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 ظ هم دقفلا «ةيوقللا تاراهملا»
 ةمدقملا

 ةنيودويبجس سلا

 هيتأي ال اًنيبم اًيبرع اناسل هناسلب ميظعلا نآرقلا لزنأ يذلا كرابت

 انجرخأو اناده يذلا هلل دمحلاو ءهفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا

 فريش يعم اد يام ياسألا ىنمو وول ا ىىن دس اعنا وج

 : دعيو ٠نيلسرملا

 لك ىخوتي ىتلا ةماعلا ةيوغللا تاراهملا ىف اذه انباتك ىتأي

 نم ءزج ةنلعشيملا اين اوم ةقللا فال ءاهنقتي نأ ملع بلاط

 يف انرود ذخأن نأ انيلعو ءانل انفالسأ هفلخ يذلا ديجملا ثارتلا

 ةغللا مهفو ء«هفارشتساو لبقتسملا ةيؤرو انرضاحب انيعو قيمعتل همهف
 اهبيكارت ريسفت ىلإ ليبسلا وهف وحنلا مهف نود دحأل ىتأتي ال

 ال يتلا ةغللا تباوث ىلإ ريشي هنأل اهيلع ظافحلا ليبسو ءاهليلحتو

 اهيلع رجم ىتلا ةماعلا دعاوقلا لوانت' وكنلاو هيلع ظقاحيو نك

 قيقحتل ءاهبارعإو اهي بكرت يثلا ةيفيكلاو ةلمجتلا يف يبرعلا ناسللا
 مالكلا عرضو ةحيحصضلا ةباتكلا نم اضكتت فادعألا نم ةعومجن

 ديلا ميوقتو ءمالكلا يف ناسللا ميوقتل ةليسو وحنلاو «ةميلس ةغايص
 ءورقملا مهف يف يدتهن هب يذلا انليلد هدعاوق نوكت امك «ةباتكلا دنع

 ةغل قفو نيرخآلا ىلإ انراكفأ لقن يف انتادأو «بوتكملاو عومسملاو

 .ضومغ وأ سبل نود اهنم ضرغلا ةيدؤم ةموهفم ةحيحص

 نآرقلا ميظعلا انباتك نم نوكت نأ ةلثمألا يف انيخوت دقو

 انيقتنا امك «ةميلسلا هتعيبط ىلإ هتداعإو ناسللا ميوقتل .ديجملا

 ةبيرق نوكتل يمويلا ثيدحلا ةغل يف ةلمعتسملا ةلثمألا نم ةعومجم



 «ةيوغللا تاراههلا» ةح دقعلا

 نوطب ىف ظفحتل تدجو امنإ دعاوقلا هذه نأ رعشي الف ؛بلاطلا نم

 ءاننيب ةلوادتملا انتغل يف يبرعلا ناسللا هيلع يرجي امم يه لب بتكلا
 بلاطلا ّسحأ ام ىتمو «هيلإ ةغللا هذه برقب رعشيو بلاطلا سحيف
 تاملكلا هذهل نأ كردأ اهيف يرست يتلا حورلاو ةغللا هذه تاملكب

 اهقشتمي يتلا ةملكلا نأو ءاهب رثأتيو رثؤيف اهب شيعي اًريثأتو ةقاط

 هذهب زتعي نأ ىلإ هدوقي ام اهلالظو يناعملا نم لمحت ام لمحت
 ىهو ؛ةباتكو اعامتساو ةءارقو امالك اهناقتإ ىلإ كلذ هعفديف ؛ةغللا
 اهنوك يف ماعلا اهموهفمب ةغللا لكشت يتلا ةسيئرلا ةغللا تاراهم
 .اًحيحص اًميلس اًريبعت مهضارغأ نع موق لك اهب ربعي تاوصأ

 عح عد عد



 يوغللا ماظنلا أ 1 ' «ةيوغللا تاراهملا»

 يوغللا ماظنلا

 :يوخللا ىنعملا

 الو ءهريغو مالك نم هب دتعي ال امو طيقسلا : اًعّللاو وُمَّللا :اغل

 ال :ميركلا هباتك يف ىلاعت لاق .عفن الو ةدئاف ىلع هنم لصحي

 ْروَع ُهَنأَو ّكتوُك ْتَبك اه مدنا لَو كيتتأ ف وْفَلَأِب هنأ كذا
 .بلقلا هيلع دقعي ال ام ناميألا يف وغللاو 01555 :ةرقبلا] #ُيِلَح

 :ىحالطصالا ىنعملا

 :اهنم ةغلل ةدع ناعم كانه

 نع موق لك اهب ربعي تاوصأ» :ةغللا فيرعت يف ينج نبا لاق - ١

 ''”مهضارغأ

 ةهيبش تاكلم اهلك تاغللا نأ ملعا» :نودلخ نبا لاقو -؟

 «يناعملا نع ةرابعلل ناسللا يف تاكلم يه ذإ ةعانصلاب

 كلذ سيلو ءاهناصقن وا ةكلملا مامت بسحيب اهروصقو اهتدوجو

 ."”ةييكازتلا ىلإ رظنلاب وه امنإو «تاذرفملا ىلإ نظنلاب

 ةبتكملا «توريب :نائبل .راجنلا يلع دمحم قيقحت ١« .صئاصخلا ءينج - نبأ 20(

 .5* (ةيملعلا

 .5018 ص 5٠١5. «برعي راد .شيوردلا هللادبع دمحم قيقحت .ةمدقملا .نودلخ نبا مهفز



 «ةيوغللا تاراهملا» أ ١ ' | يوغللا ماظنلا

 .«تايمسملا نع اهب ربعي ظافلأ» :اهفيرعت يف مزح نبا لاقو -'"“

 ."”«مهتغل ةمأ لكلو ءاهماهفإ دارملا ىناعملا نعو

 هل ل

 :ةخغللا ةفيظو

 :اهنأ اهزربأ نم ةدع فتاظو ةغلل

 .ريكفتلا ةادأو .سفنلا يف امع ريبعتلا ةليسو

 .دارفألا نيب لاصتا ةليسو

 .ةءارقلا لالخ نم ىرخألا تافاقثلا ىلع عالطالا ةليسو د

 .ةثداحملاو ريثأتلاو عانقإلا ةليسو 2

 :يوغللا ماظنلا

 اًصاخ اًيوغل اماظن كلتمت ىرخألا تاغللا نأش ةيبرعلا ةغللا

 نم ةعومجم نم اهرود يف فلأتت يتلا لمجلا نم ةعومجم يهف ءاهب

 فلأتت ثيح .تاوصألا نم ةعومجم ىلإ اهليلحت نكمي يتلا تاملكلا

 لصفلا بعصي ةكسامتم ةيوضع ةقالع يف ةلخادتم ةمظنأ ةسمخ نم

 :يتوصلا ماظنلا -

 يتلا تاوصألا نم ةعومجم نم اهتادحو رغصأ يف ةغللا فلأتت

 «يتوصلا ماظنلا اهيف ثحبي ةملكلا ةلكشم ةنيعم تائيه قفو اعم مظتنت

 اهمظنيو «تاملكلل ةيتوصلا روصلا نيب قيرفتلا يف هيلإ مكتحن يذلا
 .اهل ةبحاصملا تاكرحلا نمض

 )١( «ثيدحلا راد :ةرهاقلا .ماكحألا يف ماكحإلا ءمزح نبا ١/07.



 يوغللا ماظنلا ' ١ ٍ «ةيوغللا تاراهملا»

 )١(: لاثم

 ةيتوصلا ةمغنلا نأ انه ظحاليو ءهناكم يف رقتسا اهيف دصقيف لظ

 .اًدحاو سيل ىنعملا نكلو ةهباشتم

 :(؟) لاثم

 رمتشملا بيردتلا يأ ضوزتلا نم: ضايترالاف :دايترالاو ضايترالا

 فالاتخا .نيعم ناكم ىلع ددرتلا وه دايترالا امنيب .نيعم ءيش ىلع

 توص ىوس نيتملكلا يف فلتخي ملو «ىنعملا فالتخا ىلإ ىدأ توصلا

 .يناثلا يف داضلاو لادلاو .«لوألا ىف ءاظلاو داضلا نيب ريغص

 دومجلاو عونلاو نيسعتلا ثيح نم ةيفرصلا اهصئاصخ ددحيو

 ةينبأ ةئيه تاملكلا ذختت هيفو ءاهريغو نزولاو رذجلاو قاقتشالاو

 مساللو .غيص لعفللف «ةزيامتم غيص يف يتأي اهنم لكو ,ةصوصخم

 ميا ريغ لحال مساو ...٠ . غيص ريغصتللو هو تاقتشمللو غيص

 غلب مهدحأ لاق ولف ءاذكهو ناكملا مسا ريغ ةلآلا مساو .لوعفملا

 يفرصلا سايقلا فلاخي هنإف اًعلاب راص هنأ نيبي نأ ديري وهو يبصلا

 .ىنعملا حصيل نيعلا حتفب نوكي لعفلا نأ هل نيبي يذلا

 :ىلالدلا ماظنلا ب

 لإ اهكيمكو» ةيزكلل : نقانملاب ينعم ةيدعت ىلإ فاو راعو
 اما يل ملك نك ردت ملا قفا وملا] ىلذلدللا ىهخسملا ]ل ةخلا
 ميويفلاه ريالا عقلا نسال لج ا: ق1 كرنك رز هن لا قا نيب
 بنقل ترصو-«ككتلا ةةرقعلا تككرطو يف نلخ يش عاقبإ
 هبرضي مهردلا برضو .اهبرض داج :هُدي تَبّرَضو .ءّقيفخو ٌضبن
 هقلا 5| .اناعوف



 «ةيوغللا تاراهملا» ! 1 ' يوغللا ماظنلا

 :ىأ .ءاذك ةردع ةانكلا :هيرخو اهب ننز  ةيليبا بوكو

 ميطلا ون( بيرتس للا تيدق) دافملا ننو :ةظلوخ

 ىلع برَض) :زاجملا نمو «قزرلا بلطت يأ .(يغتبت) يتلا براوضلا

 .اهريغو كسمأ : (هيدي

 :ىوحنلا ماظنلا 5

 .ةيبارعإلا اهتمالع ديدحتو ةملكلل ةرشابملا ةيوحنلا

 :لاثم

 .عرزلا امن -

 هان عرزلا َك

 اًحضاو افرق كانه نأ ىلإ انوحت ناتهيجختع ناتلمجلا ناناغ
 ال ل كوب ا درعا وم حم را ء امهني

 ا

 :يبولسألا ماظنلا

 قاحسإل ةصفح يبأ نب ناورم لوق كلذ نم ءاهظفل رهاظ نيزواجتم

 0 "هللا م انئاذآ كو :هدنع 0 نأ ياولا

 ماظن قفو ترخأو تالا ل دقو ٠ ةمولعم تالالدو ع



 ةيوغللا تاراهملا 2 ,ةيوغللا تاراهملا»

 ةيوغللا تاراهملا

 :ةغل ةراهملا

 ةشئاع نينمؤملا مأ ثيدح يف ةيوبنلا ةنسلا يف ءاجو .'"'”لمع لكب

 - انيق' - ةشئاع نع هحيحص يف ملسم هاور ام  اه' - قيدصلا تنب

 ماركلا ةرفسلا عم نآرقلاب رهاملا' :ِهْيكي هللا لوسر لاق :تلاق اهنأ

 هل «فاش هيلع وهو هيف عتعتتيو نآرقلا أوقع يذلاو .ةرربلا

0 )2 
 5 نارجا

 :ًاحالطصا ةراهملا

 ملعتملا ىدل هنيوكت وأ هباستكا وأ هملعت نكمي ءىش ةراهملا "

 عون فالتخاب فلتخي هملعتي امو «بيردتلاو ةاكاحملا قيرط نع

 ."”"اهملعت نم فدهلاو اهصئاصخو اهتعيبطو ةداملا

 .«برعلا ناسل .(م5١50) مركم نب دمحم نيدلا لامج لضفلا وبأ ءروظنم نبا )١(

 ..توريب :رداص راد .؛ط

 ءملسم .رصم :ةبطرق ةسسؤم ءلط .(ه515١) يوونلا حرشب ملسم حيحص (؟)

 .١3١1ص/6ج//948ح

 تاراهملا ةيمنتل حرتقم جمانرب.(م19917) ديس دمحأ يفاشلادبع .باحر (9)

 ةيلك بالط ىدل يساسألا ميلعتلا نم ةيناثلا ةقلحلا ذيمالتل ةمزاللا ةيئالمإلا

 بونج ةعماج .جاهوسب ةيبرتلا ةيلك ؛ةيوبرتلا ةلجملا «(ةيبرعلا ةغللا مسق) ةيبرتلا
 .ص7١17 - 5١18 ص ما991/رياني ء1ج 17 ددعلا ءيداولا



 «ةيوغللا تاراهملا» ا ١ : : ةيوغللا تاراهملا

 ؟ةيبرعلا ةغللا تاراهم ام

 :يه ماسقأ ةعبرأ ىلإ ةيبرعلا ةغللا تاراهم مسقنت

 .عامتسالا ةراهم 5

 .ةثداحملا ةراهم 5

 .ةءارقلا ةراهم 5

 .ةباتكلا ةراهم 5

 : ليصفتلا نم ءيشب يلي اميف اهلوانتن

 :عامتسالا ةداهبم ١-

 جاتحي ةراهمو «ةيبرعلا ةغللا نونف نم انف عامتسالا رصنع دعي

 ءاج امك  يوغللا هانعم ريشيو .هتايح ةطشنأ لك يف ناسنإلا اهيلإ

 لاقو «نذألا سح ىلإ  برعلا ناسل مجعم يف روظنم نبا دنع

 اًحالطصا هانعم امأ م لغتشي ملف هل الخ هانعم" :بلعثت

 .ليلحتو مهف ةدارإو ءدصقب تاوصألا ىقلت :وهف

 :هنوك يف انتايح يف هتيمهأ رهظتو

 طامنأو تادرفملا اهلالخ نم بستكي ثيح :لاصتالل ةليسو د

 .ةفلتخملا ميهافملاو راكفألاو لمجلا

 اهلالخ نم ملعتي ثيح :ىرخألا ةغللا تاراهم باستكال ةليسو

 .ةثداحملاو ةباتكلاو ةءارقلا

 نم ةفلتخملا مولعلاو فراعملا لقنل :ميلعتلاو ملعتلل ةليسو 0

 .اهريغو راوحلا وأ ةشقانملا وأ ةرضاحملا لالخ

 خمس ةدام برعلا ناسل قلل



 ةيوغللا تاراهملا أ 1 ' «هيوغللا تاراهملا»

 :عامتسالا رصانع

 .يلامجإلا ىنعملا مهف

 .هعم لعافتلاو مالكلا ريسفت 2

 .هدقنو مالكلا ميوقت

 .عمتسملاو ملكتملا تاربخ لماكت

 : هعاونأ

 .زكرملا ريغ عامتسالا د

 .يعاتمتسالا عامتسالا

 .ظقيلا عامتسالا 2-

 .دقانلا عامتسالا 2

 :عامتسالا ةيمنت ةيفيك

 .ملكتملا ضارغأ ىلع فرعتلا -

 .ةسيئرلا راكفألا ةفرعم 2

 .ليصافتلا ةفرعم

 .جئاتنلا صاالختسا 5

 .هيلإ عمتسي ام صيخلت

 .لايخلا نم عقاولا زييمت --

 .ةليخدلاو عوضوملا يف ةيساسألا رصانعلا نيب زييمتلا --

 .''”عامتسالا ةدام نم صلختسي اميف راكتبالاو قوذتلا

 نوؤش ةدامع :ضايرلا) يسفنلا ةغللا ملع ءروصنم ديما كنس ىحلادبع )١(

 .733727 .ص .(تايتكملا



 ,ةيوغللا تاراهملا» ا ١ : : ةيوغللا تاراهملا

 :عامتسإلا تاقوعم

 :يف لثمتت عامتسإلا ةيلمعل تاقوعم ةلمج كانه

 .قرحأ روهأب ريكفتلا لتي كبح «ةعشلا 5

 .عمتسملا بناج نم ةيرارمتسالاو ةرباثملا رفاوت مدع يا للملا +

 . "”هابتنالاو عامتسالل هدهج ىراصق لذبي يأ .لمحتلا مدع

 :عامتسالا بادأ

 .ثيدحلا ءانثأ هتعطاقم مدعو ثدحتملا مارتحا د

 .ثدحتملل رظنلا دايتعا

 .هيلع قيلعتلاو هصيخلتو هعمسي ام عمتسملا نيودت 2 -

 .عمتسملا حمالم ىلع رثأتلاو مامتهالا

 عنق نق هن

 :ةثرامملا /مالاكلا ةدابم - ؟

 نم ةراهمو .نونفلا نم انف ثيدحلا وأ مالكلا ةراهم دعت

 ناسنإلا اهسرامي ءاهملعتل ةسيئر ةليسوو «ةغلل ةيساسألا تاراهملا
 لاصتالا ةدايز دعب اهتيمهأ تدادزا دقو .ةشقانملاو راوحلا يف

 اهيلع زيكرتلا يغبني يتلا تاراهملا نم اهنأ امك «سانلا نيب يهافشلا

 لويم فرعي نم وه ديجلا ثدحتملاو .ءلاصتا ةغل ةيبرعلا نأل

 مهلويمل بسانملا لكشلاب هثيدح ةدام مدقيو .مهتاجاحو هيعمتسم

 ةفاكيسلا

 توص نم ناسنإلا نع ردصي ام :هنأب مالكلا فيرعت نكميو

 .579 ص .يسفنلا ةغللا ملع ءروصنم دمحأ ديس ديجملادبع ()



 ةيوغللا تاراهملا 0 ,ةيوغللا تاراهملا»

 كالتما ىلع هتردق سكعت ةروصب .هلخاد يف لمتعي امع هب ربعي

 .هسفن نع ربعتو ناسنإلا ةايح ىف ارثأ كرتت ىتلا ةقيقدلا ةملكلا
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 :مالكلا ةراهم مادختسا تالاجم

 .اًحيحص اًقطن تاوصألا قطن

 .ةليوطلاو ةريصقلا ةكرحلا نيب زييمتلا

 :لثم احضاو ازييمت ةهباشتملا تاوصألا نيب قطنلا دنع زييمتلا

 .ظا عز فن

 .ةلوبقم ةقيرطب ميغنتلاو ربنلا عاونأ ةيدأت

 .ةبسانملا ةيوحنلا غيصلا مادختساب راكفألا نع ريبعتلا

 .السلستم ايقطنم ابيترت راكفألا بيترت

 .لصتم لكشب ثدحتلا

 :مالكلا ةراهم كالتما ىلع ةبترتملا جئاتنلا

 .سفنلاب ةقثلا

 .يتاذلا لالقتسالا

 .ةغللا ملعت

 منح عل عل

 ةداسقلا ةرابصم

 ءاذغ يهف ؛ناسنإلا ةايح ىف ةيساسألا تاراهملا نم ةءارقلا دعت

 «نيرخآلا عم لماعتلا ةيفيك مهف يف ناسنإلا دعاست ثيح ءركفلاو حورلل
 .مهتاراضحو ىرخألا ممألا تافاقث ىلع عالطالا ةليسو يهو



 «ةيوغللا تاراهملا» ا ١ ْ : ةيوغللا تاراهملا

 : اهموهفم

 .«قوطنم مالك ىلإ اهليوحتو ةبوتكملا زومرلل يرصبلا كاردإلا

 تاملكلاو فورحلاو زومرلا ريسفت ىلإ فدهت ةيلقع ةيلمع يهف
 .جاتنتسالاو ةنراقملاو دقنلاو ليلحتلاب موقيف أرقي ام عم لعافتلاو

 :توصلا مادختسا ثيح نم ةءارقلا عاونأ

 .طقف راصبإلا ةساح مدختست يتلا ةتماصلا ةءارقلا 2

 .عمسلاو رصبلا يتساح مدختست يتلا ةيرهجلا ةءارقلا

 :ةياغلا ثيح نم ةءارقلا عاونأ

 اهرداصم نم تامولعملا كالتماو ةفرعملاو ةفاقثلل ةماعلا ةءارقلا 2
 .ةيلصألا

 .ملعتلاو ميلعتلا يف درفلا اهسرامي يتلا ةيملعلا ةيفيظولا ةءارقلا 2

 .غارفلا تاقوأ ءلمو ةيلستلل عاتمتسالا ةءارق 2

 :ةءارقلا تاوطخ

 :ةنؤهضنلا ةطاتايللا كلازذألا“ ته

 .ىنعملاب ةءورقملا تادرفملا طبر لالخ نم مهفلا -

 .ءورقملا عم لعافتلا لالخ نم لعفلا ةدهر

 لصاوتلا يف تامولعم نم يقبتسا ام رامثتسا لالخ نم قيبطتلا -

 .لاعفلا

 :ةءارقلل ةيعرفلا تاراهملا

 .تاملكلاو فورحلل حيحصلا قطنلا

 .ديجلا باعيتسالا عم ةءارقلا يف ةعرسلا



 ةيوغللا تاراهملا ' 1 ٍ «ةيوغللا تاراهملا»

 رخآ نم ةيعجرلا ةكرحلا يف ةقدلاو «ةءارقلا يف نيعلا تاكرح

 .هلوأ ىلإ رطسلا

 ميغنتلا ةاعارمو ةءارقلا دنع ميقرتلا تامالع عم لماعتلا نسح

 .ديجلا

 .لصفلا نطاوم يف لصفلاو ؛لصولا نطاوم يف لصولا ةاعارم

 .صنلا نم دارملا ةفرعمو .قمعو ةقدب اهمهفو راكفألا بيترت 2

 .قايسلا لالخ نم ءورقملا ىلع مكحلاو دقنلا -

 مح مح

 :ةباتللا ةدابم -

 طبرت ثيح اهبناوج عيمج نم ةيناسنإلا ةايحلا ةباتكلا لوانتت
 ةليسو يهو . لبقتسملل ططختو .رضاحلا غوصتو رضاحلاب يضاملا

 يناسنإلا ثرإلا لقنت ثيح «٠ يحمنت ال ةتباث ةروصب ركفلا نع ريبعتلل

 هذهب ظوفحم وه ذإ تقو يأ يف هيلإ ةدوعلا نم مهنكمت لب بسحف

 .ةبوتكملا زومرلا

 : اهموهفم

 تاملكو فورح يف اهريوصتو «راكفألا روصت ىلع ةردقلا يه

 قمعلاو ىدملا ةعونتم بيلاسأ يفو ءاّوحن ةحيحص بيكارتو

 عباتت يف اهتجلاعمو ء.حوضو يف راكفألا كلت ضرع عم «ةقالطلاو

 ىلإ وعدي _لكشي اهيفرص يلا: بيكا رتلاوناكتألا ميش مك هقدر
 .” يكفتلاو طبضلا نم ديره

 )١( ةيوناثلاو ةيدادعإلا نيتلحرملا يف ةيبرعلا ةغللا سيردتل ةثيدحلا تاهاجتالا :

 ص 18 7.



 «ةيوغللا تاراههلا» ' 3 ' ةيوغللا تاراهملا

 : ةياتكلا تامزلتسم

 .ةباتكلا عوضوم ددحو بتكتس امب ركف

 .(صنلا هنع بيجيس يذلا لاؤسلا وأ) صنلا ناونع ددح

 ةقسكرلا نضنلا طاقته

 .صنلا تارقف اهجلاعتس يتلا ةيسيئرلا ةركفلا ددح

 .زيكرتو ميظنتب بتكا

 روتر ةطتستاقب طا بفك
 تاباتكب هتنراقم وأ ريياعم ةلمج ءوض ىف بتك ام ةءارق دعأ ا[ م[ل ال ا[ل مال غل مل

 .ةعيكر

 : اهبساني امب ةيتآلا تاغارفلا لمكأ

 :يه .ةيساسأ ةيعرف ةمظنأ ةدع نم نوكتي ماع ماظن ةغللا -أ



 ةيوغللا تاراشملا ا " : «ةيوغللا تاراهملا»

 : (اهتاوطخ) ثدحتلا ةيلمع رصانع د ج

 الل اططعل اطمطل





 بارعالاو ءانلا «ةيوغللا تاراهملا»

 با ارعإلا و ءانبلا

 :ةملكلا م اسقأ

 .فرحو لعفو مسا ىلإ ةملكلا مسقنت

 :مسالا

 دلاخك .نامزب نرتقم ريغ هسفن يف ىنعم ىلع لد ام" وه

 «تبتك يف ءاتلاك هنع رابخإلا حصي نأ هتمالعو .. روفصعو سرفو

 فرح وأ سرفك نيونتلا وأ لجرلاك لا لبقي وأ ءاوبتك نم واولاو

 ,"7"قنت نم ىلع دمتعاك رجلا فرح وأ سانلا اهيأ اي ك ءادنلا

 :لعفلا

 .ءىجو ءيجي ءاجك هسفن يف ىنعم ىلع لد ام

 :فرحلا

 نمو نأو ىلعو ملو يفو له لثم هريغ يف ىنعم ىلع لد ام

 :ماسقأ ةثالث ىلع وهو .لعفلاو مسالاك اهب زيمتي ةمالع هل سيلو

 .رجلا فورحك مسالاب صتخم فرح ال

 «توريب ءاديص .ةيرصعلا ةبتكملا :ةيبرعلا سوردلا عماج «ينييالغلا ىفطصم (١)

 ٠١. ةهص



 «ةيوقللا تاراهملا» بارعإلاو ءانبلا

 .ربخلا عفرتو مسالا بصتت يتلا فرحألا ال

 يفرحو فطعلا فورحك «لاعفألاو ءامسألا نيب كرتشم فرح ال

 ."”هاهفتسالا

 فالتخاب هرخآ ريغتي ام اهنمف لمج يف تاملكلا تمظتنا اذإ

 ءهرخآ ريغتي ال ام اهنمو .هقبست يتلا لماوعلا فالتخال اهيف هعقوم

 ءاّبرعم ىمسي امهنم لوألاف ءهمدقتت يتلا لماوعلا تفلتخا نإو

 ريغتلا مدع امأ اًبارعإ ىمسي لماعلاب ريغتلاو ءاّينبم ىمسي امهيناثو
 .ءانب ىمسيف لماعلاب

 .يتأي اميف ليصفتلاب امهلوانتتس ام امهو

 هه مح ه

 :ءانبلا

 هعقوم فاالتخاب ةدحاو ةكرح هرخآ مزلي ام وه ىنبملا مسالا

 .فورحلاو لاعفألاو ءامسألا يف نوكي ءانبلاو «يبارعإلا

 :لوقنف

 .عفرلا ةلاح يف ءةعساو ضرألا هذه

 .بصنلا ةلاح يف .ةعساو ضرألا هذه نإ

 .رجلا ةلاح ىف ءةعساولا ضرألا هذه ىلع شيعن

 .يبارعإلا اهعقوم ريغت نم مغرلا ىلع اهرخآ ةكرح ريغتت ملف
 :ةيتآلا ةلثمألا ظحال

)3( 

 ١ - :دوُمَل 4 رهطأ َّنُه قاب ءالزه#» 04[.

 )١( قباسلا ردصملا :رظني ص١١ - ١7.



 بارعإلاو ءانبلا 09 «ةيوغللا تاراهملا»

 .[097 :ناسنإلا] لجعل َنوُبِم ةَلْؤَه تاه
 2 ا

 .[1837 :ءاسنلا] # لَو لِ لَو كوه ل 57 كلذ نيب نييذبذمو# - "9

 .[17 :فاّرعألا] «َنيْعَصلا ّن 02 َكَنِ جرحا كا

 ء.[خ :فاّرعألا] بيسي 104 كنج كنج 0 م

 ١[. :قالظلا] رنيم سس َدَتِحَفِب َنيِتأي نأ َاَلِإ م الو» -

 مه ص ه

 :بارعإلا

 وأ اظفل اهيلع ةلخادلا لماوعلا ريغتل ةملكلا رخاوأ ريغت وه

 يف نوكي بارعإلاو ءةلمجلا يف هعقومل افقو هرخآ ريغتيف ءاريدقت

 .لاعفألاو ءامسألا

 : لوقن

 .عفرلا ةلاح يف ٌدمحم رضح

 .بصنلا ةلاح يف اًدمحم تيأرو

 .رجلا ةلاح يف _دمحمب تررمو

 :ةيتآلا ةلثمألا ظحال

 .[1؟ :موُرلا] ق9] ةيرخلا ل عع در 7 7

 ه :هظل اَيِفْحأ أ ةَيِاَع ةعاصتلا نإ - ؟

 *«(©9 اًرييَس َهَعاَتلِ, ٌبَّدَح نّمِل َدَتْعْأَو ٍةَعاَملِب ْأَّذَك لب - “*
 1١١[. :ناقرقلا]



 «ةيوغللا تاراهملا» أ 2 | بارعالاو ءانبلا

 2ب)

 ١[. :ةدئاملا] هيدر ام ُهكَحي هنأ نإ -
 .[40 :فارعألا] «تيكفل د وعم 1 0 2 مفسر 22 أوريضاة 0

 .[44 :ةدئاملا) ؟َنورِفكْلا مه َكِيلْوُم ُهَمَأ َلّرَنَأ آمي رْكْحي رَل نسر - '"

 :ىه ةيلصألا بارع,الا تامالاع

 .عفرلا ةلاح يف ةمضلا

 .بصنلا ةلاح يف ةحتفلا

 .رجلا ةلاح يف ةرسكلا

 .مزجلا ةلاح يف نوكسلا

 .ةبرعملا لاعفألاو ءامسألا يف نوكيو :عفرلا - ١

 .ةبرعملا لاعفألاو ءامسألا نيب كرتشم :بصنلا - ١

 صئاصخ نم وهف «ةبرعملا ءامسألا يف الإ نوكي الو :رجلا -

 .مسالا

 نم وهف .برعملا عراضملا لعفلا يف الإ نوكي الو :مزجلا - 4

 .لعفلا صئاصخ

 :ةيعرفلا بارع,للا تامالاع

 :ةيتآلا ةيوحنلا باوبألا يف ةيعرفلا بارعإلا تامالع بونت

 :عفرلا ةلاح يف 3

 يف واولاب عفرت ةسمخلا لاعفألاو ىنثملاو ملاسلا ركذملا عمج
 .عفرلا ةلاح



 بارعإلاو ءانبلا 02 «ةيوغللا تاراشملا»
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 ال

 ال

 ال

 ال

 كو

 ال

 ال

- 

 ان

 .ءايلاب نابصني ملاسلا ركذملا عمجو ىنثملا

 .ةرسكلاب بصنب ملاسلا ثنؤملا عمج

 .نونلا فذحب بصنت ةسمخلا لاعفألا

 :رجلا ةلاح ىف

 .ءايلاب رجت ملاسلا ركذملا عمجو ىنثملاو ةسمخلا ءامسألا

 .ةحتفلاب رجي فرصلا نم عونمملا

 .ةلعلا فرح فذحب مزجي صقانلا لتعملا عراضملا

 .نونلا فذحب مزجت ةسمخلا لاعفألا

 .برعملاو ينبملا نم لكل ليصفت يلي اميف





 ءاسسنسلا «ةيوغللا تاراهملا»

 ”ملكلا ماسقأ نم ينبملا ام

١ 

2 

 نوكي الو .ءبرعم وهف عراضملا لعفلا الإ ةينبم اهلك لاعفألا

 .ينبم ذئدنع وهف ةوسنلا نونو .ديكوتلا ينونب لصتا اذإ الإ اينبم

 .فورحلا

 :لثم .؛ةينبم اهلك فورحلا
 ال

 ال [] [ل [ل [ل ([ل < مل ([ل مل

 - ماللا  ءابلا - يف - ىلع نع ىلإ نم :رجلا فورح

 .ىتح  فاكلا

 .اشاح ادع الإ :ءانثتسالا فورح

 .ايه  ايأ اي أ :ءادنلا فورح

 .له أ :ماهفتسالا فورح

 :ةيلاتلا ءامسألا

 .رئامضلا

 .ماهفتسالا ءامسأ

 .طرشلا ءامسأ

 .ةلوضوملا ءامسألا

 .لعفلا مسا

 .اهريغو ذئنيحو ذنمو ثيح لثم فورظلا ضعب



 «ةيوغللا تاراهملا» ءاسسنبلا

 :ةينبملا لاعفألا  ًالوأ

 :ىضاملا لمفلا ١-

5 

 ال

 :ةيلاتلا تالاحلا يف اًردقم وأ ءاّرهاظ هرخأ حتف ىلع ىنبي

 هنمو ءّبهذ «لكأ .«سلج ءّبتك :وحن «ءىش هب لصتي مل اذإ

 ٌمُهتَداَج اَم ٍدَمَي نم هوُنوُأ َنبذْلا الإ هيف َتَلَمْحَأ اَمَر9 :ىلاعت هلوق
 رهاظلا حتفلا ىلع ينبم فلتخا لعفلاف 0[ :ِهّرََبلا) #ُتَنَيَبل
 .هرخآ ىلع

 ٌباَدَع ٌملَه َكِلَذ َدَعَب ئدّتَعأ نم :ىلاعت هلوق ردقملا حتفلا لاثمو

 فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ىدتعا لعفلاف 6174 :ةّرَثبلا] 4م

 .رذعتلا هروهظ نم عئم

 ْتلاَق# :ىلاعت هلوق وحن «ةنكاسلا ثينأتلا ءات هب تلصتا اذإ ال

 ىلع ينبم تلاق لعفلاف «[44 :لمئلا] #ىيِفَت ٌتْمَلَظ ْفِإ بن

 اهل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو هرخآ ىلع رهاظلا حتفلا

 .بارعإلا نم

 ٍناَلُكحَأي اناك#» :ىلاعت هلوق وحن .نينثالا فلأ هب لصتا اذإ

 ىلع رهاظلا حتفلا ىلع ينبم اناك لعفلاف 7٠[« :ةدئاتلا] مال
 يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض نينثالا فلأو «(نونلا) هرخآ

 .لعاف عفر لحم

 :ةيلاتلا تالاحلا يف نوكسلا ىلع يضاملا لعفلا ىنبي

 آم اَّلِإ خل تْلُق امإ :ىلاعت هلوق وحن .لعافلا ءات هب تلصتا اذإ
 .[)017 :ةدئاملا] # قيم

 أوناَه اَنْلَفَف :ىلاعت هلوق وحن .«نيلعافلا "ان" هب تلصتا اذإ
 .[76 :صَصَقلا] # كتر



 راسمتعلا «ةيوغللا تاراهملا»

 #«َنْجِدْأ َنْعْطَمَوإ» :ىلاعت هلوق وحن .ةوسنلا نون هب تلصتا اذإ ال

 ١"[. :فُسوُي

 :يه ةدحاو ةلاح يف مضلا ىلع يضاملا لعفلا ىنبي - ج

 ُنْحَغ اَمّنِإ اوُلاَث8## :ىلاعت هلوق وحن .ةعامجلا 7 هب تلصتا اذإ

 ١ :ِةَرَقَبلا] 4 تب وحِلْضُم

0 

 : رعالا لعملا تأ

 :نيتيتآلا نيتلاحلا يف نوكسلا ىلع رمألا لعفلا ىنبي

. 

 هلأ وه لقإ» ينامسوو رم يس لك راو رح ال

 ١[. :صالخإلا] 49# دحأ

 ةزلَّصلا َنَتِقَول :قلاعت هلوق وحن .ةؤسنلا نون.هب تلضتا اذإ 0
 .[5+ :بازحألا] #؟هلوسرو هللا َنْعَِأَو َةركََرلا تنتانَو

 :ةيتآلا ةلاحلا يف حتفلا ىلع ىنبي - ب

 .«نّوفعا :وخن .ةليقثلا وأ :ةفيفخلا .ديكوتلا نون هب تلصتا اذإ

 .لوقحلا ىلإ َنِجرخا .كحابصم ْنَدقوأ هللا نّركشاو

 35 ل

 ل

 :ةيتآلا تالاحلا يف نونلا فذح ىلع ىنبي - ج

 تبيِجأ َدَم َلاَث8 :ىلاعت هلوق وحن .«نينثالا فلأ ىلإ دنسأ اذإ ال
 هلع

 .[84 :سنوُي] هاَميِقَمْسأَف اَمُكُيَوْعَد

 َنِهِتَلَع اوُدْسَتْسأَد#» :ىلاعت هلوق وحن «ةعامجلا واو ىلإ دنسأ اذإ ال

 .[15 :ءاسّنلا] 4ث دهب هير

 ِكْيَر َّلِإ يجرأ» :ىلاعت هلوق وحن ءةبطاخملا ءاي ىلإ دنسأ اذإ ال

 + :رجفلا] 47) ديم ٌةَبضاَ



 «ةيوغللا تاراغملا» ءاسسفجلا

 :ةيتآلا ةلاحلا ىف ةلعلا فرح فذح ىلع ىنبي -د

7 

 #كِيَر ليس م لِ عدا## :ىلاعت هلوق وحن هرخآلا لتعم ناك اذإ

 ١76[. :لحتلا]

 :عراضملا لمغلا هانب -

 :نيتلاح يف ىنبي

 :ىلاعت هلوق وحن :ةوسنلا نون هب تلصتا اذإ نوكسلا ىلع ىنبي لأ

 .[4 :قالظلا] #ٍضيِحْمْل ني نسي ىلَو#

 «ةليقثلا وأ ةفيفخلا ديكوتلا نون هب تلصتا اذإ حتفلا ىلع ىنبي - ب

 0 :روُثلا] (نحيرخل خيتزتأ نيل» :ىلاعت هلوق وحن

 :ةيرعملا لاعفألا

 :عراضملا لمفلا

 : هبارعإ

 نون وأ .ةوسنلا نون هب لصتي مل اذإ عراضملا لعفلا برعي

 .عراضملا ءانب يف كلذ انيب امك .ةليقثلا وأ «ةفيفخلا ديكوتلا

 :عراضملا لعفلا عفر

 : عراضملا لعفلا بارعإ تامالع

 ىلع ةرهاظلا ةمضلاب رخآلا حيحصلا عراضملا لعفلا عفري ال

 كس معي : ىلاعت هلوق وحن .مزاج الو تيا و الإ 00

 .[17 :ءاسّنلا] # مهبول يف ام

 ةردقم ةمضب ةروصقملا فلألاب رخآلا لتعملا عراضملا عفري ال

 ٌدَديم## :ىلاعت هلوق وحن ءرذعتلا اهروهظ نم عنم فلألا ىلع
 ٠١[ :ىلعألا] 0 سي نم



 ءاسنبلا 2 ,ةيوغللا تاراهملا»

 ال

 ال

 ال

 ال

 ال

 ال

 .لقثلا اهروهظ نم عنم ءايلا وأ قاولا ىلع ةودقملا ةحيضلاب عفري

 .[101 م ِهَرَقَبلا] #ةَّنَجْل لِ وعدي هوو :ىلاعت هلوق وحن

 :برخآلا حيحصلا عراضملا لعفلا بصني

 وحن .ءبصنلا فرحأ نم فرح هقبس اذإ هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلاب

 1٠١4[. :فيكلا] قر ُتمك دفنت نأ لق ربل دينو : ىلاعت هلوق

 وأ ءواولاب رخآلا لتعم ناك اذإ هرخأ ىلع ةرهاظلا ةحتفلاب بصني

 ؛ :فهكلا] «اَهَلِإ هنود نم أَوْعَدَت نآو# :ىلاعت هلوق وحن .ءايلا

 1٠١[. :ناّرمِع لآ] ؛َمْهْلوَمَآ ْمُهْنَع نت نآإ :ىلاعت هلوقو

 ناك اذا .رذعتلا اهروهظ نم بم .ةردقملا ةحتفلاب بصني

 «دوهلا َكنَع ئَضَر نَو#» :ىلاعت هلوق وحن .فلألاب رخآلا لتعم

 ةةَرَقَبلا] 1١7١[.

 .نذإ .ءيك «نل :نأ :ةيلاتلا فورحلا دحأب عراضملا لعفلا بصني

 7 ةىلامخال هلاوق الخبل ااا 0 يردصم فرح :نأ

 .[ا/ا ا 0 تروم 3 أوبِسَحَو#

 نكي هل 0 :ىلاعت هلوق وحن «بصنو يردصم فرح : يك

 . 157 :بازحألا] جرح َننِمْوَمْلا لع

 0 نذإ ينتأت نإ وحن .ءبصنو لابقتساو باوج فرح نذإ

 ع 20 َفلْخع 79 :ىلاعت كو هل يرق ه0 ول

 .[ا/ : ححلا]



 «ةيوغللا تاراهملا» ءاسسنبلا

 :رخآلا حيحصلا عراضملا لعفلا مزج

 فرحأ نم فرح هقبس اذإ رخآلا حيحصلا عراضملا لعفلا مزجي

 ءوب لزت 2 امي :ىلاعت هلوق وحن .نوكسلا همزج ةمالعو .مزجلا

 18١[. :ناّرمِع لآ] «اننطنس

 :رخآلا لتعملا عراضملا لعفلا مزج

 فرحأ نم فرح هقبس اذإ رخآلا لتعملا عراضملا لعفلا مزجي

 هلوق وحن هرخأ نم ةلعلا فرح فذح همزج ةمالع نوكتو .مزجلا

 ْمَل نك 98 :ىلاعت هلوقو ء[0 :ءايبنألا] #ًاَورفُك َنِدَلا رب َرلَوأأ#م :ىلاعت
 ج4 م 0
 1741 سنوم] « سمالاب حرغت

 :بيردت

 : طخ هتحت ام برعأ

 ا ل

 .[48 :فشوُي] © داَدِش مس كل كب 20 :ىلاعت لاق ال

 .[الد :ةدئاملا] # ماَسلطل ِنالكحَأَي اًناكو» : ىلاعت لاق ال

 .[18 :رجّفلا] 402 َةَيِضَم ٌدَيضاَر ِكْيَر َلِإ ىجْرأ#» :ىلاعت لاق ال

 :رعاشلا لاق ال

 ميظع تلعف اذإ كيلع راع هلثم ىتأتو قلخ نع هنت ال

 2 عل ل



 ءاسسنجلا «ةيوغللا تاراهملا»

 :ةينيملا ءامسألا

 صضابضلا ا

 «بطاخم وأ «ملكتم نع ةلادلا ةيانكلل عضو دماج مسا ريمضلا

 .راصتخالل رهاظلا مسالا نع ةباين «بئاغ وأ

 ١[. :صالخإلا] 4 ديحأ هلا ره لقا :ىلاعت هلوق وحن

 :همدع وأ هروهظ رابتعاب ريمضلا ماسقأ

 .رتتسم ريمض - ١ .زراب ريمض - ١

 :زرابلا ريمضلا  الوأ

 مسقنيو «مالكلا يف ركذيو .ءظفللا يف ةروص هل يذلا وه

 :نيمسق ىلإ زرابلا ريمضلا

 : نضع ريش دا“ د ف يحض ع1

 ىلإ :مسفتي لضفتملا نيمضلا':الوأ

 : عفرلا رئامض

 .بئاغلا رئامض-_-“” .بطاخملا رئامض-“”  .ملكتملا رئامض-١

 ش :ملكتملا رئامض ال

 رعأو الام َكنِم ُرثَكَأ انَأإ# :ىلاعت هلوق هنمو ءنحن «نحن ءانأ
 0 [*4 :فهكلا] #ارَفن

 :بطاخملا رات

 آَمَنِإ رْكَدَن :ىلاعت هلوق هنمو «نتنأ .متنأ ءامتنأ ءتنأ .تنأ

 .[؟١ 1 ةَيِشاَعلا] 2 ةكخرو تأ



 «ةيوغللا تاراهملا» ءاسسنبلا

 :بئاغلا رئتامض ال

 دب ره ُمنِإ# :ىلاعت هلوق هنمو .نه ءمه ءامه ءيه ءوه
 0 مدحح رع عد

 ١[. :جوربلا 402 دي

 :بصتنلا رئامض

 .انايإ «يايإ :ملكتملل

 .نكايإ «مكايإ ءامكايإ ءِكايِإ .كايإ :بطاخملل

 .نهايإ .مهايإ ءامهايإ ءاهايإ ءهايإ :بئاغلل

 :لضتملا ريمضلا :ًايناث

 نم ءزجلاك نوكيو .مالكلا نم هريغب الصتم ركذي يذلا وه

 : هتامالعو ةملكلا

 ال

 .باتكلا تأرق :ءاتلا

 .ايقتلا ناوخألا :فلألا

 .ءانبلا يف نوعربي نوسدنهملا :واولا

 .يقيدص ينظعو :ءايلا

 .حيحص هيأر :ءاهلا

 .اياتك كيطعأس :فاكلا

 :لثم عفرلاب صتخت رئامض كانه

 .ٌتسرد :ملكتملا ءات



 يلا 02 ,ةيوغللا تاراهملا»

 ال مل ال ال ([ل ةمل

 .َتسرد :بطاخملا ءات

 .تسرد :ةبطاخملا ءات

 .نيسردت .يسردا :ةبطاخلا ءاي

 .نسردي .«نسردا :ةوسنلا نون

 .نايسودي -ءاسردا' ::نينثالا"كلآ

 .نوسردي ءاوسردا :ةعامجلا واو

 :لثم ءرجلاو بصنلا نيب ةكرتشم ةلصتم رئامض كانهو

 يف يخأ «بصنلا ةلاح يف ءوسلا نم يبر ينملس :ملكتملا ءاب

 ديلا ةلاع

 ةلاح يف اننطو .بصنلا ةلاح يف ملعملا انأفاك :نيملكتملا ءان

 درعا

 كدي «بصنلا ةلاح يف نكدمأو كدمأو .كدمأ :باطخلا فاك

 سلا هلا نق ةكتشمأو

 ةلاح يف نهملع .مهملع ءامهملع ءاهملع .هملع : ةبيغلا ءاه

 .نهدلب .مهدلب «امهدلب ءاهدلب .هدلب «بصنلا

 .نهمرك .مهمرك ءامهمرك ءاهمرك .همرك :ةبيغلا ءاه

 . :لثم ءرجلاو بصنلاو عفرلا يف كرتشم وه ام اهنمو

 اننإو ءرجلا ةلاح يف انلو .عفرلا ةلاح يف انأرق :نيملكتملا ان

 اك اف عل



 «ةيوغللا تاراهملا» ءاسسنسلا

 :رتتسملا ريمضلا -

 ءلعفلا ةلالدو .ةلمجلا لالخ نم الإ رهظي ال يذلا ريمضلا وه

 :ةيلاتلا تالاحلا ىف نوكيو

 :ىلاعت هلوق وحن .ركذملا درفملا بطاخملل رمأ لعف لك يف ال

 .[194 :فاّرعألا] © توليد نح ضرْغاَو' قرعلاو أو نسل 37

 قر يتكسر 0 :ىلاعت 3 7 ا هريدقت 0

 .[1؟ :فاّرعألا] 49 َنوُملَح ال تس ل ل حصن

 مهرس مويَو## :ىلاعت هلوق وحن .نونلاب ءودبملا عراضملا لعفلا ال

 .[5؟ :ماعنألا] 4 ّن اَهمَْأ َندَلِ لوقت مث 2

 هلوف وحن «ركذملا دحاولا باطخ ءاتب ءودبملا ' عراضملا 0 #9 |

 4«ْذآَمي نم كيب 21 ّنكلَو تنيخأ َنَم ىرجت ال كنإ#© :ئيلابعت

 .[5 :صّصَقلا]

 غل 6 اغا

 :ةراش,إالا ءامسأ - ؟

 ةراشإ هيلإ ةراشإلاو «ءنيعم ءيش ىلع ةلالدلل ةعوضوم ظافلأ

 : ىلإ برقلاو دعبلا بسح مسقتو « ةيونعم وأ « ةيسح

 .ءالؤهو ناتاهو ناذهو هذهو اذه :وحن «بيرقلل ةراشإ ءامسأ ال

 :ةيتآلا ةميركلا تايآلا ىف امك

 . [الا/ :دوُه] # ٌبديصَع موي ادم َلاَفوإم

 .[الا؟ :فاّرعألا] 4 مك سل ٌةَقاَن ىفىدذنه

 : 7 4 يف اومصلخا َناَمْصَح نادم »ا سس ويعمل عم رع



 راسسنسلا «ةيوغللا تاراهملا»

 ب

 .[77 :صّصقلا] «ِنّنه تب ا ىَدْعِإ تكلَحكنأ نأ دي برأ لادم
-_ -ٍ 

04 

 .[44 :ءاّينألا] (هَهِلاَ لزم تاك زلوم

 يف امك .كئلوأو كلتو كناذو كلذ :وحن ء.ديعبلل ةراشإ ءامسأ ال

 :ةيتآلا ةميركلا .تايآلا

 1 : سنوُي] «ٍتنبآَل كلذ دف نإ

 :ةَرَقَبلا] «دن 0 ل باكل كلذ

 5١[. :صْصقلا] ككليَر نم ِناَصْرُب كنف

 1١. :سنوي] #ييكحلا بتكلا ُْتَناَء كلي

 140 :تفاشنا 4© مَ در مك كا
 :بارعإلاو ءانبلا نم ةراشإلا ءامسأ عقوم

 ءناذه" ادع ام ءانبلا ةلاح يف ةراشإلا ءامسأ عيمج نوكت

 «هبارعإ يف ىنثملا عبتتو .ةبرعم اهنإف "نيتاهو .نيذهو .ناتاهو

 4 ف اصحا ناَمَصَح نادم :ىلاعت هلوق وحن .فلألاب عفرتف

 .[19 :جحلا]

 هنأل فلألاب عوفرم أدتبم :ناذه ءاهلبق ام بسح ءافلا :ناذهف

 . ىنثم هنأل فلألاب عوفرم هربخ نامصخو «ىنثملا بارعإ رعي

 0 قحلم هنأل ءايلاب بوصنم هب لوعفم نيذه .نيوخألا

 .[77 :صَصٌفلا] 0 ع ىَدَعِإ

 لدجو «نورجم هبل: اهانفس ا هعقاولا»* نيا“ ند لدي ؟قيئام

 .هلثم رورجم رورجملا



 «ةيوقللا تاراهملا» رءاسسنجلا

 :طخ هتحت ام برعأ

 .[الا/ :دوُهَل  ٌبديِصع موي ادهم :ىلاعت لاق < -

 ٠١[. :ءاسنلا] كاريس ملأ َلَع تَلِلد َناكَو#» :ىلاعت لاق

 أ

 6٠١. :نونمؤملا] 62 َنوروْلا مه َكِبلْول :يلاخ لاق“

 .[5:2 :ةَرَقَبلا] هُيَدَيآل كلِلَذ ىف نإ :ىلاعت لاق 7

 عد و هل

 : ماهضتسالا ءامسأ - '

 وحن «هب ملعلاو .ءيشلاب مهفلا بلط يف لمعتست ةمهبم تاودأ

 «ةمسأ ايف ٌرْكذُي نأ ومآ دسم عنك نّمم ُملَظأ نَمَوإف :ىلاعت هلوق
 ١١4[. :ةَرَقَبلا]

 : يهو

 هلوق وحن ءنوكسلا ىلع ينبم .لقاعلل ماهفتسا مسا :نم

 .[08 :سي] #ٌميِمَر و ملظعلا يحُي نموه : ىلاعت

 هلوق وحن ءنوكسلا ىلع ينبم لقاعلا ريغل ماهفتسا مسا :ام

 لقاعلل ةفصو :[17 :هلا 09# ئسومي َكِيِمَس ككلْلَي اًمو#» :ىلاعت

 .[45 :هظل « كبطَح امَف اقم :ىلاعت هلوق وحن

 ةينامزلا ةيفرظلا ديفي نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا :ىتم

 .[؛8 :سنويا (َنيِفِدَص َرْثُك نإ ُدْعَوْلا اذه قم :ىلاعت هلوق وحن .ةقلطملا

 وحن .حتفلا ىلع ينبم «لبقتسملا نامزلل ماهفتسا مسا :ناّيأو
0-0 

 .[1417 :فاّرعألا] ناهنَسّرم نأ عاملا نع كولي :ىلاعت هلوق



 ءاسسننلا «ةيوغللا تاراهملا»

 وحن .ناكملا ىلع لدي حتفلا ىلع ينم ماهفتسا مسا :نيأ

 0٠١. :ةماّيقلا) 02 رمل نأ ِدِموَب ندا لوي

 وت لاخلا ءتيفعا .حتفلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا :فيك

 .[84 :فاّرعألا] * َتيبِرْجُمْل ُةَبِقلَع تنك تيك

 هلوق وحن .ددعلا ديفي «نوكسلا ىلع ىنبم ماهفتسا مسا :مك

 .[١١١؟ :نوتمؤملا] 40 ننس َدَدع ضر ف سا لقوم ىلاعت

 ءناكملاو نامزلا ديفي ءنوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا :ىّنأ

 ةل» :ىلاعت هلوق وحن نامزلا ىلع لدتف .قايسلا هيضتقي ام بسح

 هلوق وحن ناكملا ىلع لدتو «12 :رئثلا] نثرت ّنأَك ٌوُه الإ هَل
 عباس مج 6

 ١56[. :ناّرمِع لآ] اذه نأ 0 : ىلاعت

 :ميرم ناسل ىلع ىلاعت هلوق وحن لاحلل " ىنأ ' يتنأت دكر

 ٠١[. :ميرم] © ملغ ىل نوكَي نأ تلاقؤ» ع معا 22 مم

 نييعت ' هيلإ فاضي امل نييعتلا هب بلطي ماهفتسا مسا :"يأ'

 .[55 :مجنلا] 4( ِقاَمَتن َكْيَر هللا َيََي» :ىلاعت هلوق وحن ."زييمتلا

 :اذإ ةبرعم ىهف "ىأ" ادع ام ؛ةينبم اهلك : ماهفتسالا ءامسأ

 «ىَصخأ ِنيْرلا ٌقأ# :ىلاعت هلوق وحن .درفم ىلإ تفيضأ ال

 .[١؟١ :فيهكلا]

 «َنولَقي بلقنم ىأإ» :ىلاعت هلوق وحن .ءاقلطم الوعفم

 .[7717 :ءاَرَعّشلا]

 آل 6 2



 «ةيوغللا تاراهملا» ءاسسنبلا

 :طرشلا ءابسأ - 5

 ها ءامفيك ءامثيح «نيأ «ىنأ «نايأ « ىتم ءامهم ءام .نم يه

 .درفم ىلإ اهتفاضإل ةبرعم يهف 'يأ" ادع ام ةينبم اهلك يهو

 َلِمَعو هبات نمو» :ىلاعت هلوق وحن «لقاعلل 00 وه

 .[الا :ناقرفلا] 4ك ) اباَنَم 0 لِ ا + َمَنِإَف اًمِللَص

 ني منن ام :ىلاعت هلوق وحن .لقاعلا ريغل طرش مسا :ام - 5

 1١5[. ئِةَرَقَبلا] 07 ريح تأت اَهينُن وأ ةَياَء

 هوب ائِئَأَت اَمُهَم وُ ولاَ :ىلاعت هلوق وحن « ؛ هبت »اطر س عسا 00

 .[1737 :فاّرعألا] 47 تينمؤمب كل ْنَحن اَمَه امَق اهب انرحسَمُل ميا ْنِم

 .«باوجلا طبرت ىهف «نامزلا ديفي مزاج طرش مسا : ىتم 5

 كعم مرتلا قنات ىتم :مهلوق وحن .ءدحاو نمرب طرشلاو

 .كقفارأ بهذت نايأ .لبقتسملا نامزلل طرش مسا :نايأ - ه

 ناك ةباوجلاو طرشلا طري «ناكملا ديني طرش عسا ةىنأ 5

 + :ءانلا] ه(ُّتَوَملا يكرر أوت اَمتْيَأل :ىلاعت هلوق وحن .دحاو

 هللا كل ردقي مقتست امثئيح :وحن .ناكملل طرش مسا :امثيح - ا/

 .احاجن

 نأ اهلمع يف طرتشيو .لاحلا ىلع لدي طرش مسا :امفيك - 4

 امهبك رعت * يح“ ىف لالا وه امك .ةدئازلا * ام* بن رتقت

 .ةالولا نكي ةمألا نكت امفيكو .كولماعي سانلا لماعت

 «ةدرفملا ءامسألا نم اهدعب امل ةفاضم برعم طرش مسا :يأ - 4

 .[ : ءاّرسإلا] قمل مسا هله ًاوغدي اَم يأ :ىلاعت هلوق وحن

 عد ل عل



 ءاسنبلا 9 ,ةيوغللا تاراهملا»

 :ةبلرملا دارعألا - ه

 يتنثاو رشع ينثا ادع ام ءرشع ةعست ىلإ رشع دحأ نم دادعالا يهو

 .حتفلا ىلع ينبم يناثلاو برعم امهنم لوألا ءزجلا نإف رشع

 22 ل ل

 :فررظلا ضمب 1

 :ذإ حن آلا .نيمأ يع 5 لم

 عد هن هه

 هيد ظنفلب مالعألا نم رت ام - ١

 .هيوبيس - هيوطفن - هيورامخ لثم

 طل عل

 :ءامسألا نم برحملا

 :ىه ةيلصالا بارعإلا تامالع نأ اقباس انعم رم

 .عفرلا ةلاح يف ةمضلا

 .بصنلا ةلاح ىف ةحتفلا

 رتل ةةلاع نو ةرتتقلا

 .مزجلا ةلاح يف نوكسلا

 ءاج مهلوق وحل .ةبرعملا ءامسألا ىلع رهظت تاماللعلا هذهو

 .دذمحمب تررم وأ ءاذمحم تاو وأ 5-5

 وأ رذعتلا اهروهظ نم عنم ةردقم ةكرحب بارعإلا هب دوصقملاو

 .لقثلا



 «ةيوغللا تاراهملا» ءاسسنبلا

 :روصقملا مسالا تك

 «ىفشتسملاو ىسومو ىفشمو ىلبم وحن «فلأ هرخآ ناك ام وهو

 ىتفلا سيل :وحن ةنكاس نوكت هفلأ نإف افاضم وأ لاب افرعم ناك اذإف

 :وحن ءانونم نوكي هنإف ةركن اركذم ناك اذإ امأ .ىبأ ناك لوقي نم

 .اعئار ىتف دمحأ ناك

 : هبارعإ

 تاكرحلا هيلع رهظت الو .ةلمجلا يف هعقوم بسح برعي

 :رعاشلا لوق وحن .رذعتلل

 ادفلا قحو داهجلا قحف ىدملا نوملاظلا زواج يخأ

 اددؤسلاو ةوخألازمر ١ ةبورعلا نوبصغي مهكرتنأ

 ىدص وأ انل اتوص نوبيحي فويسلا ليلص ريغب اوسيلو

 :صوقنملا مسالا 0

 .يضاقلا وحن .ةرسك اهلبق ةفيفخ ءاي هرخأ ناك ام وهو

 .ىصقتسملا .يدتهملا .ىعاسلا

 :ةيتآلا ثالثلا تالاحلا يف صوقنملا مسالا ءاي تبثت

 عفرلا ةلاح يف .يضاقلا ءاج وحن «فيرعتلا لاب افرعم ناك اذإ 95

 رجلا ةلاح يف كلذكو «لقثلل هيلع ةكرحلا روهظ عنتمي ثيح

 .بصنلا ةلاح يف هيلع ةكرحلا رهظتو .يضاقلاب تررم وحب

 قحلا ىضاقب تررمو .«قحلا ىضاق ءاج وحن «ءافاضم ناك اذإ 5

 يف هيلع ةكرحلا رهظتو .لقثلل هيلع تاكرحلا روهظ عنتمي ثيح

 :ناك اذإ صوقنملا مسالا ءاي فذحت



 ءاسسنبلا «ةيوقللا تاراهملا»

 ءايلا ىلع ةردقم ةكرحلا نوكتو «٠ ضاق ءاج وحن ءةعوفرم ةركن َ

 نيستا

 ىلع ةردقم ةكرحلا نوكتو .«ضاقب تررم وحن .ةرورجم ةركن 5

 .ةفوذحملا ءايلا

 :ةلتعملا لاعفألا 2

 ءاي وأ «ىنفي ال زنك ةعانقلا :وحن افلأ ةلع فرح هرخآ ناك ام

 اواو وأ ء[*+ :سنوُي] #اًنيَس يكل َنِم نتي ال َّنَظلَأ َّنإإ8# :ىلاعت هلوق وحن
 .ريخ ىلع يقتلن نأ وجرأ :وحن

 ةمضب عفري ثيح «عفرلا ةلاح يف اهيلع ةكرحلا روهظ عنتمي

 ىِمْنَي نم نيالا َنِمو## :ىلاعت هلوق وحن ء.ءايلا وأ واولا ىلع ةردقم

 لعف :يرتشي لعفلاف .[5 :ناَمقلا هلأ ٍلِبَس نع َّلِضِل ثييكحلا وهل

 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف وعدن لعفلا «قيفوتلاب مكل وعدنو

 .لقثلا اهورهظ نم عنم واولا ىلع ةردقملا

 يتلاح يف ةكرحلا روهظ عنتميف .فلألاب التعم ناك اذإ امأ

 :وحنو .رذعتلا اهروهظ نم عنم فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم

 ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم ىعسن لعفلاف «قحلاب ىعسن نأ يغبني

 .رذعتلا اهروهظ ىنم عنم ةروصقملا فلألا





 ةيعرفلا تامالعلاب بارعإلا «ةيوغللا تاراهملا»

 ةيعرفلا تامالعلاب بارعإلا

 :ىنثملا

 نونو فلأ ةدايزب دحاو سنج نم نيتنثا وأ نينثا ىلع لدي مسا ال

 .نايوق ناحانج رسْنلل :وحن درفملا رخآ يف نونو ءاي وأ

 :هباعا تامالع

 موي :ناموي رهذلا :وحن «.فلألا هعفر ةمالعو ءاعوقرم ناي

 .كيلع مويو كل

 لمج ْرلأ :ىلاعت هلوق وحن .ءايلا هبصن ةمالعو ؛ًابوصنم يتأيو
 كلذ ءابلا هرج ةمالعو:ارورجم يتأيو ء[م :دْلبلا] 4() نبيع 7

 .اهيجو هللا دنع نوكي نل نيهجولا وذ :وحن

 همللا تشن“ افايضم ناك 'اذإ يتعملا: رخآ ا نب ةرفلا فدخت: 13
 .الن .لوسرلا اطّْبِس نيسحلاو ٌنَّسحلا «هناسلو هبلق :هيرغصأب

 طورش ٍِفوَنْسَت ملو .«ىنثملا ةروص ىلع تاملك ىنثملاب قَح أث ال
 ىلع لدت نأ وأ ءاهظفل يف درفم اهل نوكي نل نأك .ىنثملا

 : اهنم ءانش ةرغملا نوكي نأ ءىنعمو أظفل نيفلتخم نينثا

 وه اَمَنِإ ِنِيَنَأ ِنْيَهنلِإ ْأَُدِجََت ال» :ىلاعت هلوق وحن ءناتنثا .نانثا ال
 3 3 دب

 ١[. :لحتلا] #ٌدِحتو ُهَلِ



 «ةيوغللا تاراهملا» ةييعرفلا تامالعلاب بارعإلا

 نسل انك 98 :ىلاعت هلوق وحن ءريمض ىلإ نافاضملا اتلكو الك ال
 .[08 :فيهكلا] اَهَنعَأ َتْناَع

 نالَمَّتلاو «(راهنلاو ليللا) ناديدجلاو .(مألاو بألا) ناوبألا ال
 ءنارمعلاو ء(رمتلاو ءاملا) نادوسألاو «(نجلاو سنإلا»

 اهتم تلقت: (ةدئاز فلآ ايلبق ة:فين ةنهمملا) ةدودسملا ءاجسألا»' ايل

 .داوارمس .ءارمس «ناوارمح :ءارمح : وحن :ةينثتلا دنع واو

 «ةينثتلا دنع اواو اهفلأ بلقت (فلأب ةيهتنملا) ةروصقملا ءامسألا ال

 هفلأ امأ .ةمئاق فلألا تناك اذإ .نيوصع/ناوصع :اصع :وحن

 .نييفشتسم /نايفشتسم : ىفشتسمو ٠نييتف .نايتف

 :بيردت

 :ميلسلا طبضلا عم ىنثملا ةغيص يف ةيلاتلا تارابعلا لعجا - ١

 بيردتلا يدنجلا أدب -

 باتكلا نع هقيدص بلاطلا لأس د

 :طخ هتحت ام برعأ كا

 .[46 :نِمحّرلا] ناَنَج ير َماَقَم َفاَح َنَمِلَوإ8 -

 ا هم حا هس سه. 0201 0 000 ءدورا ىو وا ء عمم

 اهلففحو ٍبنعأ نِم ِنْيَِنَج امههردحأل اَنلَعَج ِنلَر الثم مه برْشأوإ» -

 .[0؟ :فيهكلا] © اًعرر امهندب انلعجو ٍلْخَتِب

 1 7 96 0 عرشسمولا ىلا م 4 0 دوس سل
 .[ :نْمحّرلا] ناد نيئنجلا قحو فرب .! نم اهنياطب شرف لع نيكس ِِء

 هه مد 0 ع

 6 مهنل ديو -

00 + 5 
 ء[١1 :ِاَبَسَل طخ لكأ قاوذ نيتنج

 اه مل عن



 ةيعرفلا تامالعلاب بارعإلا «ةيوغللا تاراهملا»

 :ملاسلا ركذملا عمج

 هدرفم ملسي ثيح «نيلقاع نيركذم نينثا نم رثكأ ىلع لدي مسا

 ."نوسدنهم :سدنهم .نوملعم :ملعم" :وحن .ءعمجلا دنع رييغتلا نم

 :ةيتآلا ةلثمألا رظنا

 .4© شيخ ميكس ىف م يأ © ةئيزتلا لأ قج
 .000 :درغ] 4َووَرْفُم منا أوملَظ َندلا يف نبط الو -

 .[37/ :ءاّرسإلا] # يطل نوح اَوناك َنْذَمْلا 3 -

 :ملاسلا ركذملا عمج بارعإ

 مسنأو اونَرْحن الو ْاوُنِهَن الوإ» :ىلاعت هلوق وحن ءواولاب عفري 2 00

 َنبِدلا 2 َنوُصّرَْلل لم :ىلاعت هلوقو .[4+1 :ناّرمِع لآ] #َْوَعَأل
 .9©4 ترْماَس َوَرَنَع ىف م

 ء[4 :ةنوتلا] 4نيِقّيَمْلا بحي هلأ َّنإإؤ: ىلاعت هلوق وحن .ءايلاب بصني 2
 اوْعِيَتأ ورمي َلاَك يني لير ٍةَيِدَمْلا اًصقأ ني اجو ىلاعت هلوقو
 ١[. :سي] ذي َنيِيَسرمْل

 نيل اكن َبيَو :ىلاعت هلوقو 0134 :ةرْقَبلا َنِرَِفَل ّنَي رّمُْك هدفي كدع ولا لسع 189 + ئناعت ةلوق رحت هءانلاج رب د رغم ومد
 .(5/ :صا 469 راب نمل

 :تاهيبنت

 هعمج دنع فذحت هءاي نإف ًاعوفرم صوقنملا مسالا ناك اذإ ال
 :لثم ةعامجلا واو لبق يذلا فرحلا مضيو .ًاملاس ركذم عمج

 عمجلا دنع ةفوذحملا ءايلا لبق ام ىقبيو ءهلبا نوعارم نوملعملا

 راهظإل نيعاسلا نم مكنإ :وحن ًاروسكم بصنلاو رجلا يف

 .قحلا



 «ةيوغللا تاراهملا» ةيعرفلا تامالعلاب بارعإلا

 دنع هرخآ نم (فلأب يهتنملا) روصقملا مسالا فلأ فذحت

 «تؤلعألا متن أونرْخَم الو اوُنِهَت 00 :يلافطت هلوت ريح

 ١[. 79 :ناّرمِع لآ]

 ءالؤه :وحن ةفاضإلا دنع ملاسلا ركذملا عمج نون فذحت

 ملاسلا ركذملا عمج نم تسيل ظافلأ ملاسلا ركذملا عمجب قحلي

 «نوئس .نولهأ .نولب ءولوأ :لثم هيارعإ برعتو .هطورش

 :ىلاعت هلوقك .اهتاوخأو نورشع .دوقعلا ظافلأو ءنوملاع

 ١. :ةحياتلا 6( َييلتعلا بر هني دمحلا#

 :بيردت

 عمج

 :ىلي ام برعأ

 .[ل١ ةةَرَقَبلا] «َنوُدَسِهَمْل هلأ هم نإ نوم

 ء[11/ ةةَرَقَبلا] « تياوتلأ نم َنوْكَأ نأ ِهَّشَأ وألا

 .[. :ةّرقبلا) 4َنوُدِلَخ ايف مهو

 .[5/ :ص) 462 راتْشلا َننَيَطْسمْلا َّنِل اندنع متل

 .[4 :جراغملا] وس َفلَأ َنيِسمَح ٌمراَدَِم نك موي ٍف#

 عهد مه هل

 :ملاسلا ثنؤملا
 وحن :هدرفم ىلع ءاتو فلأ ةدايزب نينثا نم رثكأ ىلغ لد ام

 .[50 :تاّيراّذلا] 48 َنيِقوُتلِل ٌتلَ ٍضْرَأْلا ينوإ» :ىلاعت هلوق



 ةيعرفلا تامالعلاب با رمإلا «ةيوغللا تاراهملا»

 : هبارعإ

 ٌتظِفَح تي تحيض :ىلاعت هلوق وحن . ةمضلاب عفري
 .[4 :ءانلا] يَعْنِي

 نهدي سلا ا :ىلاعت هلوق وحن ءةرسكلاب ر رجيو بصني 5

 «روتلا تل ! تمُلظلأ نس مُهجِرْحْيَر وم 0[: :ةوحنم] تاكل

 ١١5([. :ةدئاملا]

 :تاهيبنت

 هلوق يف امك (تالوأ) ةملك هبارعإ يف * ماسلا ا ا َ

 .[ :قالظلا] # َنُهَلَم َنَْصَي نأ َنُهلَجأ ٍلاَمَدلآ تل 3 : ىلاعت

 بيردت

 يلي ام برعأ
 .[1317 ة:ةَرَقَبلا] # مِهَلَع ٍتْارَسَح ْمُهَلَمْعَأ أ هلأ ٌمِهيِري َكِيَدَك و 0

 .[ل/ ةاََس 8 يومَ تفرغلا يف مهو 5

 4 :تاّرجحخلا] # ترجح هاو نم. كيوداَسي تردلأ نإ 5

 .[ :جحلا] «#وبَر د دنع 3 رح َوُهَف لأ تمرح ل نمو َت

 رشبلا نم ىليل مأ نكنم ياليل انل نلق عاقلا تايبظ اي هللاب |
 عا عل 20

 :ةسمخلا ءامسألا

 ةلثمألا يف امك .بحاص ىنعمب وذ ءوف ءمح خخ ءْبَأ يه

 :ةيلاتلا

 5١ :فهكلا] اَحِلِدَص امخو تاكو ال

 .1 :فشوي] نم اَنيبأ َمَلِإ ّبَحَل ُهوْحَأَو ٌتْسوُل8 ال



 «ةيوغللا تاراهملا» ةيعرفلا تامالعلاب بارعإلا

 .ةحضاو ةيمهأ اذ بوساحلا حبصأ ال

 .لكأت تنأو كاف حتفت ال ال

 : اهبارعإ

 ل[ :ماعنألا] # ةَعِسو همر د ُكُبَر» وحن .واولاب عفرت ال

 .[: :هللا (ِقَباَكي َكوُمَلَو تأ َبَهْذآ# :ىلاعت هلوقو

 ده خاب ترآ ايلي نأ» : ىلاعت :هلوق وغنت «ةقلألاب بضنت: 1
 .[ه١ :فئوتل كاّمِيرَت ْكيَع ّدَح

 .ةبجعم اهيبأب ةاتف لك وحن .ءايلاب رجت ال

 :نوكت نأ ةيعرفلا تامالعلاب اهبارعإل طرتشي

 .ةدرفم 5

 .ملكتملا ءاي ريغل ةفاضم

 .ةربكم نوكت نأ

 مضلاب :تاكرحلاب تبرعأ ةفاضم ريغ ةدرفم تءاج اذإ امأ

 تبرعأ ملكتملا ءاي ىلإ تفيضأ اذإو ءارسك رجلاو ابصن حتفلاو ءاعفر

 .ءايلا لبق ام ىلع ةردقم تاكرحب

 :بيردت

 تاكرخلاب ىلي انميف طخ اهتحنت ىلا ءامسألا بترختا ىتم نيب

 :ببسلا نايب عم «فورحلاب 2 ىتمو ةيلصألا

 [80 :فهكلا] #ِنْيَتِمْؤُم او َناَكَف َملْقْلا اًمو#»# ءع جرو عم

 .جحلا نم ئبأ ءاج -

 لا :فشوُيا لق نم ُمَل حأ ََفَرَس ْدَقَف ٌفرَسي نإ# -



 ةيعرفلا تامالعلاب بارعإلا «ةيوغللا تاراهملا»

 .نيدح وذ حالس ملعلا 5

 نايسابع نارعاش يبنتملاو مامت وبأ 2

 .[14 :تافاّضلا] 49 َنيِلاَض َرُهَءآَباَء ََْمْل مبَنإ# 0

 مد ه0

 :ةسمخلا لاعفألا

 :ىلإ تدنسأ ةعراضم لاعفأ ةسمخلا لاعفألا

 نبدأ ىِرَتَسي ْلَه له لقا :نلاغت هلوق وحل .«نيبئاغلا ةعامج واو ال

 .[9 :رَمُزَلا] نوم 7 يلو نعي

 ةوفتأ#9 :ىلاعت هلوق وحن .نيبطاخملا ةعامج واو ال
 .[18 :فاّرعألا] #توُمَلَْمت

 462 ِناَبْرَكُت اَمُكَيَر ِءآلاَ َيَأَي» :ىلاعت هلوق وحن ءنينثإلا فلأ ال
 .[17 :نمحّرلا]

 .قحلا نالوقت امه :مهلوق وحن «نيتنثإلا فلأ ال

 عم نيدعاصتت ,كارن الو كب رعشنو .ةحرف ةمنرتم .حيرلا

 ."لوهسلا عم نيطسبنتو .ةيدوالا عم نيضفهخلتو .يباورلا

 :ةسمخلا لاعفألا بارعإ

 وحن .ءاهرخأ يف نونلا توبث يه ةسمخلا لاعفألا عفر ةمالع ال

 . لمعلا يف نوسفانتي نوسدنهملا :مهلوق

 وحن ءاهرخا نما نونلا فذح يه ةسمخلا لاعفألا بصن ةمالع ال

 ايوعس كتلعجو ٌىَنَأَ ٍركَد ني ٌركقَلَ اَنِإ سلا ماكي :ىلاعت هلوق
 رع سم رج

 ء[1* :تاّرجخلا] 4# ًاراَعَتل ليابقو



 ,ةيوغللا تاراهملا» 9 ةيعرفلا تامالعلاب بارعإلا

 وحن .ءاهرخآ نم نونلا فذح يه ةسمخلا لاعفألا مزج ةمالع ال

 .اوفِرْعَت !ولاشت نإ ءمكتاف ام ىلع اومَدْنَت ال :مهلوق

2006 

 ارسياتن نوح مِن َرْبَغ ايوب ْاوُلَحَْدَم ال رم نك ماي -

 .[3717/ :روتلا] وس وردت محَلَم 5 3 مكي | اًهنهأ جلع اومْلَشَو

 لحنلا ربغ نم دهشلا نود دب الو ةصيخر يلاعملا كاردإ نيديرت 0

 ل دق د

 :فرصلا نم عونمملا

 .فيضأ وأ لأ ب فرع اذإ الإ .ةرسكلا نع

 :ناعون وهو

 .نيتلعل فرصلا نم عنم ام 5

 .ةدحاو ةلعل فرصلا نم عنم ام

 :نيتلمل فصلا نم عنم ام :الوأ

 : ءامسألا نم

 ءميرمو .ةشئاعو ةمطافو لثم ءايقيقح اثينأت ثنؤملا ملعلا مسا ١-

 15٠[. :نونمؤملا] هيا كو رم نبأ انلعحو#» :ىلاعت هلوق وحن

 .ةزمح «.ةحلط «ةيواعم وحن ءايظفل اثينأت ثنؤملا ملعلا مسا 58



 ةيعرفلا تامالعلاب بارعإلا «ةيوغللا تاراهملا»

 تيب َلَوأ َّنإ#» :ىلاعت هلوق وحن ءايزاجم ائينأت تنوملا ملعلا مسا 3
 ربي

 .[843 :ناّرمِع لآ] © 7 َنيِملَعَلْل ىدهو ا كَ ىَِل سائل م عضو

 هعنم اجو هفرص زاج طسولا نكاس ايثالث ملعلا مسا ناك اذإ

 ُةَبَيَط نكلَسَمَو #9 :ىلاعت هلوق وحن «دعوو «.ءدنه :لثم فرضلا نك

 .[77 :ةبوَتلا] ندع تح

 «ليعامساو «ميهاربإو ءمدآ :لثم :يمجعألا ملعلا مسا - ١

 تعرفو ىموم اب ني يلع وُلدت :ىلاعت هلوق وحن ءفسويو
 * :صّصقلا] يحل

 فرصلا نم هعنم بجو طسولا كرحتم يمجعألا ملعلا مسا ناك اذإ

 .حونو طولو دوه لثم هفرص بجو طسولا نكاس ناك نإو «بلح لثم

 نادمحو ناميلس لثم «نيتدئاز نونو فلأب موتخملا ملعلا مسا كح

 4 ةرمأب كر 0 را نميلس َنمْيلَسِلَو # :ىلاعت هلوق وحن(«ناديزو

 هِف لرحأ ذل َناَصَمَر رس :ىلاعت هلوقو ء[ام١ : ءاّيبنألا]

 ممم

 .[1م5 :ةَرْقَبلاا «ِساَتلل ىّدُه ُناَءَرُقْل

 حتفو ءافلا مضب َلَعُف ىلإ لعاف نع لودعملا ملعلا مسا ل *

 :رعاشلا لوق هنمو «لبهو رفزو رمع :وحن «نيعلا

 ممألا هب تمتئاو ةيربلا داق هتريس قورافلا رمع نم تهبشأ

 :هيوب موتخم ريغ ايجزم ابيكرت بكرملا ملعلا مسا - 4

 ضعبلا امهضعبب ناتملك لصتت نأ يجزملا بيكرتلا ىنعمو

 .كبلعبو .«.تومرضح وحن «ةدحاولا ةملكلاك اريصت ىتح اجزمتو

 .تادوسروبو

 وأ يضاملا وأ لبقتسملا :لعفلا نزو ىلع نوكي يذلا ملعلا مسا - ه

 هنمو «نزيو .ديزيو ءدمحأ وحن ا هولخ طرشب رمألا

 .[1 :فّضلا] يدع ,همنآ ىدنَب ني ِقْأي ِلوُسَر ارديمو#» : ىلاعت هلوق



 «ةيوغللا تاراهملا» ةيعرفلا تامالعلاب بارعإلا

 :تافصلا نم

 ضيبأ :وحن ءالعف نزو ىلع اهثنؤمو لعفأ نزو ىلع ةفص لك

 داو :ىلاعت هلوق هنمو ءءانسح نسحأ .ءارفغص رفصأ .ءاضيب
 .[ىك :ءاسنلا] « اهني فهل أوحف يحسب 1 ره عاو

0 

 «ىلعف نزو ىلع اهثنؤمو ءركذملل نالعف نزو ىلع ةفص لك - ؟

 مح مجرف :ىلاعت هلوق هنمو «ىدهع نافع 7 ناعوج- : وحن

 .[41 :هل] أش َنبْضَع ٌندَبْصَع ءوِمْوَف لإ قسوم

- 00000 5008 
 : ىلاعت 7 هنمو .ثلثمو ثالث 0 ءانث .دحومو داحأ يهو

 0 ل لل

 :رطاف] م ثنللثو َّقسَم وحي وأ السر ةكيلمْل ٍلعاَجم

 «نيعلا حتفو ءافلا مضب رخأ ىلإ رخآ ةغيص نع ةلودعملا ةفصلا - ب
 هد كلم

 نم ُهَدِهَه ٍرَمَس ْلَع وأ اًضيِرَم متو تناك نم نسف :ىلاعت هلوق وحن

 .[184 :ةَرْقَبلا] أ ِماَنأ

 :ةرماد ةلمل فصلا نم منم ام :ايناث

 ةدودمملا وأ ةروصقملا ثينأتلا فلأب ةموتخملا ةفصلاو مسالا

 .ءارحصو ىرشبو ىليل ءوحن

 امو ليعافمو لعافم :عومجلا ىهتنم ةغيص ىلع ناك ام
 د ل ع ءامههباش

 اًرط َميلَع ٌلَسْرَأَو :ىلاعت هلوق وحن «فرحأ ةثالث وأ نافرح

 4 ُهَنْرَدَه رمَفْلاَو# :ىلاعت هلوقو ء[+ :ليفلاا «(9 َليِباَبَأ
 .[88 :سي]

 :فرصلا نم عونمملا فرص

 فنا نا قربك كلا كونا كسلا ب عروشلا هو



 ةيعرفلا تامالعلاب بارعإلا ,ةيوغللا تاراهملا»

 :عنملا ةلع نيبو ةيلاتلا ةلثمألا يف فرصلا نم عونمملا نيع

 .[14 :فاّرعألا] عديل يسوم اج املو 5

 .[179 :ءاَرَعّصلا] 49 َنوُدَْْع نودِلَت ودام خلع احَصَم َنوُذَِسَتَو 5

 .[0 :فْسوُيا كسي َكَع اًنكأَت اك ال كل ام امإه
 مم علو هي ص صرع

 ١١[. :فشسوي] 0 نم ةليرتْسأ ىِزَل لاقو 5

 .ء[١١٠١ :ةدئاملا] «ةايشأ ن ُْع اوُلَمسَم ال أونما تدل ماكي ٍِ

 :بارعإلاو ءانبلا يف ةماع تابيردت

 :لوألا لاؤسلا

 ليثمتلا عم ةرابعلا هذه حضو .ةبرعم وأ ةينبم ءامسألا نوكت

 .ةلادلا دهاوشلاب اهيلع

 :يناثلا لاؤسلا

 مامأ (*) ةمالعو ءةحيحصلا ةرابعلا مامأ (.ن7) ةمالع عض

 .اهححص مث ةئطاخلا ةرابعلا

 .( ) ةملكلا رخآ ىلع لماعلا هبلجي طقف رهاظ رثأ وه بارعإلا

 تريغت امهم ًاريدقت وأ اظفل ةدحاو ةلاح ةملكلا مزلت ءانبلا يف

 .( ) اهيلع ةلخادلا لماوعلا

 .( ) فورحلاو ءامسألاو لاعفألا يف نوكي بارعإلا -

 .( ) طقف فورحلا يف نوكي ءانبلا -

 .( ) امئاد ينبم عراضملا لعفلا -

 .( ) ةينبم اهلك ةراشإلا ءامسأ 2

 .( ) نيتلاح يف الإ ينبم يضاملا لعفلا



 «ةيوغللا تاراهملا» 92 ةيعرفلا تامالعلاب بارعإلا

 .( ) ةوسنلا نون هب تلصتا اذإ نوكسلا ىلع ينبم عراضملا لعفلا

 .( ) ريمض ديكوتلا نونو فرح ةوسنلا نون | -

 :ثلاثلا لاؤسلا

 :يتأي اميف ةحيحصلا ةباجإلا رتخا

 .عفرلا -ج .ةرسكلا - ب .ةحتفلا - أ :بارعإلا عاونأ نم ١-

 ءامسألا ب .طقف ةبرعملا ءامسألا أ :يف نوكي عفرلا - '؟

 .ةينبملا لاعفألا - ج .ةبرعملا لاعفألاو

 لاعفألا ب  .طقف ةبرعملا ءامسألا - أ :يف نوكي بصنلا - “*
 .امهيلك - ج .طقف ةبرعملا

 .بصنلا - ج

 :يه ةيلصألا ءانبلا تامالع - 5

 .طقف ةمضلا - أ

 .طقف ةحتفلا - ب

 .طقف ةرسكلا -ج



 ةهيعرفلا تام العلاب بارعإلا «ةيوغللا تاراهملا»

 : عبارلا لاؤسلا

 :نف لك“ ىلع الاثم .ركذا

 ا بوسط فس مخك :رهاظلا بارعإلا

 ا اا نو لسلام :ردقملا بارعالا ال

 ال

 احلا طع اطل





 ةيمسإلا هلمجلا ! 7 'ش «هيوغللا تاراهملا»

 :ةلمجلا موهفم
 ةدحو ىه ذإ ءاهيلع توكسلا نسحي ةدئاف ديفملا ظفللا يه

 ةفيظو ساسأ ىلع فيرعتلا اذه دمتعيو ءاموهفم ىنعم يدؤت ةيمالك

 .ين اعملا نم ىنعم اهلقن يف ةلمجلا

 :لمجلا عاونأ

 دجي :لثم ءاريدقتو اظفل لعفب أدبت يتلا يه :ةيلعفلا ةلمجلا -

 :كارق اباتك : لثمو .هلمع ةجيتن رباثملا

 : لثم ءاريدقتو اظفل مسالاب أدين ىتلا نع :ةيمسالا ةلمحلا 5

 ةايحلا نإو «ةايحلل اناونع ةينقتلا تحبصأ :لثمو .ةليمج ةايحلا

 .حافك

 ام ىلإ جاتحيو .ةلمجلا هلوح رودت يذلا روحملا وهو : ًأدتبملا -

 ىلع هب مكحن يذلا مكحلاو .ةدئافلا هب متت ام وهو :ربخلا -

 .هنع هب ربخنو أدتبملا

 .أدتبملاب ربخلا عفريو



 «ةيوغللا تاراهملا» ا : .؛ : ةيمسإلا ةلمجلا

 :ةيمسالا ةلمجلا ةلثمأ

 رون ملعلا

 .كلملا ساسأ لدعلا -

 .ةايح ةءارقلا 2

 .نازيمتم نابلاطلا 2

 .نوعراب نوسدنهملا -

 .ةيبرعلا رعاش يبنتملا بيطلا وبأ

 .تاسنؤم تانئبلا --

 : ًادتبملا لاكشأ

 :ةيتآلا روصلا ىدحإ ىلع أدتبملا يتأي

 حتاف دايز ُّنْب ٌقراط :لثم امَّلَع نوكي دقو ءرهاظلا هنسالا»
 .سلدنألا

 مادقأ تحت ٌةّنجلا" :لثم (لا)ب أفّرعم اًمسا نوكي دق
 :تاينألا

 ةمكحلا ٌسأر :لثم ةفرعم ىلإ افاضم ًةركن اًمسا نوكي دق < >-0-

 .هللا ةفاخم

 .قح ىلع تنأ : لاثم «ريمضلا -

 .يتعماج هذه : لاثم «ةراشإلا مسا 55

 .نوزئافلا مه اودهتجا نيذلا :لاثم .لوصوملا مسالا -

 زاجو ٌةفرعم راص ةفرعم ىلإ فيضأ اذإ ةركتلا مسالا :ةظوحلم
 .ملسملا صئاصخ نم ٌنظلا نسح :مهلوق كلد نمو .هب ءادتبالا



 «ةيوغللا تاراهملا»

 نآوإ9# :ىلاعت لاق :لثم عراضملا لعفلاو ْنأ نم ''لوؤم ردصم 2
 3 3 د د ويعم م -
 امب كاخأ ركذت نأ :لثمو 01184 :ةَرْقَبلا] 4 ْمُكَل ٌرْيَح أوُموصَت

 :ربخلا لاكشأ

 ىنثم وأ ادرفم نوكيو ءةلمجب سيل يأ ادرفم ربخلا نوكي - ١

 .اركذم وأ اثنؤم ءاعمج وأ

 : لثم

 .نابذهم نابلاطلا

 .ءابجن ةيحرسملا يف نولماعلا

 :ةلمج بطلا نوكي حت

 .ةيمسا ةلمج ىتأي دق أ

 : لثم
 .ةريثكا اهلا اند . ذي

 .ةيهاز اهناولأ ةحوللا 2

 .ليمج هفالغ باتكلا

 هل نوكي نأ بجيو «هانعم يدؤي حيرص ردصم هلحم لحي نأل حلاص .ةيلعف

 .بارعإلا نم لحم



 «ةيوغللا تاراهملا»

 .ةيلعف ةلمج ربخلا نوكيو - ب

 .ةراشإلا ىلع فقي قئاسلا :لثم

 .هيف رتتسم هلعافو عراضم لعف :فقي

 :قئاسلا + اقتيملا يح عفر لحم يف لعافلاو لعفلا نم ةلمجلاو

 .رامثلا نوفطقي نوعرازملا

 .(ارورجمو اراج وأ افرظ) ةلمج هبش ربخلا نوكي - ج

 .ةلواطلا قوف تاهل : لثم
 .ةمضلا هتمالع عوفرم أدتبم :فتاهلا

 .فاضم وهو .ةحتفلا هتمالع بوصنم نامز فرظ :قوف

 - هيلإ فاضملاو «ةرسكلا هتمالع رورجم هيلإ فاضم :ةلواطلا

 .ربخ عفر لحم يف  ةلمجلا هبش

 .رودصلا يف ملِعلا :لثمو

 .ربخ عفر لحم يف رورجمو راج :رودصلا يف

 .ريخب تنأ :لثمو

 .أدتبم عفر لحم يف ينبم ريمض :تنأ

 .ربخ عفر لحم يف رورجمو راج :ريخب

 اذهو ءأدتبملاب اهطبري طبار ىلع لمتشت اربخ ةعقاولا ةلمجلا

 :عاونأ طبارلا

 ملعملا ,.نودهتجم هبالط لصفلا :لثم .أدتبملا ىلع دئاع ريمض

 .اريثك دهتجي

 لك لمأ كلذ حاجنلا :لثم ءأدتبملا ىلإ ةراشإ مسا دوجو 2

 .بلاط



 ةيمسإلا ةلمجلا ' 1 ' «ةيوغللا تاراهملا»

 :ربخلا ددعت --

 .ركفم دقأن

 ءةسمخلا ءامسالا نم هنأل واولا هعفر ةمالعو عوفرم أدتبم :وبأ

 فاضم وهو

 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم :مامت

 .عوف رم لوا نيش رعاك

 .عوفرم ناث ربخ :دقان

 .عوفرم ثلاث ربخ :ركفم

 :ابوجو ًادتبملا ىلع ربخلا ميدقت

 :اهمهأ ةدع عضاوم يف كلذو

 .ماهفتسالا ءامسأك ةرادصلا ءامسأ نم ربخلا نوكي نأ - ١

 "فس ةيخا

 لا ني. هذ

 .أدتبملا يف اروصحم ربخلا نوكي نأ - '؟

 .دجملا الإ حجان ام :لثم

 .دمحم تيبلا يف امنإ

 .ةلمج هبش ربخلاو ةركن أدتبملا نوكي نا - *

 .ةبتكم يدنع : لثم



 «ةيوخللا تاراهملا» !إ 4 ' ةيمسإلا ةهلعجلا

 .ربخلا ىلع دوعي ريمض أدتبملا يف نوكي نأ - 8

 .هلهأ تيبلا يف :لثم

 :تابيردت

 :ةيتآلا تآدتبملا نع ربخأ -أ ١-

 ةدافنلا ب لمحلا ب ةواسلا» ب باتكلا د ةلعفلا

 :ةيلاتلا رابخألل تآدتبم عضوب ةيمسا المج نوك - ب

 .ةلباذ - حيسف - قرشم

 :يتأي اميف ةيمسالا لمجلا نم ةيلعفلا لمجلا زيم -؟

 .لزني رطملا 5

 ,رفاسملا لضو:. ..ع

 .ةعرسم ةايألا :ئىضمتا د

 .حرف ةظحل ةايحلا

 ايار قدنت نأ لبق لست“ مد

 :يتأي اميف ةيمسا لمج ىلإ ةيلعفلا لمجلا لوح -“

 .مايألا هذه راعسألا ديازتت --

 .ةايحلا يف زيمت 5

 .حومطلا لهأ سانلا يف كرابأ -

 ! تاي اه فرغأ

 .ةايحلا بحي يح نوكلا --

 ١[. :قاقشنالا] 429 َتَقَتمَأ ُكََلَأ اًدإ8 :ىلاعت لاق 2



 ةيمسإلا ةلمجلا 9 ,ةيوغللا تاراهملا»

 لوم

 ء[١717 م ةَرَقبلا] كح ف ٌديملو 9# 2

 .[994 :ةَرَقبلا] «راَتلأ تملأ َكِيتلْوُأ انبي ْاوَذَكَو انك َنبدَلاَو 5

 عقل عل 9

 خساونلا

 00 ناك

 يأ اهمكح خسنتف ةيمسالا ةلمجلا ىلع لخدت تاملك خساونلا

 نإ) ةيفرح خساونو (اهتاوخأو ناك) ةيلعف خساون :ناعون يهو «هريغت

 .(اهتاوخأو

 :اهتاوخأو ناك

 ثيح ءرخآ مكحب اهمكح ريغتف ةيمسالا ةلمجلا ىلع لخدت

 .اهربخ ىمسي و ربخلا بصنتو ءاهمسا ىمسيو أدتبملا عفرت

 امك .ءثدحلا نود نامزلا ىلع لدت اهنأل ةصقان الاعفأ تيمسو

 .اربخو امسا ذخأت لب العاف ذخأت ال اهنأ

 :العف رشع ةثالث اهتاوخأو ناك

 . ىحضأ . حبصأ نك

 . تاب سما .لظ

 .لاز ام .:لدسبل .راص

 .كفنا ام .ئتف ام .حرب ام

 .ماد ام

 ءارمأ وأ اعراضم وأ ايضام ناك نإ لمعي صقان لعف :ناك ١

 :لوقتف



 «ةيوخللا تاراهملا» أ ' ْئ آش ةيمسإلا ةلهجلا

 اجاوب

 .ادعتسم دمحم لظ : لثم «رارمتسالا ىنعم ديفتو :لظ ت3

 وجلا حبصأ : لثم .حابصلا تقو يف ربخلا عوقو ديفتو : حبصأ *

 .ةرهدزم ةعماجلا تحبصأ ءافيطل

 تحضأ :لثم ءىحضلا تقو يف ربخلا عوقو ديفتو :ىحضأ - ؛

 .اروصنم قحلا ىحضأ .ةرطام ءامسلا

 تيسمأ :لثم ءءاسملا تقو يف ربخلا عوقو ديفت :ىسمأ -ه

 .ارورسم زئافلا سمأ « ةديعس

 ريمألا تاب :لثم «ليللا تقو يف ربخلا عوقو ديفتو :تاب - ١

 .ارهاس

 راص « ةرشتنم ةينقتلا تراص : لثم «لوحتلا ىنعم ديفتو :راص - ع/

 :املاع لهاجلا

 تسيل :لثم .مسالا نع ربخلا يفن ديفي دماج لعف وهو :سيل - 4

 .ايوبحم لوسكلا سيل ءاوهل ةايحلا

 «رارمتسالا ىلع لدتو «ةيفانلا امب ةقوبسم الإ لمعت الو :لاز كك

 .امئاق ديز لاز ام : لثم

 .ارماع كتيب لازي ال : لاقيف ءاعدلا يف هل عم لمعتستو

 «رارمتسالا ىلع لدتو «ةيفانلا امب ةقوبسم لمعتستو :كفناد- ٠

 سور كاذب ايبلاطلا هكافلا ام" + لكم
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 حرب ام : لثم .رارمتسالا ديشتو .ةيفانلا امب ةقوبسم لمعت : حرب - ١ ؟

 .انيمأ سراحلا

 .ادجم ماد ام بلاطلا حجني : لثم . ةنيعم ةذم

 اهلمع طورش

 ىفن هبش وأ ىفن همدقي نأ

 ءىتف لاز

 كفنا حرب

 :درفع' :ةعوتو ءواض ريخ افاد .كاتفاد“ ءاملا راح: ادرفم نوكي

 ةلمجلا .ٌليلع هؤاوه جلا ٌراص :(ةيمسا  ةيلعف) ةلمج نوكي 2
 .ربخ بصن لحم يف ليلع هؤاوه ةيمسالا

 لعفلا نم يلغي ةيلعفلا ةلمجلا .ردقلا يف يلغي ُءاملا َلَط

 . لَظ خسانلا لعفلا ربخ بصن لحم يف لعافلاو
 هلي اوك
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 رورجمو راج تيبلا ىف ةلمجلا هبش ءِتيبلا ىف ٌفيضلا لاز ام
 . خسانلا لعفلا ربخ بصن لحم يف

 :تابيردت

 ةيلاتلا ةيمسالا لمجلا ىلع اهتاوخأ ىدحإ وأ ناك لخدا ١-

 .اهربخو اهمسا برعاو

 نوطيشن نوسدنهملا 2 -

 .ذف دئاق ديلولا نب دلاخ 2

 .نامأو نمأ ىف دالبلا ناكس

 :طخ هتحت ام برعأ - "؟

 .[5> :لحتلا] 42 يل كر انوش مينو نط ىلا مهدحأ ريس اًدإَو98

 ذِإ يلع لأ َت تمعن ل وي و اًفِييَج دلل لسحب ومص 5

 انس لع ٌْمُشَو انوخِإ ءديمعيب_ٌمحَبْصآَ كيوم ني كلك رع مك
 2مم ا

 ٠١[. :ناّرمِع لآ] 4 مُحَدَقنَأَ ٍراَنلا نم قرْفح

 .[159 :ناّرمِع لآ] 6 كلو ْنِم أُّصَفناَل باقل ظِلع اًَظَك َتنُك لوو 5

 مد ف مد

 :ةبراقملا لاعفأ

 :ماسقأ ةثالث ىلإ ةبراقملا لاعفأ مسقنت

 تيمسو .كشوأو ءبركو ء.داك :ىهو .ةبراقملا ىلع لدام - أ

 .ربخلا عوقو برق ىلع لدت اهنأل كلذب

 : وحن

 .انعطقي تقولا داكو .ضيفت راهنألا تداك --

 .ضيغي نأ ءاملا كشوأ .جرفنت نأ ةمزألا تكشوأ

 لطهي رطملا بركو .لوزي نأ مهلا برك
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 تيمسو .قلولخاو «قرحو ؛ىسع : يهو .عاجرلا ىلع لد ام - ب

 .ربخلا عوقو ينمت ديفت اهنأل كلذب
 : وحن

 .جرفلاب يتنأي نأ هللا ىسعو «[4 :ءاّرسإلا] 43 نأ لسع 3

 .حورلا ددجي نأ لهالا :قرولخلاا ١ هد

 .ثيبخلا ضرملا جلاعي نأ بطلا ىرحو .دوعي نأ رفاسملا ىرح

 كخأو .قفطو «٠ لعج :يهو .ءاشنإلاو عورشلا ىلع لد ام -َج

 ال

 ال

 .ربخلا يف عورشلا ديفت اهتأل كلذب تيمسو ءاشنأو .قلعو

 :وحن

 .ساسألا رجح نوعضي لامعلا ذخأ 5

 .تاريخلا لعف ىف نوقباستي سانلا أدب

 .طاشنو مزعب نوبردتي نوبعاللا لعج

 : اهبارعإ

 : اهنم هديرجتو نأب اهربخ نارتقا لاوحأ

 نأب  هديرجت وأ  اهربخ نارتقا ثيح نم اهتاوخأو داك مسقنت

 :ماسقأ ةعبرأ ىلإ

 :لوألا مسقلا

 لاعفألا هذهو ءاهنم درجتي نأ لقيو .نأب اهربخ نارتقا رثكي

 .(كشوأ « ىسع) يه
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 : وحن

 بيرق جرف هءارو نو 5 0 هيف تي أ يذلا بركلا 1
 اهقفاوي هتارغ ضعب ىف دين ةيوو 1 و ١

 : يناثلا مسقلا ال

 لاعفألا هذهو ءاهب نرتقي نأ لقيو «نأ نم اهربخ ديرجت رثكي
 :(تررك .داك) ىه

 : وحن

 .[الا ةةَرَفَبلا] 4 سوُلَعْفَي أوُداَك امو اًهوحيَدَ 5

 .[1317 :ةّيوَتلا] # ْرْهْنَم ٍقِبِرَف ولف ْعيِرَي داح ام دَعَب نيو 9

 برغت نأ سمشلا تداك ىتح رصعلا يلصأ نأ تدك ام 5

 : ثلاثلا مسقلا ال

 .(قلولخا « ىرح )يه لاعفألا هذهو «نأب اهربخ نرتقي نأ بجي

 : وحن

 .رطمت نأ ءامسلا تقلولخا -

 :عبارلا مسقلا ال

 ءقفطو «لعج) عورشلا لاعفأ يهو «نأب اهربخ نارتقا عانتما

 دوصقملا نأ «ةافانملا نم "نأ" نيبو هئيب اهل (أشنأو .قلعو فذخأو

 لامست نأ و ,لاحتا ف
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 نأب نارتقالا ثيح نم همكح نيبو ةيلاتلا ةلئمألا ىف ربخلا نيع
 :اهنم درجتلا وأ

 اوعنميو اولمي نأ اوتاه ليق اذإ اوكشوأل بارتلا سانلا لئسولو 2-

 دوربو ةطير وشح ادغذإ هيلع ضيفت نأ سفنلا تداك --

 بوضغ دنه :ةاشولا لاق نيح بوذي هاوج نم بلقلا برك 3

 .ودحي قئاسلا أشنأ 5

 .وعدي ديز قفطو

 عش عل ال

 :اهتاوخأو نإ
 .(لعل تبل «ّنكل «نأك نأ ءْنإ) فرحأ ةتس ةاحنلا بلغأ دنع

 .اهريخ ىمسيو ربخلا عفرتو

 :'اهتاوخأو نإ" نم ةدافتسملا ىناعملا

 قحنلا نأ فيلع- مين ةظيلا نإ ةكرشلا تادفك نأ د نإ ١ انك
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 ل
 -ِ©ه

 :ناك

9 

 ال ال ال ال

 لسا لجرلا ناك ةةييشلا ديف

 .ةيفاض ءامتسلا نكل ةراياوجلا :«كاردتساللا :

 ردع ةيلسملا كحل  ىوقلا قلت

 .ٌلزني ٌرطملا لعل .عقوتلاو يجرتلل

 : اهتاوخأو نإ ربخ

 :روص ةثالث ىلع اهربخ يتأي

 . حافك ةايحلا نإ :وحن ءدرفم ربخ

 : ةلمج ربخ

 .ةليبن هفادهأ ملاعلا نإ :وحن ءةيمسا ةلمج أ

 .نودحتي نيملسملا لعل :وحن .ةيلعف ةلمج - ب

 .ىنمتلاب حاجنلا تيل

 :نإ ةزمه رسك بوجو

 .مئاق اًدمحم نإ :ةلمجلا ةيادب يف تعقو اذإ - ١

 ادمحم نإ هللاو : لثم ءماللا اهربخ ىفو مسقلل اياوج تعقو اذإ -

 .مئاقل

 .هللادبع ىنإ لاق :لثم .لوقلا ىف ةيكحم تعقو اذإ - :

 .لمأ وذ ىنإو هترز : لثم «لاحلا ةلمج ردص ىف تعقو اذإ "2

 .سلاج ادمحم نإ ثيح سلجا : لثم .«ثيح دعب تعقو اذإ ك5

 .ءاهفسلا مه مهنإ الأ لثم «ةيحاتفتسالا الأ دعب تعقو اذإ - ا
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 : حتفلا بوجو

 :ردصمب اهدعب امو يه تردق اذإ نإ ةزمه حتف بجي

 .(كُمايق) مئاق كنأ ينبجعي :لثم .عفر لحم يف عقت نأ ١-

 .(كَمايق) مئاق كنأ تفرع :لثم .ءبصن لحم يف عقت نأ - ١

 .(كيايق)مئاق كنأ نم تبجع :لثم ءرج لحم يف عقت نأ - “

 :بيردت

 : يلي ام برعأ

 بيشملا لعف امب هربخأف  اموي دوعي بابشلا تيلالأ

 ليلق ماركلا نإ اهل تلقف  انديدع ليلق انأ انريعت 2 -

 ليلذ نيرثكألا راجو زيزع  انراجو ليلق انأ انرض امو 2

 .ةققحم لامآلا لعل
١ 

 الل ال
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 «صقان ريغ مات لعفب ًادبت يهو .ءلمجلا نم يناثلا عونلا يه

 :نايساسأ نانكر اهلو

 .لعفلا ثدحم وهو .لعافلا 5

 :لوقنف «عفرلا ةيبرعلا يف لعافلا مكح

 .ديز ماق 5

 .امهداشنإ يف نادشنملا عرب

 .نوسدنهملا رضح

 .هلئاصق ءانب مامت وبأ نسحي 5

 :كلوقك ارهاظ احيرص امسا ءادرفم لب ةلمج لعافلا نوكي ال
 :بلاطلل ملعملا لوقك «.الصتم اريمض وأ .نومجنملا بذك

 ماما إو كسا ركل رسل ذو : ىلاعت هلوقكو :كفبحا
 02 سبع :ىلاعت هلوقك ءارتتسم اريمض وأ 0 :ءاّرسالا] اهل

 .ريخلاب هبحاص ىلع دوعي حومطلا :مهلوقكو .ء[١ :َسَبْع]

 .انروزت نأ يندعسي :مهلوقك .الوؤم اًردصم ينأي دقو

 ةياقولل نونلاو ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف :يندعسي
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 .بصنو يردصم فرح :نأ

 نونلاو ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو نأب بوصنم عراضم لعف : انروزت

 .هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض انو .ةياقولل

 .كترايز ةريدقت لعاغ عفر لحم يف لعفلاو نأ نم لوؤملا ردصملاو

 [؛+ :دعّرلا] ناَديِهَس َهَشب سك :ىلاعت هلوقك .ةردقم ةمالعب

 .عستم نم لفحلا يف قبتي مل :مهلوقكو

 آل ع د

 :لعفلا ماكحأ

 :لعافلا عم لعفلا دارفإ - ١

 وأ ةينثتلا تامالع هقحلت الف ءاّدرفم نوكي نأ لعفلا ماكحأ نم

 رخآ يف ةنكاسلا ثينأتلا ءات هقحلت نأ لعفلا ماكحأ نم

 :يتآلا وحنلا ىلع عراضملا لعفلا لوأ يف ةكرحتم ءات وأ .ءيضاملا

 :امه نيتلاح يف اًيوجو ال

 لعفلا نع لوصفم ريغ اًيقيقح اًئينأت اًثنؤم لعافلا نوكي نأ -أ
 .دنه سردتو .ةمطاف ترضح :مهلوقك .لصافب



 ةيلعنلا ةلمجلا ا : ١ «ةيوغللا تاراهملا»

 مأ يقيقح ثنؤم ىلع داعأ ءاوس ارتتسم اريمض لعافلا نوكي نأ - ب
 .[5 :فهكلا] هاَهللَأ َناَع ننقل انك :ىلاعت هلوقك .يزاجم

 :ةيتآلا تالاحلا يف اًراوج ال

 .لصافب لعفلا نع لصفو ثينأتلا يقيقح لعافلا ناك اذإ أ

 ذخأ امك اهقح ةأرملا - مالسإلا يف  ذخأ وأ تاذخأ :مهلوقك

 .هقح لجرلا

 .ةجيتنلا رهظ وأ ترهظ :مهلوقك ثينأتلا يزاجم لعافلا نوكي نأ - ب

 رعاوشلا ىقلأ وأ تقلأ :مهلوقك ءريسكت عمج لعافلا نوكي نأ - ت

 .نهدئاصق

 :نابيردت

 :ةيتآلا ةلثمألا يف هعونو لعافلا نيع - ١

 يقلخ نعو يدج نع موقلا يلئاسو 2 هترثكو يلام نع سانلا يلأستالا

 .ىقبي حلاصلا لمعلا -

 .لزنملا يف دحأ قبي مل

 :ةبرعأ 25

 :تلق 'اه ىنبجفأ

 «لعافلا ماقم موقيف .هماقم هب لوعفملا موقيو لعافلا فذحي دق

 ةلمجلا يف ةدمع ريصيو لعافلا يف اقباس اهانيب يتلا هماكحأ ذخأيو

 لوهجملل ينبم لعف همدقت عوفرم مسا وهف .هنع ءانغتسالا حصي ال

 .هفذح دعب لعافلا لحم لحو



 «ةيوغللا تاراهجلا» أ ١ ٍ ةيلعفلا ةلمجلا

 .ُسردلا ُمَهُُيِو ءسردلا ّمهَف :لوقن .عفرلا :همكح

 .ناتيراسلا ُعَفرُتو ناتيراسلا تعِفّرو «ملعلا ٌةيراس تعِفُر

 هنا فوشي علم اهريضزخ ىلا .قفزاعم ىف نودلسلا وع

 :نابيردت

 :يلي اميف طخ هتحت ام لكشأ ١-

 .[1 : ةّقاَحلا] 4 ع ةخفن ِروُصلا يف خفن ادام :ىلاعت لاق < --

 .[9 :ةئاّيِقلا 42 ُدَمَتْلَو سمشلا عمجوإ# لاح“ لاك“

 :ةيتآلا ةلثمألا يف لعافلا بئانو لعافلا نيب زّيم - "

 ١[. :نونمؤملا] 42 َنوُمْؤَمْل ملك دقؤ#» :ىلاعت لاق

 #«توُهاَس َوَرْتَع يف م َندَلا ©) َنوُصّرَفل َلِمه :ىلاعت لاق
 005١ ١7١[. :تايراذلا]

 المج ال ابر أولم ٍرَلأ بأ اقلب ُْمردَصبَأ َتَدِرص اًدإَو» :ىلاعت لاق

 ء[17 :فاّرعألا] 440 َنيِسيظلا ِوَوَمْل عم

 لا أ
 1١[. :حْنَقلا] هان رفغتسأَف اًنوُلِهْأَو انلاوم انَتلعَس ول :ىلاعت لاق -- .

 .ةيتابنلا ةورثلا رداصم دحأ نوتيزلا ةرجش دعت

 اه طل ع

 :كب لوعفملا

 .«ءبصنلا همكحو .لعافلا لعف هيلع عقو نم ىلع لدي مسا

 هلعاف ىدعتي هنأل ايدعتم العف ىمسي هب لوعفملا بصني يذلا لعفلاو

 امزال العف ىمسيف هب الوعفم بلطي ال يذلا لعفلا امأ .لوعفم ىلإ

 .هعوفرمب يفتكيف طقف لعافلا يف عفرلا مزلي هلمع نأل
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 دحاو

١ 0-7 

 :هب لوعفملا يتأي

 : مهلوقك ءارهاظ امسا

 .ديعلاب تائنهتلا لمجأ مكيلإ يجزن

 .انتمأ تاينمأ هللا ققح

 «ُنيِعَف َكاّيِإو دبعت َكاّيِإ# :ىلاعت هلوقك :الصفنم اريمض
 .[2 :ةَحئافلا]

 .ادغ مكروزأ :مهلوقك ءالصتم اريمض

 .هروزأ نأ ّدوأ : مهلوقك .الوؤم اردصم

 لوعفمب يفتكت ال لاعفأ كانه :نيلوعفم بلطت يتلا لاعفألا

 : عاونأ يهو نيلوعفم جاتحت لب

 ةبسن ىف لقعلاو بلقلاب ةلصتم اهيناعم نأل .بولقلا لاعفأ

 : راكإلاو كشلاو نيقيلاك لوألا لوعفملا ىلإ يناثلا لوعفملا

 :ندامسق يهو

 ةبسن يف انيقيو اداقتعا ديفت يتلا لاعفألا يهو .نيقيلا لاعفأ

 :وحن ملع :يه لاعفألا هذهو .لوألا ىلإ يناثلا لوعفملا

 دجوو ءانيه رمألا تيأر :وحن ىأرو «ةبحملا ليبس ربلا تملع

 ىفلأو «ىردو ء[0“ :ىحشلا] 4629 ئَدَهَف 0 وحن
 ىنعمب ملعتو 54[0 :تافاّصلا] 42 َنيَلاَص رهَداَباَع اَِفْلأ مم وحن

 ليبس داهتجالاو ّدجلا نأ بلاطلا يزيزع ملعت :وحن ملعا
 .حاجنلا

 لوعفملا ةبسنب ملعلا ديفت يتلا لاعفألا يهو .ءناحجرلا لاعفأ

 ملعلا ةجرد غلبي ال حجرم ملع هنكل .لوألا لوعفملا ىلإ يناثلا

 يف قدص اخأ كتننظ وحن نظ :يه لاعفألا هذهو «نيقيلا
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 وحن بسحو «ةيوق ةميزع اذ كلاخإ وحن لاخو .تايئانلا

 ولو مانبيَح يَا اداوم 014 :ناشسنالا] ترد ند مآ ُكوُطيَو

 بهو .دعولاب الخم ينتمعزو وحن معزو «[14 :ناسنإلا] كاتم

 .يأرلا امف احيحص كلوق ٌبه وحن ملعا ىنعمب

 وحن لعج :يهو .ليوحتلا ديفت يتلا يهو .ةروريصلا لاعفأ

 قليوب وم :وحن ذختاو 1١4[« :ةَرَقَبلا] هاطَسَو ٌةَّمَأ كتل َكدكو وم

 كرت وحن كرتو ء[18 :نانرُفلا] 49 الِيلَح اًنالف ْذِجعَأ َس

 تاملكلا رعاشلا ريص :وحن ريصو ءالالطأ ةدلبلا نودتعملا

 .ايوث نئامقلا كقاحلا لوح ون لوحو «٠ ةديضق

 اغلبم هتيطعأ وحن ىطعأ :يهو ءءاطعلا ىنعم ىلع لدت لاعفأ

 وحن بهوو .هقزر ريقفلا هللا حنم وحن حنمو .لاملا نم
 اًمَظِع َةَعْضمْلا اَنقلَكَم9 وحن اسكو «ةريثك امعن هدبع هللا بهو

1 

 :نيبلاو ١5[« :نونمؤملا] امل دلما

 :بيردت

 اميف ةروريصلا لاعفأ نم ناحجرلا لاعفأ نم نيقيلا لاعفأ زيم

 : يتأي اميف طخ هتحت
 49 ئَدَهَف لَم ٌكَدَجَوَو © 2 3 َدذَع ا

 "ني #«ٍلْثَعَل ضر ها كالا بس .0/ :فيكلا] هَل ٌةَنيِز ٍضَْأْلا لع اَم اَنلَمَج نإ

 .لشفلا ىلإ اقيرط لاملا مامتهالا تدجو

 .اقيدص اديز تددع



 تعنلا © ,ةيوغللا تاراهملا»

 0 هلوق وحن ةفرعم ناك اذإ هَعوبنَم ٌحْضَوي عبات : :ٌتْعَنلا

 هُصّصَخْيَو 5 العلا 0 ٍدظِعومْلاَ ةمكْلاِب َكْيَر ٍلِبَس َلِإ ٌعدأ#

 ٌةَمِظ اَلَثَم امم هَل | َبَرَص َن رع ملآ» :ىلاعت هلوق وحن ءةركن ناك اذإ

 .[14 :ميهاربإ] #ِةَبَيَط َوَرَجَشُك ُةَبَيَط

 :تعنلا ماكدحأ

 :يف توعنملا قباطي ٌتْعَنلا

0 

 ءاأ14 :فشوي] #4 ليمج رصف : ىلاعت هلوق وحن .هبارعإ -

 لماع :وحن هثينأتو ءَمُهَملا نِسْحُي بيجنلا ذيملتلا :وحن هريكذت -"

 :قحت ةنتيتتو (فرتلا نييك تديملا دسلتلا رحت هوازفإ دا«
 ءارعشلا نم ىبنتملا :وحن هِعْمَجو «ناتخأ ناتدهتجملا ناتبلاطلا

 يبرعلا بدألا يف نيزيمتملا

 ؛:يلابشلا تع ضصختشلاب ةملعلا ةضقلا تاذعا7! وحن هقئرعت د4

 .ةيلايخ ةصق تأرق : وحن هريكنتو



 «ةيوقللا تاراهملا» تعفلا

 :بيردت

 :يلاتلا صنلا نم طخ اهتحت يتلا ملكلا رخاوأ لكشأ

 اهتدجوف تاذللا يف ترظن: لهس نب نسحلل نوماملا لاق

 زبخ :لاقف ؟نينمؤملا ريمأ اي عبسلا امو:لاق ًاعبس الإ ةلولمم
 ةحئارلاو .معانلا بوثلاو .درابلا ءاملاو .منغلا محلو .ةطنحلا

 نيأو :لاقف .ءيش لك نم نسحلا رظنملاو ءأطوملا شارفلاو «ةبيطلا

 ىلوأ ىه «تقدص :لاق ؟لاجرلا ةثداحم نم «نينمؤملا ريمأ 5 ةكنا



 فطغلا «ةيوخللا تاراهملا»

 .ضعبب اهضعب مالكلا ٍءازجأ َطْبَر

 توكرو ةحاسلا فدالر ا ييلعر ره ئرع او ةننع طوخ 8
 .(ةالصلاو ربصلاب اونيعتساو) ؛(ليخلا

 اهولهأو يضرأ ضرألا)و [؛ :موُيلا] 4ةآَمَسلأ يف ٌمظْسبَق

 .(يبابحأ

 :فطعلا فررخأ

 ةييشلا يوتسي ال لق) وحن ءاقلظم َعمَجْلا لو .واولا

 كير اَهاَرَْز ٌضْرَأْلا تزل اًدإ9## :ىلاعت هلوقو .(ُبّيطلاو

 .4©© اك ان نحل َلاكَو (©) اَناَعنأ سرد
 ُمَداَع ّوَلْتَت :ىلاعت هلوق وحن .«بيقعتلاو بيترتلا ديفتو «ءافلا

 .[0 :ةرقْبلا] #ويلَع َباَنَق تملك ْيَر نم

 ُهئأو» :ىلاعت هلوق وحن ةَلْهّملا عم بيترتلا ديفت مث
 ١١[. :رطاق] #ةَفْطن نم مث بارت 5 0-7 24 2

 «رييختلاو ء(موي نهتنار ا اًموي انثيل) وتحت «كشلا ديفتو ء.وأ

 اَم ٍطَسْوَأ َّنِم َنيكَسَم ََرَتَع ٌماَمظِإ هُهَُرَفَكَف# :ىلاعت هلوق وحن
 ! ممل ع جي .6 ءعمجدلمس < ةوس ه5 هو

 «[844 :ةلئامّلا] 4 َةبكَر ريرح وأ ٌرِهَتوْس وا دلهأ نومعطت

 نم أولكات نأ ُحِسْشَأ َكَع الزإ» :ىلاعت هلوق وحن ةحابإلاو
2 

 ٠ ل 02 _ 0س ا محا 5
 :روثلا] # مدنهم توب وأ مكبس تويم وأ مكتوب 351١[.ء

 سس لس

 نس



 «ةيوغللا تاراهملا» فطغلا

 لب بدأ باتك نييبتلاو نايبلا) :وحن .بارطضإلا ديفتو «ءلب -
 :(ةعوضوم

 أ :ُهَبوُفلَخ تأ :ىلاعت هلوق وحن .نييعتلا اهب بلطيو ءمأ -
 .[59 :ةعقاولا] 46 نوفل نحت ا

 ءاهّلُْبَق امل هتابثإو اهَدْعَب اًمع مكحلا َيفَن ديفتو ءال -

 .(لزه ال دج انتقالع)

 .(اهرخآ ىتح ةبجولا تلكأ) وحن .ةياغلاو ّيمتلا ديفتو 2. ىتح -

 : فطملا بولمأ رصانع

 دلال ةفاننل ونصت« تلعلا فرح يلي يذلا وه فوطعملا ل

 .(لكشلا مث ٌرَهْؤَجلا ينَمِهُي)و (دمحمو

 ا هت 00 ال

 .ةرقلاو ةياورلا تأرق :وحن :بصنلا ةلاح يف

 ٍدظِعْومْلاَو ٍةمكَلَلب َكَيَر ٍلِبَس ّلِإ ٌمدأؤ :وحن رجلا ةلاح يف

 .[١؟6 :لحتلا] «ٌونَسْل

 :بيردت

 :فطعلا ةادأو هيلع فوطعملاو فوطعملا نيبو ةيلاتلا ةلثمألا برعأ

 4١[. :سنوي] #هدوَُجَو ُنوعَرو ْمُهَعْبأَد ٌرْخبلا ٌليِْوَسِإ قبب اَنْروَجَ :

 .[08 :موُرلا] «ٍلِيصلأ َن نيو َنيكسِمْلاَو مَقَح ِكرفْلا اذ ٍتاَقه

 ئَواَتم امني كدي 03 © حصَرَف كَ كيلي فور

 :ىعقلا] 4© َقْفَلد الباع َكَدَجَرَو ( ئَدَهَف ُاَلاَص ٌكَدَجَمَو

 48 1 ا :
 .[89 1 : ةقاحلا]



 لدبلا 29 ,ةيوغللا تاراهملا»

 ىنعم نأ يأ .هلبق عوبتملا ركذب هل دهمي مكحلاب دوصقم عبات

 .هنم لدبملا ىمسي هيلع اقباس امسا عبتي وهو .هلدحو هيلإ هج وتي مالكلا

 :لدبلا عاونأ

 نا م املا معافا ىواستي هيفو :لكلا نم لكلا لدب

 مقسما 0 انيها : ىلاعت ٍهلوق وج .ةمات ماو اسم ىنعملا

 :انلوقو «[0 .5 :ةحتافلا] «مِهنلَع تمن تدل طرِص 6 ©

 .لطابلاو قحلا نيب اقوراف باطخلا نبا رمع ناك

 لدبملا نم ايقيقح اءزج لدبلا نوكي هيفو :لك نم ضعب لدب
 لُق# :ىلاعت هلوق وحن ءهنم لدبملا ىلع دوعي ريمض هيفو ءهنم
 .[6 :فاّرعألا] ّنَطَب امو انه َرَهَظ ام َسِحتَفْلا نر ْمّرَح اَمَنِ

 فيس انس دولا ين ةرعملا# ذبل هوكي كنود نبهت هلم
 نوكي الأ ةطيرش ءهنع لصفني الو ام عون نم الاصتا هب لصتي

 رْمَثلا ِنَع َكنوُلََي :ىلاعت هلوق وحن .هنم ايسح ايقيقح اءزج
 هقلخ بيبطلا ينبجعأ :مهلوقو ء[1107 :ةَرَمَبلا] «هف ٍلاَتِق ارحل

 .هتعاجش دئاقلا تيبحأو

 :بيردت

 :لدبلا عون نيبو يلي ام برعأ

 .ةرهاقلا زعملا ةفيلخلا ىنب



 «ةيوغللا تاراهملا» 02 لدبلا

 «©9 دونت الأ عن مَعَل ممل َلَك ذإ © َنيَسْرْمْلا عن منك تنك»
 ١٠١5[. ١43ه :ءارعشلا]

 .هتئيب ةفاظن ىلع هصرح نطاوملا ردقأ



 ديكوملا 00 «ةيوغللا تاراهملا»

 خيسرتو همكح ديكأتو نهذلا يف هتيوقتل مسا دعب ركذي عبات

 .ةلومضم

 :ديكوتلا عاونأ

 :ناعون ديكوتلا

 :يظفللا ديكوتلا 2

 افرح ناكأ ءاوس ءهانعم يف امب وأ هظفلب دكؤملا راركت وهو

 :رعاشلا لوق وحن امسا وأ ءرسلاب حوبأ ال ال :وحن

 حالس ريغب اجيهلا ىلإ عاسك هل اخأ ال نم نإ كاخأ كاخأ

 ةلمج وأ «ءسبحا سبحا نوقحاللا كاتأ كاتأ :وحن العف وأ

 .4© اره رشلأ حج نإ © اخ رتثلا مم دي :ىلاعت هلوق وحن
 : هبارعإ

 .هبارعإ يف دكؤملل اعبات ايظفل اديكوت هتالاح لك يف برعي

 :يونعملا ديكوتلا 5

 تاذو نيعو سفن :يهو هديكوتل مسالا دعب ةنيعم ظافلاب نوكيو

 سماع ساكس

 .[91 ةةَرَقَبلا] اهلك ءايسألا



 ,ةيوغللا تاراهملا» 00 ديكونلا

 :بيردت

 أي ام برعأ

 ٍنيِدلأ َلَع ُمَرهِظِل َنَحْلآ ِنِيِدَو ئَدْهَلأِي ُملوُسَر َلَسْرَأ ىلا َرُمه -
 .[1+ :ةبرتلا] يك

 .امهيلك كيدلاو ىلإ نسحأ
 .هبتنا هبتنا :سردملا لوقي 5

 اعلا خل



 ةيوغللا بيلاسألا «ةيوغللا تاراهملا»

 ةيوغللا بيلاسألا

 :مسقلا بولسأ

 ىنغتسي الو ءاهمادختسا رثكي يتلا ةيوغللا بيلاسألا نم وهو

 «ءابلا اهرهشأو «ءاتلاو واولاو ءابلا : يه ةعئاشلا مسقلا فورح

 :ب زيمتتو هللاب مسقأ :لوقتف

 .هللاب مسقأ :لوقتف ءاهعم مسقلا لعف روهظ زارج ال

 هللاب مسقأ :لوقتف ريمضلاو رهاظلا مسالا ىلع اهلوخد زاوج ال

 هب مسقأو

 تيدأ له «.هللاب :لوقتف ةيماهفتسا ةلمج اهباوج نوكي نأ زارج ال

 ؟كبجاو

 : رسقلا بولمأ رصانع

 :ةيلاتلا رصانعلا نم مسقلا بولسأ فلأتي

 .هب مسقملا نمضتت يتلا مسقلا ةلمج ال

 .مسقلا ةادأ ال

 اهديكأت ديرت يتلا ةلمجلاو .هيلع مسقملا وهو مسقلا باوج ال

 :نوكتو .مسقلاب

 هللاو وأ .كلهمل رورغلا نإ هللاو .مهلوقك «ةتبثم ةيمسا ةلمج



 ,ةيوغللا تاراهملا» 099 ةيوغللا بيلاسألا

 ةيمسا وأ ءامهدحأب وأ ماللاو نأب لصتتف كلهم رورغلا نإ

 .دلخم ناسنإ ام هللاو :مهلوقك يفنلاب الإ نرتقت الف ةيفنم

 اهلعف نوكي .«دهتجملا نحجنيل هللاو :مهلوقك «.ةتبثم ةيلعف ةلمج
 دقو ماللاب انرتقم ايضام وأ ءاعم ديكوتلا نونو ماللاب نرتقي اعراضم

 ةيلعف ةلمج وأ ءانيلع هللا كرثآ دقل .هللاو :مهلوقك ءاهدحو دق وأ

 .بلاطم هءارو قح عاض ام هللاو : مهلوقك يفنلاب الإ نرتقت ال ةيفنم

 بيردت

 :يتآلا لودجلا ءلم لالخ نم مسقلا بولسأ رصانع نّيع

 هيلع مسقملا | هبمسقملا | مسقلا ةادأ ةلثمألا

 (مسقلا باوج)

 نإ 69 رْضلاَو» : ىلاعت لاق
 <09 رنخ يت َننإلا

 ىنل امك نإ هلت : ىلاعت لاق

 [91/ : ءاَرْعُشلا] كت نم ٍلكَض

 أو" :(ِق) لوسرلا لاق
 تقرس ٍدمحم نب ةمطاف نأ

 دديصحلل ِههاَبَو :ىلاعت لاق

 [هاب : ءايبنألا] #وَمنَصَأ



 يفنلا بولسأ 09 ,ةيوغللا تاراهملا»

 .تابثإلا دض وهو ءاهضقن وأ ةركفلا ىفن هب داري بولسأ

 يذلا حيرصلا رهاظلا يفنلا وه انه هلوانتن يذلا بولسألاو

 يفنلا تاودأ ىدحإ ملكتملا هيف مدختسيو .ةرهاظ يفنلا ةادأ هيف نوكت

 :ةيتآلا

 نود ةيمسالا لمجلا ىلع لخدي دماج صقان ضام لعف :سيل 5

 :رعاشلا لوقك «طورش

 لكتن باسحألا ىلع اموي انلئاوأ تمرك نإو انسل

 نمز بلقت اهنأ امك .همزجو عراضملا لعفلا يفنب صتختو :مل

 اني ل لو 0 :سصدصجا 4© ذكي مكي ذب مل»
 ١6(. :تاّرجحخلا] ١ «نتت 0 نكلو

 عراضملا لعفلا ىلع تلخد اذإ بلقو مزجو يفن ةادأ :اّمل

 .دمحم لصي املو سمشلا تقرشأ :مهلوقك

 يف لعفلا يفنت يهف .لابقتساو بصنو يفن فرح :نل 5

 هلوقك .عراضملا لعفلا بصنتو ع ل «لبقتسملا

 .[4؟ :ناّرمِع لآ] 4 اَنْ اوقفنت ٌقح ىلا. ولاَ نآو# : ىلاعت

 برعت ةروسكم مال يهو .يفنلا دوحجلا ىنهمو :دوحجلا مالا -



 ,ةيوغللا تاراهملا» 92 يفنلا بولسأ

 لثم .ىفنم نوك ةلمجب قبست نأ اهيف طرتشيو ءاهدعب ةرمضملا

 ْمُهَبِذَعِل ُهَلأل تاكح اًمو9 :ىلاعت هلوقك ءنكأ مل ءتنك ام
 عم :لاقنألا] «ميف َتنَأَو

 بسح برعيو هدعب يذلا مسالا يفن ىلع لدي مسا يهو :ريغ

 .[18 :جراغملا] 2(4) ٍنوُمأم ريغ ْمَِيَر َباَدَع َّنِإ#» :ىلاعت هلوقك .هعقوم

 الماش هنمز لعجتو عراضملا لعفلا ىلع لخدت :ةيفانلا ال

 وسلب َرْهَجْلا هنأ بِي الط :ىلاعت هلوقك «لبقتسملاو رضاحلا

 «ذكيتا لو ةكشل ىرتَس لوو +0١٠ :هنما كيرلا
 .["؛ :تلَصُف]

 :بيردت

 : يتأي ام برعأ

 4٠[. :ةَماَيقلا] 49 َنَولَأ َيخم نأ َحَلَع ٍرِدَكِب َكِلد سن

 .[9725 :فّرْخَّرلا] 4 َنيِمِلدََطلا شه أوناك نكلو مهتملظ امو

 ١156[. :ناّرمِع لآ] 4 َبِلاَع آلَق 20 0 نإ

 .[؟ :ضصالخإلا] 20 : 1 َمَلَو ديب لوم



 ديكوتلا بولسأ 090 ,ةيوغللا تاراهملا»

 هلبق ام ديكوتلا عبتيو .عماسلا نهذ نم كشلا ةلازإ وه :ديكوتلا

 .لدبلاو .ديكوتلا) يه يتلا ةعبرألا عباوتلا دحأ هنأل بارعإلا يف

 : عاونأ ىلع ديكوتلاو (فطعلاو .تعنلاو

 : ىظفللا ديكوتلا

 :نوكي نأ نع جرخيال وهو .ظفللا راركتب نوكيو

 :اًمسا

 .9©«4 ةورتمْلا كبَر © ةرثيتلا ترُميَسلاَوظ : ىلاعت لاق
 5١[. : رجلا 40 56 مك ُضْرَأْلا يكد اَدِإ الك :ىلاعت هلوقو

 : العف

 :افرح

 ًادوهعو قئاوم يلع تذخأ اهنإ ةنيثب بحب حوبأ الال

 تحج مدع مر مع ضدحح مو مرام <

 . 462 ارم رتشلا م نإ ©© اخ رثقلا مم

 .9©4 نولَعيَس الك 2 © َنوُلَعَيَس العإ» : ىلاعت لاق



 ,ةيوغللا تاراهملا» 00 ديكوتلا بولسأ

 :لعفلا مسا 3

 .[51 :نونمؤملا] 6007 َنوُدَعف اَمِل ٌتاَبيَع َتاَبيَمإ©8 :ىلاعت لاق

 : ريمضلا د ا/

 ءاطع سانا نارك فل ا عكف

 ءاملاب لتبت نأ كايإ كايإ اًفوتكم ميلا يف ذ هاقلأ

 :يونعملا ديكوتلا --

 ىلع دئاع ريمض ىلإ ةفاضم ديكوتلا ىنعم يدؤت ظافلأب يرجيو
 اهمكحو (اتلكو الكو ةماعو عيمجو لكو نيعو سفن) يه دكؤملا
 .بارعإلا يف دكؤملا مكح

 :يه طورش (نيع .سفن) ةطساوب يونعملا ديكوتلل ال
 .هنيع وأ هسفن ريزولا انراز :وحن هديكوت دارملا مسالاب قبست ١-

 يف دكؤملا قباطي هديكوت دارملا مسالا ىلع دئاع ريمض امهب لصتي -؟
 بيجن ةياور تأرق وحن «ثينأتلاو ريكذتلاو عمجلاو ةينثتلاو دارفإلا

 .اهينيع نيباتكلا تأرقو هنيع باتكلا تأرقو ءاهنيع ظوفحم

 :ميمعتلاو لومشلا لع ةلادلا تاملكلا ةطساوب يونعملا ديكوتلل ال

 :يه طورش (ةفاكو .عمجأو .ةماعو :عيمجو .لك)

 دكؤملاب ةقوبسم نوكت نأ - ١

 دكؤملا مسالا ىلع دئاع ريمض اهب لصتت نأ - ١

 بارعإلا يف دكؤملا مكح اهمكح - '*

 :يتأي ام فورحلا يف ديكوتلا قئارط نمو
 هلوق وحن .لعفلاب ةهبشملا فرحألا نم ةزمهلاب ةروسكملا (نإ)
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 نوظفدحل مل هل اًنإَومو [3ا/ :ةَرَقَملا] # محي روف 20 نم : ىلاعت

 .[١؟ :فُسوُي]

 بج ل



 ديكوتلا بولسأ 09 «ةيوغللا تاراهملا»

 .رصتنم قحلا نأ تدجو :مهلوق وحن .ةزمهلاب ةحوتفملا (نأ) - ب

 يهو ةتبثملا ةلمجلا دومضم ديكوت ديفت مال يهو (ديكوتلا مال) كل ندا

 :ةيتآلا عضاوملا يف يتأتو ابارعإ ةلماع ريغ

 ْذِإ» :ىلاعت هلوق 0 تادتبالا مال ىمستو ادهملا ىلع نت ه1
 0 :فشويا ُةَبضُع نك دو انه ان لإ تحل هوخأو فسرت .اولاَف 0م

 ؟ :لاقنألا] #ٌعيِلَع 0 هلل تاو

 إو * ىلاعت هلوقا وكن .هربخ نع رخأتملا نإ مسا ىلع لخدت - '

 وال تيل ٍراَهئلَاَ ٍلِتْلأ ٍفلَيْخأَو قر ِتوْمَسلا َقَلَخ ىف

 ١9٠([. :نارمع لآ] 49 يبنذل

 56 ماللا ىمستو ةيطرشلا (نإ) ىلع ديكوتلا مال لخدت 3

 :ركحس نيلو» :ىلاعت هلوق وحن .«هب ةرعشملا وأ مسقلل

 رسم ع

 .[7 :ميهاربإ] # كَنَديِرأَل

 (دق) فورحلاب ديكوتلا نم
 ديفت الو ضضام لعف اهدعب ءاج اذإ ديكوتلا ديفي فرح ىهو

 .عراضملا عم ليلقتلا ديفت اهنأل عراضم لعف اهدعب ءاج اذإ ديكوتلا

 ١ :نونمؤملا] 49 َنوُمْؤَمْل ملف 20 :ىلاعت لاق

 ال اطل ملل

 :ديكوتلا نون

 لعفلا امأ .ءرمألا لعفو عراضملا لعفلا ديكوتب ةصتخم نون يهو

 ملكتملا اهقمح اذإف (ن) ةقفخمو (ن) ةددشم ىتأتو .دكؤي الف ىضاملا

 .اًديكوت دشأ ناك اهددش اذإو اًدكؤم ناك



 «ةيوغللا تاراهملا» 1 أ 7 ديكوتلا بولسأ

 3 ارك عنا دنع ا لقب 11 قلنا يتاح هلو وعل سس 2 32
 .[29؟ :فّشوُي] # َنرْعَْصلَ

 :تعنلا

 ادري نأ طرشب (7)و )١( نيددعلا ىف كلذو ديكوتلا تعنلا ديفي

 عفري ىنثملاب قحلم هنأل ىنثملا بارعإ (؟) ددعلا برعيو دودعملا دعب
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 .[14 :سي] 6ةدجبو

 :رصقلاب ديحوتلا

 صيصختلا اذهو ءيش صيصخت وه رصقلاب وأ رصحلاب ديكوتلا

 : هبيلاسأ رهشأ نمو ديكوتلا ديفي

 :ءانثسالاو يفنلاب رصقلا أ

 لس هِلَبَك ني ْتَلَخ ده ٌلوُسَر الإ دمحم اًمو## :ىلاعت لاق

 ١54[. :ناَّرمِع لآ]

 :امنإ) ي .نتضقلا 3 ن

 اعلا ِهِداَبِع َنِم هلأ ىَنْحي اَمَنِإ©8 :ىلاعت لاق - ت

 :ريخأتلا هقح ام ميدقت ةطساوب رصقلا  ث

 .[118 :لحتلا] «نومِيظي ُْهَسْفنأ 75 يكل ْمُهَتمَلَظ امو : ىلاعت لاق

 ال 2 عا

 .[54 :رطاق] 4 .



 ديكوتلا بولسأ 2 أ ل «ةيوغللا تاراهملا»

 :مسقلاب ديكوتلا
 : عاونأ ىلع نوكيو

 (... هللات .هللاب ءهللاو ءءاتلا ءءابلا ءواولا) مسقلا فورح -أ

 :اًرورجمو اًراج برعت مسقلا عم فورحلا هذهو

 ١ :نيثلا] 4( ِنْولاَو نيئلآَوإ» : ىلاعت لاق

 :مسقلاب ةرعشم ظافلأب مسقلا - ب

 (يننذ ىف نع يتم ىفل
 :مسقلا يف ةحيرصلا ظافلألا ةطساوب مسقلا - ت

 كل صلخم ينإ يرمعل :لاثم

 (مسقأ «فلحأ) لاعفألا ةطساوب مسقلا - ث

 ةفدارملا لمجلاب ديكوتلا 2-
 اهتلالدو اهيناعم يف ةهباشتم رثكأ وأ ناتلمج درت نأ وهو

 .اهظافلأ ىف فلتختو

 ديكوتلا ديفت 0 5

 [اًمح ءاًّعطق ءائيقي ءامتحا]

 :بيزدت

 :هعون نيبو يلي اميف ديكوتلا بولسأ نّيع

 .[16؛ :هظل #أَتأ لإ َهَلإ آل هنأ ان ىنإ#

 .[51 :باّرحألا] #اَميِلَش ْاوُمِْلَسَو هيل ارا اونا هيلا ماي 3

 ٠١ :فيكلا] ديو د لإ مهلا امم 1

 .[51 :لحتلا] 0 ْمْسُك اًمَع نلمس َنلَسَمَل هلات#

 15١[. :ءاسنلا] 4م َتَح َدورفكلا مه كيلو



 «ةيوغللا تاراهملا» 1 ْأ 7 ديكوتلا بولسأ

 لئاوألا هعطست ملامب تآل  هنامز ريخألا تنك نإو ينإ

 يلبق ىتف تباصأ دق الإ رهدلا نم ةبيصم ينبصت مل اقح ينإو

 عاطتسمب دولخلا لينامف اريص توملا لاجم ىف اريبصف 5

 احلل امعال اطل



 مذلاو حدملا بولسأ 5 7 «ةيوغللا تاراهملا»

 مذلاو حدملا بولسأ

 بولسألا يف درت ذإ.مذلا وأ حدملا بولسأ ءاشنإل لاعفأ يهو

 .مذلا وأ حدملا ديفتو

 :مذلاو حدملا بولسأ ناكرأ

 .ناكرأ ةثالث بولسألا اذه ىف

 مذلا لاعفأ ء(اذبح «معن) حدملا لاعفأ ءمذلا وأ حدملا لعف -أ

 .(اذبح ال ءسئب)

 مذلا وأ حدملاب صوصخملا جا

 : مذلاد عدسلاب صوصخملا فزع

 «مالكلا قايس نم مهف اذإ حدملاب صوصخملا فذح نكمي

 ىنعم نم مهفي ريدقتلاو ةيونعم ةنيرق وأ قباس ليلد هيلع لدي ثيح
 .ةلمجلا

 :ىلاعت لاق

 صوصخملا [48 :تايراذلا] 47) َدوُدِهَمْلا َمُعف اَهَنْسَو َصْرالاَو»

 (نحن) هريدقت فوذحم

 0 :كلنلا] 40 يصل َىْنَو منهج ُباَدَع مهب أوك َتِلَول
 .(منهج) هريدقت فوذحم صوصخملا



 «ةيوغللا تاراهملا» 1 ْأ 7 مذلاو حدملا بولسأ

 :بيردت

 :يلي اميف حدملاب صوصخملا نّيع
 .[؟ال1 :ةَرقبلا] »وه اًمهنف تقدصلا وذم نإ 5

 ٠ 8١[. :لحتلا] 4م بنود ندع تتح 6 َنيِقَّسمْلا راد معتلو# -

 .[17 :ناّرمِع لآ ؟ٌليكَولا َمَنيَو 2م بس 83

 4٠[. :لافنألا ك؟ٌريِصَتلا معْنو لْوَمْلا َمَهِن 5

 .[غ4 :تايراذلا] 9 َنوُدهِبَمْل مَعَ اهننْسَرَف ضرار -

 اناك نم نايرلا نكاس اذبحو 2لبج نم نايرلا لبج اذبح ايا
 لذاعلا لهاجلا اذبح الو  ىوهلا يف يرذاع اذبح الأ

 دقوملا ران تارجحلا ىدلا اورضح مه اذإ تنأ ّيرملا ىتفلا معن



 «هيوغللا تاراهملا»

 وأ ىري امدنع هلاعفناو هتشهد نع ناسنإلا هب ربعي تاولشأ وهو

 .هب رثأتيو هل لعفني ببسلا يفخ وأ فولأم ريغ ًائيش مظعتسي وأ عمجي

 .ةنيرقلاب مهفيو ملكتملا ةردقمل كرتي امئإو طباض الو هل ديدحت ال

 : يسايقلا وأ يحالطصالا بحعتلا ()

 :نيتغيصب يرجيو ةددحم طباوضو دعاوق قفو ىلع نوكيو

 يبرعلا مركأ ام :هلعفأ ام - ١

 :ئيرعلاب عركأ هين ,لعفاا اا

 1 يعامسلا بجعتلا

 :هغيص نمو

 هب ىتؤي بجعتلا هب داري بوصنم وهو (هللا ناحبس) ةغيص ١-
 .بجعتلا ىلع لدت هلل ًاميظعت

 .[17 :موُرلا] 42 نوح نحو بوُسُم َنِِح هللا َنَحَبْسَم

 .[19 :مّلَقلا] * َتييَِظ 3 اَنِإ آر َنَحبْسم



 «ةيؤوغللا تاراهملا»

 يزاجم ىنعم ىلإ يقيقحلا هانعم نع جرخ يذلا ماهفتسالا وهو

 ...باوج ىلإ جاتحي الو بجعتلا هب داري

 أ ْمَلَو ُرَشِب ىنْسَسْمَي مَلَو ُمَكْع يب نكي َّنَأ تلت :ىلاعت لاق

 ٠١[. :ميرم] 422 اي

 «ىضاملا (بجعلا .«بيجع «بجعي) هتاقتشمو (بجع) لعف د "»

 «شهدنا كلذكو ..... لعافلا مسا ردصملا.رمألا ؛عراضملا

 .بجعتلا ىنعم ىلإ ريشي امم رهبنا

 .؟ :قل 4(تيي ةَنَع ان َنيريَكلا َلاَتَقط :ىلاعت لاق
 يف (هلل) ةلمجلا هبش نم ةنوكتم يهو .(تنأ هلل ءهرد هللا) ةغيص -

 .رخؤم أدتبم (ردو) ابوجو مدقم ربخ عفر لحم

 اهءاقل ءاجيهلا ىف نسحأ امميلس ينبرد هلل

 (يلاي «كلاي ءهلاي) رج فرح فبرعتو (بجعتلا مال) ىمسُت

 ًاحبسم هيف ًادجاو يريغ ناك نإو ًابرشم هيف دجأ مل ًارحب كل ايف

 :ناتغيص هلو

 :نم فلأتت ةيمسا ةلمج يهو (هلعفأ ام) ةغيص - أ

 (هنم بجعتملا +بجعتلا لعف+ ام)

 : نم فلأتت ةيلعف ةلمج يهو «(هب لعفأ)ةغيص ب

 (هنم بجعتملا+ ةدئازلا ءابلا+ بجعتلا لعف)



 بجعتلا بولسأ 0 أ 7 «ةيوغللا تاراهملا»

 :بيردت
 :يتأي اميف يعامسلا بجعتلاو يسايقلا بجعتلا يبولسأ نيب ْرّيم

 .[1اله :ةَرَقَبلا] #«راَتلآ ََع ْمُهَريَصَأ آم 2
 5 8 5 م ا

 .[1+ :ةَرَثَبلا] «مُكيحَأَك اًنوْنَأ ْمْثدُكَو هَّلأِب َنوُرفكَت فيك

 انيعد نإ فكأو انب ززعأ 2س
 مهدعت نيح ناوخألا رثكأ امف 5

 هموحن نأك ليل نم كل ايف 5

 ةراضن بابشلا مايأب مظعأ

 اردحت دق اهعمد رمع مأ ىرأ 5

 انيلي نم ةرصن ىلإ اموي

 ليلق تايئانلا يف مهنكلو

 لبذيب تدش لتفلا راغم لكب

 دوعت بابشلا مايأ تيلاي

 اربصأ ناك امو ورمع ىلع ءاكب





 مجعملا مادختسا «ةيوقللا تاراهملا»

 ةقيرط قفو هيف بترتت ةغللا تادرفم مضي باتك :مجعملا

 حرشيو اهرسفيو اهفداري امب ةدرفم لك طبترت ثيح .ةصوصخم
 .اهقاقتشا وأ اهلصأ نيبي امك ءاهانعم

 :مجحملا دئاوف

 اًصاخ اًبيترت هيف تبتر تادرفملل لفاح لجس وه ظافلألا مجعم
 :دصقب

 .ةلوهجملا يناعملا نع فشكلا 2-

 .اًعيمج اهفيراصتو اهلصأ يف اًحيحص اًطبض ةظفللا طبض

 .رخآ ىلإ رصع نم تادرفملاو ظافلألا يناعم روطت نايب -

 .ةلمعتسم ريغ ةروجهم ظافلأ ىلع فوقولا

 .اهطبضو نكامألاو لئابقلاو مالعألا نع فشكلا 2.

 .هلئاقو ةيوحنلاو ةيوغللا دهاوشلا نم دهاش ىلع روثعلا

 نرقلا يف يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا اهيف فينصتلا أدب نم لوأ

 اهنم ةريثك ةيوغللا مجاعملاو «نيعلا مجعم عضو ثيح يرجهلا يناثلا

 :اهنم روهشملاو «ثيدحلاو ميدقلا ام

 .يرشخمزلل ةغالبلا ساس 5



 «ةيوغللا تاراهملا» 1 ١ 7 مجعملا مادختسا

 .روظنم نبال برعلا ناسل 5

 . يدابأ زوريفلل طيحملا سوماقلا 5

 .يزارلا ركب يبأ نب دمحمل حاحصلا راتخم -

 .ةرهاقلا يف ةيبرعلا ةغللا عمجم طيسولا مجعملا 5

 :مجحعملا يف ظافلألا ميظنت

 رخاوأ ةاعارم عم يئاجهلا بيترتلا بسح ظافلألا بيترت 2

 حاحصلا مجعم :اهلثميو حاحصلا ةسردم يهو «ةملكلا

 (ه5١4) يدابازوزيفلل طيحملا سوماقلاو (هالا١) يرصملا

 .(ه١٠1١) يديبزلل سورعلا جاتو

 ةملكلا لئاوأ ةاعارم عم يئاجهلا بيترتلا بسح ظافلألا بيترت ََء

 .(078) يرشخمزلل ةغالبلا ساسأ :اهلثميو ساسألا ةسردم يهو

 مجعملا اهنمو .ءاهلك ةثيدحلا مجاعملا ةسردملا هذه ىلإ بستنتو

 .ةرهاقلا يف ةيبرعلا ةغللا عمجم ءاضعأ نم هبخن هعضو يذلا طيسولا

 :مجعملا مادختسا

 ةيساسأ ةروصب يعاري مجاعملا دحأ يف ام ةظفل نع ثحبلا دنع

 ةيبرعلا نأ كلذ درجملا اهلصأ ىلإ اهتداعإو اهتادايز نم ةظفللا ديرجت

 لصألاف .قاقتشالا ىلع ةفلتخملا تالولدملا نع ريبعتلا يف دمتعت

 ىلإ لصوتلل ةدايزلا فورح هيلإ فاضت يذلا ظفللا وه درجملا

 .تاقاقتشالا وأ فيراصتلا

 :مجعملا نم ةيتآلا ظافلألا جارختسا ديرأ ام اذإف

 اهلوصأ ىلإ تديعأ تارهاظم - ةرمعتسم  ةفيحص - مادختسا

 .رهظ - رمع - فحص - مدخ :تحبصأف ةدرجملا



 مجعملا مادختسا 1 ١ ( ,ةيوغللا تاراهملا»

 دعاوقلا نم ةعومجم اهطبضت ةيعرف رومأ كانهو .لصألا اذه

 ةلعلا فورحك ةيفرص ةلعل درجملا نم طقست يتلا فورحلا ةداعإ يف

 :لثم يف (ءايلاو واولاو فلألا) ةثالثلا

 : اهلصأو عبو - لقو - لن

 عابو  لاقو لان

 .لأس :اهلصاو لَس :لثم يف ةزمهلاكو

 : برعلا ناسل مجعم

 ىلإ همجعم مّسق اذهبو .هيلي امو لوألا فرحلا مث ريخألا فرحلا

 ءابلا مث ةزمهلاب أدبت (ةيئاجهلا فورحلا ددع وهو) اًباب نيرشعو ةينامث
 ىف اهعمج اًعم ءايلاو واولا بابب يهتنتو ... ميجلاو ءاثلاو ءاتلاو

 ريغ :تلاب ةييعتملا طظاقلالا "ةنيللا :نقلألا تايب. انهعبتاو «دحاز تان

 ىلإ باب لك مسق مث .(تاودألا) ءاي .أ واو نع ةبلقنم الو ةزومهم

 رظنلاب (اهبيترتب ةبترمو ةيئاجهلا فورحلا ددعب) اًلصف نيرشعو ةينامث
 ريخألا فرحلا لئامت اذإو هيلي يذلا مث ةملكلا يف فرح لوأ ىلإ

 فرحلا ىلإ رظنلاب اهانبتر .اهانعم نع ثحبن ةدع ظافلأل (بابلا وهو)

 :ةيتآلا ظافلألاف (لصفلا) لوألا

 .درم دهس دقر دجن دعو

 :يتأي امك لادلا باب يف ةبترم اهدجن

 ةاعارم عم ؛يئابفلألا بيترتلا بسح همجعم ر

 .دعو دجن درم دهس دفر

 نم ةعومجم يف لوألا فرحلاو ريخألا فرحلا دحتا اذإو

 :يتآلاك ةبترم نيعلا لصف ماللا باب يف مجعملا يف اهدجن

 .لوع لقع لظع لسع لذع لبع



 «ةيوغللا تاراهملا» 0 2 مجعملا مادختسا

 :طيسولا مجعملا

 يتلا داوملا دروأ دقفف ءابفلألا ىلع طيسولا مجعملا داوم تبتر

 ءميجلابو ءءاثلاو ءءاتلابو .ءابلاب ةءودبملا داوملا مث ءةزمهلاب أدبت

 . ءاذكهو

 ىلع اهيناوث لسلست بسح داوملا بترت دحاولا فرحلا ىفو

 .اًضيأ ءاجهلا فورح

 : الثم ةيتآلا تاملكلاف

 .مقس - دجس - حبس - ىرس دهس

 :لكشلا اذه ىلع نيسلا بااب ىف طيسولا مجعملا يف ةبترم اهدجن

 .دهس - مقس - ىرس - دجس - حبس

 فرحلا ىلإ رظن ظافلألا ضعب ىف ىناوثلاو لئاوألا تدحتا اذإ

 :نيعلا باب يف ظافلألا هذه بيترت ءاجف ثلاثلا

 .بلع قلع - سلع  ملع  فلع

 :اذكهو

 .ملع - قلع - فلع - سلع بلع

 :بيردت

 ب :تفئاتسا 2 نشزد :طيسولا مجعملا يف ةيلاتلا تاملكلا بتر 5

 .ةفقاثملا - لتتقا

 :برعلا ناسل مجعم يف ةيلاتلا تاملكلا نع ثحبن فيك ََت

 .ءالتبالا

 .بجعتلا

 .ديدحت
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 ددهعلا

 اهيمسي ىتلا ءايشألا تايمك نع ربعت يتلا تاملكلا ددعلاب دصقي

 (مقرلا) ددعلا نم فلأتت ةيددعلا بيكارتلاو .ماقرألا نويضايرلا

 وهف دودعملا امأ ةثالث ددعلا نوكي بتك ةثالث انلوق ىفف .دودعملاو

 ع

 :دودعملا عم ددعلا ماكحأ

 نيبكرم مأ نيدرفم اناكأ ءاوس دودعملا ناقفاوي (؟ )١  ناددعلا

 لدي ام امهيظفل نم غوصن اننإف نيدرفم اناك اذإف ءامهيلع افوطعم مأ

 31 هدعلا ىلع ةلالدلل (ملق وأ رتفد وأ باتك) :لوقنف .ءامهيلع

 نأ روجيو 2” ددعلا ىلع ةلالدلل (ناملق «نارتفد .«ناباتك :لوقنو

 .نينثا نيباتك وأ ادحاو اباتك تأرق :لوقنف افصوي

 .ابعال رشع دحأ مدقلا ةرك قيرف يف ال

 .ةبلاط ةرشع اتنثا ةيحرسملا ىف كراش ال

 .ةدلب ةرشع ىتنثاب تررم ال

 ءامهيثزج يف دودعملا ناقفاوي ١١. ١١ :نابكرملا ناددعلا

 مسالا بارعإ ١١ ددعلا برعيو «زييمتلا ىلع ايوصنم دودعملا نوكيو

 امأ .ةلمجلا يف هعقوم بسح نيأزجلا حتف ىلع ينبملا بكرملا

 برعيو «ىنثملاب قحلملا بارعإ هنم لوألا ءزجلا برعيف ١١ ددعلا

 .ةفاضإلاب رج لحم يف حتفلا ىلع اينبم يناثلا هؤزج



 «ةيوغللا تاراهملا» ةدطسسعلا

 )  ٠١(: ةفاضملا دادعألا

 عم ثنؤتو «ثنؤملا دودعملا عم ركذت ء.امئاد دودعملا فلاخت

 :وحن .ةفاضإلاب ارورجم دودعملا نوكيو .ركذملا دودعملا

 .نيلثمم ةثالث ةيحرسملا يف ال

 .بتك ةعبس ةبيقحلا يف اسل

 .ملاقم عبرأ تيرعشا انا

 بسح رجتو بصنتو عفرت ةبرعم دادعأ ٠١ - م دادعألا

 .ةلمجلا يف اهعقوم

 )١  ١49(2 ةبكرملا دادعألا ىف دودعملا فلاخت اهنأ امك

 :وحن «زييمتلا ىلع ابوصنم دودعملا نوكيو

 .ابلاط رشع ةثالث رضح ال

 هئزج يف هقفاويو لوألا هئزج يف دودعملا فلاخي ددعلاف ان

 يف دودعملا فلاختو «نيازجلا حتف ىلع ةينيبم نوكتو «يناثلا

 تقرغتسا :وحن :(44 )7  9؟7(  )97  ةفوطعملا دادعألا

 .ازيمتم نيرشعو ةسمخ تأفاك ءاموي نيرشعو ةسمخ ةلحرلا

 .ةقرو نيرشعو ىدحإ تأرق ال

 .اباتك نيرشعو نينثا تيرتشا ال

 يف هعقوم بسح اهنم لوألا ءزجلا برعي .ةفوطعملا دادعألا

 بصنتو .واولاب عفرتف ءاهيلع افوطعم نوكي يناثلا ءزجلاو .ةلمجلا

 .ملاسلا ركذملا عمجب قحلم اهنأل ءايلاب رجتو

 :دوقعلا ظافلأ

 .(هح١ مه رمل ل 5 هل ش5 ل 0) ١#"
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 :وحن .اثنؤم نأ اركذم دودعملا ناكأ ءاوس ةدحاو ةروص مزلت

 .املق نيعيرأو  «ةيده نيثالث تيرتشاو: ؛ةليل' نيرشع ترفانس

 |ووءمت ل يالءثم ريل. :دادعألا

 نأ اركذم هودعفلا :ناكأ ءازس دؤدعملا عم ةدحاو ةروص مزلت

 :وحن .ةفاضإلاب رورجم اهزييمتو ءاثنؤم

 .ِةبلاط ةئمو بلاط ةئم ناحتمالل مدقت

 .ةحئاس فلأو حئاس فلأ دالبلا ىلإ مدق

 :بيردت
 يبارعإلا اهعقوم ايعارم فورحلاب ةيلاتلا ةموقرملا دادعألا بتكا

 : اهزييمت ةكرحو

 ةعاس )١5( مويلا يفو موي )3١( رهشلا يفو رهش (١؟) ةنسلا يف



 1 يقوش نيدلا اا
 ,ى مى 6 7 | [ هج رص دج صاح محرح مج !



 «ةيوغللا تاراهملا»

 23000770 يرغللا ماظنلا

 57006 ةيوغللا تاراهملا

 0 بارعإلاو ءانبلا

 ع ا و عم مس ءانبلا

 )57000 ىنثملا

 نه د. و دو ده .او هاو دم د. دع ا.د. د. ام د. واقف دو د .اقدق و و واو هاه اى اه

 هم د دم ده م ا. ار او م واو او دو و و. واو دو د. و هدو د. واو او ده و اولأو

 ٠.666 6. . راف واو رءاواو هاو ناو دو و د. م. اعاقدو ها واو او ه و اولأو

 هاو و. او ارادوا هاو واو دو واو دو اواو و ودق دع و ده واو اق و و دو اوأو

 6 هاه ده د. اماع م ده دعاهم ا. ام ا. اوه اقع اواو او ده و دواره اه ا هاهأاع

 6 6 6 6 و دو او و و دو دو واو و واو دو واف دف د. د. ده و واو ده و ا واوأه

 ه6 هدف ده دهان دم انواع هدم د. هاون و ده دو ودق او و و دودو دادس اق .اعأع

 6و د6 6. هاو اواو واو د .او دودو هاو دو دو نوافق ده د. دو هو اواو و ده او اعأق

 .6 هاف هدو امانو اه ماعد م مه و ءاع ا. هاو دف و دودو دودو دن ده دو د عاعأاع

 ٠.6 نواف د. دءام د. د. ماعد د. م د. ا ءاواه و .داقاو و دو ده د. اعاده د. دعاه

 ٠.6 ٠6 اف اهو دو اه هاو دو ده دو د. دوامه ده و اواو دش ها. عاق او و دو اواو هاه

 ه6 60 6م ارم و و دو او د. هاو اوافق او هو واو هاه ها. اعاق وه واو دو اق اهله

 و 6 6 6م و دفا. دف فاو ده دو اواو ده و واو هدو دى او دف اواو دودو ده دة دهاه

 ٠6 6 و دودو واوا. هاهو ا. دو دودو دو هد و اواو هاودع فاواو او واو اه اها.

 ه6 6 2 6 6 6 ناو دو دو .اواو وه دو دودو او هد و هاو هادو او و واه اه هاه

 هدة اهدنا. م ا .اماو ا. ا. ماو او او و و دودو دو هام ادعاق و واو او و هاهو

 26م اف دهم اه د. امام م ا. ا ءاث اواو ده واوان د. د. ماع دقاق اه واو او واو اوأو

 هاف دع اه مه .اواو د. ا.اقاو و و واواو راواو دف ده ده ا« واواو واه واقف

 ٠.06 6 م06 6م او وا. و دو دو ده هد واواو ودواو فه ده ده .« واو و دوه ا .اهأه

 06 6 6 دم اءام امان. د. او ده ده و اواو او .داقواو ده ده د« هاواق و اواو و اهأه
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