( ( 264)  . شاًم

 . شيزو»ذم )ب( ( 263)

٤مسمؼ. ( 265) ٞم٧م اًم ؾ اًم ٞم٧م ذم )ب(و)ت( ىٌم  هذا اًم
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 ؽ ٚمِ واجلااص واآلضماار ذم ًمٔمااك ؾُماا  -434

 

 واخلًػ واًمزًمازال فمٚماؿ ُماـ ُمٚماؽ  

 واحلاا٤مئط اًمِمااخص اجلٚمٞمااؾ وُمتااك  -433 

 

ااا٘مط سمااادار ومٝماااق ُماااقت سمٗمتاااك    ًي

ـ ذم فماا٤مهر اًماادار ؾماا٘مط   -435   وماا٢من يٙماا

 

 ومّماا٤مطم٥م اًماادار ًمااف اعمااقت اًماات٘مط  

ـ شمااداظمؾ اًماادار ومٝمااق ؾماا٘مؿ   -436   وإن يٙماا

  

 وهااادم دار هم٤مئااا٥م ومٞمٝمااا٤م هجاااؿ  

 إن يمااا٤من ذم فم٤مهرهااا٤م ىماااد وىمٕمااا٤م   -437 

 

 أومجٕما٤م  (ومً٘مؿاًمدار )وإن سمداظمؾ  

ـ رىم٤مهااا٤م زهااادا   -438   واًمااادرضم٤مت ُمااا

 

 وقمااااده٤م هاااال اًمًااااٜمقن قمااااددا  

  ٟمٓماؼ إن ( ٞمٕم٤مً )واألرض واًمّم٤مُم٧م   -439 

 

 وسم٤مًمنمااا ذقمااا٤مً ومٝماااق طماااؼأسمااا٤مخلػم  

 

  
 

                                                           
 .شؾم٘م٤مم»ذم )ب( و)ت( ( 266)

 .  ش ًٕم٤م»ذم )ب( و)ت(  (267)
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 تاب فً انغجش ٔانثًاس

 واًمِماااجر اًمرضمااا٤مل واعمااا٤مل اًم ٛمااار   -452

 

 صاااؾ فمٝمااار أوذواًمٙمااارم واًمٜمخٚمااا٦م  

ـ  (اًمتالم)واًم ٛمر واًمرُم٤من و  -452   طمًا

 

ـ    واًمٙمرُمااا٦م اعمااارأة ُمااا٤م هلااا٤م صمٛمااا

ًٌااا  -451  ـ ضمٜمااا٤م واًمتااالم رـم  ٤م ٟمااادم عمااا

 

 واًمٕمٜماااا٥م األؾمااااقد هااااؿ وقمٜماااا٤م  

ـ ُمتااك قُماا  -454  ـ ُمٚمااؽ ًمٙماا  د وميااب ُماا

 

 ُمٚماؽ  ُم٤مل ىمد (اًمٖمّمـ)واًمتلم أقمٜمل  

ـ  واًمتااالم ًمأليماااؾ  -453   واًمٕمٜمااا٥مأُمااا

  

  ٞمٕماااااف ُمااااا٤مل ورزق مل يٕمااااا٥م  

 ويمااااؾ أضمٜماااا٤مس اًمزسمٞماااا٥م رزق   -455 

 

 دوماااااؼاًم امر ظماااااػم وأظميااااا 

 ٗمر اًمااا امر ؾمااا٘مؿ ل اًمرـمااا٥م وأصااا  -456 

 

اااؼ واألشمااارج ومٝماااق ُمًاااتح٥م    واًمٌٜم

 ء )يااذم(٤ميمااذًمؽ اًمتٗماا٤مح واًم٘م اا  -457 

 

 واعمااار واًم٘مااا٤مسمض  واحلااا٤مُمض هاااؿ  

 ل طماا٤مُمض اًمتٗماا٤مح واًمٕمِماا٥م ٟمٕمااؿ   -458 

 

ااػم واًم ااقم     )يااذم(واجلاازر اًمتًٞم

  (مها٤م ُما٤مل وضما٤م)واًمًٚمؼ واحلٚمق   -459 

 

ـ ضمٜماااا٤م شمٗم٤مطماااا٦م شمزوضماااا٤م    وُماااا

ـ ذا زوضمااا٦م  -462   ومٝماااق وًماااد  وإن يٙمااا

 

اااااٌف ًمٚمااااا امر هٙماااااذا ورد    واًٟم

ـ   -462   اقمتٛماار  (ؿمااؿ شمٗم٤مطماا٦م)ويمااؾ ُماا

 

 وىمٞمااااؾ ذم اًمتٗماااا٤مح مهاااا٦م اًمٌنماااا  

ـ راء اًمتٗماا٤مح ذم اًمٙمااػ ٟمجااح   -461   وُماا

 

اات٤مٟم٤مً ٟمٙمااح   ـ ؾماا٘مك أرواا٤مً وسًم  وُماا

ااا٤مشملم ضمٜمااا٤م  -464   م رُ أو طُمااا تصماااؿ اًمًٌ

 

 وىماا٤مـمع اًمرحياا٤من ىمااد يٖمِماا٤مه هااؿ  

 ؿ واًماااؼم واًمِمااإمػم واًمًٛمًاااؿ يَمااا  -463 

 

 ى واجلاقز ُما٤مل ُماـ قمجاؿ رزىم٤ًم طماق 

ـ قماارب ويمنااه ؾماا٥ٌم   -465   واًمٚمااقز ُماا

 

 ذها٥م  (رزق ُمـ)ٞمظ واًمٜمرضمس ٖمًمٚم 

 
                                                           

 . شٌؼاًمٜم»)ب( و)ت( )أ( وذم ( 268)

 . شاًمٕمْمق»ذم )ب()ت(( 269)

 . شٟمدم»ذم )ب(( 272)

 . شٟمدم»ذم )ب(( 272)

 .شاًمٖمٜمل سمال وضم٤م»ذم )ب( و)ت(( 271)

 . ششمٗم٤مطم٦م ؿمؿ»ذم )ب()ت( ( 274)

 . شورق أو»( أذم )( 273)
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 واًمًاااٜمٌؾ األظميااا واًم٘مااار  ٟمٕماااؿ   -466

 

 يم ااااػمة واًماااازر  أقمااااامل األُمااااؿ  

 واًمااااااازر  ذم ُمقوااااااإمف هور   -467 

 

 ف ذور وااااااإموذم ؾماااااااقى ُمق 

 واحلااارث شمااازوي٩م وؾمااا٘مل اًمااازر    -468 

 

 وأظميااا ذم احلااا٤مل اشمٌااا٤م  اًمنمااا   

 شمٕمٚماااااؼ واًمٌٓماااااٞمد ذم  أو ٟمٓمٗمااااا٦م  -469 

 

 همااااػم األوان ُماااارض وإن ظمٗماااال  

 وذم األوان ومٝمااااق ـمٞماااا٥م اًماااارزق   -472 

 

 ة  اًمٗمااااردة أٟم ااااك ومًااااؼ ٠مواًمٙمٛماااا 

ـ   -472   واًمااااارزق ذم يم ػمهااااا٤م يمااااا٤معم

 

ـ    واًمااااقرد ُماااا٤مل أو هور سماااا٠مُم

 وؾماااا٤مئر اًمٌ٘مااااقل ومتٜماااا٦م وهااااؿ   -471 

 

 يم٤مهلٜماادسم٤م واًم٘ماارط  واجلاارضمػم همااؿ  

  

 )َٔحْٕا(تاب فً انجثال

 الل اًمٙمرُماااا٤م صمااااؿ اجلٌاااا٤مل واًماااات  -474

 

 ذم اًمٜماا٤مس ىماادراً ُماا٤م قمٚماا٧م إمم اًمًااامء 

ـ رىم٤مهااا٤م   -473   أو يٕماااز  (٤مد)ؾماااوُمااا

 

ـ قمجااااز   ـ رىمااااٞمٝم  واًمٕمجااااز قماااا

 قمن ُم٤م ـمٚم٥م  (ُمـ)وذم اًمً٘مقط   -475 

 

 وىمااد يٙمااقن ؾمااخط ر  واًمٖمْماا٥م  

ـ ؾمااٞمد وُمٚمااؽ ـمااقد  -476   ىمااقد ُماا

 

 (ؾم١مدد)سم٤م صح٤مب واًمّمخر واًمرُّ  

 واحلٗمااار ذم اجلٌااا٤مل ؿماااٖمؾ سمتٕمااا٥م   -477 

 

 ُمًاتح٥م )ومٕماؾ(ؿ اًمٜمزول قمٜماف صم 

 

 

                                                           
 زي٤مدة ذم )ت( .( 275)

 .شؾم٤مد»ذم األصؾ  ( 276)

 .شُمٜمف»ذم )ب( و)ت( ( 277)

 . (114اًمٓمَّقد هق اجلٌؾ اًمٕمٔمٞمؿ. خمت٤مر اًمّمح٤مح )ص( 278)

 . شومٝمق  »ذم )ب( و)ت( ( 279)

 . ش هدد»ذم )ب( ( 282)
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 او ٔانثحش ً  ٔانح  (انًطش )تاب فً 

 ورمحاااا٦م اهلل قمااااغم األرض اعمٓماااار   -478

 

 

 

 

 

 

 

 

 رطماااذوإن خياااص ُمقوااإم٤مً ومٝماااق  

 واًمٕمًاااؾ  ضماااد ريااا٤موىماااد يٙماااقن   -479 

 

 واعمـ إن يٛمٓمر ومٝماق ظمّما٥م ىماد ٟمازل  

 وُمٓمااار اًمًاااٞمقف ظمٚماااػ وٟم٘ماااؿ   -482 

 

 وُمٓمااار اًماااؽماب واألطمجااا٤مر هاااؿ  

 واعم٤مء اًمٙمدر  (اًمٓملم)واخلقض ذم   -482 

 

 واًمقطمؾ ظمقض اهلاؿ واحلازن اعميا  

 ومااارزق ـمٞمااا٥م  كواعمااا٤مء إن صاااٗم  -481 

 

 ٓمااا٥م خيومّماااٝمر أو طمااا٤مز ذم اًمااادار  

 يااٜمٝمض )ومْمااد( كـمٖمااواعماا٤مء إن   -484 

 

ـ يمااؾ اعمخاا٤موف  (السمااـ)و  ُماا

 اًمقوااااااااااااااااااااااااااااااق

 

 

  اعمٖمتًاؾىمدر احلر يا١مذي  (اًمِمخص)و  -483

 

ـ يٜمجااق   ـ ذم اًمًااج   إن همًااؾسمااف وُماا

ـ ًمااف اعماا٤مء همٛماار )و  -485   اًمااذل يٚم٘مااك ُماا

 

 واعمٌماا ومااقق اعماا٤مء شم٘مااقى ووـماار  

 وهاااق همااارور سمااا٤مُمرئ  ىماااد ومًااا٘م٤م   -486 

 

 ٤م همرىمااوارشمٙماا٥م اًمٓمٖمٞماا٤من ؿمااخص  

 واًمٌحااار ؾماااٚمٓم٤من ودوٟماااف اًمٜمٝمااار   -487 

 

 ؾمااا٤مر سماااف سماااامل اًمًاااٚمٓم٤من ينااا  

ـ   -488  ااا٤مب (و اًمٜمجااا٤م)واًمًاااٗم  ايمًت

 

ـ     ظماااا٤مُب سمااااؼم ورايماااا٥م اًمًااااٗم

  ٦م ضم٤مريااالمواًمٜمٝمااار ؾماااػم واًمًاااٗم  -489 

 

  )طم٤مٟمٞمااا٦م(ا أو هااال أم ذـ عمااا 

 

                                                           
 . ش اًمٖمٞم٨م»)ت( ( 282)

 . شاًمٓمٞم٥م »ذم األصؾ ( 281)

 . ش ىمّمد »ذم األصؾ( 284)

 . شاألُمـ»(أذم )( 283)

خـ»ذم )ب( ( 285)  . ش اًًم

 . ش ًمٚمٜمج٤مة أو »ذم )ب( و)ت( ( 286)

 .شظم٤مئٜم٦م»ذم األصؾ ( 287)

٤من شطم٤مٟمٞم٦م»وُمٕمٜمك   .(4/472اًمٕمرب ): أي قم٤مـمٗم٦م وُمِمٗم٘م٦م، يمام ذم ًم
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ـ ريمااا٥م   -492  وىمٞماااؾ سماااؾ ؾماااٗمٞمٜم٦م وُمااا

 

 شمٕماا٥م ٌحاار(اًم)ؾمااٗمٞمٜم٦م مل دماار ذم  

 يمًااا٥م  ئااارحيااارز ُمااا٤م سموُمًاااتؼ   -492  

 

 اه وم٤معماااا٤مل ذهاااا٥م ارُماااا٤ملً وإن  د 

اااقة احلاااامم هاااؿ   -491  ٞماااؾ اًمًٜم ـ ىم  وُمااا

 

ـ سمٜم٤مهاااا٤م ومٝمااااق   زان سماااا٤محلرم وُماااا

اااؾ ُمٜمااا  -494    ظمااارج  فوىماااد ٟمجااا٤م ُمٖمًت

 

  وذم اقمتداًماااااف اقمتااااادال وومااااارج 

 ه اًمٌاااا٤مرد ومٞمااااف سمنمااااى ؤوُماااا٤م  -493 

 

 وُماااااا٤مؤه إن زاد يماااااا٤من وم٘ماااااارا  

 

 تاب فً األعشتح ٔانهثٍ

 واخلٛمااار ًمٚمٛمًاااٚمؿ ؾماااح٧م اعمااا٤مل   -495

 

 اًمٜمااقال  (ؾمااٚمس)واًمًااٙمر ُماا٤مل  

 وُمزضمٝمااا٤م ؿماااٌٝم٦م ُمااا٤مل طميااات   -496 

 

  (قمٍمات)وظمدُمٜم٤م اًمًٚمٓم٤من  ام  

 ًاااٙمر ُمٙمااا٥م اًمًاااٙمران دون ٜموي  -497  

  

ـ هناااار    وومتٜماااا٦م ذم ذ اااا٤م ُماااا

  (قمادا)ر يم٤مؾم٤م،ؿ ص٤مروا دِ وُمـ يُ   -498 

 

 ؿمااخص زهاادااًمااراووق وىمٞمااؾ ذم  

ـ األًمٌااااا٤من  -499   ويمٚماااااام طماااااؾ ُمااااا

 

 ٤منْماااُمااا٤مل طماااالل يم٤مًمٔمٌااا٤م واًم 

 واًماااذي٥م واًمٙمٚمااا٥م وهااار واًمٜمٛمااار   -322  

 

 أًم٤ٌمهناا٤م األُمااراض واخلااقف اعمياا  

ـ اخلٜمزياااار ُماااا٤مل يااااذه٥م   -322   وًمااااٌ

 

ـ ينماااسمف يْمااآمرب   وقم٘ماااؾ ُمااا

ـ األُ   -321  ـ ُمٚماااؽ وًماااٌ  ؾماااقد ُمااا٤مل ُمااا

 

ـ األوماااراس    ُمااا٤مل ىماااد ُمٚماااؽ وًماااٌ

ـ محااػم اًمااقطمش ومخااػم وٟمٕمااؿ )  -324   وُماا

 

  (وٟم٤مل ُما٤ملً ُماـ رأى األًمٌا٤من دم 

ـ حيٚمااا٥م ذم اًمٜماااقم دُمااا٤م   -323   ويماااؾ ُمااا

 

ـ ٟمٕمااااؿ ومر اااا٤م ىمااااد فمٚمااااام    ُماااا

 

                                                           
ح٥م »ذم األصؾ( 288)  . ش اًًم

 . (276، زُمٕمٜمك ؾمٚمس: أي ؾمٝمؾ اًمقصقل، يمام ذم خمت٤مر اًمّمح٤مح )صشُمٜمؽ»ذم )أ( ( 289)

 . ش قمٓمرت»ذم)ب( ( 292)

٧م ذم )ب( . شقمداأ»)ت( األصؾ ذم ( 292)  وًمًٞم

ـ )ت( ىمقًمف: ( 291)  . شدم»ًمٞمس ذم)ب( ،وؾم٘مط ُم
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 )ٔأعثآْا(تاب فً انخٍاو

ـ شميااب ًمااف اخلٞماا٤مم سمااؾ   -325  يٛمٚمااؽ ُماا

 

 أوشم٤مدهاا٤م ذم اًمرُمااؾ شمٙمااذي٥م األُمااؾ  

 اًمٗمًاآم٤مط واًمنااادق (ُم ٚمااف)و  -326 

 

 و اخلٌاااا٤م واًمٙمااااؾ ضماااا٤مه وماااا٤مئؼ أ 

 اًمِماٝمداء  (ظمٞما٤مم)واخلٞمؿ اًمٌاٞمض   -327 

 

 

ٜماااااال زواج محاااااادا    وىمٌاااااا٦م شم

 

 (انثٍاب)تاب فً 

 اًمٗمقز واًمٌٞمض اًمت٘ماك (اًم ٞم٤مب)ظمي  -328

 

 فمٚمااااؿ اعمٚمااااقك ُمٓمٚم٘ماااا٤م ووؿمااااٞمٝم٤م  

 القمااعمٕمتاا٤مد و  ( طماازن)ًااقد اًمو  -329 

 

 ُماا٤مل طمااال واًمٗماارا د شم٘مااقى واًمااؼُم  

 ؾمااا٘مؿ واًمّماااٗمر واحلٛمااار احلريااار  -322 

 

ـ هلاااؿ    وهااال ألهاااؾ احلااارب زيااا

اااااا٤مء زيٜماااااا٦م ذم األمحاااااار  -322   وًمٚمًٜم

 

 وًمٚمرضماااا٤مل يااااقم قمٞمااااد سمنماااا  

 س اًم ااااقب ُمٕمااااػمة وهااااؿ َٟمااااودَ   -321 

 

(اًمٖماٜمؿ)وأضمقد اعمٚمٌقس ُماـ صاقف  

  

 
ـ واًمٙمتااا٤من ُمااا٤مل يمااا٤مًمقسمَ   -324  ر واًم٘مٓمااا

 

 وُم ٚماااف احلريااار أيْمااا٤مً واًمِمااإمر  

  ٦مواًمٖمااااازل واًمٗمتاااااؾ وزم اًمٕمٛمااااا  -323 

 

  ٦موؿماااااد طمٌاااااؾ ؾماااااٗمر  ٛمااااا 

اٛمقا ُماالذ  (٤مءٌا٘ماًم)وًمٌِم٧م وا  -325   ًي

 

 واًمتاااا٤مج ُمٚمااااؽ اًمٕم٘مااااقد طمٙمااااؿ  

 

                                                           
 زي٤مدة ذم )ت( .( 294)

 . ش ودوهن٤م»ذم )ت( ( 293)

قر »)ب( و)ت( )أ( وذم  (295)  . ش ىٌم

٤مس وٟمحقه »ذم)ت( ( 296)  . شاًمٚم

 . ش اًمٚم٤مس »ذم )ب( و)ت( ( 297)

 . شومٝمق  »ذم )ب( و)ت( ( 298)

 . ش اًمٜمٕمؿ»ذم )ب( و)ت( ( 299)

 . ش احل٤مء» األصؾ ذم( 122)
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 (حف ٔانفشطانثضػ ٔانه  )تاب فً 

ااااا٤م  -326  ط يماااااؾ أطماااااد دٟمٞمااااا٤مه سًم

 

 يماااام هاااق  (وـمٞماااف وٟمنماااه) 

اا٤مء   -327   واًمٚمحااػ اًمرضماا٤مل واًمٗماارش اًمًٜم

 

   (٤مًاُمٚمؽ أؾميراًمن)واًمٗمرش ذم  

 يااار طمٞمااا٨م يٕمااارى ؾماااٗمرواًمنااا   -328 

 

 ٔمٗماااار وإن رىماااا٤م اعمٜمااااؼم أهااااؾ ي] 

 وهااااق ولياااا٦م وهمااااػم األهااااؾ   -329 

 

 ُمٕمااااارض ًمٚمّماااااٚم٥م أو ًمٚماااااذل  

ااا٤مء  -312  ـ ًٟم  صماااؿ اًمٜم٘مااا٤مب واًم٘مٜمااا٤م  ُمااا

 

 اًمرؤؾماا٤مء  ر(ضمااقا)يمااام اعمٜم٤مديااؾ  

 [يمااذا اًمقؾمااا٤مدات وأول ؾماااٗمرا  -312 

 

 ًمالسمااااس اعمااااداس ؾماااا٤مر أو ها  

 رض ُمااوؾمااقده٤م األُمااقال واًمّمااٗمر   -311 

 

 واخلي ٟمٞماؾ اًمٕمٚماؿ أو ٟمٞماؾ اًمٖمارض  

 ٝمؿ قماااؼم ْماااسمٕمواحلٛمااار زيٜمااا٦م و  -314 

 

ـ  سماااا٤مُمرأة    ٟمٔماااار  يمحًااااٜمف عماااا

ـ خيٚماااع ٟمٞماااؾ ول يااا  -313     ٦مواًمٗمااارد ُمااا

 

 أو وصااااا٤مي٦مأو ذيمااااا٦م خيٚماااااع  

 وىمٞمااؾ ظمٚمااع اًمٜمٕمااؾ سمٓمااالن اًمًااٗمر   -315 

 

 وًمااٌس ظمااػ ُمااع ؾمااالح دومااع ذ  

 ذم   (ًمااٌس اخلااػ)ودوٟمااف هااؿ و  -316 

 

   (اًمّماٞمػ)ومّمؾ اًمِمت٤مء ظمػم ُماـ  

 

                                                           
ط واًمٚمحػ وهمػم ذًمؽ»)أ( ذم( 122)  . ش اًمٚمحػ »ف، وًمٞمس ومٞمٝم٤م ىمقًمشوٟمحقمه٤م»و ذم )ت(  شوهمػم ذًمؽ»)ب( زي٤مدة: وذم شاًمًٌ

 . ش ٤موٟمنمه ٤مٓمٞمٝموم »ذم )ب( و)ت( ( 121)

 . شاًمن ُمٚمؽ أؾم٤مء »ذم األصؾ ( 124)

 . ش ضمقاز»ذم األصؾ ( 123)

 . أ(ذم ) ًمٞمس  (125)

ف»ذم )ب( و)ت( ( 126) ف»وذم )أ(  شًمًٌ  .شوًمًٌ

 . ش اخلريػ»ذم )ب( ( 127)
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  ٦من اخلاااػ سمٕماااض اعم٤مؿماااٞمإوىمٞماااؾ   -317

 

اااف       (٦مذم اجل٤مريااا ريماااقب)ومٚمًٌ

ـ يٖمااازل هم  -318   يااا٥م أشماااك ٤موىماااؾ عمااا

 

اا٦م اًمٗمتااك    وىمٓمااع ؾمااٚمؽ ـمااقل همٌٞم

 ل صااا٤مًمح ياااذم اواًمرضماااؾ اًمٖمااازَّ   -319 

 

ااا٤مء ٟمٕماااؿ    وُمٚماااٌس اًمرضمااا٤مل ًمٚمًٜم

 اًمٖمزل   (ؾّموم)واًمٕمٙمس مل حيٛمد و  -342 

 

 ًمٙماااااؾ ذات محاااااؾ    ضم٤مريااااا٦م 

 

  )َٔحِٕ(انضالح )انذسع ٔ(تاب فً

ـ واًمًااالح دومااع ذ   -342  اًماادر  طمّماا

 

 واًم٘ماااقس واًمتااا٤مج واحل٤مُماااؾ ذيمااار  

 اًماقشمر   (ؿماد)واًم٘مقس رطمٚم٦م وإن   -341 

 

ـ همااػم رُماال ؾمااٝمٛمف ومٝمااق ؾمااٗمر    ُماا

 واًمٜمااااز  زقمااااؿ ل يااااتؿ  فوىمٓمٕماااا  -344 

 

  وُمااده قمٛماار إن اًمرُماال قمٚمااٞمٝمؿ 

 ويمتااا٥م اًمًاااٚمٓم٤من رُمااال األؾماااٝمؿ   -343 

 

ـ رُماا  ٜماادق ىمااذف ُماا   لواًمرُماال سم٤مًم

 ذيماار   (حل٤مُمااؾذم اًمٜمااقم )ح ُمواًماار  -345 

 

 ف ًمٗماااظ صااادر وهاااق سماااال ؾماااٜم٤مٟم 

 صا٤مطم٥م  (ح أخ أوُموىمٞمؾ ذم اًمار)  -346 

 

ـ سم٤مًمًاااٜم٤من ًمٗماااظ صااا٤مئ٥م    واًمٓمٕمااا

 اًمٓمااا٤مًمؼوؾماااٗمرة األىماااالم قماااقد   -347 

 

 ّماااٚمت٤م ًمًااا٤من ٟمااا٤مـمؼ ُمواًمًاااٞمػ  

 

                                                           
 .شذم اجل٤مري٦م ريمقسمف»ذم )ب( و)ت( ( 128)

ٗمٞمٜم٦م، يمام ىم٤مل شمٕم اِريَةِ ﴿٤ممم:وُمٕمٜمك اجل٤مري٦م أي اًم ُْؿ يِف اْْلَ ــَا    [.22احل٤مىم٦م:﴾]إِكَّا دََّا ضَغَا ادَْاُ  َْحَْؾ

 .ش ومْمؾ»ذم )ب(  ( 129)

 .(أ)زي٤مدة ذم ( 122)

 زي٤مدة ذم )ت(.( 122)

 . شُمد»ذم )ب( و)ت(  ( 121)

ٞم٧م، ُمع شم٘مديؿ وشم٠مظمػم، وهق ذم )ب( يمذا: ( 124) ؾ اًم ٞم٧م ذم )ب( ىٌم  هذا اًم

 ه قمٛمر إن اًمرُمل قمدموُمد   واًمٜمز  وىمٓمٕمف قمزم ل يتؿ 

 .شاًمٜمز »قمغم شىمٓمٕمف»)ت(إل أٟمف ىمدم )أ( وويمذا ذم 

 . شًمٚمح٤مُمؾ ذم اًمٜمقم»ذم )ت(( 123)

 . شواًمرُمح ىمد ىمتؾ أخ و » ذم )ت(( 125)
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 ماًمًٞمػ ُماقت األ  (ٟمّمؾ)ويمن   -348

 

 وىماااا٤مئؿ اًمًااااٞمػ ُمااااقت اًمٕمااااؿ  

 ؿماااخص سماااف شم٘مٚمااادا ياااكم وىماااد   -349 

 

 اوذيماااااار حل٤مُمااااااؾ إن أهمٛمااااااد 

 ٤مُمااؾ واًمٖمٛمااد إن يتٚمااػ ومٛمااقت احل  -332 ا

 

ااااؾ ومْماااا٦م يمااااالم اًم٤ٌمـمااااؾ    وٌٟم

 واًمريماااا٤مب واإليماااا٤مف واًمنااااج   -332 

 

اااا٤مء طمٞماااا٨م ل دواب    هاااال اًمًٜم

 

 الختاب فً انجٕاْش ٔانحهً ٔاَ

  وًم١مًماااا١م يااااٜمٔمؿ ىمااااقل رسمٜماااا٤م  -331

 

ـ أو يمااااالم طمًااااٜم٤م    وٟم ااااره اسماااا

 واًمٙم اااااارةووماااااارده ضم٤مرياااااا٦م   -334 

 

    (شمًااتٙمره)ورؤياا٤م ذهاا٥م ًك همٜماا 

 وظماااا٤مشمؿ سمااااا٤مًمٗمص ذات ُمٜمٔمااااار   -333 

 

ااا٤مء  ـ اًمًٜم  يم٘مااادرة ذم اجلاااقهر  ُمااا

ااااقة اًمٞماااا٤مىمقت واعمرضماااا٤من   -335  واًمًٜم

ااااااااااااااااااااا٤من:    (29)الًٟم

 

ـ ظمتٛمااااف اًمًااااٚمٓم٤من    ووماااا٤مق ُماااا

ًٌاا  -336   يااكم   (ُمٚمااؽ)٤م وماا٢من خيااتؿ ذه

 

   (وم٤مضمٕمؾ)أوُمـ طمديد أو رص٤مص  

 ولياااااا٦م واااااإمٞمٗم٦م واخلاااااا٤مشمؿ  -337 

 

ـ ًمااااف محااااؾ همااااالم ىماااا٤مدم    عماااا

 ؾماااٚمٓم٤من دوام اعمٚماااؽ   )ىمٞماااد(و  -338 

 

ـٌ واًم٘مٞمااد دِ   ـ  ياا اال زيماال)قماا    (ٌٟم

 اًمٖمارضإسمٓما٤مل األؾماٗم٤مر وهق ًماذي   -339 

 

ـ ىمااٌض    صمااؿ اًمٙمتاا٤مب دون ظمااتؿ ُماا

ـ ىمٌاااؾ اًمًاااٚمٓم٤من ٟمااا٤مل اًمٓمٚمٌااا  -352    ٤مُمااا

 

    ٤موهااق خيااتؿ صاادق وقمااد ىمرسماا 

 
                                                           

 .شٟمٕمؾ»ذم )ب( و)ت(  ( 126)

ـ  ذَهَ ﴿ًمٕمٚمف يٕمٜمل ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (127) ـ  أؾََم٤مِوَر ُِم َن ومِٞمَٝم٤م ُِم ظُمٚمُقهَن٤َم حُيَٚمَّق  ٍن يَد  ٤ٌَمؾُمُٝمؿ  ومِٞمَٝم٤م طَمِريرٌ ضَمٜم٤َّمُت قَمد 
ًم١ُماً َوًمِ [،  واعماراد 44وم٤مـمر:﴾]٥ٍم َوًم١ُم 

 هٜم٤م اًمزيٜم٦م.

ًتٙم رة»(  ذم )أ( 128)  .ش ُم

٤م»ذم )ب( و)ت(  (129) ًً  . شُمٙم

ؾ»ذم )ت( ( 112)  . شيٌ٘م

 .  شوومٞمف»ذم األصؾ  (112)

 .ش اًمديـاًم٘مٞمد صم٤ٌمت ذم»وومٞمف:  يِمػم إمم طمدي٨م أ  هريرة شواًم٘مٞمد دـي»، وىمقًمف شىمري٥م يزيمل»ذم )ب(  ( 111)

 (.1164( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )7227رواه اًمٌخ٤مري سمرىمؿ )

ٞم٧م ًمٞمس ذم )أ( (114)  .هذا اًم
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ـ رأى  صااااحٞمٗم٦م ذم يمٗماااااف   -352  وُماااا

 

 ُمٓمقياااا٦م ومٝمااااق دًمٞمااااؾ طمتٗمااااف  

ـ   -351  ـ ذهااا٥م زٟماااده سموُمااا  ؾماااقار ُمااا

 

 وشمٕمااا٥م  ٤م٦م أصااا٤مب يمرًهاااأو ومْمااا 

ـ   -354   ل ٤مخاااواخلٚم ٚم٩مُماًمااادُ ذم واًمًاااج

 

 وذم احلااااااكم ٟماااااا٤مومع اًمرضماااااا٤مل  

 ىمااااااالدة وظماااااا٤مشمؿ وقم٘مااااااد   -353 

 

 ل يٕماااد   (هاااـ)واًم٘مااارط هماااػم 

ااااا٤مء زيٜمااااا  -355    ٦مويماااااؾ طماااااكم ًمٚمًٜم

 

  ٦مواًمٙمٜماااز ومٞماااف اًمٕمٚماااؿ واًمًاااٙمٞمٜم 

ـ  ٗماااظٚمًماوضمٞماااد اًمااادراهؿ   -356   احلًااا

 

ـ ه وشمٚمااااؽ ذم اًمٍمااااة    ُماااا١مُت

 ومٙمٚمٝمااا٤م  زهمااالً  ٧موطمٞماا٨م يم٤مٟمااا  -357 

 

 ًمٗمااااظ ردى واًمٗمٚمااااقس ُم ٚمٝمااااا٤م  

 أو اًماااااديٜم٤مر  واًمااااادرهؿ اًمٗمااااارد  -358 

 

ـ خمتاااا٤مر   ـ طمًاااا  ًمٚمح٤مُمااااؾ اسماااا

ـ سمااؾ يااد شمٖمااؾ ٖمااواًم  -359     ؾ ٟم٘مااص اًماادي

 

ـ زًمااؾ   ًمااذي اًمّمااالح ذاك يمااػ قماا

ـ حل٤مُماااؾ وإن   -362   صماااؿ اًمنااااج اسمااا

 

ـ    ـمٗماااك سمٛمٜمااازل اًمٕمٚمٞماااؾ ىماااد دومااا

   ُماا٦م(اخل٤مد)صمااؿ ومتٞمٚماا٦م اًمناااج   -362 

 

ـ يم٤مُتاااادًمٚماااا    ٦مار أن حتاااارق وماااادي

 واقماااؼم سمٕمااازل ذي وليااا٦م يااارى   -361 

 

 رسماااااام هى وضمٝمااااا٤مً سمٛمااااارآة و 

 يااا١مصمرواؾماااتخٚمػ اخلااا٤مدم وماااٞمام   -364 

 

 وهاااال ًمٖمااااػم زوضماااا٦م أو ؾمااااٗمر  

 ُما٤مل يٕمتاؼم   (اًمتٕمٌاػم)واًمٙمحؾ ذم   -363 

 

اااؼ اًم   ؾ اًماااذيمر ٞم اااواعمِ  قٗمااا٤مٜمواًمزٌئ

اا٤مءٕمٛمااؾ واًمٗمْماا٦م اًمٌٞمْماا٤مء ومل شمُ   -365   ًٟم

 

ـ يااذ   تٞماا٥م سماالم اًمرؤؾماا٤مء قم٤م ا وُماا

 وىماااد يااااكم واًمّماااٗمر واحلديااااد أ  -366 

 

 واًمرصاااااا٤مص يمٚمااااااف ُمٗمٞمااااااد أ 

  اًمًاااٗمقد واًمٙمااا٤مٟمقنو درواًمِ٘مااا  -367 

 

ـ   )اًمٕم٘مٞمااااؼ(ىمااااقام دار    دياااا

ـ صماااؿ أواين اعم٤مء  -368  ااا٤مء وُمااا  وىماااع ًٟم

 

 ذم طمٗماااااارة أو ذك أو خمااااااؽم   

                                                            
 .ششمٚمؽ»ذم )ت(  ( 113)

٤من اًمٕمرب )( 115) ـ ُمٜمٔمقر ذم ًم  (: زهمؾ اًمٌمء زهماًل، وأزهمٚمف: صٌف دومًٕم٤م، وجمف. 6/53ىم٤مل اسم

 .شاخل٤مُمدة»ذم األصؾ  ( 116)

ػم»، وذم األصؾ شاًمت٠مويؾ»ذم )ت( ( 117)  .شاًمٕمٌت

ًمًٗمقد:طمديدة ذات ؿمٕم٥م ُمٕم٘مٗم٦م ُمٕمروف يِمقى  ٤م اًمٚمحؿ،  ٕمف ؾماٗم٤مومٞمد، يماام ذم ًمًا٤من اًمٕمارب ا ( 118)

(6/176.) 

 (.23/91واًمٙم٤مٟمقن: هق اعمقىمد، يمام ذم ًم٤ًمن اًمٕمرب )

 . شاًمٕمتؼ»ذم )ت( ( 119)
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 أو ؿمااااٌؽ ومااااذاك ُمٙماااار اعمٙمااااره   -369

 

 اعماااارةواإلسماااارة اعماااارد وسماااا٤مخلرم  

 

 تاب فً انُاس ٔفؼهٓا

 ٥مإن يمااااا٤من هلااااا٤م هلٞماااااواًمٜمااااا٤مر  -372

 

 سماااادار ىمااااقم إهناااا٤م ظماااارب 

 وُمتااك   (طماارق)واًمٜماا٤مر سم٤مًمٚمٝماا٥م   -372 

 

 يم٤مٟماا٧م ُمااع اًماادظم٤من وماا٤مهلقل أشمااك  

ـ أوىماااده٤م ًمٚمٌماااء  -371   واهمتااا٤مب ُمااا

 

 وم٤مًمرؿماااد سمٕماااد اًمٖمااال  يدًمٚمٝمااا أو 

 وهاال ُمتااك حتاارق ًمٌاا٤مس أو سماادن   -374 

 

ـ    واًمٙمااال واًمنماااار وم٤مًمٙماااؾ ومااات

ٞماااع ذم األقمٞمااا٤من   -373   وهااال ٟمٗمااا٤مق اًم

 

 اًمًاح٧م ُماـ اًمًاٚمٓم٤من  واجلذوة 

 طمااا٩موؿمااإمٚم٦م سم٤مًمٌااا٤مب ل حتااارق   -375 

 

 رس أو وماارج وهاال سمقؾمااط اًماادار قماا 

 يماال هيادي هاادا   (اًم٘ما٤مر)وُمقىماد   -376 

 

ـ حيٛمااادا    سمااا٤مًمٕمٚمؿ أو ذم ؿمااا٤مر  ًمااا

 ـمالب ُمااا٤م هاااق  اًمزٟمااادأواًم٘مااادح ذم  -377 

 

  هُ آظماااا٤مف وماااا٢من ٟماااا٤مر سماااادت ر 

 ًمااااازواج ىمٚمااااا٧م أو ٟمٗم٘ماااااف اأو   -378 

 

ـ      (يِمااٝمده)أو ىماادح ؿماا٤مهد عماا

 أو ظم٤مصااؿ اًمنماايؽ واًمٜماا٤مر اًمتااال   -379 

 

 شمقىماااد ذم اًمتٜماااقر ٟمّمااا٥م احلٞمٚمااا٦م  

 

 

                                                           
ـ )أ( ( 142) ٞم٧م زي٤مدة ُم  .هذا اًم

 .شطمزن»ذم )ب( و)ت(  ( 142)

ـ اجلٛمر، يمام ذم خمت٤مر اًمّمح( 141)  (.٤66مح )صاجلذوة: اًم٘مٓمٕم٦م ُم

 .شسم٤مًم٘مٗمر»ذم )ب( و)ت(  ( 144)

 .شيِمت٘مف»،وذم )ت( شيِم٘مف»ذم )ب(  ( 143)



          

 األًمٗمٞم٦م اًمقردي٦م ذم شمٕمٌػم اًمرؤي٤م
77 

 ً انضحابتاب ف

 ىماا٤مًمق اًمًااح٤مب ُمٚمااؽ سماا٤مجلقد قمااؿ   -382

 

 وسمٕمض هماٞمؿ ُماـ طماقى ٟما٤مل احلٙماؿ  

 واًمٖمٞمااا٨م واًمًاااح٥م همٞمااا٤مث رسمٜمااا٤م   -382 

 

ـ رىم٤مهااا٤م ٟمااا٤مل قمااازاً    ٜماااكُمُ ووُمااا

 وسس اًمًاااااح٥م اًمًاااااقد ردا  -381  

 

ـ رأى قماااغم اًمريااا٤مح ىمٕمااادا    وُمااا

اااٚمؽ   -384   ؾمااا٤مومر سم٤مًمٜمجااا٤مح أو ىماااد يًٜم

 

 ذم اًمًاااٗمر اًمٌٕمٞماااد ذم قماااز اعمٚماااؽ  

 

 تاب فً انخٍم

 ويمٜماااز ىوىماااق  (قماااز)واخلٞماااؾ   -383

 

 وٟم٘مّماااٝم٤م ٟم٘ماااص ضمٜماااقد شمٖمااازوا   

 ٟمحاق اًمنااج واًمٕمٜما٤من   (يمٜم٘مص)  -385 

 

   (اًمٓمٖمٞماا٤من)اًمٗماالء ذم  حامجلااذم او 

 سمنماااا سمخااااػم إن هت روياااادا او  -386 

 

 ورايمااا٥م ذم اًمًااآمح ٟمااا٤مل يمٞمااادا  

 اخلٞمااؾ قمااز وٟم٘مااؾ  (٤مح) ااوذم   -387 

 

ـ ظمٞمااؾ ٟماازل   ـ إمم احلااامر قماا  وُماا

 حلاااامر إن قمااادل أسمٓماااؾ قمزُمااا٤مً وا  -388 

 

 قمٜماااف إمم اخلٞماااؾ ومٕماااز ىماااد طمّماااؾ  

 ورايمااا٥م األسمٚماااؼ قماااز واؿماااتٝمر   -389 

 

 يماااذاك رايمااا٥م اعمحجاااؾ األهمااار  

 ويماذب   (همدر)واًمٗمرس اًمٌحري   -392 

 

 ٥م ٚمِاااورايمااا٥م اًمْمااإمٞمػ هااا٤من وهمُ  

 ىماقي   (اًمًامن اعم٤مل واعمٙما٨م)وذم   -392 

 

ـ طمااقي  ًك واًمًااقد واًماادهؿ همٜماا   عماا

 وذٟمااااا٥م اعمريماااااقب ًمٚمًاااااٚمٓم٤من   -391 

 

 ومٝماااااق ومرىمااااا٦م األقماااااقان  إن زال 

 
                                                           

 . شظمػم»ذم )ت(( 145)

 .  شيمٜمٖمص»ذم األصؾ  (146)

 .شاًمٕمّمٞم٤من»ذم )ت(  ( 147)

ف. اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمطشاجلامح»وُمٕمٜمك   (.176)ص :  قح اًمٗمرس إذا همٚم٥م رايٌم

 .شضمٜم٤مح»و)ب( و)ت( ذم األصؾ ( 148)

 .شٟم٘مص»ذم )ت(  ( 149)

ٛملم اعم٤مًمقذم اعمٙمت٥م»)أ( ذم ( 132) ٛملم اًمٕمز واًمٙمٛم٧م»)ت(  وذم شاًًم امن»، ويمذا ذم )ب( إل أن ومٞمٝم٤م شاًًم  .شاًًم
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 واًمّمااٗمر ُماارض اًمًااٛمد واًمٗماارس   -394

 

 ٝماؿ قمارضواًمِم٘مر طمًاـ اًمادـي ُمٕم 

 اًمزوضماااا٦م أو ظمّماااا٤مم سمرذوٟمااااؽ   -393 

 

 ومااااا٢من شمٌٕماااااف ومااااا٤مرق اًمٖماااااالم  

 ٤من قمجااااؿ صمٜمااااوالذواًمٗماااارد ذو   -395 

 

 ؿ عمااذو ضمٜمااقن و  ( اجلٛمااق)صمااؿ  

اااؾ سمٙم ااارة اًماااذٟم٥م   -396   ويم ااارة اًمًٜم

 

 سمؾ ىمد ل حي٥م   (اًمٖمر) فوذم احلرو 

 

 (انثغال)ب فً تا

 واًمٌٖماااااؾ واًمٌٖمٚمااااا٦م أول ؾماااااٗمرا   -397

 

 ًمرايمااااا٥م إذا دًمٞماااااؾ طمياااااا  

  ٤ماً واًمًاااقد ُمااا٤مل واًمٌٝماااأو قمااا٤مىمر  -398  

 

ـ و ااا٤م    ذم احلٛمااار واًمٌٞمْمااا٤مء طمًااا

 واًمّماااٗمر ؾمااا٘مؿ أو  ااا٤مل ورشمااا٥م   -399 

 

 دراك اًمٓمٚماااا٥م إوذم ٟمتاااا٤مج اًمٌٖمااااؾ  

 ورايمااا٥م اًمٌٖمااا٤مل ُم٘مٚمقسمااا٤مً همااادر  -522 

  

ـ أًم٤ٌمهناا٤م قمناا وذ    واًمنمااب ُماا

 

 (انجًال)تاب فً 

 اجلامل واًمراقمل طمٙماؿ  (ورايم٥م)  -522

 

 أؾمٗم٤مر يمام اًمٌخ٧م قمجاؿ  واًمٌخ٧م 

 وهمػمهااا٤م قمااارب وحلٛمٝمااا٤م ؾمااا٘مؿ   -521 

 

 يماااؾ اًمِماااحؿ ُمااا٤مل ذو قمٔماااؿ آل 

 
                                                           

 . شاجلٛمقح»ذم )ب()ت( ( 132)

 .شاًمٕمز»ذم )ب(  ( 131)

 .شاًمٜمٕم٤مل»ذم )ت( ( 134)

 .  شاإلسمؾ»ذم )ت(  (133)

 .شوُم٤مًمؽ»ذم )ب( و)ت( ( 135)

ـ اإلسمؾ، يمام ذم خمت٤مر اًمّمح٤مح )ص( 136) خ٧م: ٟمق  ُم َرةَ وذم طَمِدي٨ِم  (288( واًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط )ص43اًٌم ىَما٤مَل  :ىَما٤مَل  ،َأِ  ُهَري 

٤م» : َرؾُمقُل اهللِ ِؾ اًمٜم٤َّمِر مَل  َأَرمُهَ ـ  َأه  اسُمقَن ِ َا٤م اًمٜمَّا٤مَس  :ِصٜم َٗم٤مِن ُِم ِ ٌََ٘ماِر َيي  َٟما٤مِب اًم  ٌم َُمَٕمُٝمؿ  ؾِمَٞم٤مٌط يَم٠َمذ  ا٤مٌء  ،ىَمق  ًَ
َوٟمِ

٧ِم اعم ٤َمئَِٚم٦مِ  ،٤مئِاَلٌت ُمَ  ،ُِمِٞماَلٌت  ،قَم٤مِرَي٤مٌت  ،يَم٤مؾِمَٞم٤مٌت  ٌُخ  ٜمَِٛم٦ِم اًم  َـّ يَم٠َمؾم  َٜم٦َّمَ  :ُرُءوؾُمُٝم ـَ اجل  ظُمٚم  َن ِرحَيَٝما٤م ،َل َيد  َوإِنَّ  :َوَل جَيِد 

ػَمِة يَمَذا َويَمَذا ًِ ـ  َُم  ش.ِرحَيَٝم٤م ًَمُٞمقضَمُد ُِم

 (.1218رواه ُمًٚمؿ سمرىمؿ )
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 وىمٞمااااؾ إن حلٛمٝماااا٤م ًمااااٞمس  ر   -524

 

 واجلٛماااؾ اعمٛمٚماااقك طمااا٩م أو ؾماااٗمر  

ااا٤مب ذي ؾمااا٘مؿ   -523   واجلٛماااؾ اعماااقت سٌم

 

ـ ٟم٘ماااؿ    وىمااا٤مهر اًمٌٕماااػم يٜمجاااق ُمااا

ـ رأى أن سمٕمااااا  -525   همٚمٌاااااف  اػمً وُمااااا

 

 شمٌٕمااااف أ أو قماااادواً امطمااااذره ؾماااا٘مً  

 واإلسمااااؾ اًمتاااال ُمِماااا٧م ىمٓماااا٤مرا   -526 

 

 جمٝمقًماااا٦م همٞماااا٨م مهاااا٤م ُماااادرارا 

 

 تاب فً انثقش

 واإلٟماا٤مث ذم اًمٌ٘ماار  ()والٍ واًم ااقر   -527

 

 ؾمااٜمقن واًمّمااٗمر ُمااع احلٛماار طمااذر  

 إن يم ااارت وذم  اًمًاااامن اخلّمااا٥م   -528 

 

ـ اًمٖمااال   ب دواجلاا ءواًمْماإمػ ومااٞمٝم

 ٜم٘مااااا٤مروومتٜمااااا٦م ذم اًماااااٜمٓمح و اًم  -529  

 

  سم٘ماا٤مرواحلٙمااؿ ذم اجلاا٤مُمقس يم٤مأل 

ـ همٜماًك و (اًمًٛمـ)واحلٚم٥م و  -522   اجلاٌ

 

 ـ ًااهمااالم طم (اًمٗمحااؾ)يمااام  ذ 

ـ وااد ريمااقب األؾمااقد   -522   واًمٗمااقز ُماا

 

 اًمٕماازل أوظمناا رديواًمااٜمٓمح أُماا٤م  

 سمٕمض اعماقر وًمٞما٤م   (كقمر)وُمـ   -521 

 

 ُمااا٤م ُرقمٞمااا٤مقماااغم أٟمااا٤مس ؿمااا٤ميمٚمقا  

 

 تاب فً انحًٍش

 ٤مًمااااف احلااااامر اًمٗمتااااك وُم دُّ ضَماااا  -524

 

 ٤مًمْماااإمػ واًمتٗمااااري٩م ل خيتاااا٤مر وم 

 صمااااؿ اعم٘مااااٞمؿ إن قمااااال اًمٌٝمااااٞمام   -523 

 

 ٟمجااا٤م ؾماااٚمٞمام(أو أصاا٤مسمف ظماااػم) 

 
                                                           

٘مر .( 137) ؾ سم٤مب اًم  ذم )ت( ىمدم سم٤مب احلٛمػم ىٌم

٧م ذم )أ( .( 138)  ًمًٞم

 .شيم٤مألٟمٕم٤مك»ذم األصؾ  ( 139)

 . شاًمِمحؿ»ذم )ت( ( 152)

 .شقمٚمقم»وذم )ب( سمٕمده٤م شاًمٕمجؾ»)ت( و )ب()أ( وذم ( 152)

 .شرأى»ذم األصؾ  ( 151)

 . شأص٤مب ظمػًما و»ذم )ب( ( 154)
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 وـمٛمااس قماالم اًمٕمااػم ُماا٤مل ُمٜمزاا   -525

 

 سمٕماد اًمٚماٌس  (سماذيمره)إن رضمٕم٧م  

  كصماااؿ وـمٖماااوذم محاااػم اًماااقطمش إ  -526 

 

 ًمٖماكقمـ فمٝمار هاذا أو  ىؿمخص هق 

 ٞمااااؾ حيٛمااااد يمَ واًمٕمااااػم ُمٍمااااي٤مً و  -527 

 

ـ ٟم   ًاااقة وؾماااقد ؾمااا١مددواألشمااا

 واومت٘ماار  (اًمٕمٚمٞمااؾ)وُمقشمااف ُمااقت   -528 

 

اًمٕماػم  (صاقت)ُمـ قمٜمف هيقى صمؿ  

 ذ 

 

 وماا٢من يٕمااش يرضمااع صااالح احلاا٤مل   -529

 

 وذم اعمٝم٤مزياااااؾ رضمااااا٤مء اعمااااا٤مل  

ٕماااف أو يْمااا  -512  ـ ٌي  ع ُمٜماااف اومت٘مااار وُمااا

 

 ذيمارًمٚمحاٌغم  (اًمقطمش)صمؿ احلامر  

 

 ٕحظ ٔأجُاصّتاب فً ان

ـ ؾَماا  -512   فِ ٤م سمِاآمَ واًمٚمٞماا٨م ؾمااٚمٓم٤من ومٛماا

 

ـ اًمًاااٚمٓم٤من ذم قم٘م٤مسماااف    حياااذر ُمااا

 وأيمااااؾ حلٛمااااف  ٌؽ ٚم ااااورأؾمااااف ُمُ   -511 

 

ـ اًمًاااٚمٓم٤من ىمدرطمجٛماااف    ُمااا٤مل ُمااا

ـ اًمًاااٚمٓم٤من  (ودره)  -514   ُمااا٤مل ُمااا

 

 ذو  تاااا٤من  (اًمٚمٌااااقة)وٟماااا٤ميمح  

 واًمٗمٝمااااد واًمٜمٛماااار قماااادو فماااا٤ممل   -513 

 

 ومااارزق ىمااا٤مدم  دواًمٗمٝماااد إن صااا٤م 

ـ ُمٚمااقك اًمٕمجااؿ   -515   واًمٗمٞمااؾ وااخؿ ُماا

 

  (ٟمٗمٕمااف ذو قماادم ذأو  ُمااٜمجؿ ؿماا٤م) 

 ف ُٛمااأم  وُمااا٤مل ؾماااٚمٓم٤من قمٔماااٞمؿ قمَ   -516 

 

 وضمٚمااااااده وؿماااااإمره وحلٛمااااااف  

 ورايماا٥م اًمٗمٞمااؾ قمااغم اًمٜماا٤مس ُمٚمااؽ   -517 

 

 وُمٚماااؽ يٕمٚماااقه ذم احلااارب هٚماااؽ  

 وىمتٚماااف ذم اًمٜماااقم ىمٝمااار أقمجٛمااال   -518 

 

 وإن قماااااري ومااااا٤مُمرأة مل شمٙمااااارم  

 

                                                           
 .  ، وهمػم واوح٦م ذم )ت(شيذيمره»ذم )ب(  (153)

٘مٞمؿ»ذم )ت( ( 155)  . شاًم

 . شُمقت»ذم )ب(  (156)

 . شاًمنمج»ذم )ت( ( 157)

 . شورده»صؾ ذم األ( 158)

 . شاًمٚمقسم٦م»ذم األصؾ ( 159)

 . شذو قمدم »سمدل شذو خمدم»، وذم )أ( ُم ٚمٝمام، إل أن ومٞمٝم٤م شأو وخؿ ؿم٤من ٟمٗمٕمف ذو قمدم»ذم )ب( و)ت(( 162)
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 ـمٚم٘ماااا٤م  اورايماااا٥م اًمٗمٞمااااؾ هناااا٤مرً   -519

 

 واًمٗمٞمااااؾ ذم همااااػم حمٚمااااف ؿماااا٘م٤م  

ٌتاا٧م  (ىمتااؾ)واًمٗمٞمااؾ   -542   اُماارأة ُماا٤م صم

 

 شمٕمٜمتاااا٧مُمااااع زوضمٝماااا٤م ىمٌٞمحاااا٦م  

 ورايماااا٥م احلٜمزياااار ـماااا٤مب ىمٚمٌاااا٤م   -542 

 

ـ ىمٜمااا٤م األهاااكم ٟمااا٤مل ظمّمااا٤ٌم    وُمااا

 وؿماااإمره واًمٕمٔمااااؿ ُماااا٤مل طماااارم   -541 

 

 أولده سمااااااااا٤مهلؿ  ٧م  ًَماااااااااوأور  

 ًمٚماذسمح وطمِما٤ًم ي١ميماؾ  (ي ر)وُمـ   -544 

 

 ٟمٗمٕمااا٤مً ًمإلُمااا٤مم حيّماااؾ  (ػمي ااا) 

  ٦ماًم٤ٌمهمٞمايٍما يما٤مًمقطمش وا٤مه٤م وُمـ   -543 

 

 ٦ما ضم٤مرياقمٜماد اًمِمإمر (اًمقطمش)و 

ـ اًم٘مٗمااا٤م ٟمٙماااح ٚماااويم  -545   ام ياااذسمح ُمااا

 

ااا٦م فموذسماااح دسماااًرا    يّماااح  ءطوٌٞم

  اًمِمإمرو٧م سمٜماًمٚمح٤مُماؾ  ػِمواخل  -546 

 

 ووسمااار ـ وسمٓماااواجلٚماااد واًم٘مااارن  

 ُمـ اًمقطماقش اعما٤مل ُماـ سمٕماد ٟمّما٥م   -547 

 

اا٤مء شمٕماا٥م   ـ اًمًٜم  واًم٘متااؾ ًمٚمٔمٌاا٤م ُماا

ـ فمًٌٞماا واًمااريؿ  -548    ك٤م رُمااهااؿ صمااؿ ُماا

 

ـ يمُ    ُمااا٤م رَ سم٤مًمّماااٞمد ٟمااا٤مل اُمااارأة ُمااا

ـ ر  -549  ٞماا٤م أؾماا٤م كُمااودون صااٞمد ُماا   ءفم

 

ا٤م   ءسم٤مًم٘مذف واألرٟما٥م ُماـ أدهاك اًمًٜم

 ًمااٞمس هلاا٤م قمٝمااد ول شمرقمااك اًمااذُمؿ   -532 

 

ـ أصااا٤مب ٟمٞماااُؾ    هاااؿ  ووًماااده٤م عمااا

ـ دين   -532   واًمٙمٚمااااا٥م واااااد ُمٕمٚمااااا

 

 واجلاااارو ُمٜمٝماااا٤م وًمااااد ُمااااريض  

ـ اًمٙماااالب   -531   واًمٌاااٞمض واًمٌٚماااؼ ُمااا

 

  اًمًقد ُماـ األقماراب (ذم)قمجؿ يمام  

 واًمٜمااااٌح  اٝماااا٤م ىمٝماااار اًمٕماااادٛموحل  -534 

 

 ٗماااظ ًماااٞمس ومٞماااف رسماااح ذم اًمٜماااقم ًم 

  امقمٚمجاا٤مً أقمجاا (اًمّمااٞمٜمل)ل  وأور   -533 

 

 وذم يماااالب اًمّماااٞمد ظماااػم وٟماااام  

ـ صااٞمده٤م ىمااد أىمٌٚماا٧م   -535  ـ ُماا  وإن شمٙماا

 

 ٦م ىمااااد سمٓمٚماااا٧م ٕمٞمِمااااوم٢مهناااا٤م ُم 

 

                                                           
 . شؾىمت» األصؾ و)ت(ذم ( 162)

 . شيِمؽمي»ذم )أ( ( 161)

 .  شيِمػم»، وذم)ت(شهيٞم٩م»، وذم )ب(شيِمٞم٥م»ذم )أ(  (164)

 .شاًمْمٌل»ذم )أ( و)ب( و)ت( ( 163)

 .(2249اخلِمػ: وًمد اًمٔمٌل أول ُم٤م يقًمد، يمام اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط )ص( 165)

٤من اًمٕمرب )( 166) ي ؿ سمٙمن اًمراء اعمِمددة: اًمٔمٌل األسمٞمض. ًم ـ اجلزور. واًمرر ٘مك ُم ي ؿ سمٗمتح اًمراء اعمِمددة: اًمٜمّمٞم٥م ي  .(3/474اًمرَّ

 )ب( و)ت( .)أ( وًمٞمس ذم ( 167)

 . شاًمْمٌل»ذم )ت( ( 168)
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ا٤م و  -536   (أظمٞما٥م)واًمْمٌع أمحاؼ اًمًٜم

 

ـ ياااذه٥م    وحلٛمٝمااا٤م ؾماااحر وًمٙمااا

 واًمْماإٌم٦م اًمٕمرضماا٤مء قمجااقز ذات ذ   -537 

 

  رٝموارث ذم اًمِما (اًمٕماذر)واًمٚمٌـ  

 ٜماااا٨م ًمااااص هااااق أو خمواًماااادب   -538 

 

  واًمااذئ٥م ًمااص هماا٤مدر ُمًااتخ٨ٌم 

 يماااذب قماااغم رائٞماااف  سماااؾؾ ٞماااوىم  -539 

 

ـ اًمااااذئ٥م اعمخاااا٤مف ومٞمااااف    وًمااااٌ

 رخ اًماااذئ٥م وماااـ اًمٙمٚمااا٥م وٌيمٚمااا  -552 

 

 ًماااااص همااااا٤مدر ُمريااااا٥م سُمٜمَااااالُّ  

 ٟم٤مزقمااف  ذا   (ـواًم ٕمٚماا٥م اعماارأة ُماا)  -552 

 

 أهٚمااف وىم٤مـمٕمااف   (سمٕمااض)ظم٤مصااؿ  

ـ ذب  أو ذا هماااريؿ ظمااا٤مد ٌ   -551   وُمااا

 

 

ـ اًم ٕمٚمااا٥م ياااؼمأ ويٓمااا٥م   ـ ًماااٌ  ُمااا

ـ   -554    ىوآوُم ٚماااااف أو دوٟمااااااف اسماااااا

 

 ىشم٘ماا٤مو  (صاا٤مهمر)واًم٘مااط ًمااص  

 وظمدؿماااف اًمًااا٘م٤مم واًمٕماااض قمٚماااؾ   -553  

 

ـ قمااارس    ىماااؾ أوأقمااا٤مم وُم ٚماااف اسمااا

 واًم٘ماااارد ُمٖمٚمقسماااا٤مً ًمااااف ُمٕم٤مياااا٥م   -555 

 

 وحلٛماااااف اهلٛماااااقم واعمت٤مقمااااا٥م  

 سمٕمااد ُماارض  ٗمَل وىماا٤مهر اًم٘ماارد ؿُماا  -556 

 

   (وقمرض)واًم٘مرد إن يٖمٚم٥م ومً٘مؿ  

ـ وىم  -557   ٞماااؾ ذم اًم٘مااارد هياااقدي ومٛمااا

 

   (اًمازُمـ)ٚمف طماذره ُماـ ريا٥م صمُم٤م 

 

 

                                                           
 . شأظم٨ٌم»ذم )ت( ( 169)

 ش .اًمٖمدر»)ب( )أ( وذم ( 172)

ٞم٧م ًمٞمس ( 172)  . )أ(ذم هذا اًم

 . شو اعمرأة اًم ٕمٚم٥م ُمٜمف»ذم )األصؾ( ( 171)

 .شسمٜمل»ذم )ت( ( 174)

 . شو٤مقمـ»ذم )ت( ( 173)

 . شوُمرض» )ت()أ( وذم (175)

 . شسمٓمـ»ذم )ب( و)ت( ( 176)
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  (ٔانؼٍذ ٌأتاب فً األظحٍح ٔانع)

ـ  وسمااف ذ كواًمٙمااٌش إن وااح  -558  ؾمااج

 

ـ   ـ همااٌ ـ ٟمجاا٤م ُماا  أو طم٤مُمااؾ اًماادي

 اًمٕمًاٙمر   (يمن)واًمتٞمس واًمٙمٌش   -559 

 

   (ًمٚمٛمٕماااؼم)واًمٕمٜماااز يم٤مًمٜمٕمجااا٦م  

   (ٟمٙماح)ًمٜمٕمجا٦م ومتض سمٙمرًا ُماـ وا  -562 

 

ـ سمنمااااى ووماااارح ور وأَ    ل اًمٕمٞماااادي

 أ و يم ااااارة اإلٟمٗمااااا٤مق واخلرومااااا٤من   -562 

 

 ٤مًمااااااؽ سمٜمااااااقن أو همٚمااااااامن عم 

 األيمااؾ وًمااد  ىًمًااقوذسمااح ؾمااخؾ   -561 

 

 واألهمٜماا٤مم أُمااقال ًمٌااد   (يٛمااقت) 

ـ األقماادا  همااؿ   -564   ووصمٌاا٦م اًمٙمااٌش ُماا

 

 

 قمجؿ   (يمام اًمّمٗمر)واًمًقد أهمراب  

 

 ٔيا نحق تّ  (انطٍش)فً  تاب

 ضماااا٤مرح ـمااااػم ُمٚمااااؽ أو ًمااااص   -563

 

 واًمٜمناا ؾمااٚمٓم٤من اًمااقرى األظمااص  

اااػمؼَم سمِااا)ومحٚماااف ؿمخّمااا٤مً   -565     ( ًي

 

 ُمٕماااف سم٘مااادر ُمااا٤م يٓماااػم اًمٓماااػم  

 وحلٛماااف واًمٕمٔماااؿ ُمااا٤مل اًمًاااٚمٓمٜمف   -566 

 

ـ    محااؾ أُمٙمٜمااف طمٞماا٨م واًم٤ٌمؿمااؼ اسماا

 طمااااارام   ؤُماااااراأو ذاك واًمٌاااااقم   -567  

 

 وضمااااا٤مُمع اًمٖماااااراب واحلاااااامم  

 

                                                           
 . شسم٤مب األوحٞم٦م واًمْم٠من واعمٕمز»ذم )ت( ( 177)

ػم»)ب( و)ت( )أ( وذم ( 178)  . شيٌم

 .  شًمٚمٛمٕمػم»، وذم )ت( شًمٚمٛمٕمتؼم»ؾ ذم األص (179)

 . شذسمح»ذم )ت( ( 182)

 . شعمقت»ذم )ت(  (182)

 .شيمام اًمٕمٗمر»، وذم شواًمٕمٗمر»ذم )ب( ( 181)

 .شاًمٓم٥م»ذم )ت(  (184)

٤مز ـمػم»ذم )ت( ( 183)  . شسم
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 ي٘ماقد واًمٖماراب إن يّماد    (ٟمدل)  -568

 

ـ يماااالم سم٤مـماااؾ ٟمٗمٕمااا٤مً    د جيااا ومٛمااا

  ًااا٘م٤موم  (ًل دٟمااا)ل اًمٖماااراب ور وأَ   -569 

 

ـ يّمااٞمد ذا    قم٘مٞم٘ماا٤م (و)أواهمااؽم ُماا

 احلٙمااا٤مر واخلاااازان  واًمٕم٘مٕماااؼ  -572 

 

 صمااااؿ اًم٘مٓماااا٤مة زوضمٝماااا٤م همْماااا٤ٌمن  

 يم٤مذسماااااا٦م واهلدهااااااد  ٦مظمتاااااا٤موم  -572 

 

 قماااا٤ممل ؾمااااقء ُمًااااػمه ل حيٛمااااد  

 ريااااا٦مٛم  أو هم٤مئااااا٥م ي٘مااااادم واًم٘مُ   -571 

  

 

ااااا٤مء اُمااااارأة  ٞمااااا  ـ اًمًٜم   ٦مُمااااا

 ًماااذيمر اًمِمااإمر ا دٜمِماااوىمااا٤مرٌئ وُم  -574 

 

 ٟماا٤مء ذو ؾمااٗمر وىمٞمااؾ ذم اًمٙمريماال 

 وحلٛماااف واًمٕمٔماااؿ ُمااا٤مل اًمْمااإمٗم٤مء   -573 

 

 

 ورايمااا٥م اًمٙمريمااال ُمااا٤ملً أشمٚمٗمااا٤م  

ـ أوسمااا٤مر هوصاااٞمد  -575   اخلٓمٌااا٦م ُمااا

  

 واًمٙم اااارة اًمٙم اااارة ذم اًمرياااا٤م ر  

  ةوىمٞماااااؾ أهاااااؾ ذك أو ىماااااق  -576 

 

اااقًماااذم األ    ةػ واحلاااامم ظماااػم ًٟم

 شمٙماااااارم ُم٤ٌمريماااااا٤مت أًَمِٗماااااا٤مت    -577 

 

ـ قمٚمٞماااف شم٘مااادم  ىنماااسموشمٚماااؽ    ُمااا

 ُمٚماااقك ومااا٤مرس قاويس أُمااا٤م اًمٓمااا  -578 

 

ااااااإٟم٤مصمٝماااااا٤م     ة اعمااااااقايسقًمٚمًٜم

 أُمااا٤م اًمااادضم٤مج ومًااا٤ٌمي٤م أو ظمااادم   -579 

 

 أليماااؾ ؾماااح٧م ياااذم وسمٞمْماااٝم٤م  

 واًمٌااٞمض ُمٓمٌقظماا٤مً طمااالل سمتٕمااا٥م   -582 

 

ا٤مء يم٤م  (ُمٙمٜمقٟم٤مً )واًمٌٞمض    ًمٚمٕما٥م ًٟم

ـ يااذسمح ٟمٙمااح   -582   وؾماا٤مير اإلٟماا٤مث ُماا

 

ـ قمٌااد ىمااد صااٚمح    واًمااديؽ قمٌااد واسماا

  أو األذان ؿماااااااٖمٚمف اءأو اًمٜماااااااد  -581 

 

 أقمجٛماااال أصااااٚمف  رأو هااااق طماااا 

ـ ذيماااار   -584   وٟم٘ماااار ديااااؽ ومتٜماااا٦م عماااا

 

 وىمٞماااؾ ذم اًمااادراج همااادراً ُميااا  

 ءصمااااؿ اًمٜمٕماااا٤مم واًمٔمٚمااااٞمؿ إُماااا٤م  -583 

 

اااا٤م     ءرب أو ظم اااا محاااا٤مقمااااًٟم

 
                                                           

 . شومذل»ذم )أ(  (185)

 .شٟمذًل »ذم )ب( ( 186)

 . شو»ذم )األصؾ(  (187)

 .(849اًمٕم٘مٕمؼ: ـم٤مئر، يمام ذم اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط )ص  (188)

 . (428هق ـم٤مئر، خمت٤مر اًمّمح٤مح )ص (189)

 . شُمِمقًي٤م»ذم )أ(  (192)
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 اًمؼمياااااد واخلٗمااااا٤مش  سأو ومااااار  -585

 

 ُمٓمااااااق  أو ُم٤مًمااااااف ُمٕماااااا٤مش  

 وهاااق دًمٞماااؾ اخلاااػم واخلٓمااا٤مف   -586 

 

 أو ُمااا١مٟمس قمٓمااا٤مف   (حٌُمًااا) 

 ذو ٟم٘ماؾ   (ُما٤مل)وىمٞمؾ ذم اًمزر زور   -587 

 

 واًمزٟماا٤مسمػم ؾمااٗمؾ   (سم٤مبذاًماا)صمااؿ  

 وًماااادهمٝم٤م اًمًاااا٤ٌمب واًمٗمااااراش   -588 

 

 أوسماااا٤مر  وواًمٌااااؼ واًمٞمٕمًااااقب ذ 

 أو ضمااا٤م   ًك واًمٜمحاااؾ ٟمٗماااع أو همٜمااا  -589 

 

ـ ذم   ااااٙم  اًمِماااإم٤مبأو زاهااااد ًي

اااػم واًمٕمًاااؾ أ  -592   وهاااق ضمٜماااد أو ًي

 

ـ ضمٜمااك  ـ قمٚمااؾ كرزق ويِمااٗم عماا  ُماا

 األضماااا٤مموأومْمااااؾ األـمٞماااا٤مر ذو   -592 

 

ـ طمقاهااا٤م ٟمااا٤مل ظماااػماً    ٟمااا٤مُمل  ومٛمااا

 اًمًاا٤مُمع  نطمااز ءوصااقت ـمااػم اعماا٤م  -591 

 

ـ    اًمٌقاىماااعواًمٗمااارخ ُمااا٤مل أو ُمااا

 مل دمٝمااااااؾ إن وسمٞمْمااااااٝم٤م األولد   -594 

 

 واجلاااراد اجلٜماااد واًمٕمٙماااس طماااكم 

 واًمٗماااارد ُمٜمااااف اُماااارأة واًمٜمٛمااااؾ   -593 

 

ااؾ  ًك هاال اًمٚمّمااقص أو همٜماا   أو ًٟم

 أو قمااادد األهاااؾ وإن ٟمٛماااؾ ظمااارج   -595 

 

ـ داره ومٌٕمْمااااٝمؿ ُمٜمٝماااا٤م درج    ُماااا

 دياااد ُمااا٤مل واًم٘مٛماااؾ ذم اًم اااقب اجل  -596 

 

 أو ؾمااااا١مدد اًماااااقازم أو اًمٕمٞمااااا٤مل  

 وهااااق سم ااااقب دٟمااااس ديااااقن   -597 

 

 أو ُماااارض أو وم٘ماااار أو ؾمااااجقن  

ـ يماااام طماااو  -598   ؽ ىمٛماااؾ ـمٚمااا٥م اًمااادي

 

  إن اًمؼماهمٞماااا٨م ضمٜمااااقد ذي اًمًااااام 

 ىماااقم ومًاااؼ   (اًمّماااٌٞم٤من)وأول   -599 

 

 

ـ واااإمٗم٤م اخلٚمااااؼ    واًمااااذر هاااا

 

 

                                                           
ٞمح»ذم األصؾ ( 192)  . شُمًح»، وذم )أ( شُم

 . شٟم٤مء»ذم )أ( و)ت( (191)

 . شاًمزسم٤من»ذم )ت( ( 194)

٤من»ذم )ب( ( 193)  . شاًمّمٞم
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 تاب فً انحغشاخ

 واحلٞمااا٦م اًمْماااد اًمٙمتاااقم سمنماااوا  -622

 

 يٜمٍماااا  هم٤مًمٌٝماااا٤م قمااااغم قمااااداه 

 وىم٤مصاااااؿ احلٞمااااا٦م ذاك اٟمتّماااااٗم٤م   -622 

 

 ًماااف اهلل يمٗماااك   (هاااؿ)وُمق،ااا٤م  

  كوهنِمااااٝم٤م هااااؿ وحلٛمٝماااا٤م همٜماااا  -621 

 

   (هٜما٤م)ُمـ اًمٕمدا وؾماقاده٤م أىماقى  

 وؾماااااقده٤م ًمٚمرؤؾمااااا٤مء إىمٌااااا٤مل   -624 

 

 واًمًاااٛمقم ُمااا٤مل  ًمٚمٛماااس ٟمٕمااااموا 

 يمااااد آوُم ٚمااااف اًمٕم٘ماااارب ل سمااااؾ   -623 

 

  و(قماد)وحلٛمٝم٤م اعمٓمٌقخ إرث ُمـ  

 ف دهمااال لوطم٤مُماااؾ اًمٕم٘مااارب وهااا  -625 

 

 وهاااال ذم األذى  ُم٤ٌمًمٖمااااف يٚمااااقط  

 واًمٗماااا٠مر قماااادا اًمٚمٞمااااؾ واًمٜمٝماااا٤مرا   -626 

 

 األقماااامر٘مااارض شم ا٤م وؾماااقدً سمٞمًْمااا 

 اًمٞمٝمااااااقدي ٟم٤مئحاااااا٦م ووماااااا٠مرة   -627 

 

ٞمااادي   ـ اًمٕم  أو ًماااص أو همااادر ُمااا

  ٦موًمٕمٌٝمااااا٤م ذم اًمااااادار رزق هم٤ميااااا  -628 

 

   ٦م(يم٤مًمٕمّمااا٤مي)واًمااقزو اًمٗم٤مؾماااؼ  

 واًمٕمٜمٙمٌاااااقت قم٤مسماااااد اعمديٜمااااا٦م   -629 

 

ـ    ٕمٞمٜمااااا٦مأو ًمأو طم٤مئاااااؽ أو أُمااااا

 

 تاب فً انصُاػاخ

 واحلااااداد   (اًمٙمناااا)وضماااا٤مسمر   -622

 

  قصاااا٤مٟمع اعمٞماااازان واًماااازراده 

 أوًمااااقا ؾمااااٚمٓم٤من  ؾ يمااااٌؾ ٘مٌ ٞموصاااا  -622 

 

 وصاااااا٤مئغ وصاااااا٤مسمغ ٟماااااادلن 

ـ ىمٍماا صمااقب يمرسمااف يمِمااػ   -621   وُماا

 

 اشمّماػ   (سم٤مًمٗم٘ماف)أُم٤م اًمٓمٌٞم٥م ومٝمق  

                                                            
 . شود»ذم )ب(  (195)

 ًمٞمس ذم )ت( .( 196)

 . شقمدد»ذم )األصؾ( و)ت( ( 197)

 .شاحلّم٤مي٦م»)ت(  ، وذمشاًمٕمٓم٤مي٦م»ذم )ب( ( 198)

 . شاعمٙمًقر»ذم )ت( ( 199)

 .(463هق اًمدر ، اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط )ص (422)

 . شسم٤مًمٓم٥م»ذم )ت( ( 422)
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ـ خيااااٞمط   -624  ٛمااااع اعمٗمرىماااا٤م جيوُماااا

 

ـ يٜمجااار قمٚمَّااا   ؿ اًمٜمااا٤مس اًمت٘ماااك وُمااا

 واألؾمااٙم٤مف   (اجلاازار)وىمٞمااؾ ذم   -623 

 

   (ٟمّماا٤مفاإل)٤مم ُمااػماث قمااغم ىمًاا 

 واًمرضمااااؾ اًمٗمااااراش واًمزضماااا٤مج   -625 

 

 واًمنااااج   (اخلاااراز)واًمرضماااؾ  

  صواًمرضمااااؾ احلّماااا٤مر واخلااااقا  -626 

 

 صااا٤مص واًمرضماااؾ اًمٜمحااا٤مس واًمرَّ  

 دًماااقا قماااغم اًمرىمٞماااؼ واعمجٝماااقل   -627 

 

 إن ىمّماااا٥م اًمٚمحااااؿ ومٕمزرائٞمااااؾ  

ـ اًمٓمحاااا٤من   -628   أو دومااااع هااااؿ ًمٙماااا

 

 ًمااااف ُمٜماااا٤من ؿمااااخص قمااااغم قمٞم٤م 

ـ ؾمااٗمر   -629   صمااؿ رطمااك دارت ول ـمحاا

 

 وإن راء اًماااادىمٞمؼ ٟماااا٤مر ومٝمااااق ذ  

 زر شمااااا٤م اًمرسمااااا٤مح رزق طماااااوذم ر  -612 

 

 وؿماااٖمؾ ظمٌااا٤مز اًمٕمجااالم قمنااا  

 وصااااٜمٕم٦م لُمًاااا٧م اًمٜماااا٤مر شمااااذم   -612 

 

 

 

   (ٟمادم)وو٤مرب اًمديٜم٤مر واًماقرق 

 ًمِااااااٌؿ دٟمٞمااااا٤موي٤مقمَ  وصاااااػم ذمي   -611 

 

ـ قمٚمااااؿ طماااا٤موي    وٟم٤مىمااااد أطمًاااا

 واًمٓمٌاااااؾ واًماااااؼمسمط واألوشمااااا٤مر  -614 

 

 ذم   ااااا٤م ًمٚمٛمت٘مااااال أذيمااااا٤مر  

 وًمٚمّماقص ُمٙمار  (ل)سمٖماواًمزُمر   -613 

 

ـ ًمدياااف اًمٕمٓمااار    وـمااا٤مب ذيمااار ُمااا

ـ جي٤مًمًااااف سمخااااػم ذ  -615    ايمااااروُماااا

 

 صماااؿ اًم٘مالٟماااس ؾماااٚمٓم٤من اًماااقرى 

 ؾ ًمٚمّمااااٚمح واعمٙماااا٤مريطمااااواًمٙم٤م  -616 

 

 وآل يماااذا اًمراقمااال ُماااع اًمٌٞمٓمااا٤مري 

 وصااااا٤مٟمع اًم٘ماااااقس وزم أُمااااار)  -617 

 

   (يم٤مًمًٝمؿ واًمرُمح وضما٤مين اًمٕمنما 

ااااااقة احلامُماااااالوىمااااااٞمؿ ًمٚم  -618   ًٜم

 

 

 قداسمااااغ يااااكم قمااااغم األيتاااا٤مُمله 

 أو ياااادظمؾ اًم٤ٌمـمااااؾ واًمًاااا١مال   -619 

 

 ٤ملاحلااايّمااٚمح سمٕماااد اًمْماااٞمؼ ُمٜماااف  

 واًمًاا٤مئٚمقن ذم اًمٙماارى ُمااقت همٜماال   -642 

 

   (ٜمال)قماًمٜم٤مس ذم اًماذيمر  وُمـ يٙمرِ  

 

                                                           
 . شاخلراز»ذم )أ( و)ب( و)ت( ( 421)

 . شاألصٜم٤مف»ذم )أ( و)ب( و)ت( ( 424)

 . شاجلزار»ذم )أ( و)ت( ( 423)

 . شؿٟمٔم» و)ب( (أ)األصؾ وذم ( 425)

 .شٟمٕمل»ذم )أ( و)ب( و)ت( ( 426)

 ذم )ت(.ًمٞمس ( 427)

 .  شهمٜمل»ذم )األصؾ(  (428)
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 س ذو اًمًاااٚمٓم٤من اوىمٞماااؾ ذم اًمااارو  -642

 

ـ يّمااااقر ومٝمااااق ذو سمتٝماااا٤من    وُماااا

 هاااااا٤مهنؿ جمٛمااااااؾ اًمروماااااا٤مق د  -641 

 

 ؿمااااات٘م٤مقوىمٞماااااؾ ُمٙماااااروه ًمال 

 ويمااااؾ ضمااااالب وظمااااالل ذه   -644  

 

ااااا٤مذ ومخااااا٤مر يماااااره    ويماااااؾ ٌٟم

ااا٤ٌم   -643  ـ جيٚمااا٥م ٟمققمااا٤مً ًٟم  ويماااؾ ُمااا

 

 ٤مإًمٞماااااف أُمااااا٤م ظمٌ ااااا٤مً أو ـمٞمٌااااا 

 وسماااا٤مئع اًمًااااٙمر ظمااااػماً يٚمت٘ماااال   -645 

 

 شم٘مااال  ؾمااا٘مك٘م٤مء إذا ًاااوىمٞماااؾ ذم اًم 

 وماا٢من ؾماا٘مك سماا٤مألضمر مل حيٛمااد وقمااز  -646 

 

 

ـ ىمٌااؾ اًمًااٚمٓم٤من ذو طمجاا٥م وسمااز   ُماا

ـ ذو  وسماا٤مئع اًمٜماا٤مـمؼ  -647   ًمٗمااط طمًاا

 

ـ وا   جلاااااقهري وقمٚماااااقم ُمااااا١مشم

 ًمٚماااادٟمٞم٤م يماااادح  بقٌااااوسماااا٤مئع احل  -648 

 

ٞمااع وم٘مااد صااٚمح    وسماا٤مًمٕمروض إن ي

  سماااا٤م  اهلااااؿَّ  نوسماااا٤مئع اخلٚم٘ماااا٤م  -649 

 

  وُمِمااااؽمهي٤م ىمااااد يالىماااال اًمٖمااااؿَّ  

 وسمااا٤مئع اًمٕمٌاااد وؿمااا٤مري األٟم اااك   -632 

 

ٌ اااا٤م    أضمااااقد واحلٓماااا٤مب ٟمااااؿ ظم

 

 انًاء  (تُاخ)تاب فً 

 ٦مٟم اااك طمًاااٜماألؾماااامك أ ةوومااارد  -632

 

  ٦مسمٞمٜماااا واًمًااااٛمؽ اًمٙمٌاااا٤مر ٟمٕمااااؿ 

ـ ىمٚماااا  -631    ٦موذم يم ػمهاااا٤م اًمٖمٜمااااك قماااا

  

  ٦ميمااااذا اًمّمااااٖم٤مر واًمٙمٌاااا٤مر  ٚماااا 

 وذم اًمّماااااٖم٤مر اهلاااااؿ واًم ٜمتااااا٤من   -634 

 

ااقان   (شمٚمااؽ)أو اًماا الث   ـ ًٟم  ُماا

 وحلٛمٝمااااا٤م وقمٔمٛمٝمااااا٤م ُمٕمااااادود   -633 

 

اا٤مء وىمنمااه٤م ٟم٘مااقد   (ـ)هاا   اًمًٜم

ـ اًمٖمٚمااااامن   -635   ِمٚمقطمٝماااا٤م اهلااااؿ ُماااا

 

ـ ي   تااااا٤مد سم٤مإلطمًااااا٤من ٕمإل عمااااا

 

                                                           
 .(457اًمٜم٤مـمؼ احلٚمقى، يمام ذم خمت٤مر اًمّمح٤مح )ص (429)

٤مت»ذم )ت( ( 422)  .شٟم

 . شهـ»ذم )أ( و)ت(  (422)

 . شُمـ»ذم )ب( و)ت( ( 421)



          

 األًمٗمٞم٦م اًمقردي٦م ذم شمٕمٌػم اًمرؤي٤م
89 

 ًمْماااٗم٤مد  واًمٗماااقز ذم اًمااادر ىمٞماااؾ وا  -636

 

 

 إن يم ااارت ومٝمااال قماااذاب واىماااع  

ـ واطماااادة ومٕم٤مسمااااد   -637   وماااا٢من شمٙماااا

 

اااامح ًماااص ُمااا٤مرد    وىمٞماااؾ ذم اًمًت

  ةومااااذو زهاااا٤مد ةأُماااا٤م اًمًااااحٚمٗم٤م  -638 

 

 ةوحلٛمٝماااا٤م إوماااا٤مد  (ىمحٌاااا٦م)أو  

ااااتح٥م قمناااا واًمنااااـم٤من  -639   ل ًي

 

 ٟمااا٤مل اًمٖمٜماااك سمٕماااد ٟمّمااا٥م ُم٤مًمٙماااف 

 

 انُٕادسفً تاب 

 الٔمٚمٛمااا٦م اًمْماااالل واًمٜماااقر قُمااااًمو  -652

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 إن قماااال  واًمْماااحؽ سمٙمااا٤مء ٕمٜمااا٤مهُم 

ااااا٤مم واًمٌٙمااااا٤م أوماااااراح   -652    والسمًت

 

 وإن قمااااال اًمْمااااجٞم٩م وماااا٤مألشمراح 

 واجلاااارح إن ؾماااا٤مل دُماااا٤مً يمااااالم   -651 

 

ااااااؾ وم٢مٟمااااااف اهمتٜماااااا٤مم    أومل ًي

 واحلجاااؿ واعمنمااااط ذم اًمرىمااا٤مب   -654 

 

 يمتااا٥م ووم٘مااار اًمِماااخص ُمااا٤مل را   

 ُم٤مشماااا٤م  ؿ إن ُمااااكم سم٠ميمااااؾٍ ٗمااااواًم  -653 

 

ـ رأى وىمااا٧م اًمّماااالة وم٤مشمااا٤م    وُمااا

 ول ُمٙم٤مٟماااااا٤م  ء جيااااااد ُماااااا٤مومل  -655 

 

 ومٝماااق وماااقات األُمااار يمٞماااػ يم٤مٟمااا٤م  

 دياااد اجلوـماااقل قمٛمااار ل سماااس   -656 

 

ٜماااا٤مء اًمٕماااا٤مُمري اعمِمااااٞمدي   وذي اًم

 دار اخلٛمااااار وواًمٌٞمٕمااااا٦م اًمنمااااا   -657 

 

 ظماااػماً وُمٝمااالم اًم٘مااادر  دواجلًااا 

 وأول اًم٘مّماااإم٦م رزىماااا٤مً ذم ؾمااااٗمر   -658 

 

 وأول اًمٗمخاااا٤مر رزىماااا٤مً ذم طمياااا  

ـ   -659   واعمِماااط ٟمٗمااا٤م  ويم٤مؿماااػ اًمٖماااٌ

 

ـ  وىمٞماااؾ سماااؾ هور أوىمااا٤مت   اًمااازُم

 يمٜماااااز صماااااؿ اعمٗمااااا٤مشمٞمح سمٙماااااٍػ   -662 

 

 وقمااارج اًمّماااحٞمح ىمااا٤مًمقا قمجاااز 

اااق  -662  ـ ًمٚمًٜم   انصماااؿ اخلْمااا٤مب اًمااازي

 

 وأمحاااااار احلرياااااار ًمٚمّمااااااٌٞم٤من  

ااااا٤مء  -661   وم٤ممحاااااده ًمٚمّماااااٌٞم٤من واًمًٜم

 

 وًمٚمرضماااا٤مل اًمااااٜم٘مص ذم اًمنماااااء  

 أُماااا٤م اًمااااذي ظمْماااا٤مسمف ىمٌااااٞمح   -664 

 

 ومجاااا٤مرح ىمااااد ىمٞمااااؾ أو ضمااااريح  

ـ واًمّمااقم   -663   زًمااؾواًمٚمجاا٤مم يمااػ قماا

 

 ىماد طمّماؾ ر(وىمٞمؾ إن اًمّمقم )ٟمذ 

 
                                                           

ح٦م»ذم )األصؾ( ( 424)  . شىٌم

 . شصقن»ذم )ت( ( 423)
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 وأول اًمًاااااااإم٤مل سم٤مًمِمااااااااٙم٤مي٦م   -665

 

ـ أهااااؾ اعمٙماااار واًمٖمقاياااا٦م   واجلاااا

 واًمّماااقم ذم اًمٜماااقم ًمٚمح٤مُماااؾ ذيمااار   -666 

 

 ًمٙمااااٜمام اًمِماااآمرٟم٩م سم٤مـمااااؾ وذ  

 وهمٚمٌااااف همٚماااا٥م وأُماااا٤م اعمااااقت   -667 

 

 صاااقت سمٜمٕمااال ذم اًمٜماااقم إن يمااا٤من  

 إصمااؿ  )زُماار(واًماارىمص واًمٓمٌااؾ و  -668 

 

اٛمق  (اًمٓمٌؾ)و   وماردًا ىماقل زور ًي

 ىمااؾ ضم٤مرياا٦م أو زور   (ٕماا٥مٚماًم)و  -669 

 

ـ ؾمااااقء ىماااا٤مُمر ُم٘مٛمااااقر    أو اسماااا

 واًمِمٕمر وزضمار احلا٤مدي   (ردٜماًم)و  -672 

 

 ياااااذم ذم اًمٞم٘مٔمااااا٦م واًمرىمااااا٤مدي  

 واقماااؼم سمْماااٛمٜمف إذا يمااا٤من طمٙماااؿ   -672 

 

ـ داظمااؾ واًمٞماا  ـ أُماا  ؿ هااؿ تواحلّماا

 سماااال اؾماااؿ ر  سم٤مـماااؾ كصماااؿ اًمرىمااا  -671 

  

ـ يٓمااار ومراطماااؾ أوقم٤مـمااااؾ    وُمااا

 أو أٟماااف يٖماااؽم واًمٗمٚماااؽ اؾماااتح٥م   -674 

 

 اًمٓمرق ووم٤مق ُماـ صاح٥م  واألظمذ ذم 

 أو ومااقت  واًمااؼمد وم٘ماار ذم اًمٙماارى  -673 

 

  ُماااقت ٤مٞمئً ٝماااام ٟمااا٤مل ؿماااُمواًمٚماااص  

 وىمٝماااره قمٛمااار وهجٛماااف ُمااارض   -675 

 

ـ شماا٤مب هنااض    واحلااٌس ومْماا٦م وُماا

 وىمٞمااؾ أن اًمٚمااص ؿمااخص هم٤مئاا٥م   -676 

 

 ظم٤مـما٥م  (ؿمخص ومٞمفٞم٧م سٌم)وهق  

 واحلااااازن ًمٚمناااااور واإلىمٌااااا٤مل   -677 

 

 وحلااااؿ جمااااذوم طماااارام اعماااا٤مل 

ـ صااٚم٥م صمااؿ اًمااذي ي٠ميمااؾ حلاا  -678   ؿ ُماا

 

ـ همٚماا٥م    يٖمتاا٤مب ؾمااٞمداً وسمنماا ُماا

ـ ي  -679   ؾ ٟمااا٤مل شم٘ماااك وذهٌااا٤م ٓماااوُمااا

 

ـ ييااا ظمٚمٞمٗمااا   ىماااد ٟمٙمٌااا٤م  ٦موُمااا

ـ أهاااالً هلاااذا اعمٜمّمااا٥م   -682   إن مل يٙمااا

 

 ورسماااااام اؾماااااتخٚمػ ذم إرث األب  

 وُمٓمٚماااع اهلاااالل وواااع اًمقًماااد   -682 

 

 أو ُمٚمااااااؽ أو ىماااااا٤مدم ًمٚمٌٚمااااااد  

 أو ظمااا٤مرضمل إن يٗمااا٤مرق ُمقوااإمف   -681 

 

 واًمٚمٞماااؾ همااال أو ؾماااٙمقن ودقماااف  

 

                                                           
 . شورىمص»ذم )األصؾ(( 425)

 . شاًمٓمٗمؾ»ذم )ب( ( 426)

 .شاًمٙمٕم٥م»ذم )األصؾ( و)ب( و)ت( (427)

 . شاًمقرد»ذم )األصؾ(  (428)

 . (2721أي اًمٜمٕم٤مس، يمام اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط )ص (429)

ٞم٧م ومٞمف سمٜم٧م»، وذم )ب( شسمٜمٞم٧م ؿمخص»ذم األصؾ ( 412) ـ )ت(.شسم ٞم٧م يمٚمف ؾم٤مىمط ُم  ،واًم
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ـ رأى أهٚمااف   -684  اًمٜمااقم طماا٩م )ذم(وُماا

 

 واًم٘مٌٚمااا٦م اإلىمٌااا٤مل واًمٕماااض طمااارج  

 أشماااكواعمديااا٦م اًماااقرق ومخًاااقن   -683 

 

 ٟمّمااا٤م ٤م واؿماااٙمر ؾماااٞم٤مطم٦م اًمٗمتاااك  

 ُمًقدًا هق اًمٕمٞمش اًمٙمدر   ٌز(اخل)و  -685 

 

 وإن صااٗم٤م اخلٌااز ومااذا اًمٕمااش اًمٜمياا  

  ٦موسمٞمٕمااااف وااااٞمؼ وقمااااد األرهمٗماااا  -686 

 

ـ هماااػم أيماااؾ أصااادىم٤م اًمٜمّماااٗم    ٦مُمااا

 ال ووصاااٚمف واًمّماااٚم٥م ضمااا٤مه وقمااا  -687 

 

 واًمّماااٚم٥م ًمٚمٗم٤مؾماااؼ قمااالم اًمذًماااف  

ـ يُ   -688  اااوُمااا  ؿ ٟمااا٤مل هاااؿ اًمااادهر ًَ

 

 وهماااقص سمحااار خلاااروج اًمااادر  

 واًماذوات قمرؾماف   (قمٚماؿ)دظمقل   -689 

 

 أو ظم٤مصااؿ األهااؾ وىم٤مُماا٧م ٟمٗمًااف  

ـ يااارى   -692   وىمتٚماااف اًمٕمااادو وماااقز ُمااا

 

 ا وىمتاااؾ هماااػم اًمْماااد ذٟمااا٥م يماااؼُم  

ـ   (شمااا٤مب)وىمتاااؾ ًمٜمٗمًاااف   -692   وُمااا

 

ـ ٚمااف اًمٜمٍماا واًمااذيمر ايٜمي٘متااؾ    حلًاا

 وىمتاااؾ قمٌاااد قمت٘ماااف وىماااد يااارى   -691 

 

 ًمٚمّماااااٚمقات ُمٝمٛماااااالً ُمااااا١مظمرا 

 واقماااؼم اعم٘متاااقل ضمحاااد اًمٜم٤مئاااؾ    -694  

 

 إن يمااا٤من ل يٕمااارف قمااالم اًم٘م٤مشماااؾ  

ـ رئاااٞمس وم٤مئاااده   -693   و ب رأس ُمااا

 

 و ب أرض رضمٚماااااف ُم٤ٌمقماااااده  

 وىمٞمااؾ  ب األرض وىمااػ اًمٕم٤مُمااؾ   -695 

 

 واًميب ذم األظمِما٤مب وقماد سم٤مـماؾ  

 واًميااب ذم اًمٕماالم هااالك اواآمرب   -696 

 

ـ اًماذي  ب)جيلء ًم     (يوب ُما

 وزوج اًمًااااٚمٓم٤من إن قمجااااز  ب   -697 

 

 و سمااف اًمٔمٝماار ووماا٤مًء ُماا٤م وضماا٥م  

ـ همااػم وصماا٤مق وم٤مئااد  -698    ةواًميااب ُماا

 

  ةو ب ُمقصمااااقق مهااااقم زائااااد 

ـ واًمًاا٘مؿ ؿمااٗم٤م  -699   صمااؿ اًمٗماارار األُماا

 

 ٤م ويمٗماااااك وأول اًمًااااا٘م٤مم همًٞمااااا 

ـ يمٌاااػم   -722   صماااؿ اًمرقمااا٤مف اعمااا٤مل ُمااا

 

ـ اًمٗم٘ماااػم    واؿماااٙمر دُمااا٤مً ؾمااا٤مل ُمااا

 
                                                           

 ًمٞمس ذم األصؾ.( 412)

 . شاًمٕمٞمش»ذم )ت( ( 411)

 .شوًمد»ذم )ت( ( 414)

 . شُم٤مت»ذم )ت( ( 413)

ـ »وذم )أ( و)ت(( 415) ـ ُميوب ُم ٞم٧م اًمت٤مزم سمادل شاًمذي  بًمدي ٞم٧م اًمت٤مزم، وقمجز اًم ، وذم )ب(هذا اًمٕمجز سمدل اًمٕمجز اًمت٤مزم ذم اًم

 هذا.

ـتفل ادخطقضة )ت(.  ـا ت  وه
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ـ ذي اعماا٤مل ىماادره ظماارج   -722  واًماادم ُماا

 

 صماااؿ زيمااا٤مة اًمٗمٓمااار سمااار وومااارج  

ٞمااا٥م ٟم٩مواًمنمااا ذم اًمٜمااا٤مر  -721   أو طم

 

 ٥م ٞماااااواخلاااااػم ذم اًماااااٜمامم أو شم٠مًم 

 م ذم اعمٜم اااقر واًماااقرد ىمٌاااؾذواًمااا  -724 

 

 أو ىمااا٤مدم وأؾماااقد اًمٓمٞمااا٥م حماااؾ  

 ضمٞمااااد  ءوقمااااري يمااااؾ ذي سمااااال  -723  

 

 وإن سمااااادت قمقرشماااااف ل حيٛماااااد  

   (أو يٗمت٘مااارصااا٤مطمٌف ْماااح تٞمٗم)وم  -725 

 

 وأيماااؾ ؿماااخص اًمٚمٌااا٤مس طماااذر  

 وصااقت ريمااض اخلٞمااؾ وىمااع اعمٓماار   -726 

 

 ويماااؾ ُمااا٤م يٕمااا٤مر روماااؼ اًمٌنمااا  

  ل ياادوم ذم اًمقؾمااـ ٤مءٜمااقموىمااؾ   -727 

 

ااتٕمـإن )   ُماا٤م أوًمااقه سماا٤محلزن   (ًي

 اًمٜمااا٤مس ىماااقم يمرُماااقا  ؤوسصماااؿ ر  -728 

 

 ُمٜمٝمٛماااقا وحلٛمٝمااا٤م واًمٕمٔماااؿ ُمااا٤مل 

 همرور واؿماتٝمر   )ـمػم(ـُمواًمزضمر   -729 

 

ـ أو     ضمٝماار (ُماادومؼ)طماا٤مل ُمٖماا

اا٤مء واًميااب سم٤مًماادومقف ظمااػم   -722   ًمًٜم

 

 صماااؿ قمٜمااا٤مق احلااال قمٛمااار طمرؾمااا٤م  

 ٜمااا٤مق اعمٞمااا٧م واًمٕماااقد قمٜمااا٤م يماااذا قمِ   -722 

 

اا٤م)إوهاادم سمٞماا٧م ومااقق    همٜماا٤م   ن(ًٟم

  ومااال شم٘ماارب ذولواًمرضمااؾ إن شمٙمناا   -721 

 

 ىمٚماا٧م أو اًمرضمااؾ ضمااراد ىمااد ٟماازل  

ـ ٟماااقا األصماااامر   -724  ـ ؾماااػمي  ىمااا٤مل اسمااا

  

ـ ياااااراه ٟمٞمااااا٦م األؾماااااٗم٤مر    عمااااا

 

 

                                                           
 . (165هق صمٛمر، يمام ذم اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط)ص (416)

 . شألٟمف»، شل»و ذم )ب( سمدل ش، ل يٗمْمح أو يٗمت٘مر»ذم األصؾ ( 417)

ـ: اًمٜمقم، يمام ذم اًم٘م٤مُمقس اعمحٞم (418)  . (2298ط )صاًمقؾم

ًت٘مر»ذم )أ(و)ب(( 419)  .شي

 .  ًمٞمس ذم األصؾ (442)

٤من اًمٕمرب ) (442)  .( 3/474ُمدومؼ: أي ُمنمف قمغم اهلالك. يمام ذم ًم

٤مب»ذم األصؾ ( 441)  . شأٟم
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 قاخهحانً تاب

 وأب ًمٚمًاااااااإمد أٞماااااااا٤مة أم طم  -723

 

 يماااااذا طمٞمااااا٤مة ضمااااادة وضماااااد  

 واخلااا٤مل إن قمااا٤مش جيااالء اًمٖم٤مئااا٥م   -725 

 

  (ه٥مذااًم لءجي)واألظم٧م إن قم٤مؿم٧م  

ـ   -726   ا ب ومااا٤مضمرً قر َتاااُمٞمتااا٤مً يُ حيٞمااال ُمااا

 

اااٚمؿ ؿمخّمااا٤مً يمااا٤مومراً   ًت  أو هاااق ًي

ـ همااال   -727   واًماادًمق حمتاا٤مل واطمااذر ُماا

 

 يِمااؽمي اعمٞماا٧م وُماا٤م سماا٤م  ومااال  ُماا٤م 

 وٟمااا٤ميمح اعمٞمااا٧م أٟم اااك أو ذيماااار   -728 

 

 إن يماا٤من ُمٕمرووماا٤مً ومٜمٍماا وفمٗماار 

   (صاح٥م) كوٟم٤ميمح اعمٞم٧م إن أُمٜم  -729  

 

 ُمٜم٤موم٘ماااا٤مً يٖماااارم قمٜمااااف ُماااا٤م جياااا٥م  

                    واًمااارأس إن ي٘مٓماااع صماااؿ يتّماااؾ   -712 

 

 )ومٗماال اجلٝماا٤مد صاا٤مطم٥م اًماارأس ىمتااؾ        

 

 

 
   واُماااارأة شمٕمٚم٘ماااا٧م سم٤مًم اااادي(  -712

 

 

 

 ضمااا٤مءت سمٛمقًماااقد اًمزٟمااا٤م واًمٌٖمااال      

 

 

 

 ب سمخاااؾ قمااا٤ممل احااارعمواًمٌاااقل ذم ا  -711

 

ـ سماااا٤مل ومٝمااااق آصمااااؿ ٤موهم٤مئًٓماااا    ُماااا

 ؾ ذلً وهماااؿ واًماااريح إن خيااارج يٜمااا  -714 

  

 وٟمتٜمااااف ذيماااار ىمٌااااٞمح ذم األُمااااؿ  

ـ وُمًااااتٍق يٕمااااقد   -713   ذًمااااؽ ُماااا١مُم

 

 ـ ُتوصاااااا٤مدق ذم ديٜمااااااف ُماااااا١م 

ـ ومجاار   -715  ـ ُماا  وهااق ومًاا٤مد ٟمّمااػ دياا

 

ااااتغم   سمٛماااارض ومٞمااااف ظمٓماااار  أو ٌي

ـ اًمٕمّماا٥م إرث وذم األقمٛمااك   -716   ًمااف ُماا

 

ـ    وريااا٥م أو ذاك ُماااع واااالل ديااا

 وُمٕمااارض اًم٘مٚمااا٥م ٟمٗمااا٤مق وُمااارض   -717 

 

 ووضماااع اًمٓمحااا٤مل ُمااا٤مل اٟم٘مااارض  

 واًمزي٧م ذم اًمزيتاقن ُماـ صا٥م ٟمٙماح   -718 

 

ـ ذح أُ   ـ ؾماااػمي  ُمااا٤مً ًماااف يماااذا اسمااا

 واًمٕمًاااٙمر اًمٕمااا٤مدل إن هيااازم ٟمٍمااا   -719 

 

 واًمٕمًاااٙمر اًمٔمااا٤ممل إن هيااازم يمنااا  

 
                                                           

 .شيٕمقد اًمراه٥م» ذم األصؾ (444)

 .  شُمـ»ذم )أ(  (443)

ٞم٧م ذم )ب( سمٕمد شم٤مًمٞمف.( 445)  هذا اًم

 .  شحم٥م»ذم )أ(  (446)

 ًمٞمس ذم األصؾ .( 447)
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 واحلااااٌس ل حيٛمااااد ذم اًماااادظمقل   -742

 

 واًمّماااٚمح ظماااػم ضمااا٤مء ذم اًمتٜمزياااؾ  

ٜماا٤مء يمااؿ  -742   ٟم٘مااض  اقمٝماادً  وٟماا٤مىمض اًم

 

ـ يٓمااالم ديٜماااف سماااال ُمااارض    وُمااا

 (وهٜماا٤م)وذم ـمٞمااقر اعماا٤مء ـمٞماا٥م   -741 

  

 

 

ـ ًمٜمااا٤م    يماااذا ـمٞماااقر ًماااٞمس يٕماااروم

 واًم٘م٤مصااد اعمّمااٚمح إن ـمااقلً ىمّمااد   -744 

 

ـ يٖماااػم ومااا٠مذى اًمٜمااا٤مس ىمّماااد    وُمااا

 واًماااريح إن هٌااا٧م سمٜماااقر وواااٞم٤م   -743 

 

 ومتٚماااااؽ سمنماااااى وهور وطمٞمااااا٤م  

ـ واًماااريح دون   -745    ٦مٟمٗمااال اًمؼميماااذيااا

 

 ٦مأو ًمٚمٝمٚمٙمااااواًمٕم٤مصااااػ اًمِماااادة  

 سماااؾ سماااؾ األُمٓمااا٤مر وهااال اإلواإل  -746  

 

 وأظميااا اًم٘ماااقس أُمااا٤من ُم٘مٌاااؾ  

 وىمااد أشمااك ؾمااٗمؽ اًماادُم٤مء ذم األمحاار   -747 

 

 ر ٗمُمٜماااف وأُماااراض أشمااا٧م ذم األصااا 

 ويح ذم ىمااقس اًمًااام زاًمتاا ىوىمااد ياار  -748 

 

 دون دم وُمااااااااارض شم٘مااااااااادُم٤م  

ـ أصاا٤مب ؿمٛمًاا٤مً ٟماا٤مل ذهاا٥م   -749   وُماا

 

  (ٟمّم٥م)ومقز ُمـ  شوأظمي اعمِمٛم 

 ط ذو ُمااا٤مل قمنااا وىمٞماااؾ ذم اًمٌٚماااق  -732 

 

ـ ينااا اواًمٓمٚماااع أُماااقال وىمٞماااؾ    سمااا

ـ   (سماادو)واًمِمااقك   -732   ضم٤مهااؾ أو وماات

 

ـ    واًمًاااادر رومٕماااا٦م وقمٚمااااؿ طمًاااا

ـ  واعماا٤مء  -731   اًمٕماارضىمااد أؾمااح٧م إن يٜماات

 

 وأصاااٗمر اعمٞمااا٤مه ؾماااح٧م وُمااارض  

 وهماااااقر ُمااااا٤مء ذًمااااا٦م وقمااااازل   -734 

 

 ويماااااادرة اعماااااا٤مء شمٕماااااا٥م وذل  

 أو ضمااااقر ؾمااااٚمٓم٤من وأُماااا٤م اًمزسمااااد   -733 

 

 ُماااا٤مل طماااارام واًمتاااادزم ضمٞمااااد  

 وٟمٔماااار اًمقضمااااف سمااااام ُم ااااؾ ُماااا٤م   -735 

 

 ياااااراه ذم اعمااااارآة ظماااااػم وٟماااااام  

 ذم اًم٘مٜماااااديؾ ذو قمٚماااااقم  ؾوىمٞمااااا  -736 

 

ـ اواًمِماااٛمٕم٦م   ـ طمًااا  ٘مااادوم اًمسمااا

 صمااؿ طمِمااٞمش ٟم٤مسماا٧م ذم فمٝماار يمااػ   -737 

 

 ُمااقت وًمااق ذم سمٓمٜمٝماا٤م ومٝمااق أؾمااػ  

 

                                                           
 .شهمٜمك»ذم )ب(  (448)

 ش.يّم٥م»ذم )أ(  (449)

 .شسمدر»، وذم )ب( شسمدن»ذم )أ(  (432)
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 أهٚمااف  (ُمااـ) ؤوىمااد خيقٟمااف اُماار  -738

 

 وسمٕمااااد ذا ياااادري سم٘مااااٌح ومٕمٚمااااف  

  فاًمًااداب قمرواا (سم٤مىماا٦م)يمٚمااف أو  -739 

 

ـ ذهااا٥م أو ومْمااا (ئااادةعم٤م)    فُمااا

ـ  ب  ًك همٜماا واًميااب ُمٓمٚم٘ماا٤مً   -752   ِماا

 

ـ ظمِماا٥م   ـ  سماا٤مً سمٌمااء ُماا  إن مل يٙماا

ـ يٕمااا٤مدي ذم اعمٜمااا٤مم ؿمخّمااا٤مً   -752   وُمااا

 

 ٤م ؾمااااقف ياااارى سمااااقده خمتًّماااا 

اااا٤من   -751  اااا٤من قمااااغم إًٟم  وهمااااٞمظ إًٟم

 

 ذهااا٤مب ُمااا٤مل واوااآمرب ؿمااا٤من  

ـ زٟماا٤م   -754   واًمٖمااػمة احلاارص وظماا٤مب ُماا

 

 ٟمٍماااااً سمٞمٜماااا٤م اًماليااااط ويٜمٍماااا  

 ػم اًماااقاـمل سمخااا نعمٚماااقـم اقماااؼمو  -753 

 

  ط٤مٌاااااااااوأول اًمٓماااااااااالق سم٤مهمت 

 ورأي ومااااارج اُمااااارأة واعماااااس   -755 

 

 دماااااااا٤مرة رديئاااااااا٦م َتااااااااس  

ـ وشمااارح  -756   واًم٘مٍمااا ًمٚمٛمٗمٞماااد ؾماااج

 

 واًم٘مٍمااا ًمٚمّمااا٤مًمح روماااع وومااارح  

  

                                                           
 .شذم»ذم )أ(  (432)

 .شـم٤مىم٦م»ذم )أ( و)ب(  (431)

 .ش٦ميعم٤م» ذم األصؾ (434)
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ْٔزا انثاب انًتشجى نّ يشتة ػهى حشٔف 

 حشف األنف

ـ صااا٤مومحف ُماااس احلجااار   -757  اهلل ُمااا

 

ـ رأى اهلل   ٞمٕمااااف(وُماااا  ر يمٗماااا )ٌي

  ٦مآدم ذم  ٤مًماااااااااف وليااااااااا  -758 

 

  ٦مًماااااف هن٤ميااااا (همؿ)وؿمااااا٤مطمٜم٤ًم 

ـ ياارى إسمااراهٞمؿ طماا٩م واٟمتٍماا   -759   ُماا

 

ـ ياارى إؾمااامقمٞمؾ ُمًااجداً قمٛماار   وُماا

 رى إؾماح٤مق ٟمجا٤م ُماـ اًمتٚماػ يُمـ   -762  

 

 أياااقب ذم اعمٜمااا٤مم سمٚماااقى وظمٚماااػ  

 رؤياااا٤م أ  سمٙماااار اشمٌاااا٤م  اًمًااااٜم٦م   -762 

 

  ٦مقان اُماااااارأة ُمٗمتٜماااااا ومخاااااالإو 

  ٦مؼ وومٞماااااااصماااااااذو ُمقاواآلس   -761 

 

 اُماااااارأة هٜمدياااااا٦مسمٜمااااااقس واأل 

 

 ءحشف انثا

ااااات٤مٟمؽ اعمااااارأة   -764  ودٟمٞمااااا٤مك أسًم

 

 

 أو قمااااااا٤ممل أو ومااااااارج  يٚم٘مااااااا٤مك  

 واًمٌاااا٤مىمال األظمياااا واًمٌ٘مااااقل   -763 

 

ٜمااااااادق اًم ٘مٞماااااااؾ    دٟمٞمااااااا٦م واًم

 ىم٤مقمااادة يماااؾ اًمٓمٕمااا٤مم شمّماااٚم٥م   -765 

 

  حيجاااا٥مِمااااقره ومااااذاك ُماااا٤مل ىم 

 

                                                           
 ًمٞمس ذم )أ(. (433)

 .شطمروف اهلٛمزة»ذم )أ(  (435)

 . شسمٕمٞمٜمف»ذم )أ(  (436)

 . شوؿم٤مطمٞم٤ًم أقمجؿ»ذم )أ(  (437)

٤مء»ذم )أ( و (438)  . شطمروف اًم
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 داياااااؿ لٝمااااا٤مر ومااااارح ٌوذم اًم  -766

 

 أو وًمااااااد يٛمااااااقت أو دراهااااااؿ 

 ؾ ًمااذي ؾماا٘مؿ أيمااواًمٌّمااؾ اعمااقت   -767 

 

ـ اًمٙمد طمّماؾ  (اًمرسمح)واألظمي    قم

 سمّمااا٤مق ؿماااخص ُم٤مًماااف وىمقشماااف   -768 

 

 ُماااا٧م يم رشمااااف واًمااااؼمد اعماااا٤مل وذُ  

ٌئااار أٟم ااا  -769   واُمتالؤهااا٤م طمٌاااؾ كواًم

 

ٌئااار ُمٝماااام ضمٝمٚمااا٧م يمااا٤من صم٘ماااؾ   )واًم

 وهاال سمااال ُماا٤مء ووماا٤مق داٟمٞماا٦م(  -772 

 

ٌئااااار ًمٚمًاااااٌٞمؾ أٟم اااااك زاٟمٞمااااا   ٦مواًم

 واًمٌااا٤مب ىماااٞمؿ اعمٙمااا٤من واًماااؼمص  -772 

 

 صمااااقب ضمديااااد أو دراهااااؿ ىمااااٌص 

 واًمؼمق إن يما٤من ُماع اًمًاح٥م ٟمٗماع  -771 

 

 

 وهاال سماادون اًمًااح٥م ظمااقف وـمٛمااع 

 

   

 

 

 

 

 

        وسمٜمااا٧م وردان اُمااارئ  وااإمٞمػ  -774

 

 رضماؾ ومٞمٚمًاقف قم٤مداك )واًمٌٌٖم٤مء(    

 

 
 ءحشف انتا

 واًمتاااااقراة  ةاعمااااارأ اًمتٙمااااا٦م  -773

 

 هداياااااا٦م واًمتقسماااااا٦م اًمٜمجاااااا٤مة  

  ءوذم شمااااٞمٛمؿ اًمٗمتااااك وُمٕمااااف ُماااا٤م  -775 

 

  ء(ُما٤ماإل)وضمقد ـمقل أو ٟمٙم٤مح ذم  

 قمااااااغم وزم أُماااااار  فأو يمذسماااااا  -776 

 

 أو ؾمااااػمه ذم اًمااااؼم دون اًمٌحاااار  

 شمًاااااٌٞمحؽ اعمٗمااااا٤مز واًمٜمجااااا٤مة   -777 

 

ـ ُتٓمااااك وم٤مشماااا٧ِم    اًمّمااااالة  وُماااا

اااا٤من ًمٚماااادٟمٞم٤م ُياااا  -778   ذمُتٚمااااؼ اإلًٟم

 

 اًمٕمٚماؿ قماز وٟمٕماؿ  (ألضماؾ)وهق  

  ٦مواًماااؽمس ضمٕمٚماااف اًمٞمٛمااالم ضمٜمااا  -779 

 

  ٦موذم اًمتاااقراي طمٞمااا٨م محاااؾ اسمٜمااا 

 

                                                           
 .شاًمرزق»أ( ذم ) (439)

 ًمٞمس ذم األصؾ. (452)

 .شواٟمٞمٜم٤م»ذم األصؾ  (452)

 .شطمروف اًمت٤مء»ذم )أ(  (451)

 . (2127اًمتٙم٦م: رسم٤مط اًمناويؾ، يمام ذم اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط ) (454)

 .شاإلُم٤مم»ذم )أ(  (453)

 . شألهؾ»ذم )أ( (455)
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 ءحشف انثا

 ٤مء ومٝمااق ؿمااخص طماا٤مزم أُماا٤م اًم رياا  -782

 

 ُتااااا٤موت اًمٌٝمااااا٤ميؿإن ؾمااااا٘مٓم٧م  

 قل ُمااا٤مل سمااا٤مىمل ًماااوىمٞماااؾ ذم اًم ااا٤م   -782 

 

ـ األظمااالق    واًم اادي ؿمااخص طمًاا

 واًم اااادي ًمٚمرضماااا٤مل ومٞمااااف اًمٚمااااٌـ  -781 

  

  لمسماااااويماااااؼمه ومجااااقر  همٜمااااك 

ـ ي٘ماااؾ رأيااا٧م صماااقراً ظمرضمااا٤م   -784   وُمااا

 

ـ ُمقوااع صمااؿ اردماا   أن يٚمجاا٤م  كُماا

ـ ومتٚماااؽ يمٚمٛماااف اىمااا٤مل   -783  ـ ؾماااػمي  سمااا

 

 يٕمجااااااز أن يردهاااااا٤م إمم ومٛمااااااف  

 

 حشف انجٍى

 ال ضمؼمياااؾ ًمٚمٛمًاااٚمؿ ٟمٍمااا وقُمااا  -785

 

 وهااااق ًمٚمٙماااا٤مومر قمااااذاب ٟماااازل  

 واجلٜمااااا٦م اًمناااااور واًمٕمٚماااااقم   -786 

 

 وُمااااا٤مت إن يااااادظمٚمٝم٤م اًمًااااا٘مٞمؿ  

ـ يمٗمااار إن يمااا٤من ُمًاااٚماًم   -787     وأُمااا٤م ُمااا

 

 ومٝمااااق إمم ضمٜماااا٦م اًماااادٟمٞم٤م فمٗماااار  

 أُماا٤م اجلٝماا٤مد ومٝمااق ؾماإمل اًمِمااخص ذم   -788 

 

 ىمااقت اًمٕمٞماا٤مل وهااق اًماارزق اًمااقذم  

 يٕماارض ٦م اًمِمااخص اظمااتالط سمااضمٜم٤م  -789 

 

 أو ؾمااإمٞمف ذم طم٤مضمااا٦م سماااال وواااق  

 واجلااارب اعمااا٤مل سمٙمااادر واجلااارب   -792 

 

ـ اىماااؽمب ىماااٞمح ومٞماااف اهلاااؿ ل    ِمااا

 واجلحااااد يمٗماااار واجلااااذام ُماااا٤مل   -792 

 

 ُمذُمااااااا٦م شم٘مااااااا٤مل أو حيااااااارم  

 هؾمااااا٤مقمدة أو واجلاااااقرب اعمااااارأ  -791 

  

 

 

 

 اًمقاًماده  (سمروز)أو صقن طم٤مل أو ) 

 

                                                           
 .شطمروف اًم ٤مء»ذم )أ(  (456)

 .شطمروف اجلٞمؿ»ذم )أ(  (457)

 .شيزور» ذم )ب( (458)
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 إن شمًااتخرضمل (اعماارأة واجلٕمٌاا٦م  -794

  

ـ شمٚمااؽ ُمااٜمٝمام   ومٝمااق ُمقًمقًمااد جياال  ُماا

 واجلٌاااا٦م اًمٖمٜماااا٤مء وضمااااقز اهلٜمااااد   -793 

 

  ي(ُمٙمااد)أقمجااؿ أو ُمااٜمجؿ أو  

 سماااااا٤مخلزان   ل اجلقًمااااااؼور وأَ   -795 

 

 واًمٕماااقاين بواجلااارس اًمياااا 

 واجلااق  طماارص أو يّمااٞم٥م ُماا٤مل  -796  

 

 ًمااااؽ ُمٜمااااف ٟماااا٤مل٤م ذ٘ماااادر ُمااااسم 

 واجلااااا٥م إُمااااا٤م زوضمااااا٦م أو أم  -797  

 

 أو قم٤مُمااااااا٦م ومٜم٘مّماااااااف ياااااااذم  

 أضمااااااػم واجلاااااارة اعماااااارأة أو  -798 

  

ـ ضمٜم٤مطمااف يمًااػم)    (واهمتااٜمؿ ُماا

 واجلٕمااؾ اًمِمااخص اًمااذي ىمااد صم٘مااال   -799 

 

ـ إمم    أو ضم٤مًمااا٥م اعمااا٤مل احلااارام ُمااا

 

 حشف انحاء

 ٟمٗمًااف  رذم اًمٜمااقم اهمااؽما (طمااقاء)  -822

 

  (ًمٕمنااااه)سماااا٤مُمرأة أو ـم٤مقماااا٦م  

ـ   -822   واحلجااار األؾماااقد طمااا٩م أو أُمااا

 

 ىمٚمااا٧م و احلجااار قماااغم قمٌاااد إذن  

 طمّماااا٤م اجلااااامر ٟمٍمااااة ًمٚمراُماااال   -821 

 

ـ األيتاااا٤مم    واجلٛماااارة اعماااا٤مل ُماااا

 واحلاااقض ذو اإلٟمٗمااا٤مق واحلّمااا٤مد   -824 

 

  واذم أظميااا اًمااازر  ؿمااا٤ٌمب سمااا٤مد 

 ومحاااارة اًمقضمااااف هور اًمرضمااااؾ   -823 

 

 أو دًمٞماااؾ اخلجاااؾ  كأو شمٚماااؽ محااا 

 
                                                           

 .أ(ًمٞمس ذم ) (459)

٦م: يمٜم٤مٟم٦م اًمٜمِم٤مب، يمام ذم اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط )ص  (.86واجلٌٕم

 .شيمٜمدي»ذم )أ(  (462)

 .(2722وُمٕمٜم٤مه: ُمٕمدن، يمام ذم اًم٘م٤مُمقس )

٤من اًمٕمرب ) (462)  .(1/444اجلقًمؼ: اًمققم٤مء، يمام ذم ًم

خ٤مري سمرىمؿ )رواه ا شومٙمقا اًمٕم٤مين يٕمٜمل األؾمػم»: اًمٕم٤مين: أي األؾمػم يمام ذم طمدي٨م أ  ُمقؾمك ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  (461)  .(4236ًٌم

ػم»ذم )أ( و)ب(  (464) ـ ضمٜم٤مطمف يٌم  .شواهمتؿ ُم

 .شطمروف احل٤مء»ذم )أ(  (463)

 .شطمراء»ذم )ب(  (465)

 .شًمٕمرؾمف»ذم )أ( و)ب(  (466)
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 ويماا٤من   ءالٖمااواحلاارب ذم اًمٜمااقم اًم  -825

 

 اًم٘مقم طم٤مرسمقا اًمًاٚمٓم٤من  (٤مرظمًّم ) 

 واحلٚمااااػ اًمٙماااا٤مذب ًمٚمِماااات٤مت   -826 

 

 ت ٚمحاااا٤ملًمًمّمااااالح اواحل٘مٜماااا٦م  

 اًمٜمٗماااا٤مق واًمٜمٛمٞمٛماااا٦م  واحلًااااؽ  -827 

 

  ٦مٞمٛمااااااٟمٔمام طم٤مًماااااا٦م زوذم احلاااااا 

ـ  (اًمّمٚمح واحلٚماػواحلرُمؾ )  -828   عما

 

 وًمٖماااػمه طمااازن يٛمااارض ُماااقت  

ـ   -829   وىمٞمااااؾ ذم احلٛمااااك ومًاااا٤مد دياااا

 

 واحلااازم ذم احلٌاااق قماااغم اًمٌٓماااقن  

 ٙماااالم اًمّماااٚم٥م ٚماحلَمااا ومٚمأُمااا٤م   -822 

 

 وذم اًمٙم اااػم ُمٜماااف ؿماااٖمؾ اًم٘مٚمااا٥م  

 واحلٌااؾ قمٝمااد اًمِمااخص واحلاا٤مٟمقت   -822 

 

ـ ؿمااااد ٦مُمٕمٞمِماااا   يٛمااااقت  ةُماااا

 طمريااارك اعمحٚماااقل قمِماااؼ قمٔماااام   -821 

 

 واعمٞمااا٧م إن يٚماااٌس طمرياااراً ٟمٕماااام  

 واحلٚماااؼ يمااا٤مًمٕمٛمر وشمااا٤مضمر ظمااارج   -824 

 

ـ طم   ٦م ظمااٞمط ومٜمّمااٗمف اٟماادرج ٚم٘مااُماا

  (٘مااؾ ي)واحلٛمااؾ إن ي ٘مااؾ ومجاا٤مر   -823 

 

 أو اًماااااذٟمقب ومألٟم اااااك طمٌاااااؾ  

 وذم احلديااااد ىمااااقة ُمااااع ٟمٗمااااع   -825 

 

 أهااااؾ دومااااع  ث٤مٖمُم٤موااااٖمف اؾماااات 

 ًاااااقة واحلٌااااا٤مراواحلجاااااؾ اًمٜم  -826 

 

 ذو اًماااادظمؾ واخلاااارج واإلي اااا٤مرا  

ـ يراهاا٤م طمٞماا٦م   -827  ـ اًمِمااخص ُماا  سمٓماا

 

ـ      (ٜم٤مهاااا٤م)صميمٚماااف واوماااقد ُمااا

 وزياار صاا٤مسمر  ء(احلرسماا٤م)وىمٞمااؾ ذم   -828 

 

  (دائار)إذ هق ُماع ؿماٛمس اًمٜمٝما٤مر  

  (ّمااقد٘مُم قمناا )رزق واحلٚماا٥م   -829 

 

  (ًمٚمٛمحًااقد)واحلًااد اًمّمااالح   

 

                                                           
 .شذًل »ذم )أ(  (467)

 .شاعمّمٚمح واحلٚمٗم٤مء »ذم )ب( ش، اعمّمٚمح واحلٛمك»ذم )أ(  (468)

 .شيٜم٘مؾ»ذم األصؾ  (469)

 .شؾمٜم٤مه٤م»ذم )أ(  (472)

ٚمف.شٛمؾ سمف احل» ذم )أ((472) ٞم٧م ُم٘مدم قمغم اًمذي ىم  ، وهذا اًم

 .شداُمر»ذم )أ(  (471)

 .شاعم٘مّمقد»، وُم ٚمٝم٤م ذم )ب(، إل أٟمف ومٞمٝم٤م شُم٤مل  قمن ُم٤مل اعمّمقد»ذم األصؾ  (474)

 .شًمٚمح٤ملت»ذم )ب(  (473)
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 حشف انخاء

 اإلىمٌاااا٤مل واخلااااروف واخليااااة   -812

 

ـ ىمٜمااا٤م شمٙمٚمٞماااػ  (وٟمحاااقه)   عمااا

 ؿماااخص ُم٤مًماااف قمٞمٜمااا٤من واخلٚماااد   -812 

 

ااااا٤مت ىمٚمااااا٧م أو    ذم ُمٙمااااا٤من اًمٌٜم

  واخلِمااا٥م اًمٞمااا٤مسمس ًماااٞمس يااارى  -811 

 

  اعمارى(ُمقت )اخلرٟمقبىمٞمؾ ذم  

  ٦مواخلااارس اًمٕمااازل وىمٞماااؾ اًمٌدقمااا  -814 

 

ااا٤مء رومٕمااا    ٦مواًمااارىمص وهاااق ًمٚمًٜم

اا٤من   اوظماا٤مدش   -813    (ُم٤مًمااف)إلًٟم

 

 اعمٜمااااا٤مم   ٟم٤مًماااااف  واخلٜماااااؼ ذم 

 ذم هماػم األوان ُمارض  خ(اخلق)و  -815 

 

 اوطمٚمااقه روااق (ؾماا٘مؿ)ومحْمااف  

 طمًاـ خمارج واخلاؾ  (اخلرج)و  -816 

 

ـ     (يٕمٚمااق)ٟمٕمااؿ إداُماا٤مً وهااق ؾماا

  ٦موىمٞمااااؾ سمااااؾ حلٛمْمااااف يمراهٞماااا  -817 

 

  ٦مؿماااتؼ ًمٚمٛمًاااجقن ُمٜماااف اًمتحٚمٞماااوا 

 اجلًااؿ   (٤مم)ؿمااواخلاا٤مل واخل٤مًماا٦م   -818 

 

 ٤مًما٦م ٟمٗماس األم قماغم اخل  (وامحؾ) 

  ٦م(رومٕم)ًمٚماعمٜمّم٥م و ٦م(اخلٚم٘م)و  -819 

 

  ٕماااا٦مأو أُماااا٦م أو هاااال ٟمٗمااااس اخلٚم 

 ؾمااػم اًمٌحاار واجلديااد  (اخلاػ)و  -842 

 

ـ يمااااؾ ُماااا٤م يٙمٞمااااد    وىم٤مياااا٦م ُماااا

ـ اًمٕمٞماااقب   -842  ـ شمٓمٝماااػم ُمااا  واخلااات

 

 واخلاااااقدة اًماااااداومع ًمٚمٙماااااروب 

 

                                                           
 .شطمروف اخل٤مء»ذم )أ(  (475)

 .شواخلقة»ذم )أ(  (476)

 . شُمقت»سمدل  شُمقوٕمف»، وذم )أ( شاخلروب»ذم )أ( و)ب( (477)

 .شٟم٤مًمف»ذم )ب(  (478)

 .شاخلقض» ذم األصؾ (479)

 . شظمقف»ذم )أ( و)ب( (482)

 .شاخلقخ»ذم )أ(  (482)

 . شٟم٘مٚمقا»ذم )أ(  (481)

 .شؾم٤مم»ذم األصؾ  (484)

٧م ذم )ب(.شوىمٞمؾ»ذم )أ(  (483)  ، وًمًٞم

 .شخلٚمٗم٦ما»ذم )أ(  (485)

 .شًمٚمروم٘م٦م»ذم )أ(  (486)

 .شاحلؼ»ذم )أ(  (487)
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ـ سمٞمااا٧م ذي يمٗم٤ميااا  -841   ٦مأو زوضمااا٦م ُمااا

 

ـ ُمٚماااااؽ وليااااا    ٦مًمٙمٜمٝمااااا٤م ُمااااا

 ٤مت األُماااار ب ومِمااااتاأُماااا٤م اخلاااار  -844 

 

 واحلااارز اعمااا٤مل اًمقواااٞمع اًم٘مااادر  

  وماااص ظمااارز أو جمتٚمااا٥م  وطمٞمااا٨م  -843 

 

ااا٥م يِماااٌف ي٤مىمقشًمااا   ٤م ومٙماااذب ذم اًمًٜم

 واخلٗماااا٤من ومٞمااااف شماااارك اًمٕماااازم   -845 

 

ـ هااااؿ    واحلااااذر اًمرضمااااق  ُماااا

 

 

و -846

اًم

ظم

ؾماا

 ف

 وىمٞمؾ اًم٘مٞمد ًمٚمرضم٤مل (هؿ)  واخلًػ ،ديد وذم اخلٚمخ٤مل

ااا٤مء ؿماااٜم٤مقم٦م إن ظمِمخِمااا٤م .  -847   وًمٚمًٜم

 

ُمِمااا٤م  وىمٞماااؾ سماااؾ  يرٟمٕماااؾ إذ  

................................. 

 حشف انذال

 داود قماااااااازة وطمٙمااااااااؿ وور    -848

 

 

 

 

 

 أو شمقسمااااا٦م سمٕماااااد ٟمداُمااااا٦م شم٘ماااااع  

 ىمااا٤مل اًمٜمّمااا٤مرى طمٞمااا٨م داود يااارا   -849 

 

 نماااٟم (اًمزُماا٤من)وم٤مًمٕماادل ذم ذاك  

ـ رٞمااااااااٟما دو  -832   ه  وزراآ ٤مل ُماااااااا

 

ـ ر   ه قمااااؼما آىماااا٤مل اًمٞمٝمااااقد ُماااا

 أُماااا٤م اًماااادقم٤م ومٜمجاااا٤مة اهلٚمٙمااااك   -832 

  

 ة أو هماااااالم زيماااااك أو اًمّماااااال 

 ًمااص هااق ذو شمااقاري   واًماادًمؼ  -831 

 

 واًمااااديؽ ذم اعمٜماااا٤مم رب اًمااااداري  

 ٤مومع اًمٜمااااااقال ودود ىمااااااز ٟماااااا  -834 

 

 وُمٓمٚمااااؼ اًماااادود طماااارام اعماااا٤مل  

 ل اًماااادضم٤مل ؾمااااٚمٓم٤مٟم٤مً ظمااااد  وأور   -833 

 

ـ أومجااار اًمٜمااا٤مس شمٌاااع    وطمقًماااف ُمااا

ـ  ءٓمروماا٤مواًم  واًماادًم٥م  -835   ضمٞمااد عماا

 

 وًمٖمااااػمه طماااازن  ٤ميريااااد طمرسًماااا 

 أو زم  ويمااااااؾ ديٜماااااا٤مر قمتٞمااااااؼ  -836 

 

 سماااديٜمٜم٤م احلٜمٞماااػ واًمٕمٚماااؿ اجلاااكم  

 ويم ااااااااارة األداة ًمٚمِماااااااااٝم٤مدة   -837 

 

 وماااااا٤مده أأو اًمٖمٜماااااا٤م وُمٜمّماااااا٥م  

 مخاااس اًمااادٟم٤مٟمػم صاااالة اخلٛماااس   -838 

 

ـ ضماااٜمس   يماااذاك يماااؾ مخًااا٦م ُمااا

 

 

                                                           
 .شؾمجـ»ذم )أ(  (488)

 .شدالاًمطمروف »ذم )أ(  (489)

 .شاعمٙم٤من»ذم )أ(  (492)

٦م، وهق وم٤مرد ُمٕمرب، خمت٤مر اًمّمح٤مح)ص (492)  .( 214اًمدًمؼ: دوٌي

٤من اًمٕمرب ) (491)  .( 3/483اًمدًم٥م: ؿمجر اًمٕمٞم ٤مم، ًم
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 وُماااا٤م سمااااف يٓمااااغم وم٘مااااقل زور   -839

 

 

 

 وٟم رهاااااا٤م يٙمااااااره ذم اًمتٕمٌااااااػم 

 

 

ودار صاااااالم ودظماااااار ُماااااا٤مل   -852

............................. 

ًمقا جياااقد اخلااا٤مل وذم اًمااادواء ىمااا٤م 

................ 

 

ـ أقمٓمٞمٝمااااا٤م    -852  ودِرة سم٤مًمٙمنااااا ُمااااا

 

 

ـ ُمٚماااااؽ وليااااا٦م يٚمٞمٝمااااا٤م   ُمااااا

 رة سم٤مًمْماااااؿ ًمٚمحاااااٌغم ذيمااااار ودُ   -851 

 

 وشمٚماااؽ أٟم اااك إن ظم٤ٌمهااا٤م أو ؾماااؽم  

 أُمااا٤م اًمااادىمٞمؼ ومٝماااق ُمااا٤مل ـمااا٤مري   -854 

 

ـ ظمٌاااز عماااس اًمٜمااا٤مر    أضماااقد ُمااا

 وذم اًمٕمجااالم اعمااا٤مل صماااؿ اعمختٛمااار   -853 

 

 دماا٤مرة شمٜمٛمااق وماا٢من حيٛمااض ظمناا  

ـ يااكم وقماا٤م  -855  ـ ُماا١مُم ـ اًمِماإمػم ُماا  ضم

 

 ٤مل سماااا٤مًمٗم٘مر سمااااكم خااااوأيمااااؾ اًمٜم 

 واًمااادق ُماااع ضم٤مريااا٦م ذ فمٝمااار   -856 

 

 واًمااادف أُماااٌر سم٤مـماااؾ ُماااع اًماااذيمر  

 ظماا٤مزن اًمااٜمٕمؿ اًماادولب وىمٞمااؾ ذم .  -857 

 

ـ واًماااده٤مًمٞمز ظمااادم ـ واًماااده   زيااا

 واًمااااادومؽم اًمتاااااذيم٤مر ًمٚمٛمٕمااااا٤مدي   -858 

 

 ُمرضمااااااع اًمنماااااااد  واًماااااادسمؼ 

 

 حشف انزال

ـ اًمًااااٞمد واًمااااذل فمٗماااار   -859  اًمااااذىم

  

 

 وذرقماااف واعمًاااح واًمنمااا ؾماااٗمر  

 ىم٤مقماااادة يمااااؾ ُمٜماااا٤مم ذي ذهاااا٥م   -862 

 

 وًماااٞمس ُمياااوسم٤مً وم٘ماااػم ُمًاااتح٥م  

 

 حشف انشاء

  (اًمااارطمؿ)رواااقاٟمؽ اؿمااات٘م٤مىمف و  -862

 

 ذم ٟماااااقم اًمٜمٝمااااا٤مر اًمًااااا٘مؿ وذل  

 ورضمااؾ ذي ُمٚمااؽ رضماا٤مل اًماادول   -861 

 

ـ ُمِمااا  ـ  كوُمااا  ؾ ضمااارأسمااا٠مرسمع ُمااا

 يريماااا٥م ذات أرسمااااع أو يٛمٌماااا   -864 

 

 

 سم٘م٤مئااااد أو طمااااط ومااااقق اًمااااٜمٕمش 

 

                                                           
 .شاًمذالطمروف »ذم )أ(  (494)

 .شطمروف اًمراء»( أذم ) (493)

 .شطمروف اخل٤مء»ذم )أ(  (495)
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 اعمااارأة صماااؿ اًمراهااا٥م   ًمرسمااا٦موا  -863

 

دقماااااا٦م أو ظم٤مياااااا٥م   ُمٜمٗماااااارد سٌم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واًمرووااااا٦م اعمااااارأة واًمرُم٤مٟمااااا٦م   -865

 

  ٦مٟماااااااُمٚماااااااؽ ُمديٜمااااااا٦م ُمم 

  ورىمااص ُمًااجقن ظمااالص وقمااؼمَّ   -866 

 

 سمٕمْماااٝمؿ اًمرىمّمااا٤مء هوراً وسمٓمااار  

 واًمااارىمص شمٕمٌاااػم سمٕمااالم ُمٝمٛمٚماااف   -867 

 

 اًمرُمااا٤مد يمٚماااامت ُمٌٓمٚماااف  )ذم(و 

 واًمرُماااااؾ ُمااااا٤مل يم اااااػمه همٜمااااا٤م   -868 

 

 يح قمااذاب ىمااد دٟماا٤م وىم٤مصااػ اًماار 

 غم ذيمااار ٌواًمرايااا٦م اًمّماااٞم٧م وًمٚمحااا  -869 

 

 واًمًااقد ؾماا١مدد وذم اخلياا اًمًااٗمر  

 ومحرهاا٤م احلااروب واًمّمااٗمر ؾماا٘مؿ  -872 

 

 وطم٤مُماااؾ اًمرايااا٦م إن يّماااٚمح طمٙماااؿ  

 ي اًمراقمااػوىماا٤مل أسمااق ذوان يمناا  -872 

 

ـ ؾمااااٞمده ًمٓماااا٤مئػ    شم٠مشمٞمااااف ُماااا

 وذم اًمرصاااا٤مص صم٘مااااؾ اًمٜمٗمااااقس   -871 

 

ـ اعمجاااقس    وىمٞماااؾ سماااؾ ُمااا٤مل ُمااا

ـ رأى رضمٚمٞماااف ُماااـ  -874   رصااا٤مص  وُمااا

 

 ومٗماااااااا٤مًم٩م أو أرذل اعمٕماااااااا٤ميص  

ـ رأى اًمرحيااا٤من ٟم٤مسمتااا٤مً ومٗمااال   -873   وُمااا

 

 حمٚماااف يقصاااػ سمااا٠مزيمك وصاااػ  

 اًمريااااا٤مح قمااااار  أصمااااارا  )رط(  -875 

 

 رطمااا٤م اًمااادواب قمنااا رزق ىمااادرا  

  ومتاااا٤من  ذرشماااا ىمٓماااا٥موإن سمااااال   -876 

 

 اُمرأشماااااااااا٤من شمًااااااااااا٤مطم٘م٤من  

 

 حشف انزاي

ـ ذم  زيمريااا٤م ذم  -877  اًمٙماااؼم اعمااا٤مل واسمااا

 

 قمٍما  ٤م()زيًتاووم٤مز ُمًجقن ًماذي  

 ف ٞمااااه يمزسم٤مًماااا٦م٤مل ُمااااواًمزسمااااؾ   -878 

 

 فاًمتٜمٛمٞمااااااواًمزيماااااا٤مة اء ًمٚمٗم٘ماااااار 

 واًمااازر واًمٕماااروة أٟم اااك ُماااع ذيمااار   -879 

 

 واًمزهااار ذم هماااػم أوان اًمزهااار ذ  

 

                                                           
٤من اًمٕمرب ) (496) ـ اًمِمجر، راضمع ًم  .(5/222اًمرسم٦م: ٟمق  ُم

 (.األصؾذم )ًمٞمس  (497)

٤من اًمٕمرب )شرط»، وُمٕمٜمكشرطمك»( ب))أ( وذم (498)  (.5/48: أي ضَمٚم٦ٌََم، ًم

 .شطمروف اًمزاي»( أذم ) (499)

 .شرشم٥م»( األصؾذم ) (322)



          

 األًمٗمٞم٦م اًمقردي٦م ذم شمٕمٌػم اًمرؤي٤م
225 

اا٤مء احلجاا٥م  (ضماا٤مجزاًم)أُماا٤م   -882  ومًٜم

 

  إذ ىمااا٤مل روم٘مااا٤مً سمااا٤مًم٘مقارير اًمٜمٌااال 

 وم٤مًمٕمٜماااااا٤مواًمزقمٗمااااااران ياااااا١مصمر   -882 

 

  (وم٤مًم ٜمااااا٤م)ًمٚمقٟماااااف أو مل يااااا١مصمر  

 ُماااااازم ذم ُم٤مئااااااف اآلُماااااا٤مل وز  -881 

 

 ـم٤مقماااا٦م وُماااا٤مل  م(اًمزُماااا٤م)وذم  

 

 حشف انضٍٍ

 رؤيااا٤م ؾماااٚمٞمامن اًم٘مْمااا٤م واحلٙماااؿ   -884

 

 ًمااص ُمااتٝمؿ   وىمٞمااؾ ذم اًمًااٛمقر 

 واًمًقس ؿمخص ٟماؿ واًمًا٘مط ياذم   -883 

 

 واًمًاادر قمٜمااد اًمااروم أيمٚمااف ؾماا٘مؿ  

 وُمااارض اًمّماااحٞمح ذم اًمًاااٗمرضمؾ   -885 

 

 اجلااكم أو اًماارسمح   ىوصااح٦م اعماار 

 واًمناااب  واًمًاآمح ؿمااخص ضمااؾَّ   -886 

 

 هااق اًمٕمااذاب  ًااقط(اًم)يماا٤مًمزور و 

ـ ذي اعمااا٤مل  -887   واًمًااا٤مرق اؾماااتٗم٤مد ُمااا

 

 وؾمااااٗمر ُماااا٤م ذم اًمنااااير اخلاااا٤مزم  

  (اًمًااا٘م٤مي٦م اًمِمااات٤مت)وىمٞماااؾ ذم   -888 

 

 ذم اًمًااا٘م٤مي٦م احلٞمااا٤مة    (األُماااػم)و 

 اًمااقرم  ومااش واًمًااؿ ذم اًمًااامق أو   -889 

 

ـ    طمااارزه أو ىمٓماااع دم أأو هاااؿ ُمااا

 ح ومٝمااااق ُماااا٤مل ٞمواًمًااااؿ إن ىماااا  -892 

 

 ىماااااٞمح وماااااذا وسمااااا٤ملوإن سماااااال  

ـ رأى    -892   وهاال شم٘مٓمااع اًمًااٙملم وُماا

 

 ومٝمااااق قمجٞماااا٥م ي٘مااااعذم يااااده  

ـ قمجااؿ وماا٠مٟم ك  وأُماا٤م اًمناااويؾ  -891   ُماا

 

 ومحٚمااااف يااااذمقمٗماااا٦م اًمٗماااارج أو  

 
                                                           

 .شاًمدضم٤مج»( األصؾذم ) (322)

-ىما٤مل ألٟمجِما٦م  ( أن رؾماقل اهلل 1414( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )6121قمٜمد اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ) حلدي٨م أٟمس (321)

 .شي٤م أٟمجش رويدك ؾمقىمؽ سم٤مًم٘مقارير»: -ويم٤من يًقق سم٤مًمٜم٤ًمء

 .شاًمٖمٜم٤م»( بذم ) (324)

 .شاًمزُم٤مل»( األصؾذم ) (323)

لم»( أذم ) (325)  .شطمروف اًًم

الد اًمروس يِمٌف اًمٜمٛمس، اعمّم٤مح اًمٜمػم )ص (326) ٛمقر: طمٞمقان سٌم  .(229اًًم

 .شاًمّمقت»( بذم ) (327)

٤مت»)أ( ذم  (328) ٘م٤مي٦م اًم  ٗم٤مه٦م اًمِمت٤مت»( ب)،  شاًم  .شاًم

 .شدـياًم»( ب))أ( وذم  (329)
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 واًمًااٚمؿ ؾمااٚمٓم٤من ؾماآمحف ُماارض   -894

 

ـ      (اًمٕماارض)وٟمّمااٌف ؾمااالُم٦م ُماا

 

 حشف انغٍٍ

خًاااقن اًمقزٟمااا٤م   -893  ؿمااإمٞم٥م ىماااقم ٌي

 

 ٨م وًماااد ًمٚمٜمٝمااا٤م واحلًاااٜمك ٞموؿمااا 

 واًمنمااااك اخلاااادا  واًمنمااااار ذ   -895 

 

 ُماـ قمٜماؽ ٟمٗمار   (امزاًمتا ٨ٌماًمِم)و 

 وىمٞماااؾ ذم اًمِماااٗمراق أٟم اااك يمااا٤مًم٘مٛمر   -896 

 

 واًمِمااحؿ ُماا٤مل ظماا٤مًمص سمااال يماادر  

 وذم اًمِماااااقي سمِمااااا٤مرة وهماااااٜمؿ   -897 

 

 ًمٙمٜماااااف سماااااال ٟمْمااااا٤مج هماااااؿ  

 قم٤مضماؾ   (اًمِمحؿ هور) ذىوذم   -898 

 

 ؾ يااا٤ماًماااذٟم٥م اًمٕمٔماااٞمؿ اهلواًمِماااال  

  ٦مشمٌاااا٤م  اًمًااااٜما ىُمااااصَّ وؿماااا٤مب   -899 

 

  ٦مواًمنماااااـمل ُمقشماااااف أو حمٜمااااا 

 

 حشف انصاد

 وصاااااا٤مًمح دل قمااااااغم اسمااااااتالء   -922

 

   (ئااالٟمٍمااا اًمرا)سم٤مًمًاااٗمٝم٤مء صماااؿ  

 واًمّمااااٗمر ومخاااار سم٤معمتاااا٤م  اًمٗماااا٤مين   -922 

 

 واًمّمااااٛمؿ اًمٗمًاااا٤مد ذم األدياااا٤من  

 اًم٘مٚمااا٥م وصاااقجل٤مهن٤م  (اًمٙمااارة)و  -921 

 

 ًمًااااا٤مهن٤م أو وًماااااد سماااااال هنااااا٤م  

 
                                                           

 .شاعمرض»( أذم ) (322)

 .شطمروف اًمِملم»( أذم ) (322)

 .شواًمِمٙم٦م اًمتٞم٤مم»( أ)وذم شاًمِمٞم٧م اًمت٤مم»األصؾ  ذم (321)

 .شاجلًؿ ذور»( بذم ) (324)

 .شطمروف اًمّم٤مد»( أذم ) (323)

 .شاًمٜمٍم قمغم األقمداء»ذم )أ(  (325)

 .شاًمٍمة»يمذا  وًمٕمٚمٝم٤م  (326)
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ـ   -924 ااا٦م ُمااا  ذي يماااؼم وذم اًمّماااٝمٞمؾ هٌٞم

 

 اخلٓمار  اًمرضمق  قمـ قمازم  (اًمّمدق)و 

 

 حشف انعاد

 اًميااا هاااقل واًمْماااامن هٜمدُماااف  -923

 

 ريماقب اعمٔمٚمٛمافب ُمـ ُمٞما٧م يواًم 

 ًمٚمٌنمى وذم اًمْما٤ٌمب  ػ(اًمْمٞم)و  -925 

 

 اخلااااااراب واًمٗمتٜماااااا٦م  دليااااااؾ  

 

 ءحشف انطا

   اًمٓم٤مق وهق اًم٘مٌق وهق ًمألٟمتاك ظمٚماؼ  -926

  

 ذم اًمٕمٜمااؼ  كوـمقىمااؽ اًمقاؾمااع ٟمٕمٛماا 

 ء اًمٕمٛمااؾ وىمٞمااؾ ذم اًمٓمرظمااقن ؾمااق  -927 

 

ـ طمرُماااااؾ    ألٟماااااف ُمتخاااااذ ُمااااا

 واًمٓمٌااااؼ اعمحاااا٥م واعمحٌااااقب   -928 

 

 واًمٓمااارق ُمٝماااام اظمتٚمٗمااا٧م ذٟماااقب  

 

 ءحشف انظا

 واًمٔماااااؾ ًمٚمًاااااٚمٓم٤من أو ًمٚمٕمااااا٤ممل  -929

  

 واًمٔمٚمااااؿ ومٞمااااف هاااادم دار اًمٔماااا٤ممل  

 

 

                                                           
 .شاًمّمدف »( بذم ) (327)

 .شطمروف اًمْم٤مد»( أذم ) (328)

 .شاًمْمٞمؼ»( األصؾذم ) (329)

 .طمروف اًمٓم٤مء»( أذم ) (312)

 .ش ػهق ًمألٟم ك ظمٚمو واًمٓم٤مق»ذم األصؾ و)ت(  (312)

 .شطمروف اًمٔم٤مء»( أذم ) (311)
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 حشف انؼٍٍ

 ٦مقمٞمزاااا دًمٞمااااؾ ؾمااااٗمر وسمريماااا  -922

 

  ٦موومٞمااااف ًمٚمٛمااااريض دومااااع اهلٚمٙماااا 

ـ يااااراه   -922   وقمٛماااار اًمٗماااا٤مروق ُماااا

 

 ٤مه ٕمد ُمًااااااُمًتٌنماااااااً ومجٞماااااا 

 قمااا امن طمااارص ذم ـماااالب اًمٕمٚماااؿ   -921 

  

 ؿ ّمااااقمااااكم اًمٕمااااال وىمٝماااار ظم 

 ٚمااااااؼ األولد  و اًمٕمااااااروق ٕمواًم  -924 

 

 وم٘مٓمٕمٝماااا٤م ُتزيااااؼ  (ػمةِمااااقم) 

ااا٧م  سواًمٕماااد  -923   اعمااا٤مل احلاااالل إن ٌٟم

 

 ذم وىمتاااف وىمٞماااؾ سماااؾ ىماااد صمٌااا٧م  

 ٧م أو مهاااقمواًمٕمٗماااص ُمااا٤مل ىمٚمااا  -925 

 

 

 وم٤مؿماااات٘م٤مىمف ُمااااذُمقم وذم اًمٕمٗمااااص 

 وذم اًمٕمٓمااااا٤م ُمٔمٝمااااار ًمٚمخااااا٤مذم   -926 

 

 ذو اقمااااتامد يماااا٤مذمصمااااؿ اًمٕمٛمااااقد  

ـ و (اًمٕمٛماارة)و  -927   فاًمٕم٘مٌاا ُماا٤مأاًماادي

 

 أشمٕمٌااااااف اُماااااارأة واًمٕماااااازل ذل 

 واًمٕمٗماااق همٗماااران وقم٤مؿماااقرا أقماااؿ   -928 

 

اااا٧م أو أمل    وذم قمٌااااقس اًمقضمااااف ٌٟم

 

 حشف انغٍٍ

ـ وذم اًمٖمٌااااػم  -929  ااًمٖمّماااا٥م اًمًااااج

  

 

 

 

  اقت ىمٚمٞمااااؾ ل يٕمااااد ظمااااػمىماااا 

 أو رضمااااؾ أقمجااااؿ واًمٖماااار سماااا٤مل   -912 

 

 حمااااا٤مل ووقماااااده  (ُمًاااااتٕمد) 

ـ رأى صاااااقرشمف يمااااا٤مًمٖمٜمؿ   -912   وُمااااا

 

ـ اًماااٜمٕمؿ ًمٞمٌُ و كِماااخي ل   نمااا سمحًااا

 
                                                           

 .شطمروف اًمٕملم»( أذم ) (314)

 .شقمنمة»( أذم ) (313)

 .شاًمٕمروة»( بذم ) (315)

 .شُمٜم٘مد»( بذم ) (316)

 .شطمروف اًمٕملم»( أذم ) (317)
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ـ ظمااا٤مئػ واًمٖمروماااٖماااواًم  -911   ٦م٤مر أُمااا

 

ـ ياااادظمٚمٝم٤م يم٤مًمّمااااٗم  ـ عماااا   ٦مأُماااا

  ٦مصمااؿ اًمٖم٤مؿمااٞم (٤ملاعماا)وذم اًمٖمٌاا٤مر  -914 

 

  ٦مىمٞماااؾ قماااذاب أو همٜمااا٤م أوضم٤مريااا 

 

 ءحشف انفا

 اًمٜماااااػمان وإن اًمٗمحاااااؿ ُمااااا٤مل   -913

 

 ومٞماااف وماااٞمٔمٚمؿ اًمًاااٚمٓم٤من  (دسمااا٧م) 

 واًمِمااجر  اهلٜماالتؼ اًماارزق واًمٗمًاا  -915 

 

 ًمٚمٗمًاااتؼ اقماااؼمه سمِماااخص ُمٕمتاااؼم  

ـ ٗموأول اًم  -916   رصااااااا٤مد سم٤مًمٜم٘مااااااادي

 

 وأصاااٚمف ؿماااخص يمٌاااػم اًمٕمااالم  

 واًمٜمّمااااا٤مرى  اعمااااا٤ملواًمٗمٚمٗماااااؾ   -917 

 

ااؿ   ـ اًمٗمٚمٗمااؾ سًم   (ٟماا٤مرا)ىماا٤مًمقا قماا

 ٤مخلػم ذ سمااواًمٗمجااؾ ؿمااخص ُمٌاادل   -918 

 

 وىمااااقهلؿ طماااا٩م سمٕمٞمااااد ذم اًمٜمٔماااار  

 واًمًااااااا٘مؿ ىمٚمااااااا٧م ويماااااااذا  -919 

 

 همتاااادا يمااااؾ ذاب أصااااٗمر سمااااف ا 

واًمٗماااا٠مس ىمااااقة وىمٞمااااؾ اًمٗمرىماااا٦م   -942 

 ...................اًمٗمااااااااااااارق

 

 وذم اًمٗماااااراق اًمٖماااااٞمظ واعمِمااااا٘م٦م 

 

 حشف انقاف 

 سمٞمااؾ ىمتااؾ اًمااٜمٗمس واًم٘ماارن ىمااقي ٤مىم  -942

 

ـ ذٟماا٥م ٟمااق ٕماا٦مواًم٘مٚم    ياإلىمااال  قماا

ٞمااااا٥م  -941   واًم٘مااااار  ذو ُمااااا٤مل واًمٓم

 

 أو ذو قمااااال إمم اًمااااقرى ىمرياااا٥م  

 اعماا٤مل اًمااذي ل يٜمٗمااع  ( زاًم٘ماا)و  -944 

 

 قمااا٤مم ُمقضماااع  ة اًم٘مرقمااا٤مءواعمااارأ 

 ـ ٟمٕمااااؿ ٓم ااااويٙمااااره اًم٘م اااا٤مء واًم٘مُ   -943  

 

 واًم٘مااادح اعمااارأة أو سمٕماااض ظمااادم  

                                                            
 .شؾمٗمر»و)ب( ( أذم ) (318)

 .شطمروف اًمٗم٤مء»( أذم ) (319)

 .شذسم٧م»( بذم ) (342)

 .شصم٤مرى»( ب))أ( و ذم (342)

 .شطمروف اًم٘م٤مف»( أذم ) (341)

 .شاًم٘مر » و)ب( (األصؾذم ) (344)

 .(292اًم٘مرقم٤مء: اًمّمٚمٕم٤مء اًمتل ل ؿمٕمر هل٤م، اعمّم٤مح اعمٜمػم)ص (343)
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  فوىمٍمااا اًم٘م٤مُمااا ءواعمااا٤مل ذم اًم٘مقسمااا٤م  -945

 

 ىمّماااقر ذاك اًمِماااخص قماااام راُماااف  

 ذو أُم٤مٟماااا٦م أو سمٙماااار  (ؾ)اًم٘مٗمااااو  -946 

 

اااااٝمؾ ذاك األُمااااار    سمٗمتحاااااف ًي

ـ  أو أخ أو طمٙماااؿ  (اًم٘مٚماااؿ)و  -947   اسمااا

 

 قمٚماااؿ  أو يم٤موماااؾ اًماااذي صااا٤ٌم أو 

 ىمٓماااااا٤مئػ حمِمااااااقة  سمجااااااقز   -948 

 

 ٙمر رزق هٜمااااال احلاااااقز ؾماااااو 

 ىمٚماا٧م وىمااد يٙمااقن ىمٓمااػ اًم ٛماار   -949 

 

 أو ىمٓماااػ أوىمااا٤مت اًمزُمااا٤من اًمٜميااا  

  وذم اًم٘مامـماال (ًماادار)اص ٗمااواًم٘م  -932 

 

   ذ ول حيٛمااااد ٟمحااااق اًمااااالط 

 

 حشف انكاف

ـ ووماااقز   -932  اًمالسماااساًمٙماااقة األُمااا

 

 ال ًمٚمٗماااا٤مرس واًمٙمااارم قمااااز وقُماااا 

 اًمٙمٛم اااارى واعماااا٤مل واًمًاااا٘م٤مم ذم  -931 

 

 ُمّماااااٗمرا  يىمٚمااااا٧م ٟمٕماااااؿ إذا رأ 

  را صاااٗمرال طمٞمااا٨م   (ذ)وهاااق   -934 

 

 ٤مر تااااًمالؾمااااؿ واًمٙمؼمياااا٧م ل خي 

واعماااا٤مل ذم اًمٙمٛمااااقن واًمٙمراوياااا٤م   -933 

 ................ا

 

قمٙمااس اًمٙماارومس ؾمااٗمرك هااذا ًمٞماا٤م  

ىمٚمااا٧م ويااا٠ميت اًمٕمٙماااس ًمٚمتاااؼمك    -935 .........................

................ 

ك يمٜمحاااق يمااارد قمٙمًاااف ينااا 

 يمااؾ اًمٓمٕماا٤مم أسمااٞمض سمااؾ واًمٙمِمااقك   -936 ...........................

 

 إل اًمٕمّمااااٞمد واهلااااريش يرشم اااا  

 واًمٙمٗمااار فمٚماااؿ أو همٜمااا٤م ـماااامس   -937 

 

 وًماااقل أن يٙماااقن اًمٜمااا٤مس أوا واىمااار 

 (اًمِماٞمٓم٤من)واًمٙمل ظمقف ُمـ أذى   -938 

 

ااا٤من    واًمٙماااٞمس ُم اااؾ سمااادن اإلًٟم

 ىمٚمااا٧م وىماااد ي١مظماااذ سمااا٤مًمتجٜمٞمس   -939 

 

 ذم اًمٙماٞمس ذم اًمٙم٠مس أو اًمٙما١موس أو  

 
                                                           

 .شاًمٗمٕمؾ»( أذم ) (345)

 .شاًمٕمٚمؿ»( أذم ) (346)

 .شاًمرُم٤من»( أذم ) (347)

 .(297ُيِمد  ٤م اًمّمٖمػم، اعمّم٤مح اعمٜمػم )ص اًم٘مامـمل: ظمرىم٦مقمريْم٦م (348)

 .شاًمٞمالط»( أذم ) (349)

 .شصمراء»( بذم ) (332)
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 والؿماااااات٘م٤مق ىماااااادره يمٌااااااػم   -952

 

ٞمٜمااااا٤م ُمِماااااٝمقر  ـ ٌٟم   وذاك ُمااااا

 

 حشف انالو

ـ   (ةقًم٘ماا)و  -952  اًمقضمااف ومًاا٤مد اًماادي

 

 وُماااارض ذم أصاااااٗمر اًمٚمٞمٛماااااقن  

  ٦مراطما  (اًمٚمقطما٤من)واًمٚمقح وقمظ و  -951 

 

  ٦مقمٌااد فماا٤مهر اًمٗمّماا٤مطم  ٚم٘ماال(اًم)و 

 

 حشف انًٍى

  فهور يم٤مُمٚمااااااياااااا٤م حمٛماااااادأر  -954

 

  فوًماااااٞمس ًمٚمِماااااٞمٓم٤من أن يامصمٚمااااا 

  ٦مُمقؾماااك وهااا٤مرون سمنماااى طمًاااٜم  -953 

 

  ٦مهيٚمااؽ أهااؾ اًمٌٖماال ذم شمٚمااؽ اًمًااٜم 

 ًمٚمٛم٘مٚماااااقب  يولئاااااؼ ذيمااااار  -955 

 

 ذم ومّماااؾ طمااارف اعماااٞمؿ ًمٚمؽمشمٞمااا٥م  

ـ دار ؾماااٗمر   -956  ُم ٤مًماااف اًمتحقياااؾ ُمااا

................. 

ـ ـمااا٤مقمقن وقمٙمًاااف فمٝمااار    واًمٓمٕمااا

واحلااا٥م سمٖماااض واًمٜماااقاح زُمااار   -957 

.......................... 

ـ ىماااؼم ءواًمًاااٞمؾ أقمااادا    وؾماااج

ـ   -958  واًمقًمااااد اًمٙمٌااااد وسمٜماااا٧م السماااا

........................... 

واعماااقت هااادم واًمناااور طمااازن  

واعمااااااارأة اًمااااااادٟمٞم٤م  واألرض أم   -959 .......................

........................... 

 

   واًمْمااااحؽ سمٙماااا٤مء واعماااادح ذم 

  ٦مصماااؿ اجلاااراد اجلٜماااد صماااؿ اًمٕمجٚمااا  -962 

 

  ٦مٟمداُماااا٦م وهمااااػم هااااذي األُم ٚماااا 

 دم واًماااارأس وأيمااااؾ شماااالم ٟماااا  -962 

 

 وهاااق اًمااارئٞمس ويماااذا األقمٙمااا٤مس  

 

 

                                                           
ـ أٟمس سمرىمؿ ) (331) ٚمؿ  ذم صحٞمحف قم ـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 1172روى ُم ـ أٟمس سم رأي٧م ذات ًمٞمٚم٦م ومٞمام يارى اًمٜما٤مئؿ »: ( قم

ـ ٟم٤مومع، وم٠مشمٞمٜم٤م سمرـم٥م  ٦م سم ٦م ذم اآلظمرة، وأن ديٜمٜم٤م ىمد ـم٤مبيم٠مٟم٤م ذم دار قمٌ٘م ـ ـم٤مب، وم٠موًم٧م اًمرومٕم٦م ًمٜم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م، واًمٕم٤مىٌم ـ رـم٥م اسم  .شُم

٤من اًمٕمرب )شًمقىم٦م» األصؾ و)ت(ذم  (334)  .(21/427، واًمٚم٘مقة: داء يٙمقن ذم اًمقضمف يٕمقج ُمٜمف اًمِمدق. ًم

 .شاًمٚمح٤مف» و)ب( (أذم ) (333)

 .شاًم٘مٓمـ»( األصؾذم ) (335)
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 حشف انٌُٕ 

 اعماااااارأة اًمٜم٤مىماااااا٦م واًمٜمّماااااا٤مرى   -961

 

 أول ُمااااااااقدة  أو اٟمتّماااااااا٤مرى  

 أوقمادا  ى(طمٌا٤مر)ىمٚم٧م وًمق ىمٚما٧م   -964 

 

ـ اًمٜمّمااا٤مرى ُم٤مقماااددت ُمٌٕمااادا    قمااا

 ذم اًمٜمٕمٜماا٤م  واًمٜماا٤مقمقر  (لٜمٕماااًم)و  -963 

 

 اعماااااا٤مل أو ُمٕمٞمِماااااا٦م شماااااادور  

  ٦مىمٚماااا٧م وًمااااق أوًمتٝماااا٤م سمٜم٤مئحاااا  -965 

 

  ٦مأو ذوات دُماااق  ؾمااا٤مومحأصااا٧ٌم  

  ٦ماقمتٚمٛمااا٧م سمخرىمااا ط أٟم اااكٗمواًماااٜم  -966 

 

ااا٩م أؾماااٗم٤مر     ٦مٓماااقل اعمِمااا٘مسمواًمًٜم

 

 ءحشف انٓا

ـ رأى هاااقدً   -967  سماااكم سمااا٤مًمٗمجره  اوُمااا

 

 

 

 وسمٕماااااد ذا اهلل قمٚماااااٞمٝمؿ ٟمٍماااااه  

 حيٛماااد  اءوٟماااقم ؿماااخص ذم اهلاااق  -968 

 

 قمروااا٤مً ؾمااا١مود  اءواعمٌمااا ذم اهلاااق 

 

 حشف انٕأ

 اًمقشماااد احلدياااد ذم فمٝمااار اًمٗمتاااك   -969

 

  ُمٜماااااف أشماااااكُمٚماااااؽ ومٕمااااا٤ممل أو  

٘مااااك   -972  واًماااقرم اعماااا٤مل اًمااااذي ل ٌي

................................ 

 

وًماااق صمٌااا٧م رشمٌااا٦م إًمٞمٝمااا٤م يرىماااك  

................................. 

 الو أنفحشف ان

ـ   -972   لًُمااا٤م وأًماااػ أسمٍماااىمٚمااا٧م وُمااا

 

ـ أًُماااػ    اقمتٜماااؼ ومٝماااق وصااا٤مل ُمااا

ـ ُمؽمضمًٞمااااا٤م ُمااااا١مُمالو  -971   إن يٙمااااا

 

  ر ل أُمااًرا وم٘مااد وم٘مااد ىماا٤مل ًمااف اعم٘ماادو 

  إن همااااادا سمٚمٗماااااظ ل ذا  أًمٗمااااافو  -974 

 

  اُماااارؤ ًمااااف األذان طمرومااااف قومٝماااا 

 
                                                           

 .شطمٞم٤مرى» و)ب( (أذم ) (336)

ٖمل»( ب)ػم همذم  (337)  .شاًم



          

 األًمٗمٞم٦م اًمقردي٦م ذم شمٕمٌػم اًمرؤي٤م
224 

 وإن سمااااا٠مًمػ ل وومقىمٝمااااا٤م ٟمٓماااااؼ  -973

 

  ي٘مااارأ ذم طمااارز األُمااا٤مين إن صااادق 

 

 ءحشف انٍا

  ٦ميٕم٘ماااقب ىمااا٤مل اعمًاااٚمٛمقن ٟمٕمٛمااا  -975

 

  ٦موىماااااااقة فمااااااا٤مهرة ورمحااااااا 

 ىماااربوىم٤مًمااا٧م اًمٞمٝماااقد يٕم٘ماااقب   -976 

 

ـ يماارب    و ٞمااع ؿمااٛمؾ وٟمجاا٤مة ُماا

 ب رويقؾماااااػ اًمِمااااادة ذم أىمااااا٤م  -977 

 

ـ ويمااذب يماا٤مذب سمااؾ وىمٞمااؾ    ؾمااج

 ىمٚمااااا٧م ورأي يقؿماااااع إن يم٤مٟمااااا٤م   -978 

 

 ىمااااد ـمٚمااااؼ اًمزوضماااا٦م أو أسم٤مٟماااا٤م  

 وم٢مٟماااااف يااااارد شمٚماااااؽ اًمٕمرؾمااااا٤م   -979 

 

 ٤م ًااااأُمااا٤م شماااارى يقؿماااع رد اًمِمٛم 

 دًمٞمااااااؾ ور  ويماااااارم  ٞمااااااكحي  -982 

 

  لول يٙماااقن ذم اًمت٘ماااك ًماااف ؾماااٛم 

ـ راءه زاد مهاااااا  -982    فيااااااقٟمس ُماااااا

 

 وؾمااااجٜمف صمااااؿ ياااازول همٛمااااف  

 وهااق هيااع ذم اًماارى واًمٖمْماا٥م   -981 

 

 ؾماااٛمٕم٧م ذا ُمٖم٤موااا٤ٌمً ذهااا٥م  أُمااا٤م 

 واًمٗمرطمااا٤متواًمٚمٝماااق ذم اًمٞمااا٤مىمقت   -984 

 

ااااا٤مء ظمّماااااقُم٦م  ااااا٤مت وًمٚمًٜم  ٌٟم

 األصااادىم٤مء األُمٜمااا٤مء أو هاااق سمٕماااض   -983 

 

ـ وهمٜماااا٤م    وظماااا٤مشمؿ اًمٞماااا٤مىمقت زياااا

 

 

ـ رأي يٜمٔمااااار ذم اًمٌٚماااااقر  -985  وُمااااا

 

ـ ٟمااااقر    أو ضمااااقهر ومامًمااااف ُماااا

ـ اخلٜمااؼ ىماا  -986   روح اًمٜماا٤مفمر طمااذره ُماا

 

 يمااا٤مًمٜمقر ذم اجلاااقاهر  هضمًاااد ُماااـ 

ـ ضماااق  -987  هر أو ًم١مًمااا١م وإن يااازل ُمااا

...................................... 

ـ رأى ياااازول   ٟمااااقر ومٕم٘مااااؾ ُماااا

وم٤مًمٕم٘مااااؾ قمٜمااااد اًمٕمٚمااااامء ضمااااقهر   -988 .....................................

..................... 

ىمٚمااا٧م وىماااد يٙماااقن دٟمٞمااا٤م يٙماااؼم  

ـ رأى  ًمت٤مضماااااف إيمٚماااااٞمال   -989 ..............................  وُمااااا

 

ـ ٟمحاااق يااا٤مىمقت يٜمااا٤م   ل اًمًااا١مل ُماا

ـ ُمٚمااؽ أو صاا٤مطم٥م أو ضم٤مرياااف   -992    ُماا

 

 وومّمااااٝم٤م األمحاااار أٟم ااااك ىم٤مؾمااااٞمف  

 ةوهاال دود  (سمااق اًمػم)وىمٞمااؾ ذم  -992 

 

  ةظميااااء ذم اعم٘متااا٤مت ذي ُمقضماااقد 

 سماااا٤مًمقر  شمزياااا٤م ًمااااص ظمٗماااال   -991 

 

 ُماا٤م صااٜمع  كوًمااٞمس خيٗماا كوسماا٤مًمت٘م 

  ٟم٘مااااًل   (اًمٕماااال)واًمٞم٤مؾماااٛملم      -994 

 

ـ سمااا  ـ ؾماااػمي ـ اسمااا  رضمااااًل  ن٠مقمااا

 
                                                           

 .شاًمٞمنو » (أ)وذم  شاًمٞم٤مؾمق »األصؾ ذم  (338)

 .شسم٤مب ذم رؤي٦م اًمٞم٤مؾمٛملم»زي٤مدة  (أذم ) (339)
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 ومٞمٜمااااا٤م راه مح٤مًُمااااا٤م ًماااااف أىمااااا٤مل   -993

 

 ُمٚمت٘مٓمااااااا٤مً إًمٞماااااااف ي٤مؾماااااااٛمٞمٜم٤م  

ـ ومتٚماااؽ قماااؼم  -995  ـ ؾماااػمي   ةىمااا٤مل اسمااا

 

  ةاًمٌٍمااا ءيااا٤م ىماااقم ُم٤مشمااا٧م قمٚماااام 

 واًمٞمااادان َتّمااا٥م ُمٕمااا٤مش سمٜمٙماااد   -996 

 

 واخلْماا٥م ذم أصاا٤مسمع ذيماار اًمّمااٛمد  

 وأيماااؾ ؿمااااخص يااااده ؾمااااٞم٠ميمؾ   -997 

 

ـ يماااده٤م وىمٌْماااٝم٤م ل جيٛماااؾ    ُمااا

 وزج ذات اًمٞمااااااااد ل جيٌٝماااااااا٤م   -998 

 

 ٤م ٝمٌْمااااإن ظمْماااا٧ٌم ومل ياااا١مصمر ظم 

ـ   -999   ٟم٘مِمااا٧م سمااا٤مًمتؼم   (اهديااا)وُمااا

 

 ومٞماااف ٟماااق  ظمنااا سمااا٠مُمر حيتاااؾ  

ـ ياااده٤م ٟم٘مِمااا٧م سم٤مًماااذه٥م   -2222   وُمااا

 

 ظُمٌااالي٠ميماااؾ زوضمٝمااا٤م هلااا٤م ُمااا٤ملً  

 واًمٞمااادان شمٖمًاااؾ ومت٘مٓماااع اًمٌااا٤مس   -2222 

 

ـ األدٟماااا٤مس    وىمٞمااااؾ شمٓمٝمااااػم ُماااا

ـ ٟمٞمااااا  -2221    ٦موىمٞماااااؾ شمقسمااااا٦م وطمًااااا

 

 اًمقردياااااا٦موُتاااااا٧م األًمٗمٞماااااا٦م  

 يااا٤م ضم٤مٟمٞمااا٤مً ُمٜمٝمااا٤م صماااامر ضمٝمااادي   -2224 

 

اااااك ذم دقماااااقة    ديحلااااال يًٜم

 آلئاااااافواحلٛمااااااد هلل قمااااااغم   -2223 

 

 واًمِمااااااٙمر هلل قمااااااغم ٟمٕمامئااااااف  

 صماااؿ اًمّماااالة واًمًاااالم األسمااادي   -2225 

 

اااال اعمّماااآمٗمك حمٛمااااد    قمااااغم اًمٌٜم

ٞمااا٤مء   -2226   واآلل واًمّماااح٥م ويماااؾ األٟم

 

 وآل يماااااؾ و ٞماااااع األوًمٞمااااا٤مء  

 ُمٕمٝماااااؿ قمٚمٞمٜمااااا٤م  رب وصاااااؾ  -2227 

 

ـ ذ ُمٜم   زًمٞمٜماااااا٤موٟمجٜماااااا٤م ُماااااا

اال ذظمااري(واضمٕمااؾ حمٛمااد   -2228     )اًمٌٜم

 

   ياااقم طمنمااايذم هاااذه اًمااادار و 

 

                                                           
 .شاًمٕمٚمامء»و)ب(  (أذم ) (352)
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 تاب فً اختالج األػعاء

  واآلن اسماادى ذم اظمااتالج األقمْماا٤مء  -2229

 

 

 ُم٤م  ىمد  اشمك    اعمٕمارس  أو   قماـ  سمٕمْما٤م 

ـ أقمالهاا٤م  -2222   ُمٜمٝماا٤م اظمااتالج اًماارأس ُماا

 

 

 وماا٤مًمٕمز    واًمرومٕماا٦م       ل         شمْماا٤مه٤م  

  ٛماااااااافر رأس قماااااااازه وٟمٕمودو  -2222 

 

ـ طمااااا٤ميمؿ ذف ذي مهااااا٦م    ُمااااا

 

 

 ـ  يٛمٜم٤مهاا٤م وظمٚمااػ  شمٚمااؽ  اًماارأس  ُماا  -2221

 

  يااااارى ىمقُمااااا٤م ي٠مشمٞمٝمااااا٤م ُمٜم٤مهااااا٤م 

 

 

ـ أينااا ىماااد يٗمااارح  -2224   وظمٚمٗمٝمااا٤م ُمااا

 

 

 

   ٩موضمٌٝم٦م  ُماـ  اًمٞمنا   ىماد    حيجا  

ـ يٓمااااقل   -2223  ـ أيٛماااا   وضمٌٝماااا٦م ُماااا

 

  همٜماااااا٤مؤه ومهاااااا٦م يْمااااااٚمقك 

 وذم اًم٘مٗماااااا٤م يّمااااااٞمٌف اطماااااازان   -2225 

 

 ويٚمت٘ماااال اًمٙمًااااا٤مد واخلناااااان 

ااااٛمع اًمًٞم٤مؾماااا٦م    -2226    أذن اًمٞمٛماااالم ًي

 

اااا٤مر واخل٤ًمؾماااا٦م ناااااًمو    ذم اًمًٞم

  يااارى اخلّمااا٤مملموأؾماااٗمؾ اًمٞمٛمااا  -2227 

 

 وأؾمااااٗمؾ اًمٞمنااااى سمااااف اعماااارام 

  ع طم٘مااا٤م يتْمااالموضم٤مٟمااا٥م اًمٞمٛمااا  -2228 

 

ااا٤مر ىماااؾ همٜمااا٤م أو يرشمٗماااع    وذم اًمًٞم

 

 

  يّمااااؾ ُمااااراده لموقمٞمٜمااااف اًمٞمٛماااا  -2229

 

  وقماااالم ينااااى طمزٟمااااف زياااا٤مدة 

ـ اًمٞمٛمااا  -2212     ؾماااقء أظمالىماااف لموسمااا٤مـم

 

ـ اًمٞمناااى شمًاااع أرزاىماااف    وسمااا٤مـم

ـ   -2212  ااافأوضمٗمااا  قماااال ذم اًمٞمٛمااالم هم٤مٌي

...................................... 

ـ ذم اًمٞمنااى ياارى اعمااواجل   رب  ٗماا

ـ   -2211 ..................................... ـ ُماا  ؾمااٗمؾ اًمٞمٛماالم حيزٟماا٤م أواجلٗماا

..................... 

 ٤مت شمٕمٚمٜماااا٤مطمِماااا٤موذم اًمٞمًاااا٤مر وم 

  طمااازان وطماااقل يٛمااالم يااارى األ  -2214 ..............................

 

 ُماااارض واًمٞمنااااى ىمااااؾ اُم٤مٟماااا٤م  

 وذم اظمااتالج األٟمااػ يٚم٘مااك اًمراطماا٦م  -2213 

 

  وسمٕماااااده٤م اًم٘مٌاااااقل واًمٜمج٤مطمااااا٦م 

اااا٘مام  -2215  ااااف اًمٞمٛماااالم ىمااااؾ ًي  وضمٌٜم

 

اااااا٤مر مل ياااااا  ااااااف اًمًٞم   شمٚمام ٠موضمٌٜم

ـ يم اااار اعماااا٤مل   -2216   وصاااادهمف األيٛماااا

 

 وصاااادهمف األيناااا همااااالم يااااكم 

  ده اًمٞمٛماااالم ىمااااؾ يٗماااارحوظماااا  -2217 

 

اااااا٤مر طم٘ماااااا٤م ياااااارسمح   وذم اًمًٞم

  وُم ٚمااااف اًمِماااادىملم أو اطماااادامه٤م   -2218 

 

  ٤م     ري٤مؾماااااا٦م وٟمٕمٛماااااا٦م يمالمهاااااا 
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  واًمِماااٗم٦م اًمٞمٛمٜماااك ىمااادوم اًمٖم٤ميااا٥م  -2219

 

  ر هم٤ميااا٥مٝمؾماااٞم٘مواًمِماااٗم٦م اًمٞمناااى  

ٞمااااا٥م  -2242  ٞماااااؾ احل   واًمِماااااٗمتلم شم٘م

 

  ويٗمااارح سماااف يماااام شمااارى اًمرىمٞمااا٥م 

  وذىمٜمااااااف ظمّمااااااقُم٦م شمٓمااااااقل   -2242 

 

  وؿماااادة ُمااااٜمٝمؿ وىمااااد شماااازول 

ـ ذيماااره  سم٤محلًاااٜمك  -2241    وحتااا٧م ذىمااا

 

  ودور قمٜماااااؼ همٜمااااا٤مء ذم اًمٞمٛمااااالم 

  وذم يٛمااالم اًمٕمٜماااؼ ىماااؾ ظمّمااا٤مم   -2244 

 

ااااا    م٤مٕمااااااعمااااا٤مل واًمٓم٤مر وذم اًمًٞم

 

 

  ٟمٗمااااؼ اعماااا٤مل لمويمتٗمااااف اًمٞمٛماااا  -2243

 

اااا٤مر احلااااظ والؿمااااٖم٤مل    وذم اًمًٞم

 ٤م ٘مهه ياااااذييٛمااااالم اًماااااذرا    -2245 

 

 ٕم٤موينااااه ىمااااؾ ُم٤مًمااااف يْمااااٞم 

  وُمروماااؼ اًمٞمٛمااالم ظمّمااا٤مم اًمْماااد   -2246 

 

 وُمروماااؼ اًمٞمناااى سمٚماااقو اًمًااإمد 

  وؾمااا٤مقمد اًمٞمٛمااالم جياااد ظمّماااقُم٤م   -2247 

 

 وؾمااا٤مقمد اًمٞمناااى يااارى ىمًاااقُم٤م  

 

 

 ويااااده اًمٞمٛماااالم يٙمًاااا٥م ُماااا٤مل  -2248

 

ـ طمااا٤ملوم وياااده اًمٞمناااى    حًااا

 ويماااػ يٛمااالم ُمااا٤م ُمٜمااا٤م اخلااا٤ميػ   -2249 

 

  ويماااػ يناااى طماااػمة مل يااا٤مٟمػ 

  إ ااا٤مم يٛمااالم ذم ىمْمااا٤مء احل٤مضمااا٦م   -2232 

 

 

 ٤مضماااا٦موُم ٚمااااف اًمٞمنااااى سمااااال حل 

  ؾمااا٤ٌمسم٦م اًمٞمٛماااالم ياااارى اًم٘مًاااا٤موة  -2232 

 

 ؾمااا٤ٌمسم٦م اًمٞمناااى يااارى اًمٕماااداوة 

   و األُمااار و ومااارلموواؾماااط اًمٞمٛمااا  -2231 

 

  وواؾماااط اًمٞمناااى ىمْمااا٤مء اًمٕمٛمااار 

 

 

 ُماااا٤من أًمٞمٛماااالم وم٘مااااؾ وسمٜمٍماااا ا  -2234

 

 وسمٜمٍماااااااااا اًمٞمنااااااااااى 

   ؾماااٞمٚم٘مك رضماااػ لموظمٜمٍمااا اًمٞمٛمااا  -2233 

 

  وظمٜمٍمااا اًمٞمناااى ىماااٌض اًمٙماااػ 

  طماازن يااا٤م ومتاااك لمورضمٚمااؽ اًمٞمٛمااا  -2235 

...................................... 

ـ طمٞماا٨م أشمااك  اا٤مر اًمٗماارج ُماا  وذم اًمًٞم

 وفمٝمااارك اجلٛمٞماااع طمااازن صااإم٥م  -2236 .....................................

..................... 

اااااااف اًمٞمٛمااااااالم شمٕمااااااا٥م   وضمٌٜم

اااا٤مر   -2237 .............................. ـ اًمًٞم   وضم٤مٟماااا٥م اًمٔمٝماااار ُماااا

 

  ومٖم٤مئاااااا٥م ي٠مشمٞمااااااؽ ذم اًمٜمٝماااااا٤مر 

  ؾمااااط اًمٔمٝماااار دمااااد ري٤مؾماااا٦موأو  -2238  

 

 

 ر اخل٤ًمؾمااا٦مشماااوقمٔماااؿ ؿمااا٠من مل  

  اًمٞمٛمااالم ُمااارض أي٤مُمااا٤م  أواااالقمف  -2239 

 

ـ سمااال أىمقاُماا٤م  ـ ُماا اا٤مر أُماا  وذم اًمًٞم

ـ اًمٞمٛماااالم   -2252  ـ ُماااا  يمااااذًمؽ اًماااآٌم

 

اا٤مر اًماارسمح واًمتٛمٙماالمُماارض وذم     اًمًٞم

 

                                                           
 .يمالم همػم واوح ذم اعمخٓمقـم٦م  (356)
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  ًااااا٤مومر يودور وؾماااااط يمٚماااااف    -2252

 

 ويٚمت٘مااااال األوماااااراج واعمٗمااااا٤مظمر 

  واًمّماادر ياا٤م هااذا ىماادوم اًمٖم٤مئاا٥م  -2251 

 

  واجلٝمااا٦م اًمٞمٛمااالم خماااقف قم٤مـمااا٥م 

 

 

 واجلٝماا٦م اًمٞمنااى ياارى ُمٜمٝماا٤م اًمتٕماا٥م   -2254

 

ـ  ٞمااااااااؾ وأ     ربأراه طمًاااااااا

   فوجيااااااف حلرُماااااازؾمااااااٗمؾ شمأو  -2253 

 

  وهدقماااااا ظم٤مئٜماااااا٦م ًمزوضمٝماااااا٤م 

ـ أظمٌاا٤مرهواًم٘مٚماا٥م طماازن اعماارء   -2255    ُماا

 

  وـمرياااااا٦م أو رهمٌاااااا٦م أو وماااااا٤مر 

  وصمديااااااف اًمٞمٛماااااالم مل يٜمت٘مااااااؾ   -2256 

 

اااا٤مر ظمااااػم يٗمٕمااااؾوصمدياااا    ف اًمًٞم

  وذم اًمٕمّماااٞم٥م ىماااؾ همٜماااك وراطمااا٦م  -2257 

 

  ٦مٛمالطماااااٟم ٞمااااالم اًمٙماااااؾ ًمٚمواأل 

  واإلًمٞمتااااالم اًمٗمااااارح واًمناااااور   -2258 

 

 رواًماااااقريملم اًمٌنمااااا واحلٞماااااق 

  وومخاااذك اًمٞمٛمااالم شمٚم٘ماااك ظماااػما  -2259 

 

  واًمريمٌااااا٦م اًمٞمٛمٜماااااك شمْماااااع زورا 

ٌَّاااالمك اًمٞمٛمااااومخااااذو  -2262    ٤م شمٚم٘مااااك طم

 

 واًمريمٌااا٦م اًمٞمناااى صاااديؼ ُمرسماااك 

  طمزسمااااف ىمٚمٞمااااؾ ٜمااااكوؾماااا٤مق يٛم  -2262 

 

 وؾمااا٤مق يناااى هدياااف ُم٘مٌاااقل 

  سمٚمااقو األضماار لمواًمٙمٕماا٥م ذم اًمٞمٛماا  -2261 

 

  راًمْمااجواًمٙمٕماا٥م ذم اًمٞمنااى زوال  

   َتِمااااك زورالموذم يمٕماااا٥م اًمٞمٛماااا  -2264 

 

اا٤مر يٚم٘مااك ظمااػما  ـ قم٘ماا٥م اًمًٞم   وُماا

 ضمااؾ أقمٜمٞمااف اًم٘ماادم فمٝماار يٛماالم اًمرر   -2263 

 

  دمٕمااًمذم طما٤مل ناى اًمْماد طمزن وي 

 وُمِمااااط يٛماااالم صمٜماااا٤مء  ٞمااااؾ   -2265 

 

 

 وُمِماااط يناااى حل٤مضمااا٦م يٛمٞماااؾ 

  ُماااارض ي٠مشمٞمااااف ٜمااااك اااا٤مم يٛمإ  -2266 

 

   ىمااااد ي٠مشمٞماااافاخلػمإ اااا٤مم ينااااى  

 

 

 

 فؾمااا٤ٌمسم٦م اًمٞمٛمااالم وم٘ماااؾ ظمّماااقُم  -2267

 

  وينااااة األومااااراح ىمااااد شمًااااقُمف 

ـ اًمٞمٛماااالم ُماااا٤ملأو  -2268     وؾمااااط ُماااا

 

اااا٤مر ىمااااؾ طمااااالل     يمااااذًمؽ اًمًٞم

   ف ىمااااؾ هدياااالموسمٜمٍماااا اًمٞمٛماااا  -2269 

 

 

ااا٤مر ظمٚماااػ اًمًاااٜم   فوسمٜمٍمااا اًمًٞم

    يّماا٥م اًمْمااا٤مئعلموظمٜمٍماا اًمٞمٛمااا  -2272 

 

  وظمٜمٍمااا اًمٞمناااى ي٘ماااقل ؿمااا٤ميع 

 
قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد اًمٜمٌل األُمل وقمغم آًمف  صغم اهللشمؿ اًمٙمت٤مب سمٕمقن اهلل اًمقه٤مب و

 .وصحٌف وؾمٚمؿ

٘مااااك زُم٤مًٟماااا٤م سمٕمااااد يم٤مشمٌااااف  اخلااااط ٌي

 

 ويم٤مشماا٥م اخلااط حتاا٧م اًمااؽماب ُماادومقٟم٤ًم 

   وؾماااا٠مًمتؽ سماااا٤مهلل ياااا٤م ىماااا٤مرئ اخلااااط 

 

ـ رمحاااا٦م ىمااااط   ل شمااااٜمس يم٤مشمٌااااف ُماااا
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 .18ًمػ وُم٤مئتلمأيقم اًم٧ًٌم اعم٤ٌمرك ُمـ ؿمٝمر رضم٥م ؾمٜم٦م 

 واحلٛمد اهلل وطمده سمحٛمد اهلل وقمقٟمف  ٛم٧مُت
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