


 

  



  



 

 

 

 

 

 بسم اهلل الزمحن الزحيم

مَالِكِ يَوىِِْ الودِّينِ   الزَّحْمَنِ الزَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِنيَ }

  ُإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِني  َاهْدِنَا الصِّزَاطَ الْمُسْوتَِِيم  َصِوزَاط

 {الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْزِ الْمَغْضُىبِ عَلَيْهِمْ وَالَ الضَّالِّنيَ 
 صدق اهلل العلٕ العظٔه
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 189102:0870; قاسم الشكري واالخراج النهائي تنضيدال
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 هداءاال

  بشه اهلل الزمحً الزحٔه

احلند هلل كنا ٍْ اٍلُ ّالصالٗ ّالشالو علٙ اشزف خلكُ حمند بً 

 .h الطَز الطاٍز ّالعله الزاخزالبصري اليذٓز الشزاج امليري  hاهلل  عبد

 .hاىل سٔدٖ ّمْالٖ رسْل اهلل 

اقدو  ‡اىل سٔدٖ ّمْالٖ االماو امري املؤميني علٕ بً ابٕ طالب 

لله ٍذا اجلَد املتْاضع بَذِ االىامل املزتعص٘ ّالعٌْٔ اخلامل٘ اليت 

استشكت مً منري علْمله ّاخالقله ّتزبٔتله اٍل البٔت راجٔا قبْلُ مين 

 ّالصفاع٘ لٕ ْٓو ال ظل اال ظل اهلل ّال امز اال امز اهلل.

ل ثْابُ اىل رّح ّالدٖ الصٔخ ٍادٖ شزٓف الكزشٕ ّاىل ادراجٔا اس

ّالدتٕ ّاىل رّح اخٕ الصاب املَيدس حشً الصٔخ ٍادٖ الكزشٕ الذٖ 

ٌ احلزب العزاقٔ٘ االٓزاىٔ٘ ىظز اهلل مثْاٍه ااغتالتُ ٓد االثه ّالعدّاٌ اب

 ّأجزل هله مجٔل ثْابُ ّحصزٍه مع مً ٓتْاهله اىُ ارحه الزامحني.
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 املقدمُ

 بػِ اهلل ايطمحٔ ايطسِٝ

اؿُس هلل ٚايكال٠ ٚايػالّ ع٢ً اؾطف خًك٘ ٚغٝس اْبٝا٥٘ ٚآي٘ 

 ايطٝبني ايطاٖطٜٔ.

 ايعٚاز يف االغالّ:

ايعٚاز ٖٛ ايطباط املكسؽ بني ايؿت٢ ٚايؿتا٠ ي٘ قسغٝت٘ َٔ ايٛد١ٗ 

ايس١ٜٝٓ ؾهٌ ايؿطا٥ع ايػُا١ٜٚ عاؾت َٛنٛع ايعٚاز ٖٚصبت ايططم 

يف ظَإ نٌ ؾطٜع١ مبا ٜتال٥ِ َع َا تطٜسٙ ٖصٙ ايؿطٜع١ اٚ تًو ايؿا٥ع١ 

ايعٚاز ايػعٝس  يتشكٝلؾايؿطا٥ع ايػُا١ٜٚ ٚنعت نٛابط يف ن٤ٖٛا 

ٚٚنعت االغؼ ايهؿ١ًٝ بكٝاْت٘ َٔ ادٌ بًٛؽ ايػا١ٜ املٛدٛز٠ َٔ ٚضا٤ 

 ايعٚاز.

ع١ٝ ضغِ قكٛضٖا عٔ االساط١ ايتا١َ بايعٚاز ٚاغػ٘ ٛإ ايٓعط٠ املٛن

ٚ اؾهٌ سااّل َٔ تًو ايسعٛات اييت بسأت تعٗط يف اجملتُعات االٚضب١ٝ تبس

ٚايساع١ٝ إىل االباس١ٝ اؾٓػ١ٝ ٚاييت َٔ ْتٝذتٗا إ ْعٍ االْػإ َٔ َطتب١ 

اييت ٚنع٘ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل  ٌٝ ع٢ً غا٥ط املدًٛقات بٌ انجط َٔايتؿه

تؿٞ بأْج٢ ٚاسس٠ ؾٝٗا إىل َطتب١ ايبٗا٥ِ ضغِ ٚدٛز بعض اؿٝٛاْات اييت ته

نُا ٖٛ اؿاٍ َع ايكطز٠ ٚنصيو اؿاٍ َع بعض ايطٝٛض يصيو ؾتشت 

ؾعاضات بطاق١ ظا٥ؿ١ اخطدٛا املطأ٠ إىل ايؿاضع ٚاؾكسٖٚا نطاَتٗا ٚؾدكٝتٗا 

ٚاملػاٚا٠ ٚاؿط١ٜ ٚسٛيٖٛا َٔ قٝٛز ايعٚز املُٝع٠ هلا ؼت زعا٣ٚ ايتشطٜط 

ِٖ َعسٚز٠ ال بٌ ٚقًت اؿاي١ َٔ ٜؿا٤ َكابٌ زضاَت٢ ٚإىل غًع١ ٜتُتع بٗا 
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إىل املتادط٠ ظػسٖا نُا ٖٛ اؿاٍ َع اقشاب  اؿط١ٜبايبعض َٔ زعا٠ 

 ايؿطنات ايهرب٣ يف ايٛالٜات املتشس٠ األَطٜه١ٝ.

ٚاْطًكت يف اال١ْٚ االخري٠ زعٛات غطٜب١ ال متت إىل ايكِٝ ٚاملعاٜري 

يف قه١ٝ ايتعسز يف  االْػا١ْٝ بك١ً نايسع٠ٛ إىل املػاٚا٠ بني ايطدٌ ٚاملطأ٠

ؾطع ي٘ االغالّ ٚاعطاٙ اؿل ألغباب شنطتٗا نتب ايعٚاز ؾهُا إ ايطدٌ 

يف إ ٜتعٚز بانجط َٔ ٚاسس٠ ٖٚٓايو زعٛات اخط٣ تػُض يًُطأ٠  ايؿك٘

بايتعٚز بأنجط َٔ ٚاسس ٚيف ٚقت ٚاسس. نُا زعٛا إىل ؾهط٠ ايعٚاز اؾُاعٞ 

 االٚضب١ٝ.ٚبسأ تطبٝل ٖصٙ ايؿهط٠ يف بعض اجملتُعات 

ؾأقبض َٔ ايٛادب تٛنٝض بعض االَٛض املتعًك١ بايعٚاز َٔ د١ٗ 

االغال١َٝ َٚعطؾ١ َس٣ َال٥ُتٗا يًٛاقع ٚقالسٝتٗا ملعاؾ١ املؿانٌ  ٠ايٓعط

 ايٓامج١ عٔ ايٓعطات اؿسٜج١ يًعٚاز.

ٚتأغّٝا ع٢ً َا تكسّ ؾإ ايبشح دا٤ شٚ طابع ادتُاعٞ َطنعا ع٢ً 

يك١ً بايعٚاز نايعازات ٚايتكايٝس اؾسٜس٠ َٓٗا اؾٛاْب االدتُاع١ٝ شات ا

ٚايكسمي١ َبتعسّا عٔ اؾاْب ايؿكٗٞ يف ايعٚاز يهجط٠ َٔ نتب ؾٝ٘ َٔ 

ايعًُا٤ ٚايباسجني ٚاالغاتص٠ املتدككني يف سكٌ ايؿطٜع١ ملعاؾ١ األٖساف 

  املتٛخا٠ َٔ ايعٚاز يف االغالّ.

اؿٝا٠ ٚيٛال ٖصا  ١َإلزااَا بعس: ؾايعٚاز نطٚض٠ َٔ نطٚضٜات اؿٝا٠ )

 .اْػإ ايعٚاز الْتٗت ايبؿط١ٜ ٚبكٝت االضض خاي١ٝ بسٕٚ
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ايبؿط( ٚايعٚاز  إلْتازؾايعٚاز عباض٠ عٔ ؾطان١ بني ايطدٌ ٚاملطأ٠)

ساي١ ادتُاع١ٝ اعتٝاز١ٜ ٚطبٝع١ٝ َٛدٛز٠ يف االْػإ ٚاؿٝٛإ ٚايٓبات نٌ 

 ٜأيـ اىل قٓؿ٘ ٚؾكًٝت٘ ٚدٝٓت٘.

ٙ االغالّ خيتًـ عٔ ايعٚاز يف ايعكٛض ٚيهٔ ايعٚاز ايصٟ ٜٓاؾس

االْبٝا٤ ٚاملطغًني )عًِٝٗ ب٘ ايػابط٠ املع١ًُ َا قبٌ االغالّ َٚا دا٤ 

 ايػالّ( َجال:

نإ ايعٚاز بايك٠ٛ ٚايعٓـ )اشا مل تطض ايؿتا٠ قتًت اٚ عهًت  -1

 ست٢ ٜتٛؾاٖا اهلل دٌ دالي٘(.

ت٘ ٜٚػ٢ُ ظٚاز ايكسام أٟ )َٗط ايبٓت مبٗط اخت اـطٝب اٚ بٓ -2

عٓسْا )ظٚاز نك٘ بـ نك٘( ٖٚصا غري دا٥ع ؾطعا( ٚال حيل االعرتاض يهٌ 

َٓٗٔ ٚعًٝٗٔ إ ٜتكبًٔ االَط بهٌ ضساب١ قسض نؿ٤ّٛا نإ اٚ غري نؿ٤ٛ 

 غامل َٔ االَطاض ٚايعاٖات اٚ َطٜض.

ايتكطف بٗا َجال بٝعٗا  نإ يف اؾا١ًٖٝ اشا َات ايعٚز حيل البٓٗا -3

اٚ ٞ اٚ ايطٟ اٚ خسَات ايبٝت اٚ ايبٝع ، عايط يفَٗا ٗا ، ٜػتدس، ٜتعٚد

ِِٜٗبٗا قاٍ تعاىل ) ََا ََْهَض آَباُؤُن  (....َٚاَل َتٓٔهُشٛا 

نُا ابتسع ايٝٗٛز ايعٚاز َٔ احملاضّ ٖٚصٙ ناْت َطؾٛن١ يف ظَٔ  -4

ِِاؾا١ًٖٝ ٚأنس عًٝٗا االغالّ قاٍ تعاىل ) ََِت َعًَُِٝه ََٚبَٓاُت ُسطِّ  ِِ َٗاُتُه َٖ ِِ ُأ ُه

ِِ ََٚخااَلُتُه  ِِ ُٖاُتُه ََٚع  ِِ َٛاُتُه نُا ابتسعت ايسٍٚ ايػطب١ٝ ظٚاز املجٌ  (....ََٚأَخ

 )ايطدٌ َٔ ايطدٌ ، املطأ٠ باملطأ٠(.
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نإ اٜاّ اؾا١ًٖٝ ايصٟ ٜطٜس ايعٚاز ٜهع باب خبا٤ٙ اَاّ باب خبا٤  -5

 اٌٖ ايؿتا٠ ٚشيو عال١َ يطًب ايبٓت.

 ‡١ٝ اييت ؾٖٛت ضغاي١ ايػٝس املػٝض اَا َا ْطاٙ يف ايسٍٚ ايػطب -6

 غططٚٙ بأٜسِٜٗ َٓٗا: ابأَٛض نجري٠ ٚسػب َ

 اباسٛا يؿتٝاتِٗ باضتسا٤ أٟ َالبؼ ست٢ ٚيٛ متؿٞ ؾب٘ ايعاض١ٜ. -1

َٚت٢ ؾا٤ت  ، حيل يًؿتا٠ ايتعطف ٚايكساق١ َع أٟ ضدٌ ؾا٤ت -2

تطنت٘ ٚشٖبت َع غريٙ ٚإ ناْت َتعٚد١. اٚ تٓؿ٤٢ عالق١ َع 

بػؤاهلا أٜ ُا ال سل السس االعرتاض عًٝٗا انجط َٔ ؾدل. ن

ٖٚصا  ناْت ، أٜ باتت يًٝتٗا اٚ قهت َٜٛٗا نصيو َع االٚالز.

ايٛبا٤ دط٣ َع بعض ابٓا٤ اؾاي١ٝ االغال١َٝ ايػانٓني يف ايسٍٚ 

 ايػطب١ٝ.

تتعٚز بسٕٚ اشٕ ٚايسٖا. ٚاشا اعرتض عًٝٗا ٚايسٖا تكسّ نسٙ  -3

تعٗس بعسّ ايتعطض هلا الٕ زع٣ٛ يس٣ ايؿطط١ تأخص ايؿطط١ َٓ٘ 

 ا االَط ٜعاضض سطٜتٗا ٚاال ٜتِ سبػ٘.صٖ

 ٖٚٓاى اَٛض اخط٣ نجري٠ ال فاٍ يًتططم هلا.

اَا ايعٚاز يف االغالّ ؾكس دعٌ ؾٝ٘ ؾطٚط ٚٚادبات يهٌ َٔ 

 ايعٚدني ٚدعً٘ ؾ٤ٞ َكسؽ:

 َٛاؾك١ ايؿتا٠ ع٢ً ايعٚاز )أٟ بسٕٚ انطاٙ(. -1

 ايعٚز.االجياب َٔ ايعٚد١ ، ٚايكبٍٛ َٔ  -2

 ايتهاؾؤ بني ايعٚدني يف ايسٜٔ ٚاملصٖب. -3
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ؼسٜس املٗط قٌ اٚ نجط )ايعادٌ )املكسّ( ٚاملؤخط )املؤدٌ(( َع  -4

يو املٗط بتعًِ شؼسٜس )شنط( َس٠ املٗط املؤدٌ ، اٚ ؼسٜس ْٛع 

قٓع١ اٚ سطؾ١ َجال )قطا٠٤ ايكطإ ايهطِٜ ، ايكطا٠٤ ٚايهتاب١ ، 

 اـٝاط١ ،....(.

 ٓت بايٓػب١ يًبانط.َٛاؾك١ ٚايس ايب -5

اغتشباب االعالٕ باـطب١ ٚايعكس ٚايعٚاز. ٖٚٓاى َػتشبات  -6

 ؾطع١ٝ اخط٣ نجري٠ ضادع نتب ايؿك٘ ٚايطغا٥ٌ ايع١ًُٝ.

 نُا ٚنع االغالّ سسٚز ٚنٛابط يتعسز ايعٚدات. -7

 االسرتاّ املتبازٍ بني ايعٚدني. -8

 ]االَؼ اؾا١ًٖٝ ، ايّٝٛ االغالّ[ؾٗصٙ بعض ايؿطٚقات بني االَؼ 

ٚايّٝٛ ؾُٝا اضاز االغالّ اال إ ٜٓؿ٤٢ دٝال قشٝشّا غاملّا ٜكٛز ايبالز َٚٔ 

 عًٝٗا اىل ؾاط٤٢ االَإ.

ٛٙ اؾبٛضٟ ع٢ً ٜٝاٟٚ ٚتاّ اٚز إ اؾهط اؿاز ايسنتٛض سٚقبٌ اـ

ٚٚؾل ٚيسٙ يهٌ خري  اهلل ٖصا ايهتاب َرب٠ َٓ٘ يٛايسٙ ضمح٘ اغٗاَ٘ يف ْؿط

  ٚعٌُ ْبٌٝ.

ؾٝ٘ اـري ٚايكالح يٓا ٚألَتٓا االغال١َٝ ٚالخٛآْا َٔ  ايًِٗ اٖسْا ملا

 املؤَٓني ٚاملؤَٓات ، ٚاغؿط يٓا ٚاضمحٓا اْو خري ايػاؾطٜٔ ٚاضسِ ايطامحني.
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 الشواج يف القزان الكزيه

شنط اهلل تعاىل يف نتاب٘ اجملٝس اٜات نجري٠ غكٛم ايعٚاز ٚبأيؿاظ نجري٠ 

 َٚتعسز٠ َٓٗا:

ِِ ٔبُشٍٛض ٔعنٍي: )ظٚدٓاِٖ: قاٍ تعاىل -1 ُٖ ِٖٚدَٓا ََٚظ ٚقاٍ  (2)((1)َنَصٔيَو 

ِِ ٔبُشٍٛض ٔعنٍيتعاىل: ) ُٖ ِٖٚدَٓا ََٚظ ََِكُؿَٛؾ١ٕ   .(3)(َُٖتٔه٦ٔنَي َع٢ًَ ُغُطٍض 

ِِٜعٚدِٗ: قاٍ تعاىل: ) -2 ُٗ ُِّٚد ِٚ َُٜع ِٔ ََٜؿا٤ُ  (4)َأ ََ  ٌُ ََِٜٚذَع َِٚإَْاّثا  ُشِنَطاّْا 

ِْ َق ُ٘ َعًٔٝ ُّا ِإْٖ  .(5)(ٔسْٜطَعٔكٝ

َٗاظٚدّا: قاٍ تعاىل: ) -3 ِٕ َطًََّك ِٔ َبِعُسَسٖت٢ َتٓٔهَض ( 6)َؾِإ َٔ  ُ٘ ٌٗ َي َؾاَل َتٔش

َُا ُسُسَٚز  ِٕ ُٜٔكٝ ِٕ َظٖٓا َأ ِٕ ََٜتَطاَدَعا ِإ َُا َأ ِٗ َٗا َؾاَل ُدَٓاَح َعًَِٝ ِٕ َطًََّك ِّٚدا َغَِٝطُٙ َؾِإ َظ

َٗ ٘ٔ َُٜبُِّٝٓ َٚٔتًَِو ُسُسُٚز ايًَّ  ٔ٘ َٕايًَّ ُُٛ ٍّ َِٜعًَ ِٛ   .(7)(ا ٔيَك

جيعًٕٛ : )نإ ايعطب يف اؾا١ًٖٝ ، وقفُ قصريَ مع هذه االيُ الكزميُ

طالم املطأ٠ ٚعستٗا َكسض٠ بني املطًل، ٚضدع١ املطًك١ اثٓا٤ عستٗا ٚيهٔ مل 

١٥ َط٠ ٚاضدعٗا ، ٚتهٕٛ اٜهٔ يًطالم عسز َعني ، ؾطمبا طًل ايطدٌ اَطأت٘ َ

دٌ خيتاض بٗا ايطالم ٚايطدٛع َت٢ ؾا٤...ٚدا٤ يف بعض املطأ٠ ايعٛب١ بٝس ايط

                                                           

 )سٛض عني( ْػا٤ بٝض ٚاغعات ايعٕٝٛ.(1)

 .54( غٛض٠ ايسخإ ، آ١ٜ: 2)

 .20غٛض٠ ايطٛض ، آ١ٜ: (3)

 )ٜعٚدِٗ(: جيعًِٗ.(4)

 .50غٛض٠ ايؿٛض٣ ، آ١ٜ: (5)

 )ؾإٕ طًكٗا ؾال ؼٌ ي٘(: أٟ ؾإٕ طًكٗا ايطالم ايجايح.(6)

 .230غٛض٠ ايبكط٠ ، آ١ٜ: (7)
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ايطٚاٜات إ ضدال قاٍ الَطأت٘: ال اقطبو ابسّا ، َٚع شيو تبكني يف عكُيت ، 

 ٚال تػتطٝعني ايعٚاز َٔ غريٟ...قايت ي٘: ٚنٝـ شيو؟

قاٍ: اطًكو ، ست٢ اشا قطب اْكها٤ ايعس٠ ضادعتو ، ثِ طًكتو 

ِٕؾاْعٍ اهلل غبشاْ٘: ) h ٖٚهصا ، ابسأ: ؾؿهت٘ اىل ايٓيب ََٖطَتا اٟ  (1)(ايطَّاَلُم 

إ ايطالم ايصٟ ؾطع اهلل ؾٝ٘ ايطدٛع يًُطًل ٖٛ ايطالم االٍٚ ٚايجاْٞ 

ؾكط ، اَا ايطالم ايجايح ؾال حيٌ ايطدٛع بعسٙ ست٢ تٓهض املطًك١ ظٚدّا غري 

َٗااملطًل: نُا يف قٛي٘ تعاىل: ) ِٕ َطًََّك َٔ َؾِإ  ُ٘ ٌٗ َي ِّٚدا  ِٔ َبِعُسَؾاَل َتٔش َسٖت٢ َتٓٔهَض َظ

 .(3)((2)َغَِٝطُٙ

َٗا َضَغّسا ظٚدو: ) -4 َِٓٔ َُٚناَل  ُِٚدَو اِيَذ١َٖٓ  ََٚظ ِٔ َأَِْت  ًَِٓا ٜا آزّ اِغُه َُٚق

ُٔنَي ِٔ ايعَّأي َٔ َٖٔصٙٔ ايٖؿَذَط٠َ َؾَتُهَْٛا  َٚاَل َتِكَطَبا  َُا  ٚقاٍ تعاىل:  (4)(َسُِٝح ٔؾ٦ُِت

( ُّ ًَِٓا َٜاآَز ِٔ اِيَذ١ٖٔٓ َؾَتِؿَك٢َؾُك َٔ َُا  ِٚٔدَو َؾاَل ُِٜدِطَدُٖٓه َٚٔيَع ٌّ َيَو  ََٖصا َعُس  ٖٕ  (5)(ِإ

ُ٘ ٚقاٍ تعاىل: ) ََا ايًَّ َُٚتِدٔؿٞ ٔؾٞ َِْؿٔػَو  َٚاٖتِل ايََّ٘  َِٚدَو  َِٔػِو َعًََِٝو َظ َأ

ِٕ َتِدَؿاُٙ ُ٘ َأَسٗل َأ َٚايًَّ ََٚتِدَؿ٢ ايٖٓاَؽ   .(6)(َُِبٔسٜ٘ٔ 

                                                           

 .229كط٠ ، آ١ٜ: غٛض٠ ايب(1)

 )ظٚدا غريٙ(: أٟ ظٚدّا آخط.(2)

 .346م 1ايتؿػري ايهاؾـ َر(3)

 .35غٛض٠ ايبكط٠ ، آ١ٜ: (4)

 .117غٛض٠ ط٘ ، آ١ٜ: (5)

 .37غٛض٠ االسعاب ، آ١ٜ: (6)
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َُِط٤ٔ ٘: قاٍ تعاىل: )ظٚد -5 َٔ اِي ٘ٔ َبِٝ َٕ ٔب ََا َُٜؿطُِّقٛ َُا  ُٗ َِٓٔ  َٕ ُُٛ َؾََٝتَعًَّ

ِٚٔد٘ٔ ِِ ٚقاٍ تعاىل: ) (1)(ََٚظ ُٗ َِٚدُ٘ ِإْٖ ُ٘ َظ ََٚأِقًَِشَٓا َي ُ٘ َِٜش٢َٝ  َِٖبَٓا َي َٚ َٚ  ُ٘ َؾاِغَتَذِبَٓا َي

ََِٜٚسُعََْٛٓا َضَغّبا َٕ ٔؾٞ اِيَدَِٝطأت  َّٖبا( 2)َناُْٛا َُٜػاِضُعٛ ََٚناُْٛا َيَٓا ( 3)ََٚض

 .(5)((4)َخأؾٔعنَي

ِٔ : )ظٚدٗا: قاٍ تعاىل -6 َٔ  ِِ ِِ ائَّصٟ َخًََكُه ٜا أٜٗا ايٖٓاُؽ اٖتُكٛا َضٖبُه

َٚاٖتُكٛا ايََّ٘  ََْٚٔػا٤ّ  َُا ِضَدااّل َنٔجرّيا  ُٗ َِٓٔ ََٚبٖح  َٗا  َِٚد َٗا َظ َِٓٔ ََٚخًََل  َٚأسَس٠ٕ  َِْؿٍؼ 

ِِ َضٔقّٝباائَّصٟ َتَتَػا٤َ َٕ َعًَُِٝه َ٘ َنا ٕٖ ايًَّ َّ ِإ َٚاأَلِضَسا  ٔ٘ َٕ ٔب َٛ ٚقاٍ تعاىل: ) (6)(ُيٛ ُٖ

َٗا َٔ ِإَيِٝ َٗا ٔيَِٝػُه َِٚد َٗا َظ َِٓٔ  ٌَ ََٚدَع َٚأسَس٠ٕ  ِٔ َِْؿٍؼ  َٔ  ِِ ٚقاٍ  (7)(ائَّصٟ َخًََكُه

ُ٘تعاىل: ) َُٔع ايًَّ َٗا (8)َقِس َغ ِٚٔد ٍَ ائَّتٞ ُتَذأزُيَو ٔؾٞ َظ ِٛ ََٚتِؿَتٔهٞ ِإَي٢ ايَّ٘ٔ  َق

ُْٔٝع َبٔكرْي َ٘ َغ ٕٖ ايًَّ َُا ِإ َُٚضُن َُُع َتَشا ُ٘ َِٜػ  .(9)(َٚايًَّ

                                                           

 .102غٛض٠ ايبكط٠ ، آ١ٜ: (1)

 )ضغبّا(: ضغب١ يف ايجٛاب.(2)

 )ضٖبّا(: ضٖب١ َٔ ايعكاب.(3)

 نعني.)خاؾعني(: َتصيًني خا(4)

 .90غٛض٠ االْبٝا٤ ، آ١ٜ: (5)

 .1غٛض٠ ايٓػا٤ ، آ١ٜ: (6)

 .189غٛض٠ االعطاف ، آ١ٜ: (7)

 )قس مسع اهلل(: ٖٚٞ خٛي١ بٓت ثعًب١.(8)

 .1غٛض٠ اجملازي١ ، آ١ٜ: (9)
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َُِطَْاظٚدني: قاٍ تعاىل: ) -7 ٌِ  (1)َسٖت٢ ِإَشا َدا٤َ َأ ُٔ ًَِٓا اِس  ََٚؾاَض ايٖتُٓٗٛض ُق

َٗا ِٔ َغَبَل  ٔؾٝ ََ ًََِٖو ِإالَّ  ََٚأ  ِٔ ِٔ اِثَِٓٝ َِٚدِٝ ٍّ َظ ِٔ ُن ٍَُٔ ِٛ ٘ٔ اِيَك ٚقاٍ تعاىل:  (3)((2)َعًَِٝ

٘ٔ تعاىل: ) ِٔ َغَبَل َعًَِٝ ََ ًََِٖو ِإالَّ  ََٚأ  ِٔ ِٔ اِثَِٓٝ َِٚدِٝ ٍّ َظ ِٔ ُن َٔ َٗا  َؾاِغًُِو ٔؾٝ

ٍُ ِٛ ِِ ٚقاٍ تعاىل: ) (4)(اِيَك ِٔ َيَعَُّه َِٚدِٝ ٤ِٕٞ َخًَِكَٓا َظ ِّ َؾ ِٔ ُن َٔ َٚ

َٕ ُ٘ َخًََل ٚقاٍ تعاىل: ) ]تايعٚدني ايكٓؿني َٔ مجٝع املدًٛقا[(5)(َتَصنَُّطٚ ََٚأْٖ

َٚاِيُأَِْج٢ ِٔ ايٖصَنَط  َِٚدِٝ  .(6)(ايٖع

َٖٗط٠ْاظٚاز: قاٍ تعاىل: ) -8 ََُط َٚاْز  َٗا َأِظ ِِ ٔؾٝ ُٗ َٗا  (7)ََٚي ِِ ٔؾٝ ُٖ َٚ 

َٕ َٖٗط٠ْٚقاٍ تعاىل: ) (8)(َخأيُسٚ ََُط َٚاْز  ََٚأِظ َٗا  َٔ ٔؾٝ ِٔ ايَّ٘ٔ  (9)َخأئسٜ َٔ  ْٕ َٛا َِٚضِن

ًُُٔٛا ايٖكأيَشأت ٚقاٍ تعاىل: ) (10)(ُ٘ َبٔكرْي ٔباِئعَبأزَٚايَّ ََٚع ََُٓٛا  َٔ آ ائَّصٜ

َٚاْز  َٗا َأِظ ِِ ٔؾٝ ُٗ َٗا َأَبّسا َي َٔ ٔؾٝ َٗاُض َخأئسٜ َٗا اأَلِْ ِٔ َتِشٔت َٔ ِِ َدٖٓإت َتِذِطٟ  ُٗ  َغُِٓسٔخًُ

 

                                                           

 تٓٛض اـبع. )ٚؾاض ايتٓٛض(: ْبع املا٤ بؿس٠ َجٌ اْبعاخ ايٓاض َٔ(1)

 الى.)غبل عًٝ٘ ايكٍٛ(: غبل عًٝ٘ سهُٓا باهل(2)

 .40غٛض٠ ٖٛز ، آ١ٜ: (3)

 .27ٕ ، آ١ٜ: غٛض٠ املؤَٓٛ(4)

 .49غٛض٠ ايصاضٜات ، آ١ٜ: (5)

 .45غٛض٠ ايٓذِ ، آ١ٜ: (6)

 ْػا٤ ايسْٝا نايػري٠ ، ٚاالخالم ايػ١٦ٝ.)َطٗط٠(: غ١ًُٝ َٔ عٝٛب (7)

 .25غٛض٠ ايبكط٠ ، آ١ٜ: (8)

 بٍٛ.)َطٗط٠( َٔ قصاض٠ ايٓػا٤ اؿٝض ٚايٓؿاؽ ، اؾٓاب١ ، اي(9)

 .15غٛض٠ آٍ عُطإ ، آ١ٜ: (10)
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ِِ ٔظًِّا َظًٔٝاّل ُٗ َُِْٚسٔخًُ َٖٗط٠ْ  َٕ ائَّصٟ َخًََل : )ٚقاٍ تعاىل (2)((1)ََُط  ُغِبَشا

َٚاَز َٕ (3)اأَلِظ ُُٛ ُٖا اَل َِٜعًَ َٔ َٚ  ِِ ِٗ ِٔ َأُْؿٔػ َٔ َٚ ُٖا ُتِٓٔبُت اأَلِضُض  َٔ َٗا   .(4)(ُنَّ

ت اييت غٓصنطٖا َط٠ يالْػإ اظٚادّا: ٚضز شنط االظٚاز يف االٜا -9

َٕ يًشٝٛإ ٚتاض٠ يًبٓات. قاٍ تعاىل ) ٚاخط٣ ِٛ َٛؾَّ َٔ َُٜت ِِ َٚائَّصٜ َُِٔٓه

َٕ َٔ(5)َََٜٚصُضٚ َٚاّدا ََٜتَطٖبِك ََٚعِؿّطا (6)َأِظ ٍُٗط  ٖٔ َأِضَبَع١َ َأِؾ ِٗ ٚقاٍ تعاىل:  (7)(ٔبَأُْؿٔػ

( ِٕ ٍٍ َأ َٕ ٔيَطُغٛ ََا َنا َٚ َُٚشض١ِّّٖٜ  َٚاّدا  ِِ َأِظ ُٗ ََٚدَعًَِٓا َي ًَٔو  ِٔ َقِب َٔ ََٚيَكِس َأِضَغًَِٓا ُضُغاّل 

َٞ ٔبآ١َٕٜ ِإالَّ ٔبِإِش ٌٍ ٔنَتاْبَِٜأٔت ِّ َأَد ٘ٔ ٔيُه ٕٖ َعََِِٝٓٝوٚقاٍ تعاىل: ) (8)(ِٕ ايًَّ ُُٖس  (9)اَل َت

َٚاِخٔؿِض َدَٓاَسَو   ِِ ِٗ ِٕ َعًَِٝ َٚاَل َتِشَع  ِِ ُٗ َِٓٔ َٚاّدا  ٘ٔ َأِظ ََٖتِعَٓا ٔب ََا  ِإَي٢ 

َٔٓٔنَي ُُِؤ ًِ ٌَ ٚقاٍ تعاىل: ) (10)(ٔي ََٚدَع َٚاّدا  ِِ َأِظ ِٔ َأُْؿٔػُه َٔ  ِِ ٌَ َيُه ِٔ َدَع َٔ  ِِ َيُه

ِِ َبٓٔنَي َٚأدُه ١َُٔ  (12)ََٚسَؿَس٠ّ (11)َأِظ َٚٔبِٓٔع  َٕ َُٛٓٔ ٌِ ُِٜؤ ِٔ ايطََِّّٝبأت َأَؾٔباِيَبأط َٔ  ِِ ََٚضَظَقُه

                                                           

 )ظال ظًٝال(: ظال ٚاضؾّا زا٥ُّا.(1)

 .57غٛض٠ ايٓػا٤ ، آ١ٜ: (2)

 )االظٚاز(: االقٓاف.(3)

 .36غٛض٠ ٜؼ ، آ١ٜ: (4)

 )ٜصضٕٚ(: ٜرتنٕٛ.(5)

 )ٜرتبكٔ(: ٜٓتعطٕ بسٕٚ ظٚاز.(6)

 .234غٛض٠ ايبكط٠ ، آ١ٜ: (7)

 .38غٛض٠ ايطعس ، آ١ٜ: (8)

 ٓٝو(: ال تٓعط ْعط٠ ضاغب اىل اعطاض ٚاَٛاٍ ايٓاؽ.)ال متسٕ عٝ(9)

 .88غٛض٠ اؿذط ، آ١ٜ: (10)

 )بٓني(: )ايصنٛض ٚاالْاخ(.(11)

 )سؿس٠(: ابٓا٤ االبٔ.(12)
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َٕ ِِ َِٜهُؿُطٚ ُٖ  ٔ٘ ايعٚز ٚايعٚد١ نالُٖا َٔ غٓذ ٚاسس ْتٝذ١ ايتعاٚز [(1)(ايًَّ

ِٔٚقاٍ تعاىل: ) ])ايتالقض( ٜطظم اهلل االْػإ بايصض١ٜ َٔ َٚ  ِِ ِٕ َخًََل َيُه ٘ٔ َأ آَٜأت

ِِ ِٔ َأُْؿٔػُه ٕٖ ٔؾٞ َشٔيَو  (2)َٔ ١َُّ ِإ ََٚضِس َٖٛز٠ّ  ََ  ِِ ٌَ َبَُِٝٓه ََٚدَع َٗا  َٚاّدا ٔيَتِػُهُٓٛا ِإَيِٝ َأِظ

َٕ ٍّ ََٜتَؿهَُّطٚ ِٛ دعٌ اهلل تعاىل ايعٚد١ غهٔ يًعٚز ٚنصيو [(3)(آلَٜإت ٔيَك

َٛنع اؾؿا٤ ايػط ٚقٌ ايعهؼ. ايػهٔ االط٦ُٓإ ٚااليؿ١ ٚايطاس١ ٚ

ِٔ ٚقاٍ تعاىل: ) ]املٛز٠ احملب١ ٚايتٛزز ٚاالخالم –االَا١ْ  َٔ  ِِ َٚايَُّ٘ َخًََكُه

َٚاَل َتَهُع ِإالَّ  (4)ُتَطإب ِٔ ُأَِْج٢  َٔ  ٌُ ُٔ ََا َتِش َٚ َٚاّدا  ِِ َأِظ ِٖ َدَعًَُه ِٔ ُِْطَؿ١ٕ ُث َٔ  ِٖ ُث

ٔ٘ ُٔ تًكٝض ايبٜٛه١ باؿُٝٔ اقٌ االْػإ َٔ ايرتاب بعس ع١ًُٝ [(5)(ٔبٔعًِ

ٜتهٕٛ اؾٓني ٚميط بعس٠ َطاسٌ ٚال ميهٔ يالْػإ إ حيسز َازت٘ امل١ٜٛٓ شنطّا 

َٚاَل َتَهُع ِإالَّ اٚ اْج٢ ؾٗصا االَط ال ٜعًُ٘ اال اهلل تعاىل. ) ِٔ ُأَِْج٢  َٔ  ٌُ ُٔ ََا َتِش َٚ

ٔ٘ ُٔ ٍٛ: ( ٜكّٛ بعض ايطداٍ بايتأثط َٔ ظٚداتِٗ عٓسَا ًٜسٕ ايبٓات اقٔبٔعًِ

ٌٖ ٖصا ٖٛ غبب املطأ٠ نال ايعٚد١ َا ٖٞ اال عباض٠ عٔ ٚعا٤ ؼتهٔ ؾرت٠ 

َع١ٓٝ اَا ايٛيس اٚ ايبٓت ؾٗٛ َكطٕٚ عُٝٔ ايطدٌ ٚتسخٌ ب٘ املؿ١٦ٝ 

ِٔايطبا١ْٝ. قاٍ تعاىل: ) َٔ  ِِ ٌَ َيُه َٚاأَلِضِض َدَع َٚأت  َُا  َؾأطُط ايٖػ

                                                           

 .72غٛض٠ ايٓشٌ ، آ١ٜ: (1)

 )َٔ اْؿػهِ(: أٟ َٔ ؾهًهِ اْؿػهِ ، أٟ َٔ دٓػهِ.(2)

 .21غٛض٠ ايطّٚ ، آ١ٜ: (3)

 ْػإ ، اؿٝٛإ ، املعضٚعات نًٗا َٔ تطاب.)َٔ تطاب(: خًل مجٝع خًك٘ اال(4)

 .11غٛض٠ ؾاطط ، آ١ٜ: (5)
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ِِ ِّ َأ (1)َأُِْؿٔػُه ِٔ اأَلَِْعا َٔ َٚ َٚاّدا  َِِأِظ َٚاّدا َِٜصَضُؤُن َٛ  (2)ِظ ُٖ َٚ  ٤ِْٞ ٘ٔ َؾ ًٔ ُِٔج ٔؾٝ٘ٔ َيَِٝؼ َن

ُُٔٝع ايَبٔكرُي َٚاّداقاٍ تعاىل: ) (3)(ايٖػ ِِ َأِظ  .(5)(َثاَلَث١ّ (4)َُٚنُٓت

َٕ اظٚادو: قاٍ تعاىل: ) -10 ٖٔ ُتِطِز ِٕ ُنُِٓت َٚأدَو ِإ ٌِ ٔيَأِظ ٞٗ ُق َٗا ايٖٓٔب َٜاَأٜٗ

َِٚظ ٖٔ اِيَشَٝا٠َ ايٗسَِْٝا  ََتِِّعُه َٔ ُأ َٗا َؾَتَعاَيِٝ ٖٔ َغَطاّسا (6)ََٜٓت َُٚأَغطِِّسُه

ُٔٝاّل ٚقاٍ تعاىل  ]نِ َٔ خام اضاز ب٘ عاّ hاـطاب خام يًٓيب [(7)(َد

ًََهِت  اٜ) ََ ََا  َٚ  ٖٔ ُٖ َٚاَدَو ايالَّٔتٞ آَتَِٝت ُأُدَٛض ًَِٓا َيَو َأِظ ٞٗ ِإْٖا َأِسًَ َٗا ايٖٓٔب َأٜٗ

َُُٔٝٓو  َٜ(8)ُٖ ُ٘ َعًََِٝؤَ َٚأدَو ٚقاٍ تعاىل: ) (9)(ا َأَؾا٤َ ايًَّ ٌِ ٔيَأِظ ٞٗ ُق َٗا ايٖٓٔب َٜاَأٜٗ

َٔٓٔنَي ُِٜسْٔنَي  ُُِؤ ََْٚٔػا٤ٔ اِي ٖٔ (10)ََٚبَٓأتَو  ِٗ ِٔ َداَلٔبٝٔب َٔ  ٖٔ ِٗ ِٕ (11)َعًَِٝ َشٔيَو َأِز٢َْ َأ

ُّا ُ٘ َغُؿّٛضا َضٔسٝ َٕ ايًَّ ََٚنا  َٔ َٔ َؾاَل ُِٜؤَشِٜ  .(12)(ُِٜعَطِؾ

                                                           

 )َٔ اْؿػهِ(: َٔ دٓػهِ ْٚٛعهِ.(1)

 )ٜصضؤنِ(: خيًكهِ.(2)

 .11غٛض٠ ايؿٛض٣ ، آ١ٜ: (3)

 )اظٚادّا(: اقٓاؾّا.(4)

 .7غٛض٠ ايٛاقع١ ، آ١ٜ: (5)

 )اَتعهٔ(: اعطٝهٔ َتع١ ايطالم.(6)

 .28غٛض٠ االسعاب ، آ١ٜ: (7)

 )ًَهت ميٝٓو(: ؾطا٤ االَا٤. اٚ ايػباٜا َٔ ايٝٗٛز ٚغريِٖ.(8)

 .50غٛض٠ االسعاب ، آ١ٜ: (9)

 َالبػٗٔ اٚ ٜػسئ عًِٝٗ ثٝابٗٔ. )ٜسْني(: ٜػسئ(10)

 )دالبٝبٗٔ(: ايعبا٠٤ اٚ ايطزا٤ اـاضدٞ املال٠٤.(11)

 .59غٛض٠ االسعاب ، آ١ٜ: (12)
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ِِاظٚادهِ: قاٍ تعاىل: ) -11 َٚاُدُه ََا َتَطَى َأِظ ـُ  ِِ ِْٔك  .(1)(ََٚيُه

ِِ ِ: قاٍ تعاىل: )اظٚادٗ -12 ِٗ ِٔ آَبا٥ٔ َٔ ِٔ َقًََض  ََ َٚ َٗا  ٍٕ َِٜسُخًَُْٛ َدٖٓاُت َعِس

ِّ َبإب ِٔ ُن َٔ  ِِ ِٗ َٕ َعًَِٝ َُاَل٥َٔه١ُ َِٜسُخًُٛ َٚاِي  ِِ ِٗ َُٚشضِّٜٖأت  ِِ ِٗ َٚأد   (2)(ََٚأِظ

ِِ َغُِٝط ٚقاٍ تعاىل: ) ُٗ ِِ َؾِإْٖ ُٗ َُاُْ ًََهِت َأِٜ ََ ََا   ِٚ ِِ أ ِٗ َٚأد  ِإالَّ َع٢ًَ َأِظ

َٔنَي ٍٍ َع٢ًَ اأَلَضا٥ٔٔو ٚقاٍ تعاىل: ) (4)((3)ًََُٛ ِِ ٔؾٞ ٔظاَل ُٗ َٚاُد ََٚأِظ  ِِ ُٖ 

َٕ ََٚعٚقاٍ تعاىل: ) (5)(َُٖتٔه٦ُٛ ٍٕ ائَّتٞ  ِِ َدٖٓأت َعِس ُٗ ََٚأِزٔخًِ ِٔ َقًََض َضٖبَٓا  ََ َٚ  ُِٗ ِسَت

ُِ ِِ ِإَْٖو َأَِْت اِيَعِعُٜع اِيَشٔهٝ ِٗ َُٚشضِّٜٖأت  ِِ ِٗ َٚأد ََٚأِظ  ِِ ِٗ ِٔ آَبا٥ٔ َٔ)(6). 

ٖٔ َؾاَل اظٚادٗٔ: قاٍ تعاىل: ) -13 ُٗ َٔ َأَدًَ ًَِػ ِِ ايَِّٓػا٤َ َؾَب َِٚإَشا َطًَِّكُت

ٖٔ ُٖ ٖٔ ِإَشا َت (7)َتِعُهًُٛ ُٗ َٚاَد َٔ َأِظ ِٕ َٜٓٔهِش َُِعُطٚٔف َشٔيَو َُٜٛعُغ َأ ِِ ٔباِي ُٗ ِٛا َبَِٝٓ َطاَن

ِِ ِِ َأِظَن٢ َيُه ِّ اآلٔخِط َشٔيُه ِٛ َٚاِيَٝ  ٔ٘ ُٔ ٔبايًَّ َٔ ِِ ُِٜؤ َُِٔٓه  َٕ ِٔ َنا ََ  ٔ٘ َُٗط  (8)ٔب  (9)ََٚأِط

َٕ ُُٛ ِِ اَل َتِعًَ ََٚأُِْت  ُِ ًَ ُ٘ َِٜع  .(10)(َٚايًَّ

                                                           

 .12غٛض٠ ايٓػا٤ ، آ١ٜ: (1)

 .23: غٛض٠ ايطعس ، آ١ٜ(2)

 )غري ًََٛني(: ْؿٞ ايًّٛ عِٓٗ.(3)

 .6غٛض٠ املؤَٕٓٛ ، آ١ٜ: (4)

 .56غٛض٠ ٜؼ ، آ١ٜ: (5)

 .8غٛض٠ غاؾط ، آ١ٜ: (6)

 هٌ اؿبؼ ٚايتهٝل.هًٖٛٔ(: ال متٓعْٛٗٔ ظًُّا ، ٚايع)ؾال تع(7)

 )اظن٢ يهِ(: خري يهِ ٚاْؿع.(8)

 )ٚاطٗط(: اْعـ يًػُع١ ٚابعس يًؿب١ٗ عٓٗا.(9)

 .232ط٠ ، آ١ٜ: غٛض٠ ايبك(10)
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َٔظٚدٓانٗا: قاٍ تعاىل: ) -14 ُٖا َقَه٢ َظِْٜس  ًَ ِٞ اَل َؾ َٗا ٔيَه ِٖٚدَٓاَن ََٚطّطا َظ َٗا  ِٓ

َٔٓٔنَي َسَطْز ُُِؤ َٕ َع٢ًَ اِي ًَِٓا َيَو ٚقاٍ تعاىل: ) (1)(َُٜهٛ ٞٗ ِإْٖا َأِسًَ َٗا ايٖٓٔب َٜاَأٜٗ

ُٖا َأَؾا٤َ ايَُّ٘ َعًََِٝو َٔ َُُٔٝٓو  ًََهِت َٜ ََ ََا  َٚ  ٖٔ ُٖ َٚاَدَو ايالَّٔتٞ آَتَِٝت ُأُدَٛض  (2)َأِظ

َََٕٚبَٓأت َع َٖاَدِط ََٚبَٓأت َخااَلٔتَو ايالَّٔتٞ  ََٚبَٓأت َخأيَو  ُٖأتَو  ََٚبَٓأت َع  (3)َِّو 

َٗا  ِٕ َِٜػَتٓٔهَش ٞٗ َأ ِٕ َأَضاَز ايٖٓٔب ِّ ِإ َٗا ٔيًٖٓٔب ََٖبِت َِْؿَػ َٚ  ِٕ ١ََّٓٔ ِإ َُِؤ ََِطَأ٠ّ  َٚا َََعَو 

َُِٓ(4)َخأيَك١ّ  ًٔ َٔٓٔنَي َقِس َع ُُِؤ ِٕ اِي ِٔ ُزٚ َٔ ََا َيَو  َٚ  ِِ ِٗ َٚأد ِِ ٔؾٞ َأِظ ِٗ ََا َؾَطِنَٓا َعًَِٝ ا 

َٕ َعًََِٝو َسَطْز  ِِ ٔيَهِٝاَل َُٜهٛ ُٗ َُاُْ ًََهِت َأِٜ ََ(5)َٕ ُ٘ َغُؿّٛضا  ََٚنا ايًَّ

ُّا) ِٔ اِبَتَػَِٝت (6)(ُتِطٔد50َٞضٔسٝ ََ َٚ ِٔ َتَؿا٤ُ  ََ ِٟٚ ِإَيَِٝو  َُٚتِؤ  ٖٔ ُٗ َِٓٔ ِٔ َتَؿا٤ُ  ََ(7) 

ِٔ َعَعِيَت ُٖ ٖٔ(9)َؾاَل ُدَٓاَح  (8)َٔ ُٗ ِٕ َتَكٖط َأِعُُٝٓ ٕٖ  (10)َعًََِٝو َشٔيَو َأِز٢َْ َأ َٚاَل َِٜشَع

ُّا  ُ٘ َعًٔٝ َٕ ايًَّ ََٚنا  ِِ ًُٛٔبُه ََا ٔؾٞ ُق  ُِ َٚايَُّ٘ َِٜعًَ  ٖٔ ُٗ ٖٔ ُنُّ ُٗ َُا آَتَِٝت َٕ ٔب ِٛ ََِٜٚطَن

ُّا ) َٚاَل  51َسًٔٝ ِٔ َبِعُس  َٔ ٌٗ َيَو ايَِّٓػا٤ُ  ِٛ ( اَل َٜٔش ََٚي َٚاٍز  ِٔ َأِظ َٔ  ٖٔ ِٗ ٍَ ٔب ِٕ َتَبٖس َأ

                                                           

 .37غٛض٠ االسعاب ، آ١ٜ: (1)

 )مما اؾا٤ اهلل عًٝو(: َٔ ضدع٘ ايٝو ايهؿاض نكؿ١ٝ ٚدٛض١ٜ.(2)

 )ايالتٞ ٖادطٕ(: حيل يو ايعٚاز َٔ ايٓػا٤ ٚايالتٞ شنطتٗٔ آ١ٜ ايهطمي١.(3)

 زٕٚ املؤَٓني. h)خايك١(: ؾٗٞ َٔ خكا٥ل ايٓيب (4)

 )سطز(: عػط اٚ ؾس٠.(5)

 .)تطدٞ(: تطًب(6)

 )ابتػٝت(: طًبت.(7)

 )ممٔ ععيت(: َٔ تطنت.(8)

 )ؾال دٓاح(: ؾال سطز ٚال اثِ.(9)

 )تكط اعٝٓٗٔ(: ايتؿٜٛض اىل َؿ٦ٝتو اقطب اىل غطٚضٖٔ.(10)
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 ٤ِٕٞ ِّ َؾ َٕ ايَُّ٘ َع٢ًَ ُن ََٚنا َُُٔٝٓو  ًََهِت َٜ ََ ََا  ٖٔ ِإالَّ  ُٗ َأِعَذَبَو ُسِػُٓ

ِِ 52)(1)َضٔقّٝبا َٕ َيُه ِٕ ُِٜؤَش ِّ ِإالَّ َأ ََُٓٛا اَل َتِسُخًُٛا ُبَُٝٛت ايٖٓٔب َٔ آ َٗا ائَّصٜ  (2)(َٜاَأٜٗ

ٍّ َٔ ِإَي٢ َطَعا ِِ َؾاَِْتٔؿُطٚا  (3)َغَِٝط َْأظِطٜ ُُِت ِِ َؾاِزُخًُٛا َؾِإَشا َطٔع ِٔ ِإَشا ُزٔعُٝت ََٚئه َْاُٙ  ِإ

َُِػَتِأْٔٔػنَي ٔيَشٔسٜٕح (4) ِِ(5)َٚاَل  َُِٔٓه  ِٞ ٖٞ َؾَِٝػَتِش َٕ ُِٜؤٔشٟ ايٖٓٔب ِِ َنا ٕٖ َشٔيُه   (6)ِإ

ِٔ اِيَشلِّ  َٔ  ِٞ ُ٘ اَل َِٜػَتِش َََتاّعاَِٚإَشا َغ(7)َٚايًَّ  ٖٔ ُٖ ُُٛ ٖٔ  (8)َأِيُت ُٖ  َؾاِغَأُيٛ

ِٕ ُتِؤُشٚا  ِِ َأ َٕ َيُه ََا َنا َٚ  ٖٔ ِٗ َُٚقًُٛٔب  ِِ َُٗط ٔيُكًُٛٔبُه ِِ َأِط ََٚضا٤ٔ ٔسَذإب َشٔيُه  ِٔ َٔ

ِٔ َبِعٔسٙٔ َٔ َٚاَدُ٘  ِٕ َتِٓٔهُشٛا َأِظ َٚاَل َأ  ٔ٘ ٍَ ايًَّ َٕ ٔعَِٓس ايَّ٘ٔ (9)َضُغٛ ِِ َنا ٕٖ َشٔيُه  َأَبّسا ِإ

ُّا ) ِٕ ُتِبُسٚا 53َعٔعٝ ِّ  (10)(ِإ َٕ ٔبُه ٕٖ ايََّ٘ َنا ِٚ ُتِدُؿُٛٙ َؾِإ ُّا)َؾ٦ِّٝا َأ ٤ِٕٞ َعًٔٝ  (54َؾ

َٚاَل   ٖٔ ِٗ َٛأْ َٚاَل َأِبَٓا٤ٔ ِإِخ  ٖٔ ِٗ َٛأْ َٚاَل ِإِخ  ٖٔ ِٗ َٚاَل َأِبَٓا٥ٔ  ٖٔ ِٗ ٖٔ ٔؾٞ آَبا٥ٔ ِٗ اَل ُدَٓاَح َعًَِٝ

َٚاَل ْٔ  ٖٔ ِٗ َٛأت َٕ َأِبَٓا٤ٔ َأَخ َ٘ َنا ٕٖ ايًَّ َ٘ ِإ َٚاٖتٔكنَي ايًَّ  ٖٔ ُٗ َُاُْ ًََهِت َأِٜ ََ ََا  َٚاَل   ٖٔ ِٗ َػا٥ٔ

ِّٗٝسا ) ٤ِٕٞ َؾ ِّ َؾ ِّ 55َع٢ًَ ُن َٕ َع٢ًَ ايٖٓٔب ُ٘ َُٜكًُّٛ ََاَل٥َٔهَت َٚ  َ٘ ٕٖ ايًَّ َٗا (11)(ِإ َٜاَأٜٗ

                                                           

 )ضقٝبا(: ؾاٖس.(1)

 )ٜؤشٕ يهِ(: ٜػُض يهِ بايسخٍٛ.(2)

 )غري ْاظطٜٔ(: غري َٓتعطٜٔ ْهٛز ايطعاّ ؾٝطٍٛ َكاَهِ.(3)

 ا اىل ٚدٗتهِ.)ؾاْتؿطٚا(: اخطدٛ(4)

 )َػتأْػني ؿسٜح(: َػتًطؿني اقٛاتٗٔ.(5)

 )ؾٝػتشٞ َٓهِ(: ٜػتشٞ إ خيطدهِ.(6)

 )ال ٜػتشٞ َٔ اؿل(: ال ٜرتى بٝإ اؿل ٖٚٛ اخطادهِ.(7)

 )َتاعّا(: ساد١.(8)

 بعس ٚؾات٘. h)َٔ بعسٙ(: ال جيٛظ ايتعٚز )ايعٚاز( بعٚدات ايطغٍٛ (9)

 )تبسٚا(: تعٗطٚا اٚ تبٝٓٛا.(10)

 ٕٛ عًٝ٘ ٚميسسْٛ٘ ٜٚصنطٕٚ ؾها٥ً٘.)ٜكًٕٛ ع٢ً ايٓيب(: ٜجٓ(11)
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ُّا ) ُُٛا َتِػًٔٝ ََٚغًِّ  ٔ٘ ََُٓٛا َقًُّٛا َعًَِٝ َٔ آ ََٚضُغَٛيُ٘ (ِإ 56ائَّصٜ  َ٘ َٕ ايًَّ َٔ ُِٜؤُشٚ ٕٖ ائَّصٜ

ِّٗٝٓا ) َُ ِِ َعَصاّبا  ُٗ ََٚأَعٖس َي َٚاآلٔخَط٠ٔ  ُ٘ ٔؾٞ ايٗسَِْٝا  ِِ ايًَّ ُٗ َٕ 57َيَعَٓ َٔ ُِٜؤُشٚ َٚائَّصٜ )

ًَُُٛا ََا اِنَتَػُبٛا َؾَكٔس اِسَت ََٔٓأت ٔبَػِِٝط  ُُِؤ َٚاِي َٔٓٔنَي  ُُِؤ َِٗتاّْا  (1)اِي ُّا (2)ُب َِٚإِث

ٖٔ 58)(3)ٔبّٝٓاَُ ِٗ َٔٓٔنَي ُِٜسْٔنَي َعًَِٝ ُُِؤ ََْٚٔػا٤ٔ اِي ََٚبَٓأتَو  َٚأدَو  ٌِ ٔيَأِظ ٞٗ ُق َٗا ايٖٓٔب (َٜاَأٜٗ

ُّا ) ُ٘ َغُؿّٛضا َضٔسٝ َٕ ايًَّ ََٚنا  َٔ َٔ َؾاَل ُِٜؤَشِٜ ِٕ ُِٜعَطِؾ ٖٔ َشٔيَو َأِز٢َْ َأ ِٗ ِٔ َداَلٔبٝٔب َٔ59  )

 ٔ٘ ِِ ََِٜٓت ِٔ َي َُُٓأؾ(4)َي٦ٔ َٕ اِي ُُِطٔدُؿٛ َٚاِي َََطْض   ِِ ِٗ َٔ ٔؾٞ ُقًُٛٔب َٚائَّصٜ  َٕ ٔؾٞ (5)ُكٛ

َٗا ِإالَّ َقًٔٝاّل ُِٚضََْٚو ٔؾٝ ِٖ اَل َُٜذا ِِ ُث ِٗ َُٔس١َٜٔٓ َيُِٓػِطََٜٖٓو ٔب ٚقاٍ تعاىل:  (7)((6)اِي

ََا َطاَب ) ِٕ ٔخِؿ(8)َؾأْهُشٛا  َُٚضَباَع َؾِإ َُٚثاَلَخ  ََِج٢َٓ  َٔ ايَِّٓػا٤ٔ  َٔ  ِِ ِِ َأالَّ َيُه ُت

ِِ َشٔيَو َأِز٢َْ (9)َتِعٔسُيٛا َُاُُْه ًََََهِت َأِٜ ََا   ِٚ َٛأسَس٠ّ َأ  .(12)((11)َأالَّ َتُعُٛيٛا (10)َؾ

  

                                                           

 )استًُٛا(: ؾكًٛا اٚ ؼًُٛا.(1)

 )بٗتاّْا(: نصبّا ؾهٝعّا.(2)

 )امثّا َبّٝٓا(: شْبّا ٚانشّا.(3)

 .h)ي٦ٔ مل ٜٓت٘(: مل ٜٓت٘ َٔ اٜصا٤ ايٓيب (4)

 )املطدؿٕٛ(: املًتُػٕٛ ايؿت١ٓ املؿٝعٕٛ يالناشٜب.(5)

 ال(: ال حياٚضْٚو اال ؾرت٠ ٜػري٠.)اال قًٝ(6)

 .60-50غٛض٠ االسعاب ، آ١ٜ: (7)

 )ؾاْهشٛا َا طاب(: تعٚدٛا َا اسٌ يهِ.(8)

 )اال تعسيٛا(: ايعسٍ يف نٌ ؾ٤ٞ عسا املٌٝ ايٓؿػٞ ؾال َؤاخص٠ عًٝ٘.(9)

 )شيهِ از٢ْ(: شيو اٜػط.(10)

 )اال تعٛيٛا(: اقطب اال متًٝٛا اىل ػٛظٚا.(11)

 .3، آ١ٜ: غٛض٠ ايٓػا٤ (12)
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 الشواج يف احلديث النبىٍ الشزيف

 مج١ً َٔ االسازٜح ايؿطٜؿ١: hازىل ضغٍٛ اهلل 

: h: )ايٓهاح غٓيت ؾُٔ مل ٜعٌُ بػٓيت ؾًٝؼ َين(، ٚقاٍ hقاٍ  -

: )َٔ اسب إ ًٜك٢ اهلل طاٖطّا hؾاْٞ َهاثط بهِ االَِ(، ٚقاٍ )تعٚدٛا 

عر  : )اميا ؾاب تعٚز يف سساث١ غh٘ٓ، ٚقاٍ (1)َطٗطّا ؾًًٝك٘ بعٚد١(

: )اشا تعٚز ايعبس ؾكس h، ٚقاٍ (2)ؾٝطاْ٘ ، ٜا ًٜٚ٘ عكِ َين زٜٓ٘(

: )اؾهٌ h، ٚقاٍ (3)اغتهٌُ ْكـ ايسٜٔ ؾًٝتل اهلل يف ايٓكـ االخط(

: )ؾط َٛتانِ h، ٚقاٍ (4) اسػٓٗٔ ٚدّٗا ٚأقًٗٔ َٗطّا(ْػا٤ اَيت

: )َٔ ْهض اَطأ٠ مباٍ سالٍ غري اْ٘ اضاز بٗا ؾدطّا h، ٚقاٍ (5)ايععاب(

: )تٓهض املطأ٠ ع٢ً h، ٚقاٍ (6)ٚضٜا٤ مل ٜعزٙ اهلل ععٚدٌ اال شاّل ٖٚٛاْا(

٢ً (ع4(ع٢ً مجاهلا ، )3(ٚع٢ً زٜٓٗا ، )2(ع٢ً َاهلا ، )1: )(7)اضبع١ خالٍ

 .(8)سػبٗا ْٚػبٗا ؾعًٝو بصات ايسٜٔ(

                                                           

 .82م ايتؿػري املعني.(1)

 .82م ايتؿػري املعني.(2)

 .219، م 103عاض االْٛاض ، ز(3)

 .237، م 103ز عاض االْٛاض ،(4)

 .220، م 103عاض االْٛاض ، ز(5)

 .363، م 76عاض االْٛاض ، ز(6)

 خالٍ: قؿات.(7)

 .44602ح 303م 16نٓع ايعُاٍ ، ز(8)
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: )اؾهٌ ايؿؿاعات إ ٜؿؿع بني اثٓني يف ‡قاٍ االَاّ عًٞ  -

 .(1)ْهاح ست٢ جيُع مشًُٗا(

: )ضنعتإ ٜكًُٝٗا َتعٚز اؾهٌ َٔ غبعني ‡قاٍ االَاّ ايكازم  -

: )َٔ تطى ايتعٜٚر كاؾ١ ايؿكط ‡، ٚقاٍ (3)غري َتعٚز( (2)ضنع١ ٜكًُٝٗا

ِٔ عٔ باهلل ععٚدٌ إ اهلل ٜكٍٛ )ؾكس غا٤ اي َٔ ِِ ايَُّ٘  ِٗ ِٕ َُٜهُْٛٛا ُؾَكَطا٤َ ُِٜػٓٔ ِإ

ٔ٘  .(6)ععبّا نإ ممٔ ٜٓعط ايٝ٘ ّٜٛ ايكٝا١َ( : )َٔ ظٚز‡، ٚقاٍ (5)((4)(َؾِهًٔ

  

                                                           

 .222، م 103عاض االْٛاض ، ز(1)

 ايكال٠ املػتشب١ ٚيٝؼ بايكال٠ ايٛادب١.(2)

 .219، م 103عاض االْٛاض ، ز(3)

 .32غٛض٠ ايٓٛض ، آ١ٜ: (4)

 .597، م 3تؿػري ْٛض ايجكًني ، ز(5)

 .298، م 7عاض االْٛاض ، ز(6)
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 h رصىل اهلل

املطًب بٔ ٖاؾِ بٔ عبس َٓاف ،  اهلل بٔ عبس : ٖٛ قُس بٔ عبسْػب٘

غًني ٚقاسب ايسع٠ٛ االغال١َٝ اييت ؽًس ؿني ؾٗٛ غٝس االْبٝا٤ ٚخامت املط

 (1)قٝاّ االضض َٚٔ عًٝٗا.

: ا١َٓ بٓت ٖٚب بٔ عبس َٓاف بٔ ظٖط٠ بٔ نالب بٔ َط٠ بٔ اَ٘

 (2)نعب بٔ يؤٟ بٔ غايب.

: ٚيس مبه١ املهط١َ ّٜٛ اؾُع١ ايػابع عؿط َٔ ؾٗط ضبٝع االٍٚ ٚالزت٘

 يف عاّ ايؿٌٝ.

 :ظٚدات٘

نإ  (3)عبس ايعع٣ بٔ قكٞ بٔ نالبخسجي١ بٓت خًٜٛس بٔ  -1

 ٚسػٔ ايهٝاؾ١. (4)ؾطٜؿّا يف قَٛ٘ غٝسّا نطميّا َؿٗٛض باؾٛز ٚايػدا٤

 ٖٚٞ َٔ ايٓػا٤ ايؿانالت. (5)ايعا٥س االقِ تاَٗا: ؾاط١ُ بٓ

بككٞ باؾس ايجايح هلا ٚاؾس  hادتُعت ايػٝس٠ خسجي١ َع ايٓيب 

 h.(6)ايطابع بايٓػب١ يطغٍٛ اهلل 

                                                           

 .257، م 1، ٚاعالّ ايٓػا٤ ز 12يف ايكطإ ايهطِٜ ، م hامسا٤ ٚقؿات ايٓيب (1)

 .12يف ايكطإ ايهطِٜ ، م h امسا٤ ٚقؿات ايٓيب(2)

 .10سٝا٠ ايػٝس٠ خسجي١ ، م(3)

 .316، م 2، ٚاملٓتعِ ، ز 5َكاتٌ ايطايبٝني ، م(4)

 .10سٝا٠ ايػٝس٠ خسجي١ ، م(5)

 .12يف ايكطإ ايهطِٜ ، م hامسا٤ ٚقؿات ايٓيب (6)



15 
 

١ )عًٝٗا ايػالّ( اْؿطزت مبذُٛع١ خكاٍ ٚممٝعات ؾًِ ايػٝس٠ خسجي

 تًشل بٗا اٟ َٔ ظٚدات ايطغٍٛ:

 عبازتٗا سٝح امياْٗا باهلل تعاىل: آَٓت باهلل تعاىل ٚأخًكت ايٝ٘ يف -1

ؾكس تعطنت ؿ١ٝ ٝٚناْت تسٜٔ بايسٜا١ْ اؿٓٚاالٚثإ  االقٓاّمل تعبس 

 يػدط١ٜ ٚاستكاض ْػا٤ قطٜـ َٔ ؾس٠ امياْٗا.

 h: آَٓت )عًٝٗا ايػالّ( بطغٍٛ اهلل hاْٗا بطغٍٛ اهلل امي -2

كٝس٠ ضاغد١ ٚاميإ ٚانض ال مبذطز إ زعاٖا اىل االغالّ ٚنإ امياْٗا عٔ ع

 ؾو. ٜطاٚزٙ

ايكرب: ناْت ايػٝس٠ خسجي١ )عًٝٗا ايػالّ( َجااّل يًكرب ملا قسَت  -3

اْٗا َٔ َٔ اَٛاٍ ٚدٗٛز بس١ْٝ ٚعك١ًٝ ؾكس ؼًُت َا ؼًُت َٔ ْػا٤ ظَ

. شيو hايػب ٚايؿتِ ٚاهلذط ٚخكٛقّا بعسَا اقرتْت بطغٍٛ اهلل 

 بٗا يف غبٌٝ اهلل تعاىل. أملايؿاب ايٝتِٝ ايؿكري ؾكس استػبت نًُا 

عطٚؾ١ بايعطا٤ ايػدا٤: ناْت ايػٝس٠ خسجي١ )عًٝٗا ايػالّ( َ -4

ككسٖا ايؿكطا٤ ٚاملػانني ؾال ٜطدع اسس َٓٗا ٜا٥ػّا ٚايهطّ غد١ٝ ايٝس ٜ

ٚاعتٓكت ايسٜٔ االغالَٞ  hٚخكٛقّا بعسَا اقرتْت بطغٍٛ اهلل 

ٕٛ ؼت طا١ً٥ َاهلا يًهعؿا٤ ٚيعٛا٥ٌ ايصٜٔ ٜطندٚعطؾت اٖساؾ٘ ْصضت 

عٓسَا زخٌ بٓٛ ايتعصٜب نُا اْؿكت اَٛاهلا يف غبٌٝ ايسع٠ٛ اىل االغالّ ٚ

ٛا ؼت االقا١َ اؾرب١ٜ سٝح تكطعت بِٗ غبٌ ٖاؾِ يف ايؿعب ٚضند

 ع ايعامل اـاضدٞ.ايتٛاقٌ َ

 ( ٚآَٓت ب٘ َٔ ايٓػا٤.hضغٍٛ اهلل )اٍٚ اَطأ٠ قًت خًـ  -5
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س١ًُٝ ايػعس١ٜ بأضبعني ؾا٠  hَٚٔ غدا٥ٗا انطَت َطنع١ ايٓيب 

 (1)ٚبعريّا َٛقعّا يًعع١ٓٝ.

ايعؿ١: امجعت ْػا٤ قطٜـ ٚغريٖا بعؿتٗا ؾهإ ٜهطب بٗا املجٌ  -6

ز٠ االقٓاّ ضغِ اْٗا عاؾت يف ٚغالَتٗا َٔ ايسْؼ ٚآثاض اؾا١ًٖٝ َٔ عبا

فتُع داًٖٞ ٜعبس االقٓاّ ٜٚعٝـ سٝا٠ ايػاب سٝح ايكتٌ ٚايػًب 

 (2)ٚايٓٗب يهٓٗا مل تؤثط عًٝٗا نٌ املؤثطات اـاضد١ٝ.

 :ػاضتٗا

ملهاضب١: املاٍ ع٢ً [ناْت ايػٝس٠ خسجي١ تهاضب ايتذاض بأَٛاهلا 

االَٛض  اِٖ ]ؾدل ٚايعٌُ ع٢ً ؾدل ٜٚتِ االتؿام ع٢ً االضباح

املػتٛضز٠ يف سٝٓٗا )ايطعاّ ٚاالقُؿ١ ٚايعطٛض( اَا َطانع ايتذاض٠ )ايؿاّ ، 

 .]يف ٖصٙ املطاسٌ )املٓاظٍ( االضبع١[املس١ٜٓ ، َه١ املهط١َ ٚايُٝٔ( 

مسعت ايػٝس٠ خسجي١ بطدٌ ًٜكب بايكازم االَني ايٛيف نطِٜ ايطبع 

ًٝ٘ ٚعطنت دٝس االخالم سػٔ ايػًٛى ٚايػُع١ بعجت ايػٝس٠ خسجي١ ع

عًٝ٘ ايتذاض٠ بأَٛاهلا اىل ايؿاّ ٚتعطٝ٘ َبًػّا اؾهٌ )انجط َٔ باقٞ 

ٚأضغًت َع٘ غالَٗا َٝػط٠ يٝؿاٖس  hاملهاضبني( اغتذاب هلا ضغٍٛ اهلل 

 .hَا ٖٛ ساٍ ضغٍٛ اهلل 

 

                                                           

 فطب. )ايعع١ٓٝ(: املٛنع ايصٟ ٜعٗطٙ اثاض ايتسبط ، يهجط٠ َا محٌ عًٝ٘ ٚضنب ؾٗٛ شيٍٛ(1)

، ٚايٓٗا١ٜ يف غطٜب اؿـسٜح ٚاالثـط    14سٝا٠ ايػٝس٠ اّ املؤَٓني خسجي١ )عًٝٗا ايػالّ( ، م(2)

 .28يف ايكطإ ايهطِٜ ، م h، ٚامسا٤ ٚقؿت ايٓيب  215، م 5املباضى ، ز



18 
 

 h مًضزَ خبدمُ رصىل اهلل

ٚقٌ ضغٍٛ اهلل اىل ايؿاّ ٚدًؼ ؼت ؾذط٠ بايكطب َٔ قَٛع١ 

 ضاٖب.

 اٖب ملٝػط٠: َٔ ٖصا ايطدٌ ايصٟ ْعٍ ؼت ٖصٙ ايؿذط٠؟ؾكاٍ ايط

 .]قكس َه١ املهط١َ[ؾكاٍ َٝػط٠: ٖصا ضدٌ َٔ قطٜـ َٔ اٌٖ اؿطّ 

بسٖؿ١ ٚشٍٖٛ ٖٚٛ ٜكٍٛ: َا ْعٍ  hاخص ايطاٖب ٜتؿهط يطغٍٛ اهلل 

 ؼت ٖصٙ ايؿذط٠ اال ْيب.

بهاعت٘ اييت ناْت َع٘ بجُٔ دٝس ٚضبض ضعّا نجريّا مل  hباع ايٓيب 

تعٗس ايػٝس٠ خسجي١ ملجٌ ٖصا ايطبض ، ثِ اؾرت٣ بهاع١ َٔ ايؿاّ ٚقكس بٗا 

َه١ املهط١َ ؾًُا ٚقال اىل َه١ املهط١َ غاضع َٝػط٠ اىل غٝست٘ خسجي١ 

)عًٝٗا ايػالّ( ٚأخربٖا مبا قاٍ ايطاٖب ، باالضباح ، بايتذاض٠ االخط٣ ، 

تصيٌ ٚاطاي١ ْعطٙ اىل ايػُا٤ بهٌ  hٚتهًٌٝ ايػ١ُٝ يطغٍٛ اهلل 

 ٚخؿٛع َٚٓادات٘ باخالم.

 h اعجاب الضًدَ خدجيُ بزصىل اهلل

ا ايطدٌ االَني سٝح االخالم صقاَت ايػٝس٠ خسجي١ انباضّا ٚادالاّل هل

ايؿان١ً ٚاْ٘ يٝؼ نباقٞ )ؾباب قطٜـ( ايصٜٔ تٛيعٛا بايكتٌ ٚايػًب 

ٚاالعتسا٤ ع٢ً االعطاض ٚؾطب اـُٛض سٝح ؾاقِٗ بايؿطف ٚايسٜٔ 

 جيتُع َعِٗ يف ايٓٛازٟ ٚايططقات ٚغريٖا بٌ ؾاقِٗ بهٌ ٚاالخالم ٚمل

نإ ضادض ايعكٌ  hؾ٤ٞ. ٚمل ٜػذس يكِٓ بٌ ساضبٗا ٚنػطٖا نصيو 
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االَني ٖصٙ  ايٓاؽ ٚاَٛاهلا ٚيصيو يكب بايكازمسطٜل ع٢ً اسٛاٍ 

االخالم ٚايكؿات دعًت٘ َتُٝعّا ع٢ً مجٝع ؾباب قطٜـ يصيو اٜكٓت 

( بإٔ هلصا ايؿاب َػتكباّل ظاٖطّا َؿطقّا ظاخطّا ايػٝس٠ خسجي١ )عًٝٗا ايػالّ

 ٜعًٛٙ ايٛؾا٤ ٚايكسم ٚايعسٍ.

 ختطب النيب: )علًوا الضالو(الضًدَ خدجيُ 

بعسَا ادتُعت ٖصٙ ايكؿات بٗصا ايؿاب ٚأٜكٓت بسٕٚ اٟ ؾو إ 

ٖصا ٖٛ ايٓيب املطغٌ َٔ ايػُا٤ اىل ايسْٝا بأغطٖا ، ٖٚٛ ايصٟ بؿط ب٘ 

 ت )عًٝٗا ايػالّ( يالقرتإ ب٘.االْبٝا٤ ؾًصيو تكسَ

ـطبتٗا خطبٗا اْاؽ نجريٕٚ َٔ ظعُا٤ قطٜـ  hٜتكسّ ايٓيب  إقبٌ 

ٚػاضٖا َِٓٗ )عكب١ بٔ ابٞ َعٝط ، ايكًت بٔ ابٞ اٜٗاب ، ابٛ دٌٗ ، ابٛ 

 غؿٝإ...( ناْت ظاٖس٠ ؾِٝٗ ٚمل تكبٌ خطب١ اٟ َِٓٗ.

هٕٛ حملُس ناْت ايػٝس٠ خسجي١ )عًٝٗا ايػالّ( تكٍٛ: غعست َٔ ت

 )ايكط١ٜٓ ، ايعٚد١(.

 طٟ:ٜكٍٛ ايبٜٛك

ــ٢   ــ١ ٚايتكـــ ــ٘ خسجيـــ  ٚضأتـــ

 

 

ــا٤   ــذ١ٝ ٚسٝـ ــ٘ غـ ــس ؾٝـ  ٚايعٖـ

ــطز    ــ١ ٚايػ ــٔ ايػُاَ ــا َ  ٚاتاٖ

 

 انـــــــًت٘ َٓٗـــــــا اؾٝـــــــا٤ 

ــا   ــعٚاز َٚـــ ــ٘ اىل ايـــ  ؾسعتـــ

 

 (1)اسػٔ َا ٜبًـؼ املٓـ٢ االشنٝـا٤    

 

                                                           

ٚسٝـا٠ ايػـٝس٠ اّ املـؤَٓني     32-31ايػٝس٠ خسجي١ ايهرب٣ اّ املـؤَٓني )عًٝٗـا ايػـالّ( م   (1)

 .41يػالّ( مخسجي١ )عًٝٗا ا
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قسَت ايػٝس٠ خسجي١ )عًٝٗا ايػالّ( املٗط َٔ اَٛاهلا خس١َ يطغٍٛ 

ني ٚبسأ ايًػط ؾُٝا بِٝٓٗ الٕ ايعاز٠ ايػاض١ٜ يف ٝ، بٗط بعض ايكطؾ hاهلل

اؾعٜط٠ ايعطب١ٝ ٚغريٖا )املٗط ع٢ً ايطدٌ ٚيٝؼ ع٢ً املطأ٠ املدطٛب١( 

ؾعًت ايػٝس٠ خسجي١ ٖصا االَط الْٗا أضازت إ ؼع٢ بؿطف ايسْٝا ٚاالخط٠ 

 ٥اّل:( ضز عًِٝٗ ابٛ طايب قاhٖٚٛ )ؾطف ايطغاي١ ايٓب١ٜٛ يعٚدٗا 

)اشا ناْٛا َجٌ ابٔ اخٞ ٖصا طًبت ايطداٍ بأغ٢ً االمثإ ، ٚإ ناْٛا 

 اَجايهِ مل ٜعٚدٖٛا اال باملٗط ايػايٞ(.

 )علًوا الضالو( خطبُ ابٌ طالب للضًدَ خدجيُ

َه٢ ابٛ طايب َع نٛنب١ َٔ ضداي٘ )بين ٖاؾِ( ٚبعض ايٓؿط َٔ 

ِ بهٌ ازب ٚسؿا٠ٚ ٚدٛٙ قطٜـ اىل عُٗا ـطبتٗا )عُطٚ بٔ اغس( اغتكبًٗ

 :(1)ٚتهطِٜ ، قاّ ابٛ طايب ٚخطب خطب١ بًٝػ١ قا٥اّل

اٚالز [)اؿُس هلل يطب ٖصا ايبٝت ايصٟ دعًٓا َٔ ظضع ابطاِٖٝ 

ٚأْعيٓا سطَّا  ]ابطاِٖٝ بٗصا ايؿطف ايععِٝ ٖٚصٙ االقٍٛ ايؿطٜؿ١ ايػا١َٝ

َٔ اؾطف اؿطّ االَٔ ٖٛ بٝت اهلل اؿطاّ )ايصٟ ٜأَٔ ب٘ ايطري( ٖٚٛ [آَّٓا 

أٟ مٔ غازات َه١ [ٚدعًٓا اؿهاّ ع٢ً ايٓاؽ  ]بكاع ايسْٝا بأغطٖا

ٚباضى يٓا يف  ]ٚسهاَٗا ٚإيٝٓا ٜطدع ايٓاؽ ؾُٝا سسخ بِٝٓٗ َٔ خالف

ممٔ ال  – hٜعين ضغٍٛ اهلل  –بًسْا ايصٟ مٔ ؾٝ٘ ثِ إ ابٔ اخٞ ٖصا 

                                                           

 .264، م 1تاضٜذ ايٝعكٛبٞ ، ز(1)
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 ال ٜٛظٕ بايعطب ٚاالعادِ باؾٔ ٚاالْؼ(1)[ٜٛظٕ بطدٌ َٔ قطٜـ 

اال ضدض ب٘ ٚال ٜكاؽ ب٘ ضدٌ االععِ عٓسٙ ،  ])ٚغريِٖ( ٚال َٔ املال٥ه١

يٝؼ يسٜ٘ اَٛااّل َٓكٛي١ ٚغري [ٚال عسٍ ي٘ يف اـًل ، ٚإ نإ َكاّل يف املاٍ 

ٚي٘ يف خسجي١ ضغب١ ٚقس د٦ٓاى  (2)ٚظٌ ظا٥ٌ ؾإٕ املاٍ ضؾس داض ]َٓكٛي١ )ؾكري(

ٞٓ يف  َايٞ ايصٟ غأيتُٛٙ عادً٘ ـطبتٗا ايٝو بطناٖا ٚأَطٖا ٚاملٗط عً

 .(3)ناٌَ...( ٚآدً٘ ، ٚي٘ ٚضب ٖصا ايبٝت سغ ععِٝ ٚزٜٔ ؾاٜع ٚضا٣

نُا ٚأعطب عِ ايػٝس٠ خسجي١ بايكبٍٛ ٚايطنا بهٌ غطٚض ٚتكسٜط 

ٚؾدط بٗصٙ ايك١ً ٚايطابط١ اييت ال َجٌٝ هلا ثِ دطت بعس شيو َطاغِ 

ٓع١ُ نُا ضؾعٛا تٗاِْٝٗ ايعكس ٚضؾع املسعٕٛ انؿِٗ هلل ؾانطٜٔ ع٢ً امتاّ اي

ٚؼٝاتِٗ البٞ طايب ٚباقٞ اؾطاز بين ٖاؾِ ٚنُا ؾهط اهلامشٕٝٛ عِ ايػٝس٠ 

 ٚملٔ َعِٗ. (4)خسجي١ ع٢ً استهاْ٘ ٚتهطمي٘ هلِ

 مت االقرتإ بُٝٓٗا ٚاؿُس هلل.

 

 

 

 

                                                           

 َا بني ايكٛغني يٝؼ َٔ االقٌ.(1)

 ، امحس بٔ ٜعكٛب بٔ دعؿط بٔ ٖٚب ايهاتب. 15-14، م 2تاضٜذ ايٝعكٛبٞ ، ز(2)

، امسا٤ ٚقـؿات ايـٓيب يف ايكـطإٓ     48-47سٝا٠ ايػٝس٠ خسجي١ اّ املؤَٓني )عًٝٗا ايػالّ( م(3)

 .13ايهطِٜ م

 .٠42 خسجي١ اّ املؤَٓني مسٝا٠ ايػٝس(4)
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 اوالدهنا

 من خدجيُ h اوالد رصىل اهلل

ٚعُطٙ اضبع  ايكاغِ( تٛؾ٢)ابٛ  hٜٚه٢ٓ ب٘ ضغٍٛ اهلل  :ايكاغِ -1

 h.(1)يف َه١ املهط١َ قبٌ إ ٜٛس٢ اىل ايٓيب  غٓني ٚقٌٝ غٓتإ تٛؾ٢

اهلل: ٚيس يف َه١ بعس ايبعج١ ايٓب١ٜٛ ايؿطٜؿ١ ، ٚتٛؾ٢ قبٌ إ  عبس -2

 ٜؿطِ ؾتأملت ٚايتاعت ٚقايت: ٜا ضغٍٛ اهلل يٛ بكٞ ست٢ اؾطُ٘...(.

 ٗا قا٥اّل:ٜكربٖا ٜٚػًٝٗا ٜٚععٜ hاخص ايٓيب 

 (3)تٛؾ٢ بعس ٚؾا٠ اخٝ٘ ايكاغِ بؿٗط. (2)يف اؾ١ٓ...( )إ ؾطاَ٘

ايطٝب: ٚيس يف َه١ بعس ايبعج١ ايٓب١ٜٛ ايؿطٜؿ١ ٚنإ ايطٝب  -3

ٚيس  hَٛنع خالف بني املؤيؿني َِٓٗ َٔ قاٍ: )ال ٜٛدس عٓس ضغٍٛ اهلل 

 .(4)باغِ ايطٝب ، َِٚٓٗ َٔ قاٍ ٖصا يكب يعبس اهلل(

 بسا١ٜ ؾذط ايسع٠ٛ االغال١َٝ ايطاٖط: ٚيس يف َه١ املهط١َ يف -4

 .hٚتٛؾ٢ يف سٝا٠ ضغٍٛ اهلل  املباضن١.

                                                           

يف ايكـطإٓ ايهـطِٜ    hٚامسا٤ ٚقؿات ايٓيب  48-47سٝا٠ ايػٝس٠ خسجي١ )عًٝٗا ايػالّ( م(1)

 .13م

، ٚسٝـا٠ ايػـٝس٠ خسجيـ١ )عًٝٗـا ايػـالّ(       13يف ايكطإٓ ايهطِٜ م hامسا٤ ٚقؿات ايٓيب (2)

 .48-47م

 .48سٝا٠ ايػٝس٠ خسجي١ م(3)

 ٕ ايهطِٜ.يف ايكطآ hامسا٤ ٚقؿات ايٓيب (4)
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ؾاط١ُ ايعٖطا٤ )عًٝٗا ايػالّ(: ٖٚٞ غٝس٠ ْػا٤ ايعاملني يف االٚيني  -5

ٚاالخطٜٔ ٖٚٞ َجاٍ يًُطأ٠ املػ١ًُ ٚضَع ايعؿ١ ٚايطٗاض٠ ٖٚٞ ايبٓت ٚاالّ 

م َٓص إ ٚايعٚد١ ٚاالخت ؾكس محًت قؿات مل ؼًُٗا اَطأ٠ ع٢ً االطال

 خًل اهلل تعاىل آزّ ٚسٛا٤ ٚؿني ٜطخ اهلل االضض َٚٔ عًٝٗا.

َجاّل قاٍ قُس قُٛز ايكٛاف  hاختًـ املؤضخٕٛ يف اٚالز ايٓيب 

ايصنٛض َٔ خسجي١ ضنٞ اهلل عِٓٗ ِٖ: )ايكاغِ ، ايطٝب ،  hاٚالز ايٓيب 

ٝٗا ايطاٖط(اَا بٓات٘ ؾٗٔ )ظٜٓب ، ضق١ٝ ، اّ نًجّٛ ٚؾاط١ُ ايعٖطا٤ )عً

عًُٝٗا اؾهٌ [ايػالّ( ٚايس٠ غٝسٟ ؾباب اٌٖ اؾ١ٓ اؿػٔ ٚاؿػني 

 .(1)(]ايكال٠ ٚاظن٢ ايتػًُٝات

 h  يف اوالد رصىل اهللآراء املؤرخني

 ‡عٔ ابٝ٘  ‡بٔ قسق١ قاٍ سسثين دعؿط بٔ قُس  عٔ َػعس٠

َٔ خسجي١ )عًٝٗا ايػالّ( )ايكاغِ ، ايطاٖط ، اّ  hقاٍ: ٚيس يطغٍٛ اهلل 

َٔ ؾاط١ُ )عًٝٗا ايػالّ(  ‡ضق١ٝ ، ؾاط١ُ ، ظٜٓب( ؾعٚز عًٞ  نًجّٛ ،

ٚتعٚز ابٛ ايعام بٔ ضبٝع١ ٖٚٛ َٔ بين ا١َٝ ظٜٓبّا ، ٚتعٚز عجُإ بٔ 

َهاْٗا  hعؿإ اّ نًجّٛ ٚمل ٜسخٌ بٗا ست٢ ًٖهت ٚظٚد٘ ضغٍٛ اهلل 

َٔ اّ ابطاِٖٝ )ابطاِٖٝ( ٖٚٞ َاض١ٜ  hضق١ٝ ، ثِ ٚيس َٔ ضغٍٛ اهلل 

 (2)ساٖا قاسب االغهٓسض١ٜ َع ايبػ١ً ايؿٗبا٤ ٚأؾٝا٤ َعٗا.ايكبط١ٝ اٖ

                                                           

 .19-18ِ تعسزٖٔ مايطاٖطات ٚسه hظٚدات ايٓيب (1)

 ابٛ ايعباؽ عبساهلل دعؿط اؿُريٟ. 18قطب االغٓاز م(2)
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 (1)طاٖط ٖٚٛ عبساهلل(.خسجي١ ايدا٤ يف نتاب اـكاٍ: )ٚيست:  -

ٚيف نتاب املٓاقب: )ٚيست خسجي١: ايكاغِ ٚعبساهلل ُٖٚا ايطاٖط  -

 (2)ٚايطٝب ٚأضبع بٓات ، ؾأَا ايكاغِ ٚايطٝب ؾُاتا مبه١ قػرئٜ(.

 عبس دٗا ابٔ خايتٗا ابٛ ايعام بٔ ايطبٝع بٔٚاَا ظٜٓب ؾكس تعٚ -

بٓت خًٜٛس اخت خسجي١  ٖاي٘ايعع٣ بٔ عبس مشؼ بٔ عبس َٓاف ٚاَ٘ 

، (3))عًٝٗا ايػالّ( ٚاغِ ابٛ ايعام )يكٝط اٚ َكػِ( بهػط املِٝ اٚ ٜاغط

 .hست٘ ظٜٓب ؾأطًك٘ ايٓيب ٚأٚغط ّٜٛ بسض ؾؿ

 hٓت ضغٍٛ اهلل يف متٝع ايكشاب١: ظٜٓب ب (4)دا٤ يف اغس ايػاب١ -

يًٗذط٠ ثالثٕٛ غ١ٓ َٚاتت غ١ٓ مثإ  hٖٚٞ انرب بٓات٘ ٚيست يطغٍٛ اهلل 

 ٚاَٗا خسجي١ بٓت خًٜٛس. hيف سٝا٠ ضغٍٛ اهلل 

ٚقس ؾس يف االعتباض ب٘ إ مل تهٔ انرب بٓات٘ ٚيٝؼ بٔ اغس ابٔ اغس 

بؿ٤ٞ امنا االختالف بني ايكاغِ ٚظٜٓب اُٜٗا ٚيس قبٌ االخط ؾكاٍ بعض 

 ُا٤ بايٓػب اٍٚ ٚيس ٚيس ي٘ ايكاغِ ثِ ظٜٓب.ايعً

 

                                                           

،  44، م 2، ٚاـكاٍ ز 56، م 2ٚخكا٥ل ايعٖطا٤ )عًٝٗا ايػالّ( ز 8قطب االغٓاز م(1)

 .115ح

 ؾٛب.البٔ ؾٗطآ 116-109، م 1ْكاّل عٔ املٓاقب ز 65، م 2قطب االغٓاز ز(2)

 .273تاضٜذ اـُٝؼ م(3)

   .5/467اغس ايػاب١ ، ابٔ اثري اؾعضٟ: ( 4)
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ظٜٓب ثِ ايكاغِ ٖٚادطت بعس بسض ٚقس شنطْا شيو يف  (1)ٚقاٍ ايهًيب

ٚٚيست  تطمج١ ابٞ ايعام بٔ ايطبٝع ٚيف يكٝط ؾإ يكٝطا اغِ ابٞ ايعام

 hٚقس ْاٖع االستالّ ٚنإ ضزٜـ ضغٍٛ اهلل  َٓ٘ غالَّا امس٘ عًٞ ؾتٛؾ٢

ها بٓتّا امسٗا اَا١َ ٚقس تكسّ شنطٖا ٚأغًِ ابٛ ؿتض ٚٚيست ي٘ اٜايّٜٛ 

 .(3)ٚقٌٝ َات عًٞ يف ٚال١ٜ عُط (2)ايعام

 ]اؾُع بني َػ١ًُ ٚناؾط... hنٝـ نإ يطغٍٛ اهلل [اقٍٛ: 

اخربْا ابٛ دعؿط باغٓازٙ عٔ ْٜٛؼ بٔ بهري عٔ قُس بٔ اغشام  -

٥ؿ١ قاٍ: قاٍ: سسثين حي٢ٝ بٔ عباز بٔ عبساهلل بٔ ايعبري عٔ ابٝ٘ عٔ عا

 ٚنإ االغالّ قس ؾطم بني ظٜٓب ٚابٞ ايعام سني اغًُت.

ع٢ً ازعا٥هِ  hَُٗا نإ تاضٜذ ٚالز٠ ظٜٓب بٓت ضغٍٛ اهلل [اقٍٛ: 

قبٌ ايبعج١ اٚ بعس ايبعج١ ؾال تهٕٛ ناؾط٠ الْٗا ال ٚمل تػذس يكِٓ اٚ 

 يٛثٔ...

ت قطٜـ تكسَٛا ـطب١ ايهجري َٔ ضداال شنطت نتب ايتاضٜذ سٚق 

  hاال إ ضغٍٛ اهلل  ]االقٓاّ. ٠٠ خسجي١ ٖٚٞ تطؾهِٗ الِْٗ َٔ عبسايػٝس

 

 

                                                           

   .30مجٗط٠ ايٓػب ، ٖؿاّ بٔ قُس بٔ ايػا٥ب: ( 1)

 .467، م 5اغس ايػاب١ يف متٝع ايكشاب١ ز(2)

 .467م 5. ٚاغس ايػاب١ يف متٝع ايكشاب١ ز267، م 22عاض االْٛاض ز(3)
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َػًٛبا مبه١ ال حيًٌ ٚال  hنإ ال ٜكسض إ ٜؿطم بُٝٓٗا ٚنإ ضغٍٛ اهلل 

ظٜٓب ؾكبٌ بايٓهاح  hحيطّ. قٌٝ إ ابا ايعام ملا اغًِ ضز عًٝ٘ ضغٍٛ اهلل 

 .(1)االٍٚ ٚقٌٝ ضزٖا بٓهاح دسٜس

ٚشيو  ال حيًٌ ٚال حيطhّقاٍ قاسب نتاب اغس ايػاب١ نإ ضغٍٛ اهلل

 :يالغباب ايتاي١ٝ

 .hاجملتُع داًٖٞ ال ٜتؿِٗ َا ٜكٛي٘ ضغٍٛ اهلل  -1

 عسز املػًُني ال ٜتذاٚظ اقابع ايهـ ايٛاسس. -2

 .يف اجملتُع ايكطؾٞ اؾا١ًٖٝ غا٥س٠ -3

ٍ )نإ ضغٍٛ ١ َطزٚز٠ ٚاالؾهٌ َٓٗا نإ إ ٜكٖٛصٙ ايطٚاٜ[اقٍٛ: 

يف َه١ الْٗا ناْت يف بسا١ٜ ايسع٠ٛ االغال١َٝ ٚال  ال ميتًو ايػًط١ hاهلل

ؿص٠ ٚيهٔ ايػًط١ ايس١ٜٝٓ تعاٍ ايك٠ٛ ٚظَاّ االَٛض بٝس قطٜـ ٖٚٞ ايك٠ٛ املٓ

 .] ؾكطhضغٍٛ اهلل ناْت بٝس

ضز ظٜٓب ع٢ً ابٞ ايعام  hعهط١َ عٔ ابٔ عباؽ إ ايٓيب  عٔ -

 .(2) حيسخ قساقّابايٓهاح االٍٚ مل ]غٓتني[بعس...

ضز ظٜٓب  hبٔ ؾعٝب عٔ ابٝ٘ عٔ دسٙ إ ضغٍٛ اهلل عٔ عُطٚ  -

 ع٢ً ابٞ ايعام مبٗط دسٜس ْٚهاح دسٜس ٚتٛؾٝت ظٜٓب يف ايػ١ٓ ايجا١َٓ

يف قربٖا ٖٚٛ َُّٗٛ قعٕٚ ؾًُا خطز غط٣  hْٚعٍٚ ضغٍٛ اهلل  يًٗذط٠

                                                           

 .468-467م ، 5اغس ايػاب١ يف متٝع ايكشاب١ ز(1)

 .468م 5اغس ايػاب١ يف متٝع ايكشاب١ ز(2)
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إ خيؿـ عٓٗا نٝل  عٓ٘ ، ٚقاٍ نٓت شنطت ظٜٓب ٚنعؿٗا ؾػأيت اهلل

 .(1)ٝٗا ثِ تٛؾ٢ بعسٖا ظٚدٗا اخطدٗا ايجالث١عً ٌٕ ٖٚٛايكرب ٚغُ٘ ؾؿع

قاٍ قاسب نتاب عاض االْٛاض ٚيست ظٜٓب البٞ ايعام ٚيسّا  -1

بعس  ‡ٚبٓتّا تعٚز املػري٠ بٔ ْٛؾٌ باَا١َ ثِ ؾاضقٗا بعسٙ تعٚدٗا عًٞ 

ابٛ  ٚتٛؾ٢ (2)ٚؾا٠ ؾاط١ُ )عًٝٗا ايػالّ( ٚناْت اٚقت بصيو قبٌ َٛتٗا

 .(3)ايعام يف ٚال١ٜ عجُإ

ٚضق١ٝ: ناْت ظٚد١ عتب١ بٔ ابٞ هلب ؾطًكٗا قبٌ ايسخٍٛ بأَط َٔ  -2

 .(4)اهلل ٚب٘ نإ ٜه٢ٓ ابٝ٘ ٚتعٚدٗا عجُإ يف اؾا١ًٖٝ ؾٛيست ي٘ ابّٓا مساٙ عبس

ٚاّ نًجّٛ: تعٚدٗا عتب١ بٔ ابٞ هلب ٚؾاضقٗا قبٌ ايسخٍٛ  -3

 .(5)يًٗذط٠ ٚتعٚدت عجُإ بعس ضق١ٝ غ١ٓ ثالخ

غ١ٓ اثٓتني َٔ اهلذط٠  ‡ٚؾاط١ُ: تعٚدٗا عًٞ بٔ ابٞ طايب  -4

 يف سازث١ ايباب عٓسَا اضاز االٍٚٚقػٔ ايػكط [ٚٚيست ي٘ سػّٓا ٚسػّٝٓا 

 .(6)نًجّٛٚظٜٓب ايهرب٣ ٚاّ  ]هلُا ‡ٚايجاْٞ َباٜع١ االَاّ عًٞ 

                                                           

 .468، م 5اغس ايػاب١ يف متٝع ايكشاب١ ز(1)

 .167-166، م 22عاض االْٛاض ، ز(2)

 .18يف ايكطإٓ ايهطِٜ م hامسا٤ ٚقؿات ايٓيب (3)

 .167، م 22عاض االْٛاض ، ز(4)

 .167، م 22عاض االْٛاض ، ز(5)

 .167، م 22عاض االْٛاض ، ز(6)
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ٚاال١ُ٥ اٚالزُٖا )ايكاغِ  hايٓيب قاٍ قاسب نتاب ظٚدات  -

بٓات٘: ظٜٓب ، ضق١ٝ ، اّ نًجّٛ ، ؾاط١ُ ايعٖطا٤ )عًٝٗا ٚاَا ايطٝب ، ايطاٖط ، 

 .(2)، )ابطاِٖٝ َٔ َاض١ٜ ايكبط١ٝ((1)ايػالّ((

 :عس٠ ضٚاٜاتَٔ ٚاٚالزٙ  hشنط قاسب نتاب ْػا٤ ايٓيب  -

ّ( )عبس عٔ ابٝ٘ ٚيست خسجي١ )عًٝٗا ايػال –عٔ ٖؿاّ بٔ عط٠ٚ  -1

 .(3)عبس َٓاف ، ايكاغِ(بٔ  ٣ايعع

قاٍ ايكٓسٚظٟ: اٚالزٙ َٔ خسجي١ )ايكاغِ ، عبساهلل( ُٖا املًكبإ  -2

، ثِ ضق١ٝ ثِ اّ نًجّٛ ، ثِ  h)بايطٝب ٚايطاٖط( )ٚظٜٓب ٖٞ انرب بٓات٘ 

 .(4)ؾاط١ُ ايعٖطا٤ )عًٝٗا ايػالّ( ٖٚٞ اقػط بٓات٘(

سجي١( ٚيسٙ نًِٗ اال قاٍ ابٛ دعؿط ايطربٟ: ؾٛيست ي٘ )اٟ خ -3

 h نًجّٛ، ٚؾاط١ُ ، ٚايكاغِ ٚب٘ ٜه٢ٓابطاِٖٝ ِٖٚ )ظٜٓب ، ضق١ٝ ٚاّ 

ٚايطاٖط ، ٚايطٝب ، ؾأَا ايكاغِ ٚايطاٖط ٚايطٝب ؾًٗهٛا يف اؾا١ًٖٝ، ٚاَا 

 .h)(5)بٓات٘ ؾهًٗٔ ازضنٔ االغالّ ٖٚادطٕ َع٘ 

                                                           

 .8ٚاال١ُ٥ )عًِٝٗ ايػالّ( ، م hظٚدات ايٓيب  (1)

 .4ٚاال١ُ٥ )عًِٝٗ ايػالّ( ، م hظٚدات ايٓيب (2)

 ، قُس دٛاز احملتكط. 67ْػا٤ ايٓيب ٚاٚالزٙ ، م(3)

 .141. ْكاّل عٔ ٜٓابٝع املٛز٠ ، م67ْػا٤ ايٓيب ٚاٚالزٙ ، م(4)

 .66ْػا٤ ايٓيب ٚاٚالزٙ ، م(5)
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١ ، ٚؾاط١ُ ايكاغِ ، ٚاضبع بٓات )ظٜٓب ، ضق١ٝ ، اّ نًجّٛ ٚامسٗا آَٓ -4

 .(1))عًٝٗا ايػالّ( ٖٚٞ اقػط بٓات٘ غّٓا(

 .(2))ايطاٖط ، ٚايطٝب( اٜهّا hعٔ ابٔ اغشام قاٍ: نإ يًٓيب  -5

: )ابطاِٖٝ ، ٚايكاغِ ، ٚعبساهلل ، hاَا ايعبري بٔ بهاض قاٍ ي٘  -6

َات قػريّا مبه١ ، ٜٚكاٍ ي٘: ايطٝب ٚايطاٖط ثالث١ امسا٤ ، ٖٚٛ قٍٛ انجط 

اي٘ ابٛ عُط ، ٚقاٍ ايساضقطين ٖٚٛ االثبت، ٚمسٞ بايطاٖط الْ٘ اٌٖ ايٓػب ق

 .(3)ٚيس بعس ايٓب٠ٛ ، ؾٝهٕٛ ع٢ً ٖصا مجًتِٗ غبع١ شنٛض ٚاضبع بٓات(

 .(4)قطين ٚغريٙضقٌٝ إ )عبساهلل غري ايطٝب ٚايطاٖط( سهاٙ ايسا -7

)ايطٝب ٚاملطٝب ٚيسا يف بطٔ ، ٚايطاٖط ٚاملطٗط  hقٌٝ نإ ي٘  -8

 .(5)ٔ شنطٙ قاسب ايكؿ٠ٛ(ٚيسا يف بط

 ايؿٝذ باقط ؾطٜـ ايكطؾٞ )ضمح٘ اهلل(: املؤضرَا قاي٘ 

يف  ، ٚقٌٝ غٓتإ ٚتٛؾ٢ ايكاغِ: ٚب٘ ٜه٢ٓ تٛؾ٢ ٚعُطٙ اضبع غٓني -1

 .(6)َه١ قبٌ إ ٜٛسٞ اهلل تعاىل ايٝ٘

                                                           

 .66، م ْػا٤ ايٓيب ٚاٚالزٙ(1)

 .66ْػا٤ ايٓيب ٚاٚالزٙ ، م(2)

 .66ْػا٤ ايٓيب ٚاٚالزٙ ، م(3)

 .66ْػا٤ ايٓيب ٚاٚالزٙ ، م(4)

 .66ْػا٤ ايٓيب ٚاٚالزٙ ، م(5)

 .66سٝا٠ ايػٝس٠ اّ املؤَٓني خسجي١ )عًٝٗا ايػالّ( ، م(6)
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عبساهلل: ٚيس يف َه١ بعس ايبعج١ ايٓب١ٜٛ ، ٚتٛؾ٢ قبٌ إ ٜؿطِ ،  -2

ٚبٗصا اؿسخ ؾطح املٓاؾكٕٛ  (1)ؾا٠ اخٝ٘ ايكاغِ بؿٗطناْت ٚؾات٘ بعس ٚ

ٚبعٚدت٘ املؤ١َٓ َٔ قطٜـ ٚغريِٖ ممٔ  hباملكاب ايصٟ سٌ بطغٍٛ اهلل 

ٜكٛيٕٛ اْكطع ْػٌ قُس ؾٗٛ االبرت  hمل ٜؤَٓٛا باالغالّ ٚال بطغٍٛ اهلل 

 hٖصا َا قاي٘ ايعام بٔ ٚا٥ٌ ٚغريٙ ، ؾٓعٍ ايٛسٞ ع٢ً ضغٍٛ اهلل 

َِٛثَط بٝٓت َٔ ٖٛ االبرت قاٍ تعاىل: ) بػٛض٠ َباضن١  (2)ِإْٖا َأِعَطَِٝٓاَى اِيَه

َٚاَِْشِط )1) ِّ ٔيَطبَِّو  ٕٖ َؾا٦ََْٔو  2(َؾَك َٛ اأَلِبَتُط(3)(ِإ غٛف ْكـ عٓس [(5)((4)ُٖ

ٖصٙ اال١ٜ إ ؾا٤ اهلل بؿهٌ َؿكٌ بعس ايًُش١ املٛدع٠ عٔ غٝس٠ ْػا٤ 

 .](ايعاملني ظٖطا٤ ايطغٍٛ )عًٝٗا ايػالّ

ايطٝب: ٚيس يف َه١ املهط١َ بعس ايبعج١ ايٓب١ٜٛ ايؿطٜؿ١ ، اختًـ  -3

قاٍ َٔ املؤضخٕٛ يف ايطٝب َِٓٗ َٔ قاٍ ٖٛ يكب يعبس اهلل َِٚٓٗ 

 .(6)ايطٝب

                                                           

 .66سٝا٠ ايػٝس٠ اّ املؤَٓني خسجي١ )عًٝٗا ايػالّ( ، م(1)

 جري.)ايهٛثط(: ايؿ٤ٞ ايه(2)

 )ؾا٦ْو(: َبػهو.(3)

 ٛض ايٝس ، ايػام...تَب –)االبرت(: املكطٛع ٚتسخٌ ؼتٗا َكازٜل نجري٠ (4)

 .3-1غٛض٠ ايهٛثط ، آ١ٜ:(5)

 .49سٝا٠ ايػٝس٠ اّ املؤَٓني خسجي١ )عًٝٗا ايػالّ( ، م(6)
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ايطاٖط: ٚيس يف َه١ املهط١َ يف ؾذط ايسع٠ٛ االغال١َٝ املباضن١  -4

قاٍ آخطٕٚ نصيو ايطاٖط َٛنع خالف بني املؤضخني َِٓٗ َٔ قاٍ ايطاٖط ٚ

 .(1)ٖٛ يكب يعبس اهلل

 ؾاط١ُ ايعٖطا٤ )عًٝٗا ايػالّ(: -5

ٚقؿ١ بػٝط١ َع ايػٝس٠ ظٖطا٤ ايطغٍٛ )عًٝٗا ايػالّ( ؾٗٞ االّ ، 

 ايبٓت ، االخت.

ايكابٗا: )ايكسٜك١ ، املباضن١ ، ايطاٖط٠ ، ايطان١ٝ ، املطن١ٝ ، ايبتٍٛ ،  -

 احملسث١ ، ؾاط١ُ....(.

اّ ابٝٗا ، اّ ايطنا ، اّ اـري ، اّ امسا٤ ، اّ  نٓٝتٗا: )اّ ايؿها٥ٌ ، -

 ايهتاب....(.

امسا٥ٗا: )ؾاط١ُ ، ايبتٍٛ ، اؿط٠ ، احملك١ٓ ، ايػٝس٠ ، ايعصضا٤ ،  -

 .(2)ايعٖطا٤ ، اؿٛضا٤ ، املباضن١، ايطاٖط٠ ، ايعن١ٝ ، املطن١ٝ....(

 

 

 

 

                                                           

 .49سٝا٠ ايػٝس٠ اّ املؤَٓني خسجي١ )عًٝٗا ايػالّ( ، م(1)

، سػني ايؿٝذ ٖـازٟ   30-27ط١ُ ايعٖطا٤ )عًٝٗا ايػالّ( ، مؾصضات َٔ سٝا٠ ايػٝس٠ ؾا(2)

 ايكطؾٞ.
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 فاطنُ الشهزاء يف رحاب القزآن الكزيه:

ٌِ اَل َأقاٍ تعاىل: ) -1 ِٔ ُق ََ َٚ َٖٛز٠َ ٔؾٞ اِيُكِطَب٢  َُ ٘ٔ َأِدّطا ِإالَّ اِي ِِ َعًَِٝ ِغَأُيُه

َ٘ َغُؿْٛض َؾُهْٛض ٕٖ ايًَّ َٗا ُسِػّٓا ِإ ُ٘ ٔؾٝ  .(1)(َِٜكَتِطِف َسَػ١َّٓ َِْعِز َي

ِٔ َنِأٍؽقاٍ تعاىل: ) -2 َٔ  َٕ ٕٖ اأَلِبَطاَض َِٜؿَطُبٛ َٗا َناُؾّٛضا  ِإ ََٔعاُد  َٕ َنا

َٗا َتِؿٔذرّيا ) (َعِّٝٓا َِٜؿَطُب5) ٘ٔ َُٜؿذُِّطَْٚ َٗا ٔعَباُز ايًَّ َٕ 6ٔب َََٜٚداُؾٛ َٕ ٔبايِٖٓصِض  ( ُُٜٛؾٛ

َُِػَتٔطرّيا ) َٕ َؾٗطُٙ  َّا َنا ِٛ ََٚأٔغرّيا 7َٜ ُّا  ََٜٚٔتٝ َِٔػٔهّٝٓا  َّ َع٢ًَ ُسبِّ٘ٔ  َٕ ايطََّعا ُُٛ َُِٜٚطٔع )

(8َٔ ٘ٔ اَل ُِْطُٜس  َِٛد٘ٔ ايًَّ ِِ ٔي ُُُه َُا ُِْطٔع َٚاَل ُؾُهّٛضا )(ِإْٖ ِِ َدَعا٤ّ  (ِإْٖا ََْداُف 9ُِٓه

َُِطِطّٜطا َّا َعُبّٛغا َق ِٛ ِٔ َضبَِّٓا َٜ َِٖب َيَٓا ، ٚقاٍ تعاىل: )(2)(َٔ َٕ َضٖبَٓا  َٔ َُٜكُٛيٛ َٚائَّصٜ

َّا ) ََا ُُٖتٔكنَي ِإ ًِ ًَِٓا ٔي َٚاِدَع  ٍٔ َُٚشضِّٜٖأتَٓا ُقٖط٠َ َأِعُٝ َٚأدَٓا  ِٔ َأِظ َِٚي74٦َٔٔ َٕ (ُأ ِٚ َو ُِٜذَع

َّا ََٚغاَل َٗا َتٔش١ّٖٝ  َٕ ٔؾٝ ِٛ ًََُٜٚكَّ َُا َقَبُطٚا  ْعيت ٖصٙ اال١ٜ املباضن١ يف  (3)(اِيُػِطَؾ١َ ٔب

 .‡سل ايػٝس٠ ؾاط١ُ ايعٖطا٤ )عًٝٗا ايػالّ( ٚيف اَري املؤَٓني 

: )ٚاهلل ‡قاٍ اَاّ املتكني ٚغٝس املٛسسٜٔ االَاّ عًٞ بٔ ابٞ طايب 

ْهري ايٛد٘ سػٔ ايكا١َ يهين غأيت ضبٞ إ ٜعطٝين  َا غأيت ضبٞ ٚيسّا

ْعطت ايٝ٘ ٖٚٛ َطٝع هلل قطت  هلل خا٥ؿني ٚدًني َٓ٘ ست٢ اشا ٚيسّا َطٝعني

ٍٔب٘ عٝين ٚملا ْعيت ٖصٙ اال١ٜ ) َُٚشضِّٜٖأتَٓا ُقٖط٠َ َأِعُٝ َٚأدَٓا  ِٔ َأِظ َٔ َِٖب َيَٓا   .(4)(َضٖبَٓا 

 : )ٚشضٜاتٓا(.hقاٍ ضغٍٛ اهلل 

                                                           

 .23غٛض٠ ايؿٛض٣ ، آ١ٜ: (1)

 .10-5غٛض٠ ايسٖط ، آ١ٜ: (2)

 .75-74غٛض٠ ايؿطقإ ، آ١ٜ: (3)

 .74غٛض٠ ايؿطقإ ، آ١ٜ: (4)
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 : )ؾاط١ُ ايعٖطا٤ )عًٝٗا ايػالّ((.hقاٍ 

 : )قط٠ اعني(.hقاٍ 

 : )اؿػٔ ٚاؿػني )عًِٝٗ ايػالّ((.hقاٍ 

 .(1): )ٚادعًٓا يًُتكني اَاَا(hقاٍ 

ِٛا قاٍ تعاىل: ) -3 ٌِ َتَعاَي ِِ َؾُك ِٔ اِئعًِ َٔ ََا َدا٤ََى  ِٔ َبِعٔس  َٔ ِٔ َساٖدَو ٔؾٝ٘ٔ  َُ َؾ

ِِ ََٚأِبَٓا٤َُن ٌِ  َِْسُع َأِبَٓا٤ََْا  ٌِ َؾَِٓذَع ِٗ ِٖ َِْبَت ِِ ُث ََٚأُِْؿَػُه ََٚأُِْؿَػَٓا   ِِ ََْٚٔػا٤َُن ََْٚٔػا٤ََْا 

٘ٔ َع٢ًَ اِيَهأشٔبنَي  .(2)(َيِع١ََٓ ايًَّ

عٓسَا اضاز َبا١ًٖ اٖايٞ لطإ  hْعيت ٖصٙ اال١ٜ ع٢ً ضغٍٛ اهلل 

قكس ابٓا٤ْا )اؿػٔ ٚاؿػني )عًِٝٗ ايػالّ( ْٚػا٤ْا )ايػٝس٠ ؾاط١ُ 

( الْ٘ ْؿؼ ضغٍٛ اهلل ‡طا٤ )عًٝٗا ايػالّ(( ٚأْؿػٓا )االَاّ عًٞ ايعٖ

h  ؾًٛ نإ املككٛز شات ضغٍٛ اهللh  ال ٜكٍٛ اْؿػٓا( ٚيهٔ املككٛز

)ؾال ميهٔ يالْػإ إ ٜسعٛ ْؿػ٘  ‡بٔ ابٞ طايب بٗا االَاّ عًٞ 

 ٚضزت قك١ ْكاض٣ لطإ بططم نجري٠ ؾطادع. (3)يعٌُ ٖٛ قا٥ِ ب٘(

 

 

 
                                                           

 .44-43ؾصضات َٔ سٝا٠ ايػٝس٠ ؾاط١ُ ايعٖطا٤ )عًٝٗا ايػالّ( ، م(1)

 .61: غٛض٠ آٍ عُطٕ ، آ١ٜ(2)

 .31يف ايكطإٓ ايهطِٜ ، م hامسا٤ ٚقؿات ايٓيب (3)
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 يف احلديث النبىٍ الشزيف)علًوا الضالو(  هزاءفاطنُ الش

سسٜح ايهػا٤: ٚضز سسٜح ايهػا٤ يف َكازض ايؿطٜكني ٚغريُٖا.  -1

 ؾطادع ٚايٝو بعض املكازض.

 174، م 5اغس ايػاب١ يف متٝع ايكشاب١ ز. 

 2ٚز 147، م 3ٚز 148-147، م 3املػتسضى ع٢ً ايكشٝشني ز  ،

 .416م

 274، م 8َػٓس ابٞ زاٚز ايطٝايػٞ ز. 

 75، م 2داَع ايبٝإ يف تؿػري ايكطإٓ ز. 

 2ايهٛثط يف اسٛاٍ ؾاط١ُ )عًٝٗا ايػالّ( بٓت ايٓيب االطٗط ز  ،

 .362-349م

 57-50ؾصضات َٔ سٝا٠ ايػٝس٠ ؾاط١ُ ايعٖطا٤ )عًٝٗا ايػالّ( ، م. 

: )امنا َجٌ اٌٖ بٝيت ؾٝهِ hسسٜح ايػؿ١ٓٝ: قاٍ ضغٍٛ اهلل  -2

 ٔ ؽًـ عٓٗا غطم ٣ٖٛٚ(.َٔ ضنبٗا لا َٚ ‡نػؿ١ٓٝ ْٛح 

 .151، م 3املػتسضى ع٢ً ايكشٝشني ، ز -

 .32يف ايكطإٓ ايهطِٜ ، م hامسا٤ ٚقؿات ايٓيب  -

سسٜح باب سط١: )ٚامنا َجٌ اٌٖ بٝيت ؾٝهِ َجٌ باب سط١ يف بين  -3

 اغطا٥ٌٝ َٔ زخً٘ غؿط ي٘(.

 .63ؾصضات َٔ سٝا٠ ايػٝس٠ ؾاط١ُ ايعٖطا٤ )عًٝٗا ايػالّ( ، م -

 .32يف ايكطإٓ ايهطِٜ ، م hا٤ ٚقؿات ايٓيب امس -
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 : )إ اهلل ٜطن٢ يطناى ٜٚػهب يػهبو(.hقاٍ ضغٍٛ اهلل  -4

: )َٔ عطف ٖصٙ ؾكس عطؾٗا َٚٔ مل ٜعطؾٗا ٖٞ ؾاط١ُ hٚقاٍ  -5

بٓت قُس ٖٚٞ بهع١ َين ، ٖٚٞ قًيب ٖٚٞ ضٚسٞ بني دٓيب َٔ آشاٖا ؾكس 

 آشاْٞ َٚٔ آشاْٞ ؾكس آش٣ اهلل(.

)ؾاط١ُ بهع١ َين ٜػهبين َا ٜػهبٗا ٜٚبػطين َا  :hٚقاٍ  -6

 ٜبػطٗا(.

اْا  : )اىل عًٞ ٚؾاط١ُ ٚاؿػٔ ٚاؿػني )عًِٝٗ ايػالّ(hٚقاٍ  -7

 سطب ملٔ ساضبهِ ٚغًِ ملٔ غاملهِ(.

: )ايٓذّٛ اَإ اٌٖ االضض َٔ ايػطم ٚاٌٖ بٝيت اَإ hٚقاٍ  -8

ٛا ؾكاضٚا سعب اَيت َٔ االختالف ؾاشا خايؿتٗا قب١ًٝ َٔ ايعطب اختًؿ

 ابًٝؼ(.

: )اسبٛا اهلل ملا ٜػصٚنِ َٔ ْع١ُ ٚاسبْٛٞ ؿب اهلل hٚقاٍ  -9

 ٚاسب اٌٖ بٝت ؿيب(.

 : )ال ٜبػهٓا اٌٖ ايبٝت اسس اال ازخً٘ اهلل ايٓاض(.hٚقاٍ  -10

: )ؾاط١ُ غٝس٠ ْػا٤ اٌٖ اؾ١ٓ ، اال َا نإ َٔ َطِٜ بٓت hٚقاٍ -11

 عُطإ(.
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 ‡ باالماو علٌ )علًوا الضالو( زصىلاقرتان الضًدَ سهزاء ال

ًػت ايػٝس٠ ؾاط١ُ ايعٖطا٤ )عًٝٗا ايػالّ( َبايؼ ايٓػا٤ تكسّ عٓسَا ب

ؾطزِٖ مجٝعّا  hـطبتٗا )عًٝٗا ايػالّ( عسز َٔ ؾٝٛر ٚقشاب١ ضغٍٛ اهلل 

ٜكٍٛ: )إ اَط ظٚاز ابٓيت ؾاط١ُ َٔ  hْٚتٝذ١ إلؿاسِٗ نإ ضغٍٛ اهلل 

تٛدٗٛا اىل  hغٛ َٔ ضغٍٛ اهلل ػُا٤( ؾًصيو ٜأٚاْا اْتعط اَط اي ايػُا٤

ٚاؾاٙ احملُٛز  hٚقايٛا ي٘ )يو ق١ً قطاب١ َع ضغٍٛ اهلل  ‡االَاّ عًٞ 

 hيسٜ٘ ٚاْت ايصٟ اب٢ً ايبال٤ اؿػٔ يف املعاضى ٚاؿطٚب َع ضغٍٛ اهلل 

ٚاْت ْاقطٙ يف نٌ املٛاقـ ٚمل ترتن٘ ٚسٝسّا ٚنٓت ظاْب٘ يف اسًو 

زا٥ُّا ٜصنط  hٚاْت ايبا٥ت ع٢ً ؾطاؾ٘ ٚايٓيب  (1)ايعطٚف ٚامحعٖا

َٛاقؿو ٚبال٥و اؿػٔ ٜٚؿهط يو ٚمل ْعًِ َٔ اسس اقطب اىل ضغٍٛ اهلل 

h  َٔٓو ٚاْت ابٔ عُ٘ ٚغٓسٙ ايكٟٛ ْعطض عًٝو إ تصٖب الب

٢ تؿٛظ عًٝٗا ايػالّ( ستٚؽطب َٓ٘ ابٓت٘ ؾاط١ُ ) hعُو ضغٍٛ اهلل 

يف ايسْٝا ٚاالخط٠ ٚاْت اٌٖ ً٘ ؾطف مبكاٖطت٘ ٖٚصا ؾطف يٝؼ نُج

َٔ طَا اضازٚا َٔ ٖصا االَط اال إ ٜطز ضغٍٛ اهلل يًؿطف ٚاملها١ْ ايػا١َٝ 

ٚاؾل عًٞ بٔ ابٞ طايب ست٢ ٜؿُتٛا ب٘ ٚيهٔ اضاز٠ اهلل ؾٛم نٌ ؾ٤ٞص 

ٖٚٛ ٜػري غط٢ املتأٌَ املتإٔ  hبطأِٜٗ ٚتٛد٘ اىل ضغٍٛ اهلل  ‡االَاّ 

 .hع٢ً ايٓيب زخٌ  ]املتؿهط يف االَط ًَٝا[

                                                           

 امحعٖا: اقعبٗا.(1)
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 ٜا عًٞ )َا سادتو ٜا اخٞ؟(. hؾكاٍ ايٓيب 

: اؿٝا٤ ٜػًبين ، ثِ قاٍ ٜا ضغٍٛ اهلل )شنطت ؾاط١ُ hقاٍ ٜا ضغٍٛ اهلل 

: اهلل انرب ، ال اي٘ اال اهلل ، اَطْٞ غبشاْ٘ ٚتعاىل إ hاداب٘ ضغٍٛ اهلل 

 .(1)اظٚدو َٔ ابٓيت ؾاط١ُ(

 ػالّ(.ابٓت٘ ؾاط١ُ )عًٝٗا اي hبًؼ ضغٍٛ اهلل 

: هلا )عًٝٗا ايػالّ( )ظٚدتو خري اَيت ، اعًُِٗ عًُّا ، hقاٍ 

 ٚاؾهًِٗ سًُّا ، ٚاٚهلِ غًُّا ، ثِ قاٍ ٜا ؾاط١ُ اَا عًُت إ اهلل )عع

ٚدٌ( اطًع ع٢ً اٌٖ االضض ؾاختاض َِٓٗ اباى ؾبعج٘ ْبٝا ، ثِ اطًع ثا١ْٝ 

ٖٞٓ ؾاْهشت٘ ٚاؽصت٘ ٚقٝا ث ِ قاٍ اْ٘ الٍٚ ؾاختاض بعًو ، ؾاٚس٢ اهلل اي

 اقسّ اَيت غًُّا ٚانجطِٖ عًُّا ٚاععُِٗ سًُّا(. ]اٚ )ٚ([اقشابٞ اغالَّا 

)يكس محٌ ٚقٝو قؿات ايٓبٝني  hٜا غٝسٟ ٜا ضغٍٛ اهلل [اقٍٛ: 

ٚاملطغًني ٚايكسٜكني ٚاملال٥ه١ املكطبني اال اْ٘ يٝؼ بٓيب ؾال ميهٔ السس إ 

ٚاالقالّ  ٕ ٚػـ احملابطايكًِ ٚبتًعجِ ايًػاٜكـ ٖصا ايطدٌ سٝح ٜهٌ 

ٚاالغالّ قاّ ب٘ ٚبسَ٘ ٚزّ اٚالزٙ ايربض٠ املٝاَني ٚبػٝؿ٘ ٚغٝٛف اٚالزٙ 

ٚسهُتِٗ ٚعسايتِٗ ؾذعاِٖ اهلل عٔ االغالّ ٚاملػًُني خري دعا٤ اْ٘ ٚيٞ 

 .]شيو

الٍٚ ضدٌ آَٔ ب٘ ٚق٢ً خًؿ٘ )يف بٝت اهلل  hظٚدٗا ضغٍٛ اهلل 

ٜكإَٚٛ نٌ َٔ ٜعتٓل ايسٜٔ اؿطاّ ٚناْت اٚباف قطٜـ ٚتٛابعِٗ 

                                                           

 .42ْٛض االبكاض ، م(1)
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االغالَٞ يهٓ٘ قُس ٚتٛد٘ اىل اهلل بكًب قشٝض( ٚنإ عُطٙ ايؿطٜـ 

ٖٚٛ  hاٟ آَٔ ٚق٢ً خًـ ضغٍٛ اهلل [( اعٛاّ 10-9ٜٓاٖع َا بني ) ‡

ّٜٛ  ‡ّٜٛ االثٓني ٚآَٔ االَاّ عًٞ  hضغٍٛ اهلل  مل ٜبًؼ اؿًِ. ْبأ

االَاّ عًٞ قاسب ايكِٝ اٟ زخٌ يف االغالّ ّٜٛ ايجالثا٤ ، [ايجالثا٤ 

 ي١َٛ يف اهلل قسقّا ٚحيهِ عساّل ٚال تأخصٙاالغال١َٝ ايػا١َٝ اؿُٝس٠ ٜكٍٛ 

 .]ال٥ِ ، ايكطٜب عٓسٙ بعٝس ٚايبعٝس عٓسٙ قطٜب ُٖٚا يف اؿهِ غ١ٜٛ

 )علًوا الضالو( اوالدها

 ايػٝس٠ ؾاط١ُ ايعٖطا٤ )عًٝٗا ايػالّ(: ٚيست

ايصٟ زؾع٘ َعا١ٜٚ س بايػِ ايصٟ اغتؿٗ ‡االَاّ اؿػٔ ايػبط  -1

اال قاتًٗا اهلل ، َاشا ؾعٌ [بٔ ابٞ غؿٝإ ع٢ً ٜس ظٚدت٘ دعٝس٠ بٓت االؾعح 

ًبٛا اال ايكتٌ ٚايػسض ٚايسَا٤ آٍ االؾعح باالغالّ ٚاملػًُني ؾًِ جي

 .]عاِٖ اهللاخ

ايؿٗٝس ايصٟ اغتؿٗس باضض نطبال٤ ع٢ً ٜس  ‡االَاّ اؿػني  -2

اب ؾطق١ ايهالي١ ايباغ١ٝ بأَط ٜعٜس بٔ َعا١ٜٚ بٔ ظَط٠ ايػسض ٚايكتٌ ٚاالضٖ

اال قاتٌ اهلل ٖصٙ ايعَط٠ ٚسؿطٖا َع َٔ ٜتٛالٖا ٚحيؿط َعٗا [ابٞ غؿٝإ 

َٔ غاْسٖا ٚأٜسٖا ٚغع٢ يٓكطتٗا بايٝس ٚايًػإ ٚاملاٍ ٚايػهٛت َٚع 

 بعسّ االعرتاض ع٢ً اؾعاهلِ.

 يف ‡ايػٝس٠ ظٜٓب )عًٝٗا ايػالّ(: ؾطٜه١ االَاّ اؿػني  -3

ْٗهت٘ ٚزعٛت٘ ٚقاسب١ املٛاقـ املؿٗٛز٠ ٚخكٛقّا َع ضأؽ ايهؿط 
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ٚايهالٍ ايطاغ١ٝ ابٔ ظٜاز يف ايهٛؾ١ ٚنصيو َٛاقؿٗا يف ايؿاّ. ٚايػٝس٠ 

 ظٜٓب )عًٝٗا ايػالّ( اّ املكا٥ب ؾكس دطت عًٝٗا َكا٥ب عسٜس٠.

ٔ ايػكط: غكط عٓس باب ايساض بعس ضنٌ عُط بٔ ايػٝس قػ -4

احملػٔ دطا٤ تًو  ٖاسي١ُ بطدً٘ ؾكس اغكطت ٚزاض ؾاطاـطاب باب 

ايهطب١ ايكاٖط٠ ، ٚنػط نًعٗا ِٖٚ ال ٜهرتثٕٛ ٖٛ ٚمجاعت٘ باْٗا اب١ٓ 

اال غٜٛعات ثِ اسطقٛا  hٚمل متط ع٢ً ٚؾا٠ ضغٍٛ اهلل  hضغٍٛ اهلل 

ايساض عًٝٗا ٚؾٝٗا االَاّ عًٞ ٚاالَاّ اؿػٔ ٚاالَاّ اؿػني )عًُٝٗا 

ايعني ْتٝذ١ االعتسا٤ عًٝٗا بايهطب َٔ قبٌ قٓؿص  ايػالّ( ٚؾه١ ، ٚامحطاض

 .(1)باَط َٔ عُط بٔ اـطاب

                                                           

 سكٝك١ اهلذّٛ ع٢ً زاض ايطغاي١. سػني ٖازٟ ؾطٜـ ايكطؾٞ.(1)

 املكٓـ البٔ ابٞ ؾٝب١ ؼكٝل غعسٟ ؿاّ. -

 يف ايكطإٓ ايهطِٜ ، سػني ايؿٝذ ٖازٟ ايكطؾٞ. hامسا٤ ٚقؿات ايٓيب  -

 مجٌ َٔ اْػاب االؾطاف امحس بٔ حي٢ٝ ايبالشضٟ ؼكٝل غٌٗٝ ضناض.نتاب  -

 .443، م 2تاضٜذ االَِ ٚاملًٛى ابٛ دعؿط قُس بٔ دطٜط ايطربٟ ، ز -

 ايعكس ايؿطٜس بٔ عبس ضب٘ االْسيػٞ. -

ايهـطِٜ ايؿٗطغـتاْٞ ؼكٝـل قُـس غـعٝس       املًٌ ٚايٓشٌ ابٛ ايؿتض قُـس بـٔ عبـس    -

 نٝالْٞ.

  بٔ َػًِ بٔ قتٝب١ ايسْٝٛضٟ.االَا١َ ٚايػٝاغ١ عبساهلل -

 نتاب ايٛايف بايٛؾٝات قالح ايسٜٔ بٔ ابٝو ايككطٟ. -

اهلل قُس بٔ عجُإ ايصٖيب ؼكٝل عًـ٢ قُـس    َٝعإ االعتساٍ يف ْكس ايطداٍ ابٛ عبس -

 ايبذاٟٚ.

 ؾطح ْٗر ايبالغ١ البٔ ابٞ اؿسٜس املعتعيٞ. -
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 )علًوا الضالو( شوادتوا

بعس سازث١ ايباب َٚا تطتب عًٝٗا َٔ نػط ايهًع ٚاغكاط اؾٓني 

ٚاخرتام املػُاض يكسضٖا اقابتٗا اَطاض ٚعًٌ سٝح اقبشت ططحي١ 

 ايؿطاف.

 hٓسب اباٖا ضغٍٛ اهلل اخصت ايػٝس٠ ايعٖطا٤ )عًٝٗا ايػالّ( ت

 ٖٚٛ يف قربٙ قا١ً٥:

                                                                                                                                              

 كٛز.ايؿتاح َك االَاّ عًٞ بٔ ابٞ طايب )عًٝ٘ ايػالّ( عبس -

 اعالّ ايٓػا٤ يف عاملٞ ايعطب ٚايعذِ عُط ضنا نشاي١. -

 .198، م 3تاضٜذ االَِ ٚاملًٛى ز -

 .121نتاب اثبات ايٛق١ٝ ابٛ اؿػٔ عًٞ بٔ اؿػني املػعٛزٟ اهلٓسٟ ، م -

 انٛا٤ ع٢ً ايػ١ٓ احملُس١ٜ اٚ ايسؾاع عٔ اؿسٜح قُٛز ابٛ ضب٘. -

 .122ٟ اهلٓسٟ ، ماثبات ايٛق١ٝ ابٛ اؿػٔ عًٞ بٔ اؿػني املػعٛز -

 اهلل قُس بٔ امحس بٔ عجُإ ايصٖيب. َٝعإ االعتساٍ يف ْكس ايطداٍ ابٛ عبس -

 يػإ املٝعإ ؾٗاب ايسٜٔ امحس بٔ عًٞ بٔ سذط ايعػكالْٞ. -

 زال٥ٌ االَا١َ ابٛ دعؿط بٔ دطٜط بٔ ضغتِ ايطربٟ. -

 ايٛايف بايٛؾٝات قالح ايسٜٔ خًٌٝ بٔ ابٝو ايكؿسٟ. -

 .82، م 1ِٝ ، ززٜٛإ اؿاؾغ ابطاٖ -

 انطّ بػاَعٗا ٚاععــِ بــًُكـٝٗا     )يعًٝـــا( قايـــٗا )عُـط( ١ٚقــــٛي

 طؿ٢ ؾٝٗاـــإ مل تباٜع ٚبٓت املك     ســطقت زاضى ال ابػـــٞ عــًـــٝو

 ٚســاَٝٗا عسْإاضؽ ـــاَــاّ ؾــ     ٗاــَا نإ غري )ابٞ سؿل( ٜؿٛٙ ب

ًـت االغـا٠٤ يًطغـاي١ ايػـُا١ٜٚ ٚالٖـٌ ايبٝـت )عًـِٝٗ        ٖٚٓاى َكازض اخط٣ نـجري٠ نًـٗا مح  

 ايػالّ( َٔ ّٜٛ اغالّ بعهِٗ ؿٝح ٜطخ اهلل االضض َٚٔ عًٝٗا.
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ٕٖعًٞ َكا٥ قبت  يٝايٝا ب يٛ اْٗا      قبت ع٢ً االٜاّ قط

تٛد٘ يٞ غؤاٍ َٔ اسس اخٛاْٞ ابٓا٤ ايػ١ٓ ٚاؾُاع١ عٓسَا نٓا يف 

 ايعطاق١ٝ ايػابك١.املػًش١ ايكٛات 

ايػؤاٍ: قاٍ ٜا اخٞ ٖٞ ضن١ً ع٢ً ايباب ٌٖ اسسثت ٖصٙ االَٛض 

 نًٗا؟

 ٛاب: ْعِ.اؾ

 ايباب ناْت َٔ دصٚع ايٓدٌٝ. -1

 ايطن١ً ناْت ضن١ً ظٖٛ ٚنطغٞ َٚٓكب ؾتكبض َهاعؿ١. -2

 عٓسَا ضأٚا ضن١ً غٝسِٖ ضنًٛا ايباب نًِٗ. ملتبٛعاع ٜكؿٛ اثط ابتزا٥ُّا اي-3

ايػٝس٠ ايعٖطا٤ )عًٝٗا ايػالّ( يف زاضٖا غري َتكٛض٠ يًشازث١ ٚمل تأخص  -4

 يطن١ً.اغتعسازٖا يًٛقا١ٜ َٔ ا

   ناْت يف َكتبً٘. šعُط ايػٝس٠ ايعٖطا٤  -5

َٔ ٖصٙ اؾُاع١ إ تكتشِ عًٝٗا بٝتٗا  šمل تهٔ تتٛقع ايػٝس٠ ؾاط١ُ  -6 

 hبٝت ؾاطُـ١ بٓـت ضغـٍٛ اهلل     ٖٛبعس َٛت ابٝٗا. عًُّا بإٔ شيو ايبٝت 

 ٖٚصٙ بسا١ٜ ايطز٠.

 ؾذعاِْٗ.دٓسٍ ابطاهلِ ٚ ‡ٖٓاى زٚاؾع قب١ًٝ دا١ًٖٝ الٕ االَاّ عًٞ  -7

 زٚاؾع غٝاغ١ٝ. -8
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 َٓٗا. ـاد١ٜ ٜٓتردٚاؾع اقت -9

 اشبُع عٔ اٌٖ ايبٝت عًِٝٗ ايظ٬ّ. َٓع -

 ٫بٓتو٘  hٚايعٛايٞ ٚمجٝع املٛاٖب اييت ٖٚبٗا سطوٍٛ ا    َـادس٠ ؾذى -

تلوعـ   اهلوذف َؤ ٖوزٙ اباسبو١ ا٫قتـواد١ٜ ستو٢       šؾاط١ُ ايضٖشا٤ 

١ ٫ ميهؤ إ ػبوابٗٛا ايذٚيو١    تِٗ ٚقٛتِٗ ايعظهش١ٜ ٚبٗزٙ ايطشٜكو ػٛن

 دٝؼًا.اسبان١ُ اٚ ٜعذٚا

 :ترتتب ع٢ً ٖزٙ اسبادث١ اثاس نجري٠ 

ٚقذ مسع ايكّٛ َا ْضٍ حبكٗا َٔ ايكشإٓ ايهشِٜ  hاْٗا بٓت سطٍٛ ا   -1

 طٌٝ َٔ ا٭سادٜح ايٓب١ٜٛ. hسطٍٛ ا   š َٚا اطًل حبكٗا

 ٚخذػب١ َٚا ادساى َا خذػب١ عًُٝٗا ايظ٬ّ. hاْٗا ٚسٝذ٠ سطٍٛ ا   -2

 .‡ٖٞ صٚد١ ٚؿٞ سطٍٛ ا  ٚنًِٗ ٜعشؾٕٛ ٚؿٝ٘  -3

ٚاملجوٌ ٜكوٍٛ فؼبؿوغ املوش٤ د ٚيوذٙ        hسذٜج١ ايعٗذ بٛؾا٠ سطوٍٛ ا    -4

 إىل ا٫ْظا١ْٝ ٚضبشسٖا َٔ سٝا٠ ايعبٛد١ٜ ٚايتٝ٘ ا  ؾٝهـ ارا نإ ابٖٛا سطٍٛ

 ....ذ١ٜٝٓ ايعكا٥ذ١ٜ.ٚايع٬ّ ٚايكتٌ إىل سٝا٠ اسبش١ٜ اي

ٖٞ ٚايذ٠ ا٫َاَني اسبظٔ ٚاسبظني ٚايظٝذ٠ صٜٓب عًِٝٗ ايظ٬ّ ٚايهٌ  -5

ٜعشؾٕٛ ٖزٙ ا٫َٛس ؾاْٗا غري خاؾٝو١ عًو٢ اسوذ َوِٓٗ ؾهٝوـ ٜؿعًوٕٛ ٖوزا        

ايؿعووٌ ايؼووٓٝع ايووزٟ ٜبػلوو٘ ا  ٚسطووٛي٘ ٚايعكووٌ ٚايعووشف ا٫دتُوواعٞ  

 .ٚايتكايٝذ ايعؼا٥ش١ٜ
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ٚسش١َ اًٖ٘  ع٢ً ٖتو سش١َ ايبٝتكّٛ اقٍٛ: ؾع٢ً أٟ ػ٤ٞ اطتٓذ اي

ٍ: ٘ ٚقاع٢ً باب h قـايزٟ طاملا ٚ hاملتُج١ً بشطٍٛ ا         

                 )1ف). 

إىل اسبضٕ ع٢ً َا امل بٗا َٔ ايلشب ٚايتٓهٌٝ هلوا   šخًذت ايضٖشا٤ 

ؾكذ اؿبشت ؿوشتٗا   ‡٫ٚطشتٗا ٚخـٛؿا يضٚدٗا عًٞ بٔ أبٞ طايب 

 :‡ًَٜٛا بعذ ّٜٛ ؾًُا ػعشت بذْٛ ادًٗا اٚؿت ا٫َاّ عًٞ بايتٓاصٍ 

 .šإ ٜـٓع هلا طشٜش ؼبٌُ ب٘ دجُاْٗا  -1

 .إ ٜذؾٓٗا ي٬ًٝ عٓذَا تٓاّ ايعٕٝٛ ٚتٗذ٨ ايٓؿٛغ -2

 إ ٫ ؼبلش دٓاصتٗا نٌ َٔ آراٖا. -3

   إ ٜعؿٛ َٛكع قربٖا. -4

ٚايتشكت بابٝٗا ؾًِ تًبح ط٬ٜٛ ست٢ اسذبًت  إىل  باس٥ٗا  دٌ د٬ي٘ 

دجُاْٗا ٚٚاساٖوا  اّ عًٞ  عًٝ٘ ايظ٬ّ  بتذٗٝض قاّ ا٫َٚاَٗا عًِٝٗ ايظ٬ّ 

طوٍٛ  ايظ٬ّ عًٝو ٜوا س  :ٚ ٖٛ ٜكٍٛد ًَشٛد٠  قربٖا ٚقـ ع٢ً ساؾ١ ايكرب 

و قٌ ٜا سطوٍٛ ا   ا  عين ٚ عٔ ابٓتو ايٓاصي١ د دٛاسى ايظشٜع١ ايًشام ب

طوٞ بععوِٝ ؾشقتوو ٚؾواد      أعٔ ؿؿٝتو ؿربٟ ٚسم عٓٗا دبًوذٟ ا٫ إ ايت 

ٚطوذتو د ًَشوٛد٠ قوربى  ٚؾاكوت بوني عبوشٟ        َـٝبتو َٛكع تعض ؾًكذ

ٚؿذسٟ ْؿظو اْا   ٚاْا ايٝ٘ سادعٕٛ  يكذ اطرتدعت ايٛدٜع١ ٜا سطٍٛ ا  

h        ٚاخزت ايش١ٖٓٝ اَا سضْٞ ؾظوشَذ ٚاَوا يًٝوٞ ؾُظوٗذ إىل إ ؽبتواس ا

                                                           

   .33طٛس٠ ا٫سضاب   ا١ٜ : (1ف



25 
 

تعاىل يٞ داسى اييت اْت بٗا َكِٝ ٚطتٓب٦و ابٓتو بتعاؾش اَتو ع٢ً ٖلُٗا 

ايظ٪اٍ  ٚاطتخربٖا اسباٍ  ٖزا ٚمل ٜطٌ ايعٗذ ٚمل ؽبوٌ َٓوو ايوزنش     ؾأسؿٗا

ٔ ٚايظ٬ّ عًٝو ط٬ّ َٛدع ٫ قاٍ ٫ٚ ط٦ِ   ١ ٚإ ٬َيو  ؾإ اْـشف ؾ٬ عو

 .(1فاقِ ؾ٬ عٔ ط٤ٛ ظٔ ٚعذ ا  تعاىل ايـابشٜٔ

     (2فتازٖخ ٔفاتّا

 ٚٚؾاتٗا: hاختًـ ايشٚا٠ د َذ٠ بكا٥ٗا بعذ سطٍٛ ا  

 (3فٚطبعٕٛ ًَٜٛا ْٚــ ايّٝٛاثٓني  -1

 ث٬ثني ًَٜٛا اٚ مخظ١ ٚث٬ثني ًَٜٛا. -2

 اسبعٕٛ ًَٜٛا. -3

 طتٕٛ ًَٜٛا. -4

 تظعٕٛ ًَٜٛا. -5

 .مخظ١ ٚتظعٕٛ ًَٜٛا -6

 .(4فاػٗش طت١ -7

 ودٚ عىسِا الػسٖف

 .(5فمثا١ْٝ عؼش ط١ٓ ٚمخظ١ ٚطبعٕٛ ًَٜٛا

                                                           

   .378. ٚسٝا٠ طٝذ٠ ايٓظا٤ ؾاط١ُ   ق59عًٝٗا ايظ٬ّ   قسٝا٠ ايظٝذ٠ اّ امل٪َٓني خذػب١ (1ف

   .331ػزسات َٔ سٝا٠ ايظٝذ٠ ؾاط١ُ ايضٖشا٤   ق(2ف

  .3    156  ق 43حباس ا٫ْٛاس   ز(3ف

   .331  ق šػزسات َٔ سٝا٠ ايظٝذ٠ ؾاط١ُ ايضٖشا٤ (4ف

   .331  ق šػزسات َٔ سٝا٠ ايظٝذ٠ ؾاط١ُ ايضٖشا٤ (5ف
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 šٖسث٘ الطٗدٚ فاطىٛ الصِساٞ  ‡االواً عم٘ 

 ْؿظٞ ع٢ً صؾشاتٗا ضببٛطو١ 

 

 ٜايٝتٗا خشدت َع ايضؾوشات  

 ٫ خري بعذى د اسبٝوا٠ ٚااوا   

 

  ٞ  ابه٢ طباؾ١ إ تطٍٛ سٝوات

 ٚاخز ٜكٍٛ: 

 سبٝووب يووٝع بعووذ سبٝووب  

 

 د قًوون ْـووٝب َٚووا يظووٛاٙ   

سبٝوووب غووواب عووؤ عوووٝين  

 ٚدظووووووووووووووووووووووُٞ

 

 (1فٜػٝوب  ٝوب ٫ ٚعٔ قًون سب  

 ًَشٛد٠ قربٖا:د ٖٚٞ  šؽباطبٗا  ‡ٚنإ  

 َايٞ ٚقؿت ع٢ً ايكبٛس َظًُا

 

 قوورب اسببٝووب ؾًووِ ٜووشد دووٛابٞ 

 اسبٝب َوا يوو ٫ توشد دٛابٓوا     

 

 (2فا٫سبواب  أْظٝت بعذٟ خًو١  

 :šْؿظ٘ ْٝاب١ عٓٗا  ‡اداب ا٫َاّ عًٞ  

 قاٍ اسببٝب ٚنٝـ يٞ جبٛابهِ

 

 ٚاْوووا سٖوووني دٓوووادٍ ٚتوووشاب    

    ِ  انٌ ايورتاب ضباطوين ؾٓظوٝته

 

 (3فٚسذبت عٔ اًٖٞ ٚعٔ اتشابٞ 

 ؾعًٝهِ َوين ايظو٬ّ تكطعوت    

 

 (4فعووين ٚعووٓهِ خًوو١ ا٫سبوواب    

 ٜكٍٛ: ‡ٚنإ  

 يهٌ ادتُاع َٔ خًًٝني ؾشقو١ 

 

 املُووات قًٝووٌ ٚنووٌ ايووزٟ دٕٚ 

                                                            

. ٚامسوا٤ ٚؿوؿات ايوٓن د ايكوشإٓ     331  ق šػزسات َٔ سٝا٠ ايظوٝذ٠ ؾاطُو١ ايضٖوشا٤    (1ف

  .48ايهشِٜ   ق

   .217 -216  ق 10  َر 43حباس ا٫ْٛاس   ز(2ف

  اتشابٞ: اقشاْٞ.(3ف

   .48د ايكشإٓ ايهشِٜ   ق hامسا٤ ٚؿؿات ايٓن (4ف
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 بعوذ ادوذ   ٚإ اؾتكادٟ ؾاطُواً 

 

  ٌ  ديٝووٌ عًوو٢ إ ٫ ٜووذّٚ خًٝوو

 :‡ٚقاٍ  

 ٌٝطووب ا٫ٖووٌ إىل طووٍٛ اسبٝووا٠  

 

   ٍ  ٚاْٞ ٖٚزا املٛت يوٝع ؼبوٛ

ٌ ؾًٞ اٌَ َؤ دٕٚ را   ٚاْٞ ٚإ اؿبشت باملٛت َٛقًٓا   ى طٜٛو

ٜٛدوذ يًظوٝذ٠   بوإٔ  رٖب بعض ايهتاب ٚاؿشاب ايتواسٜ  ٚايرتادوِ    

 šايظٝذ٠ ؾاط١ُ ايضٖوشا٤   عذ٠ بٓات ٚايـشٝض ٫ ٜٛدذ يذٜٗا ط٣ٛخذػب١ 

ٚاَا ايبٓات ا٫خشٜات ؾٗٔ بٓات اختٗا ٖاي١ تبٓوتٗٔ خذػبو١ يعوشٚف ؿوعب١     

 .(1فَشت بٗا ٖاي١

 š وا قٗن يف خدجيٛ

خذػب١ اَشأ٠ ػشٜؿ١ عؿٝؿ١ ؿاسب١ َواٍ ناْوت تلواسب بو٘ دبواس قوشٜؽ       

بعذَا مسعت بٛدٛد ضبُذ بٔ عبذ ا  ٚاْ٘ اَني سوشٜف عًو٢ ا٫َاْو١ قوٟٛ     

 كاسبت٘.ا٫ساد٠ 

 الطربٙ -1

اَشأ٠ تادش٠ رات ػشف ٚنإ نٌ قشٜؽ سشٜـًا ع٢ً ْهاسٗا قوذ بوزيٛا   

 .(2فا٫َٛاٍ يٛ طُعٛا بزيو

 

                                                           

   .49د ايكشإٓ ايهشِٜ   ق hامسا٤ ٚؿؿات ايٓن (1ف

اس يطربٟ َطبع١ ا٫طتكا١َ   ػواسع ْٛبو    ضبُذ بٔ دشٜش ا 36  ق 2ا٫َِ ٚاملًٛى   ز تاسٜ (2ف

   .1939 – 1357/  12باػا / 
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 ابَ ِػاً -2

 .....ٚناْت خذػب١ اَشأ٠ ساص١َ ػشٜؿ١ يبٝب١ َع َا اساد ا  بٗا َٔ نشاَتو٘ 

ٚناْت خذػب١ ٦َٜٛز اٚطط ْظا٤ قشٜؽ ْظبًا ٚاععُٗٔ ػشؾًا ٚانجشٖٔ َوا٫  

 .(1فكذس عًٝ٘يٛ ٜنٌ قَٛٗا نإ سشٜـًا ع٢ً ريو َٓٗا 

 قاه ابَ اضخام -3

اَوشٙ   ٢ٚآَٓت خذػب١ بٓت خًٜٛذ ٚؿذقت مبا دا٤ٙ َٔ ا  ٚأصستو٘ عًو  

ٔ ٚناْت اٍٚ َٔ آَٔ با  ٚسطٛي٘ ٚؿذقت مبا دا٤ َٓ٘ ؾخؿـ ا  بزيو ع

سطٛي٘ ٫ ٜظُع ػ٦ًٝا ٜهشٖ٘ َٔ سد عًٝ٘   ٚتهزٜب ي٘ ؾٝشضْ٘ ريو ا٫ ؾوشز  

 ا  عٓ٘ بٗا ارا سدع ايٝٗا تجبت٘ ٚربؿـ عٓ٘ ٚتـذق٘ ٚتٕٗٛ عًٝ٘ اَوش ايٓواغ  

 فسكٞ ا  عٓٗا ٚاسكاٖا(.

قاٍ ابٔ اطشام: ٚسذثين ٖؼاّ بٔ عوش٠ٚ عؤ ابٝو٘ عؤ عبوذ ا  بؤ       

إ ابؼش خذػبو١ ببٝوت َؤ قـوب ٫      فاَشت hدعؿش قاٍ: قاٍ سطٍٛ ا  

 .(2فب ؾٝ٘ ٫ٚ ْـب(ؿخ

 ابَ اجلٕشٙ -4

د ا  بٗوا َؤ ايهشاَو١    ٚناْت خذػب١ اَشأ٠ ساص١َ داد٠ ػشٜؿ١ َع َا اسا

٦َٜٛز اٚطط ْظا٤ قشٜؽ ْظبًا ٚاععُٗؤ ػوشؾًا ٚانجوشٖٔ َوا٫      ٚاشبري ٖٚٞ

                                                           

   ٫بٔ ٖؼاّ   ذبكٝل َـطؿ٢. 189  ق 1ايظري٠ ايٓب١ٜٛ   ز(1ف

ٞ اسبًون ٚا٫ٚدٙ  با ٚابشاِٖٝ ا٫ٜباسٟ ٚعبذ اسبؿٝغ ػًن ػشن١ َٚطبعو١ َـوطؿ٢ ايبوا   و ايظك

   ّ.1955ٖو و 1375   2مبـش ط

     أبٛ ايؿذا٤ اسباؾغ بٔ نجري. 23  ق 3ايبذا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ   ز(2ف
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ٛ ٛا ريو بًع٢ً ْهاسٗا يٛ قذس ع٢ً ريو ثِ ط نإ سشٜـانٌ قَٛٗا  ا ٚبوزي

بعذ إ سدع َٔ ايؼاّ ؾكًت: ٜا ضبُذ  hدطٝظًا إىل ضبُذ  ؾاسطًتينا٫َٛاٍ 

 ضٚز؟تَا ميٓعو إ ت

ٕ    ٟ: َا بٝذhٚقاٍ  نؿٝوت ريوو ٚدعٝوت إىل     َا اتضٚز بو٘  قًوت: ؾوا

 ازبُاٍ ٚاملاٍ ٚايؼشف ٚايهؿا٠٤ ا٫ دبٝب؟

 ؾُٔ ٖٞ؟ hقاٍ 

 قًت: خذػب١   

 يٞ: ٚنٝـ ريو؟ hقاٍ 

ّٞ  .قاٍ: قًت: عً

اؾعٌ ؾزٖبت ؾاخربتٗا ؾاسطًت ايٝ٘ إ ا٥ت ايظاع١ نزا ٚنزا  hقاٍ 

د  hيٝضٚدٗا ؾشلش ٚدخوٌ سطوٍٛ ا     ؾاسطًت إىل عُٗا عُشٚ بٔ اطذ

عَُٛت٘ ؾتضٚدٗا ٖٚٛ ابٔ مخع ٚعؼشٜٔ ط١ٓ ٚخذػبو١ ٦َٜٛوز بٓوت اسبعوني     

 .(1فط١ٓ

 

 

 

                                                           

بؤ  عًٞ   ٫بٞ ايؿشز عبذ ايشدٔ بٔ  315 – 314  ق 2املٓتعِ د تاسٜ  املًٛى ٚا٫َِ   ز(1ف

ادس عطوا داس ايهتوب ايعًُٝو١    ضبُذ ازبٛصٟ ذبكٝل ضبُذ عبذ ايكوادس عطوا َٚـوطؿ٢ عبوذ ايكو     

  ّ.1995ٖو و 1415   ايجا١ْٝايطبع١   بريٚت
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 الطبكات الهربٝ -5

 :عٔ ْؿٝظ١ بٓت َٓب٘

بٔ قـٞ اَشأ٠ ساص١َ  بذ ايعض٣ناْت خذػب١ بٓت خًٜٛذ بٔ اطذ بٔ ع

اٚاطوط  َؤ  دًذ٠ ػشٜؿ١ َع َا اساد ا  بٗا َٔ ايهشا١َ ٚاشبري ٖٚوٞ ٦َٜٛوز   

قشٜؽ ْظبًا ٚاععُِٗ ػشؾًا ٚانجوشِٖ َوا٫ ٚنوٌ قَٛٗوا نوإ سشٜـوا عًو٢        

   (1فْهاسٗا يٛ قذس ع٢ً ريو قذ طًبٖٛا ٚبزيٛا بٗا ا٫َٛاٍ....

 :دالٟن الٍبٕٚ -6

ٚناْت خذػب١ ساص١َ ػشٜـ يبٝب١ َع َا اساد ا  تعاىل بٗوا َؤ نشاَتو٘    

ؾكايت يو٘: ؾُٝوا    hؾًُا اخربٖا َٝظش٠ عُا اخربٖا ب٘ بعجت إىل سطٍٛ ا  

 ٜضعُٕٛ:

ٜووا ابوؤ عووِ إ قووذس سغبووت ؾٝووو يكشابتووو َووين ٚػووشؾو د قَٛووو 

عٓوذِٖ ٚسظؤ   ؾوِٝٗ ٚاَاْتوو   طايٛطوٝط: اسبظوٝب د قَٛو٘ص    ٝو طٝٚٚط

ؿذم سذٜجو ثِ عشكت عًٝ٘ ْؿظٗا ٚناْت خذػب١ ٦َٜٛوز اٚطوط   خًكو ٚ

ا قذ نوإ سشٜـوا عًو٢    قشٜؽ ْظبًا ٚاععُِٗ ػشؾًا ٚانجشِٖ َا٫ ٚنٌ قَٛٗ

 .(2فع٢ً ريو كذسريو َٓٗا يٛ ٜ

 

                                                           

ٖوو و   1380  ابؤ طوعذ داس ؿوادس ٚداس بٝوٛت   بوريٚت         131  ق 1ايطبكات ايهرب٣   ز(1ف

1960.ّ   

  ٭بؤ بهوش ادوذ بؤ اسبظوني       67  ق 2د٥٫ٌ ايٓب٠ٛ َٚعشؾ١ اسٛاٍ ؿاسب ايؼشٜع١   ز(2ف

   ّ.1985ٖو و 1405   1ايبٝٗؿٞ داس ايهتب ايع١ًُٝ   بريٚت   ط
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 ضري اعالً الٍبالٞ -7

خذػب١ بٓت خًٜٛذ بٔ اطذ بٔ عبذ ايعضٟ َٔ قشٜؽ صٚد١ سطوٍٛ ا   

h ١ عؼش ط١ٓ ٚيذت مبهو١  ا٫ٚىل ٚناْت اطٔ َٓ٘ طانرب َٓ٘ بايعُشص خبُظ

ّ ْٚؼوأت بوني ػوشف ٜٚظواس َٚوات ابٖٛوا ٜوّٛ        556م. ٖو املٛاؾول   68ط١ٓ 

 طأٟ سشب ايؿذاسص. (1فايؿذاس...

 ضري اعالً الٍبالٞ -8

اّ امل٪َٓني ٚطٝذ٠ ْظا٤ ايعاملني د صَاْٗا اّ ايكاطِ بٓت خًٜٛوذ   خذػب١

ايكشػ١ٝ َٚٓاقبٗا مج١ ٖٚوٞ نؤ نُوٌ َؤ ايٓظوا٤       ايعض٣ابٔ اطذ بٔ عبذ 

 h. ٚنوإ ايوٓن   د١ٜٓ َـ١ْٛ   نشمي١   َٔ اٖوٌ ازبٓو١   ناْت عاق١ً   د١ًًٝ  

نوإ ٖوزا ا٫نبواس ٚا٫دو٬ٍ     ٜجين عًٝٗا ٜؿلًٗا ع٢ً طا٥ش اَٗات املو٪َٓني ط 

 د اٜاّ سٝاتٗا انجش ٚانجوش نوا   سسًٝٗا إىل سلري٠ ايكذغ ٚنإ ٚايتععِٝ بعذ

 اخ٬قٗا فعًٝٗا ايظ٬ّ(ص. تكش٥٘ َٚا ٜذٍ ا٫ع٢ً دٜٓٗا ٚعؿت

َؤ اَوشأ٠ َوا     ٜٚبايؼ د تععُٝٗا حبٝح إ عا٥ؼ١ ناْت تكٍٛ َا غشُت

 َٓٗا. ٖوزا َوا رنشتو٘ عا٥ؼو١     طمل تبل صٚد١ يًٓن ا٫ ٚغشُت غشُت َٔ خذػب١

د نتابٗا اَٗات امل٪َٓنيص َؤ نجوش٠ رنوش ايوٓن      (بٓت ايؼاط٧ف عبذ ايشدٔ

h  ً٘ٝهلا َٚٔ نشاَتٗا عh َٓٗوا   اَوشأ٠ قبًوٗا ٚدوا٤ٙ    اْٗا فاْ٘( مل ٜتضٚز

ناْوت  عذ٠ ا٫ٚد ٚمل ٜتضٚز قط اَشأ٠ إىل إ قلت عببٗا ؾٛدذ يؿكوذٖا ؾاْٗوا   

                                                           

مشع ايذٜٔ ضبُذ بٔ ادذ بؤ عجُوإ ايوزٖن        1ٖاَؽ  53  ق 1اع٬ّ ايٓب٤٬   ز ٠طري(1ف

   ّ.1997 -ٖو 1417  1بريٚت طٔ أبٞ طعٝذ عُش بٔ غشا١َ ايعُشٟٚ داس ايؿهش ذبكٝل ضبب ايذٜ
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هلا ٚقذ اَوشٙ ا  إ   hَٔ َاهلا ٜٚتذش ٖٛ  ْعِ ايكشٜٔ ٚناْت تٓؿل عًِٝٗ

    .(1فٜبؼشٖا ببٝت د ازب١ٓ َٔ قـب ٫ ؿخب ؾٝ٘ ٫ٚ ْـب

 ٘بغجسٚ طٕ -9

ٜوا  ٚخذػب١ ناْت َٔ اسظٔ ايٓظوا٤ مجوا٫ً ٚانًُوٗٔ عكو٬ً ٚارٗؤ سأ     

: إ ا  اختواس َؤ ايٓظوا٤    ٠h َٚا٫ً   ٚقاٍ ٚانجشٖٔ عؿ١ ٚدًٜٓا ٚسٝا٤ َٚش٩

( خذػبو١ بٓوت   3( اطو١ٝ بٓوت َوضاسِ   ف   2( َشِٜ بٓوت عُوشإ   ف  1اسبع١: ف

ٚد اشبرب َا نٌُ َٔ ايٓظوا٤ ا٫ اسبعو١      š( ؾاط١ُ بٓت ضبُذ 4خًٜٛذ   ف

د ايذْٝا ٚا٫خوش٠   h( خذػب١ صٚد١ ايٓن 4( ؾاط١ُ ف3( اط١ٝ ف2( َشِٜ ف1ف

ٖٚٞ املذع٠ٛ خذػب١ بٓت خًٜٛذ بٔ اطذ بٔ عبذ ايعضٟ بٔ قـٞ بٔ نو٬ب  

ٜٚٓتٗٞ ْظبٗا إىل عاَش بٔ ي٪ٟ ٖٚٛ اسوذ ادوذاد   ٚاْٗا َٔ ايؿٛاطِ ايتظع١ 

ٚط١َ٬ ع٢ً ٖزٙ املشأ٠ ازبًًٝو١ ايٓبًٝو١ ا٫ؿو١ًٝ     عًٝ٘ سطٍٛ ا  ؿًٛات ا 

ايعؿٝؿ١ ايها١ًَ ايباريو١ ايعاملو١ ايؿاكو١ً ايعابوذ٠ ايضاٖوذ٠ ا اٖوذ٠ اسباصَو١          

اسببٝب١   ٚيشطوٛي٘ ٚيٛيٝو٘ املختواس٠ َؤ ايٓظوا٤ ٚايـوؿ١ٝ ايبٝلوا٤ سًًٝو١         

 ٚطوٝذ٠ ايعؿوا٥ـ املطٗوشات    ايشطٍٛ ٚاّ ايبتوٍٛ ؿوؿ٠ٛ ايٓظو٠ٛ ايعواٖشات    

اؾلٌ اَٗات امل٪َٓني ٚاػشف صٚدات ايشطٍٛ طايشطٍٛص ا٫َني   ٚاٍٚ َؤ  

 آَٓوووووووت َووووووؤ ايٓظوووووووا٤ ٚاطوووووووبكٗٔ بعبووووووواد٠ سب ا٭س   

                                                           

عجُوإ ايوزٖن ذبكٝول      مشع ايذٜٔ ضبُذ بؤ ادوذ بؤ     61  ق 2ّ ايٓب٤٬   ز٠ اع٬طري(1ف

ؽبشد٘ َعٗذ املخطٛطات ايعشبٝو١ جباَعو١ ايوذٍٚ ايعشبٝو١ با٫ػورتاى َوع داس        اسٟإبشاِٖٝ ا٫بٝ

   ّ.1957املعاسف مبـش   
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ٚايظُا٤ طٝذ٠ ايٓظٛإ ٚخاؿ١ ايشطٍٛ ٚخ٬ؿ١ ا٫ميوإ اؿوٌ ايعوض ٚا وذ     

    ٚػذش٠ ايؿخش ٚا ذ ايظابك١ إىل ا٫ط٬ّ ٚايذٜٔ د ايعاد١ً ٚا٫خش٣.

امل٪َٓني خذػب١ ايهرب٣ ٖٚٞ اَري٠ عؼوريتٗا ٚطوٝذ٠    ٫َٛتٓا ٚطٝذتٓا اّ

ٚيذت قبٌ عاّ ايؿٌٝ خبُظ١ عؼوش طو١ٓ    hقَٛٗا ٚٚصٜش٠ ؿذم يشطٍٛ ا  

 ٚتٛؾت د سَلإ ط١ٓ عؼش٠ َٔ ايبعج١ د ّٜٛ ايعاػش َٔ ػٗش سَلإ بعوذ 

١ً ػو٪ْٚٗا اْٗوا ناْوت اٍٚ اَوشأ٠ آَٓوت      ٚؾا٠ أبٞ طايب بج٬ث١ اٜاّ َٚٔ مج

ٔ hقذ ػٝذ ا  دٜٓ٘ مباٍ خذػب١ نُا قاٍ ٚ hبشطٍٛ ا    ا٫ : فَا قاّ ايوذٜ

 .(1ف(‡بؼ٦ٝني: َاٍ خذػب١ ٚطٝـ عًٞ بٔ أبٞ طايب 

 صخابٗات دلاِدات -11

خًٜٛذ.... صٚز ايٓن ٚاٍٚ َٔ ؿذقت ببعجت٘ َطًكًا   ناْوت   تخذػب١ بٓ

تذع٢ قبٌ ايبعج١ بوفايطاٖش٠( ناْت َٛطش٠ نجري٠ املاٍ ٚقذ سغبت د ايوضٚاز  

قبٌ بعجت٘ ٫َوٛس سهاٖوا هلوا غ٬َٗوا َٝظوش٠ نوا ػواٖذٙ َؤ          hَٔ ضبُذ 

 ع٬َات ايٓب٠ٛ قبٌ ايبعج١ ٚنا مسع٘ َٔ حبريا ايشاٖوب د سكو٘ ملوا طواؾش َوع     

 َٝظش٠ د دباس٠ خذػب١.

َا نإ َٓٗا عٓوذ بوذ٤ ايوٛسٞ     hَٚٔ اععِ َٛاقؿٗا د َظاْذ٠ ايٓن 

هلوا   hيتًكٞ َا اْوضٍ ا  عًٝو٘ ؾكواٍ     hَٚا ؿٓعت٘ َٔ تك١ٜٛ قًب ايٓن 

: نو٬ ٚا  َوا ؼبضْوو ا  ابوذًا اْوو      šفيكذ خؼُٝت ع٢ً ْؿظٞ( ؾكايت 

                                                           

  َٓؼٛسات املهتبو١ اسبٝذسٜو١    5  ضبُذ َٗذٟ اسبا٥شٟ   ط 233و   233  ق 2ػذش٠ طٛب٢   ز(1ف

   ٖو.1385َٚطبعتٗا د ايٓذـ  ضبشّ اسبشاّ   
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ايلوٝـ ٚتعوني عًو٢    يتـٌ ايشسِ ٚذبٌُ ايهٌ ٚتهظب املعذّٚ ٚتكوشٟ  

 ْٛا٥ب اسبل....

ناْت سكٞ ا  عٓٗا اٍٚ َٔ آَٔ با  ٚسطوٛي٘ ٚؿوذقت مبوا دوا٤ بو٘      

ؾهإ ٫ ٜظُع ػو٦ًٝا ٜهشٖو٘ َؤ ايوشد      hؾخؿـ ا  بزيو عٔ سطٍٛ ا  

ٜوزنشٖا   hٕ اعًٝ٘ ؾريدع ايٝٗا ا٫ تجبت٘ ٚتٕٗٛ عًٝ٘ اَش ايٓاغ. يوزيو نو  

   (1فخبري دا٥ًُا ست٢ بعذ ٚؾاتٗا...

 :اقٕه -11

ؾلوًٝات ايٓظوا٤ قوذسا ٚاع٬ٖؤ     أَٔ  šايظٝذ٠ خذػب١ بٓت خًٜٛذ 

سوني خزيو٘ ايٓواغ     h شت سطٍٛ ا ػاْا ٚاسؾعٗٔ َها١ْ ٚ مسٛا ؾكذ ْاؿ

ٌ اَهاْٝاتٗوا املادٜو١ ٚقٛتٗوا    بهو ٚقؿت د ضبٓت٘ َع قشٜؽ ٚايٝٗوٛد كوشت   

هٌ َتضٕ ٚ عادٍ ٖٚوزا ٜوذٍ عؤ عكًوٗا     ؼي٬َٛس بايعك١ًٝ ٚ ناْت اداستٗا 

 ٗا ٚ تذبشٖا ي٬َٛس .تٚنٝاط

ايظ٬ّ عًٝو ّٜٛ ٚيذت ّٜٚٛ كاسبيت طتادشتٞص باَٛايوو َوع سطوٍٛ    

 ٫ٚšدتو بايظٝذ٠ ايطاٖش٠ صٖشا٤ ايشطوٍٛ   ّٜٚٛ اقرتاْو ب٘ ّٜٚٛ hا  

ّٜٚٛ بؼشى ا  ببٝت د ازب١ٓ َٔ قـوب ٫ ؿوخب ؾٝو٘ ٫ٚ ْـوب  ٜٚوّٛ      

د ازب١ٓ ٚاْت يو٘   h٘ َع سطٛي سسًت إىل سلري٠ ايكذغ ّٜٚٛ ٜبعجو ا 

 صٚد١ د ا٫خش٠ نُا نٓت ي٘ د ايذْٝا ٚاْت طعٝذ٠ َظتبؼش٠.

                                                           

عًٝ٘   َـطؿ٢ َباسى   داس ايهتب ايعًُٝو١       اّ ايؿلٌ 40و   39ؿشابٝات صباٖذات   ق(1ف

  بريٚت   يبٓإ.
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صٖوشا٤  ٚعًو٢ ايظوٝذ٠ خذػبو١ ٚعًو٢      hايظ٬ّ عًٝو ٜوا سطوٍٛ ا   

ٚعًو٢ ايزسٜو١ ايطواٖش٠     ‡ايشطٍٛ ٚع٢ً ابٔ عُو عًٞ بٔ أبٞ طايوب  

ٚايٓظٌ ايطٝب ابٓا٤ خذػب١ دذتِٗ ٚؾاط١ُ ايضٖشا٤ ٚايذتِٗ ٚعًٞ بٔ أبوٞ  

 طايب ٚايذِٖ.

 اٌػاً احلٍني ألً املؤوٍني

 خًووذت ٜووا طووؿش ايضَووإ َوؤ ذبووب 

 

 َوؤ رنشٖووا د ايووزنش اَووا قووذ نتووب  

 خذػبووو١ ايهووورب٣ نوووأّ د ايوووٛس٣  

 

 يًُوو٪َٓني َوؤ بٗووا ايٓـووش نظووب   

 يطاهلووا صٚدٗووا  يووٛ مل تهوؤ عْٛوواً   

 

 َووا قوواّ ؾظووطاط يطاٖووا اٚ كووشب    

 ؿووذٜك١ د ايبووذ٤ َووا قووذ ػووههت   

 

 د دٜٓوو٘ بووٌ ؿووذقت ؾُٝووا ػبووب      

 قووذ داٖووذت بووايٓؿع ٚاملوواٍ ؾُووا    

 

 ع٢ً ا٫ط٬ّ د ٜوّٛ ؿوعب   (1فكٓت 

 ملوووا اتاٖوووا ايوووٛسٞ طووواست ؾشسووو١ 

 

 سٝوووح تًكتووو٘ نُوووا املوووا٤ ايعوووزب  

 سووووني سأتوووو٘ غاسقووووًا د عووووامل    

 

 غـوؤ َلووطشب يًووشٚ  ٜبووذٚ َجووٌ 

 ظووووأي٫٘بوووؤ ْٛؾووووٌ ت (2فخؿووووت 

 

 قووواٍ: ْووون ٜوووا خذػبووو١ َوووا نوووزب  

 (4فدوشت د طوؿشْا   (3فتًو ْوٛاَٝع  

 

 ؾٝوو٘ سكووًا تكوورتب  (5فيًشطووٌ باْووت  

 ************************** 

                                                           

  َا كٓت: َا خبًت.(1ف

   خؿت: رٖبت َظشع١.(2ف

   ْٛاَٝع: ايؼشف.(3ف

  طؿشْا: تاسؽبٓا.(4ف

  باْت: تٛكشت.(5ف

 قاٍ ايؼُاع د أّ امل٪َٓني:
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 خذػبووو١ ناْوووت عًووو٢ عًوووِ مبوووا   

 

 طووٛف ٜهووٕٛ ٫بوؤ عبووذ املطًووب   

  مسعووو١مبوووا قوووذ ْايووو٘ َووؤ   ٤ًابوووذ 

 

 ايًوني ايـوًب  ؾٗٛ ا٫َوني ايـوادم    

 ظًًوووو٘ ايػُوووواّ ٖٚووووٛ َاػووووٝاً    

 

 د غريٖووا َووا َجًوو٘ ػووخف ٖٚووب  

 ؾاْووووذاست ا٫عٓووووام عبووووٛ سسًوووو٘ 

 

 َوؤ َعذووب َوؤ اَووشٙ َٚشتكووب    

 أيؿتووو٘ د ايتشهوووِٝ دوووّب ؾتٓووو١    

 

 نووادت يعاٖووا د اسبطووِٝ تًتٗووب    

 ار سؾووووووع ا٭طووووووٛد د سدا٥وووووو٘ 

 

 ستوو٢ هلووِ َوؤ نووٌ دٓووب ٜٓذووزب 

 ؾٓوووواهلِ َووووا ْايوووو٘ َوووؤ ػووووشف 

 

 ػبوووبملوووا اْووورب٣ يؿتٓووو١ ايكوووّٛ    

 ابووووٛٙ عبووووذ ا  َوووؤ اػووووشاؾٗا  

 

 ايوووزسب ِ رٚ ايؿوووِٚدوووذٙ ٖاػووو 

 (1فملوووا اقؿوووشت ٜوووذايجشقوووذ ٖؼوووِ  

 

 ٚكووام د ا٫ْوواّ ٚادٜٗووا ايشسووب    

 ٚعُووو٘ سَوووض اسبذوووا بوووٛ طايوووب   

 

 عٓوو٘ ٜووزب  يٝووح دوو٢ ا طوو٬ّ ار  

   ِ  أنوووشّ بووو٘ د ػوووعب٘ قوووذ َوووّذٖ

 

 مبوووا ٜوووذِٜ ايٓـوووش ستووو٢ مل ؽبوووب 

 عذٝووووب تكوووورتٕ خذػبوووو١ ؾُووووا  

 

 د ادووووذ يوووو٘ ايٓظووووا٤ تٓذووووزب 

 َووووا اْووووت ا٫ظبُوووو١ د اؾكٓووووا    

 

 غوووّشا٤ َوووا طووواٍ ايضَوووإ مل تػوووب 

َ ٓوووا     ِ   ٫اْوووت أ  يظوووت أّ ؾووواط

 

 ٓتظووووبار نًّٓووووا نؿوووواطِ قووووذ ْ 

 ٠ٛبووواى ًْوووت د ازبٗووواد سلووو ٛط 

 

 بْـووَووا مل ًٜٓووٗا عاَووٌ َُٗووا     

 أْووووووت اْووووووت ٖذٜوووووو١ ا  إىل 

 

 ابووبٖووادٟ ايعبوواد َجًُووا ٜٗووذٟ    

 د اسبؼووش بهووش٣ تؼووٗذٜٔ َعؼووشاً  

 

 خوواْٛا ايشطووٍٛ سوواهلِ ؾٝوو٘ تعووب    

   ِ  قوووذ ٫عبوووٛا اٖوووٛا٤ِٖ د غوووٝٗ

 

 ٚايًعووب د ٜووّٛ اسبظوواب ٜٓكًووب   

 
                                                           

  اقؿشت: ا٭س  اييت مل تٓبت ػ٤ٞ. (1ف
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    ِ  ٜوووا ٚؼبٗوووِ َٜٛوووًا بٝوووّٛ َووواهل

 

 غووري ازبشووِٝ ؾٝٗووا نووٌ ٜظووتتب     

 خوووريًا قًُّوووادٛصٜوووت د ا طووو٬ّ  

 

 ْايتوو٘ اخووش٣ َجًُووا ا٫خووش٣ ذبووب   

 اكووش٢ خادَوواً بعوو٬ً يوو٘ دربٜووٌ    

 

 اطووش٣ بوو٘ نووايشٜض ملووا قووذ تٗووب    

 صٖووووشا٤ َوووؤ اسؿادٖووووا  ٚابٓوووو١ 

 

 ا ْعوووِ ايعكوووبا٥ُووو١ ايشػوووذ ؾٝووو 

  د ايووذْٝا ايووٛس٣ ٖووِ اٚؿووٝا٤ ا   

 

 (1فَٔ بعذ طاٖا َوا عوذاِٖ مل ٜـوب    

  

 ي٬ط٬ّ šٌصسٚ أً املؤوٍني خدجيٛ 

 الػٗخ عبد املٍعي الفسطٕض٘

 ٖووووٞ ؿووووذٜك١ ايٓظووووا٤ حبوووول   

 

 ايضٖوووووشا٤ ٖٚوووووٞ أّ ايـوووووذٜك١ 

 اٍٚ امل٪َٓووووووات بووووووذٜٔ طوووووو٘ 

 

 َوووؤ مجٝووووع ايٓظووووا٤ د ا٫بتووووذا٤ 

 ٖٚوووووٞ أّ املووووو٪َٓني بـوووووذم   

 

 سوووني ؿووواسٚا هلوووا َووؤ ا٫بٓوووا٤    

 ْـوووشت ادوووذًا ؾخوووـ عًٝٗوووا    

 

 نوووٌ َوووا ؾٝووو٘ دًوووت َووؤ عٓوووا٤  

 ٚتؿاْووووت ؾٝوووو٘ ؾأؾٓووووت عًٝوووو٘   

 

 نوووووٌ اَٛاهلوووووا بهوووووٌ طوووووخا٤ 

 ٚدبًوووت د ايؼوووعب خوووري دٗوووٛد 

 

 هلوووووا بوووووأب٢ٗ دووووو٤٬ ٚدٗووووواد  

    ٟ  سٝح اطذت ؾلو٬ً ببوٝض ا٫ٜواد

 

 ا٤اسببوووويووووبين ٖاػووووِ ٚاطوووو٢ٓ    

 اثوش٣ قوشٜؽ ؾأكوشت    ناْوت  ٖٚٞ  

 

 بعوووذ ٖوووزا َووؤ اكوووعـ ايؿكوووشا٤ 

 ٚدؿتٗوووووا ْظوووووا٤ َهووووو١ ملوووووا   

 

 صٚدووووت ؾٝوووو٘ د اػووووذ ازبؿووووا٤  

 
                                                           

  ضبُوذ ْوٛسٟ    43و   41  ق 2  ز ٚايو٘ ا٫طٗواس    hمشٛع اشبٛاطش   دٜٛإ اػعاس ايٓن (1ف

   ايؼُاع.
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 ٖٚووٞ ٫ تٓووجين عوؤ اسبوول ؿوورباً    

 

 ٚدؾاعووووًا عوووؤ خووووا  ا٭ْبٝووووا٤    

  ٛ  ٚأتاٖووووا ايووووٓن ٚايٓووووٛس ٜضٖوووو

 

 بايبٗوووووا٤َوووؤ دوووووبني َهًوووووٌ   

 بعووووذ اسطوووواي٘ ؾأٚسووووت ايٝوووو٘   

 

 أٟ ْووووووٛس ٖووووووزا ٚاٟ كووووووٝا٤  

 قوووواٍ ٖووووزا ْووووٛس ايٓبوووو٠ٛ َووووين 

 

 قووووذ سبوووواْٞ بوووو٘ ايوووو٘ ايظووووُا٤ 

 ؾأدابووووت اْووووٞ تؿشطووووت ٖووووزا 

 

 ؾٝووو َوؤ قبووٌ طوواع١ ا٫ؿووطؿا٤     

 ٚاقووووواّ ايشطوووووٍٛ اٍٚ ؾوووووش   

 

 ؾٝوووو٘ اسظوووؤ ا٫قتووووذا٤ؾاقتووووذت  

 ٖٚوووٞ ناْوووت يهوووٌ َوووا ٜتذًووو٢  

 

 َووؤ سطوووٍٛ اهلوووذ٣ َووؤ ايشقبوووا٤  

 ؾووووورت٣ بايعٝوووووإ َوووووا٫ توووووشاٙ 

 

 دا٤ ١َوووؤ ععووووِٝ اٯٜووووات َكًوووو 

 قوووواٍ طوووو٘ هلووووا بووووين ا  بٝتوووواً  

 

 د دٓوووووإ ا٫بوووووشاس ٚا٫تكٝوووووا٤   

 

 

 قـوووب يوووٝع ؾٝووو٘ سوووني بٓووواٙ   

 

 ؿووووخب َوووؤ نووووذٚس٠ ٚػووووكا٤  

 آَٓوووت بوووٞ ٖٚوووِ كووو٫ً٬ ٚغٝووواً  

 

 نؿوووشٚا بوووٞ َووؤ ػوووذ٠ ايهربٜوووا٤  

 ؿوووذقتين بهوووٌ َوووا د٦وووت ؾٝووو٘   

 

 ٚسَوووووْٛٞ بايهوووووزب ٚا٫ؾووووورتا٤ 

 ٖٚووٞ ٚاطووت باملوواٍ ٚايٓوواغ طووشاً  

 

 (1فسشَوووْٛٞ ستووو٢ قًٝوووٌ ايعطوووا٤   

 h اهللامساٞ شٔجات زضٕه  

بعض ا٫خوش  ايو اتؿل ايشٚات ببعض امسا٤ صٚدات ايوٓن ٚاختًؿوٛا د   

( ْظوا٤  3( ْظا٤ مل ٜوذخٌ بٗؤ. ف  2(ْظا٤ دخٌ بٗٔ. ف1َِٚٓٗ َٔ ؿٓؿٗٔ: ف

( ا٫َا٤ ايويت ناْوت   5( ْظا٤ خطبٗٔ ٚمل ٜعكذ عًٝٗٔ. ف4عكذ عًٝٗٔ ؾكط. ف

 ( ْظا٤ تظش بٗٔ.6ف hعٓذ سطٍٛ ا  

                                                           

   .254  ق 1ًَش١ُ اٌٖ ايبٝت   ز (1ف
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طٛف ْزنش امسا٤ ٖزٙ ايٓظا٤ ْٚزنش َـادسٖا عًو٢ ايكواس٨ ايهوشِٜ إ    

اٚ مل احبح عٔ ايهاتب اٚ ايشاٟٚ ٖوزا خورب ؿوشٝض       ٜتُعٔ د ا٫َش ٫ْين

 كعٝـ....

   : رنشْا ْظبٗا طابكًا.(1فايظٝذ٠ خذػب١ بٓت خًٜٛذ -1

 طٛد٠ بٓت صَع١ -2

 .(2ف: طٛد٠ بٓت صَع١ بٔ قٝع بٔ عبذ مشع بٔ عبذٚد ايعاَش١ٜ(ٖٞ

 (3فاَٗا: فايؼُٛغ بٓت قٝع( َٔ بين عذٟ بٔ ايٓذاس

                                                           

 .12د ايكشإٓ ايهشِٜ   ق hامسا٤ ٚؿؿات ايٓن (1ف

 اّ امل٪َٓني. šايظٝذ٠ خذػب١ ايهرب٣  -

 اَٗات امل٪َٓني ٚبٓات ايشطٍٛ. -

 حباس ا٫ْٛاس. -

 .167  ق 1تاسٜ  ايطربٟ   ز -

   .šسٝا٠ ايظٝذ٠ اّ امل٪َٓني خذػب١  -

 .hسٝا٠ ايشطٍٛ املـطؿ٢  -

 .šسٝا٠ ايظٝذ٠ ؾاط١ ايضٖشا٤  -

 .152رخا٥ش ايعكن   ق -

 .14صٚدات ايٓن ايطاٖشات   ق -

 .7ٚا١ُ٥٫   ق hصٚدات ايٓن  -

 .27ْظا٤ ايٓن   ق -

مل ٜزنش ايظٝذ٠ خذػب١  دشؽصٜٓب بٓت  ٬َhسع١: َع املؿظشٜٔ ٚاملظتؼشؾني د صٚاز ايٓن 

 امل عًٝ٘.َتظ شسمبا مل ٜزنشٖا ٫ْ٘ اَ

   َٔ بين عاَش بٔ ي٪ٟ.   53  ق hْظا٤ ايٓن (2ف

  .51عا٥ؼ١ بٓت ايؼاط٤ٞ   ق(3ف
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  ٚنإ َٔ ايظوابكني إىل   (1فا٫ْـاسٟفطٛد٠( اس١ًَ ايظهشإ بٔ عُشٚ 

ا٫ط٬ّ   ايزٜٔ ذبًُٛا د طبًٝ٘ ا٫ر٣   ٚايزٜٔ ٖوادشٚا إىل اسببؼو١ بعوذَا    

 باهلذش٠ عرب ايبشش. hاَشِٖ سطٍٛ ا  

 اضباب اهلجسٚ:

 ؾشاسًا َٔ ار٣ قشٜؽ. -1

 يٓؼش ايذٜٔ ا٫ط٬َٞ بأٟ َظت٣ٛ نإ. -2

 قشٜؽ.ار٣ ٚاعُاٍ َٔ اع٬ّ سأٟ املٓاطل ا اٚس٠  -3

 بين عبذ مشع.َٔ ٗا إ ٜشٚ  قًٛب اَشا٥ hاساد سطٍٛ ا   -4

ٚقذ اطًُت طٛد٠ ٖٚادشت َع صٚدٗا إىل اسببؼ١   ٚعاْت َٔ املؼوام  

صٚدٗوا   ١ ٚا٫ر٣ َوا يكوٞ صٚدٗوا   ٚقوذ توٛؾ٢       ٚيكٝت َؤ ازبٗوذ ٚاملؼوك   

فايظهشإ بٔ عُشٚ ا٫ْـواسٟ( بعوذ سدٛعٗوا َؤ ٖذوش٠ اسببؼو١ ايجاْٝو١        

ٚسٝذ٠ فاًٖٗا ارا مل ٜكبًٖٛا طٛف تتعش  يًعكواب ايبوذْٞ   ؾاؿبشت ؾشٜذ٠ 

اٚ ٜهشٖٖٛا عًو٢ ايعوٛد٠ إىل عبواد٠ ا٫ؿوٓاّ ٚا٫ٚثوإ   اٚ تتعوش  باسبو١        

صٚد١ ي٘ سؿاظًا عًٝٗا نوا   hاقتـاد١ٜ ست٢ ٜكلٛا عًٝٗا اختاسٖا سطٍٛ ا  

دوا٤ َٓٗوا   نإ عُشٖا اشباَظ١ ٚاشبُظني ؾو٬ س طٛف ٜتعش  هلا َٔ اًٖٗا ٚ

 د املٓضٍ. ًٜعب  يٛيذ

غريٖا ا٫ساٌَ ٚاملطًكات َٔ ايضٚاز َٓٗا َٚٔ  hَا قاّ ب٘ سطٍٛ ا  

 اع٬ّ يٓا ٫ ؾشم بني املشأ٠ ايجٝب ٚايبانش. َا ٖٛ إ٫

                                                           

   .103 -102  ق بضٜٓب بٔ دشؽ hَع املؿظشٜٔ ٚاملظتؼشقني د صٚاز ايٓن (1ف
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َٔ فطٛد٠ بٓت صَع١( اطًِ ايهوجري َؤ قَٛٗوا     hبعذ صٚاز سطٍٛ 

ٛد٠ نوبري٠  ٚبايذع٠ٛ ا٫طو١َٝ٬ املباسنو١ ٫ٕ طو    hاعذابًا باخ٬م سطٍٛ ا  

 ايظٔ ٫ ٜشد٢ َٓٗا أٟ ػ٤ٞ.

حبٝا٠ ٦ًَٗا ا٫ميإ ٚخذَو١ سطوٍٛ ا     hعاػت فطٛد٠( َع سطٍٛ ا  

h  َٙذ٠ بكا٥ٗا عٓذh ٌ1فمخع طٓني إىل إ ٚاؾاٖا ا٭د). 

 عا٥ؼ١ بٓت أبٞ بهش -3

قشاؾ١ بٔ عاَش بٔ عُشٚ بٔ نعوب بؤ طوعذ بؤ     أبٞ ابٖٛا: فأبٛ بهش بٔ 

 رِٝ بٔ َش٠(.

 .(2فسَٚإ بٓت عُري بٔ عاَش   َٔ بين اسباسخ بٔ غِٓ بٔ نٓا١ْ(اَٗا: فاّ 

قبٌ اهلذش٠ بظٓتني ٜٚكاٍ: ناْت اب١ٓ h تضٚدٗا ايٓن ٖٚٞ اب١ٓ طبع 

طت   ٚدخٌ بٗا باملذ١ٜٓ د ػٗش ػٛاٍ بعذَا بًوؼ عُشٖوا ايتاطوع١ ٚعؼوش٠     

ٝوت  طو١ٓ   ٚبك  ٚتٛد عٓٗا ٖٚٞ اب١ٓ مثا١ْٝ عؼش اػٗش ٚمل ٜتضٚز غريٖا بانشًا

 إىل اَاس٠ َعا١ٜٚ ابٔ أبٞ طؿٝإ ٚقذ قاسبت ايظبعني َٔ عُشٖا.

                                                           

 .60 -51  ق hْظا٤ ايٓن (1ف

   .8ٚا١ُ٥٫ عًِٝٗ ايظ٬ّ   ق hصٚدات ايٓن  -

 .53د ايكشإٓ ايهشِٜ   ق hامسا٤ ٚؿؿات ايٓن  -

 .24 -23ايطاٖشات ٚسه١ُ تعذدٖٔ   ق hصٚدات ايٓن  -

 .  14ْظا٤ ايٓن ٚا٫ٚدٙ   ق -

 .11حباس ا٫ْٛاس   ز -

  . عا٥ؼ١ بعذ ايشدٔ بٓت ايؼاط62.٧  ق hْظا٤ ايٓن (2ف
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 .(1فناْت قذ خطبت زببري بٔ َطعِ بٔ عذٟ hقبٌ اقرتإ ايٓن 

مل ٜتضٚز بضٚد١ بانش  hبإ سطٍٛ ا   ايبعض َٔ امل٪سخنياقٍٛ رنش 

بوانشًا( ٚيوٝع نُوا     تاقٍٛ ؾكذ تضٚز قبًٗا فبايظٝذ٠ خذػب١ بٓت خًٜٛذ ناْ

 .(2فرنشٚا

عا٥ؼ١ ٖٚٞ د ايتاطع١  hقاٍ: صاٖش عٛ  ا٫ملعٞ: خطب سطٍٛ ا  

 طأٟ ٜذخٌ بٗاص. (3فَٔ عُشٖا ٚبكٝت طٓتني قبٌ إ ٜب٢ٓ بٗا

 

 

 

                                                           

 .103  ق دشؽبضٜٓب بٓت  hَع املؿظشٜٔ ٚاملظتؼشقني د صٚاز ايٓن (1ف

 .25ايطاٖشات ٚسه١ُ تعذدٖٔ   قصٚدات ايٓن  -

 .64امسا٤ ٚؿؿات ايٓن د ايكشإٓ ايهشِٜ   ق -

 .63  ق hْظا٤ ايٓن  -

 .14ْظا٤ ايٓن ٚا٫ٚدٙ   ق -

 .9  ق ٚا١ُ٥٫  hصٚدات ايٓن  -

   .22حباس ا٫ْٛاس   ز -

رنش ايؼٝ  باقش ػشٜـ ايكشػٞ د نتاب٘ فسٝا٠ ايظٝذ٠ أّ امل٪َٓني(: إ أّ امل٪َٓني خذػبو١ مل   (2)

   َٚا قٌٝ د صٚادٗا قبٌ ايٓن ٫ ْـٝب ي٘ َٔ ايـش١. hتهٔ َتضٚد١ قبٌ سطٍٛ ا  

رنش ابٔ ػٗش اػٛب عٔ ايب٬رسٟ ٚابٛ ايكاطِ ايهٛد د نتابُٝٗا ٚاملشتل٢ د ايؼاد ٚابوٛ  

 تضٚز بٗا ٚناْت عزسا٤. hايتًخٝف إ ايٓن دعؿش د 

   قاٍ ا٫ؿؿٗاْٞ: ٚناْت خذػب١ اَشأ٠ بانش رات ػشف

   .316  ْٚظب قشٜؽ   ق 177  ق 2. ْك٬ً عٔ تاسٜ  ايطربٟ   ز124  ق hْظا٤ ايٓن (3ف
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 أ١َٝ تاّ ط١ًُ ٖٓذ بٓ -4

 ايكشػو١ٝ  ري٠ بؤ عبوذ ا  بؤ عُوش بؤ طبوضّٚ      ابٖٛا: أبٛ أ١َٝ بٔ املػ

 .(1فاملخض١َٝٚ

ٓاْٝو١ َؤ بوين ؾوشاغ     ايه اَٗا: عاته١ بٓت عاَش بٔ َايو بؤ دزميو١  

 .(2فصاد ايشانبمي١ بٔ عًك١ُ   ًٜكب ٚنإ دذٖا دز ا٫صباد

بٔ عُش عبذ ا٫طذ بٔ ٬ٍٖ بٔ عبذ ا   صٚدٗا ا٫ٍٚ: ٖٛ عبذ ا  بٔ

         ٍ  بٔ ضبوضّٚ ايـوشابٞ ؿواسب اهلذوشتني   ٚعبوذ ا  ٖوٛ ابؤ عوِ سطوٛ

hا  
 .(5فاسكعتُٗا ْٛب١ٝ ٠٫َٛ أبٞ هلب (4فٚاخٛٙ َٔ ايشكاع١ (3ف

 .(6ف( ٚدس4٠( ٚعُش٠   ف3( ٚط١ًُ   ف2( بش٠   ف1ا٫ٚدٖا َٔ صٚدٗا ا٫ٍٚ: ف

ناْت اّ ط١ًُ ٚصٚدٗا َٔ ايظابكني ي٬ط٬ّ ٚتـوذٜل دعو٠ٛ سطوٍٛ    

 .hا  

 اّ ط١ًُ ٚخشٚدٗا ثا١ْٝ يًٗذش٠ ايجا١ْٝ:

قايت ملا امجع أبٛ ط١ًُ اشبشٚز إىل املذ١ٜٓ  سسٌ بعريًا ي٘ ٚدًوين ٚدوٌ   

َعٞ ابين ط١ًُ   ثِ خشز ٜكٛد بعريٙ   ؾًُا سآٙ سداٍ بوين املػوري٠ قواَٛا ايٝو٘     

                                                           

   .103  ق بضٜٓب بٓت دشؽ hَع املؿظشٜٔ ٚاملظتؼشقني د صٚاز ايٓن (1ف

   . عا٥ؼ١ بٓت ايؼاط124.٧  ق hْظا٤ ايٓن (2ف

   . عا٥ؼ١ بٓت ايؼاط124.٧  ق hْظا٤ ايٓن (3ف

   . عا٥ؼ١ بٓت ايؼاط124.٧  ق hْظا٤ ايٓن (4ف

  ; ضبُذ ضبُٛد ايـٛاف. 46ْظا٤ ايٓن ايطاٖشات ٚسه١ُ تعذدٖٔ   ق(5ف

  ; ضبُذ ضبُٛد ايـشاف. 47ْظا٤ ايٓن ايطاٖشات ٚسه١ُ تعذدٖٔ   ق(6ف
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تٓا ٖزٙ   عو٬ّ ْرتنوو تظوري    ٖزٙ ْؿظو غًبتٓا عًٝٗا   أسأٜت ؿاسب ؾكايٛا:

 بٗا د ايب٬د.

ْٞ   ؾػلوب عٓوذ ريوو بٓوٛ عبوذ      ْٚضعٛا خطاّ ايبعري َٔ ٜذٙ ٚاخزٚ

صٚدوٞ: ٚا  ٫ ْورتى ابٓٓوا      ٚاٖٛٚا إىل ٚيوذْا طو١ًُ ٚقوايٛا يوشٖط     ا٫طذ 

 عٓذٖا ار ْضعتُٖٛا َٔ ؿاسبٓا.

خًعٛا ٜذٙ   ٚاْطًل ب٘ سٖط ابٝ٘ ٚسبظين بٓٛ ربٛا ابين ط١ًُ ست٢ ؾتذا

املػري٠ عٓذِٖ. َٚل٢ صٚدٞ أبٛ ط١ًُ ست٢ سبل باملذ١ٜٓ   ٚؾوشم بوٝين ٚبوني    

ٞ    صٚدٞ ٚابين   ؾهٓت اخشز نٌ غذا  ٠ ٚادًع   ؾُوا اصاٍ ابهوٞ ستو٢ اَظو

ط١ٓ اٚ قشٜبًا َٓٗا ست٢ َش بٞ سدٌ َٔ بين عُٞ   اسذ بؤ املػوري٠     ؾُلت 

 ؾشدين ؾكاٍ يبين املػري٠: ٞؾشأ٣ َا ب

! َٚوا  قتِ بٝٓٗا ٚبني صٚدٗا ٚبوني ابٓٗوا  ا٫ ربشدٕٛ ٖزٙ املظه١ٓٝ؟ ؾش -

 ا صاٍ ًٜض عًِٝٗ باط٬م طشاسٗاص.صاٍ بِٗ ست٢ قايٛا: طأٟ َٚ

 اسبكٞ بضٚدو إ ػ٦ت. -

ّٞ عريٟ ٚٚكعت ابين ببٓٛ عبذ ا٫طذ عٓذ ريو ابين   ؾشسًت ب ٚسد عً

د سذشٟ ثِ خشدت اسٜذ صٚدٞ باملذ١ٜٓ   َٚا َعٞ اسذ َٔ خًول ا . ستو٢   

 (1فيكٝت عجُإ بٔ أبٞ طًشو١  –ع٢ً ؾشطخني َٔ َه١  –ارا نٓت بايتٓعِٝ 

 ؾكاٍ:

                                                           

٦َٛز ع٢ً نؿشٙ   ٚااا اطًِ د ٖذ١ْ اسبذٜب١ٝ   ٖٚادش قبٌ ايؿتض َع خايذ بؤ  نإ عجُإ ٜ(1ف

َؿاتٝض ايهعب١ إىل عجُوإ بؤ طًشو١ ٚاىل ابؤ      hايٛيٝذ.ؾًُا ؾتشت َه١   ٚدؾع سطٍٛ ا  

   بٔ عجُإ بٔ أبٞ طًش١   ٚقتٌ عجُإ ػٗٝذًا بادٓادٜٔ د خ٬ؾ١ عُش.اعُ٘ ػٝب١ 
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 با بٓت أبٞ أ١َٝ؟أٜ  -

 قًت: اسٜذ صٚدٞ باملذ١ٜٓ.

 ؾكاٍ: ٌٖ َعو اسذ.

 ؾكًت: ٫ ٚا  ا٫ ا  ٚابين ٖزا.

 ؾكاٍ: ٚا  َا يو َٔ َرتى طأٟ مل اتشنِو تزٖبني ٚسذِىص.

ٚاخز خبطاّ ايبعري طاشبطاّ اسببٌ ايزٟ ٜؼذ د ؾوِ ايوبعري يهوٞ تكوادص     

ٔ ايعشب اساٙ نإ انشّ َٓ٘   ت سد٬ َبشؿ اَؾاْطًل َعٞ ٜكٛدْٞ   ؾٛ ا  

 تٓشو٢ ارا ْضٍ املٓضٍ طاملٓضٍ: ضبٌ ي٬طرتاس١ص اْاخ بٞ طأٟ اْاخ ساسًيتص ثوِ  

قواّ إىل بعوريٟ ؾكذَو٘ ٚسسًو٘      إىل ػذش٠ ؾاكطذع ذبتٗا   ؾوارا دْوا ايوشٚا    

طايشسٌ: ايؿشاؾ   ايػطا٤ ايوزٟ ٜٛكوع عًو٢ ظٗوش ايوبعري يػوش  سنوٛب        

بعذ إىل اشبًـص ٚقاٍ: اسنن   ؾارا سنبوت   ا٫ْظإ عًٝ٘ص ثِ اطتأخش عين طأٟ

ٚاطتٜٛت ع٢ً بعريٟ ات٢ ؾاخز خبطاَ٘ ؾكاد ست٢ ٜٓضٍ بٞ   ؾًِ ٜوضٍ ٜـوٓع   

ٚنإ  –ريو ست٢ قذّ بٞ املذ١ٜٓ   ؾًُا ْعش إىل قش١ٜ بين عُش بٔ عٛف بكبا٤ 

 بٗا َٓضٍ أبٞ َظ١ًُ د َٗادش٠.

 .قاٍ: إ صٚدو د ٖزٙ ايكش١ٜ   ؾادخًٝٗا ع٢ً بشن١ ا 

 .(1فثِ اْـشف سادعا إىل َه١

                                                           

; ا٫طوتٝعاب د   240  ق 8  ز . ا٫ؿواب١ د د رٝوض ايـواب١   112  ق 2ايظري٠ ايٓبٜٛو١   ز (1ف

     عا٥ؼ١ بٓت ايؼاط٧. 127; ْظا٤ ايٓن   ق 1639  ق 4ا٭ؿشاب   زَعشؾ١ 
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 املظًِ ٚايهاؾش ؾٗزٙ َبواد٨  نيب تؿشماقٍٛ: طٖزٙ ٖٞ ػٗا١َ ايعشب ٫ 

اْظا١ْٝ ٚعك١ًٝ ٚعشؾ١ٝ نًٗا ت٢ٗٓ عٔ ا٫عتذا٤ ع٢ً اعشا  ايٓاغ ٚاَٛاهلوا  

 ا٫ َا ْذس َٓٗا َٚا ػزص.

 .(1فَظ١ًُ ٖادشت ٚدخًت إىل اسببؼ١ ٍاّ ط١ًُ اٚ -

 املذ١ٜٓ  ظع١ٓٝ اّ ط١ًُ.ٚاٍٚ ظع١ٓٝ دخًت  -

نزيو صٚدٗا عبذ ا  بٔ عبذ ا٫طذ املخضَٚٞ ف أبٛ ط١ًُ( اٍٚ َٔ  -

 .(2فٖادش إىل ٜجشب

ٚد املذ١ٜٓ املٓٛس٠ تؿشغت بٌ عهؿت اّ ط١ًُ يرتب١ٝ ا٫ٚدٖا ا٫سبعو١   -

اختًـ د امسا٤ ابٓا٤ٖا قايت بٓت ايؼاط٧ طا٫ٚد ٖٓذ بٓت أبٞ أَٝو١  

( بوش٠. ٚقوذ   4( صٜٓوب   ف 3عُوش   ف   ( 2( ط١ًُ   ف1املخض١َٝٚص ِٖ ف

( عُوش  1اخشدت٘ َٔ عذ٠ َـادس اَا ضبُذ ضبُوٛد ايـوٛاف مل ٜوزنش ف   

 ( مل ٜزنش صٜٓب بٌ دس٠ ٚقٌٝ بش2.٠ش٠. فٍ عُبٌ قا

 .hاَا صٚدٗا أبٛ ط١ًُ ؾكذ تؿشؽ يًكتاٍ ٚازبٗاد بني ٜذٟ سطٍٛ ا  

د غوض٠ٚ طَعشنو١ص رٟ ايعؼوري٠ طسطوٍٛ ا  ٫      hملا خشز سطٍٛ ا  

ٜعضٚ ٫ْ٘ سطٍٛ اسبل ٚايعذٍ بٌ نإ ؽبٛ  َعواسى َوع ايهؿواسص د مجوادٟ     

ٞ ايػوض٠ٚ ايويت ٚادع ؾٝٗوا بوين     ش٠ ايؼشٜؿ١ ٖٚو ا٫ٚىل َٔ ايظ١ٓ ايجا١ْٝ يًٗذ

ص َؤ بوني اؿوشاب١ ابوا     hٚسًؿا٤ِٖ بين كُش٠   اختاس طسطٍٛ ا   َزدض

                                                           

     عا٥ؼ١ بٓت ايؼاط٧. 127; ْظا٤ ايٓن   ق 1639  ق 4  زا٫ؿاب١ د رٝض ا٭ؿشاب (1ف

   .112  ق 2يٓب١ٜٛ   ز  عا٥ؼ١ بٓت ايؼاط٧ ; ايظري٠ ا 127ْظا٤ ايٓن   ق(2ف
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غض٠ٚ فبذس  hػٗذ أبٛ ط١ًُ َع سطٍٛ ا   (1فط١ًُ ؾاطتعًُ٘ ع٢ً املذ١ٜٓ 

 ٚث٬ث١ايهرب٣( طَعشن١ اييت نإ عذد َكاتًٝٗا َٔ ازباْب ا٫ط٬َٞ ث٬مثا١٥ 

عؼش سد٬ ؾكذ ا  ا  بِٗ ايٓـش ع٢ً ث٬ث١ اكعاف عذدِٖ َؤ املؼوشنني   

ٚناْت ٖزٙ اٍٚ َعشن١ ؽبٛكٗا دٝؽ ا٫ط٬ّ ٚايعكٝذ٠ كذ دوٝؽ اهلُذٝو١   

 .ٚايٛث١ٝٓ

ٚي٬طو٬ّ بًوؼ ريوو     hسذ( تٓهش ا٫عذا٤ يشطوٍٛ ا   بعذ َٛقع١ فُا

ٕ  hا٫َش يشطٍٛ ا   بوين اطوذ    سٝح نإ بعذ ػٗشٜٔ اثٓني َٔ املعشنو١ ا

ايٝو٘ طايؿواسغ    hٜذعٕٛ إىل َٗامج١ ضبُذ د داسٙ باملذ١ٜٓ   دعوا سطوٍٛ ا    

١٥ ٚمخظٕٛ سدو٬ً َوِٓٗ   ايؼذاعص فابا ط١ًُ( ؾعكذ ي٘ يٛا٤ فطش١ٜ( عذتٗا َا

 ابٞ ٚقاق.... بٔ ازبشا    ٚطعذ بٔأبٛ عبٝذ٠ 

سٝوح اخوز    hاَتجٌ ايؿاسغ فأبٛ ط١ًُ( ْٚؿز َا اَشٙ ب٘ سطوٍٛ ا   

دٝؽ ا٫عذا٤ ع٢ً سني غش٠ ؾاساط بِٗ د عُاٜو١ ايـوبض ٖٚوِ عًو٢ غوري      

١ ٚظؿوش  ادشو ؾكذ قاد َعشنو١ ْ  hاٖب١ اٚ اطتعذاد ملٛاد١ٗ دٝؽ سطٍٛ ا  

                                                           

 .248  ق 2ايظري٠ ايٓب١ٜٛ   ز(1ف

 تاسٜ  ايطربٟ سٛادخ ايظ١ٓ ايجا١ْٝ يًٗذش٠.   -

 ا٫طتٝعاب د رٝض ا٭ؿشاب. -

   عا٥ؼ١ بٓت ايؼاط٧ 127ْظا٤ ايٓن   ق -

     غض٠ٚ رٟ ايعؼري٠. 4  ق 2طبكات بٔ طعذ   ز -
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ادٚا بعض َا كٝعت َِٓٗ ؾٝٗا َا ظؿش سني سدعٛا إىل املذ١ٜٓ غااني   ؾكذ اع

 .(1فاسذ( َٔ ٖٝب١ ٚطًط١ املظًُنيد َعشن١ 

اسذ اؿٝب أبٛ ط١ًُ جبش  عُٝل د سأط٘ يهٓو٘ تعواؾ٢ ٚد   د َعشن١ 

ؼوإ  ٔ َٔ ٚاقع١ اسذ ٚعٓذَا تكابٌ ازبٝاملعشن١ ايجا١ْٝ اييت ٚقعت بعذ ػٗشٜ

اّ يًُعشنو١ عواد ازبوش  ٚعوادت     ٚازبٗذ ايزٟ بزي٘ أبٛ ط١ًُ ٫ْ٘ ايكا٥ذ ايع

 شسات٘ ٚظٌ ٜعاْٞ أبٛ ط١ًُ َٔ ازبش  ست٢ قل٢ عًٝ٘.٫َ٘ ٚتكآ

ٖٚٛ ع٢ً ؾوشاؾ َٛتو٘   ٚبكوٞ إىل داْبو٘ ٜوذعٛا يو٘        h سلشٙ ايٓن

باشبري ست٢ َل٢ إىل باس٥٘ ؾاطبٌ ايٓن ٜذٟ ٚاغُض عٝين أبوٛ طو١ًُ ٚنورب    

 عًٝ٘ تظع تهبريات.  

 ٚ ْظٝت؟ؾكٌٝ ي٘: ٜا سطٍٛ ا    أطٗٛت أ

أبٞ ط١ًُ ايؿا نإ اٖو٬ً   : مل أط٘ اٚ أْظ٘   ٚيٛ نربت عh٢ًؾاداب 

 .(2فيزيو

 

 

 
                                                           

   عا٥ؼ١ بٓت ايؼاط124.٧ْظا٤ ايٓن   ق(1ف

   .35  ق 2زطبكات بٔ طعذ    -

   بٓت ايؼاط٧. 128  ق hْظا٤ ايٓن (2ف

 .  177  ق 2تاسٜ  ايطربٟ   ز -

  .240  ق 8ا٫ؿاب١ د رٝض ايـشاب١   ز -
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  h ضمىٛ بسضٕه اهللاقرتاُ اً 

بعذَا اْتٗت اّ ط١ًُ َٔ عذ٠ ايٛؾا٠ خطبٗا انجش َٔ ٚاسذ نُا خطبٗوا  

ا  هلا ريو ايؼشف ايععِٝ   يهٓٗوا قوذ دواٚصت    ؾتُٓت يٛ ٜت hسطٍٛ ا  

 hشطوٍٛ ا   يطٔ ايؼباب ٚهلا اطؿاٍ ؿػاس ؾ٬ ميهٓٗا َٔ تكوذِٜ خذَو١   

َٓوو طوًٓا   ٚاَوا ايػوري٠     : اَا اْو َظو١ٓ   ؾاْوا انورب    hؾادابٗا سطٍٛ ا  

 .(1فؾٝزٖبٗا ا  عًٝو ٚاَا ايعٝاٍ ؾاىل ا  ٚسطٛي٘

 الصٔاج

ؾشاػوًا سؼو٠ٛ    hبعذ َا اؿذقٗا سطوٍٛ ا    hتضٚز بٗا سطٍٛ ا  

 َؤ ايظو١ٓ   (2فبٗا د ػٗش ػٛاٍ hيٝـ ٚقذسًا ٚؿؿش١ ٚسس٢ نإ دخٛي٘ 

 .(3فايشابع١ يًٗذش٠ ايٓب١ٜٛ ايؼشٜؿ١

ْٚضٍ عًٝو٘ ايوٛسٞ ٖٚوٛ     (4فَع اّ ط١ًُ ث٬خ يٝاٍ hاقاّ سطٍٛ ا  

ٖٚوٛ غوين    hد َٓضهلا. بٗزا ايضٚاز ن٬ُٖا سحبا اّ ط١ًُ سحبت سطٍٛ ا  

                                                           

   عا٥ؼ١ بٓت ايؼاط٧. 129  ق hْظا٤ ايٓن (1ف

   .89ايظُط ايجُني  ق -

 .665  ق 3  ز hسٝا٠ ايشطٍٛ املـطؿ٢ (2ف

   .94  ق 8ايطبكات ايهرب٣   ز -

   عا٥ؼ١ بٓت ايؼاط٧. 142  ق h ْظا٤ ايٓن(3ف

   .42  ق 3تاسٜ  ايطربٟ ا  ز -

   عبذ ايشصام ضبُذ اطٛد. 664  ق 3سٝا٠ ايشطٍٛ املـطؿ٢   ز(4ف

   .94  ق 8ايطبكات ايهرب٣   ز -
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سبض بأّ ط١ًُ ٫ْٗا اَشأ٠ َ٪َٓو١ نٝظو١ نشميو١     hعٔ ايتعشٜـ ٚسطٍٛ ا  

 اسبظب ٚايٓظب   ؾاك١ً.

   (1فسؿـ١ بٓت عُش بٔ اشبطاب -5

 .(2فايكشػٞ بٔ عبذ ايعض٣ ش بٔ اشبطاب بٔ ْؿٌٝابٖٛا: عُ

 َععٕٛ بٔ ثبٝت ازبُشٞ. تاَٗا: صٜٓب بٓ

صٚدٗا ا٫ٍٚ: ايـشابٞ خٓٝع بٔ سزاؾ١ ايظوُٗٞ اسوذ ايظوابكني إىل    

 َات د داس اهلذش٠ جبوش  اؿواب٘   ا٫ط٬ّ َٚٔ اٚا٥ٌ املٗادشٜٔ إىل املذ١ٜٓ ثِ

 . تشًَت سؿـ١ ٖٚٞ د طٔ ايجا١ْٝ عؼش٠.(3فض٠ٚ بذسبػ

ٚاؿذقٗا بو فاسبعُا١٥ دسُٖا( ٚب٢ٓ بٗا د ػوٗش   hخطبٗا سطٍٛ ا  

 .(4فػعبإ َٔ ايظ١ٓ ايجايج١ يًٗذش٠

 

                                                           

 .14ْظا٤ ايٓن ٚا٫ٚدٙ   ق(1ف

   عا٥ؼ١ بٓت ايؼاط٧. 106ْظا٤ ايٓن   ق -

   سػٝذ قظاّ. 9ٚا١ُ٥٫   ق hامسا٤ ٚؿؿات ايٓن  -

 .22حباس ا٫ْٛاس   ز -

  .104بضٜٓب بٓت دشؽ   ق hَع املؿظشٜٔ ٚاملظتؼشقني د صٚاز ايٓن  -

 .622سٝا٠ ايشطٍٛ املـطؿ٢   ق -

   .73 ق 2  ْك٬ً عٔ تاسٜ  ايٝعكٛبٞ   ز 662  ق 3سٝا٠ ايشطٍٛ املـطؿ٢   ز(2ف

   .353  ق 2  ْك٬ً عٔ تاسٜ  ايٝعكٛبٞ  ز 662  ق 3سٝا٠ ايشطٍٛ املـطؿ٢   ز(3ف

   662  ق 3سٝا٠ ايشطٍٛ املـطؿ٢   ز(4ف
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إىل اخوش خ٬ؾو١ ا٫َواّ عًوٞ      hبكٝت سؿـو١ بعوذ ٚؾوا٠ سطوٍٛ ا      

 .(1فٚتٛؾٝت باملذ١ٜٓ

 (2فصٜٓب بٓت دشؽ -6

 .hصٜٓب اب١ٓ ع١ُ سطٍٛ ا  

 اَٗا : ا١َُٝ بٓت عبذ املطًب.

 اٜاٖا. hايٓن  بٔ ساسث١. صٚد٘صٚدٗا: صٜذ 

 ْظب صٜذ: ٖٛ بٔ ساسث١ بٔ ػشسبٌٝ بٔ نعب َٔ بين صٜذ ا٫ت.

 عٓذَا خشدت ب٘ اَ٘بٔ صٜذ قـ١ اطا١َ 

َٔ بين َعؤ بؤ   اَ٘ يضٜاس٠ اًٖٗا  خشدت بً٘ب١( بٓت ثع : فطعذ٣اَ٘

   .طٞ

بٔ دظش ؾباعٛٙ بظٛم َؤ اطوٛام ايعوشب    ؾأؿابت٘ خٌٝ َٔ بين ايكني 

. ٚدا٤ت فخذػب١( ٖٚٞ ٜ٪٦َز صٚد١  (3فبٔ سضاّ ٖٛ ايزٟ اػرتاٙٚنإ سهِٝ 

                                                           

    ضبُذ دٛاد ابتـش. 14ْظا٤ ايٓن ٚا٫ٚدٙ   ق(1ف

 .14ْظا٤ ايٓن ٚا٫ٚدٙ   ق(2ف

   ق. 22حباس ا٫ْٛاس   ز -

 .64د ايكشإٓ ايهشِٜ   ق hامسا٤ ٚؿؿات ايٓن  -

 .666 -665  ق 3سٝا٠ ايشطٍٛ املـطؿ٢   ز -

 .105َٔ صٜٓب بٓت دشؽ   ق hَع املؿظشٜٔ ٚاملظتؼشقني د صٚاز ايٓن  -

   عا٥ؼ١ بٓت ايؼاط٧. 137صٚدا ايٓن   ق  -

  .51 – 50صٚدات ايٓن ايطاٖشات ٚسه١ُ تعذدٖٔ   ق -

  .بٓت ايؼاط٧ 135ْظا٤ ايٓن   ق(3ف
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تضٚس ابٔ اخٝٗا   ؾعضّ عًٝٗا إ ربتاس َٔ ػوا٤ت َؤ    hضبُذ بٔ عبذ ا  

 hايػًُووإ   ؾاخووزت فصٜووذًا( ٚعووادت بوو٘ إىل بٝتٗووا   ٚسآٙ طووٝذْا ضبُووذ  

 ؾاطتٖٛب٘ َٓٗا ؾٖٛبت٘ ي٘ ساك١ٝ.

ع ٚخشز ًٜتُظ٘ طأٟ ٜبشوح  ٚنإ ابٛٙ فساسث١( قذ دضع عًٝ٘ اػذ ازبض

نعب ست٢ ٚقؿا ع٢ً ضبُذ بؤ   عٓ٘ص ست٢ مسع مبهاْ٘ د َه١ ؾاْطًل َع اخٝ٘

طسطٍٛ ا ص ؾكا٫ ي٘: ٜاابٔ عبذ املطًب   ٜوا ابؤ طوٝذ قَٛو٘        hعبذ ا  

اْتِ دريإ ا  طأٟ بٝت ا ص تؿهٕٛ ايعاْٞ طأٟ ايكاؿذ ايٝهِص ٚتطعُوٕٛ  

 ٘؟ايٝٓا د ؾذا٥ظٔ   ؾتشزبا٥ع   ٚقذ د٦تو د ابٓٓا ا

 : فاٚ غري ريو؟( طٌٖ يو طًب اخشص.hطأٍ ايشطٍٛ ا  

 قا٫: َا ٖٛ؟

ٞ ؾوٛ ا  َوا     ؾإ اختواسْ  : ادعٛٙ ٚاخربٙ  ؾإ اختاسنُا ؾزاىhاداب 

 َٔ اختاسْٞ اسذًا(. اْا بايزٟ اختاس ع٢ً

 ٖتؿا َعًا:

 قذ صدت ع٢ً ايٓـؿ٘.

إ ػوا٤ رٖوب    hصٜذ   ؾعشف اٜاٙ ٚعُو٘  ٚخوريٙ ايشطوٍٛ ا      ٚدع٢

 ا ٚإ ػا٤ اقاّ َع٘.َُعٗ

٫ْ٘ ٚدذ مجٝع ايـؿات اسبُٝذ٠ َٔ عوذٍ   hؾاختاس طٝذٙ طسطٍٛ ا  

      اخ٬م   سش١ٜ   ػذاع١   نشّ   ػشف   ػٗا١َ   ْبٌ....ص

 ابٛٙ بـٛت َتٗذز. ٚتٛطٌ ايٝ٘
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ايعبٛد١ٜ ع٢ً ابٝو ٚاَو   ٚبًوذى ٚقَٛوو؟( ؾتُاطوو     فٜا صٜذ اربتاس

 ٚؿرب ق٬ًًٝص.فصٜذ( يٝذٝب: طراطو ْؿظ٘ 

فاْٞ قذ سأٜت َٔ ٖزا ايشدٌ ػ٦ًٝا   َٚا اْا بايزٟ اؾاسقو٘ ابوذًا( ؾعٓوذ    

ٔ    hريو اخزا ضبُذ بٝوذٙ طاخوز سطوٍٛ ا     قوشٜؽ   ص ٚقواّ بو٘ إىل املوٮ َو

 َٚٛسٚثًا. ؾاػٗذِٖ إ صٜذًا ابٓ٘ ٚاسثًا

 ص.hطأٟ تبٓاٙ سطٍٛ ا   hعٞ ايػ٬ّ صٜذ بٔ ضبُذ ٚد

‡ٚنإ صٜذ اٍٚ َٔ اطًِ بعذ عًٞ بٔ أبٞ طايب 
طَٔ ايشدواٍص   (1ف

بوني اؿوشاب٘ َؤ     hإىل املذٜٓو١ املٓوٛس٠ آخو٢     hٚعٓذَا ٖادش ايشطوٍٛ  

 .(2فاخٜٛٔ hاملٗادشٜٔ ٚا٫ْـاس ٚنإ صٜذ ٚدض٠ عِ ايشطٍٛ 

صٜٓب بٓت عُتو٘   hي٘ ايشطٍٛ ٚسني بًؼ فصٜذ( طٔ ايضٚاز   اختاس 

 ا١َُٝ بٓت عبذ املطًب.

 ؟َا ٖٛ َٛقـ صٜٓب د باد٨ ا٫َش َٔ صٚادٗا بضٜذ

نشٖت صٜٓب ٚنوشٙ اخٖٛوا فعبوذ ا  بؤ دشوؽ( إ توضف ايؼوشٜؿ١        

امللش١ٜ إىل َٛىل َٔ املٛايٞ ط٫ٕ ْظب صٜٓب عٓذِٖ اػشف َٔ ْظوب صٜوذ   

 ٫ْ٘ عبذ ٫ْٚٗا َٔ ايٓظا٤ ا٫سشاسص.

                                                           

   .295  ق 2  ٫بٔ ٖؼاّ ٚتاسٜ  ايطربٟ   ز 264  ق 2ايظري٠ ايٓب١ٜٛ   ز(1ف

    ٫بٔ ٖؼاّ. 151  ق 1ايظري٠ ايٓب١ٜٛ   ز(2ف
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ٜظأ٫ْ٘ ا٫ ًٜشل بٗا َجوٌ ريوو ايعواس ؾُٝوا      hٚؾضعا إىل سطٍٛ ا  

كوٛا.... ٚقايوت صٜٓوب ؾُٝوا     اعت ناْت بٓات ا٫ػشاف يٝتضٚدٔ َٔ َٛاٍ ٚإ

 .(1فقايت ٦َٜٛز ف٫ اتضٚد٘ ابذًا(

  ٚعٔ اؿً٘ َٚٔ ا٫ط٬ّ  عٔ َهإ فصٜذ( َٓ٘ hؾشذثُٗا ايشطٍٛ 

ٚسشؿُٗا ع٢ً طاعت٘ مل ٜزعٓا  hسبُٗا يًشطٍٛ ا  ايعشبٞ ايٓكٞ   يهٔ

ست٢ ْضٍ ؾٝٗا قٛي٘ تعاىل: ف                

                         

      )2ف). 

 .(3ففصٜٓب( صٜذًاٚتضٚدت 

 :  (بٓت ايؼاط٧عبذ ايشدٔ فقايت عا٥ؼ١ 

يهٔ سٝا٠ ايضٚدني مل تــ هلُا ؾُا ْظٝت صٜٓب قط اْٗوا ايؼوشٜؿ١ مل   

ػبش عًٝٗا ايشم   ٫ٚ اطاغت سبع١ إ تهوٕٛ ذبوت املوٛىل نٗوزا دخوٌ بٝوت       

 ًٗا سقٝكًا!ٖآ

 اقٍٛ: طسٍٛ َٛقـ صٜٓب بٓت سذؽ َٔ صٚدٗاص.

 صٜٓب.مل ٜتِ ايضٚاز سغُا عٔ  -1

                                                           

   .112ايظُط ايجُني   ق(1ف

   .36طٛس٠ ا٫سضاب   آ١ٜ: (2ف

     عا٥ؼ١ بٓت ايؼاط٧. 141  ق hْظا٤ ايٓن (3ف
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ٚاؾكت ع٢ً  hمسعت صٜٓب ا١ٜ٫ ايهشمي١ َٔ سطٍٛ ا  إ بعذ  -2

 ايضٚاز.

أٟ ػوا٥ب١ عذا٥ٝو١ اٚ غريٖوا     تؼٛب٘نإ تضٜٚر ايشطٍٛ يضٜٓب ٫  -3

بٌ نإ ٜشٜذ إ تضٌٜ ايؿٛاسم ايطبك١ٝ بٔ ايٓاغ ٚخـٛؿًا ايؿوٛاسم  

 مبٔ ادىل ايؼٗادتنيص.

 hاٜتإ يًطربٟ سوٍٛ سطوٍٛ ا    ٚسثِ رنشت عا٥ؼ١ بٓت ايؼاط٧   

 ع٢ً صٜٓب بٓت دشؽ ٚصٚدٗا غري َٛدٛد ٖٚٞ د ساي١ نزا ٚنزا.

 اقٍٛ:

ع٢ً اَشأ٠ ادٓب١ٝ ٚد عـو١ُ سدوٌ ٖٚوٞ     hنٝـ ٜذخٌ سطٍٛ ا   -1

 بتًو اسباي١.

ايضٚاز َٓٗا ملا صٚدٗوا بٓؿظو٘ يضٜوذ بؤ      hيٛ نإ د ١ْٝ سطٍٛ ا   -2

 ساسث١ ; بايشغِ اْٗا اب١ٓ عُت٘.

 َٔ صٜذ ط٬م صٚدت٘. hطًب سطٍٛ ا مل ٜ -3

 فاَظو عًٝو صٚدو( اطتذاب صٜذ يزيو. hقاٍ سطٍٛ ا  -4

إ ٜهوتِ سغبتو٘ ٚإ    hٚاخزت بٓت ايؼاط٧ تكٍٛ فٚاثش سطٍٛ ا  

اْتضعٗا صٖش٠ غل٘ َؤ اػوشف بٝوت د    إ ٜكاّٚ عاطؿت٘ عبٛ بٓت عُت٘ إىل 

 ٘!(.َلش ؾضؾٗا بايشغِ َٓٗا إىل صٚز ًَـل   ٜذعٞ يػري ابٝ
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 hبووٌ اْوو٘ ٚاَوواّ املووٮ ٚقوواٍ  hاقوٍٛ: طَوؤ ادعووٞ بوو٘ سطووٍٛ ا  

. ؾهٝوـ  (1فصٜذ ابٓ٘ ٚاسثًا َٚٛسٚثًاص ٚدعٞ ايػ٬ّ صٜذ بؤ ضبُوذ   فاػٗذِٖ إ

ٜكٍٛ اثش إ ٜهتِ سغبت٘ ٚإ ٜكاّٚ عاطؿت٘ ٜا بٓت ايؼاط٧ َٚٔ غريى ايزٜٔ 

 .ٛاٍ ٜٚشَٕٛ سطٍٛ ا  بٗزٙ ايتِٜٗهتبٕٛ ٖهزا اق

أيٝع قاٍ تعاىل حبك٘: ف hَٔ ٖٛ سطٍٛ ا       

)اٚ يٝع قاٍ  (2فh َهاسّ ا٫خ٬م( اعٛد إىل َا  رِا بعجت ٭فاا

َٔ قٛي٘ تعاىل: ف hسطٍٛ ا   قاي٘         

               )3ف). 

 طالم شٖد لصٍٖب بٍت جخؼ

ايع٬ق١ بني ايضٚدني ط٫طباب رنشتٗا  سني َٔ ايذٖش ؾرتت ٚبعذ 

ٜشٜذ ط٬م صٜٓب ؾٓٗاٙ ٚاَشٙ بايـرب    hاْؿًاص سؾع صٜذ اَشٙ إىل سطٍٛ ا  

قاٍ تعاىل:     ايط٬م ٚاْتٗت عذ٠ ايط٬م   ٚيهٔ اَش ا  نإ َؿع٫ًٛ 

ف                    

                                                           

     عا٥ؼ١ بٓت ايؼاط٧. 141  ق hْظا٤ ايٓن (1ف

  .4طٛس٠ ايكًِ   آ١ٜ :(2ف

   .37طٛس٠ ا٫سضاب   آ١ٜ: (3ف
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                    )1ف). 

 وا الػاٖٛ وَ ِرا الصٔاج

نإ ايعشب ؾبٌ ا٫ط٬ّ ٜطبكٕٛ اسهاّ ا٫بٔ اسبكٝكوٞ عًو٢ ا٫بؤ     -1

 املذعٞ فاملتب٢ٓ( سٝح ٜظتشك٘ ست٢ با٫سخ. ٚسش١َ ايٓظب.

َٔ َطًكو١ صٜوذ ٜوذٍ عًو٢ إ ايٛيوذ       hد َظأي١ صٚاز سطٍٛ ا   -2

 ًن(.اسبكٝكٞ فايـ٫ ٜٓضٍ َٓضي١ ايٛيذ املتبين 

 تؼذٝع ع٢ً ايضٚاز َٔ املطًكات اييت غايبًا ٫ تشغب ايعشب ايٝٗا. -3

 ط٪اٍ: ٌٖ   صٚاز صٜٓب بٓت دشؽ اعتباطًا اٚ ٫َٛس اخش٣؟

 فٕ ايضٚاز بأَش َٔ ا  تعاىل. قاٍ تعاىل:اٛاب: ن٬ بٌ نازب  

                        

                          

                              

      )2ف). 

                                                           

   .37ا١ٜ طٛس٠ ا٫سضاب   (1ف

   .38 -37طٛس٠ ا٫سضاب   آ١ٜ: (2ف
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ثِ رنشت بٓت ايؼاط٧ سأٟ ايذنتٛس ٖٝهٌ ٚقايت: ف إ صٚاز ايشطٍٛ 

h      ).. صٜٓب مل ٜذؾع ايٝ٘ ٌَٝ ٫ٚ عاطؿو١   ٚااوا اساد إ ٜوأرش حبهوِ ا َٔ

 ٖٚزا ٖٛ ايـشٝض.

 وَ شٍٖب بٍت جخؼhواذا قالت االعساب عمٜ شٔاج الٍيب ذلىد

ازبووٛ ايعوواّ نًوو٘ نووإ ًَبووذ بازباًٖٝوو١ ٚآثاسٖووا ٚطبا٥عٗووا ٚاعتكاداتٗووا 

١ ػ٤ٞ دذٜذ اٚ طاس٨ عًِٝٗ ٫ْٗوِ ٚسثوٛا   قٙ ٚاْعُت٘ اشب٬شٚا٫ط٬ّ باٚاَ

ؾبوذأ ايكٝوٌ ٚايكواٍ ٚابوٛام ايطوٛابري       ٤نٌ طًبٝات ٚآثواس ازباًٖٝو١ ايشعٓوا   

   ايكشػ١ٝ ٚايٝٗٛد١ٜ بإ:

زٟ تبٓواٙ ٚبازباًٖٝو١ نواْٛا    ضبُذ قذ تضٚز بضٚد١ صٜذ ٖٚٛ ٚيذٙ ايو  (1ف

 ٜٓضيْٛ٘ َٓضي١ ايٛيذ ايـًن.

 صٜذ غا٥ب عٔ ايبًذ. (2ف

 اَش ٫َٛٙ صٜذًا بإ ٜطًكٗا يٝتضٚدٗا ٖٛ َٔ بعذٙ. (3ف

اخٛاْٞ ٚاعضا٥ٞ: طٜكٍٛ املجٌ ْاقٌ ايهؿش يٝع بهاؾش َا اْا ا٫ اْكٌ َا 

 يٝع ا٫ص. hناْٛا ٜتكٛيٕٛ ٜٚتؿٖٕٛٛ ب٘ ع٢ً سطٍٛ ا  

نتاب ا  يٓش٣ َا ٜكوٍٛ ملجوٌ ٖوزٙ اسبايو١ ارا ٚاؾول آسا٩نوِ       ٖٝا بٓا إىل 

 ؾاْتِ ع٢ً سل ٚارا خايؿٗا ؾأْتِ خاط٦ٕٛ.
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ف:قاٍ تعواىل ف                         

                                

 )1ف). 

ٚتضٚز حب١ًًٝ ابٓ٘ قاٍ تعاىل: ف hبإ صٜذ بٔ ضبُذ  اَا قٛهلِ    

                       

    )2ف). 

 ٔفاتّا

تًتشل بايشؾٝل ا٫عًو٢ بعوذ ٚؾاتو٘     hٖٚٞ اٍٚ اَشأ٠ َٔ ْظا٤ ايٓن 

h . ٜد اٜاّ عُش بٔ اشبطاب بعذ طٓتني َٔ ايتاس 

 (3فدٜٛش١ٜ بٓت اسباسخ بٔ كشاس املـطًك١ٝ -7

دٜٛش١ٜ بٓت اسباسخ بٔ كشاس املـطًكٞ  ٚنإ صٚدٗا َٔ اػذ خـّٛ 

ٚأيوذ اعوذا٤ ا٫طو٬ّ ٚاملظوًُني قتوٌ صٚدٗوا ٜوّٛ املشطوٝع          hسطٍٛ ا  

                                                           

   .37طٛس٠ ا٫سضاب   آ١ٜ: (1ف

   .40طٛس٠ ا٫سضاب   آ١ٜ: (2ف

 .22حباس ا٫ْٛاس   ز(3ف

 ايطاٖشات ٚسه١ُ تعذدٕ. hصٚدات ايٓن  -

 .9ٚا١ُ٥٫   ق hصٚدات ايٓن  -

   عا٥ؼ١ بٓت ايؼاط158.٧  ق hصٚدات ايٓن  -

  .67 – 64هشِٜ   قد ايكشإٓ اي hامسا٤ ٚؿؿات ايٓن  -
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ٖوضّ بٓوٛ املـوطًل     (1فطاملشطٝع: اطِ َا٤ يكبًٝو١ خضاعو١ص د غوض٠ٚ املشطوٝع    

صعوِٝ قَٛٗوا    ش٠( ٖٚٞ ا١ِٜٓ طباٜا َٚٔ مج١ً ايظباٜا ناْت فبٚٚقعت ْظا٩ٖ

ٚقا٥ذِٖ ناْت فبش٠( َٔ ْـٝب ثابت بٔ قٝع بٔ ايؼُاغ ا٫ْـاسٟ بعذ 

 تٛصٜع ايػٓا٥ِ.

فبش٠( ثابت بٔ قٝع يتؿذٟ ْؿظٗا فيتعتكٗا( َؤ ا٫طوش ٚنوإ     ناتبت

ٚنوإ د داسٙ   ؾكايوت فٜوا     h املبًؼ نبري َكابٌ عتكٗا قـوذت سطوٍٛ ا   

طٝذ قَٛ٘ ٚقذ اؿابين ايب٤٬ َوا  سطٍٛ ا  اْا بش٠ بٓت اسباسخ بٔ أبٞ كشاس 

جابت بٔ قٝع ؾهاتبت٘ ع٢ً ْؿظٞ ؾذ٦تو يمل ؽبـ عًٝو ؾٛقعت د ايظِٗ 

 اطتعٝٓو ع٢ً اَشٟ... ؾاعين ع٢ً َهاْٞ(.

 فؾٌٗ يو د خري َٔ ريو(   hاٍ هلا ايشطٍٛ ق

 .hقايت: َٚا ٖٛ ٜا سطٍٛ ا  

 .(2ف: فاقلٞ عٓو نتابو ٚاتضٚدو(hقاٍ 

 ا .قايت: ْعِ ٜا سطٍٛ 

 : قذ ؾعًت.hقاٍ 

 .(3فؾتضٚدٗا ٚاؿذقٗا اسبعُا١٥ دسًُٖا

 

 

                                                           

   .668 -667  ق 3  ز hسٝا٠ ايشطٍٛ املـطؿ٢ (1ف

   .667  ق 3  ز hسٝا٠ ايشطٍٛ املـطؿ٢ (2ف

   .668  ق 3  ز hسٝا٠ ايشطٍٛ املـطؿ٢ (3ف
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 وا ِ٘ بسنٛ ِرا الصٔاج

 (1فطًلـو ١ بٝت َٔ بٝٛت بين املبشن١ ٖزا ايضٚاز اعتل اٌٖ املذ١ٜٓ َا٥

 ٜٛش١ٜ.جب ٚمسٝت

ٛ  hٚقٌٝ: بعذ صٚاز ايٓن  ٕ مجٝوع َؤ نوإ    َٔ دٜٛش١ٜ اعتل املظوًُ

 .(2فملـاٖش٠ ايشطٍٛ هلِ بأٜذِٜٗ َٔ ْظا٤ بين املـطًل انشاًَا

 تػري اضي بسٚ

 .(3فبتػري اطِ بش٠ إىل دٜٛش١ٜ hاَش سطٍٛ ا  

ٚد ريو قايت  (4فد اٜذِٜٗ َٔ ايػٓا٥ِ ٚايظباٜا قاّ املظًُٕٛ باعاد٠ َا

 .(5فعا٥ؼ١: فَا ناْت اَشأ٠ اععِ بشن١ ع٢ً قَٛٗا َٓٗا(

 .h ٔالد جٕٖسٖٛ ميجن اواً زضٕه اهلل

هواى ابٓتو٘   ؾ hاملذٜٓو١ املٓوٛس٠ طايبوًا َؤ سطوٍٛ ا      دا٤ اسبواسخ إىل  

ل ْعش إىل ابً٘ اييت ٜشٜذ إ ٜؿذٟ بٗا ابٓت٘ ؾشغب د فؾذاٖا( ؾًُا نإ بايعكٝ

بعرئٜ َٓٗا نإ َٔ اؾلًٗا ؾاعكبُٗا د ػعب ايعكٝل ثِ اقبٌ ع٢ً سطوٍٛ  

 .hا  

 ؾذا٩ٖا. ٖٚزاؾكاٍ: ٜا ضبُذ اؿبتِ ابٓيت 

                                                           

   .668  ق 3  ز h سٝا٠ ايشطٍٛ املـطؿ٢(1ف

   ضبُذ ضبُٛد ايـٛاف. 71ايطاٖشات   ق hصٚدات ايٓن (2ف

   .3007    6  ق 5  ٚاملظٓذ   ز 668  ق 3  ز hسٝا٠ ايشطٍٛ املـطؿ٢ (3ف

   .668  ق 3  ز hسٝا٠ ايشطٍٛ املـطؿ٢ (4ف

  .26  ق 2  ْك٬ً عٔ تاسٜ  ا٫َِ ٚاملًٛى   ز 3  ز hسٝا٠ ايشطٍٛ املـطؿ٢ (5ف
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ايبعريإ ايًزإ! اعكبتُٗا بايعكٝل د ػوعب  : فؾأٜٔ hؾكاٍ ايشطٍٛ 

 .(1فنزا(

ؾكاٍ اسباسخ باع٢ً ؿٛت٘: فاػٗذ إ ٫ اي٘ ا٫ ا  ٚاْو ضبُوذ سطوٍٛ   

 .(2فا    ٚا  َا اطًع ع٢ً ريو اسذ ا٫ ا (

ْظا٤ بين املـطًل ؾواخشز   hعٔ عا٥ؼ١ اْٗا قايت: اؿاب سطٍٛ ا  

ايؿوشغ طوُٗني طأٟ سانوب     اشبُع َٓو٘ ثوِ قظوُ٘ بوني ايٓواغ   ؾواعط٢      

ايؿشغص ٚايشدٌ طًُٗا   ؾٛقعت دٜٛشٜو١ بٓوت اسبواسخ بؤ أبوٞ كوشاس د       

 طِٗ ثابت بٔ قٝع.

سطوٍٛ ا  اْوا دٜٛشٜو١ بٓوت        ؾكايوت: ٜوا   hؾذا٤ت إىل سطوٍٛ ا   

خ   طٝذ قَٛ٘ ٚقذ اؿابين َٔ ا٫َش َا عًُت   ٚقذ ناتبين ثابوت عًو٢   اسباس

      (3فتظع اٚسام ؾاعين ع٢ً ؾهانٞ....

باَشأ٠ َظب١ٝ ا١َ ٫ تظاٟٚ املشأ٠ اسبش٠ عٓذ ايعوشب   hتضٚز سطٍٛ ا 

إ ٜكٍٛ ٫ ؾشم بني اسبوش٠ ٚا٫َو١ ٚنٝوـ نوإ تهوشِٜ       hقـذ سطٍٛ ا  

 َٚٔ باقٞ املظًُني. h٭بٝٗا ٚيكَٛٗا َٔ قبٌ سطٍٛ ا  ٚهلا  hايٓن 

دخوٌ   يو٘  hٚاطتكباي٘  hعٓذَا سأ٣ ٚمسع ٚايذ دٜٛش١ٜ انشاّ ايٓن 

 .(4فٚعؼريت٘ إىل ايذٜٔ ا٫ط٬َٞ اؾٛادًا اؾٛادًا

                                                           

   .668  ق 3  ز hسٝا٠ ايشطٍٛ املـطؿ٢ (1ف

  .668  ق hسٝا٠ ايشطٍٛ املـطؿ٢ (2ف

   .72ٚسه١ُ تعذدٖٔ   قصٚدات ايٓن ايطاٖشات (3ف

   .72صٚدات ايٓن ايطاٖشات ٚسه١ُ تعذدٖٔ   ق(4ف
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 ٔفاتّا

تٛؾت باملذ١ٜٓ املٓٛس٠ اٜاّ سه١َٛ َعا١ٜٚ بٔ أبٞ طوؿٝإ د ػوٗش سبٝوع    

ا٫ٍٚ ط١ٓ مخع ٚمخظني يًٗذش٠ ايٓبٜٛو١ ايؼوشٜؿ١ ٚهلوا َؤ ايعُوش طوبعٕٛ       

 ٚؿ٢ً ع٢ً دجُاْٗا َشٚإ بٔ اسبهِ. (1فط١ٓ

 (2فسشب ايكشػ١ٝاّ سبٝب١ بٓت أبٞ طؿٝإ بٔ  -8

 بٓت أبٞ ايعاق ايكشػٞاَٗا ؿؿ١ٝ 

 امسٗا: س١ًَ.

 hا٫طذٟ بؤ عُو١ ايشطوٍٛ     (3فصٚدٗا ايظابل: عبذ ا  بٔ دشؽ 

 ٚقذ اطًِ ٚاطًُت َع٘ ٚبكٞ ابٖٛا ع٢ً ايهؿش.

ٖادشت اّ سبٝب١ إىل اسببؼ١ د اهلذش٠ ايجا١ْٝ ٖٚوٞ َجكًو١ حبًُوٗا طَوا     

َٔ ( خٛؾًا 4( ايطشٜل ا ٍٗٛ   ف3( اعبا٤ ايظؿش  ف2( ثكٌ ازبٓني  ف1دًٗا؟ص ف

 .(4فؾكذ ٚكعت ابٓتٗا سبٝب١ ؾـاست تذع٢ فاّ سبٝب١( ايًشام بٗا ٚقتًٗا....ص

 

 

                                                           

  .668  ق hسٝا٠ ايشطٍٛ املـطؿ٢ (1ف

 .14  ْٚظا٤ ايٓن ٚا٫ٚدٙ   ق 194  ق 22حباس ا٫ْٛاس   ز(2ف

 د ايكشإٓ ايهشِٜ. hامسا٤ ٚؿؿات ايٓن  -

 .11ٚا١ُ٥٫   ق hصٚدات ايٓن  -

  .46ٖٔ   قصٚدات ايٓن ايطاٖشات ٚسه١ُ تعذد -

  .34  ق 2  ْك٬ً عٔ ايكاَٛغ ا٫ط٬َٞ   ز 669  ق 3  ز hسٝا٠ ايشطٍٛ املـطؿ٢ (3ف

  .34  ق 2  ْك٬ً عٔ ايكاَٛغ ا٫ط٬َٞ   ز 669  ق 3سٝا٠ ايشطٍٛ املـطؿ٢   ز(4ف
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 اً حبٗبٛ تسٝ حمىًا وصعجًا

ٚاطوتٝكعت يوتعًِ إ   (1فؿوٛس٠  ات ي١ًٝ سأت اّ سبٝب١ صٚدٗوا بأطو٤ٛ  ر

فعبٝذ ا ( قذ استوذ عؤ دٜٓو٘ ايوزٟ َؤ ادًو٘ ٖوادش إىل اسببؼو١ ٚاعتٓول          

 فايٓـشا١ْٝ( دٜٔ ا٫سباؾ.

ساٍٚ فعبٝذ ا  ايٓـشاْٞ( إ ٜكٓع صٚدت٘ نٞ تشتذ عٔ دٜٓٗوا ٚيهٓٗوا   

ذ ٓٝوـ ايكوِٜٛ ٚقو   ايذٜٔ ا٫ط٬َٞ اسب ؿُذت ٚقاَٚت ٚؿربت ع٢ً دٜٓٗا

اؿابتٗا اسبظش٠ ٚا٫ط٢ ٚاسبضٕ ٚاهلِ عؤ ؾعوٌ صٚدٗوا اعتضيوت سًَو١ فاّ      

شٙ ا ؾعً٘ صٚدٗا فعبٝذ ا ( َٔ تٓـسبٝب١( عٔ ايٓاغ ػاعش٠ باشبضٟ ٚايعاس مل

 ٚتشن٘ دٜٔ ا٫ط٬ّ.

 ٍٖكر اً حبٗبٛ وَ حريتّا hالٍيب 

رب خاطشٖوا  َٚا نإ َٓ٘ ا٫ إ ػبو  hٚؿٌ خرب اّ سبٝب١ إىل سطٍٛ ا  

 .(2فؾهتب إىل ايٓذاػٞ ًَو اسببؼ١ إ ٜضٚد٘ اّ سبٝب١ ٚإ ٜبعح بٗا ايٝ٘

دا٤ ايشطٍٛ إىل داس فس١ًَ( ٖٚٞ داس١ٜ َٔ دٛاسٟ ايٓذاػٞ قا٥ًو١: فإ  

٘ يٝخطبو ٝاملًو ٜكٍٛ يو: ٚنًٞ َٔ ٜضٚدو َٔ ْن ايعشب   ؾكذ اسطٌ اي

 .(3في٘!(

                                                           

  .  29. ْك٬ً عٔ ايظُط ايجُني   ق18ْظا٤ ايٓن   عا٥ؼ١ بٓت ايؼاط٧   ق(1ف

  .669  ق hؿ٢ سٝا٠ ايشطٍٛ املـط(2ف

     عا٥ؼ١ بٓت ايؼاط٧. 183  ق hْظا٤ ايٓن (3ف
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 ايؿخوش ٚايظوشٚس ٚانشَوت   تًكت ايظٝذ٠ اّ سبٝب١ ايٓبأ بهوٌ دٚاعوٞ   

ثوِ   (1فازباس١ٜ   ْضعت طٛاسٜٔ هلا َٔ ؾلو١ ؾكوذَتٗا ايٝٗوا سو٠ٚ٬ ايبؼوش٣     

بؤ عبوذ مشوع( نوبري     فخايذ بٔ طوعٝذ بؤ ايعواق بؤ أَٝو١      اسطًت إىل 

 ؾٛنًت٘ د صٚادٗا. –املٗادشٜٔ َٔ قَٛٗا بين أ١َٝ 

 ضبب حريٚ اً حبٗبٛ

ٚقعووت اّ سبٝبوو١ د ؿووذ١َ نووبري٠ ٫ٕ اسبٝووا٠ اؿووبشت تظووري كووذٖا  

 طباب ايتاي٬:١ٝي

 تٓـش صٚدٗا. -1

 تؿهش د ساي١ ٚيٝذتٗا. -2

 ابٖٛا ٫ٜضاٍ ع٢ً نؿشٙ. -3

 .hتٗا ٚايتشكت بايٓن ريتشنت اًٖٗا ٚعؼ -4

 ٖشبت َٔ ايعزاب ٚاسببع ٚطٛف تعٛد ايٝ٘. -5

 اّ سبٝب١ د َٓطك١ غشٜب١ ٚإ ناْت بني املظًُني.   -6

 اى اطباب ْؿظ١ٝ ٚغريٖا.ٖٚٓ

يكذ بًػٗا َٔ اْبا٤ َه١ إ عتب١ بٔ سبٝع١   ٚايعباغ بٔ عبذ املطًوب    

ٕٚ إىل ري٠   َشٚا بوذاس بوين دشوؽ ٖٚوِ َـوعش     ٚابا دٌٗ بٔ ٖؼاّ بٔ املػ

اع٢ً َه١   ؾٓعش ايٝٗا عتب١ ربؿل ابٛابٗا بٝابا يٝع ؾٝٗا طوانٔ   ثوِ توٓؿع    

 اهلٛا٤ ٚقاٍ:

                                                           

   .183  ق hْظا٤ ايٓن (1ف
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 ًَٜٛا طتذسنٗا ايٓذبا٤ ٚاسبٛب!(    طايت ط٬َتٗا   فٚنٌ داس ٚإ

 دشؽ خ٤٬ َٔ اًٖٗا بيناؿبشت داس 

 ؾكاٍ أبٛ دٌٗ: فَٚا تبهٞ عًٝ٘؟(.

 (1فثِ قاٍ: فٖزا عٌُ ابٔ اخٞ   ؾشم مجاعتٓا   ٚػتت اَشْا ٚقطع بٝٓٓا(

 hن٬   ٫ طبٌٝ يش١ًَ فاّ سبٝب١( إىل َه١ ٚاملعشن١ ضبتذ١َ بني ابٝٗا ٚايٓن 

زٟ تتبع٘ فس١ًَ( ٚداس بين دشؽ ربؿل ابٛابٗا بٝابا؟ طسٝح ٫ عٛد٠ يشًَو١  اي

ؾ٬ ٜذعٗا إ ربتاس ايبكا٤ د داس اهلذش٠ ٚعًٝٗا إ تتشٌُ نٌ ػ٤ٞ َٔ ادوٌ  

 .(2فايذٜٔ ا٫ط٬َٞ ايزٟ ؼباسب٘ صعِٝ ٚقا٥ذ املؼشنني ابٖٛاص

ٜتكذَِٗ  ٚد املظا٤ دعا ايٓذاػٞ ايٝ٘ َٔ باسببؼ١ َٔ املظًُني   ؾذا٩ا

ٚخايذ بٔ طعٝذ ٚنٝوٌ فسًَو١(    hدعؿش بٔ ابٞ طايب   ابٔ عِ ايشطٍٛ 

 بٓت أبٞ طؿٝإ.

 :hٚتهًِ ايٓذاػٞ عٔ ؾش٣ٛ سطاي١ سطٍٛ ا  

فإ ضبُذ بٔ عبذ ا  نتب يٞ إ اصٚد٘ اّ سبٝب١ بٓت أبٞ طؿٝإ ؾُٔ 

 ا٫ٚنِ بٗا؟(

 اداب٘ ايكّٛ:

فخايذ بٔ طعٝذ بٔ ايعاق بٔ أ١َٝ   نبري املٗادشٜٔ َٔ قَٛٗا َٔ بين 

 أ١َٝ   قذ ٚنًت٘(.  

 ؾتٛد٘ ايٓذاػٞ به٬َ٘ يظعٝذ قا٬ً٥:

                                                           

     عا٥ؼ١ بٓت ايؼاط٧. 182 -181  ق hْظا٤ ايٓن (1ف

    ٫بٔ ٖؼاّ. 115  ق 2ايظري٠ ايٓب١ٜٛ   ز(2ف
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ٚقوذ اؿوذقٗا عٓو٘ اسبعُا٥و١ دٜٓواس( ٚطوهب        hفؾضٚدٗا َٔ ْبٝهِ 

املٗشص ؾكاّ خايذ ٚقاٍ:فقذ ادبت إىل َا دعاْا ايٝو٘   سايٓذاػٞ ايذْاْري طأٟ قذ

 ٚصٚدت٘ اّ سبٝب١( ٚقبض طعٝذ ؿذام اّ سب١ٝ. h سطٍٛ ا 

ٚأٚمل هلِ ايٓذاػٞ ٚي١ُٝ ايعشغ قا٬ً٥: فادًظٛا ؾوإ طو١ٓ ا٭ْبٝوا٤ ارا    

 .(1فتضٚدٛا إ ٜ٪نٌ طعاّ ع٢ً ايتضٜٚر(

 اقبٌ املٗادشٕٚ ٦ٜٕٓٗٛ اّ سبٝب١ ع٢ً ْع١ُ ٖزا ايضٚاز.

ْظا٤ املًو ٚد ؿبا  ايّٝٛ ايتايٞ دا٤ت داس١ٜ فايٓذاػٞ( ذبٌُ ٖذاٜا 

٪َٓني مخظوني دٜٓواسًا َؤ    َت ايٝٗوا اّ املو  ذَٔ عطٛس ٚعٓرب ٖٚذاٜا اخش٣ ؾك

 ؿذاقٗا قا١ً٥ زباس١ٜ ايٓذاػٞ:

بٝذٟ ػ٤ٞ َٔ املاٍ   ٚقذ دا٤ْٞ  فنٓت اعطٝتو ايظٛاسٜٔ با٫َع ٫ٚ

 عض ٚدٌ بٗزا(.

إ تأخز فرع( ايذْاْري   ٚسدت ايظٛاسٜٔ ٖٚٞ تكٍٛ: إ  ؾأبت ازباس١ٜ

ضٍ بايعطا٤ طأٟ يًذاس١ٜص ٚاَشٖا إ ٫ تأخز َؤ اّ املو٪َٓني ػو٦ًٝا      املًو اد

َؤ طٝوب. استؿعوت فاّ سبٝبو١(     نُا اَش ْظا٤ٙ إ ٜبعجٔ ايٝٗا نوا عٓوذٖٔ   

ٜش٣ عٓذٖا طٝوب   hؾهإ  hبايعٛد ٚايطٝب ٚدًت٘ َعٗا إىل بٝت ايٓن 

 .(2فاسببؼ١ ٚعٛدٙ ؾ٬ ٜٓهشٙ

ايشد١ ٚايٓٛس َٚٗوبط ايوٛسٞ   سسًت فاّ سبٝب١( إىل بٝت ايضٚد١ٝ بٝت 

ؿذم ايه١ًُ ايطٝبو١ تػبطٗوا ايٓواغ    ع ا٫ط٬ّ َـذس ا٫ميإ ٚايعذٍ ٚػعا

                                                           

   .193  ق 4  عا٥ؼ١ بٔ ايؼاط٧ ْك٬ً عٔ ا٫طتٝعاب   ز 184  ق hْظا٤ ايٓن (1ف

   .89  ق 3  عا٥ؼ١ بٓت ايؼاط٧   تاسٜ  ايطربٟ   ز 184  ق hْظا٤ ايٓن (2ف
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ٗا بوذخٍٛ املذٜٓو١ املٓوٛس٠ ٚايبٝوت     ٦فايشداٍ ٚايٓظا٤( ع٢ً ٖزا ا٫قرتإ ٚتٗٓ

 ازبذٜذ.

ٚي٬ط٬ّ ٚاملظوًُني ؾكوذ    hاَا أبٛ طؿٝإ ايعذٚ ايًذٚد يشطٍٛ ا  

 .(1فٜكٍٛ: فٖزا ايؿشٌ ٫ ػبذع اْؿ٘( اطتؼاط ٚاصداد غٝعًا ٖٚٛ

 ّازومٛ وع ابٗ

ؾًُوا دخوٌ    hدخٌ أبٛ طؿٝإ ع٢ً ابٓت٘ س١ًَ ٖٚٞ د داس سطٍٛ ا  

ضاص ط٫ٕ أبوٛ طوؿٝإ   تو عًٝٗا طاسعت ٚطشبت فطٛت( ايؿوشاؾ د نوٌ اع  

َؼشى فظبع( ٖٚزا ؾشاؾ فا٫ط٬ّ( طاٖش ٚطٝب ؾ٬ ؼبل ي٘ ازبًٛغ عًٝ٘ص 

 ٚسري٠ ٫ تعشف َا تكٍٛ.يهٓٗا ٚقؿت بذٖؼ١ 

 طأهلا ابٖٛا ٖٚٛ ؿابش سريإ:  

 فاطٜٛت٘ ٜا ب١ٝٓ سغب١ بٞ عٔ ايؿشاؾ اّ سغب١ بايؿشاؾ عين(.

 ادابت٘ س١ًَ قا١ً٥:

ٚاْوت سدوٌ َؼوشى ؾًوِ اسوب إ دبًوع        hفٖٛ ؾشاؾ سطٍٛ ا  

 عًٝ٘(.

ؾكايوت: ف٫ ٚا  بوٌ    قاٍ أبٛ طؿٝإ: فيكذ اؿابو ٜا ب١ٝٓ بعوذٟ ػوش(.  

 خري(.

 اْـشف غاكبًا.ٚ

                                                           

  ايظوُط ايوجُني      90  ق 3  عا٥ؼو١ بٓوت ايؼواط٧   تواسٜ  ايطوربٟ   ز      hْظا٤ ايٓن (1ف

   .1845  ق 4  ا٫طتٝعاب   ز 99ق



55 
 

ٞ  دو ٚاطتٓذت اّ سبٝب١ ع٢ً  سايو١ ايذٖؼو١ ٚاسبوري٠     د ذاس بٝتٗوا ٖٚو

٘ مبوا نوإ َؤ اَوش فأبوٞ      تٚدَٛعٗا َُٓٗش٠   ست٢ دا٤ سطٍٛ ا  اخريًا ؾشذث

 طؿٝإ(.

رٖب أبٛ طؿٝإ إىل بعض ايـشاب١ ؾتٛطٌ هلِ إ ٜؼوؿعٛا ايٝو٘ يوذ٣    

 يهِٓٗ سؾلٛا. hسطٍٛ ا  

( ٚعٓوذ ؾاطُو١   ‡ٝت فعًٞ بٔ أبوٞ طايوب  ٚاْطًل أبٛ طؿٝإ إىل ب

ٚٚيذٖا اسبظٔ ٜذب بني ٜذٜٗا; ؾكاٍ: فٜا عًٞ اْو اَع  hبٓت سطٍٛ ا  

 ايكّٛ بٞ سدا. ٚاْٞ قذ د٦ت د ساد١   ؾاػؿع يٞ إىل ضبُذ(.

 :‡اداب٘ ا٫َاّ عًٞ 

ع٢ً اَش َوا ْظوتطٝع    hفٚؼبو ٜا ابا طؿٝإ ٚا  يكذ عضّ سطٍٛ ا  

 إ ْهًُ٘(.

ٚطأٍ د كشاع١: فٜوا   šؾايتؿت أبٛ طؿٝإ إىل ايظٝذ٠ ؾاط١ُ ايضٖشا٤ 

اب١ٓ ضبُذ   ٌٖ يو إ تأَشٟ بٓٝوو ٖوزا ؾوٝذري بوني ايٓواغ ؾٝهوٕٛ طوٝذ        

 .(1فايعشب إىل آخش ايذٖش(

: فٚا  َابًؼ بٞ راى إ ػبري بوني ايٓواغ   َٚوا ػبوري اسوذ      šادابت 

ايتُع بـوشبت٘ ابؤ   ( يكذ طذت مجٝع ايظبٌ د ٚدٗ٘ hع٢ً سطٍٛ ا  

طعًٝ٘ اؾلوٌ ايـو٠٬    ٘(عًٞ بٔ أبٞ طايب فنشّ ا  ٚدٗ hعِ ايشطٍٛ 

 ٚايظ٬ّص.

                                                           

     عا٥ؼ١ بٓت ايؼاط٧. 184  ق hْظا٤ ايٓن (1ف
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ش دًا   يهٓو طٝذ بين نٓا١ْ   ؾكوِ ؾوأ  ًا ٜػين عٓو ػ٦ٝفٚا  َا اعًِ ػ٦ٝ

 .(1فدذ يو غريٙا ل بأسكو. َٚا اكٔ ريو َػًٓٝا   ٚيهين ٫بني ايٓاغ ثِ اسب

بوني ايٓواغ ثوِ     ٖٚٓاى اعًٔ اْو٘ ادواس  ؾزٖب أبٛ طؿٝإ إىل املظذذ   

 .(2فاطشع إىل ساسًت٘ ٚاْطًل بٗا ٜعذٚ د طشٜل َه١   ٚناْ٘ ٜؿش َٔ َطاسد

نإ أبٛ طؿٝإ ٜكٍٛ: فد٦ت ضبُذًا ؾٛ ا  َا سد عًٞ ػو٦ًٝا   ثوِ د٦وت    

ابٔ أبٞ قشاؾ١ ؾًِ ادذ ؾٝ٘ خريًا ثِ د٦ت عُش بؤ اشبطواب ؾٛدذتو٘ ادْو٢     

 .(3فايعذٚ

 ٖطتعد لفتح البمد احلساً hالٍيب ذلىد 

يكتاٍ املؼشنني ٚاخشادِٗ َؤ بٝوت ا  اسبوشاّ     hاطتعذ سطٍٛ ا  

باسب١ قشٜؽ ؾاسطوٌ   hؾكذ بًؼ ازبضع بشدٌ عٓذَا مسع ؿٛت تٛد٘ ايٓن 

بني طٝات ػعشٖا ٚٚعذٖا مبهاؾوأ٠   ١ ٚبعح َعٗا سطاي١ ٚكعتٗاهصٚدت٘ إىل َ

 .(4فٟ ٜٛػو إ ٜذُِٖٗخ١ٝ ارا ابًػت قشٜؼًا يٝعًٛا اشبطش ايزط

 

                                                           

   188  ق h  ْظوا٤ ايوٓن    38  ق 4  ٚطري٠ بٔ ٖؼواّ   ز  113  ق 3تاسٜ  ايطربٟ   ز(1ف

  عا٥ؼ١ بٓت ايؼاط٧.

     عا٥ؼ١ بٓت ايؼاط٧. 188ْظا٤ ايٓن   ق(2ف

   189  ق h  ْظووا٤ ايووٓن  113  ق 3  توواسٜ  ايطووربٟ   ز 29  ق 4ايظووري٠ ايٓبٜٛوو١   ز(3ف

  عا٥ؼ١ بٓت ايؼاط٧. 

   .40  ق 4طري٠ بٔ ٖؼاّ   ز(4ف
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 .(1فسا١ًَ ايهتاب اَشأ٠ َٔ َه١ تذع٢ طاس٠

 .(2فؿاسب ايهتاب امس٘ ساطب بٔ أبٞ بًتع٘

بايهتاب عٔ طشٜل ايظُا٤ بعح ا٫َواّ عًوٞ بؤ أبوٞ      hعًِ ايٓن 

ٚايضبري بٔ ايعٛاّ خًـ طاس٠ ؾادسناٖا د ايطشٜول قبوٌ ٚؿوٛهلا     ‡طايب 

ًٝٗوا  عإىل َه١ اطوتٛقؿاٖا ٚطوأ٫ٖا عؤ ايشطواي١ اْهوشت ريوو ؾًُوا أسبوا         

 اخشدت ايهتاب َٔ رٚا٥ب ػعشٖا.

ايٝ٘ ؿاسب٘ ؾظأي٘ عُا دً٘ ع٢ً ريو   قاٍ ساطوب: فٜوا    hٚدعا ايٓن

٘   َوا غوريت ٫ٚ بوذيت ٚيهؤ     ٪َٔ با  ٚبشطٛيمل ٞسطٍٛ ا    اَا ٚا  اْ

ّ َٔ اٌٖ ٫ٚ عؼري٠   ٚنإ يوٞ بوني اظٗوشِٖ ٚيوذ     َا ي٘ د ايكٛ ًانٓت اَش

 .(3ف٫ْ٘ َٔ اؿشاب بذس hٚاٌٖ ؾـاْعتِٗ عًِٝٗ   تشن٘ سطٍٛ ا  

 العباع ٔابٕ ضفٗاُ

 عشف فايعباغ بٔ عبذ املطًب( ابا طؿٝإ ؾكاٍ ٜٓب٘ باشبرب:

 قوشٜؽ ارا  د ايٓواغ   ٚاػوٝاخ   hفٚؼبو ابا سٓع١ً   ٖزا سطٍٛ ا  

 .(4فع٠ٛٓ! ثهًتو اَو ٚعؼريتو( دخٌ َه١

 قاٍ أبٛ طؿٝإ: فؾُا اسب١ًٝ ؾذاى أبٞ ٚاَٞ؟(.

                                                           

     عا٥ؼ١ بٓت ايؼاط٧. 186  ق hْظا٤ ايٓن (1ف

     عا٥ؼ١ بٓت ايؼاط٧. 186  ق hْظا٤ ايٓن (2ف

   .10  ق 4طري٠ ابٔ ٖؼاّ   ز(3ف

  ٚتواسٜ    45  ق 4  عا٥ؼو١ بٓوت ايؼواط٧ ٚايظوري٠ ايٓبٜٛو١   ز      190  ق hْظا٤ ايوٓن  (4ف

  .  98  ق 2  ٚطبكات بٔ طعذ   ز 40  ق 2ايطربٟ   ز
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بعؼوش٠   ًاَاس hسطٍٛ ا   ؾأسدؾ٘ ايعباغ ٚسا٤ٙ ٚطاس ب٘ خ٬ٍ َعظهش

ب املؼشنني ؾًُوا  ف طدٓذٟ َكاتٌص اٚقذٚا ْرياِْٗ يتًكٞ ايشعب د قًٛا٫

َظتأرْا  hَشا بٓاس عُش بٔ اشبطاب عشف ابا طؿٝإ ؾاطشع إىل خ١ُٝ ايٓن 

 د إ ٜلشب عٓك٘. ٚدا٤ ايعباغ ع٢ً اثشٙ ؾكاٍ:

 طٍٛ ا  قذ ادشت٘(فاْٞ ٜا س

 .hاَظو ايكّٛ ست٢ مسعٛا ن١ًُ سطٍٛ ا  

يًعباغ: فارٖب ٜا عباغ إىل سسًو   ؾوارا اؿوبض ؾوأتين     hقاٍ ايٓن 

 ب٘(.

طد  hنإ ايـبض د٤ٞ بأبٞ طوؿٝإ إىل سلوش٠ طصبًوعص ايوٓن      ؾًُا

نباس املٗوادشٜٔ   ٚد صبًظ٘ (1فاٚاَشٙ حبل ايهؿاسص hٖزا ا ًع ٜـذس ايٓن 

 .(2فٚا٫ْـاس

: فٚؼبو ٜا ابا طؿٝإ   أمل ٜإٔ يو إ تعًِ اْو٘ ٫ ايو٘   hٚتهًِ ايٓن 

 ا٫ ا ؟(.

 اداب ايشدٌ فأبٛ طؿٝإ(:

اْت ٚاَٞ َا اسًُو ٚانشَو ٚاٚؿًو! ٚا  يكذ ظٓٓوت إ يوٛ   بأبٞ 

    نإ َع ا  اي٘ غريٙ   يكذ اغ٢ٓ ػ٦ًٝا بعذ.

 

                                                           

  َا بني ايكٛطني ط ص يٝع د ا٫ؿٌ.(1ف

   .45  ق 4  عا٥ؼ١ بٓت ايؼاط٧   ْك٬ً عٔ ايظري٠ ايٓب١ٜٛ   ز 187  ق hْظا٤ ايٓن (2ف
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 :hقاٍ سطٍٛ ا  

 ٜا ابا طؿٝإ   أمل ٜإٔ يو إ تعًِ اْٞ سطٍٛ ا  ؟(. فٚؼبو

 اداب أبٛ س١ًَ:

ؾوٛ ا  إ د  فبأبٞ اْت ٚاَٞ / َا اسًُو ٚانشَو ٚاٚؿًو! اَا ٖزٙ 

ٕ مل ٜظتظٝؼ أبٛ طؿٝإ ْبو٠ٛ سطوٍٛ   ايٓؿع َٓٗا ست٢ اٯٕ ػ٦ًٝا. طأٟ سبذ اٯ

 ا   ٫طباب ْؿظ١ٝ ٚدا١ًٖٝ ٚقب١ًٝ ٚطٝاط١ٝ ٚاطباب ْؿظ١ٝ اخش٣ نجري٠ص.  

 ٚيهٔ َا يبح فابا طؿٝإ ( إ اعًٔ اط٬َ٘.

إ ٜهشّ ايشدوٌ بؼو٤ٞ ٜشكو٢ نربٜوا٤ٙ      hؾأيتُع ايعباغ َٔ ايٓن 

 :hؾاداب ايٓن ايهشِٜ 

فْعِ   َٔ دخٌ داس أبٞ طؿٝإ ؾٗٛ آَٔ   َٚؤ اغًول بابو٘ ؾٗوٛ آَؤ      

   (1فَٚٔ دخٌ املظذذ اسبشاّ ؾٗٛ آَٔ(

ٖٚوٛ د قوربٙ َوارا ؾعوٌ      hأبٛ طؿٝإ سطوٍٛ ا    ط اقٍٛ: يكذ داص٣

َعا١ٜٚ   ٚٚيذٙ ٜضٜذ   يكذ ؾعًٛا َا ٜٓذ٣ ي٘ دبني نٌ ايؼشؾا٤ َؤ ايوذٜاْات   

 ٚسذبوٛا ٚايطٛا٥ـ ا٫ط١َٝ٬ ؾكذ ػٖٛٛا ٚد٘ ايتاسٜ  ٚطٛدٚا مشع ا٫ٜواّ  

ٖزٙ ا٫ٜواّ رسٜواتِٗ ٚاػوٝاعِٗ ٚاتبواعِٗ      تكٝا٤ ايكُش د مجٝع يٝايٝ٘ ٚبشص

 إىل دِٗٓ ٚب٦ع املـريص.بايكتٌ ع٢ً اهل١ٜٛ ؾِٗ خًكٛا 

                                                           

   عا٥ؼ١ بٓت ايؼاط٧. 188  ق hْظا٤ ايٓن (1ف

   ٫بٔ ٖؼاّ. 46  ق 4ايظري٠ ايٓب١ٜٛ   ز -

  .  98  ق 2  طبكات بٔ طعذ   ز 37  ق 3تاسٜ  ايطربٟ   ز -
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زا َع ٚايذٖا طَٚا دٍ ٖ hعٓذَا مسعت فاّ سبٝب١( َا ؾعً٘ سطٍٛ ا  

ٜؼتت   ايكشٜوب   ٟ ػبُع ٫ٚ ٜؿشم ٜ٪يـ ٫ٚا٫ ع٢ً مسٛ ٚسؾع١ ا٫ط٬ّ ايز

عٓذٙ بعٝذ   ٚايبعٝذ عٓذٙ قشٜب ؾًِ ٜؿشم بني ا٫بوٝض ٚا٫طوٛد   ٚمل ٜؿوشم    

توضٚز   hبإ سطٍٛ ا   ٬٠ّ اشبايذبني ايعشب ٚا٫عادِ ٚعٔ ؿؿات ا٫ط

 َٔ اب١ٓ املتُشد ا٫ٍٚ ٚايٓاقِ ع٢ً ا٫ط٬ّ ٖٚٛ صٚز ابٓت٘ص.

 ٔفاتّا

ايتشكت بايشؾٝل ا٫عًو٢ د طو١ٓ اسبوع ٚاسبعوني َؤ اهلذوش٠ ايٓبٜٛو١        

ايؼشٜؿ١ د اٜاّ َعا١ٜٚ بٔ أبٞ طؿٝإ طايزٟ اطتٛىل ع٢ً نشطوٞ سطوٍٛ ا    

h .باسب١ًٝ ٚايػذس ٚاشبٝا١ْص 

 وٕقع قربِا

طٚقذ كاع َٛكع  hدؾٓت د ثش٣ ايبكٝع ايطاٖش د َذ١ٜٓ سطٍٛ ا  

قربٖا نُا كاعت قبٛس  طٝذ٠ ايٓظا٤ ؾاط١ُ ايضٖشا٤   ا٫َاّ اسبظٔ   ٚا٫َواّ  

عًٞ بٔ اسبظني   ٚا٫َاّ ضبُذ ايباقش   ٚا٫َاّ دعؿش ايـادم فعًِٝٗ اؾلوٌ  

 ايـ٠٬ ٚايظ٬ّ(.

ٔ املظوادذ اٚ َـو٢ً عواّ ٫ٖوٌ ايبًوذ      ٖٛا َو اقٍٛ: َا كشِٖ يٛ دعً

ٚيػريِٖ يهٔ ايشٚ  ا٭١َٜٛ ابوت إ تؿواسقِٗ ٚاملجوٌ ٜكوٍٛ فايكوّٛ ابٓوا٤       

 ايكّٛ(ص.
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 (1فابٔ اخطب ٞؿؿ١ٝ بٓت سٝ -9

خشز ايشطٍٛ إىل خٝرب َعكٌ ايٝٗٛد ايزٟ ناْٛا ٜتشـٕٓٛ خًؿو٘   ؾُوا   

 ست٢ ٖتـ: hاػشف عًٝٗا دٝؽ سطٍٛ ا  

قّٛ ف (2فارا ْضيٓا بظا  اْافا  انرب   خشبت خٝرب          

    )3ف). 

ٚخشبت خٝرب: ؾتشت سـْٛٗا سـٓا بعذ سـٔ   ٚقتٌ سداهلوا ٚطون   

ابٔ اخطوب( سٝوح ٜٓتٗوٞ ْظوبٗا إىل      ْٞظا٩ٖا َٚٔ بٝٓٗٔ فؿؿ١ٝ بٓت سٝ

َٔ بين قشٜعو١   (5فمس٤ٍٛبش٠ بٓت ٚاَٗا  (4ف‡ ٖاسٕٚ آخٞ َٛط٢ بٔ عُشإ

‡ايٓن  عُشإ ٜٚٓتٗٞ ْظبٗا إىل ٖاسٕٚ بٔ
 .(6ف

 اٚ دباٚصتٗا. (7فايظابع١ عؼش٠ سٞ نإ عُش ؿؿ١ٝ بٓت

 

                                                           

 .13ٚا١ُ٥٫   ق h  صٚدات ايٓن  22حباس ا٫ْٛاس   ز(1ف

 .671-670  ق 3  َر hسٝا٠ ايشطٍٛ املـطؿ٢  -

    بٓت ايؼاط٧ 162ْظا٤ ايٓن ق(2ف

  .77طٛس٠ ايـاؾات   آ١ٜ: (3ف

    بٓت ايؼاط٧. 162ْظا٤ ايٓن   ق(4ف

   116  ق  ْظووا٤ ايووٓن  77  ق 2  ٚطبكووات بوؤ طووعذ   ز344  ق 2ايظووري٠ ايٓبٜٛوو١   ز(5ف

  عا٥ؼ١ بٓت ايؼاط٧.

   .670  ق 3سٝا٠ ايشطٍٛ املـؿ٢   ز(6ف

     عا٥ؼ١ بٓت ايؼاط٧. 165  ق hْظا٤ ايٓن (7ف
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تضٚدت ؿؿ١ٝ َٔ فط٬ّ بٔ َهؼِ( ؾواسغ ٚػواعش قَٛٗواثِ خًوـ     

ؿوواسب سـوؤ  (1ف(ٙ فنٓاْوو١ بوؤ ايشبٝووع بوؤ أبووٞ ايعُووٛق عًٝٗووا بعووذ

   .(2فٛق( اعض سـٔ د خٝربفايعُ

٘ سٝا ايشطٍٛ بهٓاْ ٚد٤٢  املظًُٕٛ خٝرب بعذ قتاٍ  ؾكاٍ َشٜشض ؾكذ ؾت

  ٚنإ عٓذٙ نٓض بين ايٓلري   ؾظأي٘ ايشطوٍٛ عٓو٘ ؾذشوذ إ ٜهوٕٛ ٜعوشف      

 َهاْ٘.

 ٜت إ ٚدذْاٙ عٓذى   أأقتًو(.أ: فأسhؾكاٍ ايشطٍٛ 

 (3فقاٍ: ْعِ...

فضبُوذ بؤ طو١ًُ(    بأ ايهٓض عٓوذٙ   دؾعو٘ ايشطوٍٛ إىل    ؾًُا انتؼـ طب

 .(4فعٓك٘ بأخٝ٘ فضبُٛد بٔ ط١ًُ( ايزٟ قتً٘ ايٝٗٛد د املعشن١ ؾلشب

  ا٫طؿاٍ  ا٫َٛاٍ طباٜا ٚد َكوذَتِٗ فؿوؿ١ٝ    ايعُٛقكت ْظا٤ ٚطٝ

ٚدو٤ٞ   hا فبو٬ٍ( َو٪رٕ ايشطوٍٛ    ُو صٚز نٓاْ٘( َٚعٗا اب١ٓ عِ هلا ٜكٛدٖ

hبُٗا إىل ايشطٍٛ 
 .(5ف

                                                           

   .1871  ق 4  ا٫طتٝعاب   ز 178ٚ ق 95  ق 3ٟ   زتاسٜ  ايطرب(1ف

   .670  ق 3سٝا٠ ايشطٍٛ املـطؿ٢   ز(2ف

     عا٥ؼ١ بٓت ايؼاط٧. 167  ق hْظا٤ ايٓن (3ف

   167  ق h  ْظووا٤ ايووٓن  350  ق 3  ايظووري٠ ايٓبٜٛوو١   ز 94  ق 3توواسٜ  ايطووربٟ   ز(4ف

  عا٥ؼ١ بٓت ايؼاط٧.

   .  قايت سـٔ ايكشٛق ٚيٝع ؿشٔ ايعُٛق 162ْظا٤ ايٓن   ق (5ف
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بٓت صعِٝ قَٛٗا فؿؿ١ٝ( سض١ٜٓ ؿاَت١   داصع١   َٓهٛب١   اطري٠  ناْت 

 ربٜا٤ٖا ٚاؿبشت صبٗٛي١ اسباٍ خاٜٚو١ اَا ا٫ٕ صبٗٛي١ املـري   رٖب عضٖا ٚن

عًو٢ ا٫عوذا٤ اَوا ابٓو١ عُٗوا      ايك٣ٛ ٚرؼٞ ٚسا٤ سدٌ َٓتـش ٜؿخش بٓـشٙ 

 ٚؿهت ٚدٗٗا ٚسجت ايرتاب ع٢ً ساطٗا.    ؾاعٛيت ؿاسخ١ 

 .فاغشبٛا عين ٖزٙ ايؼٝطا١ْ( ٖٚٛ ٜؼٝض بٛدٗ٘ عٓٗا hقاٍ سطٍٛ  

ٞ ملا اخز ؿوؿ١ٝ بٓوت    hفإ سطٍٛ ا   (1فاْععٔ ٚد سذٜح     سٝو

 ؟(.قاٍ هلا فٌٖ يو دَّ

قايت: ٜا سطوٍٛ ا  ..... قوذ نٓوت ارٓو٢ ريوو د ايؼوشى   ؾهٝوـ ارا        

 اَهٓين ا  َٓ٘ د ا٫ط٬ّ؟

 ٚتضٚدٗا. hؾاعتكٗا 

 .(2فٚنإ عتكٗا ؿذاقٗا

 بضٚدت٘ ازبذٜذ٠. hدخٌ سطٍٛ ا  

 h تكص قصٛ لسضٕه اهلل ٘حٗصفٗٛ بٍت 

: اْٗا د ي١ًٝ عشطٗا بهٓا١ْ بؤ ايشبٝوع   سأت د املٓواّ إ قُوشًا     تقاي

ٚقع د سذشٖا   ؾًُا ؿشت َٔ َْٛٗوا فاؿوبشت( عشكوت س٩ٜاٖوا عًو٢      

نٓا١ْ   ؾكاٍ: فَا ٖزا ا٫ اْو ُتُٓني ًَو اسبذاص ضبُذًا( ٚيطِ ٚدٗٗا يطُو١  

  ٚدٗٗاص.َا ٜضاٍ اثش َٓٗا طَٔ ايًط١ُص ؾٝ٘ طد

                                                           

   .ْظا٤ ايٓن   عا٥ؼ١ بٓت ايؼاط٧(1ف

   .1872  ق 4  ا٫طتٝعاب   ز 85  ق 2طبكات ابٔ طعذ   ز(2ف
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ْٚعش ايشطٍٛ إىل اثش اخلشاس د عٝٓٗا   ٚقذ طشٙ َا مسوع َؤ سوذٜجٗا    

 ِٖٚ بإ ٜكبٌ عًٝٗا   يهٓ٘ اَظو ٚطأٍ:

ف َا دًوو عًو٢ ابا٥وو د      hا٫ًٚ؟( اٚ قاٍ دًو ع٢ً ا٫َتٓاع  فَا

 .(1ف(املٓضٍ ا٫ٍٚ

 .(2فابت ؿؿ١ٝ ع٢ً ايؿٛس: فخؼٝت عًٝو قشب ايٝٗٛد(ٚأد

 ا  ايهشِٜ بابتظا١َ ساك١ٝ.اػشم ٚد٘ سطٍٛ 

 أبٕ اٖٕب خالد بَ شٖد

ايكب١ بضٚدت٘ فؿؿ١ٝ( بات سدٌ َٔ ا٫ْـاس hعٓذَا دخٌ سطٍٛ ا  

ظوٝؿ٘  بًا خايذ بؤ صٜوذ( ٜكلوًا طواٖشًا َتٛػوش      خاسز ايكب١ ٖٚٛ فأبٛ أٜٛب

ٚعٓذ ايـبا  مسوع سطوٍٛ    hؼبشغ ايكب١ بذٕٚ ارٕ اٚ عًِ َٔ سطٍٛ ا  

 سشنت٘ ٚسأ٣ َهاْ٘ ؾظأي٘: فَا يَو ٜا ابا اٜٛب؟(. hا  

اداب: فٜا سطٍٛ ا    خؿت عًٝو َؤ ٖوزٙ املوشأ٠   قوذ قتًوت اباٖوا       

 .(3فٚصٚدٗا ٚقَٛٗا   ٚناْت سذٜج١ عٗذ بهؿش ؾخؿتٗا عًٝو

دعا ي٘ قا٬ً٥: فايًِٗ اسؿغ ابا اٜٛب نُا بوات   hؾٝكاٍ إ سطٍٛ ا  

 .(4فؼبؿعين(

 

                                                           

   .120ُني   قايظُط ايج(1ف

   .120ايظُط ايجُني   ق(2ف

   .84  ق 2  طبكات ابٔ طعذ   ز 254  ق 3ايظري٠ ايٓب١ٜٛ   ز(3ف

     ابٔ ٖؼاّ. 355  ق 2ايظري٠ ايٓب١ٜٛ   ز(4ف
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 (1فؾذعا ي٘ ايشطٍٛ بايربن١ اٚ قاٍ

 وسأٚ وَ الّٕٗدالفعمٛ املػٍٗٛ أل

ايٝٗوٛد اؾعوواهلِ ػووٓٝع١ دا٥ُووًا َووع ايعوامل امجعوو٘ ٚخـٛؿووًا َووع ايعووامل   

ايهٝذ َٔ ا٫طو٬ّ ٚاملظوًُني د ايًٝوٌ     ؼباٚيٕٛا٫ط٬َٞ ٚايعشبٞ ؾايٝٗٛد 

 ارا ؽبؼ٢ ٚد ايٓٗاس ارا دب٢ً.

 َٔ ٜٗٛد خٝورب ٖٚوٞ فصٜٓوب   قاَت اسذ ايٓظا٤ َٔ ايٝٗٛد بعٌُ ػٓٝع 

ٔ َؼوهِ( اسوذ صعُوا٤ ايٝٗوٛد دخًوت      بٓت اسباسخ( ٖٚٞ اَشأ٠ فطو٬ّ بو  

فصٜٓب ايٝٗٛد١ٜ( ع٢ً ايشطٍٛ ٖٚٛ َط٦ُٔ بعذ إ اطتظًِ ايٝٗوٛد ٚعشؾوٛا   

إىل أٜ اْت٢ٗ َـريِٖ ؾاٖذت ايٝ٘ ػا٠ َظ١َُٛ ٚناْت قوذ طوأيت بعوض    

ا: ايوزساع. قاَوت   اؿشاب٘: أٟ علٛ َٔ ايؼا٠ اسب إىل سطوٍٛ ا ؟ قٝوٌ هلو   

 شت ايظِ د ايزساع ست٢ طش٣ َٓٗا إىل طا٥ش ايؼا٠.فايٝٗٛد١ٜ( ؾانج

َٚع٘ ؿاسب٘فبؼش بٔ ايوربا٤( ؾتٓواٍٚ ايشطوٍٛ     hٚٚكعتٗا بني ٜذٜ٘ 

h  ٍٛايزساع   ٚاعط٢ ابٔ ايربا٤ قطع١ اخش٣ انًٗا غري َظرتٜب يهٔ سط

إ ٖزا ايععِ يٝخربْوٞ   hمل ٜظؼ ايزساؽ   بٌ يؿلٗا ٖٚٛ ٜكٍٛ  hا  

 اْ٘ َظُّٛ(.

عُوا   hٚدعا باَشأ٠ ط٬ّ   ؾاعرتؾت اْٗا مست ايؼا٠ عاَذ٠   ٚملا طأهلا 

نوإ   دًٗا ع٢ً ريو ادابت: فبًػت َٔ قَٛٞ َا ٫ ؽبؿ٢ عًٝو   ؾكًت: إ

 ْبًٝا ؾظتخربٙ ٚإ نإ ًَهًا اطرتست َٓ٘(.

                                                           

   .670ق 3سٝا٠ ايشطٍٛ املـطؿ٢ ز(1ف
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 ......(1فت٘ اييت انٌؾتذاٚص عٓٗا ايشطٍٛ   َٚات فبؼش بٔ ايربا٤( َٔ انً

ٚملعشؾو١ فابوا اٜوٛب ا٫ْـواسٟ( رنوش ٖوزا ايؿعوٌ         ٖاهلزٙ ايكـ١ ٚغري

     اييت دخٌ بٗا ع٢ً ؿؿ١ٝ. hيزيو بات طاٖشًا سٍٛ قب١ سطٍٛ ا  

 h صفٗٛ يف بٗت زضٕه اهلل

ٚؾٝو٘ عوذد َؤ ْظوا٥٘ َوٓٗٔ َوع        hدخًت فؿوؿ١ٝ( داس سطوٍٛ ا    

َٚٓٗٔ جباْب اخش  اختواست ؿوؿ١ٝ ايٛقوٛف َوع      šايظٝذ٠ ؾاط١ُ ايضٖشا٤ 

 ٫hٕ صٖشا٤ ايشطٍٛ ٖٞ اغ٢ً ػ٤ٞ د سٝاتو٘   šايظٝذ٠ ؾاط١ُ ايضٖشا٤ 

ؾ٬بذ َٔ ايٛقٛف جباْبٗا ٖٚوزا ٜوذٍ عًو٢ سداسو١ عكوٌ ٚنٝاطو١ فؿوؿ١ٝ(        

يهٔ ايوبعض َوٓٗٔ نوإ د اْؿظوٗٔ      hٚاقرتبت َٔ مجٝع ْظا٤ ايشطٍٛ 

 َٔ فؿؿ١ٝ( ػ٤ٞ َذؾٕٛ.

ٖذت س١ًٝ هلا َٔ رٖب إىل ايظٝذ٠ صٖشا٤ ايشطوٍٛ سَوضًا   قاَت ؿؿ١ٝ ؾا

 .(2فسببٗا َٚٛدتٗا ٚاع٬ًْا ملظاملتٗا هلا

 غريٚ الٍطاٞ

غري٠ ايٓظا٤ ٫ ْٗا١ٜ هلا َٓٗٔ تػري َٔ ابٓتٗا ارا قوذّ هلوا ٚايوذٖا ٖذٜو١     

َوٓٗٔ عا٥ؼو١ ٚسؿـو١     hادوتُعٔ بعوض ْظوا٤ ايوٓن     ؾهٝـ بايلشا٥ش. 

                                                           

   تواسٜ  ايطوربٟ     352  ق 2ايظري٠ ايٓب١ٜٛ   ز  عا٥ؼ١ بٓت ايؼاط٧    167ْظا٤ ايٓن ق(1ف

  .95  ق 3ز

   .872  ق 2  ا٫طتٝعاب   ز 121  ايظُط ايجُني   ق 127  ق 2ا٫ؿاب١   ز(2ف
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طبإ ؿؿ١ٝ ٜٗٛد١ٜ اٚ ادٓب١ٝ دخ١ًٝ ٚاْٗؤ   hٚا٫خشٜات َٔ صٚدات ايٓن 

 قشػٝات اٚعشبٝاتص.

قواٍ   hٚبًؼ ؿؿ١ٝ ن٬ّ عٔ سؿـ١ ٚعا٥ؼ١   ؾًُا سذثت بو٘ ايوٓن   

hٚ نٝـ تهْٛإ خريًا َين   ٚصٚدٞ ضبُذ ٚابٞ ٖواسٕٚ ٚعُوٞ   : فا٫ قًت

 hنوإ سطوٍٛ ا     عًو٢ ؿوؿ١ٝ بوشدًا       hْٚضٍ نو٬ّ ايوٓن    (1فَٛط٢؟(

٫ْٗا غشٜبو١ عؤ فا٫ٖوٌ ٚاملوٛطٔ( اؾتكوذت ؿوؿ١ٝ ٖوزٙ        اباَٞ عٔ ؿؿ١ٝ 

 حبلري٠ ايكذغ. h اسبُا١ٜ املباسن١ بعذ ايتشام سطٍٛ ا 

ٚا٫َش َظوتكش ملعاٜٚو١ ٚدؾٓوت     يًٗذش٠ َاتت ؿؿ١ٝ سٛايٞ ط١ٓ مخظني

 ؿٝت قبٛسٖٔ عٔ عا١َ املظًُنيص.َع اَٗات امل٪َٓني طاي٬تٞ خ (2فبايبكٝع

 السأُٔ عَ صفٗٛ

 ابٔ اخٝٗا. -1

 نٓا١ْ. صٚدٗا -2

     ٫َٖٛا ٜضٜذ بٔ َتعب. -3

 (‡ا٫َاّ صٜٔ ايعابذٜٔ فعًٞ بٔ اسبظني  -4

 َظًِ بٔ ؿؿٛإ. -5

 

 

                                                           

   .127  ق 8ا٫ؿاب١   زعٔ  170  ق hصٚدات ايٓن (1ف

  .123طني   قؾشا٥ذ ايظُ(2ف
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 (1ف١ٝاسخ اهل٬ي١َُْٛٝ بٓت اسب -7

hاخش اَشأ٠ تضٚدٗوا سطوٍٛ ا    
نوإ صٚادو٘ َٓٗوا اٚاخوش ايظو١ٓ       (2ف

د َه١ املهش١َ ابإ عُش٠ ايكلا٤ ا٫طِ  hٚنإ صٚاد٘  (3فيًٗذش٠ ايظابع١

١َُْٛٝ بعوذ ايوذخٍٛ بٗوا د     hاسبكٝكٞ مل١ُْٛٝ ٖٛ فبش٠( مساٖا سطٍٛ ا  

 طشف مبه١ املهش١َ قشب َٝكات ايتٓعِٝ.

 ١َُْٛٝ بٓت خضمي١ -8

 .(4ف١َُْٛٝ بٓت خضمي٘ بٔ سضٕ بٔ جبري اهل٬يٞ

اَٗا: ٖٓذ بٓت عٛف بٔ صٖري بٔ اسبواسخ   ٖٚوٞ اخوت صٜٓوب بٓوت      

ا٫ٚىل ناْت ذبت َظعٛد بؤ   ... دخضمي٘ نإ امسٗا فبش٠( ٚقذ تضٚدت َشتني

ثِ تضٚدٗا أبوٛ سٖوِ بؤ عبوذ ايعوض٣ ايكشػوٞ          (5فبٔ عُري ايجكؿٞعُشٚ 

 ايعاَشٟ ايزٟ َات عٓٗا ٖٚٞ د ايظادط١ ٚايعؼشٜٔ َٔ ايعُش.

                                                           

   .108- 107َع املؿظشٜٔ ٚاملظتؼشقني د صٚاز ايٓن بضٜٓب بٓت دشؽ   ق(1ف

 .75ٓن ايطاٖشات ٚسه١ُ تعذدٖٔ   ق  ْٚظا٤ اي 22حباس ا٫ْٛاس   ز -

 د ايكشإٓ ايهشِٜ. hامسا٤ ٚؿؿات ايٓن  -

  .108 – 107املظتؼشقني د صٚاز ايٓن بضٜٓب بٓت دشؽ   قاملؿظشٜٔ َٚع (2ف

  .76 – 75صٚدات ايٓن ايطاٖشات ٚسه١ُ تعذدٖٔ   ق (3ف

  .22  ق 2عٔ تاسٜ  ايٝعكٛبٞ ز 671  ق 3سٝا٠ ايشطٍٛ املـطؿ٢ ز(4ف

   2  ٚايظوري٠ اسبًبٝو١ ز   2عؤ ايهاَوٌ د ايتواسٜ  ز    671  ق 3سٝا٠ ايشطٍٛ املـوطؿ٢ ز (5ف

   .361ق



665 
 

د اَش ٖوزٙ    hاتض ايعباغ بٔ عبذ املطًب سطٍٛ ا  ٚد ؾتض َه١ ؾ

ي٘. ٚاؿذقٗا ايعبواغ    hاملشأ٠ ٚعش  عًٝ٘ ايضٚاز بٗا ؾاطتذاب ايشطٍٛ 

 .(1فدسِٖ عٔ ايشطٍٛ ٚبعح ابٔ عُ٘ دعؿش بٔ أبٞ طايب ؽبطبٗااسبعُا١٥ 

ٚملا اْتٗت ا٫ٜاّ ايج٬ث١ اييت ْف عًٝٗا ؿوًض اسبذٜبو١   غوادس سطوٍٛ     

 عا٥ذًا إىل املذ١ٜٓ بعذ إ مل تكبٌ قشٜؽ ببكا٥٘. hا 

 بش٠. بـشب٫َٛ١ٙ أبٛ ساؾع مبه١ يًٝشل ب٘   hتشى ايشطٍٛ 

. ٚنوإ ريوو د    hب٢ٓ بٗا سطٍٛ ا   (2فٚد املٛكع املظ٢ُ فطشف(

 ط١ٓ طبع يًٗذش٠ ٚمساٖا ١َُْٛٝ. ثِ اْـشف عا٥ذًا إىل املذ١ٜٓ.ػٗش ػٛاٍ 

املُٝوٕٛ ٚسٓوت إىل ايكبو١    ايٝوّٛ  ٣ ريو عاػت ايظٝذ٠ ١َُْٛٝ د رنش

ٚاٚؿت ارا َاتت إ توذؾٔ بتًوو ايكبو١. ٚملوا       hاييت ب٢ٓ بٗا سطٍٛ ا  

 َاتت ْكًت إىل طشف ٚؿ٢ً عًٝٗا عبذ ا  بٔ عباغ ْٚضٍ د قربٖا .

 نإ ريو د ط١ٓ اسذ٣ ٚمخظني ٖذش١ٜ.

 ٚهلا َٔ ايعُش اسذ٣ ٚمثاْني ط١ٓ.

 وٗىٌٕٛ يف غصٔٚ تبٕك

١َُْٛٝ د ؿؿٛف ا اٖذٜٔ تظوعـ ازبشسو٢ ٚتٛاطوٞ املشكو٢     ناْت 

 ٚدباٖذ د طبٌٝ ا  تعاىل.

                                                           

 .325  ق 3عٔ سٝا٠ ايـشاب١ ز 672  ق 3سٝا٠ ايشطٍٛ املـطؿ٢ ز(1ف

   .178  ق 3  عٔ تاسٜ  ايشطٌ ٚاملًٛى ز 672  ق 3سٝا٠ ايشطٍٛ املـطؿ٢ ز(2ف
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ٚايكٝواّ   ٜٚكاٍ باْٗا اٍٚ اَوشأ٠ ايؿوت ؾشقو١ ْظوا١ٝ٥ ٫طوعاف ازبشسو٢      

ايهشا١َ ٚايؼشف فطٛ  ايكتاٍ( ٚيكذ اؿابٗا د  بٛادبات ا اٖذٜٔ د طٛ 

ؾهاد ٜكتًوٗا يو٫ٛ    .دٗادٖا طِٗ َٔ طٗاّ ا٫عذا٤ ٖٚٞ ذبٌُ املا٤ يًُـابني

     (1فعٓا١ٜ ا  ٚيطؿ٘

 الطٗدٚ وٗىٌٕٛ وَ العابدات

١ ٚقوذ قايوت ؾٝٗوا اّ املو٪َٓني     ت ايظٝذ٠ ١َُْٛٝ صاٖذ٠ عابذ٠ ْاطوه ناْ

َُْٚٝٛو١ ٖوٞ اخوت يباْو١      (2فعا٥ؼ١ فاَا اْٗا ناْت اتكاْا   ٚاٚؿًٓا سدوًا( 

 .(3فٚخاي١ عبذ ا  بٔ عباغ hايهرب٣   صٚد١ ايعباغ عِ ايٓن 

 (4فصٜٓب بٓت خضمي١-9

ٔ عبوذ َٓواف بؤ ٖو٬ٍ بؤ      اسباسخ بٔ عبذ ا  بٔ عُشٚ ب ٖٞ بٓت

 .(5ف١عاَش بٔ ؿعـع

 

 

                                                           

   .79ايطاٖشات ٚسه١ُ تعذدٖٔ   ق hصٚدات ايٓن (1ف

   .79ايطاٖشات ٚسه١ُ تعذدٖٔ   ق hصٚدات ايٓن (2ف

   .80ايطاٖشات ٚسه١ُ تعذدٖٔ   ق hصٚدات ايٓن (3ف

 .9ٚا١ُ٥٫   ق hصٚدات ايٓن (4ف

   عا٥ؼ١ بٓت ايؼاط٧. 117  ق hْظا٤ ايٓن  -

  .42صٚدات ايٓن ايطاٖشات ٚسه١ُ تعذدٖٔ   ق -

 املؿظشٜٔ ٚاملظتؼشقني د صٚاز ايٓن بضٜٓب بٓت دشؽ. َع(5ف
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( اطتؼوٗذ  (2فبٔ عبذ املطًوب  (1فصٜٓب اس١ًَ ايؼٗٝذ فعبٝذ٠ بٔ اسباسخ

 تعاىل.ٖٚٛ َٔ ابطاٍ بذس ا اٖذٜٔ اطتبظٌ ٚقاتٌ د طبٌٝ ا   (3فّٜٛ اسذ

‡اْ٘ بذأت املباسص٠ د ٚقع١ بذس بوني عًوٞ بؤ أبوٞ طايوب       سٟٚ
 (4ف

ٚػٝب١ بٔ  hٚايٛيٝذ بٔ عتب١ املؼشى   ٚبني دض٠ بٔ عبذ املطًب عِ ايٓن 

َبواسصٙ املؼوشى    ‡سبٝع١ عِ ايٛيٝذ ؾكتٌ بطٌ ا٫ط٬ّ عًٞ بٔ أبٞ طايب 

بؤ عتبو١     ايٛيٝذ   ٚقتٌ دض٠ ػوٗٝذ ا٫طو٬ّ ٚا اٖوذ ا٫ٍٚ َبواسصٙ ػوٝب١      

اخوٞ ػوٝب١ بلوشبتني     ٚاختًـ عبٝذ٠ بٔ اسبواسخ َٚبواسصٙ عتبو١ بؤ سبٝعو١     

ّ  (5فن٬ُٖا اثبوت ؿواسب٘ ؾشَواٙ ؾهوش      باطوٝاؾُٗا عًو٢    (6فعًوٞ ٚدوض٠   ا٫َوا

ذٙ عًو٢ سنبو١   ؾٛكوع خو   hعتب١ ؾكت٬ٙ ٚاست٬ُ عبٝوذ٠ ازبوشٜض إىل ايوٓن    

بٓعشاتو٘   hثِ سؾع بـشٙ يٝٛدع سبٝب٘ ا٫نرب ضبُذ املـوطؿ٢   hايشطٍٛ 

 .(7فا٫خري٠

صٚدٗوا عؤ    ازبشسو٢ ٚتلوُذِٖ ٚمل ٜؼوػًٗا اطتؼوٗاد     صٜٓب تذاٟٚ

 ٗا ازبٗادٟ املكذغ.ايكٝاّ بٛادب

                                                           

   .42ايطاٖشات ٚسه١ُ تعذدٖٔ   ق hصٚدات ايٓن (1ف

  .9ٚا١ُ٥٫   ق hصٚدات ايٓن (2ف

   .104بضٜٓب بٓت دشؽ   ق hَع املؿظشٜٔ ٚاملظتؼشقني د صٚاز ايٓن (3ف

   .43ايطاٖشات ٚسه١ُ تعذدٖٔ   ق hصٚدات ايٓن (4ف

  عا يًكتاٍ.ؾهش: أٟ سد(5ف

   .43ايطاٖشات ٚسه١ُ تعذدٖٔ   ق hصٚدات ايٓن (6ف

   .43ايطاٖشات ٚسه١ُ تعذدٖٔ   ق hصٚدات ايٓن (7ف
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مل ٜٗتِ ايؼٗٝذ عبٝذ٠ بهٌ اَٛس ايذْٝا ط٣ٛ ايؼٗاد٠ بوني ٜوذٟ سطوٍٛ    

 ؾظأي٘ قبٌ ٚؾات٘ فأيظت ػٗٝذًا ٜا سطٍٛ ا ؟   hا  

ايوزٟ ٫ ٜٓطول عؤ اهلو٣ٛ   بتًوو ايبؼوش٣        hؾاداب٘ ايٓن ا٫ععِ 

 .(1فايظعٝذ٠ اييت اؿطشبٗا َع٘ إىل د١ٓ ايؿشدٚغ فاػٗذ اْو ػٗٝذ(

 جياشٙ شٍٖب hزضٕه اهلل 

إ ػباصٟ ٖزٙ املشأ٠ امل٪١َٓ   ايـابش٠   ايؼانش٠ خوريًا   hاساد سطٍٛ ا  

 hؾخطبٗا ٖٚٞ بٓت ايظتني عاًَا َؤ عُشٖوا ٚمل تعُوش عٓوذ سطوٍٛ ا       

 .(2فط٣ٛ عاَني ثِ ايتشكت سٚسٗا بايشؾٝل ا٫ع٢ً

 hَا نإ َٔ ٖزا ايضٚاز ايؼشٜـ ا٫ نشا١َ هلا ٚسد١ َٔ سطٍٛ ا  

املجهٛي١. قاٍ تعاىلفإىل ٖزٙ املشأ٠ ايٛسٝذ٠ املتعب١          

 )3ف). 

 h اقٕاه يف عدد شٔجات الٍيب

 رنش ضبُذ دٛاد ابتـش صٚدات ايٓن اي٬تٞ دخٌ بٗٔ:-1

 خذػب١ بٓت خًٜٛذ. -1

 طٛد٠ بٓت صَع١. -2

 عا٥ؼ١ بٓت أبٞ بهش. -3

                                                           

   .43ايطاٖشات ٚسه١ُ تعذدٖٔ   ق hصٚدات ايٓن (1ف

   .44ايطاٖشات ٚسه١ُ تعذدٖٔ   ق hصٚدات ايٓن (2ف

   .107طٛس٠ ا٭ْبٝا٤   آ١ٜ : (3ف
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 اّ ط١ًُ ٖٓذ بٓت أ١َٝ. -4

 سؿـ١ بٓت عُش بٔ اشبطاب. -5

 دشؽ. تبٓ صٜٓب -6

 دٜٛش١ٜ بٓت اسباسخ بٔ كشاس. -7

 اّ سبٝب١ بٓت أبٞ طؿٝإ. -8

 ٞ بٔ اخطب.ٝؿؿ١ٝ بٓت س -9

 .(1ف١َُْٛٝ بٓت اسباسخ اهل٬ي١ٝ -10

 عكذ عًٝٗٔ ٚمل ٜذخٌ بٗٔ اٚ طًكٗٔ. hنُا رنش ٖٓاى عذ٠ ْظا٤ يًٓن 

رنش ضبُذ ضبُٛد ايـشاف د نتاب٘ فصٚدات ايٓن ايطاٖشات ٚسه١ُ -2

 :(2فتعذدٖٔ( ٚنُا ًٜٞ

 خذػب١ بٓت خًٜٛذ. -1

 طٛد٠ بٓت صَع١. -2

 عا٥ؼ١ بٓت أبٞ بهش. -3

 سؿـ١ بٓت عُش بٔ اشبطاب. -4

 صٜٓب بٓت خضمي١. -5

 اّ ط١ًُ ٖٓذ بٓت أبٞ أ١َٝ املخض١َٝٚ. -6

 صٜٓب بٓت دشؽ ا٫طذ١ٜ. -7

 اّ سبٝب١ بٓت أبٞ طؿٝإ. -8

                                                           

    ضبُذ دٛاد ابتـش.   16 -15ٚا٫ٚدٙ   ق hْظا٤ ايٓن (1ف

 .79   73   50   16اف: ت ٚسه١ُ تعذدٖٔ   ضبُذ ضبُٛد ايـٛصٚدات ايٓن ايطاٖشا(2)



665 
 

 دٜٛش١ٜ بٓت اسباسخ. -9

 ؿؿ١ٝ بٓت اخطب. -10

 .(1ف١َُْٛٝ بٓت اسباسخ اهل٬ي١ٝ -11

 صٜٓب بٓت سٝٞ. -12

 .(2فَاس١ٜ ايكبط١ٝ أّ إبشاِٖٝ -13

 رنشت َا ًٜٞ: ( بٓت ايؼاط٧عبذ ايشدإ فعا٥ؼ١ -3

 خذػب١ بٓت خًٜٛذ. -1

 طٛد٠ بٓت صَع١. -2

 عا٥ؼ١ بٓت أبٞ بهش. -3

 سؿـ١ بٓت عُش. -4

 صٜٓب بٓت خضمي١. -5

 اّ ط١ًُ ٖٓذ بٓت أبٞ أ١َٝ املخضَٚٝ٘. -6

 صٜٓب بٓت دشؽ. -7

 دٜٛش١ٜ بٓت اسباسخ. -8

 .ؿؿ١ٝ بٓت سٝٞ -9

 طؿٝإ. اّ سبٝب١ بٓت أبٞ -10

 َاس١ٜ ايكبط١ٝ. -11

 

                                                           

   .79 – 63 – 50 -16ايطاٖشات ٚسه١ُ تعذدٖٔ   ق hصٚدات ايٓن (1ف

  اف.مل ٜزنشٖا ايظٝذ ضبُذ ضبُٛد ايـٛ(2ف
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 .(1ف١َُْٛٝ بٓت اسباسخ -12

 hقاٍ ؿاسب نتواب َوع املؿظوشٜٔ ٚاملظتؼوشقني د صٚاز ايوٓن      -4

 بضٜٓب بٓت دشؽ سٍٛ عذد ْظا٤ ايٓن َا ًٜٞ:

 خذػب١ بٓت خًٜٛذ. -1

 طٛد٠ بٓت صَع١. -2

 عا٥ؼ١ بٓت أبٞ بهش. -3

 بٔ اشبطاب. شُسؿـ١ بٓت ع -4

 صٜٓب بٓت خضمي١. -5

 صٜٓب بٓت دشؽ. -6

 ٖٓذ بٓت أ١َٝ.اّ ط١ًُ  -7

 أبٞ طؿٝإ. تاّ سبٝب١ س١ًَ بٓ -8

 دٜٛش١ٜ بٓت اسباسخ. -9

 ٞ بٔ اخطب.ؿؿ١ٝ بٓت سٝ -10

 .(2ف١َُْٛٝ بٓت اسباسخ اهل٬ي١ٝ -11

٬َسع١: مل ٜزنش ايظٝذ ؿاسب ايهتاب: ايظٝذ٠ خذػبو١ بٓوت خًٜٛوذ      

 ص.hْظا٤ٙ  ٍاٚ يهْٛٗا٫ْ٘ اَش َؿشٚؽ َٓ٘ ط

                                                           

     عا٥ؼ١ عبذ ايشدٔ بٓت ايؼاط٧. 207 – 27  ق hْظا٤ ايٓن (1ف

  .107   102بضٜٓب بٓت دشؽ   ق hَع املؿظشٜٔ ٚاملظتؼشقني د صٚاز ايٓن (2ف
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اسذ٣ عؼوش٠ اَوشأ٠ د    hقاٍ ؿاسب نتاب حباس ا٫ْٛاس ادتُع ي٘ -5

عٔ أبٞ دشٜش ٚابٔ َٗذٟص ؾًِ ادوذ د تعوذادٙ    تشتٝب اصٚاد٘: طْك٬ً ٚقت

 ا٫ عؼش ْظا٤ص:

 .خذػب١ بٓت خًٜٛذ -1

 طٛد٠ بٓت صَع١. -2

 عا٥ؼ١ بٓت أبٞ بهش. -3

 اّ ط١ًُ ٖٓذ بٓت أ١َٝ املخض١َٝٚ. -4

 سؿـ١ بٓت عُش بٔ اشبطاب. -5

 صٜٓب بٓت دشؽ ا٫طذ١ٜ. -6

 دٜٛش١ٜ بٓت اسباسخ بٔ كشاس طقٌٝ ابٔ أبٞ كشاسص املـطًك١ٝ. -7

 اّ سبٝب١ بٓت أبٞ طؿٝإ. -8

 بٔ اخطب ايٓلشٟ. ؿؿ١ٝ بٓت سٝٞ -9

 .(1ف١َُْٛٝ بٓت اسباسخ اهل٬ي١ٝ -10

 hصٚدات ايشطٍٛ  hرنش ؿاسب نتاب سٝا٠ ايشطٍٛ املـطؿ٢ -6

 نُا ًٜٞ:

نو٬ب  بٓت خًٜٛذ بٔ اطذ بٔ عبذ ايعضٟ بٔ قـٞ بؤ  ايظٝذ٠ خذػب١  -1

 ايكشػ١ٝ.

 طٛد٠ بٓت صَع١ بٔ قٝع بٔ عبذ مشع ايكشػ١ٝ. -2

 عا٥ؼ١ بٓت أبٞ بهش بٔ قشاؾ١. -3

                                                           

   .22حباس ا٫ْٛاس   ز(1ف
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 سؿـ١ بٓت عُش بٔ اشبطاب بٔ ْؿٌٝ بٔ عبذ ايعضٟ ايعذٟٚ ايكشػٞ. -4

 بوذ ا  بؤ عُوشٚ بؤ عبوذ املٓواف      صٜٓب بٓت خضمي١ بٔ اسباسخ بؤ ع  -5

 اهل٬ي١ٝ ايعاَش١ٜ ايكٝظ١ٝ.

 سزٜؿ١ بٔ املػري٠ ايكشػ١ٝ املخض١َٝٚ.اّ ط١ًُ ٖٓذ بٓت أ١َٝ بٔ  -6

 صٜٓب بٓت دشؽ بٔ س٥اب بٔ قٝع بٔ ٜعُش ا٫طذ١ٜ. -7

 دٜٛش١ٜ بٓت اسباسخ بٔ أبٞ كشاس اشبضاع١ٝ َٔ بين املـطًل. -8

 اّ سبٝب١ س١ًَ بٓت أبٞ طؿٝإ بٔ سشب ايكشػ١ٝ. -9

 بٔ اخطب ايٝٗٛد١ٜ. ؿؿ١ٝ بٓت سٝٞ -10

 .(1ف١َُْٛٝ بٓت خضمي١ بٔ اسباسخ بٔ اسبضٕ اهل٬يٞ -11

 طٗٛوازٖٛ بٍت مشعُٕ الكب

تٓشووذس َاسٜوو١ َوؤ َٓطكوو١ د ؿووعٝذ تووذع٢ فسؿوؤ( قشٜبوو١ َوؤ بًووذ٠ 

ٛ  (2فا(ٓفاْـ طوٞ  ْني ٚايوذٖا قب ايٛاقع١ ع٢ً ايلؿ١ ايؼشق١ٝ يًٌٓٝ ادباٙ ا٫مشو

 .(3فٚٚايذتٗا َظٝش١ٝ س١َٝٚ

إىل قـش فاملكٛقع( ععِٝ ايكبط   ٚقوذ   (4فاْتكًت َاس١ٜ ٚاختٗا طرئٜ -

 مسعت َاس١ٜ َٔ ظٗٛس ْن د دضٜش٠ ايعشب ٜذعٛ إىل دٜٔ مساٟٚ دذٜذ.

                                                           

  .hحياة الرسول المصطفى  (1)

  د ايكشإٓ ايهشِٜ. h  ٚامسا٤ ٚؿؿات ايٓن  673  ق 3  ز hسٝا٠ ايشطٍٛ املـطؿ٢ (2ف

     عا٥ؼ١ بٓت ايؼاط٧. 195  ق hْظا٤ ايٓن (3ف

   .309ايٓن ٚا٫ٚدٙ   ق ْظا٤(4ف
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  hبًجع١ َٛؾذًا َٔ ٖوزا ايوٓن    ْت د ايكـش سني ٚؾذ فساطب بٔ ابٞٚنا

 (.ايعشبٞ ؼبٌُ سطاي١ إىل املكٛقع

 وٕفد زضٕه اهلل ٖصن املكٕقظ

ع١( إىل املكٛقع ارٕ ي٘ ًتٖٚٛ فساطب بٔ ب hٚؿٌ َٛؾذ سطٍٛ ا  

 ٚطًُ٘ ايشطاي١:بايذخٍٛ 

 بظِ ا  ايشدٔ ايشسِٝ

 ظ٬ّ ع٢ً َٔ اتبع اهلذ٣.ذ ا  إىل املكٛقع ععِٝ ايكبط ٚائَ ضبُذ بٔ عب

 اَا بعذ:

ا٫ط٬ّ   اطًِ تظًِ ٜ٪تو ا  ادشى َشتني   ؾإ  بذع٠ٛؾاْٞ ادعٛى 

 قاٍ تعاىل: ف تٛيٝت ؾااا عًٝو اثِ ايكبط         

                    

                        

)1ف). 

ثوِ  قشأ املكٛقع ايهتاب بهٌ عٓا١ٜ ٚاسرتاّ ٚٚكع٘ د طبل َؤ عواز   

 دؾع٘ إىل ٚاسذ٠ َٔ دٛاسٜ٘ طيػش  ا٫ستؿاظ ب٘ص.

 

 

                                                           

   .64طٛس٠ أٍ عُشإ   آ١ٜ : (1ف
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 املكٕقظ ٖطأه حاطب

ٚايتؿت املكٛقع إىل ساطب طا٬ً٥: إ ؼبذث٘ عٔ ايوٓن ٚؿوؿت٘   ؾًُوا    

  ؾهش املكٛقع ٚتأَوٌ قًو٬ًٝ ثوِ     hرنش ساطب ؿؿات ٚطذاٜا سطٍٛ ا  

قاٍ سباطب: فقذ نٓت اعًِ إ ْبًٝا قذ ٜؿٞ  ٚنٓت اظؤ اْو٘ ؽبوشز بايؼواّ       

ٖٚٓاى نإ ؽبشز ا٭ْبٝا٤   ؾأساٙ قذ خشز َٔ اس  ايعشب... ٚيهؤ ايكوبط ٫   

 .(1فتطاٚعين ٚاْا اظٔ مبًو إ اؾاسق٘...(

 .hا   هاتب٘ ؾا٢ًَ عًٝ٘ سدًا يهتاب سطٍٛبثِ دعا املكٛقع 

فاَا بعذ ؾكذ قشأت نتابو ٚؾُٗت َا رنشت ؾٝ٘ َٚا تذعٛا ايٝو٘   ٚقوذ   

 ايؼاّ.بعًُت إ ْبٝا قذ ٜؿٞ   ٚنٓت اظٔ اْ٘ ؽبشز 

و   ٚبعجت يو جباسٜتني هلُا َهإ َٔ ايكبط ععوِٝ  ٚقذ انشَت سطٛي

   ٚبجٝاب   َٚط١ٝ يرتنبٗا   ٚايظ٬ّ عًٝو(.

 hع١( َعتزسًا َٔ سطٍٛ ا تبًٚدؾع فاملكٛقع( نتاب٘ إىل فساطب بٔ 

إ ٜهوتِ  بو عو١(  تفساطب بؤ بً  َٛؿًٝا اٜاٙنا ٜعًِ َٔ رظو ايكبط بذِٜٓٗ 

 اسبذٜح ايزٟ داس ؾُٝا بُٝٓٗا   ؾ٬ ٜظُع ايكبط َٓ٘ سشؾًا ٚاسذًا.

َٚع٘ ازبواسٜتني فَاسٜو١ ٚطورئٜ(     hاْطًل فساطب( عا٥ذًا إىل ايٓن 

ٕٚ ثٛبًا يٝٓا َٔ ْظٝر َـش   اختٗا   ٚعبذ خـٞ   ٚايـ َجكاٍ رٖب ٚعؼش

َظشز ًَذِ   ٚداس اػٗب ٚداْب َٔ عظٌ فبٓٗا( ٚبعوض ايعوٛد    ٚدٛاد

 ٚايٓذ ٚاملظو.       

                                                           

     عا٥ؼ١ بٓت ايؼاط٧. 195ق hْظا٤ ايٓن (1ف



655 
 

قوذ عكوذ    hد ايظ١ٓ ايظابع١ يًٗذش٠ ايٓب١ٜٛ ايؼوشٜؿ١ ٚنوإ ايشطوٍٛ     -

 نتاب املكٛقع ٖٚذٜت٘. hؽ   ٚتًك٢ ؿًض اسبذٜب١ٝ َع قشٜ

اهلذٜو١ ػوانشًا اخوز َاسٜو١ ٚانتؿو٢ بٗوا ٚاٖوذ٣ اختٗوا          hاخز ايٓن 

 .(1ففطرئٜ( يؼاعشٙ فسظإ بٔ ثابت(

هلا سٝح ْظت غشبتٗا  hعذت َاس١ٜ ٫سرتاّ ٚتكذٜش سطٍٛ ا  ط  -

ٚٚسؼتٗا عٔ اًٖٗا ٚدٜاسٖا   ؾكذ اطُأْت ٚطواب هلوا املكواّ كوشب عًٝٗوا      

ت٘ ايباقٝات. ؾًِ تهؤ تؿهوش طو٣ٛ    اسبذاب ػأْٗا ػإٔ صٚدا hسطٍٛ ا  

 .hٚخذَتٗا ي٘  hٛت٘ ٚسكاٙ سل

 hعٔ سبٝبتٗا ا٫ٚىل د دًٗا  رنشٖا  hَاس١ٜ ذبذخ سطٍٛ ا  

ٜا: فبكٍٛ ا  تعاىل عٔ صنش              

                          

            )ثِ ت٬ ريو قٍٛ ا   (2ف  

تعاىل: ف                     

                         

                       

                                                           

   .197  ق hْظا٤ ايٓن (1ف

  .9ٚ 8طٛس٠ َشِٜ   آ١ٜ : (2ف
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   )1ف). 

 ؾلشهت َاس١ٜ ٚقايت بـٛت ٖاد٨: فيهين يظت عذٛصًا ٜا سطٍٛ ا !(.

 ٜؿٝض عًٝٗا باخ٬ق٘ ٦ٜٓٗٚٗا مبا طٝشـٌ هلا. hاخز سطٍٛ ا  

 اتّاً باطن ملازٖٛ

 ٍ بايباطوٌ نوا دعوٌ ايظوٝذ٠ َاسٜو١       غري٠ ايٓظا٤ ٚسكذٖٔ ٚيػط ايشدوا

َٛكع ت١ُٗ   قاٍ بإ ايزٟ دا٤ َعٗا فقبطٞ( ٜأٟٚ ايٝٗا ٜٚكذّ هلوا خوذَات   

  ؾاسطٌ  hنزا ٚنزا د فايكبطٞ( ؾبًؼ ريو سطٍٛ ا   املٓضٍ ؾكاٍ ايشداٍ

ؾٛدذ ايكبطٞ عًو٢ غبًو١ ٖٓواى   ؾًُوا اخوز       ‡ا٫َاّ عًٞ بٔ أبٞ طايب 

ٚايك٢ سدا٥٘ ايزٟ نإ ٜظرتٙ ؾتعش٣ ؾارا ٖوٛ  طٝؿ٘ ؾضع فايكبطٞ(  ‡ا٫َاّ 

ٞ   ؾأخربٙ hإىل سطٍٛ ا   ‡صببٛب   ؾشدع ا٫َاّ     (2فمبا سأ٣ َؤ ايكبطو

ثِ دا٤ دربٌٜ اَني ايٛسٞ ؾكاٍ: فايظ٬ّ عًٝو ٜا ابا إبشاِٖٝ ؾطُإٔ سطوٍٛ  

 .(3ف(hا  

                                                           

  .30 – 24طٛس٠ ايزاسٜات   آ١ٜ : (1ف

   .1922  ق 4ا٫طتٝعاب   ز(2ف

   .141ايجُني   ق ايظُط(3ف
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ٚيهٔ ٖزا َوا ْؼوأ     hاقٍٛ: طملارا ٖزا ا٫ؾرتا٤ ع٢ً صٚد١ سطٍٛ ا 

ِ    عًٝ٘ ٫ٕ بشاثني ازبا١ًٖٝ ٫  ٛاقواي   تضاٍ َرتطوخ١ د كوُا٥شنِ َٚؤ قبًوٗ

 طاسش ٚصبٕٓٛ َٚٔ بعذ ريو قايٛا إ ايشدٌ يٝٗذشص.

د َٓطك١ فايعاي١ٝ( يلوٛاسٞ   hبعذ ايكٌٝ ٚايكاٍ اطهٓٗا سطٍٛ ا  

 د بطٓٗاص. ازبٓني ايزٟ ١تٛؾريًا يشاستٗا ٚيظ٬َتٗا ٚيظ٬َ ٠املذ١ٜٓ املٓٛس

 .(1فقٌٝ نإ اطِ اشبادّ فَابٛس(

 :قالت عاٟػٛ

فَا غشت ع٢ً اَشأ٠ ا٫ دٕٚ َا غشت عًو٢ َاسٜو١   ٚريوو اْٗوا ناْوت      

ٚنوإ اْضهلوا    hمج١ًٝ دعذ٠ طٖزا ٚؿـ عا٥ؼ١ هلاص ؾاعذب بٗا سطٍٛ ا  

اٍٚ َا تكذّ بٗا د بٝت سباسث١ بٔ ايٓعُإ. ؾهاْت داستٓا   ؾهإ عا١َ ايًٌٝ 

ٚايٓٗاس عٓذٖا... ؾذضعت ؾشٛهلا إىل ايعاي١ٝ   ٚنإ ؽبتًـ ايٝٗا ٖٓاى   ؾهوإ  

 ريو اػذ عًٝٓا   ثِ سصق٘ ا  َٓٗا بٛيذ ٚسشَٓاٙ َٓ٘(.

فطورئٜ( ستو٢    ع٢ً سعاٜتٗا نزيو ؾعًت اختٗا h  طٗش سطٍٛ اٚ

ساْت طاع١ ايٛكع رات ي١ًٝ َٔ ػٗش رٟ اسبذ١ ط١ٓ مثإ َٔ اهلذش٠ ايٓب١ٜٛ 

 .(2فايؼشٜؿ١

                                                           

     عا٥ؼ١ بٓت ايؼاط٧. 201  ق hْظا٤ ايٓن (1ف

قاٍ ابتـش ٚيذ إبشاِٖٝ بايعاي١ٝ فايعايٝو١ اٚ ايعوٛايٞ: ٖوٞ قشٜو١ بواس  املذٜٓو١ ٚادْاٖوا        (2ف

فاقشبٗا( َٔ املذ١ٜٓ ع٢ً بعذ اسبع١ اَٝاٍ ٚابعذٖا َٔ د١ٗ ظبذ مثا١ْٝ اَٝواٍ. ٚايعوٛايٞ َٛكوع    

   ١ املٓٛس٠.ع٢ً كعـ ؾشط  َٔ املذٜٓ
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 hقابًتٗا فط٢ًُ: صٚز أبٞ ساؾع إىل ايذاس   ٖٚوٛ   hدعا سطٍٛ ا  

 ثِ اْتش٢ ْاس١ٝ َٔ ايذاس ٜـًٞ ٜٚذعٛٚساْت طاع١ ايٛكع  ٜـًٞ ٜٚذعٛ 

( 1ٌ ا٫نشاّ ٚاخز ٜٗٓو٧ َاسٜو١: ف  ن hؾًُا دا٤ت٘ اّ ساؾع بايبؼش٣ انشَٗا 

( اعتكٗوا سطوٍٛ ا  َؤ    4( ط١َ٬ َٛيٛدٖوا   ف 3( ط٬َتٗا   ف2ب٫ٛدتٗا    ف

 ايشم.

بإبشاِٖٝ تًُٝٓا جبذٙ طدذ ا٭ْبٝوا٤ص إبوشاِٖٝ فخًٝوٌ     hمساٙ سطٍٛ ا  

 .‡ايشدٔ( 

عل عٓ٘ سطٍٛ ا  بعكٝك١ د ايّٝٛ ايظابع ٚٚصعٗا عًو٢ ؾكوشا٤ املذٜٓو١    

طو٢ًُ  بوٛصٕ ػوعشٙ ٚسقوا فؾلو١( ٖٚٚوب ٫ّ       ش سأطو٘ ٚتـوذم  ٚسًل ػع

 .(1فعبذًا

 hَشكعت٘: تٓاؾظت ْظا٤ ا٫ْـاس ع٢ً سكاع١ إبشاِٖٝ بٔ سطٍٛ ا 

ؾذا٤ت اّ بشد٠ خٛي١ بٓت املٓزس بٔ صٜذ ا٫ْـواسٟ صٚدو١ ايوربا٤ بؤ اٚغ     

إ تشكع٘ بًؾب ابٓٗا َٔ بين َاصٕ َٔ بين ايٓذواس  د  hؾهًُت سطٍٛ ا  

اّ بشد٠ قطع١ َٔ غبوٌ ؾٓاقًوت بٗوا     hٚتشدع ب٘ إىل اَ٘ ٚاعط٢ سطٍٛ ا  

 .(3(ف2فإىل َاٍ عبذ ا  بٔ صَع١

                                                           

   .331ٚا٫ٚدٙ   ق hْظا٤ ايٓن (1ف

   .312ٚا٫ٚدٙ   ق hْظا٤ ايٓن (2ف

د سٝاص٠ َشكع١ ٚيذ إبوشاِٖٝ طوبعًا َؤ املواعض      hدعٌ سطٍٛ ا   202عا٥ؼ١   ق تقاي(3ف

  نُا تشكع٘ بًبٓٗا.
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ْٚظا٤ٙ َٚٔ اطوًِ َعو٘ ٚايٓواغ     ٫h صايت ايبؼش٣ تعِ سطٍٛ ا  

 ت ؾكبض سٚس٘.ت٦ٓٗ٘ ٚمل ٜذّٚ ؾش  ٚطعاد٠ ايٛايذٜٔ ا٫ ٚصاسِٖ ًَو املٛ

 h ٔفاٚ إبساِٗي بَ زضٕه اهلل

ّٜٛ ايج٬ثا٤ يعؼش يٝاٍ خًوت   hقاٍ ايٛاقذٟ: تٛد إبشاِٖٝ بٔ ايٓن 

َٔ سبٝع ا٫ٍٚ ط١ٓ عؼش د بين َاصٕ عٓذ اّ بشد٠ اب١ٓ املٓزس َٔ بوين ايٓذواس   

 ٚدؾٔ بايبكٝع.

بوايبكٝع   hا   ٚقاٍ غريٙ: ٚدٌ ع٢ً طشٜش ؿػري ٚؿ٢ً عًٝ٘ سطٍٛ

ايؿوشط  ؾشطتا عجُإ بٔ َلوعٕٛ   طَٚعٓو٢    ٚنرب عًٝ٘ اسبعًا   قاٍ ؾذؾٓ٘ عٓذ

ٗو٤ٞ هلوِ   ٜٚٚايكاسط: املتكذّ يًكّٛ ٚا٫ؿٌ ؾٝ٘ املتكوذّ إىل املوا٤ يريتواد هلوِ     

 ايذ٤٫ ٚا٫سػ١ٝ   اعين اسبباٍ.

 ٔفاٚ وازٖٛ

خبُوع طوٓٛات د اٜواّ     hتٛؾٝت ايظٝذ٠ َاس١ٜ بعذ ٚؾوا٠ سطوٍٛ ا    

 ١ عُش بٔ اشبطاب ؿ٢ً عًٝٗا ٚدؾٓٗا بايبكٝع.خ٬ؾ

نُوا   h  د خًك٘ ػ٪ٕٚ يكذ َوات إبوشاِٖٝ بؤ سطوٍٛ ا      اقٍٛ: ط

َات غريٙ َٔ ا٫ٚدٙ سظب َا تذعٝ٘ نتب ايتاسٜ  ٚيٛ نإ اسذًا َِٓٗ عواؾ  

يتهايبت عًٝٓا ايذْٝا َؤ ٖوا ٖٓوا ٖٚٓواى   عبؤ اخوٛاٍ        hبعذ سطٍٛ ا  

املظًُني ؾرت٣ َا ػبشٟ بِٝٓٗ َٔ خ٬ؾات ٚؿشاعات بني ا٫قباط ٚاملظوًُني  

ٞ آٍ ٚأَٝو١     َٔ تِٝ ٚعذٟ   ؾرت٣ ا٫قباط   آٍ طوؿٝإ نوٌ َوِٓٗ ٜكتوٌ      ابو

 ا٫خش حبذ١ عبٔ اخٛاٍ املظًُني.
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سوذ٠ ٫ غريٖوا َؤ    طو٣ٛ بٓوت ٚا   hٚاسبُذ   مل ٜوشصم سطوٍٛ ا    

( ٚباقٞ ايبٓوات ٫خوت خذػبو١    šٖٚٞ ؾاط١ُ ايضٖشا٤  šخذػب١ ايظٝذ٠ 

 ٖاي١.

 شٔجات الٍيب الالت٘ مل ٖدخن بَّ

اي٬توٞ توضٚدٗٔ    hاختًـ امل٪سخٕٛ ٚايشٚا٠ د عذد صٚدات ايوٓن  

 ٚمل ٜذخٌ بٗٔ اٚ عكذ عًٝٗٔ ؾكط.

 .فاطىٛ بٍت الضخاك -1

ابٔ أبٞ طؿٝإ بٔ عٛف ايه٬بٞ تضٚدٗا د رٟ ايكعذ٠ ايظ١ٓ ايجآَو١  

٫ ساد١ بٞ  hيًٗذش٠ رنش إ اباٖا قاٍ فاْٗا مل تـذع قط(. ؾكاٍ ايشطٍٛ 

 .(1فهلا

ٚقٌٝ اْٗا اختاست ايذْٝا سني خريت. ٚقٌٝ اْٗا اطوتعارت َؤ سطوٍٛ    

لوني  قًؤ هلوا ارا اسدت إ ذب   hطباػاس٠ َٔ بعض صٚدات ايوٓن   hا  

  ٚناْت تكوٍٛ اْوا    (2فحبب صٚدو اطتعٝزٟ با  َٓ٘ ارا دخٌ عًٝوص ؾؿاسقٗا

 ٚهلت ٚرٖب عكًٗا َٚاتت ط١ٓ طتني يًٗذش٠.ٚايؼك١ٝ ااا خذعت( 

 

 

 

                                                           

   .675  ق 3  ٚسٝا٠ ايشطٍٛ املـطؿ٢   ز 191  ق 18ْٗا١ٜ ا٫سب   ز(1ف

   .675  ق 3  ز h  ٚسٝا٠ ايشطٍٛ املـطؿ٢  129  ق 2ٚاملًٛى   ز تاسٜ  ا٫َِ(2ف
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 عىسٚ بٍت ٖصٖد -2

رنش يو٘ إ بٗوا    hسطٍٛ ا  ٝذ بٔ سٚاغ ايه٬ب١ٝ   ٚقٌٝ إ ابٔ عب

 .(1فبٝاكا اٚ ٖٛ ٚدذ ؾٝٗا ايبٝا  ؾطًكٗا ٚمل ٜذخٌ بٗا

 امساٞ بٍت الٍعىاُ -3

 ابٔ ا٫طٛد بٔ اسباسخ بٔ ػشدٌٝ ايهٓذٟ.

سبٝوع ا٫ٍٚ يًظو١ٓ    تضٚدٗوا د ػوٗش   hناْت َٔ امجٌ ْظوا٤ ايوٓن   

٠   ٚيػري٠ ايظٝذ٠ عا٥ؼ١ ٚايظٝذ٠ سؿـ١ َٓٗا ؾكذ قايتوا.... فارا  ايتاطع١ يًٗذش

دت إ ذبعني عٓذٙ ؾتعٛرٟ َٓ٘ با  ارا دخٌ عًٝو ؾاْ٘ ٜعذب٘ َٔ املشأ٠ ارا اس

عًٝٗوا قايوت فاعوٛر     hؾًُا دخوٌ   (2فإ تكٍٛ اعٛر با  َٓو(دخٌ عًٝٗا 

 (3فَؤ عا٥وز ا    ايتشكوٞ باًٖوو(    أبا  َٓو( ؾـشف ٚدٗ٘ عٓٗا ثِ قاٍ ف

 ذًا.ك١ٝ َٚاتت نُؾـاست تظُٞ ْؿظٗا ايؼ

 ظباُالعالٗٛ بٍت  -4

ابٔ ازبٕٛ بٔ عٛف بٔ نعب بٔ ن٬ب ايه٬ب١ٝ تضٚدٗا ٚبكٝت عٓذٙ 

 .(4فٚمل ٜذخٌ بٗا ثِ طًكٗا

 .قتٗمٛ بٍت قٗظ -5

 ابٔ َعذ٣ نشب ٖٚٞ اخت ا٫ػعح بٔ قٝع.

                                                           

   .143  ق 8ايطبكات ايهرب٣   (1ف

   .193  ق 8ْٗا١ٜ ا٫سب   ز عٔ 675  ق 3  ز hسٝا٠ ايشطٍٛ (2ف

   .145  ق 8عٔ طبكات ايهرب٣ ز 675  ق 3سٝا٠ ايشطٍٛ املـطؿ٢ ز(3ف

   .45  ق 8عٔ ْٗا١ٜ ا٫سب ز 675  ق 3سٝا٠ ايشطٍٛ املـطؿ٢   ز(4ف
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 ٚد ا٫خباس....

بعذ إ ؾاسم امسا٤ بٓت ايٓعُإ قاٍ يو٘ ا٫ػوعح.... ٫    hإ ايشطٍٛ 

 hا  ٜا سطٍٛ ا ... ا٫ اصٚدو يٝع دْٚٗا د ازبُاٍ ٚاسبظب   قاٍ ٜظ٪ى

 ت١ًٝ.فَٔ(   قاٍ: اخيت ق

 : فقذ تضٚدتٗا(.hقاٍ 

ارا ٚؿٌ ايُٝٔ بًػو٘  ست٢ ؾاْـشف ا٫ػعح إىل سلش َٛت ثِ دًٗا 

تًٝو١  . ٚاستوذت َعو٘ ق  (1فؾشدٖا إىل ب٬دٙ ٚاستذ عٔ ا٫ط٬ّ hٚؾا٠ ايشطٍٛ 

 .(2فؾُٝٔ استذ

 ٞاً ِاٌ٘ -6

 ‡ت٘ فٚقٌٝ ٖٓذ( بٓت أبٞ طايب اخوت عًوٞ بؤ أبوٞ طايوب      ؾاخ

 .(3فؾاعتزست ايٝ٘ ؾعزسٖا hخطبٗا ايٓن 

 ضبأ بٍت الصمت -7

 .       (4فابٔ سبٝب بٔ ساسث١ ايظًُٞ   ٚقٌٝ ٖٞ طٓا٤ ٚقٌٝ امسا٤

 .(6فٚقٌٝ طًكٗا قبٌ إ ٜذخٌ بٗا (5فَاتت قبٌ إ تـٌ ايٝ٘

                                                           

  .205  ق 2  ٚايهاٌَ د ايتاسٜ    ز 147  ق 8ايطبكات ايهرب٣   ز(1ف

   .676  ق 3سٝا٠ ايشطٍٛ املـطؿ٢   ز(2ف

   .676  ق 3سٝا٠ ايشطٍٛ املـطؿ٢   ز(3ف

   .676  ق 3سٝا٠ ايشطٍٛ املـطؿ٢   ز(4ف

   .169  ق 8ْٗا١ٜ ا٫سب   ز(5ف

   .676  ق 3ز سٝا٠ ايشطٍٛ املـطؿ٢  (6ف
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 ومٗهٛ بٍت نعب المٗج٘ -8

 ناْت تزنش  جبُاهلا ايباسع. ٚد اخباسٖا عذ٠ سٚاٜات:  

تضٚدٗا د ػٗش سَلإ َٔ ايظ١ٓ ايجا١َٓ يًوٗذش٠ ٚدخوٌ    hقٌٝ اْ٘ 

hَٚؤ ايوشٚا٠ َؤ ٜٓهوش تضٚػبٗوا َؤ سطوٍٛ ا          (1فبٗا ٚتٛؾٝت عٓذٙ
 (2ف

 hؾذوا٤ قَٛٗوا إىل ايشطوٍٛ     (3فٚايكٍٛ ايشادض اْ٘ طًكٗوا ٚمل ٜوذخٌ بٗوا   

  اْٗا ؿػري٠ ٫ٚ ٚيٞ هلا ٚاْٗوا خوذعت ؾاسدبعٗوا( ؾواب٢     ٚقايٛا فٜا سطٍٛ ا

 .(4فؾاطتأرْٛا إ ٜضٚدٖٛا قشٜبًا هلا َٔ عزسٙ ؾارٕ هلِ hسطٍٛ ا  

 (5فخٕىل بٍت اهلرٖن -9

ابٔ ٖبري٠ بٔ اسباسخ بٔ سبٝوب ايجعًبٝو١   ابٓو١ اخ دسٝو١ بؤ خًٝؿو١       

ؾًٗهوت د   hايهًن ٚاَٗوا ابٓتو٘ خًٝؿو١ بؤ ؾوش٠ٚ. تضٚدٗوا سطوٍٛ ا         

 ايطشٜل قبٌ ٚؿٛهلا ايٝ٘.

 (6فبٍت خمٗفٛغساف  -10

ابٔ ؾش٠ٚ ايهًن   ٖٚٞ اخت دس١ٝ بٔ خًٝؿ١ ايهًن ايزٟ نإ دربٜوٌ  

ع٢ً ؿٛست٘ سبظٓ٘ ٚمجاي٘   ٖٚٞ خاي١ خٛيو١ بٓوت    hٜأتٞ سطٍٛ ا   ‡

                                                           

   .197  ق 18ْٗاس١ٜ ا٫سب   ز(1ف

  .676  ق hسٝا٠ ايشطٍٛ املـطؿ٢ (2ف

   .676ق   3ز  hسٝا٠ ايشطٍٛ املـطؿ٢ (3ف

  .  676  ق 3  سٝا٠ ايشطٍٛ املـطؿ٢   ز 197  ق 18ْٗا١ٜ ا٫سب   ز(4ف

   .676  ق 3  ٚسٝا٠ ايشطٍٛ املـطؿ٢   ز 148  ق 8ايطبكات ايهرب٣   ز(5ف

   .198  ق 18  ْٚٗا١ٜ ا٫سب   ز 261  ق 2ايظري٠ اسبًب١ٝ   ز(6ف
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ؾًٗهت قبٌ دخٛهلا عًٝ٘   ٚقٌٝ اْ٘ تضٚدٗوا   hاهلزٌٜ دًت إىل سطٍٛ ا  

 .(1فٚمل ٜذخٌ بٗا

 لٗمٜ بٍت اخلطٗي -11

 ابٔ عُشٚ بٔ طٛاد بٔ ظؿش بٔ عذٟ ا٫ٚطٞ.

ٞ  َٔ ٚسا٤ hاتت إىل سطٍٛ ا   ظٗوشٙ إىل ايؼوُع    ظٗشٙ ٖٚٛ َوٛي

: فَؤ ٖوزٙ(   قايوت: اْوا     hؾأخطأت َٓهب٘   ؾكواٍ   (2فؾلشبت ع٢ً َٓهب٘

: hِ ايطري   ٚقذ د٦تو اعش  ْؿظٞ عًٝو   قواٍ  عطبٓت اشبطِٝ ٚابٞ َ

 فقذ قبًتو(.

ؾأتت قَٛٗا ربربِٖ ؾكايٛا هلوا بو٦ع َوا ؿوٓعت   اْوت اَوشأ٠ غٝوٛس          

نجري ايلشا٥ش   ٚاْا غبواف إ تػواسٟ ؾٝوذعٛا عًٝوو ؾتًٗهوٞ...       ٚسطٍٛ ا 

 اطتكًٝٝ٘.

 .h (3فؾكايت: ٜا سطٍٛ ا  اقًين ؾاقاهلا hؾأتت ايشطٍٛ 

ؾأتت سا٥طًا َٔ سٝطوإ املذٜٓو١ يتػتظوٌ ار ٚثوب عًٝٗوا ر٥وب ؾانوٌ        

 .(4فادسنت ؾُاتتبعلٗا ؾ

 

 

                                                           

   .361  ق 3ايظري٠ اسبًب١ٝ   ز(1ف

   .179  ق 3تاسٜ  ايشطٌ ٚاملًٛى   ز(2ف

   .150  ق 8ايطبكات ايهرب٣   ز(3ف

   .201  ق 18ْٗا١ٜ ا٫سب   ز(4ف
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 غصٖٛ بٍت جابس -12

ابٔ سطِٝ َٔ بين عاَش   ٖٚٞ قشػ١ٝ ٚته٢ٓ اّ ػوشٜو   ٚناْوت اٍٚ   

ؾًوِ ٜكبًوٗا ؾًوِ     hْؿظوٗا يًوٓن    ٖا عٓذ أبٞ ايعظهش بٔ رِٝ ٖٚبتاَش

 .(2فطًكٗا قبٌ اراّ ايضٚاز hٚقٌٝ اْ٘  (1فتتضٚز ست٢ َاتت

 صفٗٛ بٍت بػاوٛ -13

 ١ًh   ٖٚٞ عٓرب١ٜ   اؿابٗا د طون   ؾعوش  عًٝٗوا ايوٓن     ٔ ْلبا

 .(3فاملكاّ عٓذٙ اٚسدٖا إىل صٚدٗا   ؾاختاست صٚدٗا ؾشدٖا ايٝ٘ ؾًعٓتٗا بٓٛ رِٝ

 ضباعٛ بٍت عاوس -14

شط ايكٝظ١ٝ   ناْت عٓذ عبذ ا  بؤ دوذعإ ٚنوإ ٫ ٜٛيوذ يو٘      قابٔ 

ؾظأيت٘ ايط٬م ؾطًكٗا ٚتضٚدٗا ٖؼاّ بٔ املػري٠ ؾٛيذت ي٘ ط١ًُ. ٚملوا توٛد   

 ؾخطبٗا َٔ ابٓٗا ط١ًُ   ؾكواٍ: فاطوتأَشٖا(   hعٓٗا ٖؼاّ رنشت إىل ايٓن 

رب طوٓٗا  ن h د سطٍٛ ا .... قذ سكٝت( ؾًُا بًؼ ايٓنأؾًُا طأهلا قايت: ف

 .(4فاَظو عٓٗا   ٚطهت عٔ ابٓٗا ط١ًُ سني عاد ايٝ٘ باملٛاؾك١

 

 

 

                                                           

   .677ق 3ز   h  سٝا٠ ايشطٍٛ املـطؿ٢  201  ق 18ْٗا١ٜ ا٫سب   ز(1ف

   .677ق 3ز   h  سٝا٠ ايشطٍٛ املـطؿ٢  205  ق 18ْٗا١ٜ ا٫سب   ز(2ف

   .677ق  3ز   h  سٝا٠ ايشطٍٛ املـطؿ٢  205  ق 18ْٗا١ٜ ا٫سب   ز(3ف

   .667ق 3ز   h  سٝا٠ ايشطٍٛ املـطؿ٢  154  ق 8ايطبكات ايهرب٣   ز(4ف
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 ٚاواوٛ بٍت محص -15

ؾكاٍ: فتًوو ابٓو١    hابٔ عبذ املطًب بٔ ٖاػِ   عشكت ع٢ً ايٓن 

 .(2فٚاْ٘ ؼبشّ َٔ ايشكاع١ َا ٜشسِ َٔ ايٓظب (1فاخٞ َٔ ايشكاع١(

 خٕلٛ بٍت حهٗي -16

ؾاسداٖا   ؾـواست ربذَو٘ ٚرنوش اْو٘      hقٌٝ اْٗا ٖٚبت ْؿظٗا يًٓن 

h  3فخشايضٚاز َٓٗا يهرب طٓٗا اٚ يظبب اسؾض). 

اَشأ٠ َٔ بين غؿاس تضٚدٗا ؾشأ٣ د نؼشٗا بٝاكًا ؾكواٍ هلوا: فايتشكوٞ     -17

 ٚمل ٜأخز نا اتاٖا ػ٦ًٝا. (4فبأًٖو(

ٖٚوٛ  اَشأ٠ َٔ بين َش٠ بٔ عٛف خطبٗا إىل ابٝٗا ؾكاٍ: فإ بٗا بشؿوا(   -18

 .(5فٗاٚدذ ايربق بنارب   ؾًُا سدع 

اَشأ٠ قشػ١ٝ ٜكاٍ هلا طٛد٠   خطبٗا ٚناْت ؿاسب١ ؿباٜا ؾكايوت: فاْوٞ    -19

 .(6فاخاف إ ٜلذٛا ٜٚبهٛا عٓذ سأطو( ؾذعا هلا ٚتشنٗا

 

 

                                                           

   .677  ق h  سٝا٠ ايشطٍٛ املـطؿ٢  159  ق 8ايطبكات ايهرب٣   ز(1ف

   .سٍٛ َٛكٛع ايشكاع١ سادع ايشطا٥ٌ ايع١ًُٝ(2ف

   .677  ق 3  ز hسٝا٠ ايشطٍٛ املـطؿ٢ (3ف

   .98  ق 18ْٗا١ٜ ا٫سب   ز(4ف

   .678  ق 3  ز hسٝا٠ ايشطٍٛ املـطؿ٢ (5ف

   .678  ق 3  ز hسٝا٠ ايشطٍٛ املـطؿ٢ (6ف
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ؾأرٕ هلا. ؾًُا عادت إىل  ٖااَشأ٠ خطبٗا ؾكايت: فاطتأَش أبٞ( ؾًكٝت ابا -20

 .(1ف(: فايتشؿٓا سباؾًا غريىhقاٍ  hايٓن 

 ٚمل ٜذخٌ بٗٔ: hدا٤ د حباس ا٫ْٛاس صبُٛع ايٓظا٤ اييت خطبٗٔ سطٍٛ ا  

نُوا اختًؿوت د    د بعض ايهتب تؼابٗت ا٫مسوا٤ ٚد بعلوٗا اختًؿوت    -

 .ايعذد

 ؾاط١ُ بٓت ػشٜض ٚقٌٝ بٓت ايلشاى. -1

 املظانني َٔ عبذ َٓاف. صٜٓب بٓت خضمي١ بٔ اسباسخ اّ -2

 امسا٤ بٓت ايٓعُإ بٔ ا٫طٛد ايهٓذٟ. -3

 غض١ٜ بٓت دابش َٔ بين ايٓذاس فاّ ػشٜو(. -4

 قت١ًٝ بٓت قٝع ايهٓذٟ. -5

 ط٢ٓ بٓت ايـًت َٔ بين طًِٝ   ٜٚكاٍ: خٛي١ بٓت سهِٝ ايظًُٞ. -6

 طشاف اخت دس١ٝ ايهًن. -7

 عُش٠ ايه٬ب١ٝ. -8

 ا١َُٝ بٓت ايٓعُإ ازب١ْٝٛ. -9

 ايعاي١ٝ بٓت ظٝإ ايه٬ب١ٝ. -10

 ًَٝه١ ايًٝج١ٝ. -11

 ٜذ.ضعُش٠ بٓت ٜ -12

 ا٫ْـاس١ٜ.ي٢ًٝ ابٓت اسبطِٝ  -13

 

                                                           

   .678  ق 3  ز hسٝا٠ ايشطٍٛ املـطؿ٢ (1ف
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 .(1فعُش٠ َٔ ايعشطا -14

 ٚقبض عٓٗٔ: hايٓظا٤ اييت ناْت ع٢ً ر١َ سطٍٛ ا  

 اّ ط١ًُ. -1

 ٜٓب بٓت دشؽ.ص -2

3- .١َُْٛٝ 

 اّ سبٝب١. -4

 ؿؿ١ٝ. -5

 دٜٛش١ٜ. -6

 .طٛدٙ -7

 عا٥ؼ١. -8

 .(2فسؿـ١ -9

َٚؤ اساد املضٜوذ َؤ     hإىل ٖٓا ٜٚٓتٗوٞ املٛكوٛع عؤ ْظوا٤ ايوٓن      

 ا٫ط٬ع ؾًريادع املـادس اييت اعتُذتٗا.

  

                                                           

   .1385 –ضبُذ باقش ا ًظٞ   سبٝع ا٫ٍٚ  .193ق   22حباس ا٫ْٛاس   ز(1ف

   .193  ق 22حباس ا٫ْٛاس   ز(2ف
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  ذزازٙ اِن البٗت

ِٖ ْٛس ا  ايزٟ ٜظتلوا٤ بو٘ ْوٛس ايوذٜٔ ٚايؼوشٜع١        اٌٖ ايٓن

ايؼُٛغ ايظواطع١   ٚا٫قُواس املوٓري٠   ايبوذٚس ايضاٖوش٠   ايكوشإٓ ايٓواطل          

ذ تو ُِ   ايطشٜل املظتكِٝ   اسببوٌ امل ايـشاط ايٛاكض   ايٓٗر ايـشٝض ايكٜٛ

ا    خاؿو١ ا    اؿوؿٝا٤ ا       ٤بني ا٭س  ٚايظُا٤   ِٖ ػشٜإ اسبٝا٠. اٚيٝا

ا   ِ اؿوٌ ايوذْٝا ٚاسبٝوا٠   بواب    اسبا٤ ا    عني ا  ع٢ً ايب٬د ٚايعباد   ٖ

ايزٟ َٓ٘ ٜ٪ت٢   ايه٬ّ ايـشٝض   اسبهِ ٚايعذٍ ٚايعًِ ٚاسبًِ ٚا٫خو٬م  

   عني اسبٝا٠.

 ؾ٬ ميهٔ بٗزٙ ايهًُات ايؿكري٠ ٚايظطٛس ايك١ًًٝ إ ارنش دض٤ كو٬ٝ٦ً 

ٜتًعجِ ايًظإ ٚػبـ ايكًِ عًِٝٗ ايظ٬ّ  ٚاٌٖ بٝت٘ hَٔ سل سطٍٛ ا  

ٖ   ٚدبوـ  ايؿوِ   ٜٚهٌ اٚ خوذَاتِٗ   دٗوادِٖ    ِايعٝوٓني ٫ٚ ْـوٌ إىل رنوش

 ٚتلشٝتِٗ ي٬ط٬ّ ٚاملظًُني.

 بٗت؟لوَ ِي اِن ا

 .hايٓن ضبُذ  -1

 .‡ا٫َاّ عًٞ بٔ أبٞ طايب  -2

 .šؾاط١ُ ايضٖشا٤  -3

 .‡اسبظٔ بٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب فا تب٢(  -4

 .‡اسبظني بٔ عًٞ بٔ أبٞ طاٍ فايؼٗٝذ(  -5

 .‡عًٞ بٔ اسبظني فصٜٔ ايعابذٜٔ ٚطٝذ ايظادذٜٔ(  -6
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 .‡ضبُذ بٔ عًٞ بٔ اسبظني فايباقش(  -7

 .‡دعؿش بٔ ضبُذ بٔ عًٞ فايـادم(  -8

 .‡َٛط٢ بٔ دعؿش بٔ ضبُذ فايهاظِ(  -9

 .‡عًٞ بٔ َٛط٢ بٔ دعؿش فايشكا(  -10

 .‡بٔ عًٞ بٔ َٛط٢ فازبٛاد( ضبُذ  -11

 .‡عًٞ بٔ ضبُذ بٔ عًٞ فاهلادٟ(  -12

 .‡اسبظٔ بٔ عًٞ بٔ ضبُذ فايعظهشٟ(  -13

اسبذ١ بٔ اسبظٔ بٔ عًٞ بٔ ضبُذ بٔ عًٞ بٔ َٛط٢ بؤ دعؿوش بؤ     -14

نشُذ بٔ عًٞ بٔ اسبظني بٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب فعًوِٝٗ ايظو٬ّ( فسوٞ    

 غا٥ب(.

ا١ُ٥٫ ػعشًا ٚنإ ايؼٝ  عبذ املوٓعِ   اَا١َاق٬ّ ايؼعشا٤ د ادي١  ادادتيكذ 

ْـٝبًا د نؼـ سكٝك١ ٖوزٙ ا٫ديو١   ٚانجشِٖ ايؼعشا٤  د طًٝع١ (1فايؿشطٛطٞ

 :َٓٗابعلًا سٝح ٜكٍٛ د َٛاكع َتؿشق١ ٚقذ ادسدت 

 

 

 

 

                                                           

 65ق فخايع٬َو١ ضبُوذ بواقش ايؼو    تشمجت سٝا٠ ايؼٝ  عبذ املٓعِ د نتابٓا طري٠ ا١ٜ ا  (1ف

   .80 -78ٚق
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 ادلٛ االواوٛ

 احتٗاج اخلمل لالواً

 ٛ  ات ؾوووش ٚا٫َاَوووات نوووايٓب

 

 (2فيًخًؿووووا٤ (1ف٫ؾتكوووواس ا٫ْوووواّ 

 ٚايووووزٟ تجبووووت ايٓبوووو٠ٛ ؾٝوووو٘  

 

 ثابوووووت د اَاَووووو١ ا٫ٚيٝوووووا٤  

 ؾٗووٞ عٓووذ ايتشكٝوول ْووٛع اَتووذاد 

 

 بووني عٗووذٜٔ َوؤ ٖووذ٣ ا٫َٓووا٤   

 يجبووٛت ايتهًٝووـ ٚايؼووشع بووام   

 

 َظوووتُش ؾوووِٝٗ يٝوووّٛ ايبكوووا٤    

 ٚاستٝوواز ايعبوواد َوؤ دٕٚ سٜووب   

 

 سذوووو١ بعووووذ خووووا  ا٭ْبٝووووا٤  

 ؾووووارا قٝووووٌ إ قووووشإٓ طوووو٘    

 

 سذوووو١ بعووووذٙ عًوووو٢ اسبٓؿووووا٤ 

 قًووت إ ايكوووشإٓ ٫ سٜوووب ؾٝووو٘  

 

 رٚ بطووووٕٛ ضبذٛبوووو١ بػؼووووا٤   

 ا قووذ سٛتوو٘ ٫خووت٬ف املعٓوو٢ مبوو  

 

 آٜوووو١ َوووؤ تؼوووواب٘ ٚخؿووووا٤    

 ٚايٓظووو  ؾٝووو٘ ا٫مجووواٍٚٚقوووٛع  

  

 ٚكووشٚب ايتأٜٚووٌ عٓووذ ايبٓووا٤    

 ٚطووووٛاٖا َوووؤ املكاؿووووذ نووووا  

 

 دًٗتٗوووووا َوووووذاسى ايعكووووو٤٬  

 ٜعًووِ ايشاطووخٕٛ بووايعًِ ؾٝٗووا   

 

 عٓوووذ تاًٜٚوووٗا َووؤ ايعًُوووا٤    

 َٚتووو٢ تٗتوووذ٣ ايعكوووٍٛ ملػوووض٣ 

 

 بعوووض اطوووشاسٙ بوووذٕٚ استكوووا٤  

 ؾٝوووو٘ ذبووووترٚمجٝووووع ايؿ٦ووووات  

 

 َوووؤ ضبوووول َٚبطووووٌ ا٫دعووووا٤ 

 ايتذظِٝ ٚازبورب ٚايكوذ  َجٌ اٌٖ  

 

 َوووووِٓٗ ٚطوووووا٥ش ازبٗووووو٤٬  س 

 ٚايووووزٟ قوووواٍ إ سب ايرباٜووووا   

 

   ٞ  ٜووورتا٣٤ يًعوووني بوووني املشا٥ووو

 
                                                           

   ا٫ْاّ: اشب٥٬ل.(1ف

   .136  ق 1سل ايٝكني ز(2ف
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  ِ  قوواٍ نووٌ َوؤ عٓووذ سبووٞ ٚاْووت

 

َُؼوووا٤   ٫ت   ؼوووا٤ٕٚ دْٚووو٘ َووؤ 

 ذ ا  تعًوووٛؾوووٛم اٜوووذِٜٗ ٜووو   

 

 ٚعًوو٢ ايعووشؾ قووا٥ِ باطوووتٛا٤    

     ِ  ٜٚلووٌ ا يوو٘ َوؤ ػووا٤ َووٓٗ

 

 ٖٚوووٛ ٜٗوووذٟ ملوووٓٗر ا٫ٖتوووذا٤  

 ٚٚدوووووٛٙ يشبٗوووووا ْووووواظشات   

 

 َووؤ ْعُووو١ ٖٚٓوووا٤ (1فشاتْاكووو 

 ٚطووووٛاٖا نووووا ٖووووِ ؾظووووشٖٚا  

 

 مبعووووإ دبووووشٟ َووووع ا٫ٖووووٛا٤  

 ٢ اشبوو٬ف د ايووزنش َووِٓٗ ؾتػؼوو 

 

 بعوووووذ ذبهوووووِٝ ؾاطوووووذ اٯسا٤ 

 صاغووٛا عوؤ ايشػوواد ابتػووا٤   سووني 

 

 ؾتٓووو١ بوووذٕٚ اسعوووٛا٤   شيعظووو 

 ًبوووٕٛ بعوووذ استذووواز ٖٚوووٛ ٜػ 

 

 باطوووٌ ؾٝووو٘ خـوووُِٗ بووواؾرتا٤  

 نوووٌ ٖوووزا ازبٗوووٌ ؾُٝوووا سوووٛاٙ 

 

 َووؤ عًوووّٛ َهْٓٛووو٘ بػطوووا٤    

ّ ؾُتووو٢ ٜػ   (2فتوووذٟ بوووذٕٚ اَوووا

 

 سذووو١ بعوووذ خوووا  ا٫ؿوووؿٝا٤    

 ؾٗوووٛ ؼبتووواز قُٝوووًا عاملوووًا ؾٝوووو   

 

 ووووو٘ ضبٝطووووًا بظووووا٥ش ا٫عبووووا٤   

 امجعووووٛا بووووإٔ عًٝوووواً   ٖٚووووِ 

 

 ٖوووٛ د ايوووزنش اعًوووِ ايعًُوووا٤ 

 ؾٗووووٛ اسبذوووو١ ايبًٝػوووو١ سكووووًا 

 

 يًوووٛس٣ بعوووذ خوووا  ا٫صنٝوووا٤   

 ا٠ د َجوووٌ ٖوووزا  ٚمجٝوووع اهلوووذ  

 

 سذووور بعوووذ طوووٝذ ا٫ٚؿوووٝا٤   

    ٞ  ؾٗوووِ ايٛاسثوووٕٛ عًوووِ عًووو

 

 (3فخووري٠ اشبًوول َوؤ بووين ايضٖووشا٤ 

  

  

                                                           

  ْاكشات: أٟ ْاعُات.( 1ف

  اَاّ: أٟ ٌٖ ميهٔ يإلْظإ إ ٜزٖب ّٜٛ ايكٝا١َ بذٕٚ اَاّ.تذٟ بذٕٚ ٜػ(2ف

   عبذ املٓعِ ايؿشطٛطٞ. 32-31ق 1ز ًَش١ُ اٌٖ ايبٝت (3ف
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 !قاعدٚ المطف

ٖوذ٣ ٜٗوذِْٚٗ ٜٚشػوذِْٚٗ إىل    ايًطـ ا٫هلٞ يعبادٙ بإ دعوٌ هلوِ أ٥ُو١    

 طشٜل اسبل ٚاشبري ٚايـٛاب ٚاْكارِٖ إىل دْٝا ايظعاد٠ د ايذاسٜٔ.

 

 ٚا٫َووواّ اهلوووادٟ ػوووعاع سػووواد 

 

 َوؤ بووين اهلووذ٣ ٚؾووٝض ؿووؿا٤    

  ٞ  ٚادوووب ْـوووب٘ بًطوووـ خؿووو

 

 يًرباٜووووا عًوووو٢ إيوووو٘ ايظووووُا٤ 

 بعووذ تبعٝووذِٖ عوؤ ايػووٞ ؾٝوو٘    

 

 يهوووٌ اٖتوووذا٤ ِٗ َوووع تكوووشٜب  

 اشب٥٬وول َٓوو٘ ؾٗووٛ يطووـ عًوو٢   

 

 ؾٝووو٘ تكلوووٞ َوووذاسى ايعكووو٤٬  

 اؽ٫ْتـوواف املعًووّٛ َوؤ نووٌ بوو 

 

 َتعوووووذ بوووووايعًِ ٚا٫عتوووووذا٤ 

 عٓوووذ سدع ايعوووذٚإ ؾٝووو٘ عوووو   

 

 ًلوعؿا٤ ٕ اشبًل ٚسؿوغ سكوٛم ي   

 شم ؾٝووَ٘ووع مجووع ايؼووٌُ املؿوو    

 

 َووا اطووتعًٛا َوؤ عذيوو٘ بًووٛا٤    

 عًوووِ تٗتوووذٟ اشب٥٬ووول ؾٝووو٘     

  

 َٚٓوووووعس يًعًوووووِ ٚايعًُوووووا٤  

 ل حبووووٚتكوووواّ اسبووووذٚد ؾٝوووو٘   

 

 ٚبووو٘ ٜظوووتكِٝ عوووذٍ ايكلوووا٤   

 ػووواد ا٫سنوووإ يًوووذٜٔ ؾٝووو٘   ٚ 

  

 سهاَٗوووا بأسطووو٢ بٓوووا٤  بعوووذ ا 

 ؾٝووو٪دٟ ازبٗووواد ٚا٫َوووش باملعوووو  

 

 ا٤سٚف د عٗوووووووذ خبوووووووري اد  

 رتى َٓوووو٘ ٚيووووٛ إ ا٫َوووواّ ٜوووو 

 

 دٕٚ ْـوووب يووو٘ عًووو٢ اسبٓؿوووا٤ 

ِ يتؿ   ؼوو٢ اشبوو٬ف َوؤ دٕٚ سهوو

 

 ؾٝوو٘ تكلوو٢ خـوو١َٛ اشبـووُا٤    

 ٛف ا٫سهووواّ تبطوووٌ نووواٚؿوووٓ 

 

 ٚسدت د ايؼووووووشٜع١ ايػووووووشا٤ 

 دٕٚ ؾتوووو٣ٛ بٗووووا ٚدٕٚ َكووووِٝ 

 

 بكلووووا٤ هلووووا َوووؤ ايؿكٗووووا٤   
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 ٚاؿوواب ا٫سنووإ يًووذٜٔ ْكووض 

 

 ا٤ٓووووببعووووذ تعطًٝووووٗا بوووو٬   

 ٢ ا٫ؿوو٬  ؾووِٝٗ ؾظوواداً عٚتووذا 

 

 (1فدٕٚ َووا َـووًض يععووِ بوو٤٬    

  

 االواً حفغ لمٍعاً

َـاسبِٗ ايذ١ٜٜٛٓ ٚا٫خش١ٜٚ ٜٚهٕٛ هلوِ  ؾٝ٘ ايٓاغ ٫بذ َٔ ٚدٛد اَاّ ٜش٣ 

 مبٓضي١ ا٫ب ايذٜين ايشٚسٞ ايعكا٥ذٟ ا٫خ٬قٞ.

 ٚطوووًِٝ ايعكوووٍٛ ؼبهوووِ قطعوووًا

 

 دٕٚ ػووووو بؿطووووش٠ ايعكوووو٤٬   

 إ سب ايعبووواد ٫ سٜوووب ٜكلوووٞ 

 

 يًرباٜوووووا باؿوووووًض ا٫ػوووووٝا٤  

 ؾٗوووٛ ٫بوووذ إ ٜكوووِٝ س٥ٝظووواً    

 

 هلوووووِ عاملوووووًا بهوووووٌ خؿوووووا٤ 

 ٜشػوووذ ايٓووواغ يًٗذاٜووو١ َٓووو٘   

 

 بعوووذ تعًوووِٝ طوووا٥ش ازبٗووو٤٬    

 ٜٚووووشد اشبوووو٬ف َووووِٓٗ ايٝوووو٘ 

 

 باتؿووووام َووووا بٝووووِٓٗ ٚايتكووووا٤  

 عوووووذٍٚذبوووووٌ املٓاصعوووووات ب   

 

 ايػشَوووا٤َٓووو٘ َوووا بوووني طوووا٥ش   

 ٚقظوووطًاَـوووًض يًشٝوووا٠ أَٓوووًا   

 

 َووووِٓٗ دٕٚ خٝؿوووو١ ٚاعتووووذا٤   

 ٜٓكوووز ايٓووواغ د املعووواد اتباعووواً  

 

 هلوووووذا٠ د اسظووووؤ ا٫قتوووووذا٤ 

 ميظووْٞٚعوواّ ايووذْٝا َووع ايووذٜٔ   

 

 ذ طووووٛاٙحبووووَظووووتكًُٝا ؾٝوووو٘  

 َٚتووو٢ ٜظوووتكِٝ اَوووش ايشعاٜوووا   

 

 (2فد مجٝوووع ايوووذْٝا بووو٬ اَوووشا٤  

  

                                                           

  .40 -13  ق 1ًَش١ُ اٌٖ ايبٝت ز(1ف

   .34-33  ق 1ز ًَش١ُ اٌٖ ايبٝت (2ف
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 ضٍٛ اهلل يف خمكْ

ٚايعباد َؤ دٕٚ اَواّ قا٥وذ َٛدو٘ ٫َوٛس ايوذٜٔ        طٓت ا  إ ٫ ٜرتى ايب٬د

   ٚايذْٝا ؾًٛ تشنت ٫ؿبشت سٝا٠ ايػاب.

 ِ  ٚاقوووش ازبُٗوووٛس بووواسبل َوووٓٗ

 

 ا٫ٚيٝوووا٤سوووني قوووايٛا د اَوووش٠   

 دوووشت د ايرباٜووواقوووذ عووواد٠ ا   

 

 َوووؤ قووووذِٜ شبووووا  ا٭ْبٝووووا٤  

 عٓذ قوبض ايوٓن ٜٓـوب يًخًول     

 

 ٚؿوووًٝا َووؤ خوووري٠ ا٫ٚؿوووٝا٤    

 ْٚووون اهلوووذ٣ ارا غووواب ابكووو٢  

 

 خًؿووووًا بعووووذٙ َوووؤ ايووووٛصسا٤  

 ٚعـوووٛس ايتووواسٜ  تؼوووٗذ سكوووًا 

 

 عُووووا٤د مجٝووووع املًووووٛى ٚايض  

 يٝع تبكو٢ ايوب٬د إ غواب عٓٗوا     

 

 بعووووذٙ بوووو٬ خًؿووووا٤  ًَووووو  

   ٍ  طووو١ٓ قوووذ دوووشت بػوووري صٚا

 

 ٚعٗوووووٛد َٛؿوووووٛي١ بايبكوووووا٤ 

 ٫ ؼبٝوووذ ايوووٓن د ايظوووري عٓٗوووا 

 

 ابووووذًا دٕٚ طووووا٥ش ا٫ؿووووؿٝا٤   

   ٞ  يووٝع تبكوو٢ طووذ٣ بػووري ٚؿوو

 

 اَوووو١ اسبٓؿووووا٤  عٓوووو٘ خًؿووووًا 

 َوووع إ ايؼوووشع املكوووذغ َٓووو٘  

 

 َظووووتُش ايبكووووا٤ دٕٚ اْكلووووا٤ 

 ؾٗوووٛ ٫بوووذ إ ؽبًوووـ ؾوووِٝٗ     

 

 ا٫َٓووووا٤سذوووو١ بعووووذٙ َوووؤ   

 ٜعًووووِ ايٓوووواغ طوووو١ٓ ٚنتابووووًا 

 

 باهلووذ٣ عٓووذ دًٗووِٗ بايكلووا٤    

 ٜٚكوووش ايٛدوووذإ ْكووو٬ً ٚعكووو٬  

  

 (1فَجووٌ ٖووزا د طووري٠ ايعكوو٤٬    
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 االِىاه ذلاه

٫ ميهٔ   تعاىل إ ٌُٜٗ عبادٙ بذٕٚ َشػذ   قا٥ذ ساػو٢   ٚايوـ ساػو٢    

 ؾًٛ تشنٗا يزٖب اسبٝا٠ ٫غًب ايٓاغ طذ٣.

 ايرباٜوووواٚضبوووواٍ عًوووو٢ ايوووو٘  

 

 خوووا  ا٭ْبٝووووا٤ بعوووذ اسطووواٍ    

 ٚثبووٛت ايتهًٝووـ يًخًوول َٓوو٘   

 

 ٚبكوووا٤ ا٫سهووواّ طوووٍٛ ايبكوووا٤  

 إ ٜكوووش ا٫ُٖووواٍ يًخًووول َٓووو٘ 

 

 ٖٚووووٛ اَووووش ضبكوووول ا٫ْتؿووووا٤  

 ؾٗووووٛ ٫بووووذ إ ٜكووووِٝ ٚؿووووًٝا 

 

 هلووووِ بعووووذ خووووا  ا٫صنٝووووا٤   

 ٜشػووذ اشبًوول قاطعووًا نووٌ عووزس    

 

 يًرباٜووووووا حبذوووووو١ بٝلووووووا٤  

 ٚضبوووواٍ عًوووو٢ ْوووون سهووووِٝ    

 

 َشطووووٌ َٓوووو٘ د بووووين سووووٛا٤ 

 إ تبكووو٢ طوووذ٣َّ مجٝوووع ايرباٜوووا  

 

 بعوووذ ؾكذاْووو٘ بػوووري اٖتوووذا٤    

 تاسنووووًا يًعبوووواد َٓوووو٘ نتابوووواً   

 

 را ٚدوووووٛٙ َظوووووتٛس٠ بوووووشدا٤  

    ٞ  ٖٚووٛ د غاٜوو١ ايتؼوواب٘ ٜهظوو

 

 َووؤ ثٝووواب ا٫مجووواٍ أٟ نظوووا٤  

 نووٌ ػووخف ميٝووٌ َٓوو٘ ملعٓوو٢    

 

 ُووووو٬ً ؾٝووووو٘ قاؿوووووش اٯسا٤ عَ 

 ٖٚوووٛ يًخًووول ٫ ٜكوووِٝ س٥ٝظوووًا  

 

 بعووووذٙ عاملووووًا بهووووٌ خؿووووا٤    

 ٜشدووع ايٓوواغ د اشبوو٬ف ايٝوو٘    

 

 داَعووووًا مشًووووِٗ خبووووري يكووووا٤  

 َووع إ ايتهًٝووـ د اشبًوول بووام   

 

 ا٤ثابووووت ؾووووِٝٗ بػووووري اْتؿوووو 

 َٚتووو٢ تووو٪َٔ ايعكوووٍٛ بٗوووزا   

 

 (1فٖٚووٛ ْكووض سبهُوو١ اسبهُووا٤   
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 لٗظ لمخمل اختٗاز االواً

شعو١ اٚ ا٫ْتخابوات اٚ سبظوب٘ ْٚظوب٘ اٚ     ٫ ؽبشز بايكا٫َاّ املؿرت  ايطاع١ 

ٖٞ عٔ طشٜل سطٛي٘ ٫ٕ تعني بٓف ا٫يع٬قت٘ َع ؾ٬ٕ اٚ ؾ٬ٕ. بٌ ا٫َا١َ 

ا٫َاّ املٓـٛب َٔ قبٌ ا  تعاىل ٜكوِٝ سوذٚد ا    ٜٚكوّٛ اعٛدواز ايٓواغ      

 ٜٚتهًـ َا ٜتهًـ َِٓٗ.

 

 قوووذغ َٚكووواّ ا٫َووواّ َٓـوووب

 

  َ  ٞ ايعووو٤٬نُكووواّ ايوووٓن طوووا

 ؾهُوووا ٫ ػبوووٛص ْـوووب ْووون    

 

 ا٫ْبٝوووا٤يًرباٜوووا َووؤ طوووا٥ش    

   ٞ  ابوووذًا ٫ ػبوووٛص ْـوووب ٚؿووو

 

 هلووووِ َوووؤ اَاثووووٌ ا٫ٚؿووووٝا٤ 

 بعووذ دٗووٌ َووِٓٗ مبوؤ ٖووٛ اٚىل  

 

 ؾٝوو٘ سكووًا َوؤ طووا٥ش ايش٩طووا٤     

 امسوو٢ٚقـووٛس عوؤ عًُوو٘ ٖٚووٛ   

 

 اؾكووووًا َوووؤ َووووذاسى ازبٗوووو٤٬ 

 َوووع إ ا٫ٖوووٛا٤ ػوووت٢ ٚػبوووشٟ 

 

 نوووٌ ؾوووشد َوووِٓٗ َوووع ا٫ٖوووٛا٤ 

 ؾُتوو٢ ٜـووًض اؿووطؿا٤ ايرباٜووا    

 

 بعووووذ ٖووووزا خبووووري اؿووووطؿا٤  

 

 

 

 ٚديٝووٌ ايٛدووذإ ٜؼووٗذ ؿووادقاً  

 

 ٚعٝاْوووووًا د طوووووري٠ اشبًؿوووووا٤  

 ُوووا ٜعضيوووٕٛ َووؤ ْـوووبٛٙ  سٝٓ 

 

 بعووذ نووٌ ايٛثووٛم َوؤ اَووشا٤     

 يعٗوووٛس ا٫غووو٬ط ؾُٝوووا استوووأٚٙ 

 

 َوؤ ؿووٛاب ٖٚووِ َوؤ اشبووربا٤   

    ِ  نووٌ ٖووزا ازبٗووٌ بووا٫َش َووٓٗ

 

 َتٓوووا٥ٞٚايتٓوووا٥ٞ عووؤ ٚاقوووع   

 ٚػوووشٚط ا٫َووواّ َٓٗوووا ٚدٛبوووًا    

 

 عـووو١ُ عووؤ قبوووا٥ض ا٫خطوووا٤  

 ٖٚووٞ ضبذٛبوو١ عوؤ اشبًوول طووشاً   

 

 دٕٚ سب ايعبوووواد بعووووذ اشبؿووووا٤ 

 



655 
 

 ؾاختٝووووواس ا٫َووووواّ   سكووووواً  

 

 ٚسوووووذٙ دٕٚ طوووووا٥ش اسبٓؿوووووا٤ 

 عووامل ايػٝووب ٚايؼووٗاد٠ ٚايعكووو   

 

 (1ف قلوووا٤ووووٌ بٗوووزا ٜكلوووٞ ا  

  

 غسٔط االواً

َٔ دٕٚ قٌٝ اٚ ػش أّ ٖٓاى ػشٚط عذٜذ٠ ٫بذ َؤ  ٌٖ ميهٔ تٓـٝب ا٫َاّ 

تٛؾشٖا. ارا ا تٗذ فاسبانِ ايؼشعٞ( ٫ ٜـض ا٫ بتٛؾش عذ٠ ػشٚط ؾٝ٘ ْاٖٝو 

 عٔ َٓضي١ ا٫َاّ املٓـب َٔ قبٌ ا  تعاىل.

 ٚػووووشٚط ايووووٓن ٫بووووذ ؾٝوووو٘  

 

 باسظوووؤ اطووووتٝؿا٤   تووووٛؾ٢إ  

 عـووو١ُ توووشأ املعاؿوووٞ ٚتٓوووأ٣  

 

 تٓووا٥ٞؾٝوو٘ عٓٗووا بايووزات اقـوو٢  

 ؾٗووٛ يووٛ نووإ ؾوواع٬ً يًخطاٜووا     

 

 اْهوووشٚا َٓووو٘ طوووا٥ش ا٫خطوووا٤   

 ٚدؿوووٛٙ َٚوووا اطوووتذابٛا ايٝووو٘   

 

 ْٚوووأٚا عٓووو٘ بعوووذ ٖوووزا ازبؿوووا٤ 

 ٖٚووووٛ ٫بووووذ إ ٜهووووٕٛ حبوووول  

 

 اعًووِ ايٓوواغ َوؤ بووين سووٛا٤     

 سٝووح ؾووِٝٗ يووٛ نووإ اعًووِ َٓوو٘  

 

 د ايكلوواٜا ٫ستادوو٘ د ايكلووا٤   

 تووووذٟ عًٝوووو٘ اَاَووووًاَٚتوووو٢ ٜػ 

 

 اسوووول با٫قتووووذا٤ٖٚووووٛ َٓوووو٘  

 ٚمجٝووع ايـووؿات ٜظووبل ؾلوو٬ً    

 

 ع٬ٖووووا طووووٛابل ايؿلوووو٤٬  ب 
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 (عمّٗي الطالً)اواوٛ االٟىٛ االثٍٜ عػس 

 (1)ٌطب إىل عمي اهلدٝ زمحْ اهلل      

  ِ  اسبُوووووذ   بووووواس٨ ايٓظووووو

 

   ِ  َكوووذس ايوووشصم قاطوووِ ايكظووو

 ايٛاسوووذ املادوووذ املؿوووٝض عًووو٢ 

 

 عبووووادٙ َوووؤ طووووٛابؼ ايووووٓعِ 

  ٕ  ْعُتوووو٘ سب تٛايووووت ؾٓووووٛ

 

 ِٜنُوووا تٛايوووت ٖٛاطوووٌ ايوووذ  

 عبُوووووذٙ ػوووووانشٜٔ اْعُووووو٘   

 

    ِ  سٝوووح ٖوووذاْا يذٜٓووو٘ ايكوووٝ

 ٚاسطوووووٌ املشطوووووًني قاطبووووو١  

 

 بهتبوووو٘ سذوووو١ عًوووو٢ ا٫َووووِ 

 ٚاْبعووووح املـووووطؿ٢ ٚؾلووووً٘ 

 

  ِ  بأؾلووٌ ايهتووب اػووشف ايهًوو

 ضبُوووذ خوووري َووؤ طوووع٢ ٚدعوووا 

 

 ض بٝتووووًا بهعبووو١ اسبووووشّ ؿوووب ٚ 

 ؿوو٢ً عًٝوو٘ ا٫يوو٘ َووا صٖووشت     

 

 د دسوو٢ ايعًووِػووٛابو ايووٓذِ  

 ثوووِ عًوووٞ املشتلووو٢ ٚصٚدتووو٘  

 

  ّ  ٚابٓٝووو٘ ثوووِ ا٫َووواّ رٟ اسبوووش

   ِ  ثووِ عًووٞ بوواقش ٚدعؿووش ٚنوواظ

 

   ِ  ثوووووِ ايشكوووووا رٟٚ اهلُووووو

    ٔ  ثوووِ ابٓووو٘ ٚايتكوووٞ ٚاسبظووو

 

    ِ  املظووُّٛ ثووِ ا٫َوواّ رٟ ايعًوو

    ٔ  ايكوووا٥ِ ايعوووادٍ ا وووذد دٜووو

 

 املـوووطؿ٢ اشبوووري طوووٝذ ايٓظوووِ 

 َوؤ ميوو٤٬ ا٭س  بعووذَا ٦ًَووت  

 

 ٚايعوووذٍ خوووري َكتظوووِبوووازبٛس  

   ِ  ٖووِ عـووُيت د ايووٛس٣ ٫ْٗوو

 

    ِ  خوووري قوووشٜٔ ٚخوووري َعتـووو
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 طووووٌٗ ٜٚظووووش يٓووووا يكووووا٤ِٖ

 

   ِ  د دٓووو١ اشبًوووذ بووواس٨ ايٓظووو

 ٚاغؿووووش يٓووووا طوووو٦ٝاتٓا ٚقٓووووا  

 

 ٖووووٍٛ عووووزاب ازبشووووِٝ ٚا٫مل 

  

(عمّٗي الطالً)اواوٛ االٟىٛ االثٍٜ عػس 
(1) 

 يعًٞ بٔ اهلٝـِ        

 ٚايهووشّاسبُووذ   رٟ ا٫ؾلوواٍ  

 

   ِ  سب ايرباٜووا ٚيووٞ ايطووٍٛ ٚايووٓع

 أبووذا ؿووٓاٜع٘ َوؤ غٝووب قذستوو٘   

 

   ِ  تضٖوٛ بووذاٜعٗا نوايشٚ  د ايووذٜ

 ػبووشٟ نايهوو٘ طووًطإ سهُتوو٘     

  

 َووا ػووا٤ ؽبشدوو٘ خًكووًا َوؤ ايعووذّ  

 اْعووش إىل ايكبوو١ اشبلووشا٤ عايٝوو١   

 

    ِ  قذ صاْٗا ا٫ظبوِ ايضٖوشا٤ د ايعًو

 ٚاْعش إىل ا٭س  ؾٛم املوا٤ طاؾٝو١   

 

  ِ  ضبؿٛظوو١ بايشٚاطووٞ ايؼووِ ٚا٫َوو

 أَا تش٣ ػخـوو املُٝوٕٛ ابذعو٘    

 

     ِ  َٔ ْطؿو١ َهٓوت د ظًُو١ ايوشس

 

 

 ْؿظووًا عذٝبووًا بوو٬ عٝووب تعوواٚسٙ 

 

 قووذًا مجوو٬ًٝ َهووني ايظووام ٚايكووذّ   

 ؾايٛدوو٘ ٚايعووني ٚا٫رْووإ ظوواٖش٠  

 

  ِ  ٚايكًب ٚايشٚ  ٚا٫سؼا٤ د ظًو

َّوو   ٢ سًٝووـ ايعكووٌ َووّذنشؾٝٗووا د

 

ِ   ٖزا اسبُِٝ    أيٝوـ ايٓطول ٚايهًو

 ٖوووزا َشتوووب اؾعووواٍ َٝظوووش٠    

 

 ٖووووزا َؿووووتض طبووووضٕٚ َٚتهووووتِ 

 عشؾإ ضبض ايكٍٛ د ػوشف بٖزا  

 

 ٖووزا بتٛسٝووذ سب ايعووشؾ د ْعووِ 

 طووبشإ َٓؼوو٦ٗا طووبشإ َبووذعٗا 

 

   ِ  اعذووب ؿووٓعت٘ د نووٌ رٟ سقوو

 اختٝاس َؤ خًكو٘ َوا ػوا٤ َكتٓٝواً      

 

  ِ  ستوو٢ تعوواٍ سؾٝووع ايؼووإٔ ٚايعًوو

                                                            

   .279-278  ق 1َٓاقب بٔ ػٗش آػٛب   ز (1ف
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 سطووٍٛ ا  طووٝذْاٚاختوواس َووِٓٗ 

 

 ضبُوووذًا اؾلوووٌ ا٫سٝوووا٤ ٚايٓظوووِ 

 دعًووت َٓاؿووب٘ عووضت َٓاطووب٘    

 

 ؾاسوووت اطاٜبووو٘ د اسبوووٌ ٚاسبوووشّ 

 ؿوو٢ً عًٝوو٘ ايوو٘ اشبًوول َتـوو٬ً   

 

ِ    َا اٌْٗ    ٚبوٌ عًو٢ ايكٝعوإ ا٫نو

ـ      ثِ ايـ٠٬ ع٢ً َؤ بعوذٙ خًو

 

 ِٓعٓوووو٘ اشبًٝؿوووو١ ناطووووش ايـوووو 

     ٞ  اخٛ ايشطوٍٛ أَوري املو٪َٓني ٚيو

 

ِ ا  خوووووري    عبووووواد ا  نًوووووٗ

 ثووِ ايـوو٠٬ عًوو٢ ظبووٌ يوو٘ ؾطوؤ 

 

     ِ  اعين بو٘ اسبظؤ املختواس رٟ اهلُو

 ذغثِ ايـو٠٬ عًو٢ ظبوٌ يو٘ ْو      

 

    ِ ِ  اعين اسبظوني نوشِٜ اشبوٝ  ٚايؼوٝ

 ثِ ايـ٠٬ ع٢ً صٜؤ ايعبواد سكوا    

 

  ِ  اعووين عًٝووًا عًوو٢ ايؿلووٌ ٚاشبووٝ

 ثِ ايـو٠٬ عًو٢ املعـوّٛ باقشْوا     

 

  ِ  ضبُوووذ بووؤ عًوووٞ طوووٝذ ا٫َووو

 ايـو٠٬ عًو٢ املوأٍَٛ دعؿشْوا    ثِ  

 

     ِ  ايـادم ايطواٖش اشبوايٞ َؤ ايوتٗ

 ثِ ايـ٠٬ ع٢ً املٓـٛق ناظُٓا 

 

 ايهاظِ ايػٝغ غوٝغ اشبٝوٌ ٚاشبوذّ    

 ثِ ايـو٠٬ عًو٢ املعًوّٛ طوٝذْا     

 

 اؾغ يًزَِعًٞ بٔ َٛط٢ ايشكا اسب 

 ثووِ ايـوو٠٬ عًوو٢ ايـووذس ايتكووٞ 

 

    ِ  ضبُوووذ بووؤ عًوووٞ عوووامل ؾٗووو

 كووٞايٓثووِ ايـوو٠٬ عًوو٢ بووذس    

 

    ِ  ظبووٌ ايتكووٞ اَوواّ اشبًوول ضبتؼوو

  ٔ  ثِ ايـ٠٬ ع٢ً َعـَٛٓا اسبظو

 

 َاّ ايطوواٖش اسبووشّٚاد ايووزايضنووٞ  

 ثووِ ايـوو٠٬ عًوو٢ املٗووذٟ قا٥ُٓووا 

 

ِ ضبُذ بٔ اسبظؤ ايهؼواف يًػ     ُو

 عًووووِٝٗ ؿووووًٛات ا  صانٝوووو١  

 

   ِ  َا ؾاصت املظه١ ايوزخشا٤ د ايًُو
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 ‡ االواً عم٘ بَ أب٘ طالب

 .(1فؾاط١ُ بٓت اطذ بٔ ٖاػِ بٔ عبذ َٓاف بٔ قـٞٚايذت٘: 

دت٘: بٝت ا  اسبشاّ   اْؼل هلا دذاس ايهعب١ ٚدخًت ؾٝو٘ ٚبعوذ   ٫ضبٌ ٚ

 ٖا املباسى.ذٝث١ اٜاّ خشدت ٚذبٌُ بني ٜذٜٗا ٚيث٬

 :شٔجاتْ

 .šذلىد بَ عبد اهلل فاطىٛ بٍت  -1

 :أالدِا

 اسبظٔ بٔ عًٞ فايظبط(. -

 اسبظني بٔ عًٞ فايؼٗٝذ(. -

 .(2فبٓت عًٞ فايهرب٣( صٜٓب -

 .(3ف٣( املهٓا٠ بأّ نًجّٛشصٜٓب بٓت عًٞ فايـػ -

 .(4فابظٔ بٔ عًٞ فايظكط( -

 

 

                                                           

  أبٞ اسبظٔ ضبُذ بٔ أبٞ دعؿش ايٓظاب   ذبكٝل  31ْٚٗا١ٜ ا٫عكاب   ق تٗزٜب ا٫ْظاب(1ف

  ضبُذ ناظِ.

  .16ٚا١ُ٥٫   ق hصٚدات ايٓن (2ف

     سظني ايؼانشٟ. 13  ق 2  م 3املـطؿ٢ ٚايعرت٠ عًٞ بٔ أبٞ طايب   ز(3ف

   اهلذّٛ ع٢ً داس ايشطاي١ سظني ٖادٟ ايكشػٞ.(4ف
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ثعًبو١ بؤ   ظ١ًُ بٔ عبٝوذ بؤ   َبٔ قٝع بٔ  خٕلٛ بٍت جعفس -2

١ بٔ زبِٝ بٔ ؿوعب بؤ عًوٞ    ٝؿٔ ثعًب١ بٔ ايذ٩ٍ بٔ سٜٓشبٛع ب

 ٌ توزنش بعوض املـوادس بوإٔ ضبُوذ بؤ اسبٓؿٝو١         .(1فبٔ بهش بٔ ٚا٥و

 (2فٚايكظِ ا٫خش تكٍٛ اسبٓٝؿ١

 أالدِا:

فابٔ اسبٓؿ١ٝ( يكوب بوابٔ    ‡ضبُذ بٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب  -

 ١ نشا١َ ٫َ٘ خٛي١ ٫ٚطشتٗا ٚضبُذ ريو ايبطٌ ايؼذاع.......ٝؿاسبٓ

ايعبوذ بؤ   ري بؤ  ٜٚكاٍ اّ سبٝب بٓوت سبٝعو١ بؤ حبو     الصّباٞ -3

ؼِ بٔ بهش بؤ  بٔ عتب١ بٔ طعذ بٔ صٖري بٔ دبٔ اسباسخ عًك١ُ 

بٔ قاطط بؤ ٖٓوب    بٔ تػًب بٔ ٚا٥ٌ سبٝب بٔ عُشٚ بٔ عجُإ

قـ٢ بٔ دع٢ُ بٔ دذ١ًٜ بٔ اطذ بٔ سبٝع١ بٔ ْوضاس بؤ َعوذ    بٔ 

 .بٔ عذْإ

 أالدِا:

 hعُش بٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب  -

hسق١ٝ بٓت عًٞ بٔ أبٞ طايب  -
 .(3ف

                                                           

   .32  قتٗزٜب ا٫ْظاب ْٚٗا١ٜ ا٫عكاب (1ف

   .32; ٚتٗزٜب ا٫ْظاب ْٚٗا١ٜ ا٫عكاب ق 14ق 2م 3املـطؿ٢ ٚايعرت٠ ز (2ف

   .14  ق 3املـطؿ٢ ٚايعرت٠ عًٞ املشتل٢   م َٛطٛع١(3ف
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بٔ سبٝع١ بٔ ايٛسٝذ بٔ نعب بٔ  (1ففاطىٛ بٍت حصاً بَ خالد -4

عاَش بٔ ن٬ب بٔ سبٝع١ بٔ عاَش بٔ ؿعـ١ بٔ َعاٜٚو١ بؤ بهوش    

 بٔ ٖٛصإ.

           أالدِا:

 .‡ايعباغ بٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب  -

 .‡دعؿش بٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب  -

 .‡عبذ ا  بٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب  -

 .‡عجُإ بٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب  -

ؾاط١ُ تًكب فبأّ ايبٓني( َٚا ادساى َا أّ ايبوٓني. ٫ ٜظوعين إ ارنشٖوا    

بٗزٙ ايظطٛس ايل١ًٝ٦ إ ػا٤ ا  طٛف ْؿشد هلا نتابًا خاؿًا. ناْت أّ ايبوٓني  

مبٓضيو١ ا٫ّ ٚا٫خوت دًوتِٗ     ي٬َاَني اسبظٔ ٚاسبظني ٚايظٝذ٠ صٜٓب 

١ٝ ٚايؿوذا٤ ٚايعطوـ   بكًبٗا ايهبري ايزٟ صسع نٌ بزٚس اشبري ٚابب١ ٚايتلش

ٚبوني ا٫ٚدٖوا ػوٗذا٤ ا٫طو٬ّ      šٚاسبٓإ بني ا٫ٚد ايظٝذ٠ صٖشا٤ ايبتٍٛ 

 فعًِٝٗ اؾلٌ ايـ٠٬ ٚايظ٬ّ(.

ٖزا ٜذٍ ع٢ً َذ٣ عؿتٗا ٚػشؾٗا ٚاخ٬ؿٗا ٚتلوشٝتٗا ي٬َواّ عًوٞ    

( ايظو٬ّ  اًُٝٗو ٫ٚ٫ٚدٙ. أّ ايبٓني ثهًت مبـاب ا٫َاَني ازبًوًٝني فع  ‡

 . دٖا ا٫سبع١انجش َا ثهًت با٫ٚ

 طٝذ٠ ؾاك١ً د١ًًٝ َ٪١َٓ.   امساٞ بٍت عىٗظ اخلجعىٗٛ -5

                                                           

   .337يباب ا٫ْظاب ٚا٫يكاب ٚا٫عكاب   ق(1ف
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 :أالدِا

 .(2فبٔ أبٞ طايب (1فؼب٢ٝ بٔ عًٞ -

ٚقٌٝ: َظعٛد  (3فبٔ خايذ ايٓٗؼًٞ طايٓٗؼ١ًٝص لٗمٜ بٍت وطعٕد -6

 :‡اس   ٚيذت ي٬َاّ عًٞ عِ بٔ اأَ ٚيذ خج

 .‡أبٛ بهش بٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب  -

 .‡عبذ ا  بٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب  -

هلوا ايـوٗبا٤ أّ    (4فبٔ دعؿش ٜكاٍ عبذ ا  ‡تضٚدٗا بعذ ا٫َاّ عًٞ 

 .‡عُش بٔ عًٞ 

جكؿٞ ٚعوش٠ٚ نوإ َؤ س٩طوا٤     بٔ َظعٛد اي أً ضعٗد بٍت عسٔٚ -7

 .(5فايعشب ٚنإ ٜظهٔ ايطا٥ـ

 

                                                           

   .18  ق تٛد د سٝا٠ ابٝ٘ ٫ٚ عكب ي٘ ْك٬ً عٔ صٚدات ايٓن ٚا١ُ٥٫ (1ف

   .18  ق ٚا١ُ٥٫  hصٚدات ايٓن (2ف

  ْك٬ً عٔ ْٗور ايب٬غو١ َٚٓاقوب بؤ ػوٗش       336يباب ا٫ْظاب ٚا٫يكاب ٚا٫عكاب   ق(3ف

  اػٛب.

أّ أبوٞ   ‡نزا د مجٝع ايٓظ  ٚقذ خًط ٖٓا بُٝٓٗا   سٝح إ ي٢ًٝ صٚدو١ اَوري املو٪َٓني    (4ف

بين تػًب ٜكاٍ هلوا   امسٗا طب١ٝ َٔ ‡بهش ٚعبذ ا    ٚايـٗبا٤ ايضٚد١ ا٫خش٣ ٫َري امل٪َٓني 

ني ايتُوش ٖٚوٞ أّ عُوش ٚسقٝو١     فايـٗبا٤( طبٝت د خ٬ؾ١ أبٞ بهش ٚاَاس٠ خايذ بٔ ايٛيٝذ بع

ٜٚكاٍ هلا ايـٗبا٤ إىل آخش٠ ٚطب١ٝ ٖزا ؽبتِ ايه٬ّ عٓذ عبذ ا  بٔ دعؿش   ثِ ٜبتذأ نزا: ؾع٢ً 

   .336  ْك٬ً عٔ يباب ا٫ْظاب ٚا٫يكاب ٚا٫عكاب   ق

   .337اب ٚا٫يكاب د ا٫عكاب   قيباب ا٫ْظ(5ف
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 أالدِا:

 .‡أّ اسبظٔ بٓت عًٞ بٔ أبٞ طايب  -

‡س١ًَ ايهرب٣ بٓت عًٞ بٔ أبٞ طايب  -
 .(1ف

 .(2ف١َٝ ٚقٌٝ أّ َظعٛد املخض١َٝٚساٚقٌٝ اَُٗا أّ ػعٝب ايذ

نإ خايذ بٔ ايٛيٝذ طباٖا َٔ اٌٖ ايشد٠   ؾاػرتٖا ا٫َواّ   عمبٛ.ث -8

 .(3فٚاعتكٗا ٚتضٚز بٗا ‡عًٞ 

 :آَٗ ي٘. ٚقٌٝ: خٕلٛ بٍت ٖسبٕع -9

 أالدِا:

 عُش ا٫ؿػش بٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب. -

 .(4فضبُذ ا٫ٚطط بٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب -

بٓوت أبوٞ ايعواق     hصٚدو١ سطوٍٛ ا     اواوٛ بٍتت شٍٖتب   -10

 ي٘ َٓٗا: šتضٚدٗا بعذ ؾاط١ُ ايضٖشا٤ 

‡عبذ ايشدٔ بٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب  -
 .(5ف

 

 

                                                           

   .18  ق ٚا١ُ٥٫  hصٚدات ايٓن (1ف

   .14  ق 2  م 3َٛطٛع١ املـطؿ٢ ٚايعرت٠ عًٞ املشتل٢   ز(2ف

   .336يباب ا٫ْظاب ٚا٫يكاب د ا٫عكاب   ق(3ف

   .336يباب ا٫ْظاب ٚا٫يكاب د ا٫عكاب   ق(4ف

   .337يباب ا٫ْظاب ٚا٫يكاب د ا٫عكاب   ق(5ف
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 .(1فرلبأٚ بٍت اوسئ الكٗظ بَ عدٙ الهمبٗٛ -11

 ٚيذت ي٬َاّ عًٞ بٓتًا ٚاسذ٠ َٚاتت ؿػري٠.

ٖٚؤ:  ػت٢ مل ٜتٝظوش َعشؾو١ امسوا٤ اَٗواتٗٔ      ٫َٗات بٓاتٖٓاى  -12

و أّ ٖاْٞ   أّ ايهشاّ   مجاْو١    صٜٓب ايـػش٣   ٚسق١ٝ ايـػش٣ْؿٝظ١ 

 .(2ف  خذػب١ ٚؾاط١ُ ٘املهٓا٠ أّ دعؿش   اَا١َ   أّ ط١ًُ   َُْٝٛ

 املصطفٜ ٔالعرتٚ

ٚصٜٓب  (3ف/ سظٔ   سظني   صٜٓب   ابظٔ šابٓا٤ ؾاط١ُ ايضٖشا٤  -1

 بأّ نًجّٛ. (4فايهرب٣ املهٓا٠

 ايـٗبا٤ فأّ سبٝب( / عُش   ٚسق١ٝ. -2

  ؾاط١ُ بٓت سضاّ فأّ ايبٓني( / ايعباغ   دعؿش   عجُإ   عبذ ا .     -3

 امسا٤ بٓت عُٝع / ؼب٢ٝ   عٕٛ. -4

 ي٢ًٝ بٓت َظعٛد / ضبُذ ا٫ؿػش امله٢ٓ ابا بهش   ٚعبذ ا . -5

 أّ ٚيذ فداس١ٜ( / خذػب١   أّ ٖاْٞ   ١َُْٛٝ   ؾاط١ُ. -6

١َٝ ٚقٝوٌ أّ طوعٝذ ٚقٝوٌ أّ َظوعٛد / أّ اسبظؤ        ساب ايذأّ ػعٝ -7

 س١ًَ.

                                                           

   .19  ق ٚا١ُ٥٫  hصٚدات ايٓن (1ف

   مل ٜزنش امل٪يـ أٟ َـذس يهتاب٘. – 19  ق ٚا١ُ٥٫  hصٚدات ايٓن (2ف

   اهلذّٛ ع٢ً داس ايشطاي١   سظني ٖادٟ ايكشػٞ.(3ف

   .13ب   ق2  م 3َٛطٛع١ املـطؿ٢ ٚايعرت٠ عًٞ املشتل٢   ز(4ف
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بٓات ٫َٗات ػت٢ / ْؿٝظ١ ٚصٜٓب ايـػش٣ ٚاّ ط١ًُ ٚاّ ايهوشاّ   -8

 ٚمجا١ْ.

 خٛي١ بٓت دعؿش / ضبُذ بٔ اسبٓؿ١ٝ. -9

‡ؾٗ٪٤٫ ا٫ٚد ا٫َاّ عًٞ بٔ أبٞ طايب 
 .(1ف

ٓاقوب عؤ   ْكٌ ؿاسب نتاب املـوطؿ٢ ٚايعورت٠ قواٍ: ٚقوذ سٟٚ د امل    

ا ٜضٜذٕٚ ع٢ً ( مخظ١ ٚعؼشٕٚ   ٚسمب‡فا٫َاّ عًٞ  ايؼٝ  املؿٝذ. إ ا٫ٚد

 .(2فريو إىل مخظ١ ٚث٬ثني

طووبع١  قوواٍ ايؼووٝ  املؿٝووذ صبُووٛع ا٫ٚد ا٫َوواّ اَووري املوو٪َٓني    

 .(3فٚعؼشٕٚ

 )عمّٗىا الطالً(االواً احلطَ بَ عم٘ بَ أب٘ طالب 

 نٓٝت٘: أبٛ ضبُذ.

 hاٚؿاؾ٘: دٕٚ ايطٌٜٛ ٚؾٛم ايشبع١   مج٬ًٝ   اػب٘ ايٓاغ بشطٍٛ ا  

 .(4فٔ يبع ايطًٝظإنٖٚٛ  ٚايهتِ   ٚنإ ؽبلب باسبٓا٤

بٜٛع ي٘ ّٜٛ ا٫سذ ايتاطع عؼش َٔ طػوٗش سَلوإص   ٚقٝوٌ د ايجواْٞ     

 ٚايعؼشٜٔ َٔ طػٗش سَلإص ط١ٓ اسبعني يًٗذش٠.

                                                           

  .14 -13  ق 2  م 3َٛطٛع١ املـطؿ٢ ٚايعرت٠ عًٞ املشتل٢   ز(1ف

   .14  ق 2  م 3َٛطٛع١ املـطؿ٢ ٚايعرت٠ عًٞ املشتل٢   ز(2ف

  ضبُذ بٔ ضبُذ بٔ ايٓعُإ ايعهربٟ ايبػذادٟ املًكب بايؼٝ  املؿٝذ. 186ا٫سػاد  ق(3)

   .339يباب ا٫ْظاب ٚا٫يكاب ٚا٫عكاب   ق(4ف
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بكوٞ َؤ املٗوادشٜٔ ٚا٫ْـواس      اٌٖ اسبٌ ٚايعكذ َٚٔ : باٜع٘وباٖعتْ

 َٚٔ ْهٌ َٔ بٝع١ ا  طٛعًا ا٫ َٔ نإ بذَؼل.

َذ٠ ٫ٜٚت٘: مخظ١ اػٗش طخإ بو٘ اؿوشاب٘ َٚوايٛا إىل َعاٜٚو١ بؤ أبوٞ       

طؿٝإ ٚيزيو اكطش إىل عكذ َعاٖذ٠ بٝٓ٘ ٚبني َعا١ٜٚ ٚيهؤ ا٫خوري ْهوٌ    

جبٝؼو٘ نوا دؾوع    دِ عًو٢ املذٜٓو١ املٓوٛس٠    اٚمل ًٜتضّ بٌ خشم املعاٖذ٠ ٚاخز ٜٗ

ازبشا  بٔ طٓإ ططعٓ٘ص سَاٙ خبٓذش ٚقٌٝ: مبكوٍٛ د ؾخوزٙ سوني طًبوٛا َٓو٘      

 .يذَا٤ املظًُني  سؿعًااملعاٖذ٠  اَل٢شدٚٙ ؾًُا اؾ ا٫َإ

 .(1فْكؽ خار٘: فا  انرب ٚب٘ اطتػٝح(

اَش َعا١ٜٚ ٚايٞ املذ١ٜٓ طعٝذ بٔ ايعاق ست٢ طكاٙ ايظِ َع  غّادتْ:

 .َظًَُٛا ‡طعذ بٔ أبٞ ٚقاق ٚمجاع١ َٔ املٗادشٜٔ ؾُات اسبظٔ 

ٚقٌٝ مست٘ دعذ٠ بٓت أبٞ ا٫ػعح طبٓت ا٫ػعحص بٔ قوٝع ٚناْوت   

ٚبأٖوٌ ايبٝوت    hصٚدت٘ طا٫ قبض ا  آٍ ا٫ػعح َوارا ؾعًوٛا بشطواي١ ا     

د١ تكذّ ع٢ً قتٌ صٚدٗا   اغشاٖا َعا١ٜٚ ٚقبض ا  ٖهزا صٚفعًِٝٗ ايظ٬ّ( 

سؾض صٚادٗا َٔ ٜضٜوذ   ‡با٫َٛاٍ ٚبايضٚاز َٔ ٜضٜذ ٚعٓذَا قتًت ا٫َاّ 

 ٚؾاط١ُ ٚعًٞ ؾهٝـ تؿعًٞ بأبين(. hقا٬ً٥: فقتًت اسبظٔ بٔ سطٍٛ ا  

اقٍٛ: طاميا اَشأ٠ قذَت ع٢ً قتٌ صٚدٗا باسبل اٚ بايباطوٌ ؾٗوٞ اَتوذاد    

 ا٫ػعحص. يتًو ايكات١ً دعذ٠ بٓت

 

                                                           

   .339يباب ا٫ْظاب ٚا٫يكاب ٚا٫عكاب   ق(1ف
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 قاٍ ايٓذاػٞ:

 ٞ  ٜووووا دعووووذ٠ بّهٝوووو١ ٫ٚ تظووووأَ

 

 بهووووا٤ سوووول يووووٝع بايباطووووٌ 

 عًوو٢ ابوؤ بٓووت ايطوواٖش املـووطؿ٢  

 

 ٌٚابوؤ عووِ املـووطؿ٢ ايؿاكوو    

 اعوووووين ؾتووووو٢ اطوووووًُ٘ قَٛووووو٘  

 

   ٌ  يًووووضَٔ املظووووتخشز املاسوووو

 ْعوووِ ؾتووو٢ اهلٝذوووا٤ ٜوووّٛ ايٛغوووا   

 

 ٚايظوووووٝذ ايكابوووووٌ ايؿاعوووووٌ 

  

   ‡ أالد االواً احلطَ

 ١ ايعٓرب١ٜ:ؿشد ايَٓا دا٤  -

ي٘ َٔ ايزنٛس مخظ١ عؼش ٚيذًا: ِٖٚ: صٜذ ٖٚٛ انربِٖ   ٚاسبظٔ املجٓو٢  

  ٚعُشٚ   ٚاسبظني ا٫ثشّ   ٚعبذ ا    ٚعبذ ايشدإ   ٚعبٝذ ا    ٚامساعٌٝ   

 ٚضبُذ ٜٚعكٛب   ٚدعؿش   ٚطًش١   ٚدض٠   ٚابٛ بهش   ٚايكاطِ.

 .(1فاسبظني   ٚس١ًَ   ٚاّ اسبظٔي٘ َٔ ا٫ْاخ ٖٚٞ: صٜٓب   ٚاّ 

 َا قاي٘ ايؼٝ  املؿٝذ: -

ظوني اَٗوِ أّ بؼوري بٓوت     صٜذ بٔ اسبظٔ ٚاختاٙ أّ اسبظٔ ٚاّ اسب -1

 ًب١ اشبضسد١ٝ.تػعكب١ بٔ عُش ٚبٔ أبٞ َظعٛد 

 ضاس١ٜ.بٔ اسبظٔ اَ٘ خٛي١ بٓت َٓعٛس ايؿ ٚاسبظٔ -2

                                                           

  ضبُذ ناظِ بٔ أبٞ ايؿتٛ  بٔ طًُٝإ املٛطوٟٛ   ذبكٝول َٗوذٟ     45ايعٓرب١ٜ   ق ايٓؿش١(1ف

   ٖو ؾ   ايطبع١ ا٫ٚىل. 13377 –ٖو م  1419ايشدا٥ٞ   َطبع١ ساؾغ   ط١ٓ ايطبع 
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ٔ اَٗوِ أّ  ٚعُشٚ بٔ اسبظٔ ٚاخٛاٙ ايكاطِ ٚعبوذ ا  ابٓوا اسبظو    -3

 ٚيذ.

 ٚعبذ ايشدإ بٔ اسبظٔ اَ٘ أّ ٚيذ. -4

ٚاسبظني بؤ اسبظؤ املًكوب بوا٫ثشّ ٚاخوٛٙ طًشو١ بؤ اسبظؤ          -5

ٚاختُٗا ؾاط١ُ بٓت اسبظؤ   اَٗوِ أّ اطوشام بٓوت طًشو١ بؤ عبوذ ا         

 ايتُُٝٞ.

٫َٗوات   ‡ٚاّ عبذ ا  ٚؾاط١ُ ٚاّ ط١ًُ ٚسقٝو١ بٓوات اسبظؤ     -6

 .(1فمخظ١ عؼش ٚيذًا بني رنش ٚاْج٢ ػت٢ عذِٖ ايؼٝ  املؿٝذ

 :‡رنش د د٥٫ٌ ا٫َا١َ ا٫ٚد ا٫َاّ اسبظٔ  -

عبذ ا    ٚايكاطِ   ٚاسبظٔ   ٚصٜذ   ٚعُش   ٚعبٝذ ا    ٚعبذ ايوشدٔ  

 .(2ف  ٚادذ   ٚامساعٌٝ   ٚاسبظٔ   ٚعكٌٝ   ٚاب١ٓ ؾكط امسٗا أّ اسبظٔ

 

 

                                                           

٫بٞ عبوذ ا  ضبُوذ بؤ ايٓعُوإ      20ق 2/  11ا٫سػاد د َعشؾ١ سذر ا  ع٢ً ايعباد   ز(1ف

ٖوو   1414ايعهربٟ ايبػذادٟ ذبكٝل َ٪طظ١ آٍ ايبٝت فع( يتشكٝل ايورتاخ   ايطبعو١ ايجاْٝو١      

  / داس املؿٝذ.   1993

 -ٖوو  1369ـ     ضبُذ بٔ دشٜش ايطربٟ   املطبع١ اسبٝذسٜو١ د ايٓذو   63د٥٫ٌ ا٫َا١َ   ق(2ف

1949.ّ   
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 :‡رنش د ؿًض اسبظٔ ا٫ٚد ا٫َاّ اسبظٔ  -

نإ ي٘ مخظ١ عؼش ٚيذًا بني رنش ٚاْج٢   ِٖٚ: صٜذ   ٚاسبظؤ   ٚعُوش     

ٚايكاطِ   ٚعبذ ا    ٚعبذ ايشدإ   ٚاسبظٔ ا٫ثشّ   ٚطًش١   ٚاّ اسبظؤ    

 .(1فٚاّ اسبظني ٚؾاط١ُ

 :‡َٓاقب آٍ أبٞ طايب ا٫ٚد ا٫َاّ اسبظٔ  -

كاطوِ اَٗوِ أّ   ا٫ٚدٙ ث٬ث١ عؼش ٚاب١ٓ ٚاسوذ٠   عبوذ ا    ٚعُوش   ٚاي   

ضاسٜو١   ٚعكٝوٌ     ؿٚيذ. اسبظني ا٫ثشّ   ٚاسبظٔ اَُٗا خٛي١ بٓوت َٓعوٛس اي  

َؤ ايجكؿٝو١      ٚاسبظٔ اَُٗا أّ بؼري بٓت َظعٛد اشبضسدٝو١   ٚصٜوذ ٚعُوش   

ّ ٚيذ   ٚطًش١   ٚابٛ بهش اَُٗا اّ اطشام بٓوت طًشو١   ٚعبذ ايشدإ َٔ ا

بٓت٘ أّ اسبظٔ ؾكط عٓذ عبوذ  ايتُُٝٞ   ٚادذ ٚامساعٌٝ   ٚاسبظٔ ا٫ؿػش   ا

 ا .

ٜٚكواٍ: أّ اسبظوني   ٚناْوت َوؤ أّ بؼوري اشبضاعٝو١   ٚؾاطُو١ َوؤ أّ       

 .(2فاطشام بٓت طًش١   ٚاّ عبذ ا    ٚاّ ط١ًُ   ٚسق١ٝ اَٗات ا٫ٚد

 :‡رنش د َٛطٛع١ املـطؿ٢ ٚايعرت٠ ا٫ٚد اسبظٔ  -

ظٔ ٚاّ اسبظوني  مخظ١ عؼش ٚيذًا رنشًا ٚاْج٢: صٜذ ٚاسبظٔ ٚاختاٙ أّ اسب

اَِٗ أّ بؼري بٓت أبٞ َظعٛد بٔ عكب١  بؤ عُوشٚ بؤ ثعًبو١ اشبضسدٝو١        

                                                           

  ّ.2009ٖو / 1430  ساكٞ آٍ ٜاطني   ايطبع١ ا٫ٚىل    30ؿًض اسبظٔ   ق(1ف

    املطبع١ ايع١ًُٝ   قِ. 29  ق 3َٓاقب آٍ أبٞ طايب   ز(2ف
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ضاس١ٜ ٚعُشٚ بٔ اسبظٔ ٚاخوٛٙ  ؿٚاسبظٔ بٔ اسبظٔ اَ٘ خٛي١ بٓت َٓعٛس اي

ايكاطِ ٚعبذ ا  ابٓا اسبظٔ اَٗوِ أّ ٚيوذ   ٚاسبظوني بؤ اسبظؤ املًكوب       

ت اسبظؤ اَٗوِ أّ   با٫ثشّ   ٚاخٛٙ طًش١ بؤ اسبظوني ٚاختُٗوا ؾاطُو١ بٓو     

ؾاط١ُ   ٚاّ ط١ًُ ٚاطشام بٓت طًش١ بٔ عبٝذ ا  ايتُُٝٞ   ٚاّ عبذ ا    

 .(1ف  ٚسق١ٝ ٫َٗات ػت٢

 :‡دا٤ د حباس ا٫ْٛاس ا٫ٚد ا٫َاّ اسبظٔ  -

ث٬ث١ عؼش رنشًا ٚابٓت٘ ٚاسذٙ: عبذ ا    ٚعُوش   ٚايكاطوِ     ‡ا٫ٚدٙ 

ضاسٜو١  ؿاَِٗ أّ ٚيذ   ٚاسبظني ا٫ثشّ   ٚاسبظٔ   اَُٗا خٛي١ بٓت َٓعوٛس اي 

ٚايعكٌٝ فعكٌٝ( ٚاسبظٔ اَُٗا أّ بؼري بٓت أبٞ َظعٛد اشبضسد١ٝ   ٚصٜوذ    

ا أّ ٚعُش َٔ ايجكؿ١ٝ   ٚعبذ ايشدٔ َٔ أّ ٚيوذ   ٚطًشو١ ٚابوٛ بهوش اَُٗو     

 ذ   امساعٌٝ   ٚاسبظني ا٫ؿػش. اطشام بٓت طًش١ ايتُُٝٞ   ٚاد

ابٓت٘ أّ اسبظٔ ؾكط   ٜٚكاٍ ٚاّ اسبظني ٚناْتوا َؤ أّ بؼوري اشبضاعٝو١     

ٚؾاط١ُ َٔ أّ اطشام بٓت طًش١   ٚاّ عبذ ا    ٚاّ ط١ًُ   ٚسق١ٝ ٫َٗوات  

 .(2فا٫ٚد

 

 

                                                           

ٖوو   1415  سظني ايؼانشٟ   ايطبعو١ ا٫ٚىل     44 -43  ق 5َٛطٛع١ املـطؿ٢ ٚايعرت٠   ز(1ف

  م املطبع١ اهلادٟ.

  .168  ق 2  سادع اهلاَؽ سقِ  4    168  ق 44  ز 10ا٫ْٛاس   َر حباس(2ف



655 
 

 ‡ ٔقفٛ وع شٔجات االواً احلطَ

 ا٫َاّ اسبظٔ َٔ عذ٠ صٚدات مل ٜوبًػٔ عوذد اؿوابع ايٝوذ    ٖ٪٤٫ ا٫ٚد 

اسٜ  َِٓٗ َٔ دعوٌ يو٘ َا٥و١ اٚ    دا١ُ٥ ٚا١َ َا باٍ بعض نتاب ايت ني صٚد١ب

َا٥تني اٚ َا٥تني ٚمخظني اَشأ٠ اعتُذٚا ع٢ً ايشٚاٜات ا طوشا١ًٝٝ٥ َٚوا تبجو٘    

ٌ هلِ سادٜح املضٚس٠ د صَٔ ايذٚيتني ا٭١َٜٛ ٚايعباط١ٝ ٚقذ طب٫ت ٚاٜاشٚااي

بوإ ٚيوذٙ    ‡َجٌ أبٛ َهٞ املذْٞ ٚغريٙ َِٚٓٗ َٔ ْظب إىل ا٫َاّ عًوٞ  

 ا٫َاّ اسبظٔ َط٬م ؾ٬ تضٚدٛٙ.

 جعدٚ بٍت االغعح بَ قٗظ

سادعٖٛوا نٝوـ ناْوت     ‡ٖٓاى قـ١ د صٚادٗا َؤ ا٫َواّ اسبظؤ    

ٚاملظوًُني َٚوا نوإ     عا١ً٥ ا٫ػعح بٔ قٝع َؤ اعوذ٣ ايٓواغ ي٬طو٬ّ    

اط٬َِٗ عٔ اميإ بٌ خٛؾًا َٔ طٝـ اسبل ٚايٝهِ ؿؿات َٚضاٜوا ا٫ػوعح   

   بٔ قٝع.

 ناؾش َٔ نؿاس ازبا١ًٖٝ املتُظهني بهؿشِٖ. -1

 دخٌ إىل ا ط٬ّ ٫ عٔ عكٝذ٠ ٫ٚ اميإ بٌ خٛؾًا ع٢ً دَ٘. -2

بهوش   ثِ سدع د خ٬ؾ١ أبٞ بهش   صٚز أبٛ hاستذ بعذ ٚؾا٠ سطٍٛ ا   -3

اخت٘ أّ ؾشٚٙ ٖٚٞ أّ ضبُذ بٔ ا٫ػعح. ٚنإ َت٢ َا عذب٘ اطوًِ َٚتو٢ َوا    

 تعهش َضاد٘ سدع إىل ايهؿش.
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ٚػل عـا ايطاع١ ّٜٛ ؿؿني  ‡ا٫ػعح اٍٚ َٔ ثاس ع٢ً ا٫َاّ عًٞ  -4

ايظوٛد   ذعو١ ٚطًبوٛا ايتشهوِٝ ٚتبعو٘ اٖوٌ ازببواٙ      سني سؾعت املـواسـ خ 

إىل قبٍٛ اهلذ١ْ ٚايتشهِٝ ٚايكاكوٞ فأبوٛ    ‡اشبٛاسز   ادربٚا ا٫َاّ عًٞ 

َٛط٢ ا٫ػعشٟ( فٖ٪٤٫ َٚٔ سبل بِٗ اٜذٚا ايباطٌ ٚٚقؿوٛا َعو٘ ٚسؾلوٛا    

٫ ُٜٗ٘ ايهجوش٠   ‡ٚيهٔ ا٫َاّ  ‡اسبل ٚايٛقٛف جباْب٘ ٖٚٛ ا٫َاّ عًٞ 

ٖٛ ا١َ بٓؿظ٘ دٝؼًا بعضميت٘ ٚاسادت٘ ٚؿ٬بت٘ د ٚد٘ ايعوذٚ   ‡ ٚايك١ً نإ

 .(جباْب اسبل

بعو٘  ا٫ػعح صعِٝ قَٛ٘ د ازبا١ًٖٝ ٚد ا٫ط٬ّ ٚيوزيو اتبعو٘ َؤ ات   فنإ 

 ٚاكض(. عٔ دٌٗ ٚظ٬ّ ٚيٝع عٔ ٖذ٣ ٚسأٟ

ا٫ػعح بٔ قٝع اػرتى َع عبذ ايشدٔ طبٌ عبذ ايؼٝطإ ٚايطاغٛتص  -5

بٔ اجبش د ُا قطاّ ايشباب  ٚػبٝب زبُِٗ ا  ْاس دِٗٓص َٚعٗأابٔ ًَذِ ط

 .‡٪َٓني َ٪اَش٠ قتٌ ا٫َاّ اَري امل

 * دعذ٠ مست ا٫َاّ اسبظٔ باغشا٤ َٔ َعا١ٜٚ بٔ أبٞ طؿٝإ.

* ضبُذ بٔ ا٫ػعح نإ قا٥ذ د١ً ابٔ صٜاد د اهلذّٛ ع٢ً َظوًِ بؤ   

إىل ايهٛؾ١   َٚٔ ثِ اػورتى د اسبوشب    ‡طؿري ا٫َاّ اسبظني  ‡عكٌٝ 

 ّٜٛ ايطـ. ‡كذ ا٫َاّ اسبظني 

* قٝع بٔ ا٫ػوعح   نوإ قا٥وذًا عًو٢ ايشدايو١ ايويت ساسبوت ا٫َواّ         

 د ّٜٛ عاػٛسا٤ ذبت اَش٠ عُش بٔ طعذ. ‡اسبظني 
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نُووا ابتًووٞ  ٚاٖووٌ بٝتوو٘  hا٫طوو٬ّ ٚسطووٍٛ ا  ٞيكووذ ابتًوو

خبجوًا  ْٚؿاقوًا  ٚاملظًُٕٛ بٗهزا اْواغ سٝوح ًَو٪ قًوٛبِٗ ٚادَػوتِٗ نؿوشًا       

طشؾ١  ٫ باٌٖ ايبٝت ي١ ٫ٚ با٫ط٬ّ ٚ  ٫ٚ بايشطا  ٚمل ٜ٪َٓٛا باٚسكذًا

عني. اخضاِٖ ا  ع٢ً س٩ٚغ ا٫ػٗاد ٚسؼشِٖ َوع َؤ ٜتو٫ِٖٛ ايؼوٝطإ     

 ٚاعٛاْ٘ َجٌ َعا١ٜٚ ٜٚضٜذ...

 ‡ االواً احلطني بَ عم٘ بَ أب٘ طالب

 نٓٝت٘: أبٛ عبذ ا .

اػب٘ بشطٍٛ  ‡نإ ا٫َاّ اسبظني  ‡: عٔ ا٫َاّ عًٞ ‡اٚؿاؾ٘ 

 ؾُٝا نإ اطؿٌ َٔ ايـذس. hا  

 ‡ي٬َاّ اسبظني  šٚقايت ايظٝذ٠ ؾاط١ُ ايضٖشا٤ 

 اْووووووت ػووووووبٝ٘ بووووووأبٞ   

 

 يظوووووت ػوووووبٝٗا بعًوووووٞ 

 .(عًُٝٗا ايظ٬ّد سل اسبظٔ ٚاسبظني ف hا  قاٍ سطٍٛ  

 : فاسبظٔ ٚاسبظني طٝذا ػباب اٌٖ ازب١ٓ(.hقاٍ 

ؾكوذ  : فٖزإ ابٓاٟ ؾُٔ اسبُٗا ؾكذ اسبين   َٚؤ ابػلوُٗا   hٚقاٍ 

 ابػلين(.

: فابٓاٟ ٖزإ اَاَإ h: فايًِٗ اْٞ اسبُٗا ؾاسبُٗا(   ٚقاٍ hٚقاٍ

 قاَا اٚ قعذا(.

ايكاب٘ نجري٠ َٓٗا: املباسى   ايشػٝذ   ايظبط   ايضنٞ   طوٝذ ػوباب اٖوٌ    

 ازب١ٓ   ايظٝذ   ايٛد   ايطٝب   ايطاٖش......
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 .طذٝتِٗ ايهشّ نٌ ؾام ع٢ً ا٫خش نشَ٘: اٌٖ ايبٝت 

 ‡نإ طا٥ٌ ٜتذٍٛ د اصق١ املذ١ٜٓ ي٬ًٝ ست٢ ات٢ باب ا٫َاّ اسبظوني  

   ؾكشع ايباب ٚاْؼأ ٜكٍٛ:

 َٚووؤ مل ؽبوووب ايٝوووّٛ َووؤ سدووواى

 

 دٕٚ بابووووو اسبًكوووو١ ى َوووؤسووووّش 

 ؾاْووووت دووووٛاد ٚاْووووت َعتُووووذ  

 

 ابوووٛى قوووذ نوووإ قاتوووٌ ايؿظوووك١   

 ا٥ًهوووِيووو٫ٛ ايوووزٟ نوووإ َووؤ اٚ 

 

 ناْوووت عًٝٓوووا ازبشوووِٝ َٓطبكووو١    

ؾًُا مسع ا٫َاّ ن٬ّ ايشدٌ فايظا٥ٌ( خؿوـ َؤ ؿو٬ت٘ ٚخوشز إىل       

ا٫عشابٞ َظشعًا ؾشأ٣ عًٝ٘ ع٬َات ايب٪غ ٚايؿكوش ٚايلوش ٚايؿاقو١. ْواد٣     

 بكٓرب   ؾاداب٘: يبٝو ٜا بٔ سطٍٛ ا    قاٍ: َا تبك٢ َعو َٔ ْؿكتٓا؟

   ِٖ اَشتين بتؿشٜكٗا د اٌٖ بٝتو.قاٍ: ٦َتا دس

ٖا ٚخوشز بٗوا ؾوذؾعٗا    ٔ ٖٛ اسل بٗا َِٓٗ   ؾاخزقاٍ: ٖاتٗا ؾكذ دا٤ َ

إىل ا٫عشابٞ َٔ ػل ايباب سٝا٤ َٓ٘ طدؾعٗوا بوذٕٚ َٓو١ اٚ اؾتخواسص ٚاْؼوأ      

 ٜكٍٛ:

 ايٝووووو َعتووووزس  ٞخووووزٖا ٚاْوووو 

 

 ٚاعًوووِ بوووأْٞ عًٝوووو رٚ ػوووؿك١   

 يووٛ نووإ د طووريْا ايػووذا٠ عـوواً      

 

 ناْووووت مساْووووا عًٝووووو َٓذؾكوووو١  

 يهوووؤ سٜووووب ايضَووووإ رٚ غووووري  

 

 قًًٝوووو١ ايٓؿكوووو١ ٚايهووووـ َٓووووا   

 : يعًو اطتكًًت َا اعطٝٓاى؟‡اخزٙ ا٫عشابٞ ٚبه٢ ؾكاٍ ي٘ ا٫َاّ  

 قاٍ ا٫عشابٞ: ٫ ٚيهٔ نٝـ ٜأنٌ ايرتاب دٛدى؟

 ؾٓؼأ ٜكٍٛ:
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  ِ  َطٗووووشٕٚ ْكٝووووات دٝووووٛبٗ

 

 دبشٟ ايـ٠٬ عًِٝٗ آُٜوا رنوشٚا   

 نِذْوووتِ ا٫عًوووٕٛ عٓووو أْوووتِ أ 

 

 عًِ ايهتاب َٚا دا٤ت ب٘ ايظوٛس  

 ٜهوؤ عًٜٛووا سووني تٓظووب٘  ملَوؤ  

 

 (1فؾُايوو٘ د مجٝووع ايٓوواغ َؿتخووش  

 ‡ أالد االواً احلطني 

 اؾذ٠ أبٞ طؿٝإ.ًٞ ا٫نرب اَ٘ ي٢ًٝ بٓت أبٞ َش٠ سع -1

 شٜاس.ػٗبٔ ضددشد عًٞ ا٫ؿػش اَ٘ ػٗشباْٛ بٓت ٜ -2

 عبذ ا  اَ٘ ػٗشباْٛ أٜلا. -3

 دعؿش اَ٘ ١ًََٛ بٓت قلاع١. -4

 ٕٛ بِٝٓٗ اخت٬ف(.بإبشاِٖٝ ٚضبُذ فؾُٝٗا اخت٬ف ٚايٓظا -5

 ‡ بٍات االواً احلطني

 ؾاط١ُ اَٗا أّ اطشام. -1

 طه١ٓٝ اَٗا ايشباب بٓت اَش٩ ايكٝع بٔ عذٟ. -2

 ضددشد فَاتت ؿػري٠(.ٜصٜٓب اَٗا ػٗشباْٛ بٓت  -3

 ضددشد فَاتت ؿػري٠(.ٜأّ نًجّٛ اَٗا ػٗشباْٛ بٓت  -4

 ‡ احلطنيشٔجات االواً 

 شددشد بٔ ػٗشٜاس.ٜػٗشباْٛ بٓت  -1

 أّ اطشام بٓت طًش١ بٔ عبذ ا . -2

 

                                                           

   .21  ق ٚا١ُ٥٫  hصٚدات ايٓن (1ف
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 .(1فايشباب بٓت اَش٩ ايكٝع بٔ عذٟ -3

 ١ًََٛ بٓت قلاع١ قٌٝ: ٖٞ أّ بؼري. -4

 ايعٓرب١ٜ: ايٓؿش١قاٍ د 

ايزنٛس: عًٞ ا٫نرب اَ٘ ي٢ًٝ بٓت َش٠ ايجكؿٞ. عًوٞ ا٫ؿوػش اؿواب٘ طوِٗ     

٦َٜٛز. ٚعبذ ا  قٌٝ: اْ٘ قتٌ ٦َٜٛوز ػوٗٝذًا. ٚضبُوذ    ٖٚٛ طؿٌ سكٝع ؾُات 

 ٚدعؿش َاتا د سٝا٠ ابُٝٗا.

 ا٫ْاخ: صٜٓب ٚطه١ٓٝ ٚؾاط١ُ ٚاّ عبذ ا .

ا٫ٚد ا٫َواّ   (2فٚا٥٫ُو١ عًوِٝٗ ايظو٬ّ    hدا٤ د نتاب صٚدات ايوٓن   -

 ِٖ:اسبظني 

 عًٞ ا٫نرب اَ٘ ي٢ًٝ بٓت أبٞ َش٠ بٔ عش٠ٚ بٔ َظعٛد ايجكؿٞ. -1

ؾاط١ُ ٚيكبٗا طه١ٓٝ ٚعبذ ا  اَُٗوا ايشبواب بٓوت اَوش٩ ايكوٝع بؤ        -2

 عذٟ.

 ع٢ً ا٫ؿػش فايظذاد( ٖٚٛ انرب َٔ طه١ٓٝ بٓشٛ عؼش طٓٛات. -3

 ؾاط١ُ ايـػش٣ اَٗا أّ اطشام ايتُُٝٞ. -4

 .(3فدعؿش اَ٘ َٔ قب١ًٝ ًٜٞ -5

 دا٤ د نتاب ا٫سػاد َا ًٜٞ: -

                                                           

٫بٞ اسبظٔ عًٞ بٔ أبٞ ايكاطِ  350 -349  ق 1يباب ا٫ْظاب ٚتٗزٜب ا٫عكاب   ز(1ف

  ّ.2007قِ /  –بٔ صٜذ ايبٝٗكٞ ذبكٝل َٗذٟ ايشدا٥ٞ   املطبع١ طٓاس٠ 

  .46 -45ايعٓرب١ٜ   د اْظاب خري ايرب١ٜ   قايٓؿش١ (2ف

    سػٝذ قظاّ. 21ٚا١ُ٥٫ عًِٝٗ ايظ٬ّ   ق hصٚدات ايٓن (3ف
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 ُذ ٚاَ٘ ػاٙ صْإ.نٓٝت٘ أبٛ ضبا٫نرب عًٞ بٔ اسبظني  -1

عًٞ بٔ اسبظني ا٫ؿػش قتٌ َع ابٝ٘ بايطـ ٚاَ٘ ي٢ًٝ بٓوت أبوٞ َوش٠     -2

 ايجكؿ١ٝ.

ٚناْت ٚؾات٘ د سٝوا٠ اسبظوني   اسبظني ٫ بك١ٝ ي٘ ٚاَ٘ قلاع١ٝ دعؿش بٔ  -3

‡. 

 عبذ ا  بٔ اسبظني قتٌ َع ابٝ٘ ؿػريًا. -4

 عذٟ نًب١ٝ.طه١ٓٝ بٓت اسبظني ٚاَٗا ايشباب بٓت اَش٩ ايكٝع بٔ  -5

 .(1فؾاط١ُ بٓت اسبظني ٚاَٗا أّ اطشام بٓت طًش١ بٔ عبذ ا  ايت١ُُٝٝ -6

 ‡د امسا٤ اَٗوات ا٫ٚد ا٫َواّ اسبظوني     يكذ اختًـ ايٓظابٕٛ ٚامل٪سخٕٛ

    َٚٔ ادٌ ريو ؿاس يضاًَا عًٝٓا بٝإ بعض اٯسا٤.

 .‡ االواً عم٘ بَ احلطني بَ عم٘ بَ أب٘ طالب

 صٜٔ ايعابذٜٔ(.فاملًكب: بايظذاد   

ددش بٔ ػٗشٜاس بؤ بشٜٚوض بؤ ٖشَوض بؤ اْوٛ       اَ٘: ػٗش باْٛ بٓت ٜض

دشد ا٫ػِ بٔ اسدػري بابوو بؤ ػواٙ بؤ     اد بٔ ؾريٚص بٔ ٜضدػريٚإ بٔ قب

بؤ ٚػتاطوـ بؤ     ساطاطإ بٔ بُٗؤ بؤ اطوؿٓذٜ   طاَإ بٔ َشَٝع بٔ 

ٛ قٌٝ ٖ٪٤٫ املًٛى ٜٓتُٕٛ بٛطا٥ط أبٗشاطـ. ٚ د بؤ  خش إىل َٓٛػٗش بٔ ٜٗو

 .(2فٜعكٛب بٔ اطشام

                                                           

  .135  ق 2ا٫سػاد   د َعشؾ١ سذر ا  ع٢ً ايعباد    (1ف

   .351  ق 1يباب ا٫ْظاب ٚا٫يكاب ٚا٫عكاب   ز(2ف
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 ٕ َوشِٜ. ٚقٝوٌ: ؾاطُو١     ‡. مساٖوا اَوري املو٪َٓني    (1فٚقٌٝ: اَ٘ ػاٙ صْوا

 .(2فٚناْت تذع٢ فطٝذ٠ ايٓظا٤(

٫ٚدت٘: ٚيذ د املذ١ٜٓ املٓٛس٠ ّٜٛ ازبُع١ اشباَع َٔ ػوٗش ػوعبإ طو١ٓ    

 .‡. ٚد سٚا١ٜ ٚيذ بايهٛؾ١ د عٗذ دذٙ ا٫َاّ اَري امل٪َٓني (3فٖو38

 أبٛ ضبُذنٓٝت٘: 

: صٜٔ ايعابذٜٔ   طٝذ ايظادذٜٔ   ايضنٞ   ا٫َني   ايطٝب   ‡ايكاب٘ 

 املباسى   رٚ ايجؿٓات   ايبها٤   ايطاٖش.....

 ْكؽ خار٘: فَٚا تٛؾٝكٞ ا٫ با (

 شٔجاتْ ٔأالدٓ:

‡بٓت اسبظٔ بٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب أً عبد اهلل  -1
 (5ففؾاط١ُ( (4ف

 ا٫ٚدٖا:

 .‡ضبُذ بٔ عًٞ ايباقش بٔ اسبظني بٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب 

 .ٔلد اً -2

 .‡ صٜذ بٔ عًٞ بٔ اسبظني بٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب نيأبٛ اسبظ

 ‡عُش بٔ عًٞ بٔ اسبظني بٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب 

                                                           

  .37  ق 7َٛطٛع١ املـطؿ٢ ٚايعرت٠ ايظذاد عًٞ   ز(1ف

  .37  ق 7َٛطٛع١ املـطؿ٢ ٚايعرت٠ ايظذاد عًٞ   ز(2ف

  .37  ق 7َٛطٛع١ املـطؿ٢ ٚايعرت٠ ايظذاد عًٞ   ز(3ف

  .37  ق 7َٛطٛع١ املـطؿ٢ ٚايعرت٠ ايظذاد عًٞ   ز(4ف

   .22  ق ٚا١ُ٥٫  hصٚدات ايٓن (5ف
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 أً ٔلد -3

 .‡عبذ ا  بٔ عًٞ بٔ اسبظني بٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب 

 .‡ب اسبظٔ بٔ عًٞ بٔ اسبظني بٔ عًٞ بٔ أبٞ طاي

 .‡اسبظني بٔ عًٞ بٔ اسبظني بٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب 

 أً ٔلد -4

 .‡اسبظني ا٫ؿػش بٔ عًٞ بٔ اسبظني بٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب 

 .‡عبذ ايشدٔ بٔ عًٞ بٔ اسبظني بٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب 

   .‡طًُٝإ بٔ عًٞ بٔ اسبظني بٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب 

عًوٞ بؤ أبوٞ    إ اؿػش ا٫ٚدٙ( بؤ عًوٞ بؤ اسبظوني بؤ      نعًٞ فٚ

 .‡طايب

 .‡خذػب١ بٓت عًٞ بٔ اسبظني بٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب 

 .ٔلد اً -6

 ‡ضبُذ بٔ عًٞ بٔ اسبظني بٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب 

 ‡ؾاط١ُ بٓت عًٞ بٔ اسبظني بٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب 

 .‡ع١ًٝ بٓت عًٞ بٔ اسبظني بٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب 

‡أّ نًجّٛ بٓت عًٞ بٔ اسبظني بٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب 
 .(1ف

 

                                                           

   .37  ق 7املـطؿ٢ ٚايعرت٠ ايظذاد عًٞ   ز(1ف
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 أً ٔلد -7

 .(1فضبُذ ا٫ؿػش بٔ عًٞ بٔ اسبظني بٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب

 :‡عش د ا٫َاّ عًٞ بٔ اسبظني قاٍ ايؼا

 مل تووووش عووووني ْعووووشت َجًوووو٘ 

 

    ٌ  َوؤ ضبتووـ ميؼووٞ َٚوؤ ؾاعوو

 ٫ ٜوووو٪ثش ايووووذْٝا عًوووو٢ دٜٓوووو٘  

  

  ٫ٜٚ  ٌ  (2فبٝووووع اسبوووول بايباطوووو

متت٘ بتتَ احلطتتني بتتَ عمتت٘ بتتَ أبتت٘   االوتتاً ذلىتتد بتتَ ع 

 .‡ )الباقس(طالب

 يكب٘: باقش ايعًِ.

 شٔجاتْ:

 أً فسٔٚ الطٗدٚ فاطىٛ بٍت الكاضي بَ ذلىد بَ أب٘ بهس. -1

 أالدِا:

دعؿش فايـادم( بٔ ضبُذ بؤ عًوٞ بؤ اسبظوني بؤ عًوٞ بؤ أبوٞ         

 .(3فطايب

 بٔ ضبُذ بٔ عًٞ بٔ اسبظني بٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب. (4فعبذ ا 

 

                                                           

   .22  ق ٚا١ُ٥٫  hصٚدات ايٓن (1ف

  ْك٬ً عٔ اػعاس ايظُاٟٚ ابـاس ايعني  351  ق 1يباب ا٫ْظاب ٚا٫يكاب ٚا٫عكاب   ز(2ف

   .21  ق

   .86  ق 8املـطؿ٢ ٚايعرت٠ ز(3ف

   .ٚا١ُ٥٫  hصٚدات ايٓن (4ف
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 املػريٚ الجكفٗٛ: (1)دٗأً حهٗي بٍت اض -2

 أالدِا:

‡إبشاِٖٝ بٔ ضبُذ بٔ عًٞ بٔ اسبظني بٔ عًٞ ابٔ أبٞ طايب 
 .(2ف

 .‡بٔ ضبُذ بٔ عًٞ بٔ اسبظني بٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب  (3فعبذ ا 

 أً ٔلد -3

 .‡عًٞ بٔ ضبُذ بٔ عًٞ بٔ اسبظني بٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب 

‡ابٞ طايب  ضبُذ بٔ عًٞ بٔ اسبظني بٔ عًٞ بٔ تصٜٓب بٓ
 .(4ف

 .ٔلد اً -4

‡أّ ط١ًُ بٓت ضبُذ بٔ عًٞ بٔ اسبظني بٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب
 .(5ف

‡عبٝذ ا  بٔ ضبُذ بٔ عًٞ بٔ اسبظني بٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب 
 .(6ف

 

 

                                                           

   .23  قٚا١ُ٥٫  h  صٚدات ايٓن ذ( ٝفأّ سهِٝ بٓت اط(1ف

  .23ق ٚا١ُ٥٫  hصٚدات ايٓن (2ف

   .23  ق ٚا١ُ٥٫  h  ٚصٚدات ايٓن  87  ق 8  ز ‡املـطؿ٢ ٚايعرت٠ ضبُذ ايباقش (3ف

   .88  ق 8  ز ‡  املـطؿ٢ ٚايعرت٠ ضبُذ ايباقش  23  ق ٚا١ُ٥٫  hصٚدات ايٓن (4ف

   .23  ق ٚا١ُ٥٫  hصٚدات ايٓن (5ف

   ..89  ق 8  ز ‡املـطؿ٢ ٚايعرت٠ ضبُذ ايباقش (6ف
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االواً جعفس بَ ذلىد بَ عم٘ بَ احلطني بَ عم٘ بتَ أبت٘   

 .‡طالب

ٜٓشذس ا٫َاّ ايـادم َٔ طًظ١ً ع١ًٜٛ نشمي١ ؾٗٞ نايؼوُع ٫ تػٝوب   

ٚايكُش ٫ ٜأؾٌ ٖٚزٙ ا٫طش٠ ٫ ربؿ٢ اٚ ربتؿٞ بٌ اػوشام دا٥وِ ٚمسوٛ ٚعًوٛ     

 أطش٠ نًٗا صبذ ٚعض ٚػشف قاٍ ايؼاعش:َٔ ػاَ  ٖٚٛ 

 ٫ ٜٓووووضٍ ا ووووذ ا٫ د َٓاصيٓووووا

 

ٌ   يٝع نايّٓٛ   ي٘ َأ٣ٚ طو٣ٛ املكو

 ٚقاٍ ايؿشصدم:  

 را ١ٜعووشف ا  ٜعووشف اٚيٝوو َوؤ 

 

      ِ  ؾا ذ َؤ بٝوت ٖوزا ْايو٘ ا٫َو

ؾظًظ١ً ٖزٙ ا٫طش٠ ايهشميو١ نًوِٗ نوابش بؤ نوابش ٚنوابش عؤ نوابش          

ٚع٬ُم عٔ عُو٬م ؾا٫َواّ ايـوادم ؿواسب َٚ٪طوع ايٓٗلو١ ايؿهشٜو١        

ايع١ًُٝ ايظٝاط١ٝ ا٫قتـاد١ٜ ايطٝب١... مجٝع عًُا٤ ايوذْٝا د ٚقتو٘ نوإ ٜكوٍٛ     

 ّ دعؿش بٔ ضبُذ ايـادم....سذثين ا٫َا

ٚايذت٘: أّ ؾش٠ٚ ٖٚٞ ايظٝذ٠ ؾاط١ُ بٓت ايكاطِ بٔ ضبُذ بٔ ابٞ بهوش  

ٚاَٗا طأٟ أّ ؾش٠ٚص امسا٤ بٓت عبذ ايشدٔ بٔ أبٞ بهش. طٚيزيو قواٍ ا٫َواّ   

ص يكذ ٚيذْٞ أبٛ بهش َشتني فايكاطِ بٔ ضبُذ تضٚز ببٓت عبوذ  ‡م ادايـ

 ايشدٔ بٔ أبٞ بهش(.

ايكاب٘: ايـادم   ا٫َني   سذ١ ا    ايؼشٜـ   ٚيٞ ا    عُٛد ايؼوشف  

   ايكا٥ِ   ايـابش   ايهاؾٌ   املٓذٞ   ايؿاكٌ   ايطاٖش....

 نٓاٙ: أبٛ عبذ ا    أبٛ امساعٌٝ   أبٛ َٛط٢.
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ٚقٝوٌ فاْوت ثكويت ؾاعـوُين َؤ       (1فْكؽ خار٘: فا  خايل نٌ ػ٤ٞ(

  ٚقٌٝ فَوا ػوا٤ ا  ٫ قو٠ٛ     (3فقين ػش مجٝع خًكو(  ٚقٌٝ فٜا ثكيت (2فخًكو(

  ٚقٝوٌ   (5ف  ٚقٌٝ فا  عوْٛٞ ٚعـوُيت َؤ ايٓواغ(     (4فا٫ با  اطتػؿش ا (

 .(7ف  ٚقٌٝ فسبٞ عـُين َٔ خًك٘( (6ففاْت ثكيت ؾاعـُين َٔ خًكو(

 :‡ شٔجات االواً

ٌ ٚق ‡بٔ ا٫َاّ صٜؤ ايعابوذٜٔ    تصٔج بالطٗدٚ فاطىٛ بٍت احلطني -1  ٝو

عُ٘ اٚ قٝوٌ بٓوت اسبظوني ا٫ثوشّ بؤ ا٫َواّ اسبظؤ        (8فبٓت اسبظٔ ا٫ثشّ

‡
 .(9ف

 ٚيذت ي٘:

امساعٌٝ بٔ دعؿش بٔ ضبُذ بٔ عًوٞ بؤ اسبظوني بؤ عًوٞ بؤ أبوٞ        

 .‡طايب 

 ؾش٠ٚ.أّ  ُٗاأَ عبذ ا  بٔ دعؿش.

                                                           

  .  523  ْك٬ً عٔ َـبا  ايهؿعُٞ   ق 28  ق 9يعرت٠   زَٛطٛع١ املـطؿ٢ ٚا(1ف

   .85  ْك٬ً عٔ َهاسّ ا٫خ٬م   ق 28  ق 9َٛطٛع١ املـطؿ٢ ٚايعرت٠   ز(2ف

   .85  ْك٬ً عٔ َهاسّ ا٫خ٬م   ق 28  ق 9َٛطٛع١ املـطؿ٢ ٚايعرت٠   ز(3ف

   .219  ق 2ز  ْك٬ً عٔ ايؿـٍٛ امل١ُٗ    28  ق 9َٛطٛع١ املـطؿ٢ ٚايعرت٠   ز(4ف

   .29  ق 9َٛطٛع١ املـطؿ٢ ٚايعرت٠   ز(5ف

   .29  ق 9َٛطٛع١ املـطؿ٢ ٚايعرت٠   ز(6ف

   .29  ق 9َٛطٛع١ املـطؿ٢ ٚايعرت٠   ز(7ف

  .24ق ٚا١ُ٥٫  hصٚدات ايٓن (8ف

   .31  ق 9َٛطٛع١ املـطؿ٢ ٚايعرت٠ ز(9ف
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 .(2ففدٝذ٠ ايرببش١ٜ( (1فمحٗدٚ بٍت صاعد املػسب٘أً  -2

 ا٫َاّ َٛط٢ بٔ دعؿش.

 اطشام بٔ دعؿش.

 ضبُذ بٔ دعؿش.

 .اخسٖاتٍِاك أالد وَ شٔجات أ اواٞ  -3

 ايعباغ بٔ دعؿش.

 عًٞ بٔ دعؿش.

 امسا٤ بٓت دعؿش.

 ؾاط١ُ ايـػش٣ بٓت دعؿش.

 .(3ففاطىٛ الهربٝ -4

 :‡قاٍ د نتاب ا٫سػاد ا٫ٚد ا٫َاّ ايـادم 

 ؾاط١ُ بٓت اسبظني بٔ عًٞ بٔ اسبظني. -1

 دعؿش. امساعٌٝ بٔ

 عبذ ا  بٔ دعؿش.

 أّ ؾش٠ٚ بٔ دعؿش.

 .ٚيذ اّ -2

 .‡َٛط٢ بٔ دعؿش 

                                                           

   .24  ق ٚا١ُ٥٫  hصٚدات ايٓن (1ف

   .31  ق 9ٚايعرت٠ زَٛطٛع١ املـطؿ٢ (2ف

   .24  ق ٚا١ُ٥٫  hصٚدات ايٓن (3ف
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 امساعٌٝ بٔ دعؿش.

 ضبُذ ٫ّ ٚيذ بٔ دعؿش.

 اَٗات ػت٢. -3

 عًٞ بٔ دعؿش.بٔ ايعباغ بٔ دعؿش 

 امسا٤ بٓت دعؿش.

 ؾاط١ُ بٓت دعؿش.

حطب وا جاٞ يف نتاب املصطفٜ ٔالعرتٚ جعفتس   ‡شٔجات االواً الصادم 

  ‡الصادم 

ٝذ٠ ؾاط١ُ بٓت اسبظني بؤ ا٫َواّ صٜؤ ايعابوذٜٔ ؾٗوٞ بٓوت       ايظ -1

‡  ٚقٌٝ: ؾاط١ُ بٓت اسبظني ا٫ثشّ بٔ ا٫َاّ اسبظٔ  (1فعُ٘
 .(2ف

 .(3فاملـؿا٠ ايرببش١ٜ دٝذ٠ اٚ دٝذ٠   أّ  -2

 .(4فأّ َايو بٔ اْع -3

 .(5فأّ أبٞ سٓٝؿ١ -4

 .(6فأّ ٖٚب بٔ ٖٚب أبٞ ايبخرتٟ -5

                                                           

   .31 ق 1  م 9املـطؿ٢ ٚايعرت٠ ايـادم دعؿش   ز(1ف

   .161  ق 2. ْك٬ً عٔ نؼـ ايػ١ُ   ز31  ق 1  م 9املـطؿ٢ ٚايعرت٠ ايـادم دعؿش   ز(2ف

  .31  ق 1  م 9املـطؿ٢ ٚايعرت٠ ايـادم دعؿش   ز(3ف

  .31   1  م 9ايـادم دعؿش   زاملـطؿ٢ ٚايعرت٠ (4ف

   .248  ق 4. َٓاقب آٍ أبٞ طايب   ز31  ق 1  م 9املـطؿ٢ ٚايعرت٠ ايـادم دعؿش   ز(5ف

  .31  ق 1  م 9املـطؿ٢ ٚايعرت٠ ايـادم دعؿش   ز(6ف
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 .(1فأّ طامل١ -6

 ِٖٚ: ٣ٌٝ: اسذ عؼش بضٜاد٠ بٓت اخشا٫ٚدٙ طبع١ رنٛس ٚث٬ث١ اْاخ   ٚق* 

   عبوذ ا  ا٫ؾطوض   امسوا٤    (2فا٫عشز ٜٚكاٍ ي٘ امساعٝوٌ ا٫َوني   امساعٌٝ

   ضبُوذ ايوذبٝاز     ‡بؤ دعؿوش ايهواظِ    َٛطو٢  ٚا٫َاّ   ٚته٢ٓ أّ ؾشٚٙ 

 .(3فٞ   ؾاط١ُ ايـػش٣ط١ُ ايهرب٣   ايعباغ   عًٞ ايعشٜلاطشام   ؾا
 

 .‡االواً وٕضٜ بَ جعفس 

د َٓطكو١ ا٫بوٛا٤ فبوني َهو١      ‡٫ٚدت٘: ٚيذ ا٫َاّ َٛط٢ بٔ دعؿش 

ٚقٝوٌ   (4فٖوو( 128ّٜٛ ايظابع َٔ ؿوؿش طو١ٓ ف   املهش١َ ٚاملذ١ٜٓ( ناْت ٫ٚدت٘

 .(5فٖو(129ّٜٛ ايج٬ثا٤ قبٌ طًٛع ايؿذش ط١ٓ ف ناْت ٫ٚدت٘

 .(6فعًٞ(:ٜه٢ٓ فابا إبشاِٖٝ و ابا اسبظٔ   ابا ‡نٓٝت٘ 

 . (7فٚد َطايب ايظ٪ٍٚ: فأبٛ اسبظٔ   ٚقٌٝ أبٛ امساعٌٝ(

 

                                                           

  .31  ق 1  م 9املـطؿ٢ ٚايعرت٠ ايـادم دعؿش   ز(1ف

   ًٜكب: امساعٌٝ ا٫عشز.(2ف

 .34ق   9املـطؿ٢ ٚايعرت٠ ز(3ف

  .16  ق 11املـطؿ٢ ٚايعرت٠ ايهاظِ َٛط٢   ز(4ف

   .310  ق 5ٚؾٝات ٚا٫عٝإ   ز(5ف

   .288ا٫سػاد   ق(6ف

  .83َطايب ايظ٪ٍٚ   ق(7ف



655 
 

ٚد َٓاقب ابٔ ػٗش اػوٛب: نٓٝتو٘ فأبوٛ اسبظؤ ا٫ٍٚ   أبوٛ اسبظؤ       

 .(1فاملاكٞ   ٚابٛ إبشاِٖٝ   ٚابٛ عًٞ(

أبٞ اسبظؤ ٚابوٞ إبوشاِٖٝ ٚقواٍ:      اٍ ايطربٟ د د٥٫ٌ ا٫َا١َ: فعًٞق

 .(2فَٓشين أبٞ نٓٝتني( ‡ايجاْٞ اثبت ٫ْ٘ قاٍ 

  ايهواظِ يهعُو٘    ايكاب٘: ايكاب٘ نجري٠ ; ايعبذ ايـوا    ايعوامل   ا٫َوني   

ضبُذ   اعبذ اٌٖ صَاْ٘   ؾكٝ٘ ايعـش   املبت٢ً   ايـوابش     ايػٝض   ساٖب آٍ

َطعِ املظوانني       hَٓكز ايؿكشا٤   سًٝـ ايهتاب   َطبل ط١ٓ سطٍٛ ا  

 صٜٔ ا تٗذٜٔ   ايٛد.

 ٗا ايٝ٘: ناظِ فناظِ ايػٝغ(.ٚاسبػٗش ايكاب٘ ا

 ْكؽ خار٘:

 ٚقٝوٌ: فاملًوو    (4فٚقٌٝ ؾٝ٘ طصٜاد٠ص ٚسد٠ ٬ٍٖٚ د اعو٬ٙ  (3ففسظن ا (

 .(5فٚسذٙ(  

 شٔجاتْ:

بعوذ ٫ٚد٠ ا٫َواّ    ‡  ٚقٌٝ امسٗا ظب١ُ مساٖا ا٫َاّ ايهاظِ تهتي  -1

 .‡ايشكا 

                                                           

   .323  ق 4َٓاقب ابٔ ػٗش اػٛب   ز(1ف

   .146د٥٫ٌ ا٫َا١َ   ق(2ف

   .20  ق 11  ز ‡َٛطٛع١ املـطؿ٢ ٚايعرت٠ َٛط٢ ايهاظِ (3ف

   .232امل١ُٗ   قايؿـٍٛ (4ف

   .26 -22  ق 11  ز ‡َٛطٛع١ املـطؿ٢ ٚايعرت٠ َٛط٢ ايهاظِ (5ف
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 أالدِا:

 ‡عًٞ بٔ َٛط٢ ايشكا 

 بٔ َٛط٢.إبشاِٖٝ 

 ايعباغ بٔ َٛط٢.

 ٭َٗات ػت٢. ايكاطِ بٔ َٛط٢.

 (1فأً ٔلد -2

 .امساعٌٝ بٔ َٛط٢

 .ٖاسٕٚ بٔ َٛط٢

 دعؿش بٔ َٛط٢.

  بٔ َٛط٢.نياسبظ

   (2فأً ٔلد -3

 ادذ بٔ َٛط٢.

 ضبُذ بٔ َٛط٢.

 دض٠ بٔ َٛط٢.

 (3فأً ٔلد -4

 ‡عبذ ا  بٔ َٛط٢ 

 ‡ عبٝذ ا  بٔ َٛط٢

                                                           

   .302ا٫سػاد   ق(1ف

   .302ا٫سػاد   ق(2ف

   .302ا٫سػاد   ق(3ف
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 .‡اطشام بٔ َٛط٢ 

 .‡ بٔ َٛط٢ صٜذ

 .‡طًُٝإ بٔ َٛط٢ 

 .‡ ايؿلٌ بٔ َٛط٢

 .(1ف‡ اسبظٔ بٔ َٛط٢

 اوّات غتٜ: -5

 .‡ؾاط١ُ ايهرب٣ بٓت َٛط٢  -1

 .‡ؾاط١ُ ايـػش٣ بٓت َٛط٢   -2

 .‡سق١ٝ بٓت َٛط٢  -3

 .‡سه١ُٝ بٓت َٛط٢  -4

 .‡أّ ابٝٗا بٓت َٛط٢  -5

 .‡سق١ٝ ايـػش٣ بٓت َٛط٢  -6

 .‡أّ دعؿش بٓت َٛط٢  -7

 .‡يباب١ بٓت َٛط٢  -8

 .‡صٜٓب بٓت َٛط٢  -9

 ‡خذػب١ بٓت َٛط٢  -10

 .‡ع١ًٝ بٓت َٛط٢  -11

                                                           
  302االرشاد ، ص(1)
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 .‡آ١َٓ بٓت َٛط٢  -12

 .‡سظ١ٓ بٓت َٛط٢  -13

 .‡بش١ٜٗ بٓت َٛط٢  -14

 .‡ؼ١ بٓت َٛط٢ عا٥ -15

 .‡أّ ط١ًُ بٓت َٛط٢  -16

 .‡١َُْٛٝ بٓت َٛط٢  -17

 .‡نًجِ بٓت َٛط٢  -18

 .(2ف. ٚقٌٝ نًجّٛ(1ف٫َٗات ػت٢ ‡أّ نًجّٛ بٓت َٛط٢  -19

 .‡ٖ٪٤٫ ا٫ٚد ا٫َاّ َٛط٢ بٔ دعؿش فايهاظِ( 

االواً عم٘ بَ وٕضٜ بتَ جعفتس بتَ ذلىتد بتَ عمت٘ بتَ        

 .‡احلطني بَ عم٘ بَ أب٘ طالب 

ضسإ ٜٚكاٍ هلا اس٣ٚ ايٓٛبٝو١ ٚطوهٔ ٚخٝو    : أّ ٚيذ امسٗا ظب١ُ  ‡اَ٘ 

 بٓذ١ُ. ‡ظ١ٝ   ٚقٌٝ نإ امسٗا تهتِ ٚمساٖا ا٫َاّ ٜاملش

 ٜٚكٍٛ ايؼاعش د سكٗا:

 ا٫ إ خوووووري ايٓووووواغ ْؿظوووووًا

 

 ُِٚسٖطووًا ٚادووذادًا عًووٞ املعّعوو    

 يًعًوووِ ٚاسبًوووِ ثآَووواً   أتتٓوووا 

 

ُِاَاَوووًا ٜووو٪دٟ سذووو١ ا  تُ    هوووت

 
                                                           

 .302ا٫سػاد   ق(1ف

   .25  ق ‡ٚا١ُ٥٫  hصٚدات ايٓن (2ف
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 ٚيكبٗا ػعشا٤ َٔ اؾلٌ ايٓظا٤ د عكًٗا ٚدٜٓٗا ٚعؿتٗا.

 : أبٛ اسبظٔ   ٜٚكاٍ ي٘ أٜلا أبٛ اسبظٔ ايجاْٞ.‡نٓٝت٘ 

٠ ايعوني   ايظوشاز     ايٛد   ايشكٞ   ايكاْع   قوش  ايشكاايكاب٘: ايـابش   

 ٛس امل٪َٓني   غٝغ ايهاؾشٜٔ   ْٛس اهلذ٣   طشاز ا    املإَٔٛ.ْ املٓري  

 ْكؽ خار٘: فَا ػا٤ ا  ٫ ق٠ٛ ا٫ با ( ٚقٌٝ فسظن ا (.

 شٔجاتْ:

خٝوضسإ ٖٚوٞ أّ    ‡  ثِ مساٖا ا٫َاّ ايشكوا   دزٚ ٔناٌت وسٖطٗٛ -1

 hٖٚٞ َٔ اٌٖ بٝت َاس١ٜ ايكبط١ٝ ا١َ سطوٍٛ ا    ‡ا٫َاّ ضبُذ ازبٛاد 

 ٜٚكاٍ هلا ايٓٛب١ٝ. ‡ٚاّ ٚيذٙ إبشاِٖٝ 

 أً حبٗب بٍت املأوُٕ ٔقٗن أً حبٗبٛ. -2

 .(1)زحي -3

 أالدٓ:

 .‡ا٫َاّ ضبُذ ازبٛاد  -1

 اسبظٔ. -2

 دعؿش. -3

 إبشاِٖٝ. -4

 اسبظني. -5

 .(2فعا٥ؼ١ -6

                                                           

  .27 – 26  ق ‡ ايشكاَٛطٛع١ املـطؿ٢ ٚايعرت٠ عًٞ (1ف

   .57  ق 3عٔ نؼـ ايػ١ُ ز .24  ق 12  ز ‡ ايشكاَٛطٛع١ املـطؿ٢ ٚايعرت٠ عًٞ (2ف
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 َٛط٢. -7

 .(1ففأٟ طؿٌ( زمبشٚدسعًٞ قربٙ  -8

 .(2فؾاط١ُ -9

االواً ذلىد بَ عم٘ )السضا( بَ وٕضٜ )الهاظي( بَ جعفس 

)الصادم( بَ ذلىد )الباقس( بَ عم٘ )الطجاد( بَ احلطتني  

 .املمكب باجلٕاد ‡)الػّٗد( بَ عم٘ بَ أب٘ طالب 

 طهٔ املشٜظ١ٝ ْظوب١ إىل َشٜظو١   ٚقٌٝ ب١ٝايٓٛاَ٘: اّ ٚيذ ٚامسٗا طبٝه١ 

 .(3فٖٚٞ قش١ٜ د ؿعٝذ َـش َٔ ب٬د ايٓٛب١ٝ   ٚقٌٝ امسٗا سؼبا١ْ

: فبوأبٞ ابؤ خوري٠ ا٫َوا٤   ابؤ      hحبكٗوا ؾكواٍ    hاػاس سطٍٛ ا  

 .(4فايٓٛب١ٝ ايطٝب١ ايؿِ   املٓتذب١ ايشسِ(

ايكاب٘: ازبٛاد   ايضنٞ   ايكاْع   ايشكوٞ   ايٓكوٞ   املشتلو٢   املختواس       

 املشاد   اشبادٌ.املتٛنٌ   ايعامل   باب 

 نٓٝت٘: أبٛ دعؿش ايجاْٞ   أبٛ عًٞ.

 ْكؽ خار٘: فْعِ ايكادس ا ( ٚقٌٝ فايعض٠  (.

 أالدٓ:

 عًٞ اهلادٟ. -1

                                                           

  .23  ق 2آٍ أبٞ طايب   زَٔ املعكبٕٛ (1ف

  .23  ق 2املعكبٕٛ َٔ آٍ أبٞ طايب   ز(2ف

  .27  ق 13َٛطٛع١ املـطؿ٢ ٚايعرت٠ ضبُذ ازبٛاد   ز(3ف

  .27ق   13َٛطٛع١ املـطؿ٢ ٚايعرت٠ ضبُذ ازبٛاد   ز(4ف
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 َٛط٢ املربقع. -2

 ؾاط١ُ. -3

 .(1فاَا١َ -4

 دا٤ د ذبؿ١ ا٫صٖاس خًـ ا٫َاّ ضبُذ ازبٛاد َا ًٜٞ:

 .‡ا٫َاّ عًٞ اهلادٟ  -1

 أبٛ ادذ َٛط٢ املربقع. -2

 اسبظني.أبٛ ادذ  -3

 أبٛ َٛط٢ عُشإ. -4

 ؾاط١ُ. -5

 خذػب١. -6

 أّ نًجّٛ. -7

 سه١ُٝ. -8

 اَِٗ أّ ٚيذ ْذ٣ مسإ املػشب١ٝ.

 * صٚدت٘ ا٫خش٣ أّ ايؿلٌ بٓت املإَٔٛ بٔ ٖاسٕٚ ايشػٝذ.

 

 

 

 

                                                           

 .31  ق 13املـطؿ٢ ٚايعرت٠ ز(1ف
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 .‡االواً عم٘ بَ ذلىد اهلادٙ 

٫ٚدت٘: قٌٝ ٚيذ بـشٜا د املذ١ٜٓ املٓٛس٠ د ايٓــ َٔ ػٗش رٟ اسبذو١  

ٞ   (2فٖو( د اٜاّ املأ214َٕٛٚقٌٝ ط١ٓ ف (1ف(212ط١ٓ ف  . ٚقٌٝ اْو٘ ٚيوذ د ايجواْ

. ٖٚٓواى سأٟ  (5ف  ٚقٝوٌ د اشبواَع َٓو٘    (4ف  ٚقٌٝ د ايجايح َٓو٘  (3فَٔ سدب

 اخش.

 نٓٝت٘: أبٛ اسبظٔ ايجايح.

 .(8ف  ٜٚكاٍ هلا: ايظٝذ٠ (7فاملػشب١ٝ (6فاَ٘: ٜكاٍ هلا مساْ٘

ٛكض   ايذيٌٝ   ايشػٝذ يعظهشٟ   املايكاب٘: اهلادٟ   املشتل٢   ايعامل   ا

ايٛد   ايٓذٝب   ايٓكوٞ   ايٓاؿوض   ايضنوٞ   ايؿواتض طايؿتوا ص           ايؼٗٝذ  

 ايؿكٝ٘   ا٫َني   ايطٝب   املتٛنٌ   اشبايف   املتكٞ.

                                                           

كأَ بٔ ػوذقِ اسبظوٝين املوذْٞ   ذبكٝول      .429  ق 2  م 2ؿ١ ا٫صٖاس ٚص٫ٍ ا٫ْٗاس   زذب(1ف

  ناٌَ طًُإ ازببٛسٟ.

   .362تزنش٠ ازبٛاٖش   ق(2ف

   .523ـبا  ايهؿعُٞ   قَ(3ف

   .409د٥٫ٌ ا٫َا١َ   ق(4ف

   .355اع٬ّ ايٛس٣   ق(5ف

   .297  ق 2/ 11زا٫سػاد   (6ف

   .174  ق 3نؼـ ايػ١ُ   ز(7ف

   .411د٥٫ٌ ا٫َا١َ   ق(8ف
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ٚقٝوٌ: فٖوٛ      (1فْكؽ خار٘: فَا ػا٤ ا    ٫ ق٠ٛ ا٫ با    اطوتػؿش ا ( 

  ٚقٝوٌ: فسؿوغ ايعٗوٛد َؤ اخو٬م       (2فخًكو٘( ا  سبٞ ٖٚوٛ عـوُين َؤ    

 . (3فاملعبٛد(

 شٔجاتْ:

 قٌٝ ناْت ي٘ طش١ٜ ٫ غري.

 أالدٓ:

 د سٝات٘. رب ٚيذٙ( تٛؾ٢ضبُذ فان -1

 أبٛ ضبُذ اسبظٔ ايعظهشٟ ٖٚٛ ا٫َاّ َٔ بعذٙ. -2

اسبظني بٔ اهلادٟ بٔ ازبٛاد بٔ ايشكا بٔ َٛط٢ بٔ ايـادم بٔ ايبواقش   -3

 .‡بٔ اسبظني ايؼٗٝذ بٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب بٔ صٜٔ ايعابذٜٔ 

 .(5ففابا نشٜٔ( (4فدعؿش -4

بٔ ايشكا بٔ َٛط٢ بٔ ايـادم بٔ ايباقش  عا٥ؼ١ بٓت اهلادٟ بٔ ازبٛاد -5

 .‡بٔ صٜٔ ايعابذٜٔ بٔ اسبظني ايؼٗٝذ بٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب 

 

 

                                                           

   .217د٥٫ٌ ا٫َا١َ   ق(1ف

   .274ٍ املُٗ٘   قٛايؿـ(2ف

   .523املـبا    ق(3ف

   .330  ق 14َٛطٛع١ املـطؿ٢ ٚايعرت٠ اهلادٟ عًٞ   ز(4ف

   .461ق   2م   2ذبؿ١ ا٫صٖاس   ز(5ف
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 ٔاملأوُٕ ‡حٕاز داز بني االواً اهلادٙ 

رات ّٜٛ تٓاٍٚ املتٛنٌ ايعباغ فاشبُش٠( ست٢ امثٌ طًب َٔ سشاط٘ إ 

ٚؾع٬ً اسلشٚٙ ٚادخًٛٙ ع٢ً املتٛنٌ ٚدًظوا٥٘   ‡ؼبلشٚا ي٘ ا٫َاّ اهلادٟ 

ادًظ٘ جبٓب٘ ثِ ْاٚي٘ نأغ ايٓبٝوز بٝوذٙ ؾكواٍ يو٘      ‡سٛي٘ ؾًُا سأ٣ ا٫َاّ 

ٍ: ٜوا ابوا   : فٚا  َا خاَش سبُٞ ٚدَوٞ ؾواعؿين(   ؾعؿو٢ عٓو٘ ٚقوا     ‡ا٫َاّ 

: اْٞ قًٝوٌ َؤ ايشٚاٜو١(   قواٍ     ‡اسبظٔ اْؼذْٞ ببٝتني َٔ ايؼعش   قاٍ 

 املتٛنٌ: ٫بذ َٔ ريو.

 ػعشًا: ‡اْؼذ ا٫َاّ 

 بوواتٛ عًوو٢ قًووٌ ا٫دبوواٍ ذبشطووِٗ   

 

  ٌ  غًب ايشداٍ ؾُا اغٓت عِٓٗ ايكًو

   ِ  ٚاطووتٓضيٛا بعووذ عووض َوؤ َعاقًووٗ

 

 ٚاطووهٓٛا سؿووشًا ٜووا بوو٦ع َووا ْضيووٛا  

 َووؤ بعوووذ دؾوووِْٓٗوووادِٖ ؿووواسخ  

 

 اٜووؤ ا٫طووواٚس ٚايتٝذوووإ ٚاسبًوووٌ 

 اٜوؤ ايٛدووٛٙ ايوويت ناْووت َٓعُوو١     

 

ٌ  َٔ دْٚٗوا تلو     شب ا٫طوتاس ٚايهًو

 ؾاؾـووض ايكوورب عووِٓٗ سووني طووا٥ًِٗ 

 

 ٜكتتووٌ ٛٙ عًٝٗووا ايووذٚدتًووو ايٛدوو 

 طاملوووا انًوووٛا دٖوووشًا ٚقوووذ ػوووشبٛاي 

 

 ؾاؿبشٛا بعذ طٍٛ ا٫نوٌ قوذ انًوٛا    

ؾبه٢ املتٛنٌ ٚاسباكشٕٚ بهوا٤ ػوذٜذًا ٚاَوش يو٘ بواسبعني ايوـ دٜٓواس         

 يكلا٤ دْٜٛ٘ َٚجًٗا يـشف َعاػ٘ غري َا دٗضٙ ب٘ إىل َٓضي٘.
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وٕضٜ بَ جعفس  االواً احلطَ بَ عم٘ بَ ذلىد بَ عم٘ بَ

 .‡بَ ذلىد بَ عم٘ بَ احلطني بَ عم٘ بَ أب٘ طالب 

 ٔالدتْ:

و(   ٚقٝوٌ طو١ٓ   231ٍٖ ٚقٌٝ ط١ٓ فٖو( د ػٗش سبٝع ا230ٚ٫ٚيذ ط١ٓ ف

 .(1فٖو(233ٖو( ٚقٌٝ ط١ٓ ف232ف

 .(2فٖو(232ايّٝٛ ايشابع َٔ ػٗش سبٝع ايجاْٞ ط١ٓ ف

 .(3فٖو(233ٚيذ د ػٗش سبٝع ا٫ٍٚ ط١ٓ ف

( د طواَشا٤    231ٚقٝوٌ عواّ ف   د املذٜٓو١  ٖوو( 230ٚيذ د سبٝع ا٫ٍٚ ف

  ٚقٌٝ ا٫ثٓني ايشابع َٔ سبٝع ا٫خش   ٚقٌٝ ايظادغ َؤ   ٖو(232ٚقٌٝ عاّ ف

   ٖوو( 232ٚقٌٝ ايظادغ َؤ سبٝوع ا٫خوش عواّ ف      ٖو( 232سبٝع ا٫ٍٚ ط١ٓ ف

ٚقٝوٌ ايعاػوش َؤ سبٝوع      ( د املذ١ٜٓ  232ٚقٌٝ ايجأَ َٔ سبٝع ا٫خش عاّ ف

ٌ ٖو( ٚق232ٖٝو( د املذ١ٜٓ   ٚقٌٝ ٚيذ د ػٗش سَلإ ط١ٓ ف232ا٫خش عاّ ف

ٖو( د املذ١ٜٓ   ٚقٝوٌ ٚيوذ طو١ٓ فثو٬خ ٚث٬ثوني      232ػٗش سبٝع ا٫خش ط١ٓ ف

 .(4فَٚا٥تني(

 .(5ف  سشٜب١   سذٜح ٔٚا٠ د امسٗا: طًٌٝ   طٛطٚايذت٘: اختًـ ايش

                                                           

     باقش ػشٜـ ايكشػٞ. 18  ق ‡سٝا٠ ا٫َاّ اسبظٔ ايعظهشٟ (1ف

    ناٌَ طًُٝإ. 19  ق ‡سٝا٠ ا٫َاّ اسبظٔ ايعظهشٟ (2ف

   .479  ق 2  م 2ذبؿ١ ا٫صٖاس ٚص٥٫ٌ ا٫ْٗاس   ز(3ف

     ضبُذ دٛاد ايطبظٞ. 45 – 44  ق ‡سٝا٠ ا٫َاّ اسبظٔ ايعظهشٟ (4ف

     باقش ػشٜـ ايكشػٞ. 17  ق ‡سٝا٠ ا٫َاّ اسبظٔ ايعظهشٟ (5ف



655 
 

ْكؽ خار٘: فنؿ٢ بوا  ػوٗٝذًا(   ٚقٝوٌ: فَؤ نجوشت ػوٗٛات٘ داَوت        

 .(1فسظشات٘(

ايشؾٝول   اهلوادٟ   ايٓكوٞ       ايكاب٘: ايعظهشٟ   ا٫َني ايؿاكٌ   ايضنٞ  

املُٕٝٛ   ايتكٞ   ايطاٖش   ايٓاطل عٔ ا  ٚسطٛي٘   ايـوادم   املو٪َٔ بوا       

  تشذخ   املته٫ًَِني ع٢ً طش ا    ايـاَت   املٚيٞ ا    املشػذ إىل ا    ا

طشاز اٌٖ ازب١ٓ   ايٓٛس د ا٭س    خضاْو١ ايعًوِ   خواصٕ عًوِ ايٛؿوٝني        

اهلادٟ إىل طبٌٝ ا  باسبه١ُ ٚاملٛعع١ اسبظو١ٓ   اشبواق   ايضنوٞ      اشبايف   

 ٖٓاى ايكاب اخش٣...

 نٓٝت٘: أبٛ ضبُذ

 ا٫ٚدٙ:

 اختًـ ايشٚا٠ د ا٫ٚدٙ:

 .(3فٖو(256ٖو( ٚقٌٝ ف255ٚيذ ط١ٓ ف (2فا٫َاّ املٗذٟ فاسبذ١( -1

 .(4فَٚٛط٢ ٚؾاط١ُ ٚعا٥ؼ١ ‡ضبُذ املٗذٟ  -2

                                                           

  .479  ق 2  م 2ذبؿ١ ا٫صٖاس ٚص٫ٍ ا٫ْٗاس   ز(1ف

   ٖو.1381 -١ٓ1963ّ   طبع ط 345ا٫سػاد   ق(2ف

    ضبُذ دٛاد ايطبظٞ. 60 -59  ق ‡سٝا٠ ا٫َاّ ايعظهشٟ (3ف

   .136  ايٓذِ ايجاقب   ق 21تاسٜ  ا١ُ٥٫   ق(4ف



656 
 

عم٘ بَ ذلىد بَ عم٘ بَ وٕضٜ االواً ذلىد بَ احلطَ بَ 

بَ جعفس بَ ذلىد بَ عم٘ بَ احلطني بتَ عمت٘ بتَ أبت٘     

 .طالب 

 ٚايذت٘: طٛطٔ.

 ٖو(.255ط١ٓ ٫ٚدت٘: ٚيذ ي١ًٝ ايٓــ َٔ ػٗش ػعبإ عاّ ف

ٚقاٍ ي٘ تًهِ ٜا بين   قاٍ  ‡ا٫َاّ اسبظٔ ٜظتكبٌ ٚيذٙ ا٫َاّ اسبذ١ 

 hيو٘ ٚإ ضبُوذًا سطوٍٛ ا     : فاػٗذ إ ٫ اي٘ ا٫ ا  ٚسذٙ ٫ ػشٜو ‡

ٚاْتٗو٢ إىل ا٫َواّ    ثِ ؿ٢ً ع٢ً ا٫َواّ اَوري املو٪َٓني ٚعًو٢ ا٥٫ُو١      

 ٚايذٙ. ‡اسبظٔ ايعظهشٟ 

 : اقشأ طؾكوشأص َوا ْوضٍ عًو٢ ا٭ْبٝوا٤ ؾابتوذأ      ‡ؾكاٍ ي٘ ا٫َاّ اسبظٔ 

ؾكشأٖا بايظشٜا١ْٝ ثِ قشأ نتاب ْوٛ  ٚادسٜوع ٚؿوا      ‡بـشـ إبشاِٖٝ 

ثِ قف قـوف ا٭ْبٝوا٤    hٚؾشقإ ضبُذ  ‡عٝظ٢  ٚتٛسا٠ َٛط٢ ٚاظبٌٝ

 فعًِٝٗ ايـ٠٬ ٚايظ٬ّ(.

 ٔيف زٔاٖٛ

بظِ َٔ ايؼٝطإ ايشدِٝ ٚاطتؿتض بكٛي٘ تعاىل: ف ‡ؾاطتعار ٚيٞ ا  

ا  ايشدٔ ايشسِٝ ْٚشٜذ إ أ ع٢ً ايزٜٔ اطتلعؿٛا د ا٭س  ٚظبعًوِٗ  

ا٥ُوو١ ٚظبعًووِٗ ايووٛاسثني ٚاهوؤ هلووِ د ا٭س  ْٚووش٣ ؾشعووٕٛ ٖٚاَووإ    
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ٚعًو٢ اَوري    h( ٚؿ٢ً عًو٢ سطوٍٛ ا    ٚدٓٛدُٖا َِٓٗ َا ناْٛا ؼبزسٕٚ

 .‡ٝ٘ ( ٚاسذًا ٚاسذًا ست٢ اْت٢ٗ إىل ابعًِٝٗ ايظ٬ّامل٪َٓني ٚ ا١ُ٥٫ ف

 امسا٥٘:

قواٍ: فاملٗوذٟ امسو٘ امسوٞ(   ادوذ         hضبُذ نُا ٚسد عٔ سطوٍٛ ا   

 ؿاسب ايٓاؿ١ٝ   ا٫ؿٌ   ؿاسب ايتٛقٝع   اَاّ ايعـش   ايشدٌ.

 امس٘ د ايتٛاس٠ فاٚقٝذَٛ(

امس٘ عٔ ا ٛغ فاٜضدػتاغ( فاٜضْؼوإ( ٚقٝوٌ ٖوزا ٜذعْٛو٘ ايؿوشغ      

 ٚعٓذِٖ فأٜظتادٙ(.

 نٓاٙ:

اشبًـ ايـا    أبٛ عبذ ا    أبٛ دعؿش   أبٛ ضبُوذ   أبوٛ   أبٛ ايكاطِ   

بوٛ ؿوا    اَوري ا٫َوش٠       إبشاِٖٝ   أبوٛ اسبظؤ   أبوٛ توشاب   أبوٛ بهوش   أ      

  خًٝؿو١ ا    ايبًوذ ا٫َوني         ا٫رٕ ايٛاعٝو١   بكٝو١ ا    سذو١ ا    ا٫سظإ

 ايؿكوشا٤   قوا٥ِ   بشٖإ ا    ايباطط   بكٝو١ ا٭ْبٝوا٤   ْوٛس ا٫ؿوؿٝا٤   َعوني     

ا٫ٚؿٝا٤   ْٛس ا٫تكٝا٤   ؿاسب ايهش٠ ايبٝلا٤   ايتايٞ يهتواب ا    ايجوا٥ش     

ايتُاّ   أبٛ اسبظني   ازبابش ٫َٛس ايذٜٔ   املـوًض   ايؿوشز ا٫ععوِ   سو٬ٍ     

املؼانٌ   َط٦ُٔ ايكًٛب   دٓب ا    اسبل   اسبذاب ا٫صيٞ   اسبل ازبذٜذ   

سباػش د ؿشـ إبشاِٖٝ   خا  ا٥٫ُو١   ايؿكٝو٘   ايشدوٌ      اسباَذ   اسبُذ   ا

ؿاسب ايضَإ   ؿاسب ايكشإٓ   ايطشٜل ايكِٜٛ   سد١ يًعواملني   بواب ا      

طوهني ْوٛ    سًوِ إبوشاِٖٝ   ػوذ٠      نُاٍ ايٓب٠ٛ   ؿؿ٠ٛ آدّ   سؾك١ ادسٜع   

كٝوا٤    َٛط٢   بٗا٤ عٝظ٢   ؿرب اٜٛب   ؿؿ٠ٛ ضبُذ   رخري٠ ْٛ    خًٝؿ١ ا٫ت
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ايذاعٞ إىل ا    ايظًطإ   املوأٍَٛ   املشدبو٢   املشتكوب   ايظوٓا٤   ايظوبٌٝ        

ايظاع١   طذس٠ املٓت٢ٗ   ايظٝذ   ؿاسب ايػٝب١   ؿواسب ايشدعو١   ؿواسب    

  ؿاسب ايعـش   ؿاسب ايضَإ   ايـا    املـوًض   اٯَوش   ايـوبض    ايذاس 

املظؿش   ايـذم   ايـادم   ايـشاط   ايعذٍ   عني ا    ايكظوط   ايػا٥وب     

  ايػشِٜ   ايػٛخ  ايػا١ٜ ايكـ٣ٛ   غٛخ ايؿكوشا٤   اشبًٝوٌ   ايؿذوش    ايػ٬ّ 

هؿش٠   قوِٝ ايضَوإ     قاتٌ اي ايـادم   ؾشز امل٪َٓني   ايؿشز ا٫ععِ   ايؿتض  

ش ايهؿواس   قوا٥ِ ايضَوإ   قوا٥ِ ا٫ٚد   اهلوادٟ إىل      بو ايػطا٤   قاطع دا ناػـ

بٌٝ   يظإ ايـذم   يٛا٤ ايعوذٍ   ايًوٛا٤ ا٫ٍٚ   نًُو١    ظايـشاط   طٛا٤ اي

اسبل   سَض ايهُاٍ   َٝضإ اسبل   َٝضإ اسبهُو١   املٓـوٛس َؤ ايظوُا٤ ٚد     

 ا٭س .

 ري٠ رنشتٗا بطٕٛ ايهتب ؾًريادع......ٖٚٓاى ايكاب اخش٣ نج

     سٞ غا٥ب. ‡ا٫َاّ ضبُذ بٔ اسبظٔ فاسبذ١( 
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 اخلامتة

ٚخري َا خنتِ ب٘ نتابٓا ٖرا ؾفات االَاّ اذتل ايرٟ ْصـ لًٝص٘ زضصٍٛ    

 بٕٛ َٔ قبٌ اهلل تعاىل.املٗدٜٕٛ َٓؿفاال١ُ٥ اهلدا٠  kاهلل 

٘ قصاٍ: ٜصا طصازم االَصاّ     ْا †ٗاب ، لٔ اَري املؤَٓني لٔ طازم بٔ غ

خيتصازٙ اهلل  ٚآ١ٜ اهلل  ن١ًُ اهلل ٚسذ١ اهلل ، ٚٚد٘ اهلل ، ْٚٛز اهلل ، ٚسذاب اهلل ،

ٜٚٛدب ي٘ بريو ايطال١ ٚايٛال١ٜ ل٢ً مجٝع خًكص٘ ، فٗصٛ    ٚجيعٌ فٝ٘ َا ٜػا٤

لبصاهٙ ، فُصٔ تكصدّ     بريو ايعٗد ل٢ً مجٝصع ي٘  ٚيٝ٘ يف مساٚات٘ ٚازق٘ ، اخر

غا٤ اهلل غا٤ ٜٚهتصب  لًٝ٘ نفس باهلل َٔ فٛم لسغ٘ ، فٗٛ ٜفعٌ َا ٜػا٤ ، ٚاذا 

ًا ٚلداًل فٗٛ ايؿدم ٚايعدٍ ، ٜٚٓؿب ي٘ ت ن١ًُ زبو ؾدقل٢ً لكدٙ: ٚمت

لُٛه َٔ ْٛز َٔ األزض إىل ايطُا٤ ، ٜس٣ فٝ٘ الُاٍ ايعباه ، ًٜٚبظ اهلٝب١ ، 

ػصسب ، فص    ػصسم ٚامل َصا بصني امل   ٚلًِ ايكُري ، ٜٚطًع ل٢ً ايػٝب ، ٜٚس٣

ل ايطري لٓصد ٚالٜتص٘ ،   ، ٜٚعط٢ َٓط خيف٢ لًٝ٘ غ٤ٞ َٔ لامل املًو ٚاملًهٛت

ٝ٘ ، ٜٚستكٝ٘ يػٝب٘ ، ٜؤٜدٙ بهًُت٘ ، ًٜٚكٓ٘ سهُت٘ ، ٛستازٙ اهلل يفٗرا ايرٟ خي

ٚجيعٌ قًب٘ َهإ َػٝت٘ ، ٜٚٓاه٣ ي٘ بايطًط١ٓ ، ٜٚرلٔ بصاالَس٠ ، ٚكهصِ يص٘    

، ٚذيو الٕ االَا١َ َرياخ األْبٝا٤ َٚٓصيص١ االؾصفٝا٤ ، ٚخ فص١ اهلل ،     بايطال١ 

، الْٗصا متصاّ ايصدٜٔ ،     ١ٚخ ف١ زضٌ اهلل ، فٗٞ لؿ١ُ ٚٚال١ٜ ٚضًط١ٓ ٖٚداٜ

ٚزدض املٛاشٜٔ ، االَاّ هيٌٝ يًكاؾدٜٔ ، َٚٓاز يًُٗتدٜٔ ، ٚضبٌٝ يًطايهني 

، ٚمشظ َػسق١ يف قًٛب ايعازفني ، ٚالٜت٘ ضبب ايٓذا٠ ، ٚطالت٘ َفسٚقص١ يف  

لص املؤَٓني ، ٚغفال١ املرْبني ، جنا٠ احملصبني ، ٚفصٛش   ٚ اذت٠ٛٝ ، ٚلد٠ بعد املُات

١ اذتصدٚه ٚاالسهصاّ ،   االض ّ ، ٚنُاٍ االميصإ ، َٚعسفص   زأعْٗا ايتابعني ، ال
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اهلصا اال َصٔ اختصازٙ اهلل     ٍ َٔ اذتساّ ، فٗٞ َستب١ ال ٜٓاذت ني(ٚسدٙ ضٓٔ )تب

سهُ٘ ، فايٛال١ٜ ٖٞ سفظ ايجػصٛز ٚتصدبري االَصٛز ، ٚتعدٜصد     ٚٚقدَ٘ ، ٚٚالٙ 

ظُصا٤ ، ٚايصداٍ   ب لًص٢ اي ، ٚايػٗٛز ، االَاّ املصا٤ ايعصر   االٜاّ )ٖٚٞ ٜعدخ(

 االَاّ املطٗس َٔ ايرْٛب ، املطًع ل٢ً ايػٝٛب.ل٢ً اهلد٣ ، 

االَاّ ٖٛ ايػُظ ايطايعص١ لًص٢ ايعبصاه بصاالْٛاز ، فص  تٓايص٘ االٜصدٟ        

( ٚاملؤَٓصٕٛ  فلله   لعزه و رعوله ع  رعلنه        ٚايٝص٘ اغصاز بكٛيص٘ تعصاىل: )    ٚاالبؿاز ، 

يف ٚايعصرت٠ ال ٜفتكصسإ   ٚيًعصرت٠ ، ٚايصٓيب    kٚلرتت٘ فايعص٠ يًٓيب  †لًٞ

دصٛه ٚمسصا٤ ادتصٛه ،    ٛ، ٚقطب اي س٠ االميا٥ٕزاع ها ايعص٠ إىل اخس ايدٖس ، فِٗ

، ٚأؾصٌ ايعصص ٚا صد     قُصسٙ ٚغسف املٛدٛه ، ٚقص٤ٛ مشصظ ايػصسف ، ْٚصٛز     

 َٚبد٥٘ ، َٚعٓاٙ َٚبٓاٙ.

ايٖٛاز ٚايطبٌٝ ٚاملٓٗاز ، ٚاملصا٤ ايجذصاز ، ٚايبشصس    فاالَاّ ٖٛ ايطساز 

، ٚاملٓٗر ايٛاقض املطايو ، ٚايديٌٝ  دمٜس املػٚايبدز املػسم ٚايػدايعذاز ، 

اذا لُٝت املٗايو ، ٚايطشاب اهلاطصٌ ، ٚايػٝصح اهلاَصٌ ، ٚايبصدز ايهاَصٌ      

ادت١ًًٝ ، ٚايبشس ايرٟ ال ٜٓصصف ،  ٚايٓع١ُ ايظ١ًًٝ ٚايطُا٤ ٚايديٌٝ ايفاقٌ 

، ، ٚايصٖس االزٜر ايسٚق١ املطري٠ٚٚايػسف ايرٟ ال ٜٛؾف ، ايعني ايػصٜس٠ ، 

ُظ اٚ ايكُسص ٚايطٝب ايفصا٥ض ،  ٚايبدز ايبٗٝر ، ٚايٓري اي ٜض ، طايٓري: ايػ

بٝصب ايسفٝصل ،   ٚايعٌُ ايؿصا  ، ٚاملتذصس ايصسابض ، ٚاملصٓٗر ايٛاقصض ، ٚايط     

ب ايػفٝل ، َفصس  ايعبصاه يف ايصدٚاٖٞ طايصدٚاٖٞ: املؿصا٥بص ٚاذتصانِ       ٚاال

رت ٜصل ٚاَٝٓص٘ لًص٢ اذتكصاٜل ، سذص١ اهلل      ٚاالَس ٚايٓاٖٞ ، َُٗٝٔ اهلل ل٢ً ا

، ل٢ً لباهٙ ، ٚسذت٘ يف ازق٘ ٚب هٙ ، َٚطٗس َٔ ايرْٛب ، َرب٤ َٔ ايعٝٛب
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 َطًع ل٢ً ايػٝٛب ، ظاٖس اَسٙ ال ميًو ٚباطٓ٘ غٝب ال ٜدزى ، ٚاسد هٖصسٙ ، 

ٚخًٝف١ اهلل يف ْٗٝ٘ ٚاَسٙ ، ال ٜٛدد ي٘ َجٌٝ ، ٚال ٜكّٛ ي٘ بدٌٜ ، فُٔ ذا ٜٓاٍ 

ازت االيبصاب  د نساَتٓا اٚ ٜدزى َٓصيتٓصا ، سص  فتٓا اٚ ٜعسف هزدتٓا اٚ ٜػَٗعس

ست ايعظُصا٤ ،  ص ٚايعكٍٛ ٚتاٖت االفٗاّ فُٝا اقٍٛ ، تؿاغايعكٍٛطااليباب: 

نًصت ايػصعسا٤ ، ٚخسضصت ايبًػصا٤ ، ٚيهٓصت ارتطبصا٤       ٚتكاؾست ايعًُا٤ ، 

طيهٓت أٟ قعدت لصٔ ايهص ّص ٚلذصصت ايفؿصشا٤ ، ٚتٛاقصعت األزض      

طُا٤ ، لٔ ٚؾف غإٔ االٚيٝا٤ ، ٌٖٚ ٜعسف اٚ ٜٛؾف اٚ ٜعًِ اٚ ٜفِٗ ٚاي

ٚغسف األزض ٚايطُا٤ ، دٌ  د ٍ ايهربٜا٤اٚ ٜدزى اٚ ميًو َٔ ٖٛ غعاع 

ني ، ٚإ ٜكاع بٗصِ اسصد   ُد لٔ ٚؾف ايٛاؾفني ، ْٚعح ايٓالتَكاّ آٍ حم

      ُ ١ٝ ايبٝكصا٤ ٚايٛسداْٝص١   َٔ ايعصاملني ، نٝصف ٖٚصِ ايهًُص١ ايعًٝصا٤ ٚايتطص

اييت السض لٓٗا َٔ اهبس ٚتٛىل ، ٚسذصاب اهلل االلظصِ االلًص٢ ،    ايهرب٣ ، 

فأٜٔ االختٝاز َٔ ٖرا؟ ٚأٜ ايعكٍٛ َٔ ٖرا؟ َٚٔ ذا لسف اٚ ٚؾف )َصٔ  

نربٛا ٚشيت اقصداَِٗ   kؾف خ( ٚؾفت ظٓٛا إ ذيو يف غري آٍ حمُد ٚ

 ٌ زبا ٚايػٝاطني سصبًا ، نصٌ ذيصو بػكص١ يبٝصت ايؿصف٠ٛ ، ٚهاز     ، اختر ايعذ

ايعؿ١ُ ، سطدًا ملعدٕ ايسضاي١ ٚاذته١ُ ، ٚشٜٔ هلصِ ايػصٝطإ الُصاهلِ فتبصًا     

 هلِ ٚضشكًا نٝف اختازٚا اَاًَا داًٖ  لابدًا ي ؾٓاّ ، دباًْا ّٜٛ ايصساّ.

هصٌ ، ال ٜعًصٛ لًٝص٘    ٕٛ لاملًا ال جيٌٗ ، غصذالًا ال ٜٓ ٚاالَاّ جيب إ ٜه

ايػصسف َصٔ ٖاغصِ ،    ١ٝٚ ْطب ، فٗٛ يف ايصرز٠ٚ َصٔ قصسٜؼ    هاْسطب ٚال 

ٚايبك١ٝ َٔ إبساِٖٝ ، ٚايٓٗر )ٚايػُخ خ( َٔ ايٓبع ايهصسِٜ ٚايصٓفظ َصٔ    

َصٔ   ٚايفسعٍ لٔ اهلل فٗٛ غسف األغساف ، ايسضٍٛ ٚايسق٢ َٔ اهلل ، ٚايكٛ
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لبد َٓاف لامل بايطٝاض١ ، قا٥ِ بايسٜاض١ ، َفصرتض ايطالص١ إىل ٜصّٛ ايطصال١     

َٛفل يٝظ ظبصإ ٚال داٖصٌ   َعؿّٛ اٚهع اهلل قًب٘ ضسٙ ٚاطًل ب٘ يطاْ٘ فٗٛ 

   فرتنٛٙ.

 )َٚٔ اقٌ ممٔ اتبع ٖٛاٙ بػري ٖد٣ َٔ اهلل( ِٗاتبعٛا اٖٛا٥ٜا طازم 

ٚاالَاّ ٜا طازم بػس ًَهٞ ، ٚدطد مساٟٚ ، ٚاَس اهلصٞ ٚزٚ  قدضصٞ ،    

اهلصٞ ايؿصفات شاٜصد     تْٚٛز دًٞ ، ٚضسخف٢ فٗٛ ًَهصٞ ايصرا  َٚكاّ لًٞ ، 

اذتطٓات ، لامل باملػٝبات ، خؿًا َٔ زب ايعاملني ، ْٚؿًا َٔ ايؿصاهم االَصني   

َٚعٓص٢   ٓصٌٜالِْٗ َعدٕ ايتال ٜػازنِٗ فٝ٘ َػازى  kٖٚرا نً٘ الٍ حمُد 

زب ايعصاملني خ( َٚٗصبا االَصني    ، ٚخاؾص١ ايصسب ادتًٝصٌ )ٚخاؾص١      ايتأٌٜٚ

كاي١ س٠ ايٓب٠ٛ ، َٚعدٕ ايؿف٠ٛ ، لني امل٥ٌٝ ، ؾف٠ٛ اهلل ٚضسٙ ، ٚن١ًُ غذدرب

ٚهٜعتص٘ ، َٚٛقصع   َٚٚٓت٢ٗ ايدالي١ ٚحمهِ ايسضاي١ ْٚصٛز ادت يص١ دٓصب اهلل    

عُتص٘ ايطصبٌٝ إىل اهلل   ن١ًُ اهلل َٚفتصا  سهُتص٘ َٚؿصابٝض ز تص٘ ٜٚٓصابٝع ْ     

ٚايٛدص٘  ايطًطبٌٝ ٚايكططاع املطتكِٝ ، ٚاملٓٗاز ايكِٜٛ ٚايصرنس اذتهصِٝ   ٚ

ٚايتكصِٜٛ ، ٚايتكصدِٜ ، ٚايتعظصِٝ ،     فايهسِٜ ٚايٓٛز ايكصدِٜ اٖصٌ ايتػصسٜ   

ٚآَصا٤ ايعًصٞ    ا٤ ايصس٤ٚف ايصسسِٝ   بص ْتفكٌٝ ، خًفا٤ ايصٓيب ايهصسِٜ ، ٚا  ٚاي

ٝع لًِٝ( ايطٓاّ االلظصِ ٚايطسٜصل   ايعظِٝ ، )ذز١ٜ بعكٗا َٔ بعض ٚاهلل مس

االقّٛ َٔ لسفِٗ ٚاخر لِٓٗ فٗٛ َِٓٗ ، ٚايٝ٘ االغاز٠ بكٛيص٘ )َٚصٔ تصبع     

ضس اهلل املخصٕٚ  ِْٛز لظُت٘ ٚٚالِٖ اَس ممًهت٘ فٗ خًكِٗ اهلل َٔفاْ٘ َ ( 

)ال بٌ ِٖ ايهاف ٚايٓصٕٛ خ( إىل  ٚاٚيٝا٥٘ املكسبٕٛ ٚاَسٙ بني ايهاف ٚايٕٓٛ 

ِ   ٚٓ٘ ٜكٛيٕٛ اهلل ٜدلٕٛ ٚل األْبٝصا٤ يف لًُٗصِ ، ٚضصس     بصاَسٙ ٜعًُصٕٛ ، لًص



391 
 

ِٖ ، نايكطس٠ يف ايبشصس ، ٚايصرز٠ يف   االٚؾٝا٤ يف ضسِٖ ، ٚلص االٚيٝا٤ يف لص

س ، ٚايطُاٚات ٚاالزض لٓد االَاّ نٝدٙ َٔ زاست٘ ، ٜعسف ظاٖسٖا َصٔ  فكاي

لًِ  kَٔ فادسٖا ، ٚزطبٗا ٜٚابطٗا ، الٕ اهلل لًِ ْبٝ٘  ٜٚعًِ بسٖاباطٓٗا 

َا نإ َٚا ٜهٕٛ ٚٚزخ ذيو ايطس املؿٕٛ االٚؾٝا٤ املٓتذبٕٛ ، َٚصٔ اْهصس   

اهلل لًص٢  ذيو فٗٛ غكٞ ًَعٕٛ ًٜعٓ٘ اهلل ًٜٚعٓ٘ اي لٕٓٛ ، ٚنٝصف ٜفصسض   

ب لٓ٘ ًَهٛت ايطُاٚات ٚاالزض ٚإ ايهًُص١ َصٔ آٍ   لباهٙ طال١ َٔ كذ

اب ايهصسِٜ  حمُد تٓؿسف إىل ضبعني ٚدٗا ، ٚنًُا يف ايرنس اذتهصِٝ ٚايهتص  

ترنس فٝٗا ايعني ٚايٛد٘ ٚايٝد ٚادتٓصب فصاملساه َٓٗصا    ٚايه ّ ايكدِٜ َٔ آ١ٜ 

ايٛيٞ ، الْ٘ دٓب اهلل ، ٚٚد٘ اهلل ايػ  ، سل اهلل ، لًِ اهلل ، ٚلني اهلل ، ٜٚصد  

اهلل ، فِٗ ادتٓب ايعًٞ ٚايٛد٘ ايسقٞ ٚاملٌٓٗ ايصسٟٚ ، ٚايؿصساا ايطصٟٛ    

، ٚايٛؾ١ً إىل لفٛٙ ٚزقاٙ ، ضس ايٛاسد ٚاالسد فص  ٜكصاع   ٚايٛض١ًٝ إىل اهلل 

بِٗ َٔ ارتًل اسد فِٗ خاؾ١ اهلل ٚخايؿت٘ ، ٚضس ايصدٜإ ٚنًُتص٘ ، ٚبصاب    

٘ ، ٚفكٌ اهلل ٚز تص٘  اهلل ٚحمذت٘ ، ٚال ّ اهلد٣ ٚزاٜت ٚسذ١االميإ ٚنعبت٘ ، 

  ٚ قصدز٠  ، ٚلني ايٝكني ٚسكٝكت٘ ٚؾساا اذتل ٚلؿُت٘ ، َبد٤ ايٛدصٛه ٚغاٜتص٘ 

ٚخصٜٓص١   ، ٚفؿصٌ ارتطصاب ٚهاليتص٘ ،    ايسب َٚػصٝت٘ ، ٚاّ ايهتصاب ٚخامتتص٘   

ٗصصِ تصص٘ ، َٚعصصدٕ ايتٓصٜصصٌ ْٚٗاٜتصص٘ ، فايصصٛسٞ ٚسفظتصص٘ ، ٚاٜصص١ ايصصرنس ٚتسامج

ايهٛانب ايع١ًٜٛ ، ٚاالْٛاز ايع١ًٜٛ املػسق١ َٔ مشظ ايعؿ١ُ ايفاط١ُٝ ، يف 

، ٚاالضصساز   اال د١ٜ دٚس١ايمسا٤ ايعظ١ُ احملُد١ٜ ٚاالغؿإ ايٓب١ٜٛ ايٓابت١ يف 

اهلاه١ٜ املٗد١ٜ االهل١ٝ املٛهل١ يف اهلٝانٌ ايبػس١ٜ ٚايرز١ٜ ايصن١ٝ ٚايعرت٠ اهلامش١ٝ 

)أٚي٦و ِٖ خري ايرب١ٜ( فِٗ اال١ُ٥ ايطاٖسٕٚ ٚايعرت٠ املعؿَٕٛٛ ، ٚايرزٜص١  
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االنسَٕٛ ، ٚارتًفا٤ ايساغدٕٚ ، ٚايهربٜا٤ ايؿدٜكٕٛ ، ٚاالٚؾٝا٤ املٓتذبٕٛ ، 

ٚسذصر   ملسقٕٝٛ ، ٚاهلدا٠ املٗدٜٕٛ ٚايػس املٝاَني َٔ آٍ ط٘ ٜٚصظ ضباا اٚاال

اهلل ل٢ً االٚيني ٚاالخسٜٔ ، ٚامسِٗ َهتصٛب لًص٢ االسذصاز ، ٚلًص٢ اٚزام     

االغذاز ، ٚل٢ً ادٓش١ االطٝاز ، ٚل٢ً ابٛاب ادت١ٓ ٚايٓاز ، ٚلًص٢ ايعصسؽ   

ايعصص   ٚلًص٢ سذصب ادتص ٍ ٚضصساهقات    ٚاالف ى ، ل٢ً ادٓشص١ االَص ى ،   

ايبشاز ٚإ  راذتٝتإ يف دتٚادتُاٍ ٚبامسِٗ تطبض االطٝاز ٚتطتػفس يػٝعتِٗ 

اهلل مل خيًل اسدًا اال ٚاخر لًٝ٘ االقساز بايٛسداْٝص١ ٚايٛالٜص١ يًرزٜص١ ايصنٝص١     

ال ايص٘  )ٚايربا١٥ َٔ الدا٥ِٗ ٚإ ايعسؽ مل ٜطتكس ست٢ نتب لًٝ٘ بصايٓٛز ،  

 (.اال اهلل حمُد زضٍٛ اهلل لًٞ ٚيٞ اهلل

م ٚاغصد  املٛاشٜٔ أٟ باالَا١َ تسدض َٛاشٜٔ ايعباه يف ايك١ُٝ بٝإ: ٚزدض

اّ هتفصسم ايعظصِٝ ايكطصس ٖٚطًصت ايطصُا٤      املطس نجس قطسٙ ٚاهلطٌ املطصس امل 

، اْتػصست   (َطسٖا ٚاالزز حمسن١ ٚاالزٜر تٖٛر زٜض ايطٝصب )ٚفصا  املطصو   

يعذُص١   ١ِ ايعسبٝص كصٝ ٜيهٓت نخسضت بهطس ايعني ٜٚكصاٍ ملصٔ ال   ٚشت٘ ٥زا

خؿًا ٚخؿٛؾًا ٚاَصسٙ بايهصاف ٚايٓصٕٛ أٟ     يطاْ٘ ٚيهٔ ٜكاٍ خؿ٘ بايػ٤ٞ

ِٖ لذٝب اَس اهلل املهٕٓٛ ايرٟ ظٗس بصني ايهصاف ٚايٓصٕٛ اغصاز٠ إىل قٛيص٘      

  .(1)(إِوَّمَب أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًب أَنْ يَقُولَ لَهُ كُهْ فَيَكُونُتعاىل: )

  

                                                           

اذتطصٝ   لبد ادتٛاه ، ٖاغِ ضًُٝإ امسالٌٝ  370 -368ف 3ايربٖإ يف تفطري ايكسإٓ َر (1)

  ٖص.1375ايتٛبًٞ ايهتهاْٞ ، ايطبع١ ايجا١ْٝ ، زبٝع ايجاْٞ ايبشساْٞ 
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 وصادز اللتاب

 ايكسإٓ ايهسِٜ -1

 .7 -1ضٛز٠ ايفاحت١ /  -

 .234/  232/  230/  102/  35/  25ضٛز٠ ايبكس٠ /  -

 .64/  61/  15ضٛز٠ آٍ لُسإ /  -

 . 53/  12/  3/  1ضٛز٠ ايٓطا٤ /  -

 .189ضٛز٠ االلساف /  -

 .28/  23ضٛز٠ ايسلد /  -

 .98ضٛز٠ اذتذس /  -

 .72ضٛز٠ ايٌُٓ /  -

 .98ضٛز٠ َسِٜ /  -

 .117ضٛز٠ ط٘ /  -

 .107/  90ضٛز٠ األْبٝا٤ /  -

 .27/  6ضٛز٠ املؤَٕٓٛ /  -

 .32ضٛز٠ ايٓٛز /  -

 .75/  74ضٛز٠ ايفسقإ /  -

 .21ضٛز٠ ايسّٚ /  -

/  54/  53/  52/  51/  50/  40/  38/  37/  36/ 33/  28ضٛز٠ االسصصاب /   -

55  /56  /57  /58  /59  /60. 
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 .56/  36ضٛز٠ ٜظ /  -

 .8ضٛز٠ غافس /  -

 .54ضٛز٠ ايدخإ /  -

 .40/  30/  29/  28/  27/  26/  25/  24ضٛز٠ ايرازٜات /  -

 .20ضٛز٠ ايطٛز /  -

 .45ضٛز٠ ايٓذِ /  -

 . 7ضٛز٠ ايٛاقع١ /  -

 . 1ضٛز٠ ا اهي١ /  -

 .4ضٛز٠ ايكًِ /  -

 .10/  9/  8/  7/  6/  5ضٛز٠ اإلْطإ /  -

 .3/  2/  1ضٛز٠ ايهٛثس /  -

 ايكسغٞ.يف ايكسإٓ ايهسِٜ ، سطني ايػٝخ ٖاهٟ  kامسا٤ ٚؾفات ايٓيب  -2

 اضد ايػاب١ يف متٝٝص ايؿشاب١ ، لًٞ بٔ حمُد ابٔ األثري. -3

 ايطُا ايجُني ، ا د بٔ لبد اهلل ايطربٟ. -4

 االزغاه يف َعسف١ سذر ايعباه ، ايػٝخ املفٝد. -5

 االضتٝعاب يف متٝٝص األؾشاب ، ا د بٔ لًٞ بٔ سذس ايعطك ْٞ. -6

 .ال ّ ايٛز٣ ، ايفكٌ بٔ اذتطٔ ايطربضٞ -7

 ايٓذِ ايجاقب ، سطني ايطربضٞ ايٓٛزٟ. -8

 املؿبا  يًهفعُٞ ، إبساِٖٝ بٔ لًٞ اذتطٔ بٔ حمُد بٔ ؾا . -9

 ايطري٠ اذتًب١ٝ ، لًٞ بٔ بسٖإ ايدٜٔ اذتًيب ايػافعٞ. -10
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 ارتؿاٍ ، حمُد بٔ لًٞ بٔ بابٜٛ٘ ايكُٞ. -11

 ايطبكات ايهرب٣ ، لبد ايٖٛاب بٔ ا د االْؿازٟ ايػعساْٞ. -12

 املعكبٕٛ َٔ آٍ أبٞ طايب ، َٗدٟ ايسدا٥ٞ املٛضٟٛ. -13

ٞ    ابٛ ايفسز املًٛى ٚاالَِ ، املٓتظِ يف تازٜخ  -14 بصٔ   لبصد ايصس ٔ بصٔ لًص

 .حمُد بٔ ادتٛشٟ

 اذتُريٟ البٔ ٖػاّ.ايطري٠ ايٓب١ٜٛ ، لبد املًو بٔ ٖػاّ  -15

 ايٓٗا١ٜ يف غسٜب اذتدٜح املبازى ، بٔ حمُد )ابٔ األثري ادترزٟ(. -16

 ايطٝد٠ خدجي١ ايهرب٣. -17

 ال ّ ايٓطا٤ ، حمُد زقا نشاي١. -18

 ايفؿٍٛ امل١ُٗ ، حمُد بٔ اذتطٔ بٔ اذتس ايعاًَٞ. -19

 عاز االْٛاز ، حمُد باقس ا ًطٞ. -20

 ايبدا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ ، أبٛ ايفدا٤ اذتافظ بٔ نجري. -21

 ايتفطري ايهاغف ، حمُد دٛاه َػ١ٝٓ. -22

 لظني ٚاملتعظني ، حمُد ٖٜٛدٟ.ايتفطري املعني يًٛا -23

 تفطري ْٛز ايجكًني ، لًٞ بٔ مجع١ ايعسٚضٞ اذتٜٛصٟ. -24

 تازٜخ ايٝعكٛبٞ ، ا د بٔ أبٞ ٜعكٛب بٔ ٚاقض االخبازٟ. -25

 تازٜخ ايسضٌ ٚاملًٛى ، حمُد بٔ دسٜس ايطربٟ. -26

قأَ بصٔ غصدقِ اذتطصٝ  ، حتكٝصل ناَصٌ      حتف١ االشٖاز ٚشالٍ االْٗاز ،  -27

 ضًُإ ادتبٛزٟ.

 تازٜخ ارتُٝظ ، سطني بٔ حمُد بٔ اذتطٔ ايدٜاز بهسٟ. -28
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 تازٜخ اال١ُ٥ ، ابٔ أبٞ ايجًر ايبػداهٟ. -29

 سٝا٠ االَاّ اذتطني ايعطهسٟ ، باقس غسٜف ايكسغٞ. -30

 سٝا٠ االَاّ اذتطٔ ايعطهسٟ ، ناٌَ ضًُٝإ. -31

 سٝا٠ االَاّ اذتطٔ ايعطهسٟ ، حمُد دٛاه ايطيب. -32

 سكٝك١ اهلذّٛ ل٢ً هاز ايسضاي١ ، سطني ايػٝخ ٖاهٟ ايكسغٞ. -33

 سٝا٠ ايطٝد٠ أّ املؤَٓني خدجي١ ، سطني ايػٝخ ٖاهٟ ايكسغٞ. -34

 سٝا٠ ايطٝد٠ فاط١ُ ايصٖسا٤ ، باقس غسٜف ايكسغٞ. -35

 سٝا٠ ايطٝد٠ خدجي١ ، فاقٌ حمطٔ ايطالدٟ. -36

 هال٥ٌ االَا١َ ، حمُد بٔ دسٜس ايطربٟ. -37

 ( ، زغٝد ايكطاّ.ًِٝٗ ايط ّشٚدات ايٓيب ٚاال١ُ٥ )ل -38

 شٚدات ايٓيب ايطاٖسات ٚسه١ُ تعدهٖٔ ، حمُد حمُٛه ايؿٛاف. -39

غرزات َٔ سٝا٠ ايطٝد٠ فاط١ُ ايصٖسا٤ ، سطني ايػصٝخ ٖصاهٟ غصسٜف     -40

 ايكسغٞ.

 ؾًض اذتطٔ ، زاقٞ آٍ ٜاضني. -41

 قسب االضٓاه ، لبد اهلل بٔ دعفس اذتُريٟ. -42

 ايػ١ُ يف َعسف١ اال١ُ٥ ، لًٞ بٔ لٝط٢ االزبًٞ.نػف  -43

 نٓص ايعُاٍ يف ضٓٔ االقٛاٍ ٚاالفعاٍ ، لًٞ املتكٞ اهلٓدٟ. -44

 .، ايطٝد حمُد ناظِ ايُٝاْٞ ايٓفش١ ايعٓرب١ٜ يف اْطاب خري ايرب١ٜ -45

 ْطا٤ ايٓيب ٚاٚالهٙ ، حمُد دٛاه احملتؿس. -46

 ْٛز االبؿاز ، َؤَٔ بٔ سطٔ ايػبًٓذٞ. -47
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 )مجٝع ادصا٤ٖا( ، سطني ايػانسٟ. َٛضٛل١ املؿطف٢ ٚايعرت٠ -48

 َكاتٌ ايطايبٝني ، لًٞ بٔ اذتطٔ أبٞ ايفسز االؾفٗاْٞ. -49

( ، حمُد بٔ لًٞ بٔ غٗس آغصٛب  ًِٝٗ ايط َّٓاقب آٍ أبٞ طايب )ل -50

 املاشْدزاْٞ.

   ٜٓابٝع املٛه٠ ، ضًُٝإ بٔ إبساِٖٝ ايكٓدٚشٟ. -51
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 الفّسع

 الصفخة املوضوع

 6 املقدوة

 21 القساُ اللسييالصواج يف 

 12 الصواج يف احلديح الٍبوي الػسيف

 h 14زضوه اهلل 

 h 17ويطسة خبدوة زضوه اهلل 

 h 17اعجاب الطيدة خدجية بسضوه اهلل 

 18 ختطب الٍيب šالطيدة خدجية 

 š 23خطبة ابي طالب لمطيدة خدجية 

 š 21 وَ خدجية hاوالد زضوه اهلل 

 h 22آزاء املؤزخوُ يف اوالد زضوه اهلل 

 31 فاطىة الصِساء يف زحاب القسآُ اللسيي9

 33 يف احلديح الٍبوي الػسيف šفاطىة الصِساء 

 35 ‡باالواً عمي š اقرتاُ الطيدة شِساء السضوه

 š 37اوالد الطيدة فاطىة الصِساء 

 š 43غّادتّا 

 š 43 تازيخ وفاتّا

 š 43  ودة عىسِا الػسيف

 š 44يسثي الطيدة فاطىة الصِساء  ‡االواً عمي 

 š 45وا قين يف خدجية 
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 53 اٌػاً احلٍني ألً املؤوٍني

 55  لالضالً šٌصسة أً املؤوٍني خدجية 

 h 56امساء شوجات زضوه اهلل 

 58 اضباب اهلجسة

 h  67اقرتاُ اً ضمىة بسضوه اهلل 

 74 طالق شيد لصيٍب بٍت جخؼ

 76 وَ شيٍب بٍت جخؼhواذا قالت االعساب عمى شواج الٍيب حمىد

 83 تػري اضي بسة

 h. 83والد جويسية ميجن اواً زضوه اهلل 

 82 يٍقر اً حبيبة وَ حريتّا hالٍيب 

 83 ضبب حرية اً حبيبة

 86 ّازومة وع ابي

 88 يطتعد لفتح البمد احلساً hالٍيب حمىد 

 233 العباع وابو ضفياُ

 h 235تقص قصة لسضوه اهلل  يصفية بٍت حي

 236 أبو ايوب خالد بَ شيد

 237 الفعمة املػيٍة ألوسأة وَ اليّود

 h 238صفية يف بيت زضوه اهلل 

 238 غرية الٍطاء

 223 الساووُ عَ صفية

 221 ويىوٌة يف غصوة تبوك

 222 الطيدة ويىوٌة وَ العابداتكاٌت 



421 
 

 224 جياشي شيٍب hزضوه اهلل 

 h 224 اقٛاٍ يف لده شٚدات ايٓيب

 213 طيةوازية بٍت مشعوُ القب

 212 يصن املقوقظ hووفد زضوه اهلل 

 211 املقوقظ يطأه حاطب

 213 اتّاً باطن ملازية

 h 216وفاة إبساِيي بَ زضوه اهلل 

 216 وفاة وازية

 217 الالتي مل يدخن بَّ hالٍيب شوجات 

  226ذزازي اِن البيت 

 226 ؟وَ ِي اِن البيت

 228 ادلة االواوة

 228 ‡ احتياج اخلمق لالواً

 232 قاعدة المطف

 231 حفظ لمٍظاً ‡االواً 

 232 ضٍة اهلل يف خمقْ

 233 االِىاه حماه

 234 ‡ ليظ لمخمق اختياز االواً

 235 ‡ غسوط االواً

  236االثٍى عػس  اواوة االئىة

  237اواوة االئىة االثٍى عػس 

 243 ‡االواً عمي بَ أبي طالب 
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  244 املصطفى والعرتة

  245االواً احلطَ بَ عمي بَ أبي طالب 

  253االواً احلطني بَ عمي بَ أبي طالب 

 . 257االواً عمي بَ احلطني بَ عمي بَ أبي طالب 

 . 262 االواً حمىد بَ عمي بَ احلطني بَ عمي بَ أبي طالب )الباقس(

 262 .‡االواً جعفس بَ حمىد بَ عمي بَ احلطني بَ عمي بَ أبي طالب

 266 .‡االواً ووضى بَ جعفس 

االواً عمي بَ ووضى بَ جعفس بَ حمىد بَ عمي بَ احلطني بَ عميي  

 .بَ أبي طالب ا

272 

 272 عميّىا الطالً االواً حمىد بَ عمي )السضا(

 274 .‡االواً عمي بَ حمىد اهلادي 

 276 واملأووُ ‡حواز داز بني االواً اهلادي 

  277 االواً احلطَ بَ عمي بَ حمىد

  283 االواً حمىد بَ احلطَ بَ عمي بَ حمىد

 282 اخلامتة

 288 وصادز اللتاب

 134 الفّسع
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