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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 المقدمة

و والصددال  وأمددا بدد  الريددر بقدد  هلل ددة  أراهللبيددا و وه دد  مدد   أتددمالحمددهلل ا الددرع لددرم لنددا مدد  الددهللي  
 آلددد والجدددا و و لدددا  واإلنددد وصدددهوت  مددد  المال قدددة  األمدددي والسدددالم  لدددا سددديهللنا محمدددهلل الرسدددو  

الددري   ملددوا  لددا نلددر ،ددرا الددهللي  بالحجددة والددهلللي   الُغددرا الميددامي  وأصددحاب الطيبددي  الطددا،ري و 
 و وبعهلل:المبي والبر،ا   واضحال

ه هلل أقرم اا  زَّ وج َّ البلرية  امة والعرب راصة برسالة سماوية هاضلةو أتمت اللرا ع السداب ة 
بانتفددام العال ددة مددع الردداللو ومعاملددة بضددبط   بدداهلل  لهددا و أقملتهدداو هانتفمددت هيهددا حيددا  اإلنسددا 

وا هددب بيددا  اللددريعة اإلسددالمية وتحهلليددهلل العال ددل مددع المرلو دداتو واجتهددهلل  لمددا  المسددلمي  و بر دد
 العال ات و ضبطها لتقو  منهجًا للحيا  ير ا هب التطبيل لينتفم مع أرقا  ،ره اللريعة.

و وبعدددد  والمتعل ددددة بالنيَّددددة بعدددد  األحاهلليدددد   دددد  النبددددب وتددددأتب أ،ميددددة البحدددد  هددددب اسددددتعرا  
آهددات  ددهللم و و ب القتدداب والسددنةمعنددا النيَّددة وهضدديلتها هدد. مددع بيددا  الروايددات األرددرت رات العال ددة

 م  مسا   العباهللات.ولرح تهصيلب لهره المسألة الهلل ي ة تصحيح النيَّات. 
 :ةوراتمأربعة مباح  م هللمة و   لامة تقو  م سَّ  أ و هلل ا تضت هللراستنا ،ره 

 ه هلل بيانا هيهاو أ،مية المرطوط و وسبب ارتياره.المقدمة:  أما
 القاري، وفيه خمسة مطالب:والمبحث األول : ترجمة اإلمام علي 

 ومولهللهو وطلب  للعلمالمطلب األو : اسدددمد  ول ب و 
 ثنا  العلما   لي و وأ والهم هي .المطلب الثانب: 

 .المطلب الثال : م  ليور  وتالميره
 المطلب الرابع: مصنهات  العلمية.

 .المطلب الرام : وهات 
 سبعة مطالب:وهي   ووالمبحث الثاني : دراسة عن المخطوط الُمَؤلَّف

 .مؤله  إلااسم  وتوثيل نسبت  المطلب األو : 
 المطلب الثانب: أ،ميددة القتب والبا    لا تح ي  .

 المطلب الثال : منهج  هب القتاب.
 المطلب الرابع: أسلوب  هب تأليف القتاب.
 المطلب الرام : مدصاهللره هب القتاب.

 .  بيا  منهج التح يل ومصطلحاتالمطلب الساهلل : 
 المطلب السابع: النسخ المعتمهلل  هب التح يل.
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 والمبحث الثالث : مسائل مختارة من الفقه المقارن
 .مجاور  مقةمسألة: حقم 

 والمبحث الرابع: النص المحقق
بالنيدةو المتعل دة المسا   هقا   بار     تح يل النص قما ،و موجوهلل هب المرطوطو و هلل تضم  

 و،ب:
 م   مل ((.حهللي ))نية المؤم  رير  -
 استلقا  وهللهع و وأوج  تهضي  النية  لا العم . -
 ِلَم ال يعرب اا تعالا القهار مهلل  م  الزم  بم هللار قهر،م؟. -
 هضيلة النية هب القتاب والسنة. -
 المعاصب ال تتغير    موضو اتها بالنية. -
 رطور  اللهو  والهوت. -
  لما  السلف أحوا  م  يترهللهلل إليهممهللح العلم ورم الجه . و لما  السو . وته هلل  -
 معنا  ول  صلا اا  لي  وسلم: ))األ ما  بالنيات((. -
مثددا   لددا طا ددة تحتمدد  نيَّددات قثيددر . والمباحددات تصددير مدد  ال ربددات إ  صددحبتها نيددة حسددنة.  -

 ومثا   لا مباح يصير م  ال ربات بالنية الحسنة.
 بيا  أ  النية غير هللارلة تحت االرتيار. -
 أص  النية لغةو ومعنا،ا االصطالحب. -
 نية النا  هب الطا ات. -
 آهات  هللم تصحيح النيات.-
 لرطا أرر الوفيهةو واللقوت م   لما  السو .-

 ا مة للمصاهللر التب  ناثم رقر . ،ره نام  رال  هللراست إليها ناالنتا ج التب توصل أ،م نارقر  خاتمة:
 هب تح يل ،را المرطوط. نا،اا تمهلل
  يجعلد  أو و نداهدب  مل ندا    دهلل وه   نقدو  أ المدولا ال دهللير  ي ب  م  جههلل سدا ل ناههرا ما  م وورتاماً 
الحمدهلل ا  أ ردر هلل واندا آند   لدا مدا يلدا   دهلليرو و إ  ينهعندا بد  وينهدع بد  ألوجه  القريم و  رالصاً 

  ل  وصحب  وسلم.آرب العالمي و وصلا اا  لا سيهللنا محمهلل و لا 
 

 ثاناحـــالب                                                                    
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 المبحث األول 
 ترجمة اإلمام علي القاري

 وهي  رمسة مطالب:
 المطلب األول

 ومولده ولقبه، وطلبه للعلماسمه،  
 اسمه، ولقبه: 

لحنهدب الهللي   لب ب  سلطا  بد  محمدهلل الهدروع المقدب ا أبو الحس  نور الليخ الهاض  العالم،و 
المعدددروف بال دددارعو ُ دددِرَف بال دددارعا ألنددد  قدددا  إمامدددًا هدددب ال دددرا اتو قمدددا يعدددهلل  أحدددهلل صدددهللور العلدددم 
األهاضدد  هددب ال ددر  الحدداهللع  لددرو و مددهلل  المح  ددي  األماثدد  هيدد و ومدد  ألددهر أ المدد و واإلمددام 

 .(2)األهلليباله ي  المحهلل   األصولب المهس ر الم رئ المتقلم النافار الصوهبا المؤرخ والنحوعا و 
 مولده، وطلبه للعلم: 
حيد  و الحدرمي  مجداور  ارتدارو أ فم مهلل  رراسدا  وأقثر،دا لدأنًا و لمدًا وهضداًلو ثدم (1)ولهلل بَهَرا  

رح  إلا مقة المقرمدة هاسدتوطنهاو وأردر  د  جما دة مد  المح  دي و و مد   صدهلل،ا مد  العلمدا و 
 .  (3)هجمع العلم     لما  العرب والعجم

ل ددا  دد   لمددا  ،ددرا  هجمددع الهضدد  مدد  أطراهدد  بتل ددي  العلددم  دد   لمددا  العددرب وقددا  سددبل أ  ت
مدد  ال ددرا ات  (4)والعجددمو وُرقددر أندد  قددا  يقتددب هددب قدد   ددام مصددحهًا برطدد  الجميدد  و ليدد  طددرز

 والتهسددددددددددددددددددددددددددددير هيبيعدددددددددددددددددددددددددددد  هيقهيدددددددددددددددددددددددددددد   وتدددددددددددددددددددددددددددد  مدددددددددددددددددددددددددددد  العددددددددددددددددددددددددددددام إلددددددددددددددددددددددددددددا العددددددددددددددددددددددددددددام. 
صددبر  لددا التن دديح والتددهلل يلو واللددغف وآتدداه اا الددرقا  الندداهللرو والع دد  الددراجحو والههددم الددهلل يلو وال

 .(5)العجب بالتح يل مع البيا  السه  ال ريب
 المطلب الثاني

 ثناء العلماء عليه، وأقوالهم فيه
اتهل  و  الليخ سدليما  الم درع المصدرع واللديخ يحيدا الحبَّداب المقدب هدب هضديلة اإلمدام ال دارع 

هددرهلل الجددامع ألنددوام العلددوم الع ليددة والن ليددةو ب ددولهم: ه ،ددو  المددة زماندد و وواحددهلل  صددره وأواندد و والم
والمتضلع هدب  لدوم ال درآ  والسدنةو و دالم البلدهلل الحدرام والملدا ر العفدامو وأحدهلل جمدا،ير األ دالمو 

 .(8)وم هللم ملا،ير أولب التح يل واإلههامو ولهرت  قاهية    إطرا  وصه ه
م  ال را ات والتهسيرو هيبيع   ُرقر أن  قا  يقتب هب ق   ام مصحهًا برط  الجمي  و لي  طرز

 ويقهي   وت  م  العام إلا العام.
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ونددا  الم ددام العلمددب الجددهللير و صدديت رام و  رقددره الددتهره ددهلل و ددهلل طب ددت لددهرت  ايهددال هددب  صددرهو 
لا يومنا ،را  2724ب و وما زا  يهيهلل النا  بعلم  وآثاره إلا يوم وهات  هب لوا  سنة   .(0)،دو وا 

 المطلب الثالث
 وخه وتالميذهمن شي 

 واللدهاب والحسدينب زقريدا والسديهلل والبقدرع الحسد  أبب األستار    بها أرر مقة إلا رح بعهلل أ  
 والنهروالدب ال طدبو  وزقريدا ال اضدب تلميدر المصدرع أحمدهلل واللديخ والهيثمدب المقدب حجر ب  أحمهلل

  بدهلل الهندهلل حدهلل مومد  تالميدره  .(6)وغيدر،م المقدب الدهللي   طدب والعالمدة والسنهللع اا  بهلل والليخ
 أبدب اإلمدام مدر،ب أهلللدة هدب والتبيا  والملقا  لرح اللمعات مؤلف والهلل،لوع الهللي  سيف ب  الحل
 .(9)،د2751 سنة توهب والنعما  حنيهة

 
 المطلب الرابع

 مصنفاته العلمية
ل أوتب المال  لب ال دارع الدرقا  النداهللر والع د  الدراجح والههدم الدهلل يل والصدبر  لدا التن ديح والتدهلل ي

واللغف العجيب بالتح يلو مع البيا  السه  الممتع الم نع ال ريبو هأمقند  العدوم هدب قد  العلدومو 
مؤلهددًا مددا  215وضددرب منهددا بددأوهر سددهمو هددألف التدد ليف القثيددر  الناهعددة والهريددهلل  التددب أربددت  لددا 

را ات بددي  قتدداب يزيددهلل  لددا  لددر  مجلددهللات ورسددالة هددب وري دداتو هددب اله دد  والحددهللي  والتهسددير وال دد
واألصو  و لم القالم والهرا   والتصوف والتاريخ والطب ات والتراجم واألهللب واللغدة والنحدو و لدم 

وغير،ددددا. بلغددددة سددددهلة ممتعددددة و بددددارات جامعددددة مانعددددة واسددددتيها  للبحدددد  بلددددق   ندددداهللر  (27)الوضددددع
 .(22)غريب

بدة المجدهللهللي و  لدا رأ   ا  اللقنوع: ه وق  مؤلهات  نهيسة هب بابهاو هريهلل  مهيهلل و بلَّغت  إلا مرت 
 .(21)األلف م  الهجر  ه

و هلل َصُعَب حصر مؤلهات  وضدبطها  لدا ال دهللما  والمحدهللثي و مدع وهادر  المراجدع التدب ترجمدت لد و 
قتددابو و ددهللَّ لدد  الجلددتبا  ةهعددهللَّ لدد  البغددهللاهللع هددب ،هلليددة العددارهي   ريبددًا مدد  سددبعة وما دد

صدداحب  (23) 
نحو رمسة وثماني  وما ة قتابو  (24)و و هللا بروقلما البضا ة المرجا  أربعة وثالثي  وما ة قتاب

 لا رلك. و هلل التهرت مؤلهات  ورا تو وقثرت نسرهاو  -هيما أ لم -ولم يزهلل مرجع م  المراجع
 .(25)حتا مألت المقتباتو هال نقاهلل نجهلل مقتبة إالَّ وهيها أثر م  آثاره

 ومد و جدهللاً  قثيدر  ومؤلهاتد و الهندو  عجميد هدب ومؤلهداً  والهضديلة بدالعلم ملدهوراً  قا  ا  األهللنروع:ه 
 .(28)( هالهروع تهسيربد) اسم  التهر  هلل العفيم ال رآ  تهسير مؤلهات 
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و هالوسددا   بجمددعه المسددماو ولددرح اللددما   ه بالمر ددا ه  المسددماومدد  أ،ددم مؤلهاتدد : لددرح الملددقا  
ه  المسما الحصي  الحص  ولرحو الهقر نربة لرحومصطلحات أ،  األثر  لا ولرح اللها و 

ولرح اللاطبية هب ال را  و ولرح مرتصر الو اية هب اله د و وهدتح بداب العنايدة هو  الثمي  بالحرز
. لرم هب تح ي   العالَّمة الهاض  الليخ  بهلل الهتاح أبو غهلل  وأنجز الجز  األو  (20)بلرح الن اية 

 . (26) الحنهية طب ات هب ةالجنيَّ  األثمار ب  وهات . ول  
لَددا هر ددو ا مدد   ددا : هيصددح  ددو   لدد رهللَّ  و ددهلل   َ َأَنددا َرب ُقددُم األ 

 نسددبة أربابدداً  القدد  قددا  وا  أع و(29)
 برسددالة هوالحدل  ددي  هر دو  هقددا و هديقم الحقددم مد  الفدا،ر هددب أ طيتد  بمددا مدنقم أ لددا هأندا ومدا
 رلك.و وغير (17)ريراً  اا جزاه وأهاهلل هيها أجاهلل ههر و  إيما   بمهللَّ   م العو  هرَّ ه  ا،اسمَّ 
 دددا  العصدددامب هدددب وصددده : هالجدددامع للعلدددوم الن ليدددة والع ليدددة والمتضدددلع مددد  السدددنة النبويدددةو أحدددهلل  

 المهيدهلل  التد ليف وألدف وصديت  رامو  رقره والتهر جما،ير األ الم وملا،ير أولب الحهف واإلههام.
لدك هدب لقن  امتح  باال ترا   لا األ مة ال سيما اللداهعب وأصدحاب  وا تراضد   لدا اإلمدام ما

  .(12)هرسالة رلك هب فوألَّ  الصال  هب اليهلل إرسا 
 نهدا    لدا ي ملدتمل مجلدهللي  هدباإلمدام مالكهروايدة محمدهلل بد  الحسد ه  موطدأ  لدا لدرح لد  قمدا

 . (11)قثير  مسامحات الرجا  تن يهلل هب هي  أ  إال ولريهة وغرا ب لطيهة
 . (13)وسبب ل  رلك متا ب قثير 

 : أ و  : ه،را هلللي   لا  لو منزلت ا هدن  المجتهدهلل لدأن  أ  يبدي  ولق  اللوقانب ينتصر ل  ب ول
 . (14)ما يرالف األهلللة الصحيحة ويعترض  سوا  قا   ا ل   فيمًا أو ح يرًا ه

 التعصددب را حددة مدد  بعضددها هددب مددا ولددوال ولطيهددة هوا ددهلل  لددا حاويددة مهيددهلل  جامعددة قلهددا وتصددانيه 
 .(15)وأجوهلل أجوهلل لقا  المر،بب

 
 

 مسالمطلب الخا
 وفاته
 حدهللوهلل بهد،ددو أربدع  لدر  وألدفو و يد : 2724وقانت وهات  رحم  اا تعالا بمقة هدب لدوا  سدنة 

ددا بلددا ربددر وهاتدد   و(18)،ددد2744،دددو و يدد : 2728،دددو و يدد : سددنة 272 سددنة وهللهدد  بددالمعال . ولمَّ
و هدأقثر آالف أربدع يجمدع حاهد  جمدع لما  مصر صلوا  لي  بالجامع األز،در صدال  الغا دب هدب 

 . (10) دددددددددددددهلليرًا مدددددددددددددنهم إلمامتددددددددددددد  هدددددددددددددب العلدددددددددددددم والدددددددددددددهلل ي  رحمددددددددددددد  اا تعدددددددددددددالا ونهعندددددددددددددا بعلمددددددددددددد ت
 

 المبحث الثاني 
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 دراسة عن المخطوط الُمَؤلَّف
 

 المطلب األول
 مؤلفه إلىاسمه وتوثيق نسبته  

 
اته ت المصاهللر التب ترجمت لإلمام  لب ال ارع  لا أ  قتاب ه تطهيدر الطويَّدة بتحسدي  النيَّدة   

 تأليف اإلمام  لب ال ارع. ه،ب م  
 و هلل نسب ،را القتاب للليخ  لب ال ارع جما ة منهم: 

 .2/194إسما ي  بالا البغهللاهللع هب إيضاح المقنو :  -2
أسدما  المدؤلهي  هدب ،هلليَّدة العدارهي   اا ال سطنطينب الرومب الحنهدب مصطها ب   بهللو   -1

 .2/471: وآثار المصنهي 

 .250اإلمام  لب ال ارع وأثره هب  لم الحهللي ( صورلي  إبرا،يم  وتالع هب قتاب  )  -3
 

 المطلب الثاني
 أهميــة الكتاب والباعث على تحقيقه 

ددا قددا  القتدداب برطدد  ال ددهلليم والددرع يقثددر هيدد  الغلددط والتصددحيفو إرا مددا  ددور  ب وا ددهلل اإلمددال   لمَّ
رددا   مدد  تلددك المعاصددرو وقددا  لدد  مددا رقرنددا مدد  المي ددزات رغبنددا أ  نررجدد  بوجدد   جميدد و وَلددق    

 العيوبو وُمَحلَّا بما  ملنا هي  مما سنرقرهو ورلك تح ي ًا لما  صهللناه م : 
 إثرا  المقتبة اإلسالمية بنمارج م  تراثنا اله هب. -2
تو يددف لددبابنا  لددا ثمددار اجتهدداهللات العلمددا  العدداملي  مدد  أ متنددا الددري  َنه رددر بجهددهلل،مو  -1

 ونعتز  بعلمهم.

مددةو ورهددع الحددرج  نهددا هددب تعددهللهلل الحلددو  واألحقددام التددب إبددراز مفددا،ر التوسدديع  لددا األ -3
 يمق  للمقلف أ  يعم  بهاو ويأرر ما يراه مح  ًا لمصلحت  الهللينية والهللنيوية منها. 

َيحددل  للمقلددف أ  يأرددر بمددر،ب أع مجتهددهلل  -وا  قددا –ونحدد  ُنحددب  أ  نلهددت النفددر إلددا اندد  
هلللدياًلو وأقثدر اسدتجابة لموا دف الدورم والت دوت  م  العلما و هنننا َنحث   أ  يبح   مَّدا ،دو أ دوت

  تنزيهًا لتعب هلله    موا ع الل بهات.
 

 المطلب الثالث
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 منهجه في الرسالة 
لددم يبددي  لندددا منهجدد  الددرع سدددار  ليدد  وهددب الم هللمدددةو أل  مدد  طدددابع  -رحمدد  اا تعدددالا –المؤلددف

 ة .المؤلف أ  يبي   مل  هب م هللمت و و،را لم نلمس  هب تلقم الرسال
 ومددددددددددددددد  ردددددددددددددددال  اسدددددددددددددددت را نا للرسدددددددددددددددالة تبددددددددددددددديا  لندددددددددددددددا منهجددددددددددددددد  الدددددددددددددددرع سدددددددددددددددار  ليددددددددددددددد  و  

 وُتمث  بالرطوات ايتية:
أواًل: بهللأ المؤلدف هدب توضديح المسدا   التدب هللار  ليهدا الُمَؤلَّدفو بعدهلل م هللمدة مدوجز   جدهللًا اهتدتح بهدا 

 .  (16)رسالت  بالحمهلللة والصال   لا النبب 
 بالنية.المتعل ة سا   ثانيًا: بعهلل رلك بيا  المؤلف الم

 . (19)ثالثًا: يع ب المسألة برقر م   ا  بهاو مع بيا  الهلللي  
 . (37)رابعا: اتسمت تعلي ات  بوضوح العبار و وهب أماق  أررت برها ها 

رامسًا: م  منهج  استعم   بار  الترجيح والمر،ب المتبع. إر قا  لإلمام ال ارع هب ثنايا رسدالت  
ا  هدب موضدع التدرجيحو ومنهدا مدا قدا  هدب موضدع اإليجداز هدب بيدا  اردتالف آرا  ل و منها ما قد

العلمدا  هدب المسددألةو وقدا  يهددرهلل آرا ه بعبدار  )والحاصدد ( و )وحاصدل (و هددب اإللدار  إلددا رأيد  هددب 
 .(32)المرقور  آنهاً المسألة 

 سابعًا: قا  منهج  هب الن   م  المصاهللرو  لا نو ي :
ورواه العسدددقرع هدددب هاألمثدددا هو الن ددد  منددد و مثددد   ولددد : يدددرقر اسدددم المؤلدددف وقتابددد   ندددهلل  - أ

 .والبيه ب هب هلعب اإليما ه    أن  رضب اا  ن 
 ددا  الرَّاغددب: هالنيددة تقددو  مصددهللرًا يددرقر اسددم المؤلددف و ويهمدد  رقددر القتددابو مثدد   ولدد :  - ب

 واسمًا م  نويتو و،ب توج  ال لب نحو العم ه.
 المطلب الرابع

 أسلوبه في تأليف الرسالة 
 :يأتبهيما  اإلمام ال ارع هب ،ره الرسالة أسلوبيتضح 

 )تؤثر( يقتبها )توثر(. القلمة مث  وسطم  إس اط الهمز   -2
ب اؤه هللم  لب اليا  ،مز و -1  )الر اسة( يقتبها)الرياسة(. مث  اً ا ي وا 
اليدا  مثدد  قمدا ،دو الحدا  هدب  والحدروفبعد  وضدع الن داط  لدا  إلدا أحيانداً يهت دهلل المرطدوط -3

 )بجهل ( يقتبها)بحهل (و و)الجه ( يقتبها)الحه (.
ثددر  دد  السددلف أ أوحددهللي  نبددوع  أو آيددةالددهلللي  الددوارهلل هددب المرطددوط مدد   المؤلددفين دد   أحياندداً  -4

للها دهلل   إتمامداً تمام  وقمال  هب الهامش  ناقام  النصو لرلك رقر  أوولقن  غير تام  ين ل  صحيحاً 
قماالً   للمعنا. وا 
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 المطلب الخامس

 ـصادره في الرسالةم 
هددب رسددالت   لددا  ددهلل  مصدداهللرو ممددا يزيددهلل الرسددالة توثي ددًا  –رحمدد  اا تعددالا –ا تمددهلل اإلمددام ال ددارع

 و بواًل لهللت أصحاب االرتصاصو وم  المصاهللرالتب ا تمهلل  ليها : 
هإحيددا   لددوم الددهللي ه لإلمددام الغزالددبه ه ددهلل ا تمددهلل  ليدد  بلددق  قبيددرا ويفهددر رلددك مدد   -2

مدددا هدددب قثيدددر مددد  النصدددوصو هضددداًل  ددد  رلدددك استلدددهاهلله باإلمدددام ردددال  التواهدددل بينه
 الغزالب بي  الحي  وايرره.

 .حاهف زي  الهللي   بهلل الرحيم ب  الحسي  العرا بهترريج أحاهللي  اإلحيا ه لل -1

 بمحمددهلل بدد  إسددما ي  أبددالمسددما بدددهصحيح البرددارعه ل الجددامع الصددحيح المرتصددر ه -3
 .اا البرارع الجعهب  بهلل

 .هللاوهلل السجستانب األزهللع بسليما  ب  األلع  أبه لهسن  أبب هللاوهلل -4

 .بقر أحمهلل ب  الحسي  البيه ب هلعب اإليما ه ألبب -5

 .الحس  الهللار طنب البغهللاهللع بعلب ب   مر أبهسن  الهللار طنبه ل -8

 .بب ،ال  العسقرعه ألقتاب جمهر  األمثا ه -0

 
 المطلب السادس

 بيان منهج التحقيق ومصطلحاته 
 يق: منهجنا في التحق -أ   
 :يأتبهب التح يل بما  ناهالمنهج الرع اتبع إيجازيمق     

 لألولددا ندارمز و المرطدوطالحصدو   لدا نسدرتي  مد   ناوجد  اسدتطع بتوهيدل مد  اا  دز .2
 نداهب وصف النسخو ورمز  األص سبب جعلها  ناو و هلل بيا األص ،ب  لنا،ابحرف )أ( وجع

 . بحرف )ب( لألررت
 .ل  وا هلل اإلمال  الحهلليثةو وضبط متن  وهبنسخ المرطوط نا م .1
و وأحياندددًا ُنقمددد  اييدددة إرا هللت هيهددداوالسدددور  التدددب وُجددد اييدددةر دددم  إلدددا ال رآنيدددة اييدددات أحلندددا .3

 جا ت غير تامةو السيما إرا قا  هب إتمامها زياهلل  هب البيا .
 حيحي الصدددإلدددا المرويدددة  ددد  الصدددحابة والتدددابعي   وايثدددارالنبويدددة  األحاهلليددد   مندددا بعدددزو .4

المتعل ددة بهددرا الرصددوصو و نددهلل  ددهللم وجددوهلل اللهددف الددوارهلل هددب  األرددرتمصدداهللر والسددن  وال
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وأررت نقتهب برقر قلمدة هينفدره مدع و أحياناً  مع رقر اللهف آرربلهف  أررجناهالمرطوط 
رقددر ر ددم الجددز  والصددهحة  ا هددب رلددكنددبعالمصددهللر إلددار  إلددا روايددة الحددهللي  بلهددف آررووت

 . ور م الحهللي 

 . مر  ألو ق   لم  نهلل رقره لترجمة  نا  هب القتابو وجعلالمرقوري لأل الم ناترجم .5

هدددب قتابددد   ددد  بعددد  الصدددحابة والتدددابعي  المؤلدددف التدددب ن لهدددا  وايرا النصدددوص  أحلندددا  .8
 . المصاهللر المتعل ة بهرا الرصوص إلا األ مةوبع  

رجعنددا إلددا المصدداهللر التددب رقر،ددا المصددنف ون دد  منهدداو وهددب حالددة وجددوهلل زيدداهلل  هددب تلددك  .0
 لم يرقر،ا  منا برقر،ا هب الهامشو أو هب المت   نهلل الحاجة لرلك. المصاهللر

 بترتيدددددددددب المصددددددددداهللر هدددددددددب الهدددددددددامش حسدددددددددب الترتيدددددددددب الزمندددددددددب للمدددددددددرا،ب و،دددددددددو  ندددددددددا م .6
رلدددك  ندددا  رالهن(و هدددو الفا،ريدددةماميدددةإل)الحنهيدددةو المالقيدددةو اللددداهعيةو الحنابلدددةو الزيهلليدددةو ا

الدنص المدراهلل تح ي د  وتوثي د  مد  ،درا  انوجدهلل أو  م  مصدهللر معدي  مبالدر  اً نصَّ  لنا ن ألننا
 األردرترقر بعدهلل،ا المصداهللر ندرلدك بقلمدة )وينفدر( ثدم  ُنتبدعبدرقره ثدم  ن وم هننناالمصهللر 

 مرالهة ،را الترتيب. إلا إلار 

وضدددعنا  نددداوي  هر يدددة للرسدددالةو مددد  ردددال  مدددا احتدددوت  ليددد  هصدددولهاو وجعلنا،دددا بدددي   .9
 حاصرتي .

 ب أص  الترتيب .أب ينا القتاب  لا ما ،و  لي  ه .27

 ندا م إرالحهلليثدة ومدا  ليد  مدنهج البحد  العلمدب المعاصدرو  اإلمدال  وا هلل  ناالتزم .22
 اإلمدددال التدددب ورهللت هدددب الدددنص  لدددا النحدددو الدددرع تتطلبددد   وا دددهلل  األلهدددافبرسدددم بعددد  

 ا لقثرتها.رلك هب الهامش إلار لِ نُ ولم  ووغير رلك الر اسة( –و مث )الرياسة الحهلليثة

 

 : ز ومصطلحات التحقيقتفسير رمو  -: ب
 المقتبة ال اهللرية ببغهللاهلل.= نسرة األص  -
 .المهللرسة األحمهللية بمهللينة حلب)ب(= نسرة  -
  و)ب(. األص النسرتا = ،ب نسرة  -
 هللو  النسرة )ب(. األص النص هب  أوس طت= وجوهلل القلمة  -
 أثدراً ردف أو     د  وضدوحاً أالنص هب النسرتي و لق  هب نسرة )ب(  أوُطمست= وجوهلل القلمة  -

 بحي  يصعب  را ت .
 .األص تحرهت= ارتالف اللهف والمعنا هب نسرة )ب(    نسرة  -
 .األص تصحهت= ارتالف اللهف هللو  المعنا هب نسرة )ب(    نسرة  -
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النسدددخ  إحدددهللتالتدددب ي تضددديها السددديالو و ندددهلل الطمددد  هدددب  ي > <= لحصدددر الزيددداهلل  مددد  البددداحثَ  -
 ه الزياهلل .مما ي تضب ،ر األررتوالس ط هب 

 هب الهامش. لي   ناونبهوم  النسرتي السا ط والمطمو  والمقرر )(=لحصر  -
 ]  [= لحصر الزياهلل  م  نسرة )ب(. -
-    القريمة. ال رآنية اييات= لحصر 
 النبوية اللريهة. األحاهللي ))((= لحصر  -
    السلف م  الصحابة والتابعي . ايثاره   ه= لحصر  -

 هللار  النص. األص ق  صهحة م  صهحات  آررالمرطوط هب  أورال  امأر  أثبتناو هلل 
 

 المطلب السابع
 النسخ المعتمدة في التحقيق 

 بعددددددددددددددددهلل البحدددددددددددددددد  هددددددددددددددددب معفددددددددددددددددم ههددددددددددددددددار  المرطوطددددددددددددددددات العربيددددددددددددددددة والعالميددددددددددددددددةو  ثرنددددددددددددددددا 
 يأتب وصف  ام للنسرتي  التب ا تمهللنا  ليها هب التح يل: انسرتي  للمرطوطو وهيم ا ل

 ألم( وسبب ارتيار،ا ،و وضوح رطهاو و هلل رمزنا إليها بد)أ(:)ا النسخة األولى
 ال اهللرية ببغهللاهلل.: المقتبة مقانها 

 ( ألواحو هب ق  لوحة صهحتا . 8 ) :أوراقهاعدد 
 ( سطرًا . 15 ) :الصفحةعدد أسطر 

 جيهلل جهللًا. حالها:
 نوم رطها: النسخ .

الحمدددهلل ا العددددالم بالعمددد  والنيددددةو  ريم.رب  زهللنددددب  لمدددًا يددددا قددد بسددددم اا الدددرحم  الدددرحيمو" :تهابـــداي
 والصال  والسالم  لا رير البريةو و لا آل  وصحب  وتابعي  بحس  الطويةه.

 ددهلل هددرى  لددا يددهلل مؤلهدد  المهت ددر إلددا ربدد  البددارع  لددب ابدد  سددلطا  " :تهــا وناســخها وتاريخهــانهاي
مد  الهجدر  المصدطهوية  محمهلل ال ارع يوم الثالثا  رابع لهر ربيع األو  م   ام سبعة بعهلل األلف

 املنا اا  –ثم رتم رلك ب ول : )ُن لت م  رط مؤله   لا صاحبها األلوف م  الصال  والتحية. 
 بلطه (ه.

 -:أ،مها ألسباب أصالً اترار ،ره النسرة  آثرناو هلل 
أمدا مدا  قتب  ليها اسم الناسخ وتاريخ االنتها  مد  النسدخو بردالف النسدرة الثانيدة. ألنها .2

 رال  وصهها ههو م   بي  االست را .ُرقر م  
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وضوح رطها وجوهلل  حالهاو بينمدا قاندت النسدرة الثانيدة مدع وضدوح رطهدا إالَّ أنهدا قاندت  .1
 أ   جوهلل  منها.

 ) ب (:بد )الم اِبلة( التب رمزنا إليها يةثانالنسخة ال 
و  مصور  ضم  مجمو ة موجدوهلل  هدب المهللرسدة األحمهلليدة بمهلليندة حلدبو هيد  سدت ورمسد: مكانها

 .رسالة للمصنفو و،ره الرسالة ،ب الرسالة الثامنة م  ،ره المجموم
  ام(. 1886): رقمها

 ( لوحةو هب ق  لوحة صهحتا .22)عدد أوراقها: 
 ( سطرًا.29 ) :أسطر الصفحةعدد 

 ،د.2298جيهلل. و،و واضح م رو و و هلل قتبت سنة  حالها:
 النسخ. نوع خطها:

رب  زهللنب  لمًا يا قريم. تطهير الطوية بتحسي  النيدةو الحمدهلل  موبسم اا الرحم  الرحيه : :تهابداي
  ا العالم بالعم  والنية...ه.

هطيَّددددب اا أرزا ندددداو وحسَّدددد  أرال ندددداو ووه نددددا لتحصددددي  العلددددم الندددداهعو والعمدددد  الصددددالحو  :تهــــانهاي
 لا سيهللنا الم روني  باإلرالصو وحس  الراتمةو التب ،ب مطلوبة العوام والرواصو وصلا اا 

 محمهلل وآل  وصحب  أجمعي و والحمهلل ا رب العالمي ه.
ال توجهلل  ليها اسم الَناسخ وتاريخ االنتها  م  النسخو وُأ،ِم  هيها بع  الن داط  مالحظات أخرى:

  و الهمزات .
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 اللوحة األولا م  نسرة األص )أ(
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 الصهحة األرير  م  نسرة األص 
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 )ب( الصهحة األولا م  المرطوط
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 الصهحة األرير  م  المرطوط)ب(

 

 
 
 
 
 
 

 المبحث الثالث 
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 مسائل مختارة من الفقه المقارن  
 مجاورة مكةحكم 

 ارتلف العلما  هب حقم مجاور  مقة  لا مر،بي :
وأبدب سدعيهلل الردهللرعو وجدابر  ،ريدر و أبدبوروع رلدك  د : و اسدتحباب مجداور  مقدة المذهب األول:
واليد  ر،دب:  ب   مرو واب   با و و طا  و وسعيهلل ب  جبيرو و لب ب  الحسي .ب   بهلل ااو وا

 .(31)يوسفو ومحمهلل)م  الحنهية(و والزيهللية وأبواللاهعبو واحمهللو 
 واحتجوا بما يأتب :

نًا  . ول  تعالا : 2 ر  َجَعل َنا ال َبي َت َمثَاَبًة ِللنَّاِ  َوَأم   .  (33)واِ 
وال  أرددرتمددر  بعددهلل  إليدد و ويتددرهللهللو  إليدد نددا يثددوب النددا  وجدد  الهللاللددة: أع جعلددت مقددة مقا

 وهب ،را هللاللة  لا استحباب الجوار بمقة. م  الترهللهللو أهض الجوار  أ لك 
ار  اا  وأحبواا انك لرير ار  اا )) مقة ب ول :  مراطباً     النبب  صحَّ  .ما1

تُ  أنبإلا ااو ولوال  ِرج   . (34) (( تُ ج  رَ منك ما رَ  ُأر 
لمقدة يددهلل   لدا اندد  يحدب المقدد  هيهدا ومجاورتهدداو ومدا قددا   مراطبدة النبددب  أ وجد  الهللاللددة: 

 جوار مقة مستحب . إ   القهار أررجوهو و،را يهلل   لا أل إالَّ رروج  
 

 لمقدددددددة:  .مدددددددا روع  ددددددد  ابددددددد   بدددددددا  رضدددددددب اا  نهمدددددددا  دددددددا : )  دددددددا  رسدددددددو  اا 3
وم  بلهلل واحبك  أطيبكما  ))  .(35)((منك ما سقنت غيرك  أررجونبمب  و  أ ولوال  إلبَّ

 مقة.  لا استحباب مجاور  ح ب  النبب وج  الهللاللة: و،را هلللي  واضح صرَّ 
صددال  هيمددا  ألددفمدد   أهضدد صددال  هددب مسددجهللع ،ددرا  )). ولدد   ليدد  الصددال  والسددالم: 4

 . (38)((المسجهلل الحرام  إالَّ سواه م  المساجهلل 
مجددددداور  لبيددددت اا الحددددرام  لددددا غيددددره مددددد  ال أهضددددليةوجدددد  الهللاللددددة : هلل  الحددددهللي   لددددا 

صدال   ألدفالصدال  بد  تعدهلل  ما دة  أ والا رلك اتهدل اله هدا   لدا  وب  االستثنا لوروهلل  االمساجهلل
 مما يهلل   لا استحباب المجاور  . وهيما سواه م  المساجهلل

مدد  طدداف بالبيددتو وصددلا رقعتددي  قددا   ))ي ددو :  اندد  سددمع النبددب  . دد  ابدد   مددر 5
 .  (30)(( قعتل ر بة

لها مقانة  أ الصالحة هب مقة يهلل   لا  لإل ما ترتب الثواب الجزي   إ وج  الهللاللة : 
قدددا  بجدددوار مقدددة  إرا إالالمهللاومدددة  ليددد   اإلنسدددا الجزيددد  ال يسدددتطيع  األجدددرقبيدددر   ندددهلل اا و،دددرا 
 هاستحب مجاورتها .
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 ومقدة هصدامرمضدا  ب أهللركمد  )) دا : .   ابد   بدا  رضدب اا  نهمدا  د  النبدب 8
وقتدب اا لد  بقد  يدوم  تدل  ولدهر رمضدا  هيمدا سدوا،ا ألدفقتدب لد  ما دة لد   و ام من  مدا تيسدر

 قد  وهدب وحسدنة يدوم قد  وهدبو وقد  يدوم حمدال  هدر  هدب سدبي  اا ر بةو وقد  ليلدة  تدل ر بدةو
 .(36)(( حسنة ليلة

مسددلمي   لددا هددب مقددة هللاهددع لل األ مددا المترتددب  لددا ،ددره  األجددر،ددرا  أ وجدد  الهللاللددة : 
 مجاور  مقة والمقو  هيها . 

ندددد  يتيسددددر هيهددددا مدددد  الطا ددددات مددددا ال يحصدددد  هددددب غير،ددددا مدددد  الطددددواف وتضددددعيف أ .0
 . (39)الصلوات والحسنات 

 : قرا،ة مجاور  مقة .المذهب الثاني
 وروع رلك    :  مر و واب  مسعوهلل و وسعيهلل ب  المسيب و واللعبب .  
 . (47)واالمامية  حنيهة و ومالك و أبووالي  ر،ب :  

 واحتجوا بما يأتب :
يلحدهلل رجد  مد   دريش بمقدة يقدو   ليد  نصدف  دراب  )). ول   لي  الصال  والسدالم : 2
 . (41)هرواه احمهللو ورجال  ث اته ا  الهيثمب:  و(42)((العالم ... 

ال بيحددة يددهلل   لددا هفا ددة العمدد   األ مددا ترتددب مثدد  ،ددرا الددوزر  لددا  إ وجدد  الهللاللددة : 
وهب ،را هللليد   لدا قرا،دة مجداور  المقدا  الدرع تضدا ف هيد   ورا المقا  ومضا هت هب ، السيئ

 السي ات قما تضا ف هي  الحسنات . 
 اا حدرم هدب  تد  م  وج   ز اا  لا النا  أ تا إ )). ول   لي  الصال  والسالم: 1

 .(44)((الجا،لية (43)برحو   ت  أو  اتل  غير  ت  أو
 مد  ارتقبد  هدب غيدر وأ تدا  نهلل اا وا ثدر  أ بحهب مقة  سيئالالعم   إ وج  الهللاللة: 

ههب مجاور  ،را المقا  مضا هة للسي ات ممدا  وغير معصوم هال يرلو م  الرطأ واإلنسا  ومقة
 و،را هللا   لا قرا،ية مجاور  مقة. واالحتراز  ن  اإلنسا ال يستطيع 
تددرك الجددوار بهددا مراهددة  .لمددا قانددت الددرنوب بهددا تتضددا ف   وبتهددا آثددروا السددالمة هددب3

 . (45)مواه ة الرنوب التب تتضا ف   وبتها 
 .(48)والمقو  والمجاور  هيها إليهاهيقره الهجر   مقة ليست بهللار ،جر  و إ .4
 لا نية الحج والرجوم منها و واالحوط ،و تدرك مجاورتهدا لمدا  إليهاالنا  يرحلو   إ .5

التبدرم والملد  مد  تدوارهلل مدا يردالف  اإلنسدا بدع ط إرهيها م  مراهة تعري  النه   لا الرطر و 
،ددواه هددب المعيلددة وزيدداهلل  االنبسدداط المردد  بمددا يجددب مدد  االحتددرام لمددا يقثددر تقددرره  ليدد  ومهللاومددة 

 . (40) إلي نفره 
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  ورطددددددا  آهللم بنددددددب قدددددد ))محدددددد  رطددددددأ قمددددددا  ددددددا   ليدددددد  الصددددددال  والسددددددالم:  اإلنسددددددا .8
الو   ف  لددا مددا روع  دد  ابدد  مسددعوهلل والمعاصددب تتضدداو  (46)((التوابددو  الرطددا ي  ريددر و  وا 

 . (49)للتغليط و،و الع اب  اً و هيقو  سبب وأغلف أهحشهب حرم اا  أنهاهال لك 
 

 الترجيح: 
ل و   االمر،ب األو  الرع هلل   لا استحباب المجاور  بمقة ،و الراجح أ والرع يبهللو لب 

 تهللت ورلهها مم  يُ  األمةو  م  سلف  هلل جاور بها رال ل ال يحص وألن التب استهلللوا بهاو  األهلللة
يغلدب  لدا فند  الو دوم  أ  إال: يستحب المجاور  بمقة  بأن ن  يمق  الجمع بي  ال ولي  أب و مع 

امد   لدا  إرا أمداحوط تدرك مجاورتهداو ألبعضهاو ها  غلب  لدا فند  هدا أوالمرمومة  األمورهب 
لمدددا هيهدددا مددد   اتحب لددد  مجاورتهدددابعضدددها هيسددد أوالمرمومددة  األمدددورنهسدد  وفددد  انددد  لددد  ي دددع هدددب 

 الجزي . واألجرمضا هة الحسنات 

 
 

 المبـحث الرابـع
 النـص المحـقـق 

 تطهير الطوية بتحسين النية
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 رب زهللنب  لمًا يا قريم

الحمهلل ا العالم بالعم  والنية والصال  والسالم  لا رير البرية و لا ال  وصدحب  وتابعيد  بحسد  
 طوية. أما بعهلل : ال

 >حديث "نية المؤمن خير من عمله" <
و و دددا  العرا دددب: رواه (57)ه ددهلل ورهلل ))نيدددة المدددؤم  ريدددر مددد   ملددد ((  ددا  الزرقلدددب: سدددنهلله ضدددعيف

الطبراندب مدد  حددهللي  سدده  بدد  سددعهللو ومدد  حددهللي  النددواا  بدد  سددمعا  وقال،مددا ضددعيف
و (51)  (52)

 انتها.
ولهفد  ))نيدة -رضدب اا  ند –اإليمدا   د  اند   ورواه العسقرع هب األمثا  والبيه ب هب لعب 

و وهب روايدة زيداهلل  ))وا  اا  دزَّ وجد  ليعطدب للعبدهلل  لدا نيتد  مدا ال (53) المؤم  ابلا م   مل ((
 .  (54)يعطي   لا  مل (( 

 .(55)والحاص  أ  ل  طر ًا يت وت بمجمو ها ويرت ب إلا هللرجة الحس  
 (58)لعمل<>استشكال ودفعه وأوجه تفضيل النية على ا
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ثم ال لك أ  العمد  بدهللو  النيدة ال ريدر هيد  هيلدق  الحدهللي  بأند  يلدزم مند  تهضدي  اللدب   لدا  
 نهس  وغيرهو  هأجابوا  ن  بأجوبة منها:

أ  هريره ليست بمعنا أهع  التهضي  وأ  المعندا بنيدة المدؤم  ريدر مد  جملدة الريدرات قمدا أ   
  أحلددا مدد  الردد  والصدديف أحددر مدد  اللددتا و و،ددو  ملدد  مدد  جملددة المبددرَّاتو وأندد  مدد   بيدد  العسدد

هيدد  أصدد  الملددارقة بوجدد و وال ريددب أ   رضددعيفا إر مثدد  ،ددره األ اويدد  إنمددا ي ددا  هيمددا ال يتصددو 
النية قما أنها م  الريرات هقرا العم  م  الريدراتو هدال يهيدهلل القدالُم زيداهلل  إهداهلل و هدال ينبغدب حمد  

 .(50)الحهللي   لي 
و  دزم (56)يعوهلل لقاهر معهوهللو و،دو السدابلو لبندا   نطدر  ]أو[ حهدر ب دراً  أ  ضمير ) مل ( :ومنها 

 مسلٌم  لا بنا ها أو حهر،او لقن  بعيهلل لهفًا ومعنا.
أما لهفًا هلعهللم الهللاللة  لا المرجع هب القالمو هيصير م  باب التعمية واأللغازو و،دو مردٌ  هدب  

  .اإل جاز وغير مناسب لقالم م  يبي   للنا و هينزه  ن
مددا لعددهللم   وأمددا معنددا هنندد  ال ريددر هددب  مدد  القدداهر إمددا لعددهللم لددرط صددحة العمدد  و،ددو اإليمددا و وا 

ا ترا  حس  النيَّة ب . مع أ  المعنا المرقور  لا ت هللير يرجع الضمير إلا المدؤم  ُيههدم بطريدل 
مد   (87)[ريرًا م   م  المدؤم و هبداألولا أ  تقدو  ]ريدراً  (59)البر،ا و هن  نية المؤم  إرا ]قانت[

  م  القاهر.
نعمو مههومُ : أ   م  القاهر ريٌر م  نيت و و،و قرلك هدن َّ اا ليؤيدهلل ،درا الدهللي  بالرجد  الهداجرو 

 و،را األمر هب المناهل فا،ر.
 ومنها: أ  نية المؤم  رير م  ريار  مل   لا ت هللير مضافو وسبل أن  ال إهاهلل  تحت .  

  ريب مما ت هللم. ومنها أ  نية رير نالئ م   مل و و،و
ومنها: أ  نية المؤم  رير م   مل  بال نيدةو وهيد  أند  ال ريدر هدب  مد  بدال نيدةو هقيدف تقدو   

 النية ريرًا من ؟ وفا،ر الترجيح للملرقي  هب أص  الرير.
النيددة أهضدد  مدد  ايرددر الددرع وجددهلل منهددرهللًا لهددا )أو م رونددًا  -و،ددو–ومنهددا: أ  أحددهلل جز ددب العمدد   

 [ رير م  تلك الما،ية.  1أ/2،ره الما،ية ]بها(. وحاصل  أ  
والمعنددُب بدد  أ  قدد  طا ددة تنددتفم بنيددة و مدد و قانددت النيددة مدد  جملددة الريددراتو وقددا  العمدد  مدد  
جملدددة الريدددراتو ولقددد  النيدددة مددد  جملدددة الطا دددة ريدددر مددد  العمددد و أع لقددد  واحدددهلل منهمدددا اثدددر هدددب 

 . (82)الم صوهللو واثر النية أقثر م  اثر ]العم [
ة المددؤم  ريددر مدد  جملددة طا تدد  ريددر مدد  العمدد  الددرع مدد  جملددة طا تدد و والغددر  أ  همعندداه نيدد

للعبهلل ارتيارًا هب النية وهب العم و ههما  مال  والنيدة مد  جملدة رير،مدا ههدرا معنداه و وأمدا قونهدا 
حًا  لا العم و هلما سيأتب.  ريرًا وُمَتَرج 
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حة للعمدد    تددار و قمددا هددب العبدداهللات المسددت لة مدد  ومنهددا: أ  النيددة ريددر مدد   ملدد و لقونهددا ُمَصددح 
الصال  والصوم ونحو،ماو وم يدهللٌ  للثدواب تدار و قمدا هدب لدروط العبداهللات مد  نحدو الوضدو  وسدتر 

 أررت قما هب المباحات. (81) العور و وُمَحس نة ]تار [
 وحاصل  أ  النية ،ب إحهللت جز ب العباهلل و ههب تتو ف  ليها تو ههدا  لدا العمد  و،دب ريرُ،مداو 

 ويتو ف نهع العم   ليها هللو  العق .
 دهلل   – (83)ومنها: أ  مقانها مقا  المعرهة ا نب  لدب المدؤم و  دا  سده  بد   بدهلل اا التسدترع 

[–اا سره العلب  وألرف  نهلله م   لب  بهلله المدؤم و قمدا اند   (84): ما رلل اا تعالا مقانًا]أ زَّ
و هما نلأ مد  أ دز  األمقندة  و(85)ما أ طا قرامة للرلل أ زَّ  نهلله م  معرهت  هجع  األ زَّ لأل ز 

 يقوُ  أ زَّ مما نلأ م  غيره.
 .(88) ا : َهَتِع   بهلٌل ألغ  المقا  الرع ،و أ ز  األمقنة  نهلله تعالا بغيره سبحان 

 .(80)وهب حهللي  ))أنا  نهلل المنقسر   لوبهم والمنهللَِّرسة  بور،م(( 
 إلعار برلكو انتها .  (86)نب  لُب  بهللع المؤم (())وما وسعنب أرضب وال سما بو ولق  وسع 

وحاصددل  أ  النيددة مدد   مدد  البدداط  و،ددو أهضدد  مدد   مدد  الفددا،رو ويؤيددهلله مددا ورهلل هددب الحددهللي  
و وي وي  حدهللي  (07)ونياتقم(( (89)))إ  اا ال ينفر إلا صورقم وأ مالقم ]ولق  ينفر إلا  لوبقم[

 .(02)الجسهلل(())أ  هب الجسهلل لمضغةو إرا صلحت صلح لها سا ر 
  َيَناَ  اللََّ  ُلُحوُمَها َواَل هلِلَماُؤَ،ا َوَلِق  َيَناُلُ  التَّ  َوت ِمنُقم  لَ و ا  تعالا:  

و،ب صهة ال لب و،دو  (01)
 . (03)صلة إلا الرير وانصراه     الهوت وا  راض     الهللنيا وغاية الحسنات

 
  مد  حرقدات الجدوارحو ثدم يجدب هم  ،را الوج  نجيب أ  يقدو  أ مدا  ال لدب  لدا الجملدة أهضد

راهلل  ل . ومنها أ  النيدة ال  أ  تقو  النية وجملتها أهض ا ألنها  بار     مي  ال لب إلا الرير وا 
(05) (04)يلوبها الريا  و هلل يرالط و ولرا ورهلل ))الصوم لب وأنا اجزع ب ((

  

ليد  الدهللر  ثدم  لَّمد  رأت إ رابيًا لم يحسد  الصدال  هحمد    –رضب اا  ن   –و و هلل ورهلل أ   مر 
[ ثانيًاو هلما هرى م  صالت   ا : ه،ره أحس  أو اأُلُولاو  1ب/1قيهية الصال  وأمره با  يصلب ]

رضب اا  ن   –ه ا  ب  اأُلُولا هننها قانت رالصة ا وأما ،ره هم  روف الهللر  و هيبتسم  مر 
 .(08)ه –
ر م   ملد و بردالف المنداهل هدا   ملد  ومنها أ  نية المؤم  لوجوهلل اإلرالص والصهللل هيها ري 

 .(00)رير م  ب يت  أع هب الصوت
ومنها أ  النية بانهراهلل،دا تصدير  بداهلل   ويترتدب  ليهدا الثدواب بربدر ))مد  ،دم بحسدنة هلدم يعملهدا  

و برددالف العمدد  هاندد  ال يترتددب  ليدد  الثددواب إال بالنيددة لربددر ))إنمددا األ مددا  (06)قتبهددا اا  نددهلله((



 مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية
ISSN:1702-8716 

9002آذار   – األولالعدد  – ولالمجلد األ  

 

961 

يةـسين النـوية بتحـهير الطـتط  

و ولدو،م أ  العمد  ريدر منهداا (67)وال معارضة  ول  ))وم   ملها قتبت لد   لدر ((و (09)بالنيات((
ال  قتابة العلدر ليسدت  لدا العمد  وحدهلله بد  معهدا بد  بهدا هننهدا لدرط لصدحت  و،دو لدي  لدرطًا 
لصدددحتهاو هلوال،دددا لمدددا قدددا  لددد  وجدددوهلل أصددداًل ويثددداب  لدددا النيدددة المجدددرهلل . روع أ  رجددداًل هدددب بندددب 

  هددب مجا ددة ه ددا  هددب نهسدد : لددو قددا  ،ددرا الرمدد  طعامددًا لددب ل سددمت  بددي  إسددرا ي  مددر بقثبددا  رمدد
> اا َ ِبَ  صدهلل تك ولدقر حسد  صدنيعك وأ طداك  (62)اله را و هأوحا اا إلا نبيهم    ل : ))>إ َّ

 .(61) ثواب ما لو قا  طعامًا هتصهلل ت ب ((
صدلا  –هدب حيدا  النبدب  ا رأت  سدقره تعفيمدًا وتمندا أند  لدو قدا وقرا ما و ع لبع  الملوك لمَّ  

 لجا،هلل هب رقاِبِ  مع جملة أصحاب و هرأت هب النوم ان   ب  من  وأ طب ثواب . –اا  لي  وسلم 
رؤيت هب المنام ه ي  لهدا: مدا هعد  اا بدك؟ ه الدت  (63)ون   األستار أبو ال اسم ال ليرع أ  زبيهلل  

نها دك  ليهداو ه الدت: ،يهدات  : غهر لبو ه ي : لها بقثر   مارتك ايبار والبدرك هدب طريدل مقدة وا 
نما نهعنا النيات  .(64)ر،ب رلك قل  إلا أرباب األموا  وا 

هدب المعصدية اند  لدريك المنهدل هيهدا هدب الدوزرو  لو هلل جا  هب م  تمنا أ  لو أصاب مدااًل ينهد 
ريد و أو : أ  ال ات  والم تدو  هدب الندارو وبديَّ   لَّدة الم تدو  اند   صدهلل  تد  أ (65)وورهلل هب الم اتلي 

 أراهلل الريا . 
و هلل و دع اإلجمدام  لدا إثدم المجدامع امرأتد   لدا  صدهلل أنهدا غير،داو بردالف المجدامع غير،دا  لدا 
 صهلل أنها ،ب. و لا إثم المصلب المتوضئ  لا ف  أن  ُمحهلل  برالف الُمحهلل   لدا فد  أند  

 متوضئ.
 ومنها أ  النية   هلل إلا ما ال نهاية ل  والعم  محصور. 
تب دددا مسدددتمر  بردددالف العمددد  هاندد  ين طدددع بدددالموتو ولدددرا  يددد : ه إ  هللردددو  الجندددة  وحاصددل  أنهدددا 

بهضددل  تعدددالا وهللرجاتهدددا بحسدددب األ مدددا  والرلدددوهلل بالنيددةو وهللردددو  الندددار بعهلللددد  سدددبحان  وهللرقاتهدددا 
 .(68)بم ابلة األ ما  ورلوهلل،ا بالنيةه 

  
  >ِلَم ال ُيعذِِّب اهلل الكفار مدة من الزمن بمقدار كفرهم<

ينددهللهع اإللددقا  الملددهور و،ددو أ  القدداهر إرا  دداش سددبعي  سددنة هددب القهددر هم تضددا فددا،ر وبدد   
[  أقثر م  رلكو هأجيب با  رلوهلله با تبار نيت  الربيثة اند  لدو  داش  3أ/3العهلل  ان  ال ُيعرَّب ]

 ابهلل ايبهللي  لقا  مستمرًا  لا وصف القاهري  والمناه ي .
 وبدد  بحسدد  نيددة المددؤم  مدد  اندد  لددو  دداش ابددهلل ايبددهللي  نعددم رلددوهلل المددؤم  ال يندداهب الهضدد  لقدد   

 .(60)لقا  مستمرًا  لا توحيهلل رب العباهلل
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 >فضيلة النيَّة في الكتاب والسنة<

 ،را ومما يوضح لك هضيلة النية ما ورهلل هب هضلها م  القتاب والسنةو  ا  تعالا:  
  َو َ ]َواَل َتط دددُرهلِل الَّدددِري ُ هَددد ُ  َربَّهُدددم ِبال َغدددهلَلا ِ  (66)[َيدددهلل  َوال َعِلدددب  ُيِريدددهلُلوَ  َوج 

والمدددراهلل بتلدددك اإلراهلل  ،دددب  (69)
ِلِصدديَ  لَددُ  الددهلل ي َ النيددةو و ددا  تعددالا:  ُبددهلُلوا اللَّددَ  ُمر  َوَمددا ُأِمددُروا ِإالَّ ِلَيع 

و أع: مرلصددي  الطا ددة (97)
 بحس  النية.

)إنمددا األ مددا  وهددب الحددهللي  المتهددل  لددا صددحت  و ددهلل  ددا  العلمددا  األ ددالم ،ددو ُثلددُ  اإلسددالم ) 
نمددا لقدد  أمددرع  مددا نددوت همدد  قانددت ،جرتدد   إلددا اا ورسددول   -أع بغيتدد  هددب ،جرتدد -بالنيددات وا 

و ومددد  قاندددت ،جرتددد  إلدددا هللنيدددا يصددديبها أو امدددرأ  -أع ههجرتددد  م بولدددة-ههجرتددد  إلدددا اا ورسدددول  
 . (92)((-أع ههجرت  مرهللوهلل   لي -يتزوجها ههجرت  إلا ما ،اجر إلي  

دهَّي  وروت احمهلل م  ح هللي  اب  مسعوهلل ))أقثر لههللا  أمتدب أصدحاب الهُدُرشو وربَّ  تيد  بدي  الصَّ
 .(91)اا ا لم بنيَّت ((

وروت الدددهللار طنب مددد  حدددهللي  انددد  بنسدددناهلل حسددد  ))أ  العبدددهلل ليعمددد  أ مدددااًل حسدددنة هتصدددعهلل بهدددا  
بمدا هيهدا المال قة هب صحف  مرتمة هتل ا بدي  يدهللع اا هي دو : ال دوا ،دره الصدحيهة هننهدا لدم يدرهلل 

وجهبو ثم يناهللع المال قة اقتبدوا لد  قدرا وقدرا هي ولدو : يدا ربندا اند  لدم يعمد  لدي ًا مد  رلدك هي دو  
 .(93)اا تعالا: انَّ  نواه انَّ  نواه((

ددا رددرج رسددو  اا   هددب  -صددلا اا  ليدد  وسددلم  -وقددرلك هددب حددهللي  اندد  رواه البرددارع وغيددره لمَّ
امددًا مددا  طعنددا واهلليددًاو وال وط نددا موط ددًا يغدديف القهددارو وال أنه نددا غددزو  تبددوك  ددا : ))إ  بالمهللينددة أ و 

نه ددًةو وال أصددابتنا مرمصددةو إال لددرقونا هددب رلددك و،ددم بالمهللينددةو  ددالوا: وقيددف رلددك يددا رسددو  اا 
 . (94)وليسوا معنا؟  ا : حبسهم العرر هلرقونا بحس  النية((
ة أن  استأجر أجيرًا للغزو وسدمَّا لد  ثالثدة وروت أبو هللاوهلل بنسناهلل جيهلل م  حهللي  أبب يعلا ب  أميَّ 

: ))مدا أجدهلل لد  هدب غزوتد  ،دره هدب الدهللنيا وايردر  إال -صلا اا  ليد  وسدلم  -هللنانير ه ا  النبب 
 .(95)هللنانيره التب سمَّا((

َسددُف بهددم  -صددلا اا  ليدد  وسددلم  -وهددب حددهللي  مسددلم  دد  أم سددلمة ))أ  النبددب   رقددر جيلددًا ُير 
 .(90): يا رسو  اا يقو  هيهم المقره واألجير؟ ه ا : يحلرو   لا نيَّاتهم((ه لتُ  (98)بالبيهللا 

وهب حهللي  أبب ،رير  رواه اب  ماجة ))م  تزوج  لا امرأ   لا صهللال  و،و ال ينوع أهللا ه ههو  
[ وريح  أطيب م  المسكو  3ب/4. وهب حهللي  مرس  ))م  تطيَّب ا جا  يوم ال يمة ](96)زا ((

 .(99)اا جا  يوم ال يمة وريح  انت  م  الجيهة(( وم  تطيب لغير
 <بالنيَّة االمعاصي ال تتغير عن موضوعاته>
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ثم ا لم أ  المعاصب ال تتغير    موضو اتها بالنية هال ينبغب أ  يههم الجا،دُ  رلدك مد   مدوم 
 دة و هديف  أ  المعصدية تن لدب طا(277)))إنمدا األ مدا  بالنيدات(( –صلا اا  ليد  وسدلم  - ول  

بالنيددة قالددرع يغتدداب إنسددانًا مرا ددا  ل لددب غيددرهو أو يطعددم ه يددرًا مدد  مددا  غيددرهو أو يبنددب مهللرسددًة أو 
 ههرا قل  جه . (272)مسجهللًا أو رباطًا بما  حرامو و صهلله ب  الرير

والنية ال تؤثر هب إرراج     قون  فلمًا و هللوانًا ومعصية ب   صدهلله الريدر باللدر  لدا ردالف  
ررو ها   رهد  ههدو مغداير لللدرمو وا  جهلد  ههدو  داص  بجهلد ا إر ))طلدب م تضا اللرم لٌر آ

. والريدرات إنمدا ُيعدرف قونهدا ريدرات باللدرمو هقيدف يمقد  أ  (271)العلم هريضة  لا قد  مسدلم((
 يقو  اللر ريرًا؟ ،يهات!!.

را  لم اله ير برلك و   هلل ا ولرلك  ا  بع   لما نا: هم  تصهللل بما  حرام ويرجو الثواب قهرو وا 
 .(273)ل  قهر أيضًا ه

 

 
 >خطورة الشهوة والهوى<

نمدا المددرو ج لددرلك  لددا ال لددب رهدب اللددهو  وبدداط  الهددوتو هددا  ال لدب إرا قددا  مددا اًل إلددا طلددب   وا 
 الجاهو واستمالة  لوب النا و وسا ر حفوف النه و توس  الليطا  ب  إلا التلبي   لا الجا، .

صدية أ فدم مد  الجهد   يد : يدا أبدا محمدهلل ،د  تعدرف لدي ًا وقرلك  ا  سه : همدا ُ صدَب اُا بمع 
.  ددا  حجددة اإلسددالم: هو،ددو قمددا  ددا ا ال  الجهدد  (274)الددهلل مدد  الجهدد ؟  ددا : نعددم الجهدد  بالجهدد ه

 ؟!  (275)بالجه  يسهلل بالقلية باب التعلمو هم  يف  بنهس  ان   الم هقيف يتعلم
 >مدح العلم وذم الجهل< 
لدددمو ورأ  العلدددم: العلدددم بدددالعلمو قمدددا أ  رأ  الجهددد : الجهددد  وقدددرلك أهضددد  مدددا أطيدددع اا بددد  الع

العلددم الندداهع مدد  العلددم الضددار الددتغ  بمددا أقددبَّ  ليدد  النددا  ِمددَ  العلددوم  مبالجهدد و وا  مدد  ال يعلدد
 المزررهة التب ،ب م  وسا لهم إلا الهللنياو ورلك ،و ماهلل  الجه  ومنبع هساهلل العباهلله. 

معددرورو إال إرا قدددا   ريددب العهدددهلل  ر ددد  جهدد  ههدددو غيددوالم صددوهلل أ  مدد   صدددهلل الريددر بمعصددية 
 باإلسالمو ولم يجهلل بعهلل مهلًة للتعلم. 

َلُمددوَ    ددا  تعددالا:    ِر ِإ  ُقنددُتم  اَل َتع  ددَ  الددر ق  ددَأُلوا  َأ،  َهاس 
و ]و ددا  النبددب صددلا اا  ليدد  وسددلم: (278)

جهلد و وال للعدالم  و هدال يحد  للجا،د  أ  يسدقت  لدا(276)  (270)))ال يعرر الجا،   لا الجه (([
 أ  يسقت  لا  لم .
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 >علماء السوء<
ببنا  المساجهلل والمهللار  بالمدا  الحدرام قت در ب  لمدا  السدو   (279)وت رب م  ت رب م  السالطي  

،ممهدم  لدا ممددارا   (227)بتعلديم العلدم للسدهها  واأللددرار والملدغولي  بالهسدل والهجدورو ]ال اصددري [
تمالة وجددوه النددا  وجمددع ُحَطدددام الددهللنيا وارددر أمددوا  السدددالطي  واسددد (222)العلمددا  ومجاهلللددة السددهها 

[ إرا تعلمدددددوا قدددددانوا  طدددددام طريدددددل اا واندددددته  قددددد   4أ/5واليتددددداما والمسددددداقي و  دددددا : ،دددددؤال  ]
م  بلهللت  نا بًا    الهللَّجا و يتقالب  لا الهللنياو ويتبع الهوت ويتبا هلل    الت دوتو  (221)واحهلل]منهم[

العلدم إلدا مثلد   (224)و ثدم  دهلل ينتلدر ]رلدك[(223)هللت   لدا حدب الدهللنياويستجرعُ  النداُ  بسدبب ملدا،
ووبددا   (228)اللددر وأنددوام المعاصددبو ويتسددل  ]رلددك[ (225)وأمثالدد  ويترروندد  أيضددًا آلددة ووسدديلة]هب[

جميع  يرجع إلا المعل م الرع  لَّم  العلم مع  لم  بهساهلل نيَّت  و صهللهو وملا،هللت  أنوام المعاصب 
مطعم  وملرب  وملبس  ومسقن  ومقتسب  هيموت ،را العالم ويب ا آثار لر ه م  أ وال  وأهعال  هب 

 مات وماتت مع  رنوب .  (226). وطوبا لم  ]إرا[(220)منتلرً  هب العالم ألف سنة مثاًل]وألهب سنة[
 (217)و هلل  صهللت برلك نلدر ] لدم[ (229)ثم العجب م  جهل  حي  ي و : ))إنما األ ما  بالنيات((

نمدا  صدهللت بد  أ  يسدتعي  بد   لدا الهللي و ها  استعمل   ،و هب الهسداهلل هالمعصدية مند  ال مندبو وا 
 الرير.

ياسدة واالسدتتبام والتهدارر بعلدو  العلدم يحسد  رلدك هدب  لبد و واللديطا  بواسدطة حددب   وأمدا حدب الر 
ياسة يلب   لي . وليت لعرع ما جواب   مَّ  و،ب سديهًا ل داطع الطريدل وا دهلل لد  ردياًل وأسدبابًا  الر 

و (212)سدددتعي  بهدددا  لدددا م صدددوهللهو وي دددو  إنمدددا أرهللت البدددر  والسدددرا  والترلدددل بدددأرالل اا تعدددالاي
باط وال و  للغدزا  هدب  و صهللت ب  أ  يغزو بهرا السيف والري  هب سبي  ااو ها  إ هللاهلل الري  والر 

 سبي  اا م  أهض  ال رباتو ها  ،و صره  إلا  طع الطريل ههو العاصب.
   لددا أ  رلددك حددرام مددع أ  السددرا  ،ددو أحددب األرددالل إلددا اا تعددالا. هليددت و ددهلل اجمددع اله هددا 

لعرع ِلَم ُحر م ،را السرا  ولم وجب  لي  أ  ينفر إلا  رينة الحا  م  ،را الفدالمو هدنرا الح لد  
م   اهللتد  اند  يسدتعي  بالسدالح  لدا اللدرف هينبغدب أ  يسدعا هدب سدلب سدالح  ال هدب أ  يمدهلله 

ي اتدد  بدد  اللدديطا  وأ ددهللا  ااو و ددهلل يعدداو  بدد  أ ددهللا  اا و،ددو الهددوتو همدد  ال  بغيددره والعلددم سددالح
يزا  مؤثرًا لدهللنياه  لدا هلليند  والهدوت  لدا أررتد  و،دو  داجز  نهدا ل لدة هضدل  هقيدف يجدوز إمدهللاهلله 

 بنوم  لم  يتمق  ب  م  الوصو  إلا لهوات .
 >تفقد علماء السلف أحوال من يتردد إليهم< 

يته ددهللو  أحددوا  مدد  يتددرهللهلل إلدديهم هددنرا رأوا مندد   -رحمهددم اا تعددالا  -  السددلف بدد  لددم يددز   لمددا 
را رأوا من  هجورًا واستحال  حرام ،جروه ونهدوه  ت صيرًا هب نه  م  النواه  أنقروه وترقوا إقرام و وا 

 .(211)   مجالسهمو وترقوا تقليم  هضاًل    تعليم 
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و ومددا تعددوروا (214) مدد  الهدداجر العليم]بالسددنة[ (213)[ السددلف]باا تعددالا[ 4ب/8و ددهلل تعددور جميددع ] 
م  الهاجر الجا، و وحقب    بع  أصحاب أحمهلل ب  حنب  أن  قا  يتدرهللهلل إليد  سدني  ثدم اتهدل 

    تهسيره و،و ال يرقره حتا  ا :  يسأل أ  ا ر   ن  احمهلل و،جره وصار ال يقلم و هلم يز  
ردرت  دهللر سدمك الطدي  مد  الطريدل و،دو ه بلغنب انك طينت حا ط جارك م  جاندب اللدارم ه دهلل أ

 أنملة م  لارم المسلمي  هال تصلح لتعلم العلمه.
 ا  اإلمام حجة اإلسالم: ههقرا قدا  مرا بدة السدلف ألحدوا  طلبدة العلدم هبهدرا وأمثالد  ممدا يلتدب   

الهضد  واألقمدام الواسدعة الطويلدة و  (215)و وا  قدانوا أربداب الطَّياِلَسدةُ   لا األغبيا  وأتبام الليطا
القثيدر ا ندب الهضدد  مد  العلددوم التدب ال ت دد   لدا التحددرير مد  الددهللنيا والزجدر  نهددا والترغيدب هددب 
لبام  ايرر  والهلل ا  إليها ب  ،ب م  العلوم التب تتعلل بالرلل ويتوص  بها جمع  إلا الحطام وا 

 .(218)النا  والت هلليم  لا األ را 
 : ))األعمال بالنيَّات((<>معنى قوله  

))األ مدددا  بالنيدددات(( مردددتص مددد  األ سدددام الثالثدددة  –صدددلا اا  ليددد  وسدددلم  -معندددا  ولددد  هدددنرًا 
بالطا ددات والمباحددات هللو  المعاصددبا إر الطا ددة تن لددب معصددية بال صددهلل ويقددو  طا ددة بال صددهللو 
والمباح ين لب معصدية وطا دة بال صدهللو هأمدا المعصدية ال تن لدب طا دة بال صدهلل أصداًلو نعدم للنيدة 

را انضداف إليهدا  صدهلل ونيدة ربيثدة تضدا ف وزر،دا و فدم وبالهداو وأمدا الطا دات هللر  هيهدا و،دو إ
 ههب مرتبطة بالنيات هب أص  صحتها وهب تضا ف هضلها.

أما األص  ههو أ  ينوع بهدا  بداهلل  اا ال غيدر هدا  ندوت الريدا  صدارت معصديةو وأمدا تضدا ف  
وع بهدا ريدرات قثيدر  هيقدو  لد  بقد  الهض  هبقثر  النيات الحسنة ها  الطا ة الواحهلل  يمقد  أ  يند

نية ثوابو إر ق  واحهلل  منها حسنة ثم تضا ف ق  حسدنة  لدر أمثالهداو  لدت: و،دره احدهلل الوجدوه 
 التب ترجح النية  لا العم .

 : (210)ومثال  ال عوهلل هب المسجهلل هان  طا ة ويمق  أ  ينوع ب  نيات قثير  
اا هي صهلل ب  زيار  موالهو رجا  ِلَما و هلل بد  رسدو   أولها: أ  يعت هلل ان  ببيت اا وال  هللارل  زا ر 

حيدد   ددا : ))مدد   عددهلل هددب المسددجهلل ه ددهلل زاَر اا تعددالاو وحددل  لددا  -صدلا اا  ليدد  وسددلم  -اا 
 .(216)المزور إقرام زا ره(( رواه البيه ب وغيره

 ولدد  وثانيهددا : أ   ينتفددر صددال  بعددهلل الصددال  هيقددو  هددب جملددة انتفدداره هددب صددال  و،ددو معنددا  
ورابطواتعالا: 

(219). 
[ اال تقداف  5أ/0وثالثها : التر،ب بقف السمع والبصر واأل ضا  والحرقات والتدرهللهللاتو هدا  ]  

: ))ر،بانيدة أمتدب ال عدوهلل هدب - ليد  السدالم -قٌف و،و معنا الصوم و،و ندوم تر،يدب. ولدرلك  دا 
 .(232)رقره اإلمامو لق   ا  العرا ب لم أجهلل ل  أصالً  (237)المساجهلل((
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ورابعهددا :  قددوف الهددم  لددا ااو ولددزوم السددر والهقددر هددب ايرددر  وهللهددع اللددواغ  الصددارهة  ندد   
 باال تزا  هب المسجهلل.

 ورامسها: التجرهلل لرقر اا أو لالستمام لرقره أو للترقير ب . 
وساهللسددها : أ  ي صددهلل بدد  إهاهللتدد   لددم بددأمر بمعددروف ونهددب  دد  منقددرا إر المسددجهلل ال يرلددو ممدد   

 .(231)ت  أو يتعاطا ما ال يح  ل يسب  صال
أ،دد   (233)وسددابعها: أ  يسددتهيهلل أرددًا هددب اا هننهددا غنيمددة ورريددر  للددهللار ايرددر و والمسددجهلل معلددش 

 الهللي  والمحبي  ا تعالا وهب اا.
وثامنهددا: أ  تددرك الددرنوب حيددا  مدد  اا ورلددية مدد  أ  يتعدداطا هددب بيددت اا مددا ي تضددب ،تددك  

لنيددداتو ه ددد  بددد  سدددا ر الطا دددات والمباحددداتا إر مدددا مددد  طا دددة إالَّ الحرمدددة ههدددرا طريدددل تقثيدددر ا
نمددا يحضددر هددب  لددب العبددهلل ب ددهللر جددهلله هددب طلددب الريددر وتلددميره لدد  وتهقددره  وتحتمدد  نيددات  قثيددر و وا 

 هي و هبهرا تزقو األ ما  وتتضا ف الحسنات.
 

 >المباحات تصير من القربات إن صحبتها نيَّة حسنة<
  منها إال ويحتم  أند  بنيدة أو نيدات يصدير بهدا مد  محاسد  ال ربدات وأما المباحات هما م  لب 

ونندا  بهدا معدالب الدهللرجاتو همددا أ فدم رسدرا  مد  تغهد   نهددا ويتعاطا،دا تعداطب البهدا م المهملددة 
    لهو  وغهلة.

وال ينبغدب أ  يسدتح ر العبدهلل الرطدرات والرطدوات واللحفدات هقد  رلدك ُيسدأ   نهدا يدوم ال يمدة ِلدَم  
صدلا اا  ليد   -وما الرع  صهلل بها؟ ،را هب مباح مح  وال يلدوب  قرا،دةا ولدرلك  دا  هعلها؟ 
 .(235)   (234): ))حاللها حساب وحرامها   اب((-وسلم 

هم  تطيَّب مثاًل يوم الجمعة  وهب سا ر األو ات يتصور أ  ي صهلل ب  النعم بلرات الهللنيا وت صهلل  
ي صددهلل بدد  ريددا  الرلددل لي ددوم لدد  الجدداه هددب  لددوبهم  إفهددار التهددارر بقثددر  المددا  ليحسددهلله األ ددرا  أو

ويرقر بطيب الرا حدة أو يتدوهللهلل بد   لدوب النسدا  األجنبيدات إرا قدا  مسدتمياًل النفدر إلديه  وألمدور 
ُأَرددر ال تحصدداو وقدد  ،ددرا يجعدد  التطيددب معصددية هبددرلك يقددو  أنددت  مدد  الجيهددة يددوم ال يمددة إال 

ي  بمعصددديةو إال انددد  يسدددا   نددد و و))مددد  ندددو ش ال صدددهلل األو  و،دددو التلدددرر والتدددنعم هدددا  رلدددك لددد
)) و وم  أوتب لي ًا م  مباح الدهللنيا لدم يعدرب  ليد  هدب ايردر  واا يدن ص لد   (238)الحساب ُ ر ب 

م  نعيم ايرر  ب هللرهو وقرا ورهلل ))م  أحب آررت  أضدر بدهللنياه و ومد  أحدب هللنيداه اضدر باررتد و 
 .(230) ه ثروا ما يب ا  لا ما يهنا((

[ ألبعقم هب ايردر  ورب قاسدية هدب الدهللنيا  اريدة هدب  5ب/6هللي  ))أجو قم هب الهللنيا ]وهب الح 
 و ونا،يك رسرانًا بأ  يستعج  ما يهنا ويرسر زياهلل  نعيم ال يغنب.(236)الع با((
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يددوم  -صددلا اا  ليدد  وسددلم  -وأمددا النيددات الحسددنة هددب الطيددب هبددأ  ينددوع بدد  إتبددام سددنة النبددب  
المسجهلل واحترام بيت اا هال يرت إر يهللرل  زا رًا ا إال طيب الرا حةو وا   الجمعة وا  ينوع تعفيم

ي صدهلل بد  تدرويح جيراندد  ليسدتريحوا بجدواره هددب المسدجهلل  ندهلل مجاورتد  بروا حدد و وا  ي صدهلل بد  هللهددع 
الددددروا ح القريهددددة  دددد  نهسدددد  التددددب تددددؤهللع إلددددا إيددددرا  مرالطيدددد  وهللهددددع غيبددددة المغتددددابي  بددددالروا ح 

هيعصددو  اا بسددبب و همدد  تعددر  للغيبددة  (242) (247)ا ورهلل ))ات ددوا مواضددع الددتهم((ا ِلَمدد(239)القريهددة
َواَل َتُسدب وا  الَّدِريَ  و  دا  تعدالا: (241)و،و  اهللر  لا االحتراز منها ههو لريك ل  هدب تلدك المعصدية

وًا ِبَغي دِر ِ ل دم   ُ وَ  ِمد  هلُلوِ  اللادِ  َهَيُسدب وا  اللادَ  َ دهلل  و ألدار بد  إلدا أ  (243)َيهلل    التسدبب إلدا اللدر  لدرا
وأ  ي صهلل بد  معالجدة هللماغد  لتزيدهلل بد  هطنتد  ورقداؤه ويسده   ليد  هللرك مهمدات هلليند  بدالهقر. ه دهلل 

 .(244): هم  طاب ريح  زاهلل   ل ه–رحم  اا  – ا  اللاهعب 
ههددرا وأمثالدد  مدد  النيددات ال يعجددز اله يدد   نهددا إرا تجارتدد  ايرددر  وطلددب الريددر غالبددًا  لددا  لبدد و  
را لددم يغلددب  لددا  لبدد  إال نعدديم الددهللنيا تحضددره ،ددره النيددات وا   رقددرت لدد  لددم يبعدد  لهددا  لبدد  وال وا  

 يقو  مع  منها إال حهللي  النه  ولي  رلك م  النية هب لب .
والمباحات قثير  وال يمق  إحصا  النيات هيها ه   بهرا الواحهلل غيرهو و لهرا  ا  بع  العارهي   

  لددب هددب قدد  لددب  نيددة حتددا هددب أقلددب ولددربب ونددومب وهللرددولب مدد  السددلف: ه ألسددتحب أ  يقددو 
و وق  رلك مما يمق  أ  ي صهلل ب  وج  ااا أل  ق  مدا ،دو سدبب لب دا  البدهلل  وهدراى (245)الرال ه

ال لب  د  مهمدات البدهلل  ههدو معدي   لدا الدهللي و همد  قدا   صدهلله مد  القد   التَّ دوع  لدا العبداهلل و 
ب أ،لدد  والتوصد  بد  إلدا ولددهلل يعبدهلل اا تعدالاو وتقثيددر تحصدي  هلليندد  وتطييدب  لد (248)ومد  الِو دام
قددا  مطيعددًا بأقلدد  ونقاحدد و وأ فددم حفددوف الددنه  األقدد   -صددلا اا  ليدد  وسددلم  -أمددة محمددهلل 

 والِو امو و صهلُل الرير بهما غير ممتنع لم  غلب  لا  لب  ،ما ايرر .
غددد  او ه دددهلل اسدددتقم  و دددهلل ورهلل هدددب حدددهللي  صدددحيح ))مددد  أ طدددا او ومندددع او وأحدددب او وأب 

 .(240)إيمان ((
 >بيان أن النيَّة غير داخلة تحت االختيار<

: هوا لم أ  النية غير هللارلة تحت االرتيار والجا،  يسمع ما رقرناه م  الوصية (246) ا  اإلمام 
هي دو   (249)[ ))إنمدا األ مدا  بالنيدات(( 8أ/9:]- ليد  السدالم  -بتحسي  النيدة وتقثير،دا مدع  ولد  

 نددهلل تهللريسدد  أو تجارتدد  أو أقلدد  نويددت أ  أهللر  ا أو أتجددر ا أو أقدد  او ويفدد  أ   هددب نهسدد 
رلك نيدة ههيهدات هدن  رلدك حدهللي  نهد  أو حدهللي  لسدا  أو هقدر أو انت دا  مد  رداطر إلدا رداطر 
نما النية انبعدا  الدنه  وتوجههدا وميلهدا إلدا مدا فهدر لهدا أ  هيد   والنية بمعز     جميع رلكو وا 

ما  اجاًل هغرضها إما   .(257)آجاًل وا 
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والميدد  إرا لددم يقدد  ارترا دد  واقتسدداب  ويقددو  بمجددرهلل اإلراهلل  هغيددر مهيددهلل بدد  رلددكو ق ددو  اللددبعا   
نويت أ  التهب الطعام وأمي  إلي و و و  الهارى نويت أ  ا لل هالنًا وأحب  وأ فم  ب لبب هرلك 

 محا . 
م تحضدر،م النيدة هيهداو هقدانوا ي ولدو : ه ولرا امتنع جمٌع م  السلف    جملة مد  الطا دات إرا لد

لددي  تحضددرنب هيدد  نيددةهو حتددا أ  ابدد  سدديري  لددم يصدد    لددا جندداز  الحسدد  البصددرع و ددا : ه لددم 
و ومات حمداهلل بد  أبدب سدليما  وقدا  احدهلل  لمدا  أ،د  القوهدة ه يد  للثدورع: أال (252)تحضرنب نيةه

 .(251)تلههلل جنازت ؟ ه ا : ه لو قا  لب نية لهعلت ه
 

 ة لغة واصطالحًا< >النيَّ  
ثم ا لم أ  الن يَّة أصلها النوي  هعل  م  ندوت يندوع إرا  صدهللو هأبدهلللت الدواو يدا  لسدقونها وانقسدار  

 .(253)ما  بلها وأهللغمت ههب بالتلهلليهللو و هلل ترهاف
  ددددددا  الراغددددددب: هالنيددددددة تقددددددو  مصددددددهللرًا واسددددددمًا مدددددد  نويددددددتو و،ددددددب توجدددددد  ال لددددددب نحددددددو العمدددددد ه. 
 بار     انبعا  ال لب نحو ما يراه مواه ًا لغر  م  جلب نهع أو هللهدع  و ا  البيضاوع: ه النية 

 .(254)ضر حااًل أو م اًلو ورصصها اللرم باإلراهلل  المتوجهة نحو الهع  ابتغا  لوج  اا تعالا ه
 لت: و،ب أص  لإلرالص الرع  لي  مهللار الرالص ونتيجة  لوب الرواصو هالنية ،دب اإلراهلل   

نبعثة  د  المعرهدة قلدهوهلل الطعدام الحاصدلة مد  المعرهدة بتح  د  وهللهعد  الجدوم البا ثة لأل ما  الم
البا   المتهللاهلل اليهلل إلي و ها  امتهللاهلل اليهلل إلا الطعدام إنمدا ،دو بعدهلل المعرهدة يتح دل الطعدام ومعرهدة 
ان  هللاهع للجدوم هدال تدهللر  النيدة تحدت االرتيدارو همد  وطدئ لغلبدة اللدهو  هدأنا ينهعدُ   ولد : أ ندب 

 إ امة السنة أو تقثير األمة. نويت ب 
: ها لم أ  النية ،و انبعا  لل لب يجرع مجرت الهتوح م  اا تعالاو ه هلل يتيسدر (255)و ا  اإلمام 

هب بع  األو ات و هلل يتعرر هب بعضهاو نعم م  قا  الغالدب  لدا  لبد  أمدر الدهللي  يتيسدر  ليد  
لددة إلددا أصدد  الريددر هينبعدد  إلددا هددب أقثددر األحددوا  إحضددار النيددة للريددرات هددا   لبدد  ما دد  الجم

[ وغلبت  لي  لم يتيسر ل  رلك بد  ال يتيسدر  8ب/27الهضا   غالبًاو وم  ما  ب لب  إلا الهللنيا ]
 ل  رلك للهرا   إال بجههلل جهيهلل.

 

 >نيَّة النَّاس في الطاعات<
لدد   وغايتدد  أ  يتددرقر النددار ويحددرر نهسدد    ابهددا أو نعدديم الجنددة ويرغددب نهسدد  بهددا هربمددا تنبعدد  

هللا ية ضعيهة هيقو  ثواب  ب هللر رغبتد  ونيتد و وأمدا الطا دة  لدا نيدة إجدال  اا تعدالا واسدتح ا   
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هددب الددهللنياو ههددره ا ددز النيددة وأ ال،ددا ويعددز  لددا بسدديط  (258)الطا ددة والعبوهلليددة هددال يتيسددر للراغددب
 األر  م  نعيمها هضال  م  يتعاطا،اه.

 يقو   مل  إجابة لبا   الروف هان  يت ب النارو ونية النا  هب الطا ات أ سام : إر منهم م   
ومددنهم مدد  يعمدد  إجابددة لبا دد  الرجددا  و،ددو الرغبددة هددب الجنددة و،ددرا وا  قددا  نددازاًل باإلضدداهة إلددا 
 صهلل طا ة اا وتعفيم  لرات  ولجالل  ال ألمر سواهو ههو م  جملدة النيدات الصدحيحة ألند  ميد  

 المألوهات هب الهللنيا.إلا المو وهلل هب ايرر و وا  قا  م  جن  
واغلب البوا   با   الهرج والبط  وموضدوم  ضدا  وطر،مدا الجندة هالعامد  ألجد  الجندة  امد   

لبطندددددد  وهرجدددددد  قدددددداألجير السددددددو  وهللرجتدددددد  البلدددددد  واندددددد  لينالهددددددا بعملدددددد  إر: ))أقثددددددر أ،دددددد  الجنددددددة 
 .(256)(((250)البل 
  حبدددًا لجمالددد  وجاللددد و وسدددا ر وأمدددا  بددداهلل  أولدددب األلبددداب ألنهدددا ال تتجددداوز رقدددر اا والهقدددر هيددد 

األ ما  تقو  مؤقهللات ورواهللفو ههؤال  ارهع هللرجة مد  أ،د  االلتهدات إلدا المنقدوح والمطعدوم هدب 
ب  ،م الري  يهلل و  ربهم بالغهللا  والعلب يريهللو  وجه  ه طو وثدواب  (259)الجنة هننهم لم ي صهللو،ا

و ويسدررو  ممد  يلتهدت إلدا وجد   النا  ب هللر نياتهم هال جدرم يتنعمدو  بدالنفر إلدا وجهد  القدريم
الحددور العددي  قمددا يسددرر المتددنعم بددالنفر إلددا الحددور العددي  ممدد  يتددنعم بددالنفر إلددا وجدد  الصددور 
المصنو ة م  الطي و ب  الهللا ها  التهاوت بي  جما  الحضر  الربوبية وجما  الحور العي  ألهلل 

 ة مدد  الطددي و بدد  اسددتعفام وأ فددم قثيددرًا مدد  التهدداوت بددي  جمددا  الحددور العددي  والصددور المصددنو 
النهددو  البهيميددة اللددهوانية ل ضددا  الددوطر مدد  مرالطددة الحسددا  وا  راضددهم  دد  جمددا  وجدد  اا 

و هننهددا ال تلددعر بدد  أصدداًل وال  (282) دد  إهللراك جمددا  النسددا  (287)القددريم يضددا،ب  مددا الرنهسددا 
َواَل َيَزالُددوَ      دد  َمدد  يلتهددت إلدديه  (281)تلتهددت إليدد  و ولددو قددا  لهددا   دد  ورقددر  لهددا السددترهت

َتِلِهي َ   . (284)َوِلَرِلَك َرَلَ ُهم   (283) ِإالَّ َم  رَِّحَم َرب كَ *  ُمر 
رأت رب  هدب المندام ه دا  لد : ه قد  الندا  يطلبدو  مندب إال أبدا  (285) رضَرَوي    احمهلل ب   أ حقب  

با قيدف الطريدل إليدك؟ [ هب المنام ه ا  لد  : هيدا ر  0أ/22يزيهلل هان  يطلبنبهو ورأت أبو يزيهلل ربَّ  ]
 . (288)ه ا : اترك نهسك وتعا ه. ولهرا لمَّا  ي  ل  يا أبا يزيهلل ما تريهلل؟ ه ا : هأريهلل أ  ال أريهلله

ورؤع اللددبلب بعددهلل موتدد  هددب المنددام ه يدد  لدد : مددا هعدد  اا بددك؟ ه ددا  : هلددم يطددالبنب  لددا الددهلل اوت 
سددرا  الجنددة؟ ه ددا  تعددالا: أع بددالبرا،ي  إال  لددا  ددو  واحددهلل  لددت يومددًا: أع رسددار  أ فددم مدد  ر

 انتها. (280)رسار  أ فم م  رسرا  ل ا به
 >آفات عدم تصحيح النيَّات<

إلدا النهايدة لعدهللم تصدحيح النيدة هدب البهللايدةو هعدهللم الوصدو  له دهلل  (286)وا لم أ   هللم وصو  المريهلل
 األصو .
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ب رهللمتد  رطدر ببالد  ولهرا لمَّا  هللم الليخ نجم الهللي  البقرع  لا لير و وأراهلل أ  يهللر  الرلو  هد 
يقدددو  هريدددهلل الزمدددا  ووحيدددهلل األ دددرا و  ةانددد   دددالم بدددالعلوم الفدددا،ر و هدددنرا هدددتح لددد  المعدددارف الباطنيَّددد

 للليخ نيَّت  و هللم صحة طويَّت . (289)هقلف
ح النيددة بالهمددة العليددةهو هرطددر ببالدد  أ  ،ددره الرلددو   بددرعو ها بددهلل ربددب هيهددا ُمددهللَ    ه ددا  لدد : ه صددح 

 مرعو ها  اا ما رل نب إال للعباهلل و و،ب وسيلة لق  سعاهلل و ه ا  ل  الليخ : ه اهللرد  أال  بسدم 
 ااو  لا برقة ااه.

 (207)و هتدددار  يتعلمدددو  العلدددوم غيدددرو لدددا ،دددرا نلدددا،هلل طلبدددة العلدددم متحي دددري  هدددب طريدددل تحصددديلهم 
الناهعة هب الهللنيا وايرر  ألغرا  هاسهلل  قالت رب للفلمة والت هللم  لا الره ةو والغلبة هب المجال  

 بالمجاهلللة وتحصي  الم قلة.
وتار  يتر و  إلا تعلم العلوم الهللينية م  التهسير والحهللي  والهدروم اله هيدةا لم اصدهلل هيهدا مقاسدب  

أو وا فددًا أو مهتيددًا أو  اضدديًا. وُجدد َّ م صددوهلل الطددا هتي  ،ددو المددا  والجدداهو ال  بددا  سيصددير مهللرسدداً 
 إراهلل  ايرر  وابتغا  وج  اا.

وقددرا هددب جما ددة يجدداورو  الحددرمي  اللددريهي  ويالزمددو   لددا العبدداهللات هددب المقدداني  المنيهددي ا  
وملبسددهم مدد  الحددرامو ألجدد  حطددام الددهللنيا ال لتحصددي  ثددواب الع بدداو والحددا  أ  مددأقلهم وملددربهم 

األ فم هب زمان  األهرم : هالمجاور  بمقة  اإلمامهأنا يباح لهم اإل امة هب رلك الم ام؟! و هلل  ا  
 هلو أهللرك زماننا ،را ل ا  بحرمتها. (202)مقرو،ةهو

 
 >شرطا أخذ الوظيفة والشكوى من علماء السوء<

و ههد  يجدوز لد  اردر الوفيهدة؟  لدت:  لدت: طالدب العلدم والعبداهلل  محتداج إلدا  دوام البنيدة (201)]هدا [
 نعمو لق  بلرطي :

نمدا يأردر الوفيهدة ليسدتعي  بهدا  لدا طا دة ااو ههدرل بدي    احهلل،ما: أ  يقو   لم  و ملد  او وا 
 م  يعم  ليأرر وبي  م  يأرر ليعم و ها   المة الثانب ان  لو استغنا لم يترك العم .

أرر،او أو يقو  مضطرًا هيأرر م هللار الضدرور . و دهلل  دا  وثانيها: أ  يأرر م  وج   يح   ل  أ  ي 
[ بع  األقابر: هم  وجهلل غنمًا ميتًا ال يأق  م  حمار  ميتو وم  وجهلل حمدارًا ميتدًا ال  0ب/21]

 يأق  م  قلب ميتو وم  وجهلل قلبًا ميتًا ال يأق  م  رنزير ميته.
لددا جيهددة الددهللنياو والتندداوش مددع والددرع يلددا،هلل اال  مدد   لمددا  الزمددا  وملددايخ األوا  التهدداوش   

طالبهدددا الملدددابهي  بقالبهدددا هدددب غايدددة ال صدددوتو  دددا لي  بلسدددا  الحدددا و وا  أنقدددروا ببيدددا  ال دددا : 
أندد   (203)الحدال  مددا حدد َّ بنددا والحددرام مددا حرَّمندداو ولدرا ُن دد   دد  العددارف الربددانب إسددما ي  الل ددروانب

عدت مرتبدة الواليدة  د  سدقانها وغلبدت م  يوم حصلت الوفدا ف المحرَّمدة هدب مقدة المعفمدةو ارته
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َملُدوا  . و،را م  المعلوم ألن  تعالا  ا : (204)هاُ طَّانِ الجهالة والبطالة  لا  ُقُلوا ِمَ  الطَّي َبداِت َوا  
 . (205) َصاِلحاً 

 >الخاتمة<
همجمدد  القددالم  لددا وجدد  ُيفهددر المددرام ))أ  الرلددل قلهددم ،لقددا إال العددالمو و والعددالمو  قلهددم  

  لا رطدر  فديم(( (208)إال العاملو و والعاملو  قلهم  ،لقا إال المرلصو و والمرلصو  ،لقا

 . ثم ا لم أ  ،را زما  السقوت ومالزمة البيوتو وال نا ة بال وت إلا أ  تموت.(200)
طيَّددددب اا أرزا نددددا وحسَّدددد  أرال ندددداو ووهَّ نددددا لتحصددددي  العلددددم الندددداهعو والعمدددد  الصددددالح الم دددددروني  

س  الراتمة التب ،ب مطلوبة العوام والرواصو وصلا اا  لا سيهللنا محمهلل  وآل  باإلرالصو وح
 وصحب  أجمعي و والحمهلل ا رب العالمي . 

 .(206)سبحا  ربك رب العز   ما يصهو  وسالم  لا المرسلي  والحمهلل ا رب العالمي  
يوم الثالثا  رابع لهر  هلل هرى  لا يهلل مؤله  المهت ر إلا رب  البارع  لب ب  سلطا  محمهلل ال ارع 

ربيدع األو  مدد   ددام سددبع بعدهلل األلددف مدد  الهجددر  المصددطهوية  لدا صدداحبها األلددوف مدد  الصددال  
 .(209)والتحية

 
 ثبت المصادر والمراجع

 بعد القرآن الكريم .        
هللار القتدب و صهلليل ب  حس  ال ندوجبو أبجهلل العلوم الولب المر وم هب بيا  أحوا  العلوم -2

 .          3و ج/:  بهلل الجبار زقاردتحو 2906وت و بير  -العلمية 

أحاهللي  ال صاصو تأليف: ليخ اإلسالم ت ب الهللي  أحمهلل بد   بدهلل الحلديم ابد  تيميدةو هللار  -1
 .: محمهلل الصباىدو تح2ط مو 2901-،د  2391 -بيروت  -النلر: المقتب اإلسالمب 

 –ر القتاب العربب هللا و،د(307)ت:–بقر ب   لب الرازع الجصاص  ألببال رآ و  أحقام -3
 .بيروت

األحقددام المنفمددة لعال ددة الرجدد  بددالمرأ  األجنبيددة هددب اله دد  اإلسددالمب هيمددا هللو  الحددهللوهللو  -4
رسددددالة  ،سددددعهللع رلددددف الجميلددددبمحمددددهلل حسددددي   ددددوهلله جمعددددة القبيسددددبو بنلددددراف أ.م.هلل. 

ماجسدددددتير نالهدددددا الباحددددد  مددددد   بددددد  جامعدددددة صدددددهللام للعلدددددوم اإلسدددددالمية سددددداب ًاو هالجامعدددددة 
 م.   1772-1777بغهللاهلل حاليًا هو سنة  -اإلسالمية

 . 4و ج/بيروت –هللار المعرهة  ومحمهلل ب  محمهلل الغزالب أبو حامهلل وإحيا   لوم الهللي  -5
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األسددرار المرهو ددة هددب األربددار الموضددو ة المعددروف بالموضددو ات القبددرتو تددأليف: نددور  -8
األماندة / الهللي   لب ب  محمهلل ب  سلطا  الملدهور بدالمال  لدب ال دارعو هللار النلدر: هللار 

 .: محمهلل الصباىدمو تح2902 -،د  2392 -بيروت  -مؤسسة الرسالة 

هددب معرهددة الددراجح مدد  الرددالف و لعلددب الددهللي  أبددب الحسدد   لددب بدد  سددليما   اإلنصدداف -0
 .م 2950 –،د 2300الترا  العربب و بيروت   إحيا هللار  و،د(665المرهللاوع )ت : 

ط ب  نجيمو المطبعدة العلميدة و  إبرا،يمب  البحر الرا ل لرح قنز الهلل ا لو لزي  العابهللي   -6
2. 

و تأليف: أبو بقر أحمهلل ب   مرو ب   بدهلل الردالل المعروف بده مسنهلل البزَّاره البحر الزرار -9
 -بيددروت و المهللينددة  -ارو هللار النلددر: مؤسسددة  لددوم ال ددرآ  و مقتبددة العلددوم والحقددم البددزَّ 

 . 27و ج/و تح يل: هلل. محهوف الرحم  زي  اا2ط و 2479

مقتبدة المعدارف  وإسما ي  ب   مر بد  قثيدر ال رلدب أبدو الهدهللا و البهللاية والنهاية -27
 .24وج/بيروت –

المعدروف بددهاب   ديم  محمهلل ب  أبب بقدر أيدوب الزر دب أبدو  بدهلل اا وبهللا ع الهوا هلل -22
: دتحدددو 2998 – 2428 و2و ط مقدددة المقرمدددة -مقتبدددة ندددزار مصدددطها البددداز  الجوزيدددةهو

 .4و ج/ألرف أحمهلل الج - اهلل   بهلل الحميهلل العهللوع  -،لام  بهلل العزيز  طا 

تاج العرو  م  جوا،ر ال امو و تأليف: محمهلل مرتضا الحسينب الزبيهللعو هللار  -21
 .47و ج/النلر: هللار الههللايةو تح يل: مجمو ة م  المح  ي 

 –هللار القتددب العلميددة  وأحمددهلل بدد   لددب أبددو بقددر الرطيددب البغددهللاهللع وتدداريخ بغددهللاهلل -23
 . 24و ج/بيروت

 –هللار القتددب العلميددة و أحمددهلل بدد   لددب أبددو بقددر الرطيددب البغددهللاهللعو خ بغددهللاهللتدداري -24
 .24و ج/بيروت

 –هللار ال لددم  ويحيددا بدد  لددرف بدد  مددرع النددووع أبددو زقريدداو تحريددر ألهدداف التنبيدد  -25
 .  2و ج/:  بهلل الغنب الهلل ردتح،دو 2476و 2و ط هللملل

،دد(و 904:للهاب الهللي  احمهلل ب  حجر الهيثمدب)ت وتحهة المحتاج لرح المنهاج -28
مددع حالددية  لددا التحهددة لالمددامي  اللدديخ  بددهلل الحميددهلل اللددروانب واللدديخ احمددهلل بدد   اسددم  

    .العباهللع

 .الهض  الم هللسب)م( بترقر  الموضو ات)م(و تأليف: أب -20

 بدهلل العفديم بد   بدهلل ال دوع المندررع أبدو و الترغيب والتر،يب م  الحهللي  اللريف -26
 .4وج/: إبرا،يم لم  الهللي دتح،دو 2420و 2و ط بيروت –هللار القتب العلمية ومحمهلل
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التعددرف لمددر،ب أ،دد  التصددوفو تددأليف: محمددهلل القالبددارع أبددو بقددرو هللار النلددر:  -29
 ،د.2477 –بيروت  -هللار القتب العلمية 

لتهسددير القبيددر أو مهدداتيح الغيددبو تددأليف: هرددر الددهللي  محمددهلل بدد   مددر التميمددب ا -17
مو 1777 -،دددددد 2412 -وت بيددددر  -الددددرازع اللدددداهعبو هللار النلددددر: هللار القتددددب العلميددددة 

 .31و ج/2ط/

تنزي  اللريعة المرهو ة    األربار اللنيعة الموضو ةو تأليف:  لب بد  محمدهلل  -12
 -بيدددروت  -بددد   لدددب بددد   دددرال القندددانب أبدددو الحسددد و هللار النلدددر: هللار القتدددب العلميدددة 

 .:  بهلل الو،اب  بهلل اللطيف و  بهلل اا محمهلل الصهلليل الغمارعدو تح2ط/،دو  2399

أحمدهلل بد  و لم اصدهلل وتصدحيح ال وا دهلل هدب لدرح  صديهلل  اإلمدام ابد  ال ديمتوضيح ا -11
و : ز،يدددر اللددداويشدتحددد،ددددو 2478و 3و طبيدددروت-المقتدددب اإلسدددالمب وإبدددرا،يم بددد   يسدددا

 . 1ج/

و تددأليف: محمددهلل بدد  جريددر بدد  هتهسددير الطبددرعهجددامع البيددا   دد  تأويدد  آع ال رآ  -13
 .37،دوج/2475 –بيروت  -ر يزيهلل ب  رالهلل الطبرع أبو جعهرو هللار النلر: هللار الهق

 واا البرددارع الجعهددب محمددهلل بدد  إسددما ي  أبددو  بددهللو الجدامع الصددحيح المرتصددر -14
: هلل. مصددددطها هلليددددب دتحدددو 2960 – 2470و 3و ط/بيددددروت –هللار ابددد  قثيددددر و اليمامدددة 

 .8وج/جامعة هللملل -البغا أستار الحهللي  و لوم  هب قلية اللريعة 

و  يسددا أبددو  يسددا الترمددرع السددلمبمحمددهلل بدد  و الجددامع الصددحيح سددن  الترمددرع -15
 –هللار إحيددا  التددرا  العربددب و  .قمددا  يوسددف الحددوت د:تحدد وبيددروت –هللار القتددب العربيددة 

 . 5و ج/: أحمهلل محمهلل لاقر وآررو دتحو بيروت

حالددددية البجيرمددددب  لددددا لددددرح مددددنهج الطددددالب و لسددددليما  بدددد   مددددر بدددد  محمددددهلل  -18
 ،د( .2112البجيرمب )ت : 

اللهير باب   ابهللي  و  أمي محمهلل  لإلمامالمرتارو  حالية رهلل المحتار  لا الهللر -10
 .م2909 –،د 2399هللار الهقرو 

حالدددية  لدددا مرا دددب الهدددالح لدددرح ندددور اإليضددداحو تدددأليف: أحمدددهلل بددد  محمدددهلل بددد   -16
و هللار النلدر: المطبعدة القبدرت األميريدة ببدوالل ،دد(2132)ت اوع الحنهبطإسما ي  الطح

 .3ط ،دو 2326 -مصر  -

هللار  وأبددو نعدديم أحمددهلل بدد   بددهلل اا األصددبهانبو األصددهيا  حليددة األوليددا  وطب ددات -19
 . 27،دو ج/2475و 4و ط بيروت –القتاب العربب 
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رالصة األثر هب أ يا  ال در  الحداهللع  لدرو تدأليف: المحبدبو هللار النلدر: هللار  -37
 .4و ج/بيروت –صاهللر 

الرالصة اله هية  لا مر،ب الساهلل  المالقيةو تأليف: محمهلل العربب ال روعو هللار  -32
 .بيروت –النلر: هللار القتب العلمية 

المؤلدددف : محمدددهلل بددد  و الرسدددالة المسدددتطرهة لبيدددا  ملدددهور قتدددب السدددنة المصدددنهة -31
: محمهلل دتحمو 2968 - ،د2478و 4و طبيروت –هللار البلا ر اإلسالمية  وجعهر القتانب

 .2و ج/المنتصر محمهلل الزمزمب القتانب

  أيدددوب أبدددو ال اسددددم سدددليما  بدددد  أحمدددهلل بدددو المعجدددم الصدددغير -الدددرو  الدددهللانب  -33
و 2965 – 2475و 2و ط و  مددا  بيددروت –المقتددب اإلسددالمبو هللار  مددار  والطبرانددب

 . 1و ج/: محمهلل لقور محموهلل الحاج أمريردتح

 ال دا،ر و-لروضة النهلليةو تأليف: صهلليل حسد  ردا و هللار النلدر: هللار ابد   هدا ا -34
 .3و ج/:  لب حسي  الحلببدو تح2ط م و2999

و الريدددا  –مقتبدددة المعدددارف و هلل ناصدددر الدددهللي  األلبدددانبمحمدددو السلسدددلة الضدددعيهة -35
 . 22ج/

: دتحدو بيروت –هللار الهقر و اا ال زوينب محمهلل ب  يزيهلل أبو  بهللو سن  اب  ماج  -38
 .مع القتاب: تعليل محمهلل هؤاهلل  بهلل البا بو 1و ج/محمهلل هؤاهلل  بهلل البا ب

و الهقددرهللار و سددليما  بدد  األلددع  أبددو هللاوهلل السجسددتانب األزهللعو سددن  أبددب هللاوهلل -30
 .مع القتاب : تعلي ات َقَما  يوُسف  الحُوتو 4و ج/: محمهلل محيب الهللي   بهلل الحميهللدتح

 -هللار المعرهدة و  لب ب   مدر أبدو الحسد  الدهللار طنب البغدهللاهللعو سن  الهللار طنب -36
 . 4و ج/: السيهلل  بهلل اا ،الم يمانب المهللنبدتحو 2988 – 2368بيروت و 

هللار القتداب العربدب و م  أبدو محمدهلل الدهللارمبالدرح اا بد   بدهلل  بدهللو سن  الدهللارمب -39
و 1و ج/: هدددددواز أحمدددددهلل زمرلدددددبو رالدددددهلل السدددددبع العلمدددددبدتحددددد،ددددددو 2470 و2و ط بيدددددروت –
 .األحاهللي  مريلة بأحقام حسي  سليم أسهلل  ليهاو 

لدددررات الدددر،ب هدددب أربدددار مددد  ر،دددبو تدددأليف:  بدددهلل الحدددب بددد  أحمدددهلل بددد  محمدددهلل  -47
:  بددهلل ال دداهللر دو تحدد2،دددو ط2478 وهللملددل -العقددرع الحنبلددبو هللار النلددر: هللار بدد  قثيددر

 .األرنؤوطو محموهلل األرناؤوط

هب مسا   الحدال  والحدرامو للمح دل الحلدب ابدب ال اسدم نجدم الدهللي   اإلسالملرا ع  -42
 .م 2989 وهب النجف ايهللابو مطبعة  2،د( ط808 –جعهر ب  الحسي  )ت 
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 و،ددد(682لددرح هددتح ال ددهلليرو لقمددا  الددهللي  محمددهلل بدد   بددهلل الواحددهلل بدد  الهمددام )ت  -41
 .م2325و  2و بوالل د مصر و ط األميريةالمطبعة القبرت 

و بيروت –هللار القتب العلمية و أبو بقر أحمهلل ب  الحسي  البيه بو لعب اإليما  -43
 . 0و ج/: محمهلل السعيهلل بسيونب زغلو دتح،دو 2427و 2ط 

محمهلل ب  حبا  ب  أحمهلل أبو حداتم التميمدب و صحيح اب  حبا  بترتيب اب  بلبا  -44
و : لدددعيب األرندددؤوطدتحدددو 2993 – 2424و 1و ط بيدددروت –مؤسسدددة الرسدددالة  والبسدددتب

 .األحاهللي  مريلة بأحقام لعيب األرنؤوط  ليهاو و 26ج/

 –مقتبددددة المعددددارف و محمددددهلل ناصدددر الددددهللي  األلبدددانبو صدددحيح الترغيددددب والتر،يدددب -45
 .3و ج/5و ط/الريا 

إحيددا  هللار و مسددلم بدد  الحجدداج أبددو الحسددي  ال لدديرع النيسددابورعو صددحيح مسددلم -48
مع القتاب: تعليل محمهلل هؤاهلل و 5وج/: محمهلل هؤاهلل  بهلل البا بدتحو بيروت –الترا  العربب 

 . بهلل البا ب

المقتب و محمهلل ناصر الهللي  األلبانبو صحيح وضعيف الجامع الصغير وزياهللت   -40
 . 2و ج/اإلسالمب

و تدأليف: تداج الدهللي  بد   لدب بد   بدهلل -طب دات السدبقب-طب ات اللاهعية القبرت -46
هلل.  د:و تحدد1،دددو ط2423 -ب السددبقبو هللار النلددر: ،جددر للطبا ددة والنلددر والتوزيددع القدداه

 .هلل. بهلل الهتاح محمهلل الحلو ومحموهلل محمهلل الطناحب

المهللينددددة -مقتبددددة العلددددوم والحقددددمو أحمددددهلل بدددد  محمددددهلل األهللنددددروعو طب ددددات المهسددددري  -49
 .2و ج/: سليما  ب  صالح الرزعدتحمو 2990و 2و طالمنور 

 .2و ج/محمهلل أمي  الضناوعو تح يل: محمهلل رضا  ثما  ب   ها و تأليف: -57

 محمدهلل بد  أبدب بقدر أيدوب الزر دب أبدو  بدهلل ااو  هلل  الصابري  وررير  اللاقري  -52
و : زقريددا  لددب يوسددفدتحددو بيددروت –هللار القتددب العلميددة المعددروف بدددهاب   دديم الجوزيددةهو 

 . 2ج/

و الطيدب محمهلل لم  الحل العفيم آباهللع أبوو  و  المعبوهلل لرح سن  أبب هللاوهلل -51
 .24،دوج/2425و 1و ط/بيروت –هللار القتب العلمية 

هددددتح البددددارع لددددرح صددددحيح البرددددارعو أحمددددهلل بدددد   لددددب بدددد  حجددددر أبددددو الهضدددد   -53
 .24و ج/بيروتو تح يل: محب الهللي  الرطيب -العس النب اللاهعبو هللار المعرهة 
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لددجام لدديروي  بدد  لددهرهللار بدد  لدديروي   بالهددرهللو  بمددأثور الرطددابو تددأليف: أبدد -54
 -،دد  2478 -بيدروت  -الهمرانب المل ب إلقياو هللار النلر: هللار القتب العلميدة الهلليلمب 
 .: السعيهلل ب  بسيونب زغلو دو تح2ط مو 2968

الهرول أو أنوار البرول هب أنوا  الهرول )مدع الهدوامش (و أبدو العبدا  أحمدهلل بد   -55
و 2ط/مو 2996 -،دد 2426 -بيدروت  -إهللري  الصنهاجب ال راهبو هللار القتب العلميدة 

 .4و ج/تح يل: رلي  المنصور

 -لههرستو تأليف: محمهلل ب  إسحال أبو الهرج النهلليمو هللار النلدر: هللار المعرهدة ا -58
 .2و ج/2906 – 2396 -بيروت 

المقتبدددة التجاريدددة و  بدددهلل الدددرؤوف المنددداوعو هدددي  ال دددهللير لدددرح الجدددامع الصدددغير -50
 .جهلل الحموعمع القتاب: تعلي ات يسير  لماو و 8،دو ج/2358و 2و ط مصر –القبرت 

اا بدد  محمددهلل أبددو أحمددهلل  اا بدد   ددهللع بدد   بددهلل  بددهللو القامدد  هددب ضددعها  الرجددا  -56
و : يحيدددا مرتدددار غدددزاوعدتحدددو 2966 – 2479و 3و ط بيدددروت –هللار الهقدددر و الجرجدددانب

 .0ج/

اا بدددد  محمددددهلل بدددد   بيددددهلل بدددد  سددددهيا  بدددد   ددددي  أبددددو بقددددر   بددددهللو قتدددداب العيددددا  -59
: هلل.نجددم  بددهلل الددرحم  دتحددو 2997و 2ط ولددهللماما-هللار إبدد  ال دديم هاب  أبددب الددهللنياهوال رلددب
 . 1و ج/رلف

النالددر : و المؤلددف : أبددب  بددهلل الددرحم  الرليدد  بدد  أحمددهلل الهرا،يددهللعو قتدداب العددي  -87
 .6 و ج/مههللع المرزومب وهلل.إبرا،يم السامرا ب : هلل.دتحو هللار ومقتبة الهال 

: دتحدددو 2966و 1و طهللار الهقدددرو بدددب ،دددال  العسدددقرعو ألقتددداب جمهدددر  األمثدددا  -82
 .1و ج/حمهلل أبو الهض  إبرا،يم  و بهلل المجيهلل  طامشم

قلددداف ال ندددام  لدددا مدددت  اإل ندددام لمنصدددور بددد  يوسدددف بددد  إهللريددد  البهدددوتب ت  -81
 الريا .-مقتبة النصر الحهلليثة وتعليل ،ال  مصيلحبو ،د(2748)

قلدددف الرهدددا  ومزيددد  اإللبدددا   مدددا الدددتهر مددد  األحاهلليددد   لدددا ألسدددنة الندددا و  -83
 -بيدروت  -جلونب الجراحبو هللار النلر: مؤسسدة الرسدالة تأليف: إسما ي  ب  محمهلل الع

 .و تح يل: أحمهلل ال الش4ط و 2475

اا  قلدددددف الفندددددو   ددددد  أسدددددامب القتدددددب والهندددددو و تدددددأليف: مصدددددطها بددددد   بدددددهلل -84
 – 2423 -بيددددروت  -ال سددددطنطينب الرومددددب الحنهددددبو هللار النلددددر: هللار القتددددب العلميددددة 

 .8و ج/2991
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و  لددب بدد  حسددام الددهللي  المت ددب الهنددهللعو ا قنددز العمددا  هددب سددن  األ ددوا  واألهعدد -85
لقدد  تددر يم األحاهلليدد  مواهددل  الصددهحات مر مددة آليدداً و م 2969بيددروت  -مؤسسددة الرسددالة 

 .للمطبوم

الآللددددئ المنثددددور  هددددب األحاهلليدددد  الملددددهور  المعددددروف بددددد) التددددرقر  هددددب األحاهلليدددد   -88
و هللار النلدر: هللار الملتهر  (و تأليف: بهللر الهللي  أبب  بهلل اا محمهلل ب   بهلل اا الزرقلدب

: مصددددطها  بددددهلل ال دددداهللر دو تحدددد2ط مو 2968 -،ددددد  2478 -بيددددروت  -القتددددب العلميددددة 
 . طا

مقتدددددب و أحمدددددهلل بددددد  لدددددعيب أبدددددو  بدددددهلل الدددددرحم  النسدددددا بو المجتبدددددا مددددد  السدددددن  -80
و الهتددداح أبدددو غدددهلل  :  بدددهللدتحدددو 2968 – 2478و 1و ط حلدددب –المطبو دددات اإلسدددالمية 

 . 6ج/

ليف:  لب ب  أبدب بقدر الهيثمدبو هللار النلدر: هللار مجمع الزوا هلل ومنبع الهوا هللو تأ -86
 ،د.2470 وبيروت /ال ا،ر  وهللار القتاب العربب الريا  للترا /

المجمددوم لددرح المهددرب لإلمددام محددب الددهللي  أبددب زقريددا يحيددا بدد  لددرف بدد  مددرع  -89
 .المقتبة السلهية د المهللينة المنور  و،د(808د 832الرزامب اللاهعب )

النالدر : و ال داهللر الدرازع حمهلل بد  أبدب بقدر بد   بدهللالمؤلف : مو مرتار الصحاح -07
تح يددددل : و 2995 – 2425الطبعددددة طبعددددة جهلليددددهلل  و و بيددددروت –مقتبددددة لبنددددا  نالددددرو  

 . 2و ج/محموهلل راطر

مر ا  المهاتيح لرح ملقا  المصابيحو  لب ب  سلطا  محمهلل ال ارعو هللار القتب  -02
 .22و ج/جما   يتانب و تح يل:2ط/مو 1772 -،د 2411 -لبنا / بيروت  -العلمية 

و اا الحداقم النيسدابورع اا أبدو  بدهلل محمدهلل بد   بدهللو المستهللرك  لا الصدحيحي  -01
و : مصطها  بهلل ال داهللر  طدادتحو 2997 – 2422و 2و ط بيروت –هللار القتب العلمية 

 .مع القتاب: تعلي ات الر،بب هب التلريصو 4ج/

أحمهلل األصبهانب أبو نعيمو  حنيهةو تأليف: أحمهلل ب   بهلل اا ب  مسنهلل اإلمام أبب -03
 .2و ج/: نفر محمهلل الهارياببدو تح2طو ،د2425 والريا -هللار النلر: مقتبة القوثر

مؤسسدددة و اا اللددديبانب أحمدددهلل بددد  حنبددد  أبدددو  بدددهللو مسدددنهلل اإلمدددام أحمدددهلل بددد  حنبددد  -04
 .األحاهللي  مريلة بأحقام لعيب األرنؤوط  ليهاو و 8و ج/ال ا،ر  – رطبة 

مؤسسدددة و المة بددد  جعهدددر أبدددو  بدددهلل اا ال ضدددا بمحمدددهلل بددد  سدددو مسدددنهلل اللدددهاب -05
 . 1و ج/: حمهللع ب   بهلل المجيهلل السلهبدتحو 2968 – 2470و 1و ط بيروت –الرسالة 
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أحمدددهلل بددد  محمدددهلل بددد   لدددب و المصدددباح المنيدددر هدددب غريدددب اللدددرح القبيدددر للراهعدددب -08
 . 1و ج/بيروت –المقتبة العلمية و الم رع الهيومب

زال ب  ،مدام الصدنعانبو هللار النلدر: المقتدب المصنفو تأليف: أبو بقر  بهلل الر  -00
 .حبيب الرحم  األ فمب د:و تح1ط و 2473 -بيروت  -اإلسالمب 

معددارج ال ددهلل  هددب مددهللراج معرهددة الددنه و محمددهلل بدد  محمددهلل بدد  محمددهلل الغزالددب أبددو  -06
 .2و ج/1ط/و 2905 -بيروت  -حامهللو هللار ايهال الجهلليهلل  

عوهلل الهدرا  البغدوع أبدو محمدهللو هللار الحسدي  بد  مسد هتهسير البغوعهو معالم التنزي  -09
 .4و ج/: رالهلل  بهلل الرحم  العكدبيروتو تح -النلر: هللار المعرهة 

ال ا،ر  و  -هللار الحرمي  و أبو ال اسم سليما  ب  أحمهلل الطبرانبو المعجم األوسط -67
و  بدددهلل المحسددد  بددد  إبدددرا،يم الحسدددينب  : طدددارل بددد   دددو  اا بددد  محمدددهللودتحددد،ددددو 2425

 . 27ج/

و بيدددروت -هللار الهقدددرو يدددا وت بددد   بدددهلل اا الحمدددوع أبدددو  بدددهلل ااو  معجدددم البلدددهللا -62
 .5ج/

مقتبددة العلددوم و سددليما  بدد  أحمددهلل بدد  أيددوب أبددو ال اسددم الطبرانددبو المعجددم القبيددر -61
و المجيدددهلل السدددلهب : حمدددهللع بددد   بدددهللدتحدددو 2963 – 2474و  1و ط الموصددد  –والحقدددم 

 . 17ج/

بدددة ه العربيدددة المطبو دددات معجدددم -63  هدددب المطبو دددة القتدددب ألسدددما  لدددام  و،دددووالمعرَّ
و جمعدد  ورتَّبددد  ه تدددرجمتهم مدد  ولمعدددة مؤلهيهددا أسددما  رقدددر مددع والغربيدددة اللددر ية األ طددار
 .1و ج/النجهب المر لب العفما اا آية مقتبة منلوراتو سرقي  اليا يوسف 

معجم م ايي  اللغةو تأليف: أبب الحسي  أحمهلل ب  هدار  بد  زقريداو هللار النلدر:  -64
:  بدددهلل السدددالم محمدددهلل دتحدددو 1ط مو 2999 -،دددد 2417 -لبندددا   -بيدددروت  -هللار الجيددد  

 .،ارو 

بد   لدب بدد   أبدو الهدتح ناصددر الدهللي  بد   بدهلل السدديهلل والمغدرب هدب ترتيدب المعددرب -65
 : محمدددوهلل هدددارورع و  بدددهللدتحدددو 2909و 2و ط/حلدددب –مقتبدددة أسدددامة بددد  زيدددهلل و المطدددرز

 .1و ج/الحميهلل مرتار

لهض  العرا بو هللار النلر: مقتبة طبرية لمغنب    حم  األسهارو تأليف: أبو اا -68
 .: ألرف  بهلل الم صوهللدو تح2ط  مو2995 -،د 2425 -الريا   -

المعددروف بددده  المهددرهللات هددب غريددب ال ددرآ و تددأليف: أبددو ال اسددم الحسددي  بدد  محمددهلل -60
 .2و ج/: محمهلل سيهلل قيالنبدلبنا و تح -و هللار النلر: هللار المعرهة ه الراغب األصههانب
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هب بيا  قثير م  األحاهللي  الملتهر   لا األلسنةو تأليف: أبو لم اصهلل الحسنة ا -66
 -الريدددر محمدددهلل بددد   بدددهلل الدددرحم  بددد  محمدددهلل السدددراوعو هللار النلدددر: هللار القتددداب العربدددب 

 .2و ج/: محمهلل  ثما  الرلتدو تح2ط مو 2965 -،د  2475 -بيروت 

أبددو زقريددا يحيددا بدد  لددرف بدد  مددرع و المنهدداج لددرح صددحيح مسددلم بدد  الحجدداج -69
 .26،دو ج/2391و 1و ط/بيروت –هللار إحيا  الترا  العربب و عالنوو 

اا  مالددددك بدددد  أندددد  أبددددو  بددددهللو -روايددددة محمددددهلل بدددد  الحسدددد -موطددددأ اإلمددددام مالددددك -97
: هلل. ت دب الدهللي  الندهللوع أسدتار دتحدو م2992-،د2423 و2و طهللملل-هللار ال لمو األصبحب

ددهلل مددع القتدداب: . 3و ج/الحددهللي  اللددريف بجامعددة اإلمددارات العربيددة المتحددهلل  التعليددل الُمَمجَّ
 .)الصهحات مر مة آليا( لموطاأ اإلمام محمهلل و،و لرح لعبهلل الحبا اللَّقنوع

و اا بدد  يوسددف أبددو محمددهلل الحنهددب الزيلعددب  بددهللو نصددب الرايددة ألحاهلليدد  الههللايددة -92
مدع القتداب: حالدية و 4و ج/تدح: محمدهلل يوسدف البندورع،دو 2350مصرو  -هللار الحهللي  

 )الصهحات مر مة آليا(.لعببغية األلمعب هب ترريج الزي

أبددو السددعاهللات المبددارك ابدد  األثيددر المؤلددف : و النهايددة هددب غريددب الحددهللي  واألثددر -91
: طددا،ر أحمددهلل دتحددو م2909 -،ددد 2399بيددروتو  -المقتبددة العلميددة و بدد  محمددهلل الجددزرع

 .   5و ج/محموهلل محمهلل الطناحب -الزاوت 

بد  محمددهلل اللددوقانب  محمدهلل بدد   لددب لإلمددامو  األربددارنيد  االوطددار لددرح منت دا  -93
 .،د( و مطبعة هللار الهقر للطبا ة2215)ت : 

 -الدددواهب بالوهيددداتو صدددالح الدددهللي  رليددد  بددد  أيبدددك الصدددههللعو هللار إحيدددا  التدددرا   -94
 .19و ج/مو تح يل: أحمهلل األرناؤوط وترقب مصطها1777 -،د2417 -بيروت 
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 الهوامش
                                                           

و 475: ص أحمددهلل بدد  محمددهلل األهللنددروعو طب ددات المهسددري و 268و 3/265ينفددر: رالصددة األثددرو للمحبددب:  (2)
و ،هللايدددة العدددارهي : ص 802و 887و 555و 454و  2/445و قلددف الفندددو : 22لددرح مسدددنهلل أبدددب حنيهدددة: ص 

لرسالة المستطرهة لبيا  ملدهور قتدب السدنة ا و1/2092: سرقي  اليا يوسف  والعربية المطبو ات معجمو 471
 .249: ص محمهلل ب  جعهر القتانبو المصنهة

رراسدا  هدب اللدما  اللدر ب مد  بدالهلل هدار  و و بدالهتح مهلليندة  فيمدة ملدهور  مد  أمهدات مدهلل  رراسدا  :َ،َرا ُ ( 1)
مهلليندة أجد  وال أ فدم ا . ولدم ُيدرت هدب و تهدوم  أمهات مهلل  رراسدا  نيسدابور و،درا  ومدرولر ًاو  ،ا أهغانستا تحهللا 

هيها بساتي  قثير  ومياه غزير  وريرات قثيدر  محلدو  بالعلمدا  ومملدو  بأ،د   امنها وال أهرم وال أحس  وال أقثر أ،الً 
و هلل أصابها  ي  الزمدا  ونقبتهدا طدوارل الحدهللثا  وجا ،دا القهدار مد  التتدر هرربو،دا حتدا أهللرلو،دا  .الهض  والثرا 
و  ثمدا  بد   هدا و تدأليف: 5/398،د.)ينفر: معجم البلهللا و يدا وت الحمدوع: 862ورلك هب سنة و هب ربر قا 
 (99و 96: ص محمهلل أمي  الضناوعو تحد: محمهلل رضا

و 22و لدددرح مسدددنهلل أبدددب حنيهدددة: ص 475و طب دددات المهسدددري : ص 268و 3/265ينفدددر: رالصدددة األثدددر:  (3)
و 1/2092معجدددددم المطبو دددددات: و 471و ،هللايدددددة العدددددارهي : ص 887و 555و 454و  2/445قلدددددف الفندددددو : 

 .249الرسالة المستطرهة: ص 

ضدددُع الدددرع تُن سدددُج هيددد  الثَّيددداُب الِجَيددداهلُل . َوي دددا  لإلنسددداِ  إرا تقلَّدددم بلدددب  َجيادددهلل طرز:( 4) ددد : المو  الِطدددَراُز هدددب األص 
ِتن باطًا وَ ريَحًة : ،را م  ِطَرازه  (3/188.)ينفر: النهاية هب غريب الحهللي  األثرو للجزرع: اس 

 .22ينفر: لرح مسنهلل أبب حنيهة: ص  (5)

 .2/35رواية محمهلل ب  الحس : -ينفر: الموطأ (8)

 .22و لرح مسنهلل أبب حنيهة: ص 2/35رواية محمهلل ب  الحس : -ينفر:  الموطأ (0)

و معجددددم المطبو ددددات: 2/16و نصددددب الرايددددةو للزيلعددددب: 2/35روايددددة محمددددهلل بدددد  الحسدددد : -ينفددددر:  الموطددددأ (6)
1/2092. 

 .2/16: نصب الراية: ينفر (9)

وبيددا   و،ددو  لددم باحدد   دد  تهسددير الوضددع وت سدديم  إلددا اللرصددب والنددو ب والعددام والردداص لددم الوضددع:  (27)
 (1/589.)ينفر: أبجهلل العلومو لل نوجب: حا  وضع الروات ووضع الهي ات إلا غير رلك

  .22ينفر: لرح مسنهلل أبب حنيهة: ص  (22)
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 .22ينفر: لرح مسنهلل أبب حنيهة: ص  (21)

: ،دددو  (23) ثدددم المددهللنب ال ددداهللرع اللدددارلب  والمت ددب بددد  حسدددام الددهللي   بدددهلل الملدددك بدد   اضدددب رددا  الهندددهللعالجلددتبا
الرسدددالة المسدددتطرهة لبيدددا  ملدددهور قتدددب السدددنة .)ينفر: المتدددوها بمقدددة سدددنة رمددد  وسدددبعي  وتسدددعما ة والجلدددتب
 (206: ص محمهلل ب  جعهر القتانبو لالمصنهة

الجددددامع  األلمانيددددةاللغددددة العربيددددة باللغددددة  أهللبيدددداتاللددددهير صدددداحب قتدددداب  مددددانباألل األسددددتار،ددددو بروقلمدددا :  ((24
 أقثددرلمصددنهات العددرب المطبو ددة والمرطوطددة و ندد  أرددر المرحددوم جرجددب زيددهللا  لقتابدد  تدداريخ آهللاب اللغددة العربيددة 

.)ينفر: ورعالبد   تيبدة الدهللين األربداربروقلمدا  بنلدر قتداب  يدو   األسدتارمعلومات  و هلل استههللت من  قثيدرا و ندب 
 (2/553: العربيةمعجم المطبو ات 

 .473-471ينفر: ،هللاية العارهي : ص  (25)

 .2/454و قلف الفنو : 475ينفر: طب ات المهسري : ص  (28)

 و،و م  أنهع وأجم  قتب اله  هرحم اا تعالا مال  لب ال ارعه. (20)

و 2/16و نصدب الرايدة: 22يهدة: ص و لدرح مسدنهلل أبدب حن2/35رواية محمهلل ب  الحس :  -الموطأ ينفر:  (26)
 .471و ،هللاية العارهي : ص 2938و 1/2259و 043و 2/887قلف الفنو : 

 .14الناز ات:سور   (29)

: أحمدهلل بد  إبدرا،يم بد   يسداو توضيح الم اصهلل وتصحيح ال وا هلل هدب لدرح  صديهلل  اإلمدام ابد  ال ديمينفر:  (17)
2/284-285. 

 .1/2092جم المطبو ات: و مع22ينفر: لرح مسنهلل أبب حنيهة: ص  (12)

 .22و لرح مسنهلل أبب حنيهة: ص 2/35رواية محمهلل ب  الحس :  -الموطأ ينفر:  (11)

 .22ينفر: لرح مسنهلل أبب حنيهة: ص  (13)

 .147و 3/139: صهلليل حس  را و الروضة النهلليةو 22ينفر: لرح مسنهلل أبب حنيهة: ص  (14)

 .2/35رواية محمهلل ب  الحس :  -ينفر: الموطأ  (15)

 .2131 /1و 802و 887و 555و 454و 445و 2/87ينفر: قلف الفنو :  (18)
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و لددرح مسددنهلل أبددب حنيهددة: ص 3/268و رالصددة األثددر: 2/35روايددة محمددهلل بدد  الحسدد :  -ينفددر: الموطددأ (10)
و لددرح مسدددنهلل أبدددب حنيهدددة: ص 3/260و قندددز العمدددا : 475و طب دددات المهسددري : ص 2/16و نصددب الرايدددة: 22
و الرسدددالة 1/2091و معجدددم المطبو دددات: 471و ،هللايدددة العدددارهي : ص 2259و 1/2245و قلدددف الفندددو : 22

 .249المستطرهة: ص 

 .12مثاًل: صينفر:  (16)

 .38و 33و 32و  37و 15ص مثاًل:ينفر:  (19)

 . 47و 39و  36ص  مثاًل: ينفر: (37)

 .18و 14و  13و  11ص  مثاًل:ينفر:  (32)

 :بيددروت–،ددد( هللار القتدداب العربددب 307)ت:–الجصدداص  بقددر بدد   لددب الددرازع ألبددبال ددرآ و  أحقددامينفددر:  (31)
و األميريدة،دد( المطبعدة القبدرت 682و لرح هتح ال هلليرو لقما  الهللي  محمدهلل بد   بدهلل الواحدهلل بد  الهمدام )ت 3/343

بدد  نجدديمو  إبددرا،يمو البحددر الرا ددل لددرح قنددز الددهلل ا ل و لددزي  العابددهللي  بدد  3/209 :م2325و 2بددوالل د مصددرو ط
و تحهدددة المحتددداج لدددرح 4/184 :و مصدددنف ابددد  أبدددب لددديبة6/183 :و المجمدددوم1/303 :2ط  المطبعدددة العلميدددةو

اللديخ  بدهلل الحميدهلل  لإلمدامي ،د(و مدع حالدية  لدا التحهدة 904المنهاج: للهاب الهللي  احمهلل ب  حجر الهيثمب)ت:
ا  ب   مدر و حالية البجيرمب  لا لرح منهج  الطالبو لسليم4/85 :اللروانب والليخ احمهلل ب   اسم  العباهللع

 :و نيدددد  االوطددددار3/583 :و اإلنصدددداف1/80 :و قلدددداف ال نددددام1/212 :،ددددد(2112بدددد  محمددددهلل البجيرمددددب)ت : 
5/30. 

 .215: سور  الب ر  (33)

 و ا : حهللي  حس  صحيح.( 3915بر م) 5/011أررج  الترمرع هب سنن :  (34)

 .هالوج  ،را م  غريب حس  حهللي  ،راه( و ا : 3918بر م) 5/013أررج  الترمرع هب سنن :  (35)

 .(2395بر م) 1/2723أررج  مسلم هب صحيح :  (38)

(و والحدهللي  صدحيح.)ينفر: صدحيح الترغيدب والتر،يدبو  1958بر م) 1/965أررج  اب  ماجة هب سنن :  (30)
 (1/24: محمهلل ناصر الهللي  األلبانب

بد  زيدهلل العمدب ولدي   تهدرهلل بد   بدهلل الدرحيم(و والحدهللي   3220بدر م) 1/2742أررج  اب  ماج  هدب سدنن :  (36)
 (21/98.)ينفر: قنز العما : بال وع

 . 6/183 :ينفر: المجموم (39)
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و حالدددية رهلل  1/303 :و البحدددر الرا دددل3/209 :و هدددتح ال دددهللير3/343 :ال دددرا و للجصددداص أحقدددامينفدددر:  (47)
و 1/810 :م2909 –،دد 2399اللهير باب   ابهللي و هللار الهقدرو  أمي محمهلل  لإلمامالمحتار  لا الهللر المرتارو 

 . 2/214 اإلسالم:لرا ع 

 (.462بر م) 2/80أررج  اإلمام أحمهلل هب مسنهلله:  (42)

 . 0/137 :مجمع الزوا هلل (41)

.)ينفر: مرتار الصحاح للجو،رع والجمع ُرُحو ٌ  والح هلل والعهللاو  ي ا  طلب برحل  أع بثأره :الرَّح  ُ  (43)
 (118ماهلل )رح (: ص 

و جهلله    أبي     لعيب ب   مرو( م  حهللي  8050بر م) 1/260أررج  اإلمام أحمهلل هب مسنهلله:  (44)
سناهلله ،را حس و المعجم القبيرو للطبرانب:   ( بلهف آرر.577و 496بر م) 292و 11/297والحهللي  صحيح وا 

 . 3/343 :ال را و للجصاص أحقامينفر:  (45)

 .3/209 :ينفر: هتح ال هللير (48)

 . 1/303 :و البحر الرا ل3/209 هتح ال هللير:ينفر:  (40)

 ه.يررجاه لم و اإلسناهلل صحيح حهللي  ،را( و ا : ه 0820بر م) 4/101أررج  الحاقم هب مستهللرق :  (46)

                                    . 1/303 :و البحر الرا ل3/209 :ينفر: هتح ال هللير (49)

 .85ينفر: الترقر  هب األحاهللي  الملتهر و للزرقلب: ص  (57)

 .4/388: حاهف زي  الهللي   بهلل الرحيم ب  الحسي  العرا بحاهللي  إحيا   لوم الهللي و للينفر: ترريج أ (52)

و وأبو نعديم 9/130(و والرطيب هب تاريخ بغهللاهلل: 5941بر م) 8/116أررج  الطبرانب هب المعجم القبير:  (51)
رضددب اا ( مدد  حدهللي  سدده  بد  سددعهلل 8641بدر م) 4/165و والددهلليلمب هدب الهددرهللو : 3/155هدب حليددة األوليدا : 

:ه رجال  موثو و  إالَّ حاتم ب   باهلل بد  هلليندار الجرلدبو لدم أَر 279و 2/82 ن و  ا  الهيثمب هب مجمع الزوا هلل: 
م  رقر ل  ترجمةهو وأطلل العرا ب ان  ضعيف م  طري  . وأررج  مد  حدهللي  اند  بد  مالدك البيه دب هدب لدعب 

 457. ورقدر السدراوع هدب الم اصدهلل الحسدنة: ص ( و دا    بدة:ه إسدناهلله ضدعيف ه8659بر م) 5/341اإليما : 
 لوا،هلل ل و و ا : ه و،ب وا  قانت ضعيهةو هبمجمو ها يت وت الحهللي  ه.
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 إسدددناهلل ،دددرا( و ددا : ه8659بدددر م) 5/341البيه دددب هددب لدددعب اإليمددا :  بدد  مالدددك أنددد أررجدد  مددد  حددهللي   (53)
هانب هب حلية األوليدا  مد  حدهللي  (و وأبو نعيم األصب240بر م) 2/229هو وال ضا ب هب مسنهلل اللهاب: ضعيف

 .  1/318ثابت البنانب: 

 . 359مضا ترريج و وسنهلله ضعيفو  ال  المصنف هب األسرار المرهو ة: ص   (54)

 .457وقرا  ا  السراوع هب الم اصهلل الحسنة: ص   (55)

ه دهلل  دا  .  1/437رقر بع  الوجوه التب  نهلل المصدنفو ابد  المل د  قمدا هدب قلدف الرهدا و للعجلدونب:   (58)
 اب  المل  : ه هب معناه تسعة تأويالت منها....هو ثم رقر بعهلل رلك بعضًا م  ،ره الوجوه.

 .4/8ينفر: التهسير القبيرو لإلمام هرر الهللي  الرازع:  (50)

 تصحهت هب األص  إلا: )أحهر ب رًا(و وما أثبتناه ،و الصواب. (56)

  ه.تصحهت هب األص  إلا: )قا (و والصواب ما أثبتنا (59)

 هب األص : )رير(و وما أثبتناه ي تضي  الصواب. (87)

 تصحهت هب األص  إلا: ) م (و وما أثبتناه مواه ة للسيال. (82)

 ما بي  المع وهتي  سا ط م  األص و وما أثبتناه ي تضي  السيال. (81)

ولد  مد  القتدب تدوهب  وسه  ب   بهلل اا ب  يون  ب   يسا ب   بهلل اا بد  راهدع التسدترع المتصدوف،و:  (83)
تدأليف: محمدهلل بدد  و الههرسدت.)ينفددر: قتداب جوابدات أ،د  الي ي و  وقتداب مددوا ف العدارهي و  وقتداب هلل دا ل المحبدي 

 (183ص  :إسحال أبو الهرج النهلليم

 س ط ما بي  المع وهتي  م  األص و وما أثبتناه ،و الصوابا لمواه ت  المروع    اإلمام التسترع. (84)

. أع: معرهة الحل  زَّ  (85)  وج َّ

و و،دو  نددهلل ابد  المل دد  قمدا هددب 38رقدره المصدنف هددب ه األسدرار المرهو ددة هدب األربددار الموضدو ة ه: ص  (88)
 .1/437قلف الرها : 

( و دددا : ال أصددد  لددد .)ينفر: الم اصدددهلل 07بدددر م) 226و 220رقدددره المصدددنف هدددب األسدددرار المرهو دددة: ص  (80)
 (2/173الرها :  و قلف33و تمييز الطيب م  الربي : ص 98الحسنة: ص 
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: لدددم أَر لددد  أصددداًل. و دددا  ابددد  تيميدددة هدددب أحاهلليددد  1/023 دددا  العرا دددب هدددب هالمغندددب  ددد  حمددد  األسدددهاره:  (86)
(: ه ،و مرقور هب اإلسرا يليات ولي  ل  إسناهلل معروف    النبدب  ليد  الصدال  2بر م) 86-80ال صاص: ص 

ال همد   دا : إ  رات اا تحد  هدب  لدوب الندا  ههدو والسالم. ومعناه: وسع  لب  اإليما  بب ومحبتدب ومعرهتدبو و  ا 
أقهر م  النصارتو الري  رصوا رلك بالمسيح وحهللهه. و ا  الزرقلب: وضع  المالحهلل .)ينفر: الم اصهلل الحسنة: 

 2/246و تنزي  اللريعة: 238و 235و الترقر  هب األحاهللي  الملتهر و للزرقلب : 1/295و قلف الرها : 303
 ( 57الموضو ات: ص (و ترقر  45بر م)

 ما بي  المع وهتي  م  ،امش األص . (89)

و 0624بدددر م) 539و 1/164(و واحمدددهلل هدددب مسدددنهلله: 1584بدددر م) 4/2968أررجددد  مسدددلم هدددب صدددحيح :  (07)
 ( هبلهف آرره.4243بر م)1/2366و واب  ماج  هب سنن : 48(و والز،هللو الب  حنب : ص 27903

 2117و3/2129(و ومسدلم هدب صددحيح : 51بددر م) 2/16: جدز  مد  حدهللي  أررجدد  البردارع هدب صدحيح  (02)
(و واحمدهلل 1532بدر م) 1/329(و والدهللارمب هدب سدنن : 3964بر م) 1/2326(و واب  ماجة هب سنن : 2599بر م)

 ( هبلهف آرره.26438و26396بر م) 104و 4/107هب مسنهلله: 

 .30سور  الحج:  (01)

 .4/8ينفر: التهسير القبير:  (03)

( مدد  حدهللي  أبددب ،ريددر  رضددب اا 0277و 0754بددر م) 1042و 8/1013هددب صدحيح : أررجد  البرددارع  (04)
  ن .

 .4/5ينفر: التهسير القبير:  (05)

 (.6864بر م) 6/198(و والمعجم األوسطو للطبرانب: 2162بر م) 1/56ينفر: المعجم القبير:  (08)

 .4/5ينفر: التهسير القبير:  (00)

( مددد  232بدددر م) 2/226(و ومسدددلم هدددب صدددحيح : 8218ر م)بددد 5/1367أررجددد  البردددارع هدددب صدددحيح :  (06)
حهللي  اب   با     النبب صلا اا  لي  وسلم  ا :  ا  اا تعدالا: ))ا  اا قتدب الحسدنات والسدي ات ثدم بدي  
رلكو هم  ،م بحسنة هلم يعملها قتبها اا ل   ندهلله حسدن  قاملدةو هدا  ،دو ،دم بد  هعملهدا قتبهدا اا لد   ندهلله  لدر 

إلا سبعما ة ضعف إلا أضعاف قثير و وم  ،م بسي ة هلم يعملهاو قتبها اا  نهلله حسنة قاملةو هن  ،و حسنات 
 ،م بها هعملها قتبها اا ل  سي ة واحهلل ((.

 2/37(و وصددحيح البرددارع: 8218و 41و 2و بددر م)5/1367و 14و  2/3أررجد  البرددارع هددب صددحيح :  (09)
( بلهددددف 4063بدددر م )5/2952...((و وصدددحيح البرددددارع: نددددوت مدددا مددددرئالقددد  و  بالنيددددة األ مدددا ( بلهف))54بدددر م)
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و 281و 237بددر م) 3/2525و  245و 2/226...((و ومسددلم هددب صددحيح : نددوت مددا المددرئ نمدداا  و  بالنيددة العمدد ))
نما( بلهف ))2970  4/209(و والترمدرع هدب سدنن : 1172بر م) 2/807((و وأبو هللاوهلل هب سنن : نوت ما المرئ وا 
 ( بلهف))إنما األ ما  بالنية((. 3430و 05بر م)256/ 8و  59-2/56لنسا ب هب المجتبا: (و وا2840بر م)

 واإلسدالم ثل  ،و :وآررو  اللاهعب  ا  ووصحت  هوا هلله وقثر  الحهللي  ،را مو ع  فم  لا المسلمو  أجمعو هلل 
 أ  قتابدا صدنف لمد  غدبينب :وغيدره مهدهللع بد  الدرحم   بدهلل و دا و اله د  مد  بابداً  سبعي  هب يهللر  :اللاهعب و ا 
 رلددك هعدد  و ددهللو مطل دداً  األ مددة  دد  ،ددرا الرطددابب ون دد و النيددة تصددحيح  لددا للطالددب تنبيهددا الحددهللي  بهددرا هيدد  يبددهللأ

 ،درا يصدح ولدم :افالحهَّد  دا  وقتابد  مد  مواضدع سدبعة هدب البردارع ورقدره لدب  ق   ب  ب  هابتهللؤا وغيره البرارع
 (3/2525.)ينفر: صحيح مسلم: الرطاب ب   مر رواية م  إال  النبب    الحهللي 

 ت هللم ترريج . (67)

 ما بي  الحاصرتي  زياهلل  م  الباح  ي تضيها السيال. (62)

 .4/5ينفر: التهسير القبير:  (61)

و،ددب ابنددة جعهددر أم العزيددز المل بددة زبيددهلل  بنددت جعهددر بدد  المنصددور  ،عمــه ةزبيــدة امــرأة الرشــيد وابنــزبيددهلل :  (63)
قاندت معروهدة بدالرير يد . قاندت أحدب الندا  إلو زوجة ،دارو  الرلديهلل وأم ولدهلله األمدي   وليةالعباسية الهالمية ال ر 

ولهددا آثددار قثيددر  هددب طريددل مقددة مدد  مصددانع حهرتهددا وبددرك  وواالهضددا   لددا أ،دد  العلددم والبددر لله ددرا  والمسدداقي 
إنهددا ولددهللت هددب حيددا   :،ددب وي ددا  ولددي  هددب بنددات ،الددم  باسددية ولددهللت رليهددة إالَّ  وأحددهللثتها وقددرلك بمقددة والمهللينددة

زبيدهلل  لبياضدها أنهدا سدميت  و وي ا :المنصور هقا  المنصور ير صها و،ب صغير  هي و  لها أنت زبهلل  وأنت زبيهلل 
)أع ماتددددت ببغددددهللاهلل هددددب جمدددداهللت األولددددا سددددنة  لددددر  يعنددددب ومددددا تي . هغلددددب رلددددك  لددددا اسددددمها هددددال تعددددرف إال بدددد 

 (24/433و تأريخ بغهللاهللو للرطيب البغهللاهللع: 27/102،د(.)ينفر: البهللاية والنهايةو الب  قثير: 127

 .27/102و وينفر: البهللاية والنهاية: 4/576ينفر: إحيا   لوم الهللي : (64)

( 1666بددر م) 1124و 4/1123(و ومسددلم هددب صددحيح : 32بددر م) 17/ 2أررجدد  البرددارع هددب صددحيح :  (65)
هيهماو هال اتد  والم تدو  هدب الندارو  يد : يدا م  حهللي  رسو  اا صلا اا  لي  وسدلم: )) إرا الت دا المسدلما  بسدي

 رسو  اا ،را ال ات  هما با  الم تو ؟  ا : ان  قا  حريصا  لا  ت  صاحب ((. 

ورهللَّ اإلمام الدرازع  لدا رلدك  والنية تهللوم إلا آرر العم  واأل ما  ال تهللوم والهللا م رير م  المن طعأع: أ َّ  (68)
 ب ول :

ة  م  الصال   هلل ال وأيضًا هنيَّ  والعم  القثير رير م  العم  ال لي  جع معناه إلا أ َّ ألن  ير  او،را لي  بلب ه  
 387و األسددددرار المرهو ددددة: ص 4/8ينفددددر: التهسددددير القبيددددر:  .)تحصدددد  إال هددددب لحفددددات  ليلددددة واأل مددددا  تددددهللوم
 (1/432للمصنفه المال  لب ال ارع هو وقلف الرها : 
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دَحاُب النَّداِر ُ،دم  ِهيهَدا َراِلدهلُلو َ  تعدالا:  لدم أ   ولد اوهب رلك  ا  اإلمام الرازع: ه  (60) َل ِدَك َأص  هللليد   داطع  َهُأو 
ددَحاُب النَّددارِ  تعددالا: أل   ولدد  اهددب أ  الرلددوهلل ال يقددو  إال للقدداهر َل ِددَك َأص  يهيددهلل الحصددر هدديم   دداهلل إلددا  ددو   ُأو 

وقون  رالدهللًا  وو،را يهلل   لا أ  قون  صاحب النار ويهيهلل الحصر ُ،م  ِهيَها َراِلهلُلو َ  تعالا: وقرلك  ول  والقاهر
   (0/61: التهسير القبيرينفر:  .)ارهب النار ال يحص  إال هب القهَّ 

 ما بي  المع وهتي  س ط م  األص . (66)

 .51سور  األنعام:  (69)

 . 5سور  البينة:  (97)

 ت هللم ترريج . (92)

سناهلله ضعيفا  ا  الهيثمدب: هإر هيد   بدهلل اا بد  3001بر م) 2/390أررج  اإلمام احمهلل هب مسنهلله:  (91) (و وا 
ه. )ينفددر: هددي  ال ددهللير لددرح الجددامع ث ددات رجالدد ب يددة و  مرسدد  أندد  والفددا،ر ضددعف وهيدد  حسدد  وحهلليثدد لهيعددةو 

و  مجمددع 27/294و البدد  حجددر: هددتح البددارع لددرح صددحيح البرددارع(و 1126بددر م) 1/419الصددغيرو للمندداوع: 
 ((9582 م)بر  5/371الزوا هللو للهيثمب: 

 مرتمددة بصددحف ال يامددة يددوم جددا ( مدد  حددهللي  أندد  بلهددف: )) يُ 1بددر م) 2/52أررجدد  الددهللار طنب هددب سددنن :  (93)
 مددا و زتددك :المال قددة هت ددو و ،ددرا وأ بلددوا ،ددرا أل ددوا :لمال قتد  وجدد   ددز اا هي ددو  وجدد   ددز اا يددهللع بددي  هتنصدب

(( و،درا وجهدب بد  ابتغدب قدا  مدا إال العمد  مد  اليدوم أ بد  وال لغيدرع قدا  ،را إ  :أ لم و،و هي و  وريراً  إال رأينا
: ه أررجددد  الددهللار طنب مدد  حددهللي  انددد  4/383غيددر لهددف المصددنفو  ددا  العرا دددب هددب ترددريج أحاهلليدد  اإلحيددا : 

 بنسناهلل حس  ه.

( مد  حدهللي  اند  بد  مالدكو وأررجد  مسدلم هدب صدحيح : بدر م) 9826أررج  البرارع هب صحيح : بدر م) (94)
 هللي  جابر ب   بهلل اا.( م  ح2922

( 1510بدددر م) 1/17أررجددد  أبدددو هللاوهلل هدددب سدددنن : قتددداب الجهددداهللو بددداب: هدددب الرجددد  يغدددزو بدددأجير ليردددهللم:  (95)
 والحهللي  صحيح.

 إلدا أع والحليهدة رع  دهللام الدرع اللدرف المهلليندة وبيدهللا و بهدا لدب  ال ملسدا  أر  ق  البيهللا  :العلما   ا  (98)
و 4/1176)ينفدر: صدحيح مسدلم:. وقد  مهداز  تسدما بيدهللا  ويهدا بندا  وال أثدروسميت بيهللا  ألن  لي  ه. مقة جهة

 (6/91لرح النووع  لا صحيح مسلم: 

 (1664و 1661بر م) 1127و 4/1176ينفر: صحيح مسلم:  (90)
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 678و 1/675أررجددد  ابدددد  ماجدددة هددددب سددددنن : :قتددداب الصددددهلل اتو بددداب: مدددد  أهللا  هللينددددًا لدددم ينددددِو  ضددددا ه:  (96)
هيب بلهف: ))أيما رج  يهللي  هللينًا و،و مجمع أال يوهي  ل ب اا سار ًا(( و،را غير لهدف ( م  حهللي  ص1427بر م)

المصددنفو و،ددو  نددهلل غيددره: ))أيمددا رجدد  تددزوج امددرأ  هنددوت أ  ال يعطيهددا مدد  صددهللا ها لددي ًا مددات يددوم يمددوت و،ددو 
(( وهب رواية أررت الب  أبب الهللنيا بنه  المعنا زياهلل  ))إالَّ أ  يتوب((.)أررج   الطبرانب هب المعجدم القبيدر: زا  

 4/164.  ددددا  الهيثمددددب هددددب مجمددددع الزوا ددددهلل: 4/331(و واحمددددهلل هددددب مسددددنهلله: 0371و 0372و بددددر م)42و 6/47
. وهب إسناهلل الطبراندب مد  لدم ا درههم ه. هالحدهللي  ث ات رجال  وب ية(: ه هب إسناهلل احمهلل رج  لم يسَمو 0575بر م)

صددحيح وضددعيف الجددامع الصددغير (و 461بددر م) 1/889الددهللنيا:  ضددعيف جددهللًا. هينفددر: قتدداب العيددا و البدد  أبددب
 ( ه (5743بر م) 575و لأللبانب: ص وزياهللت 

(و  ددددا  العرا ددددب هددددب ترددددريج أحاهلليدددد  اإلحيددددا : 0933بددددر م) 4/329أررجدددد   بددددهلل الددددرزال هددددب مصددددنه :  (99)
 : 384و4/288

 مرساًل ه.ه أررج  أبو الوليهلل الصهار هب قتاب الصال  م  حهللي  إسحال ب  أبب طلحة 

 ت هللم ترريج . (277)

ومثا  رلك أ  م  األمور اللا عة هب زماننا  نهلل  وام النا  مصاهحة المرأ  األجنبيدة مرا دا  ل لبهدا!! أو  (272)
بحجة أ  المصاهح ال ي صهلل لي ًاو و،و م  الباب الرع رقره المصنفو هرقرت   سا أ   ينتهع ب  ال ارئ الوا دف 

لَددِ َك ُ،ددُم الفَّدداِلُموَ  َوَمدد  ندهلل حددهلل  اا تعددالا:    و و ددا  تعددالا أيضددًا: 119 سددور  الب ددر :    َيَتَعددهللَّ ُحددهلُلوهلَل اللاددِ  َهُأو 
هضدداًل  دد  رلددك مددا ثبددت  دد  النبددب صددلا اا  ليدد    .2  سددور  الطددالل:   َوَمدد  َيَتَعددهللَّ ُحددهلُلوهلَل اللَّددِ  َه َددهلل  َفلَددَم َنه َسدد ُ 

المعصوم م  الرطاياو هللليد  أع هللليد   لدا وجدوب انصدراف غيدره  نهدا وسلم بانصراه     مصاهحة النسا  و،و 
باألولاو والنصوص مطل ة وصريحة هب المنع وال اجتهاهلل هب مدوارهلل النصدوص. )ينفدر: األحقدام المنفمدة لعال دة 

 (141الرج  بالمرأ  األجنبية هب اله   اإلسالمبههيما هللو  الحهللوهللهو محمهلل حسي   وهلله جمعة: ص

(و ومددد  27439بدددر م) 27/295راندددب مددد  حدددهللي   بدددهلل اا بددد  مسدددعوهلل هدددب المعجدددم القبيدددر: أررجددد  الطب (271)
(و وينفدر: سدن  11بدر م) 2/38(و وهب المعجدم الصدغير: 9بر م) 2/0حهللي  أن  ب  مالك هب المعجم األوسط: 

 (.114بر م) 2/62اب  ماجة: 

 وسدنهللاً  أع ضدعيف اند  :ه دا  الحدهللي  ،درا  د  تعدالا اا رحمد  الندووع الدهللي  محدب اللديخ سد  ه :السديوطب  ا  
 . "الحسد  رتبدة تبلدا طدرل مد  روت الحدهللي  ،درا :هالمدزع الدهللي  جمدا  تلميدره و دا .  معنا أع صحيحاً  قا  وا  

ر دم  2/62و دهلل تتبعتهدا هو دع لدب منهدا رمسدي  طري دًا ه. )ينفدر: سدن  ابد  ماجدة:  و دا  قمدا و،دو دا  السديوطب: ه
 . ((114الحهللي )

م  قا   ندهلله مدا  حدرام ههدو مدأمور بتصدهلل    لدا اله درا و هينبغدب أ  يقدو  مدأجورًا بهعلد و إر ورلك أل   (273)
 دام بطا دة اا أو أمددرهو هلعد  المسدالة موضددو ة هدب مدا  حددرام يعدرف صداحب  و ددهلل   ند  إلدا غيددره هدب  طا دد ا 

ترتدب  لدا الدهلل ا  لدد  أع: ألجد  سدمعت  وريا د و قمدا قثدر ،درا هدب سدالطي  الزمدا  وأمرا د . وأمدا مسدألة القهدر الم
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أل  الددهلل ا  والتددأمي  إنمددا يقونددا هددب ارتقدداب الطا ددة ومددا  الحددال و هللو  المعصددية وارتقدداب الحددرام. هالتأمدد  هددب 
الم ددام ُيفهددر لنددا المددرامو هددا  المعطددب  ددهلل يريددهلل بعطا دد  ،ددرا ترليصدد  مدد  آثددام األنددام يددوم ال يامددة. )ينفددر: حالددية 

و الرالصددة اله هيدة  لددا مدر،ب السدداهلل  المالقيددةو محمدهلل العربددب ال ددروع: 92الطحطداوع  لددا مرا دب الهددالح: ص 
 (209ص 

 .4/389ينفر: إحيا   لوم الهللي و لإلمام الغزالب:  (274)

 .27/389ينفر: إحيا   لوم الهللي :  (275)

 .0و43سورتا النح  واألنبيا :  (278)

 س ط ما بي  المع وهتي  م  األص و وما أثبتناه م )ب( ،و الصواب. (270)

( م  حهللي  جابر بسنهلل ضعيف هللو   ول : )) 5385بر م) 5/196أررج  الطبرانب هب المعجم األوسط:  (276)
ال يعرر الجا،   لا الجه ((و و ا : ))وال ينبغب (( بهلل  ))وال يح ((. قمدا رقدر رلدك العرا دب. و دا  الهيثمدب: ه 

و تردددريج 155و 285و 2/284هلل: هيددد  محمدددهلل بددد  أبدددب حميدددهللو و دددهلل أجمعدددوا  لدددا ضدددعه ه. )ينفدددر: مجمدددع الزوا ددد
 (4/389أحاهللي  اإلحيا : 

 هب إحيا   لوم الهللي : )َوي رُب ِم   َتَ ر ب السالطي (. (279)

 هب )ب(: )وال اصري (. (227)

 هب إحيا   لوم الهللي : )ومبارا  السهها (. (222)

 ما بي  المع وهتي  س ط م  األص و وما أثبتناه مواه ًا للسيال. (221)

 وم الهللي : )بسبب ملا،هللت   لا معاصب اا تعالا(.هب إحيا   ل (223)

 ما بي  المع وهتي  س ط م  األص و وما أثبتناه مواه ة للسيال. (224)

 هب األص : )إلا(و وما أثبتناه مواه ة للسيال. (225)

 ما بي  المع وهتي  س ط م  األص و وما أثبتناه ي تضي  السيال. (228)

  س ط ما بي  المع وهتي  م  األص و (220)

 ما بي  المع وهتي  سا ط م  األص و وما أثبتناه ،و الصواب. (226)

 ت هللم ترريج . (229)
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 ما بي  المع وهتي  س ط م  األص و وما أثبتناه لمواه ة السيال. (217)

جددا   دد  ابددد  ال دديم أ   بدددار  )الترلددل بددأرالل اا(  بدددار  غيددر سدددهلليهلل  وأنهددا منتز ددة مددد   ددو  الهالسدددهة  (212)
ا  دددهللر الطا دددةو و دددا : وأحسددد  منهدددا العبدددار  المطاب دددة لل دددرآ و و،دددب الدددهلل ا  المتضدددم  للتعبدددهلل بالتلدددب  باإللددد   لددد

والسددؤا . همراتبهددا أربددعو ألددهلل،ا إنقددارًا  بددار  الهالسددهة و،ددب التلددب و وأحسدد  منهددا  بددار  مدد   ددا : الترلددلو وأحسدد  
و  دهلل  2/201نفدر: بدهللا ع الهوا دهلل: منها  بار  م   ا : التعبدهلل. وأحسد  مد  الجميدع: الدهلل ا و و،دب لهدف ال درآ . )ي

 (38الصابري : ص 

زيداهلل : )لعلمهددم بددأ  مدد  تعلدم مسددألة ولددم يعمدد  بهداو وجاوز،ددا إلددا غير،ددا  4/307هدب إحيددا   لددوم الددهللي :  (211)
.)  هلي  يطلب إالَّ آلة اللرا

 ما بي  المع وهتي  زياهلل  م  هاإلحيا هو ي تضيها السيال. (213)

 م  هاإلحيا هو ي تضيها الصواب. ما بي  المع وهتي  زياهلل  (214)

نسج للب  ثوب يلب   لا القتف يحيط بالبهلل  يُ و،و  وبجمع طيلسا  والطيلسا  أ جمب معرَّ الطَّياِلَسُة:  (215)
.)ينفر: جعدد   لددا العمددا متُ أو ُجبَّددة غليفددة. و يدد : التددب  ،ددو قسددا  غلدديفو يدد :  .مدد  التهصددي  والرياطددة رددا   

و  هدي  22/89و  و  المعبوهلل لرح سدن  أبدب هللاوهلل: 27/166و 0/408رع: و هتح البا4/1188صحيح مسلم: 
 (2/07ال هلليرو للمناوع: 

  .4/307ينفر: إحيا   لوم الهللي :  (218)

 هب اإلحيا : زياهلل  ه حتا يصير م  هضا   أ ما  الي ي و ويبلا ب  هللرجات الم ربي ه.  (210)

(و  ددا  الهيثمددب هددب 8245و  8239بددر م) 155-8/153أررجدد  مرهو ددًا الطبرانددب هددب المعجددم القبيددر:   (216)
: ه رواه الطبرانددب هددب القبيددر واحددهلل أسددناهللي  رجالدد  رجددا  الصددحيحه. وأررجدد  مو وهددًا  لددا  1/32مجمددع الزوا ددهلل: 

  ليد  اا صدلا اا رسدو  أصدحاب  لدا مو وهداً و والبيه دب 23/329سلما  الهارسب اب  أبب ليبة هدب مصدنه : 
(و ولددم أ ددف  ليدد   ندددهلل 460بددر م) 2/235  ابدد  المنددرر هدددب الترغيددب والتر،يددبه: هقمددا  ددا صددحيح بنسددناهلل وسددلم

  ( ه.1038بر م) 3/24البيه ب نصًاو ولق  و هُت  لا معناه ه ينفر: لعب اإليما : 

ددِبُروا  َوَصدداِبُروا  َوَراِبطُددوا  َواتَّ ُددوا  اللادَ  َلَعلَّ وتمدام اييددة:  (219)  سددور  آ   مددرا : ُقددم  تُه ِلُحددوَ  َيددا َأي هَددا الَّددِريَ  آَمُندوا  اص 
177.  

 سيأتب القالم  لي  الح ًا. (237)

 .4/302ينفر: ترريج أحاهللي  اإلحيا :  (232)
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أع: هيأمره بالمعروف ويرلهلله الا الهللي و هيقو  لريقًا مع  هب ريدره الدرع يعلدم مند و هتتضدا ف ريراتد .  (231)
 (4/302)ينفر: إحيا   لوم الهللي : 

 لدددش الطدددا ر أع اتردددر  لدددًا. والمعندددا: إ  المسدددجهلل مندددز  أ،ددد  الدددهللي . )ينفدددر: معجدددم  معلدددش: ي دددا : (233)
 ماهلل  ه شه( 4/44م ايي  اللغة: 

 (4/302هب )ب(: ) راب(و وما أثبتناه ،و الصواب. )ينفر: إحيا   لوم الهللي :  (234)

الندار(.  دا  العرا دب ( مو وهًا بلهف: )وحرامها 27811بر م) 0/302أررج  البيه ب هب ه لعب اإليما ه:  (235)
 طري دد  مدد  اإليمددا  لددعب هددب والبيه ددب(و 26و 20بددر م) 12و 2/17هددب هرم الددهللنياه:  الددهللنيا أبددب ابدد  : ه أررجدد  

ه. ولقد  أررجد  المت دب  مرهو داً  هأجدهلل ولدمه  الندار وحرامهداه  بلهدف من طدع بنسدناهلل طالدب أبدب بد   لدب  لدا مو وهاً 
( مرهو دًا  د  أبدب ،ريدر و واند و 8316و  8315و 8292بدر م) 415و 414و 3/309الهنهللع هب قندز العمدا : 

( مو وهًا  لا الحس  البصرع أيضدًا. )ينفدر: تردريج 122بر م) 2/273واب   با . قما أررج  اب  أبب الهللنيا: 
 (441و 2/442و قلف الرها و للعجلونب: 3/117أحاهللي  اإلحيا : 

 4/1174(و ومسلم هب صحيح : 8201و 8202بر م) 1395و 5/1394أررج  البرارع هب صحيح :  (238)
و 0307بدددر م) 301و 302و 28/307و وابدد  حبدددا  هددب صدددحيح :((ال يامدددة يدددوم حوسددب مددد (بلهف))1608بددر م)
 ( بلهف))،لك((.0301و 0302

(و 079بدر م) 1/468(و واب  حبا  هدب صدحيح : 29021بر م) 4/421أررج  اإلمام احمهلل هب مسنهلله:  (230)
صدددددحيح و والحدددددهللي  إسددددناهلله ضددددعيف مدددددع أ  الحدددداقم صددددحح .)ينفر: 329و 4/376والحدددداقم هددددب المسددددتهللرك: 

 ((2191بر م) 3/458(و السلسلة الضعيهة: 21229بر م) 2121: ص وضعيف الجامع الصغير وزياهللت 

( 22893بدر م) 22/180و والطبرانب هدب المعجدم القبيدر: 3/348أررج  أبو نعيم هب ه حلية األوليا ه:   (236)
للبع هب الهللنيا ،م أ،  الجوم هدب ايردر  غدهللًا((و وهيد  يحيدا بد  سدليما  الحهدرع و،دو ضدعيفو بلهف: ))إ  أ،  ا

 (  3/61وضعف إسناهلله العرا ب. )ينفر: ترريج أحاهللي  اإلحيا : 

أع: ي صددهلل مدد  اسددتعمال  للطيددب حسددم بدداب الغيبددة  دد  المغتددابي  إرا اغتددابوه بددالروا ح القريهددةو هيعصددو   (239)
 (4/301ينفر: إحيا   لوم الهللي : اا تعالا بسبب . )

(و والعجلدونب هدب 27بدر م) 67 ا  المصنف هب قتاب  ه األسرار المرهو ة هب األربدار الموضدو ةه: ص  (247)
(: ه ،ددو معنددا  ددو   مددر: مدد  سددلك مسددالك الددُتهم اُتهددمه.  ددا  العرا ددب هددب 66بددر م) 45/ 2قتاب هقلددف الرهددا ه: 

و طب دددات اللددداهعية 3/38السدددبقب ب ولددد  أيضدددًا.)ترريج أحاهلليددد  اإلحيدددا : المرهدددوم: ه لدددم أجدددهلل لددد  أصددداًل هو و دددا  
 ((223بر م) 2/137و السلسلة الضعيهة: 8/331القبرتهطب ات السبقبه: 
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 هيدد  يحتمدد  مبدداح تددرك لهددم ينبغددب وأندد  والددتهم مواضددع  دد  التجنددب لهددم يسددتحب العلمددا  أ  مندد  يؤرددرو  (242)
 (1/102حس : رواية محمهلل ب  ال-. )ينفر: الموطأالهتنة

 (4/301ه.)إحيا   لوم الهللي : ال تهار هم هالراحلو  ،م  أ  -إرا ترحلت     وم و هلل  هللروا:ه قما  ي  (241)

 .276سور  األنعام:  (243)

 .4/301ينفر: إحيا   لوم الهللي :  (244)

 .4/301ينفر: إحيا   لوم الهللي :  (245)

 (1/388و للمطرزع: لمعربالمغرب هب ترتيب ا.)ينفر: الِو ام: م  قنايات الجمام (248)

( بلهفه استقم  اإليما هو والطبرانب هدب المعجدم القبيدر: 4862بر م) 1/831أررج  أبو هللاوهلل هب سنن :   (240)
سناهلله حس . 0036و 0030و 421و بر م)6/200و 17/266  (و م  حهللي  أبب أمامة وا 

 أع: الغزالب. (246)

 ت هللم ترريج . (249)

 .4/303ينفر: إحيا   لوم الهللي :  (257)

  .234و منتها ايما  هب لرح حهللي  إنما األ ما  للسيوطب: ص 4/304ينفر: إحيا   لوم الهللي :  (252)

  دا  هوجنازتد  ألدههلل هلدم ومعلمندا ه هيندا ليلدا أبدب بد  مداته  :الثدورع  دا  : دا  ال طدا  حيايوروت أيضًا  (251)
 حضر إرا سهيا  قا  :ال طا  سعيهلل ب  يايح سمعته  : ا  التيمب محمهلل ب  إبرا،يموروت  ه. النية أراهلله  :يحيا
و القامددد  هدددب ضدددعها  4/304ه. )ينفدددر: إحيدددا   لدددوم الدددهللي :  نيدددة تحضدددرنب لدددم :وي دددو و  ليهدددا يصددد    لدددم جنددداز 

 (234و منتها ايما  هب لرح حهللي  إنما األ ما  للسيوطب: ص 8/264الرجا و الب   هللع الجرجانب: 

ددهلُله إلددا اللددب ِ  ددزُم الَ ل ددب وَتَوج  : الن يَّددةُ  (253) ُنهددا هعلددةو هدد  وَ ص  ِغَمددِت الددواُو هددب اليدداِ  وَوز  ددُلها نويددة ُأهلل  واللَغددُة  .َأص 
ُنهددا ِ لَّددٌة بحددر ِف الَعددي  ِ  َوَنددا إرا  :ي ددا ُ و الُمَلددهللَّهلَلُ  ِمدد  نددوت والُمَرهَّهَددة ِمدد  َوَندداو و يدد : الثانيددُة ُره هَددت  بحددر ِف الددواِو وَوز 

ر  (47/239رو : )تاج الع .َأب َطَأ وتَأرَّ

و ون ل     البيضاوع اإلمام السديوطب 527ينفر: المهرهللات هب غريب ال رآ  للراغب األصههانب: ص   (254)
 .61هب منتها ايما : ص 

 .305-4/304ينفر: إحيا   لوم الهللي :  (255)
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 تصحهت هب األص  إلا: ) لا الراغب(و وما أثبتناه مواه ًا للصواب. (258)

  لددوبهم ولهددت الددري  ،ددم. و يدد : هيهددا لللدديطا  التددب والحبا دد  وزينتهددا الددهللنيا لددهوات   دد البلدد  معندداه:  يدد  (250)
 (218و 1/50. )ينفر: لعب اإليما : وج َّ   زَّ  باا ولغلت

(مد  حدهللي  جدابر بد  2386و 2380و 2388بدر م) 218و 1/214أررج  البيه ب هدب هلدعب اإليمدا ه:  (256)
و واب  سدالمة ال ضدا ب هدب "منقر اإلسناهلل بهرا الحهللي  ،را ية جابره: ه بهلل اا وأن  ب  مالك و ا  هي  هم  روا

( مد  حدهللي  أند  بد  مالدك. والحدهللي  ضدعيف.)ينفر: لدعب اإليمدا : 997و 969بر م) 1/227مسنهلل اللهاب: 
 373و صدحيح وضدعيف الجدامع الصدغير وزياهللتد : ص 2/284و قلف الرهدا : 04و الم اصهلل الحسنة: 1/214

  ((.3712بر م)

ما رقره المصنف ،و م  صهات أ،  الجنة هب الهللنيا التب رقر،ا اا  زَّ وج َّ هب ال رآ  القدريم ه دهلل  دا   (259)
ُ وَنَنا َرَغبًا َوَرَ،باً  تعالا:  ويهلل وننا رغبدًا ور،بداً  . ه ول  تعالا: 97 سور  األنبيا :   ُيَساِرُ وَ  ِهب ال َري َراِت َوَيهلل 

. و ندددا بالددهلل ا  هددب ،دددرا الموضددع العبدداهلل ا قمدددا  ددا  تعددالا أيضدددًا: ننا رغبددًا ور،بدداً وقددانوا يعبدددهللو ق ولدد  تعددالا: 
وأ تددزلقم ومددا تددهلل و  مدد  هللو  اا وأهلل ددو ربددب  سددا أ  ال أقددو  بددهلل ا  ربددب لدد يا:و ويعنددب 46 سددور  مددريم 

ب ر،بدة مدنهم مدد  يعند ور،بداً أنهدم قدانوا يعبهللوند  رغبدة مدنهم هيمدا يرجدو  مند  مد  رحمتد  وهضدل و  رغبداً ب ولد  
 رابدد  و  ابددد  بتدددرقهم  باهللتدد  ورقدددوبهم معصددديت و وقددد  رلددك مددد  صدددهات المددؤمني .)ينفر: جدددامع البيدددا ه تهسدددير 

 (3/180و  معالم التنزي ه تهسير البغوعه: 64و 20/63الطبرعه: 

هلَلا ُ  َوي بَّةُ الهلل   ،ره ،بو الُرنَهسا : بضم الرا  ممهللوهللًاو والها  مهتوحة ومضمومة. والهتح أهصح وألهر.  (287)  السَّو 
َغرُ  و،ب الر يحِ  الُمن ِتَنةُ   هدب تقدو  مدا أقثدر و اللدو  مدرا وتقدو  أيضدًا ح. الِحيطدا ِ  ُأُصدو ِ  هب َتُقو ُ  الُجَع  م  َأص 

و المصدددباح المنيدددر: 2/3914و تددداج العدددرو : 286)ينفدددر: تحريدددر ألهددداف التنبيددد : ص . الُقُندددف وهدددب الحمامدددات
1/855 ) 

 .4/305ا   لوم الهللي : ينفر: إحي (282)

 : )الستحسنت!!(و و،و تحريف بيا و واا ا لم.4/305هب إحيا   لوم الهللي :  (281)

ولددرلك رل هددم و و،ددو قمددا جددا  هددب  -قدد  حددزب بمددا لددهلليهم هرحددو  –هددب األصدد :   وال يزالددو  مرتلهددي    (283)
 و وما أثبتناه ،و الصواب. 4/305اإلحيا  أيضًا: 

 (.229و 226سور  ،وهلل: آية ر م ) (284)

 والزا،دهلل مد  قبدار الملدايخ برراسدا بهتح الواو ومدا  بلهدا وسدقو  اليدا  ثدم الهدا و ،دو  رضَرَوي   :أحمهلل ب   (285)
)ينفدددر: الدددواهب بالوهيددداتو للصدددههللع:  .تدددوهب سدددنة أربعدددي  ومدددا تي  واألصدددم وأبدددا يزيدددهلل البسدددطامب صدددحب حاتمددداً 

8/132 ) 
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 (187و 5/204و 3/556سلطا  ال ارعه: ينفر: مر ا  المهاتيحو للمصنف ه لب ب   (288)

 .4/305ينفر: إحيا   لوم الهللي :  (280)

 اوالمددراهلل مريددهلل والمريددهلل مددراهلل هددب الح ي ددةالمريددهلل: ،ددو مصددطلح مدد  المصددطلحات الصددوهية. والمددراهلل بدد : أ   (286)
 سددور   ب ُهم  َوُيِحب وَندد ُ ُيِحدد : ددا  اا تعددالاو ت ددهللمت لدد  وجدد َّ  ألندد  المريددهلل ا تعددالا ال يريددهلل إال بددنراهلل  مدد  اا  ددزَّ 

ثُمَّ َتاَب َ َلي ِهم    تعالا: و ا  و 277 سور  التوبة:  رَِّضَب اللاُ  َ ن ُهم  َوَرُضوا  َ ن  ُ   تعالا: و ا   و54الما هلل : 
ومد   و إر  لة ق  لب  صنع  وال  لة لصنع اهقانت إراهللت  لهم سبب إراهللتهم ل  . 226 سور  التوبة:   ِلَيُتوُبوا  

التعدددرف لمدددر،ب أ،ددد  . )ينفدددر: والمدددراهلل مريدددهللا غيدددره هجعددد  المريدددهلل مدددراهللاً  وأراهلله الحدددل همحدددا  أ  ال يريدددهلله العبدددهلل
 (247و 239ص  :محمهلل القالبارع أبو بقرو التصوف

 ددد   والقلدددفو القلدددف  ددد  الردددواطرالقلدددف: ،دددو مصدددطلح مددد  المصدددطلحات الصدددوهية. والمدددراهلل بددد :  (289)
التعدرف لمدر،ب أ،د  )ينفدر:  .يرطدر  لدا سدره هيتدابع مدا للحدل ويدهللم مدا لدي  لد  الرواطر أ  يبح     ق  ما

 ( 97و 69ص  :التصوف

 هب األص : )الغير( و،و رطأا أل  هغيره إرا ُأضيهت ال ُتعرف. (207)

 ولعدهللم ال يدام بح دول البيدت والحددرماإلمدام األ فدم ،دو: اإلمدام أبدو حنيهددة. و ولد  بقرا،دة مجداور  مقدةا ،ددو  (202)
ونهدددا القرا،دددة   نددهلله. والمجددداور  بالمهللينددة قالمجددداور  بمقدددة .ل مدد  نهسددد  بال يدددام بددالح ول هدددال قرا،دددة  ليدد همدد  يثددد
 (2/464 :حالية الطحطاوع  لا مرا ب الهالح. )ينفر: المجاور  بها مستحبة و لي  الهتوت :و االو صاحباه

 ما بي  المع وهتي  م  ،امش األص . (201)

 ددرأ  ونهددب اإلمددام العالمددة المح ددل المددهلل ل الصددالح الزا،ددهلل العددارف بدداا تعددالا ي  اللددروانب الحاإسددم،ددو:  (203)
ددثددم رددهللم العددارف بدداا رواجدد   بيددهلل اا السددمر نهللع وصددار مدد  قُ  و لددا  لمددا   صددره مددنهم الجددال  الددهللوانب   مَّ

وهللرد  الدروم  واإلدا مقدة الملدرهة وتوطنهد -أع اللدروانب-لد  مجَ ر  ولما مات رواج   بيهلل اا ارتحد  المتَد .أصحاب 
 .هب والية السلطا  أبب يزيهلل ثم  اهلل إلا مقة وأ ام بها إلا أ  مات

ل  هض   فيم هب . للتقلف حس  المعالر  طارحاً  وبنهس     النا  ملتغالً  من طعاً  مهيباً  و وراً  معمراً  قا  رجالً 
وتوهب بها هب  لدر رع  وارعوقا  يهللر  بمقة هي  وهب البر والعلوم الفا،ر  وألف حالية  لا تهسير البيضاوع

عبدهلل الحدب بد  أحمدهلل بد  محمدهلل لهدب أربدار مد  ر،دبو . )ينفدر: لدررات الدر،ب الحجة    نحو أربع وثماني  سنة
 (6/140: العقرع الحنبلب

 والجميدع وو َدواِط ُ  ُ طَّد ٌ :  َمقَّدةَ  لَحمدامِ  أيضداً  وي دا  .وُ طااُنهدا  اِطنو،دا:  وَمقَّدةَ  ومجداِورو اإِل امةُ :  الُ ُطو ُ  (204)
 (5/274: بب  بهلل الرحم  الرلي  ب  أحمهلل الهرا،يهللعو ألقتاب العي . )ينفر: َ طي  والواِحهللُ 
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 . 52سور  المؤمنو :  (205)

إ  السديوطب ن د   د  أبددب . ون دو  هيدد  المرلصدي  ه والصدواب هدب اإل دراب ه العددالمي ه وه العداملي ه و ه ((208
 سددور  َهَلدِرُبوا  ِمن دُ  ِإالَّ َ ِلديالً ع  العدرب وردرج  ليهدا  ولد  تعدالا حبدا  أ  اإلبدهللا  هدب االسدتثنا  الموجدب لغدة لدب

 (1/2094.)ينفر: قلف الرها  للعجلونب: ه العالمو  ه وما بعهلله بهلل  مما  بل  دانتها . و لي  ه  149الب ر :

و معددارج 446و 4/440و الهددرولو لل راهددب: 9/253و مر ددا  المهدداتيح: 16/229ينفددر: التهسددير القبيددر:  ((200
 .66ال هلل و للغزالب: ص 

مددد  الهجدددر   لدددا  2419تمدددت بحمدددهلل اا و ونددد  وحسددد  توهي ددد و هدددب لدددهر رع ال عدددهلل  مددد  لدددهور سدددنة  (206)
هلُل ِللاِ  َرب  ال َعاَلِميَ   صاحبها أهض  الصال  وأزقا السالمو وآرر هلل وانا    .27: يون  سور   َأِ  ال َحم 

  املنا اا بلطه (. –رط مؤله  ثم رتم رلك ب ول : )ُن لت م   (209)


