
 1 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
الّ ًُٓىو ًشؤظًَلِ بشِواداس سِووُُ كُ خىاّ طُوسَ ًَُشدساويَلِ هُخؤًاْ بؤ ُاسدويّ وَ كشدويُتِ بُ ًاًؤطتااو      

ثًَؼُوا بؤ طُسجَُ ًشؤظايُتِ بؤ ئُوَّ هُ طُسجَُ كشدَوَكاُِ سِؤراًُُاْ طىدّ هًَىَسبطشيّ و ضاوّ هًَبلتُيّ  
ٌَ           ، ئُوػااُُّ ئًُشّ ثًَ ًَبتُجًَِ بلتُيّ وَ ئتًُشّ ثت ٌَ طىًتاْ و بُتتُواوَتِ ج ًَبتُجًَلشدُِ بتُب لتشدويّ بتُ ج

ًَبًَٔتِؤ ، بؤئتُوَّ طتُسوشاصّ دوًُتاو نيًاًتُي بتؤ كتُ بًَطىًتاْ              َِ واصّ ه ًَِتاُِ دَطتة بتُج ًَٔ كشدويّ بتُ واص ه
ُوتّ بُدَطتة ديًََِتة ،   ُٓسكُغ هُبُس خاتشّ خىداّ ثُسوَسدطاس وُسًاُُكاُِ جًَبُجٌَ بلاي بُتُواوَتِ طُسك

( بُتتُواوَتِ بُسُاًتُّ ختىداّ بتُ     ضىُلُ الّ ًُٓىو ختاوَْ باوَسِيَتم سِووُتُ كتُ ثًَػًُبتُسّ خؤػُويظتة        
ًَذايتُ بؤيتاْ تتا سِؤرّ نياياًتُي بتؤّ سِووْ كشدوُُتتُوَ وتُسًاُِ          ًشؤظايُتِ طُ ياُذووَ و ُٓسضِ خًَشو ضتاكُّ ت

ا ُٓس ػاًَم كُ ًايُّ ُُٓاًُتِ و بُدبُخاِ و ػُسًُُذَيِ ًتشؤظ بًَتة   ثًَذاوْ كُ ئُجناًِ بذَْ ، هًُُٓاْ كاتذ
هُ دوًُاو هُ نيًاًُي ديظاْ بؤّ سِووْ كشدوُُوتُوَ داواّ هًَلشدوْ كُ هًَتِ دووس بلُوُتُوَ و واصّ هًَبًَٔتِّ ، جتا     

ُسِيَضَ بِاطتّ و بتضاُّ   ئُطُس كُطايُتًًُن هَُ ضاكًَاِ و ثاكًَاًًُ بًة ثًَىيظاُ هُطُس ًظىهٌَاُاْ كُ ئَُ صاتتُ بت  
ُاوّ ضًًُ؟ ، ػًَىَّ سِوخظاسّ ئَُ كُطُ ًُصُُ ضؤْ بىوَ؟ ، وَضتؤْ ختىا ثُسطتاِ  اهدبتادَ( ّ كتشدووَ؟ ،      
وَئايا سَِوػاِ و ئاكاسّ هُطَُي خًَضاْ و ًِذاَي و ختضَ و ٓتاوَالَْ و ًظتىهٌَاُاْ بتُ طؼتاِ ضتؤْ بتىوَ؟ وَضتؤْ         

ُو طاهَاتُو سداسّ كتشدووَ؟ ضتؤْ خىاسدويتُتِ و خىاسدوويتُتِ يتُوَ،       ًاًُهَُّ هُطُيَ كشدووْ ؟ وَئايا ضتؤْ نيظت  
ضُُذَ رياوَو ... ٓاذ؟ ضُُذَٓا ػاِ تش هُ رياُِ ثشِ بُسَكُتِ بؤ ئُوَّ ُُٓطاو بُُُٓطاو هتُ ريتاُِ سِؤراُتًُاْ    

 .بُ جًَِ بًَِٔؤ و خؤػُويظاِ الّ ثُسوَسدطاسو وَثاػاْ الّ ًُٓىواْ بؤ و كُطًَلِ سِوح طىن بؤ..
بؤيُ ًًِؽ بُئُسكِ طُسػاُِ ختؤًٍ صاُتِ وَكتى تتاكًَلِ ًظتىهٌَاْ ُٓطتاٍ بتُئاًادَكشدُِ ئتَُ ُىطتشاوَّ              

بُسدَطاة كُ هُ ضُُذ بُػًَم ثًَم ٓاتىوَ ، بُػِ يُكَُ وَالًَِ ئُو ثشطًاساُُّ ثًَؼىوَ و ضُُذ بُػًَلِ تشّ 
( سِويتاْ    وَ كُ بَُطاِ ثتؤؤصّ ثًَػًُبتُس  ( ًىعحًضًَاْ باغ كشدو02تًَذايُ ، وَهُ بُػِ دووََ ُضيلُّ  

داوَ وَ هُ كؤتايٌ دا نيُؿًذَّ   بُذشّ ُىوس ( ّ ػتاعؤّ طتُوسَّ كتىسد  ًتُذىّ( دَبًتِؤ تًايتذ طتُستاثا        
ئًَتتىَّ خىيَِتتُسّ بتتُسِيَضيؽ ُٓوهَتتذَْ طتتُسجَُ )اُػعع ١هللا  هلل( دَكتتاي ، بتتًُٓىاّ ئتتُوَّ  وَطتت ِ ثًَػٌبتتُس 

ًَبتُجًَِ بلتُْ بتؤ ئتُوَّ ئًَتىَؾ باتىاُّ وَالًَتِ كُطتًَم          ػاُكاْ هُبُس بلُْ و ُٓتا باىاُّ هُرياُِ سِؤراُُدا ج
بذَُُوَكُ ئُطُس هَُ باسَيُوَ ثشطًاسّ هًَلشدْ ، ُٓتاوَكى ٓتًُىاْ طتُسوشاصو طتُسكُتىّ دوًُتاو نيًاًتُي بتّ       

ا هُ ًُِوَيتُو ختىداّ طتُوسَو    ( ، وَدهًَِاتاْ ئُكًُُوَ كُئُطُس ُٓس ُٓهَُو كَُ و كىستًًُن ُٓبَِ ئُواُػ ١هللا  
ثًَػًُبُسَكُّ هًَِ بًَبُسيّ ، داوا هُ خىداّ طُوسَ ئُكَُ كُ كُ هُُٓهَُو كَُ و كىستًًُكامن ببىسَّ هتُبشّ ئتُوَ   
داوا هُ ئًَىَ دَكَُ كُداواّ هًَدؤػبىمن هُ خىا بؤ بلُْ ، وَداوا هُ خىاّ بُخؼِذَ ئُكَُ بُبُػِذَيِ خؤّ هتُ  

 بُخؼَِ و ئَُ كاسََ بؤ بلاَ تىيَؼىّ نيًاًُي و ئًٌَُؾ و ئًَتىَؾ بُديتذاسّ ختؤّ و ختؤ     طُسجَُ تاواُُكامن مب
هللآًنيهلل.( هُ بُُٓػاِ بُسيّ ػاد بلاي ...  ػُويظاُكُّ 

هلل
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 (ناسنامةى ثيَغةمبةر)

 : ًىذُممُدّ كىسٍِ عبذاهلل ّ كىسٍِ عبذوملىتُهًبناو
 : عبذاهلل ّ كىسِّ عبذوملىتُهًبناوى باوك
 : عبذوملىتُهًب كىسٍِ ٓاػٍ كىسِّ عبذوملُُافناوى باثري

 : سِاطاطؤ و دَطاثان ت باوكِ نياطٍنازناو
 ذوملُُاف: ئاًًُِّ كضِ وَٓيب كىسٍِ عبناوى دايك

 : اهؼ ا  دايلِ عبذاهشمحّ كىسٍِ عُوف(ناوى )ماماى(
 : ذُهًٌُّ طُعذيُناوى دايةى و بةخَيوكةر

 (02/4/175بُصايًِِ  : ِرؤذى لةدايك بووى
 ّ سبًع االوي(50بُ كؤضٌ                         

 : ًُكلُّ ثؤؤصشوَيهى لة دايك بووى
 يةكةمني موسوَلمان: ئايني
 وى خوانيَردرا: ئةرك

 مةككةو دةوروبةرى و هةموو شويَهيَكى زةوى :شوَيهى كاركردى
 طةرِةكى )بين هاشم( لةقورِةيش، لة مةككة، لة دواييدا كؤضي كرد بؤ مةديهة: شوَيهى نيشتةجَيبووى

 ن . و . ر      )رِووناكى( لةخواي ثةروةردطارةوة: طروثي خوَيو
 )عةرةبي رِةوان(: عُسَبٌ زمانى طفتوطؤ

ُٕعَ زمانى داييك : دى و نووشنيخوَيه  (٠٘اهُقهللدُٙدغَهللوٌ
 )خةدجيةى كضي خوةيليد ، سةودةي كضى زةمعة ، عائشةى كضى ئةبوبةكر، : ناوى خَيسانةكانى

 حارث ، دايكى حةبيبة ( ، جوةيريةى كضىسلمهحةفصةى كضى عومةرى كورِي خةتتاب ، دايكى سةلةمة)ام 
 (قبطى، زةيهةبي كضى خوزةمية ، ماريةى  ، زةيهةبى كضى عةمتة ، حةفيةي كضى حةي

 )كورِ( ــ قاسم ، عبداهلل ، ئيرباهيم: ذمارةى مهداَلةكانى 
 )كض( ــ رِوقيية ، زةيهةب ، ئوم كةلسوم ، فامتة                          
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 /يةكةم بةشى
 (:)كورتةيةك لةسةر ذياننامةى سةروةرمان 

ًَبُكتتُدا ضتتُُذ بُػتتًَم كتتُ بتتُ كتتىستِ باطتتِ دَكتتَُ هُطتتُس رياُِاًتتُّ  تتت خىيَِتتُسّ بتتُسِيَض هتتَُ بُػتتُّ كا
ُٓس هُ ش ُاو سَِضُهَُن و ػًَىَّ ػؤيِِ و ًاًُهَُ كشدُِ و خىا ثُسطاِ ... ٓاذ ز وَ ضتُُذ   ( ثًَػًُبُس

ػاًَلِ طشُطِ تش خبًُُ بُسدًَِ تؤّ بُسِيَض ئُسكِ طُسػامنُو بُ ًٓىاّ ئتُوَّ تتؤّ خؤػُويظتة طتىدّ     
بِاطتِ ، وَ بضاُتِ بتُ كُطتًَلِ تتشّ       ( ًًِتة هتُ ٓتًُىو كاتًتم هتُ رياُاتذا ، وَ ثًَػًُبُسَكتًُاْ        هٌَ بب

 ًاْ بؤ صياد بٌَ..( بِاطًَِِ كاتَِ كُ داواّ هًَلشدّ ، بُ ًٓىاّ ئُوَّ خؤػُويظاِ خىاو ًَُشدساوَكٍُ 
 

 :( لة دايك بوونى ثيَغةمبةر 
  ًتاُطِ سبًتع االوي دا هتُدايلبىوَ ، هتُ ػتاسّ ًُكلتُّ ثتؤؤص هتُ         ( هتُ سِؤرّ دووػتُممُّ     ثًَػًُبُسّ ختىدا  

ًاَهًَلذا ُاطشاوَ بُ    داس املىهذ (( واتُ خاُُّ هُديم بىوْ ، هُطاىَل ُاطتشاو بتى بتُ طتاهَِ ش وًتى ز كتُ دَكاتتُ        
ًًِتُّ كضتِ   ، دايلتِ ُتاوّ ئا  املطوٚع هللهللص ( هُ دايم و باوكًَلِ ُاطشاو ، باوكِ ُاوّ عبتذاهلل  كتىسِّ عبتذ     355 

 وَ باوكِ ثًَؽ هُدايلبىُِ ئَُ وَواتِ كشدووَ. (  وٓابُ ، باثؤّ ُاوّ هًَِا 
 

 :( سيفةت و نةذادى ثيَغةمبةر 
 اه اس.حممد رسول اهلل [ ]ت خىداّ طُوسَ ئُوُسًىَّ 5
 ًَُشدساوّ خىدايُ. ( واتُ: حمٌذ  
ُوَ بُ ثاكِ بتَِ هُكتُيِ ٓتاتىوَ و ختىداّ طتُوسَ      ، هُ سَِضُهَُكً 1( طىثاغ كشاو بىوَ ت ثًَػًُبُسّ خىدا 0

ٕهلل،هللعععهللُعيبهللاهو٘بهلل ، ُٕيبهللاهسحعهلل،  3، ُاوَ جىاُُكاُِ صؤسْ هُواُُ ش حمٌذ ، أمحذ ، احلاػش ، اهدانيب2ُٓهَِ بزاسدووَ
 ز ، هتتتُ تُوساتذا ُاوّ بتتتُ   4امل سٟهلل،هللُيبهللاملالسٍ

( سِيَتِ   سوؤف ( و   سذتًٍ ( ، ٓتُسوَٓا ثًَػًُبتُس    ٓاتىوَ وَ خىاّ طُوسَ وَط ِ كشدووَ بتُ     5  املاىكًى(
َّ ، بؤيتُ                 داوَ كتُ ختُهَلِ ُتُوَكاًُاْ وَن ئتُو ُتاو بِتًَّ بتُاَلَ ُتُِٓ كُختُهَم بتُ كىًُتُ ّ ئتُو  كىًُتُ( بلتش

    ٍ ( ، واتتُ: ُتاوّ ُتُوَكاُااْ بِتًَّ      6دَوُسًىَّ  تظٌىا بإمسٌ ، وال تلاِىا بلًِيت ، وإُٔتا أُتا نياطٍ.أنيظتٍ بًتِل
وّ ًّ ، بُاَلَ بُ كىًُُّ ًّ كُ  أبتا اهااطتٍ(َ كىًُتُ ًُكتُْ ضتىُلُ ًتّ بُػتلُسَ  نياطتٍ(َ ،خًَتشو ضتاكُ           بُُا

 دابُؾ دَكَُ هُ ًَُىاُااْ.
                                                 

 .هللعهللزٗاٖهللاهبؼ ز1٠

هلل.هللزٗاٖهللاملطوٍعهلل2
  ٗٓ٘هللسدٙحهللصشٚض.2842ًطوٍهللبصٙ دٝهللٗاتسًرٜهلل)هللعهللاهبؼ ز٠هلل3ٗ

هلل زٗاٖهللاحدهللٗإبّهللضعٚد.2995زٗاٖهللاهرتًرٜهللٗهللسطّهللاضِ دٖهللاألهب ُٛهللٗهللصششٕهللابّهللسب ْ)عهلل4
هلل .هلل3/434اػسدٕهللاحدهللٗقدهللزٗاٖهللاهبؼ زٜهلليفهللاهبٚ٘عهللأُظسهللتفطريهللإبّهللكجريهلل)هللع5
 سواَ ًظوٍ. ت6



 4 

 
 :( ثيَغةمبةر  دميةنى زِوخطازى

باالَّ ُُ صؤس دسيَزو ُتُ صؤس كتىسي بتىوَ و سَُِطًؼتِ طتثًًُكِ ختىيَّ طتاسد ُتُبىوَ و صؤس ئُمستُس سَُِطتًؽ              
، سَُِطِ سِووّ طُػاوَو طثِ كاس بىوَ ، دَتىوي  7َ ، طُسو سِيؼِ    بًظة تايَ(( ًىوّ طثِ تًَذا ُُبىوَُُبىو

َ     8بُصيى نيايَ دساوَ ، الػتُّ ًتاَ ُاوَُتذو     9، سِيؼِ ثؤؤصّ ثشِ بىوَ و سَُِطِ سِووػِ طتىسيًُكِ ثًَتىَ ديتاسبىو
ِ  جىاْ بىوَ ، هُ سِؤيؼاِذا كًًَُم بُسَو ثًَؽ سَِوتتِ كتشدو   ، ضىاسػتاُُ بتىوَو ػتاُُكاُِ     10وَ بُويَِتُّ كُػتا

،ثُجنتُو هتُثٌ ٓتُسدوو     11هُيُن دووس بىوَ ، نيزّ ٓتُتا ُتُسًايِ طىيَضتلُكاُِ يتاْ تتا ُضيلتِ  ُاوػتاُِ(ٓاتبىو       
دَطتتاِ و نياضتتِ و طتتُسّ ثتتؤؤصّ طتتُوسَبىو ، ٓتتُسوَٓا طتتُسّ ئًَظااُُكاًُؼتتِ ، وَ ًتتىوّ طتتُس طتتًِطِ تتتا  

َ       ، دًَِ 12كُهُكُّ دسيَزبىوَ ، هتُ   13ثؤؤصّ طُوسَو نيوًَؼِ ضاوَكاُِ دسيَتزو ثارُتُّ نياضتِ كتَُ طؤػتة بتىو
ًاُط ػًَىَّ جىاُرت بىوَ و ػًَىَّ هُ سِؤرو ًاُط ضىوَ ، ػًَىَّ سِووّ ثؤؤصو دًَى ضاوّ خشِ بىوَ، وَ صؤس هُ 

 15ْ بُطُسداوتىوَ، ئًُُُذَ خؤػُويظة بىوَ جاسّ وآُبىَ كاوشَكاًُؽ ٓؤُشاوَيا 14ئًربآًٍ ثًَػًُبُس ضىوَ
ػّ و ُىساُِ بىوَ ، ُُنيُهَُو و ُُ الواص بىَ ، ضاوّ صؤس سَِػايِ بىوَ ، بشراُطِ ضاوَ جىاُتُكاُِ  {، دًَىضاوّ س

ًَذا بىوَ ، طُسدُِ بُسص بتىوَ ، ٓتُسدوو بتشؤّ دسيَتزو ضتًُاوَ بتىوَ و ُضيتم         دسيَز بىوَ ، دَُطِ خؤؾ و ؿذاّ ت
يااس بىوَ ، نيظتُكاُِ دَتتىي ًتتىسوّ ِسيَتتلدشاوْ و بتُدواّ يُكتذا ديَتّ ،        بىوَ بطُْ بُ يُكرتّ ، بُ ُٓيبُي و و

 سِووّ هُ كُغ ُٓهَِتُدَكتشدو نيظتُ
 . 16بُتايَ  ُُبىوَ

 
 

 :كمي ضاوى
، وَ وُسًىيتُتِ :   18، بُتايبتُتِ هتُثًَؽ خُوتِتذا    17( وُسًاُِ كشدووَ بُ كتى كشدُتُ ضتاو   ثًَػًُبُسّ خىا  

 ...ضاو سِؤػّ دَكاي و ًىو دَسِويََُِِكاتِ خُوتِذا ، ضىُلُ ضاوسِػنت بُكى  كوِ ضاوتاْ بلُْ بُ بُسدَ كى ه

                                                 

هلل. هللٗٓ٘هللصشٚض3635ً همهللٗتسًرٜهللٗهللق يهللسدٙحهللسطّهللصشٚضهلل،هللٗاهبػٜ٘هلليفهلل)هللاغسغهللاهطِٞهلل )عهللاهبؼ ز٠هللًٗطوٍهلل7ٗ
  .2953عهللزٗاٖهللاهرتًرٜهللٗاضِ دٖهللضعٚفهللهلّهللاذتدٙحهللاهصشٚضهللألْهللهٕهللغ٘آدهللكجريٖهللٗٓ٘هلليفهللصشٚشٕهلل)8

هللعهللزٗاٖهللاهبؼ زٜ.9
هلل هللٗهللاهرتًرٜهللٗغريٍٓهللٗٓ٘هللصشٚض.2838عهللاهبؼ زٜهللًٗطوٍهلل)19
  هللٗهللأب٘هللداٗدهللاهِط ٢ٛهللٗابّهللً دٕهللٗاهرتًرٜ.2337ٍهلل)عهللأػسدٕهللاهبؼ زٜهللٗاملطو11

 هللٗهللٗافقٕهللاهرٓيبهللٗضِدٖهللاهطعٚفهللهلّهللهٕهللطسقهللأػس٠هللٙوق٠٘هللبٔ هللأحدهلل2/696 هللٗق يهلل:هللسدٙحهللسطّهللصشٚضهللٗهللصششٕهللاذت كٍ)3641عهللزاٖهللاهرتًرٜهلل)12
هلل هلل.411عهللهلل1/419ٗإبّهللضعدهلليفهللاهطبق تهلل)

 ٘هللصشٚضهلل،هللزٗاٖهللًطوٍ. هللٗاهرتًرٜهللٗاهطٚ هطٛهللٗأحدهلل2339ٓٗعهللزٗاٖهللًطوٍهلل)13

  هللٗٓ٘هللصشٚض.1199 هللٗأحدهلل،هللأُظسهلل)اهصشٚشٕ )3651 هللٗاهرتًرٜهلل)167عهللًطوٍهلل)14

 عهللزٗاٖهللاهبؼ زٜ.15

 عهللسدٙحهللسطّهللق٠٘هللأػسدٕهللاذت كٍهللٗهللصششٕهللٗهللٗاقفٕهللاهرٓيب.16
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 بؤنى خؤشى:
، وَ ئاوشَتتُ بتُسِيَضَ ؿتُذابًًُكاْ     19ئاسَنيُّ وَن ًشواسّ بتىوَ و بتؤُِ خؤػترت بتىوَ هتُ ًًظتم و عُُبتُس         

(  وَ ثًَػًُبتُسّ خؤػُويظتة   ،  20سَِصاّ خىاياْ هًَبًَة ئاسَنيُكُياْ دَطشي هُ جًَِ طىالَو بتُكاسياْ دًََِٓتا  
وَ صؤس ذُصّ هُبؤُِ خؤؾ دَكشد و ُٓسطًض سَِتِ  21ػىػُيُكِ ُٓبىو طىالَوّ تًَذابىو بؤ بؤْ خؤػلشدُِ خؤّ

ُُدَكشدَوَ ، وُسًاُِ كشدووَ ثؼاِ و بؤُِ خؤؾ و ػؤ سَِي ُُكشيَاُوَ ، وَدَي ُسًىو : با بؤُِ عُتشّ ثًتاو  
 تًز تشبًَة هُ ِٓ ئاوشَي ...  

 
 شيَوةى قرى ثريؤشى:

ياْ ُٓتا طُس ػاُِ و خىاس ُتُسًِ طىيَضتلُكاُِ    22( ُٓتا ًُىَّ طىيَضلُكاُِ بىوَ  نيزّ ثؤؤصّ ثًَػًُبُسهللهللهلل
، طُسَتا بُسّ دَدايُوَو بؤخىاسَوَ دايذًََِٓا ، بُالََ دوايتِ بتَُ الوالّ   24نيزّ ُُسَ و بُسدساوَ بىوَ 23دَٓاي

وَذتُصّ دَكتشد بُدَطتاِ     26( بتؤّ دادًََِٓتا  ُُذَّ جتاس عائؼتُ    ، و25َُٓاوَسِاطاِ طُسّ دابُػِ دَكشد
، وَ ًتىوَ طتثًًُكاُِ    28، دَػِ وُسًىو: تاو ُتا تاويَتم ُتُن ٓتًُىو سِؤريَتم     27سِاطاِ و بُالّ سِاطاِ نيز دابًََِِٔ
ُوَّ ، بُصؤسّ هُ ثًَؼ30( تايَ طثٌ بىو02َ( تايَ تا  52،هُطُس و سِيؼِ دا   29بُصؤسّ هُ الّ الجاُُكاُِ بىوَ

، وَ وُسًىويُتِ : طىسَتِ  ٓىد( و ٓاو 31سِيؼِ دا ياْ بُ بالَوّ هُ طُسّ دا بىوَ و كُ ضُوسّ دَكشد ُُدَبًِشا

                                                                                                                                                                         

ٛهلل:هللاضِ دٖهللضعٚفهللددًاهلل.هللكٌ هللبِٚوٕهلليفهلل هللٗهللأػسزهللقطٌ هللًِٕهللاهفط ٢ٛهلل،هللق يهللاألهب 3499ُ هللٗهلل)3497عهللأػسدٕهللهللاهرتًرٜهللٗابّهللً دٕهلليفهللكو بهللاهط هلل)17
  هللٗغريٓ ...734ٗهللهلل665 هللهلّهللاهػطسهللاألٗيهللًِٕهللهٕهللطسٙقهللأػس٠هللعّهللإبّهللعب عهللٗهللغ٘آدهلل.هللفٔ٘هللبٔ هللصشٚضهللٗقدهللػسدؤ هلليفهللاهصشٚشٕهلل)76إزٗا١هللارتوٚىهلل)

  .3878عهللأػسدٕهللاهرتًرٜهللٗهللأب٘هللداٗدهلل)18

 عهللًوفٌقهللعوٕٚ.19

 عهللزٗاٖهللًطععوععٍ.29

  هللٗاضِ دٖهللصشٚضهللغوٟهللغسطهللًطوٍ.هللٗأػسدٕهللابّهللضعدهللٗأب٘هللاهػٚؽ.ٗصششٕهللأهب ُٛ.4162)هللعهللأػسدٕهللاب٘هللداٗد21

 (.2338( واهِظائِ وًظوٍ  4186  زٗاٖهللاب٘هللداٗدت 22
  هللٗضششٕ.هللأب٘هللداٗدهللًفسقً .هللٗٓ٘هللسدٙحهللصشٚضهللصششٕهللاألهب ُٟ.1755 هللٗاهرتًرٜهلل)3635 هللٗهلل)694عهللأػسدٕهللإبّهللً دٕهللًفسقً هلل)23

  هللٗهللإبّهللً دٕهللٗاهرتًرٜهللٗق يهلل:هللسطّهللغسٙ .هللٗأحدهللٗإبّهللضعدهللق يهللاألهب ُٛهللٗاضِ دٖهللصشٚض.4191عهللزٗاٖهللأب٘هللداٗدهلل)24

  هللٗأب٘هللداٗدهللٗإبّهللً دٕهللٗاهرتًرٜهللُٗط ٢ٛهللٗابّهللضعدهللق يهللاألهب ُٟهللٗٓ٘هللسدٙحهللاهصشٚض.2336عهللاهبؼ ز٠هللٗاملطوٍهلل)25

  .4189 هللٗعِدهللأبٟهللداٗدهلل)297عهللأػسدٕهللاهبؼ زٜهللًٗطوٍهلل)26

هلل هللٗاهرتًرٜهللُٗط ٢ٛهللٗابّهللً دٕ.سدٙحهللاهصشٚض.33 هللٗفٕٚهللاهصٙ دٝهللٗأب٘هللداٗدهلل)258د:))ٗيفهللكووٕهللغإُٔ  هللًٗطوٍهلل)عهللأػسدٕهللاهبؼ زٜهللٗشا27
  هللٗصششٕهللاألهب ُٛ.59 هللٗابّهللسب ْهلليفهللصشٚشٕهللٗٓ٘هللشتسزهلليفهللاهصشٚشٕهلل)1756 هللُٗط ٢ٛهلل)4159عهللأػسدٕهللأب٘هللداٗدهلل)28

 ادٝهللػط هللأب٘هللبلسهللٗهللعٌسهللٗٓ٘هللسدٙحهللاهصشٚض.عهللأػسدٕهللخب زٜهللدْٗهللذكسهللاب٘بلسهلل،هللًٗطوٌبوع ًٕهللٗأب٘هللداٗدهللٗش29

هلل هللٗاحدهللق يهللاألهب ُٛهلل:اضِ دٖهللصشٚضهللعوٟهللغسطهللاهػٚؼني.هللٗٓ٘هللسدٙحهللاهصشٚض.36ع29عهللاػسدٕهللابّهللً دٕهلل)39
  هللٗهللٗاقفٕهللاهرٓيب.2/697 هللٗاهوفظهللاألػسهللصششٕهللاذت كٍهلل)3994 هللٗهللاهِط ٢ٛهللٗاهرتًرٙ٘ٓ٘هللصشٚشٕهلل)3344عهللزٗاٖهللًطوٍهلل)31

  .955 هللٗق يهللسطّهللغسٙ هللٗصششٕهللاذت كٍهللعوٟهللغسطهللاهبؼ زٜهللٗهللٗافقٕهللاهرٓيبهللٗهللصششٕهللاألهب ُٛهلليفهللصشٚشٕهلل)3293عهللزٗاٖهللاهرتًرٜهلل)32
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      َ ، وَتاهَتُ  32ويَُِو خىػلُكاُِ كًُُبُطاِ طىسَتُكاٌُ  ٓىد ت اهىانيدُ ت املشطالي ت اهِبأ ت اهالىيش( ثؤيتاْ كتشد
 ، ياخىد ُُٓذَّ جاس سِيؼِ سَُِط كشدووَ ب34ُسُِطِ طىوس ، ضىُلُ سَُِطِ كشدووَ ب33ًُىوَكاُِ طىوس بىوْ

، وَ وُسًىويُتِ : ش ًىوَكاُااْ سَُِط بلُْ وَكى طاوسو جىهُكُ ًُكتُْ كتُ سَُِطتِ ُتاكّ ، وَ     35سَُِطِ صَسد 
 ز. 36طىوسّ بلُْ يا صَسدّ بلُْ

 
 :( ثؤشاكى ثيَغةمبةز 

      َ (   هُبتُسدَكشد كتُ جوًَلتِ    قطعس٠هللوَ ثؤػتاكِ   ، 37خؤػُويظة تشيّ ثؤػان بُاليُوَ كشاغ  نيٌتً(( بتىو
، وَ ثؤػاكِ ُىيَِ هُبُسدَكشد ُاوّ دَُا بُ ُاوّ خؤّ طائًرت  ًًَتضَس( يتا  نيٌتً(( يتاْ  كتشاغ( و      38يًًًُُُُ

 سِبَعسَٝ هلل، وَ خؤػُويظة تشيّ جؤس بُاليتُوَ ثؤػتاكِ    39داواّ خًَشّ هُ خىاّ طُوسَ دَكشد و ثُُاّ ثٌَ دَطشي
َ    بىوَ كُ جوًَلِ يًُ ، يتاْ خُتتذاسَ بُختُتِ    40ًًُُُ هُ كُتاْ ياْ هُ هؤكُ دسوطتة دَكشيَتة و جتىاْ و خُتتذاس

ُ      41طىوس ،يتتتاْ ُُٓتتتذٍَ جتتاس    42، وَدَي ُسًىو ثؤػتاكتِ طثتتِ هُبُسبتتلُْ ضىُلتتُ هتُ ضاكتاتتشيّ ثؤػتاكُكاُ
سوطتة دَكشيَتة و   (ّ هُبُسدَكشد كتُ ثؤػتاكًَلِ دسيَتزو وشاواُتُ هتُ ًتىو يتاْ ثتًُىو يتاْ كتُتاْ د          ًسطثؤػاكتِ 

 .44، وَ هُغُصاّ  تُبىون( دا جبُيُكِ سِؤًِ هُبُس كشدبىو43دَثًَضشيَة هُ خؤوَ
 

 :( خوف و نةعمةكةى ثيَغةمبةز 
جتىوتَِ  46، بُٓتًُاْ ػتًَىَ  دذًتُ(ؾ   45 ُُجاػِ( جىتَِ خىويف سَِػِ بُدياسّ بؤُاس ئتُويؽ هتُثًَِ دَكتشد      

ُٓبىو شنيبتاي: ثاسضتُ نيُيااًَُلتُ دَضتًَاًَُُىاْ ثُجنتُ طتُوسَو        خىويف بؤُاسد ، ػًَىَّ ُُعوُكُّ دوو  نيباي( ّ

                                                 

  هللبوفظهللاألػسهللٗاهِط ٢ٛ.4965 هللٗهللاهرٓيبهللٗابٛهللداٗدهلل)2/197 هللٗسطّهللأحدهللٗهللإضِ دٝهللصشٚضهللٗهللصششٕهللاذت كٍهلل)2813عهللأػسدٕهللاهرتًرٜهلل)33

  .1/437 ٗهللابّهللضعدهلل)6/296ؼ زٜهللٗابّهللً دٕهللعّهللأَهللضوٌٞهللٗأحدهلل)عهللزٗاٖهللاهرتًرٜهللٗهللصششٕهللاألهب ُٛهللٗهللٗصوٞهللاهب34

 عهللزٗاٖهللاهِط ٢ٛهللٗهللصششٕهللاألهب ُٟهلليفهللاملػل ٝ.35

 عهللزٗاٖهللأحدهللٗسطِٕهللاذت فظهلليفهللاهفوض.36

هلل
هلل .1762 هللٗاهرتًرٜهلل)4925عهللأب٘هللداٗدهلل)37
 عهللأػسدٕهللاهرتًرٜهللق يهللاألهب ُٟهللسدٙحهللاهصشٚضهللزد هٕهللثق تهللهلل38

  هللٗق يهللسدٙحهللسطّهللغسٙ هللصشٚض.1767 هللٗاهرتًرٜهلل)4929عهللأػسدٕهللأب٘هللداٗدهلل)39

 هلل هللٗق ي:سدٙحهللسطّهللصشٚض.994 هللٗاهرتًرٜهلل)4969)هلل هللٗهللأب٘هللداٗد2979عهللأػسدٕهللخب زٜهللًٗطوٍهلل)49

  . 523 هللٗاهرتًرٜهللٗهللإبّهللضعدهللٗغريٍٓ.اُظسهلل)صشٚضهللأبٛهللداٗدهلل)593عهللأػسدٕهللاهبؼ زٜهللف هللعدٝهللامل٘اضعهللًّهللصشٚشٕهللًط٘اًلهللشتوصسًاهلل،هللًٗطوٍهلل)41

  هللٗق ي:هللسدٙحهللسطّهللصشٚض.994 هللٗاهرتًرٜهلل)3566 هللٗابّهللً دٕهلل)4961زٗاٖهللاب٘هللداٗد)هللع42

  .4932 هللٗأب٘هللداٗدهلل)2781عهللأػسدٕهللاملطوٍهلل)43

  .هلل147ٗهللهلل146 هللٗأػسدٕهللاهػٚؼ ْهللٗبقٕٚهللاهطِٕهلل)اُظسهللصشٚضهللأبٛهللداٗدهلل1768عهللأػسدٕهللاهرتًرٜهلل)44

  .2821 هللٗاهرتًرٜهلل)155عهللأػسدٕهللاب٘هللداٗدهلل)45

هلل هللٗق ي:هللسدٙحهللسطّهللغسٙ .1766ًرٜهلل)عهللأػسدٕهللاهرت46
  هللًٗطوٍهللٗهللُط ٢ٛهللٗاهبؼ زٜ.1433 هللٗهللأب٘هللداٗدهلل)1773عهللأػسدٕهللاهرتًرٜهلل)47
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، وَ دَي تتُسًىو: شبُيتتُن تاكتتُوَ ًتتُسِؤْ  48ًتتىوّ ثًَىَُتتُبىوَو هُثًَظتتاُ دسوطتتة كشابتتىو  47ئتتُوَّ ثتتُُاّز
 ز.50، وَهُكاتِ هُثٌَ كشدًُذا سِاطة ثًَؽ خبُْ و بؤ داكُُذًُؽ ضُث ثًَؽ خب49ُْبُسِيَطا

 
 دانيشنت و شان دانانى:

51ُُٓذَّ جاس هًُضطُوتذا بُثؼاذا سِادَكؼا و نياضِ دَخظاُ طُسيُن (  ًَػًُبُسث 
وَُُٓذَّ جاس هًُُجوًع  ،

     َ ، وَُُٓتذَّ جتاس ػتاُِ دَدايتُ طتُس      52ياْ هًُضطُوتذا دادًَُؼتة و ٓتُسدوو نياضتُكاُِ بُدَطتاِ كتؤدَكشدَو
 .54، وَبُسِاكؼاويًُوَ ُٓطًض خىاسدُِ ُُخىاسدوو53َثؼاًًُن هُالّ ضُثًًُوَ

 
 شيَواشى خوازدنى:

بُُٓسطَِ ثُجنُّ شطُوسَو ػايُمتاْ و ُاوَسِاطةز خىاسدُِ ختىاسدووَ ، دوايتؽ ثتًَؽ     ( ثًَػًُبُسّ خىا   
، ُُٓتتذَّ جتتاس ئُوَُتتذَ بشطتتِ دَبتتىو ُُيتتذَتىاُِ دابًِؼتتَِ 55ئتتُوَّ دَطتتاِ بؼتتىاي ثُجنتتُكاُِ دَهًَظتتاُُوَ

دوو سِؤر  ( ، وَُٓسطًض خًَضاْ و كُغ و كتاسّ ثًَػًُبتُس   56بُتُواوّ و ثاهَذاُُوَ بُػاًَلُوَ خىسدُِ دَخىاسد
، صؤسبُّ ُاًُاْ ُاُِ جؤبىوَ و صؤسئًَىاسَؾ 57هُطُسيُن تًَشياْ ُُخىاسدووَ هُُاُِ طُمن و جؤ تا وَواتِ كشدووَ

َ        ( ، وَ ثًَػًُبُس 58بُبٌَ ػًَى طُسياْ دَُايُوَ وّ ٓتُسطًض هُطتُس ًًَتض ُتاُِ ُتُخىاسدووَ ، بتُهَلى هُطتُس ص
   ْ ، 59دادًَُؼتتة و هُبُسدًًَتتذا صَالَتتتُو ػتتاِ هتتَُ بابُتاُتتُ ُتتُبىوَ كتتُئاسَصووّ ًتتشؤظ صيتتاد دَكتتاي بؤختتىاسد

  َ ، وَهتتُ ًضطُوتتتذا ختتىاسدُِ   61، وُسًىويتتُتِ : شصَيتتة هتتُداسيَلِ ثتتؤؤصَز  60وَطؤػتتاِ ًشيؼتتلِ ختتىاسدوو
ز ، وَ دَي تُسًىو :  65ّ، ذتُهَىاو ٓتُُطىي  64، كىهُك63ُ، وَ ئَُ ػااُُّ بُالوَ خؤؾ بىوَ:شطشك62ُخىاسدووَ

                                                 

  هللٗق يهللاألهب ُٛهلل:هللإضِ دٖهللصشٚضهللعوٟهللغسطهللاهػٚؼني.3614عهللأػسدٕهللإبّهللً دٕهلل)48

هلل هللٗصششٕهللإبّهللً دٕهللٗغريٍٓ.1775عهللأػسدٕهللاهبؼ زٜهللًٗطوٍهللٗأب٘هللداٗدهللٗاهرتًرٜهلل)49
هلل هللٗق ي:هللسدٙحهللسطّهللصشٚضهللزٗاٖهللأحد.1789 هللٗاتسًرٜهلل)3616 هللٗابّهللً دٕهللبِشٖ٘هلل)4139بؼ زٜهللًٗطوٍهللٗاب٘هللداٗد)أػسدٕهللاههللع59
  هللٗأب٘هللداٗدهللٗاهِط ٢ٛهللٗغريٍٓ.2199عهللأػسدٕهللاهبؼ زٜهللًٗطوٍهلل)51

  .4846عهللأػسدٕهللاهبٚٔقٛهللٗأب٘هللداٗدهلل)52

 ٍ. هللٗسطِٕهللاهرتًرٜهللعوٟهللغسطهللًطو3143 هللٗأب٘داٗد)3771عهللأػسدٕهللاهرتًرٜهلل)53

  هللٗق ي:هللسدٙحهللسطّهللصشٚض.1831 هللٗاهرتًرٜ)3769عهللأػسدٕهللاهبؼ زٜهللٗأب٘داٗد)54

  .2933عهللأػسدٕهللاهرتًرٜهللٗهللأحدهللًٗطوٍهلل)55

  هللٗاهِط ٢ٛهللٗاهرتًرٜ.3771 هللٗأب٘داٗد)2946عهللأػسدٕهللًطوٍهلل)56

هللفظ:هلل)...ًّهللطع َهللاهربهللثالخهللهٚ يهللثب عً ... . هللٗإبّهللً دٕهللٗق يهللاهرتًرٜهلل:هللسطّهللصشٚض.هللٗزٗاٖهللاهبؼ زٜهللبو2979 هللًٗطوٍهلل)2358عهللأػسدٕهللاهرتًرٜهلل)57
  .2119ٗٓ٘هللشتسزهلليفهللاهصشٚشٕهلل)هلل1/499 هللٗق ي:هللسطّهللصشٚضهلل،هللٗابّهللً زهللٗابّهللضعدهلل2361عهللأػسدٕهللاهرتًرٜهلل)58

  هللٗق ي:هللسدٙحهللسطّهللصشٚضهلل،هللٗاهبؼ زٜهللٗإبّهللً دٕهللٗاهِط ٢ٛ.2364عهللأػسدٕهللاهرتًرٜهلل)59

 ي:سدٙحهللسطّهللصشٚض. هللٗق 1827عهللأػسدٕهللاهبؼ زٜهللًٗطوٍهللٗاهرتًرٜهلل)69

  هللٗهٕهللطسٙقهللأػس٠هللفٕٚ.379 هللٗاضوػسهللبٕهللهلّهللسطِٕهللاألهب ُٛهللكٌ هلليفهللاهصشٚشٕهلل)1853عهللأػسدٕهللاهرتًرٜهلل)61

 هللٗإضِ دٖهللصشٚضهللهلّهللهٚظهللفٕٚهللذكسهللاهػ٘ا١ هللٗهللًطِدهللاهب٘صريٜهللفقصس.هللٗصششٕهلل3399 هللٗفٕٚهللإبّهللهلٚعٞهللٗهلل)3311أػسدٕهللإبّهللً دٕهلليفهللً٘ضعنيهلل)ـ 62
  هللٗأحد.223إبّهللسب ْهلل)

  هللٗاهِط ٢ٛ.3829 هللًٗطوٍهللٗاب٘داٗدهلل)1849عهللأػسدٕهللاهرتًرٜهلل)63
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، ضىُلُ هُ داسيَلِ ثؤؤصَز، وَذتُصٍ هُطؤػتاِ   66شصَياِ صَياىْ خبؤْ و طُسو سِيؼِ خؤتاُِ ثٌَ ضُوسبلُْ
ًَظااُِ  نيتىهَِ ًتُسِوًاالَي بتىوَ ، وَٓتُس هًُُػتذابىو رَٓتش ختىاسد كتشا         ُ   67طُسئ و طؤػتة  68، وَذتُصٍ هتُ تًَىهَت

وثامشتتاوَّ كؤتتتايِ  71،وَذتتُصّ هتتُخىسًا 70ىاسدُِ، وَُُٓتتذٍَ جتتاس دَطتتاِىيَزّ دَطتتشي دواّ ختت    69بتتىوَ
، 74، وَدواّ ُتتاْ ختتىاسدْ دَطتتاِ دَطتتش73ِّ، ئُطتتُس ختتىاسدْ ُُبىايتتُ بتتُسِؤروو دَبتتىو 72خىاسدُُكتتُّ دَكتتشد

ز، وَكتتُ  75"بطععٍهللا هللأٗهععٕهللٗآػععسٖ"وَدَي تتُسًىوش هُطتتُسَتاوَ  بظتتٍ اهلل( بلتتُْ وَ ئُطتتُسبؤتاْ ضتتىو بوَتتًَّ 
، ثتُسداخٌ خىاسدُُوَكُػتِ هتُداسيَلِ    76اغ و طاايؼِ خىاّ طُوسَّ دَكتشد ط شَياْ هُبُسدًَِ الدَبشد طىث

ُِئُطتتاىوس هتتُداسّ    ُ  77( دسوطتتة كشابتتىو بُئاطتتّ هًَىاسَكتتاُِ تتتُُشابىو   طعع زاه ، 78خىاسدُتتُوَياْ تًَتتذا دَدايتت
، وَكُيُكتَُ  80، وَ كاهَتُن بتُ خىسًتاّ ُتُسَ و ثًَطُيؼتاى     79وَهًًُىَػذا تشؤصّ بُ خىسًاّ تتُسَِوَ دَختىاسد  

، وَٓتُسطًض عتُيبِ هتُخىاسدْ    81ُسَّ ًًىَّ دَبًِِ دَثاسِايتُوَو دَيتذا بتُ بضتىكرتيّ ًِتذَي هتُو ػتىَيُِدا       ُؤب
 ئُطُسذُصّ  82ُُطشتىوَ

 هًَبلشدايُ دَخيىاسد و ئُطُسيؽ ذُصٍ هٌَ ُُبىايُ ُُيذَخىاسدو بًَذَُط دَبىو.
 

                                                                                           :( ةمبةز خوازدنةوةى ثيَغ                                                   
، وَوُسًىويُتِ:شجطُهُػؤ ًٓض ػاًَم جًَطُّ خىاسدْ 83ذُصّ هُخىاسدُُوَيُن بىوَ ػؤيّ و طاسدبًَة

                                                                                                                                                                         

  هللٗصشضهللاضِ دٖهللاألهبينهللٗأػسدٕهللأب٘هللاهػٚؽهللٗاهطرباُٛ.18589 هللٗاتسًرٜهلل)3394عهللأػسدٕهللابّهللً دٕهلل)64

  هللٗغريٍٓ.1883 هللٗأب٘هللداٗدهللٗاهرتًرٜهلل)1474عهللأػسدٕهللاهبؼ زٜهللًٗطوٍهلل)65

 ًُٓاْ طُسضاوَ.عهلل66

  .2955 هللٗٓ٘هللشتسزهلليفهللاهصشٚشٕ)292 هللٗاب٘هللغٚؽهللص)3781أػسدٕهللاب٘هللداٗدهلل)ت 67

هلل هللٗاهِط ٢ٛهللٗاهرتًرٜ.2431عهللأػسدٕهللاهبؼ زٜهللٗاملطوٍهلل)68
 هللًعّهللطسٙعقهللهللهلل3/393 هللعِعٕهللًطع٘اًلهللدعدًاهلل.هللثعٍهللزٗاٖهللأحعدهلل)هللهللهللهللهلل398ٗهللهلل3/397عهللق يهللاألهب ُٛهللاضِ دٖهللصشٚضهللزد خلهللكؤٍهللثق تهللٗهللأػسدٕهللاهدازًٟهللٗأحعدهلل)هلل69

 هفهلل)اهرتًرٜ .أػس٠هللحنٖ٘هللشتوصسًاهللٗٓٛهللطسٙقهللاملؤ

هللضِ دٖهللصشٚض.‘ هللٗق يهللاألهب ُٛهلل:هلل89عهللأػسدٕهللأصش بهللاهطِّهللاهرتًرٜهلل)79
  .4/497 هللٗابّهللً دٕهللٗاهِط ٢ٛهللٗاذت كٍهلل)3855عهللأػسدٕهللأب٘هللداٗدهلل)71

  .116عهللهلل4/115 هللٗاب٘هللغٚؽهللٗاذت كٍهلل)1/393عهللأػسدٕهللأحدهللٗاذت كٍهللادت ًعهللاهصػريهللٗابّهللضعٚدهلل)72

هللسدٙحهللسطّ. هللٗق يهلل734عهللأػسدٕهللاهرتًرٜهلل)73
  هللًٗطوٍهللبِشٖ٘هللٗق يهلل)اهرتًرٜ :هللسدٙحهللسطّهللصشٚض.1848 هللٗاهِط ٢ٛهللٗاهرتًرٜهللفٕٚهلل)3769عهللزٗاٖهللاب٘هللداٗد)74

  هللٗق يهلل:هللسدٙحهللسطّهللصشٚض.1859 هللٗاهِط ٢ٛهللٗاهرتًرٜهلل)3767عهللأػسدٕهللأب٘داٗدهلل)75

هلل هللٗصششٕ.3452 هللٗاهبؼ زٜهللٗاهِط ٢ٛهللٗاهرتًرٜهلل)3849عهللأػسدٕهللأب٘داٗدهلل)76
هلل هللظأحدهللًٗطوٍهللٗاهِط ٢ٛ.1817رتًرٜهلل)عهللأػسدٕهللاه77
  .222 هللٗهللاب٘هللاهػٚؽهلل)2998عهللأػسدٕهللًطوٍهلل)78

  .556 هللٗابّهللً دٕ.هللأُطسهللصشٚشٕهلل)3835 هللٗاهبؼ زٜهللًٗطوٍهللٗأب٘داٗدهلل)1845عهللأػسدٕهللاهرتًرٜهلل)79

  هللٗاهِط ٢ٛهللشتوصسًاهللٗزٗاٖهللمجعهللآػس.3836 هللٗاب٘داٗدهلل)1844عهللأػسدٕهللاهرتًرٜهلل)هلل89

  .3929 هللٗابّهللً دٕهلل)1451 هللٗاهرتًرٜهلل)1373عهللأػسدٕهللًطوٍهلل)هلل81

 

  .2964 هللزقٍهلل)1632 هللًٗطوٍهلل)3379 هللزقٍهلل)3/1396عهللاهبؼ زٜهلل)هلل82

هلل .1897عهللأػسدٕهللاهرتًرٜهلل)هلل83
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 ُّ كاتًؽ بُداًُؼاُِوَ ئاوّوَُُٓذيَم كاي و هُُاضاسيذا بُثًَىَ و صؤسب ز84خىاسدُُوَ ُاطشيَاُوَ
ضىُلُ دَي ُسًىو:ش  86وَهُكاتِ خىاسدُُوَّ دا طٌَ جاس هُدَسَوَّ كاطُكُ ُُٓاطُّ دَدا  85خىاسدؤتُوَ

 ئُوَ ئاطاُرتو طىكرتَ بؤ طُدَو تًِىيَاِ دَػلًَينَز...
 

 :( شيَواشى قطةو طوفتازى ثيَغةمبةز 
، وَ طتٌَ بتاسَّ   87ىوَ وَُٓسكُطتًَم بًبًظتاايُ هُبتُسّ دَكتشد    ثًَػًُبُسّ خىا  وتُكاُِ سِووْ و بشِطُ بشِطتُ بت   

، بتُالََ  90، صؤسبُّ كاتًؽ بًَذَُط بىو89َ، وًَُٓىو نيظُو وتُكاُِ سِاطاِ بىو88َدَكشدَوَ تاخُهَلُكُ تًَبطاي
َ ، وَ هًَُُىاْ نيظُكاًُذا داواّ هًَدؤػبىْ  إطاػ اس( ّ دَكشد هُ ختىاّ طتُوس  91هُكاتِ وتاسداْ دَُطِ ُٓهَربِيىَ

 .92( جاس دووباسَّ دَكشدَو522َبُجؤسَّ دَياُبًظة هُ ًُجوًظذا 
 

 :( ثيَكةنيهى ثيَغةمبةز 
، بتُالََ ِٓتذَّ جتاسّ    93( صؤس دََ بُخُُذَ بىوَو ُٓسطًض نيانياّ ُُكشدووَ هُكاتِ ثًَلًُُِتذا  ثًَػًُبُسّ خىا 

(  دَطًَشِيَاتتُوَ كتتُ ثًَػًُبتتُس  ، بؤمنىُتتُ  ئتتُبى صَس( 94وآتتُبىوَ دداُتتُكاُِ دَسكىتتتىوَ هتتُكاتِ ثًَلًُُِتتذا 
كؤتاكتُغ كُهتُئاطش دًََِٓشيَاتُ دَسَوَ     ًّ دَصامن ًّ دَصامن يُكَُ كُغ كُدَضتًَاُ بُُٓػتاُوَ و  وُسًىوّ ش

كًًَُ ، هُسِؤرٍ دوايًذا ثًاويَم ديَِّ ثًَِ دَووتشَّ : طىُآُ بضىكُكاُِ ًُؼاُبذَْ و طىُآُ طُوسَكاُِ بؼاسُُوَ 
 ُ َِ        ، ثًَتتِ دَهَتتًَّ : ه ٌَ وئًِلتتاسّ ُاكتتاي و ئُػرتطتت والَُتتُ سِؤردا ئتتاواو ئتتاواي كتتشد ، ئتتُويؽ داُتتِ ثًَتتذا دَُتت

هُطىُآُطُوسَكاُِ كُكشدوويُتِ خبىيَِشيَاُوَ ، بُالََ ُاخىيَِشيَاُوَ ، ثاػاْ ثًٌَ دَوتشَّ : هتُبشّ ٓتُسطىُآًَم   
 َ َ ٓتُبىوَ بتُالََ ئتًُشِؤ ُتايبًٍِ  ختؤّ داْ      ضاكُيُكِ بذََُِ ، ئُويؽ هُتاوا ئُهٌََ : ًّ كؤًُهَُ طىُآًَلِ طتُوس

( َ بًِتِ ثًَتِ   ّ ختىا   بُوَدا دََُِ كُطىُآِ تشّ ُٓيُ(.ز جتا  ئتُبى صَس( دَوتُسًىيَة : هًَتشَدا ثًَػًُبتُس     
  ّ . وَ هُمنىُُيتُكِ تتشدا  عتُىل كتىسِّ سَِبًدتُ(       95كُُِ بُجؤسيَلِ وَٓا كُ ًُٓىو دداُتُكاُِ دواوَّ دَسكتُوت

( والَغًَلًاْ بؤًَِٓتا تاطتىاسّ بًَتة كتاتَِ نياضتِ خظاُطتُسّ       لًاْ هُخضًُتِ عوِ دابىوَ  : جاسيَ دَوُسًىَّ
                                                 

  هللبإضِ دٖهللًٗوِٕهللٗق يهلل:هللسدٙحهللسطّ.3451 هللشتوصسًاهللٗاهرتًرٜهلل)3426عهللزٗاٖهللابّهللً دٕهلل)هلل84

 جريٝ.هللٗسطِٕهللاألهب ُٛ. هللٗق هىهللسطّهللصشٚضهللٗهللهٕهللغ٘آدهللك1884عهللأػسدٕهللاهرتًرٜهلل)هلل85

هلل .2329 هللٗق يهلل:هللسطّهللغسٙ هلل،هللٗأب٘داٗدهللٗاهِط ٢ٛهللأُظسهللصشٚشٕهلل)1885 هللٗاهرتًرٜهلل)2928عهللأػسدٕهللاملطوٍهلل)هلل86
  .3643عهللأػسدٕهللاهبؼ ز٠هللًٗطوٍهللٗأب٘هللداٗدهللشتوصسًاهللٗاهرتًرٜهلل)هلل87

  .3644 هللشتوصسٖهللٗاهرتًرٜهلل)65عهللأػسدٕهللاهبؼ زٜهللزقٍهلل)هلل88

 ظسهللشتوصسهللاهػع ٢ى.عهللسدٙحهللزٗاٖهللأب٘هللداٗدهللأُهلل89

 عهللزٗاٖهللأحدهللب ضِ دهللسطّ.99

 عهللزٗاٖهللًطوٍ.91

  هللٗهفطٕهللهورتًرٜ.2/321 هللٗصشٚضهللابّهللً دٕهلل)3/153عهللزٗاٖهللاهرتًرٜهللٗغريٖهللاُظسهللصشٚضهللاهرتًرٜهلل)92

  هللٗهللصششٕهللاألهب ُٛ.191ٗهللهلل4/199 هللٗسطِٕهلليفهللبعضهللاهِطؽهللٗاحدهلل)3645عهللأػسدٕهللاهرتًرٜهلل)93

  هللٗق يهللسدٙحهللسطّهللصشٚضهللٗصششٕهللاألهب ُٛ.2599رٜهلل) هللٗاهرت199ًعهللأػسدٕهللاملطوٍهلل)94

 )سدٙح .هللًُٓاْعهلل95
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َََز لناخا   الذ حاَنِبُسوُسًىوّ  بظٍ اهلل( وَكاتَِ هُطُس ثؼاِ داًُؼة وُسًىوّ  احلٌذ هلل( ثاػاْ وُسًىوّ ش  ي َسخ
، واتُ:شثاكِ و بًَطُسدّ بؤئُو خىايُّ كُئًُتُّ   (51ز اهضخشف  هذا  َوماكاا لنه مقزنني َوإنا إىل َرباا لنُمِاقنِلبخننَ 

بؤريَشباسو صَهًى خظاىيّ و ئًٌَُ تىاُاًاْ ُُبىو بُطُسيذ وَئًٌَُ بؤالّ ثُسوَدطاسًاْ دَطُسِيًَُِوَز ثاػاْ طتٌَ  
جاس وُسًىوّ:  احلٌذهلل( وَطٌَ جاس وُسًىوّ  اهلل أكرب( ئًِحا وُسًىوّ ش ثاكِ و بًَطتُسدّ بؤتتؤ ئتُّ خىايتُ ،     
ٌَ ز           ًّ طاًٍُ هُُُوظِ خؤَ كشدووَ و هًٍَ خؤؾ بتُ بُسِاطتاِ جطُهتُتؤ ٓتًض كتُغ هتُ طىُآتُكامن ختؤؾ ُتاب
ثاػاْ ثًَلُُِ : ًًِؽ ومت ئُّ ثًَؼُواّ ئًٌاُذاساْ بُضِ  ػاًَم ثًَئُكتُُِ ؟ ، وتُسًىوّ : ثًَػًُبتُسّ ختىا َ     

دا بُضتِ ثًَئُكتًُُة؟ وتُسًىوّ: ختىاّ     بًِِ بًُُٓاْ ػًَىَ ثًَِ كُُِ ، ًِتًؽ عتُسصَ كتشد : ثًَػًُبتُسّ ختى     
 ثُسوَسدطاس تُعُجىبِ هًَذيَة كاتًَم عُبذيَلِ دَهًََة ثُسوَسدطاسَ هُطىُآُكامن خؤؾ بتُ ، كُئتُصاَُِ ٓتًض صاتتَِ    

 ز...96هُطىُاه خؤؾ ُابٌَ جطُ هُو
 

 :( ضوبعةتى ثيَغةمبةز 

ُ   (ثًَػًُبُسّ خىا     ، 98، طتىبدُتِ هُطتُيَ ًِذاهًَؼتذا دَكتشد    97بُ ئُُُطِ دَوُسًىو: ختاوَُِ دوو طىيًَُكت
، بؤمنىُُ  ذُطُْ( دَطًَشِيَاتُوَ كتُ   100، وَ طىبدُتِ هُطُيَ خُهَلًذا كشدوو99َبُالََ طىبدُتِ دووسبىوَ هُ دسؤ

( هتتُخىاّ طتتُسَ بتتؤَ بثتتاسِيَىَ  داتتتُ  ( و وتِ:ئتتُّ ثًَػًُبتتُسّ ختتىا ثؤَرًَُتتم ٓاتُخضًتتُي ثًَػًُبتتُس  
: ئُّ دايلِ والَْ بُسِاطاِ ثؤَرْ ُاضًَاُ بُُٓػة ، دَوُسًىَّ : ثؤَرُُكُ ثؼاِ  بُُٓػة ، ئُويؽ وُسًىوّ

( وُسًىوّ : ُٓواهَِ بذََُِ كُئُو بُثؤّ ُاضتًَاُ بُُٓػتاُوَ بتُهَلى     ُٓهَلشدو بُطشياُُوَ سِؤيؼة. ثًَػًُبُس 
و ئاًادًَتاْ كشدوُُتتُوَ    بُطُجنِ دَضًَة بؤ بُُٓػة. خىاّ طُوسَ دَوُسًىيَة : شئًٌَتُ طتُسهُُىَّ دسوطتة   

  15عهللهلل13اه٘اقعٕهلل)بُعاصَبِ و خؤ ػىػنت الًًَشدَكاًُاْ و ٓاوتًُُُّ هُطُهًَاُذا. 
101. 

 
 خةوتهى:

، وَثًَؽ ختُوتّ  102( كُدَُىطة دَطاِ سِاطاِ دَخظاُ ريَش سِوًُتِ سِاطاِ و دَثاسِايُوَ ثًَػًُبُسّ خىا  
، 104( ّ دَخىيَِتذ اإلػعالصهلل،هللاهفوعقهلل،هللاهِع عهللهللهللىسَتِ  ، وَطت 103ُاوّ ختىاّ طتُوسَّ دًََِٓتاو طىثاطتِ دَكتشد     

                                                 

هلل هللٗصششٕهللاهرتًرٜهللٗابّهللسب ْهللٗاذت كٍهللٗاهِٜ٘ٗهللٗغريٍٓ.3443 هللٗاهرتًرٜهلل)3692عهللأػسدٕهللاب٘داٗد)96
 ٗضِدٖهللصشٚض.هلل هللًّهللطسٙقهللاػس٠هللعّهللأُظهللب662ٕ هللٗق يهللسدٙرهللصشٚضهللغسٙ هللٗأب٘داٗدهللٗأحدهللٗغريٍٓهللٗاهطرباُٛهلل)1993عهللأػسدٕهللاهرتًرٜهلل)97

  .1726 هللٗتفسدهللبٕهللٗق يهللسدٙحهللسطّهللصشٚضهللٗأُطسهللاهصشٚشٕهلل)1991عهللزٗاٖهللاهرتًرٜهلل)98

  .3/267 هللزٗاٖهللأحدهلل)1992عهللأػسدٕهللاهرتًرٜهلل)99

  .375عهللزٗاٖهللاهرتًرٜهللٗسطِٕهللاألهب ُٛهلليفهلل)غ ٙٞهللاذتساَهلليفهللختسٙرهللأس دٙحهللاذتاليهللٗاذتساَ هللزقٍهلل)199

 ( ّ ثًَؼى.سدٙحًُٓاْ  عهلل191

  .2793 هللٗق يهللسدٙحهللسطّهللغسٙ هللًّهللٓراهللادتٕهلل،هللٗصششٕهللاألهب ُٛهلليفهللصشٚشٕهلل)3396ػسدٕهللاهرتًرٜهلل)عهللأ192

هلل .3413عهللأػسدٕهللاهبؼ زٜهللٗأب٘داٗدهللٗاهرتًرٜهلل)193
  .3399 هللٗاهرتًرٜهلل)5956عهللأػسدٕهللاهبؼ زٜهللًٗطوٍهللٗاب٘داٗدهلل)194
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ًَؽ ُىيَزّ بُياًُاْ نيتؤهٌَ سِاطتاِ دَضتُنياُذ و طتُسّ دَخظتاُ طتُس هتُثٌ         بُػُو بُطُسالّ سِاطة دَخُوي و ث
 .106، طُسَتاّ ػُو دَُىطة و كؤتايًُكُّ بُ خىاثُسطاِ صيِذوو دَكشدَو105َدَطيت سِاطاِ

 
 :( شيَواشى ثةزينت و نويَرى ثيَغةمبةز 

، هُكاتِ صؤس 108، ُُٓذَّ جاس بُُُعوُوَ ُىيَزّ كشدوو107َكُطىيٌَ هُدَُطِ كُهَُػًَشدَبىو ُٓهَئظا بؤ ػُو ُىيَز  
، ئُوَُتذَ ػتُوُىيَزّ ئتُكشد كتُ     110، وَدَي ُسًىو: شوَن ًّ ُىيَز بل109ُْخُوُي و ُاسَِذُ تًذاُىيَزّ دَكشد

َُىطة و ُاوَسِاطاِ ػُو يتاْ ثاسػتًَى ُٓهَذَطتاا    ، وَ طُسَتاّ ػُو د111نياضُثؤؤصَكاُِ ئاوطاو و نيوًَؼابىوْ
هللهللآي( ئايُتِ كؤتايِ طتىسَتِ  19، وَ كُ ػُو ُٓهَئُطاا  112تا دَضىو بؤ ُىيَزّ بُياُِ  ،113(ّ دَخىيَِتذ عٌعسا

َِ ئتُوا بُسِؤرَكتُّ         ،هلل114(سِكاي ػُو ُىيَتزّ ئتُكشد  13وَ   ( سِكتاتِ  12بتُاَلَ ئُطتُس ُُياىاًًُايتُ بُػتُو َُٓهظت
، ُُٓتتذٍَ جتتاس 117( سِكتتاتِ دَكتتشد11، هُسًَُِصاًُؼتتذ  116( سِكتتاتِ دَكتتشد9جتتاس هُػتتُودا  ، ُُٓتتذٍَ 115ئتتُكشد

َ  ُىيَزَكُّ دسيَز َ    دَكتشدَو ، وَُُٓتذٍَ جتاس بُيتُن ئايتُي ػتُو      118دَكتشدَوَ و نيىسئتاُِ صؤسّ تًادَخىيَِتذَو
ِ  119ُىيَزّ دَكتشد  طتىُُِتِ صؤس  ، وَُىيَتزّ  120تًًُُُتذا صؤسجتاس بُداًُؼتاُِوَ ُىيَتزّ دَكتشد       ، بتُالََ هتُكؤتاي

 ...121دَكشد
 

 :( ذيان و بسضيَتى ثيَغةمبةز 

 ، جاس بىوَ بًُاُط بطشَ بُ دووًاُط ئاطش هًُاهًَاْ 122خىاّ ثُسوَسدطاس بٌَ ًُاسصّ كشدبىو هُ غُيشّ خؤٍ  
                                                 

  هللٗغريٖ.313عهللأػسدٕهللًطوٍهلل)195

 عهللًوفٌقهللعوٕٚ.196

 عهللًوفقهللعوٕٚ.197

 وفقهللعوٕٚ.عهلل198ً

هللعهللسدٙحهللسطّهللزٗاٖهللأحذدهللٗهللأب٘هللداٗد.199
 عهللزٗاٖهللاهبؼ زٜ.119

  هللٗق يهللسدٙحهللسطّهللصشٚضهلل،هللٗإبّهللضعٚدهللٗهللإبّهللػرميٞ.412عهللأػسدٕهللاهبؼ زٜهللًٗطوٍهللٗاهرتًرٜهلل)111

هلل هللٗشتوصسٖهللٗض ٢ساهطوٕهللإُٔ هللزٖٗٗهللشتوصسًاهللددًا.597 هللٗاهبؼ زٜهلل)129عهللأػسدٕهللًطوٍهلل)112
  هللٗيفهللزٗاٙٞهللأحدهلل)جبصا٢ٕ هللٗضِدٖهللصشٚض.1237 هللقطًٌ هللًِٕهللٗغريٖهللشتسزهلليفهللصشٚشٕهلل)232اهسًرٜهلل)عهللأػسدٕهللاهبؼ زٜهللًٗطوٍهلل113ٗ

  هللٗق يهللسدٙحهللسطّهللصشٚض.442عهللأػسدٕهللاهبؼ زٜهللٗاملطوٍهللٗاهرتًرٜهلل)114

  هللٗاهرتًرٜهللٗاهِط ٢ٛ.149عهللأػسدٕهللًط َهلل)115

  .1121أُطسهللصشٚشٕهلل) هللٗأب٘هللداٗدزهللبصٙ دٝهلليفهللًوٌِٕهلل442عهللأػسدٕهللاهبؼ زٜهللًٗطوٍهللٗاهرتًرٜهلل)116

  هللٗصششٕهللاهرتًرٜهللٗغريٖ.439عهللأػسدٕهللاهبؼ زٜهللًٗطوٍهللٗاهرتًرٜهلل)117

  هللٗاهِط ٢ٛهللٗغريٍٓهللك هبؼ زٜهللًٗطوٍهللبطٚ قهللأػس.818عهللزٗاٖهللأب٘داٗدهلل)صشٚضهللأب٘داٗد )118

 عهللأػسدٕهللاهرتًرٜ.119

 عهللأػسدٕهللاهرتًرٜ.129

  هللٗق يهللسطّهللصشٚضهللٗغريٍٓ.433عهللأػسدٕهللاهػٚؼ ْهللٗاهرتًرٜ)121

واتُ: تؤ ُٓراسو بٌَ دَطُالَي بىّ خىاّ طُوسَ دَوهًَُُُذ و بٌَ ًُاصّ ٗٗددنهللع ٢اًلهللفأغِٟهلل هللض٘زٝهلل)اهطشٟ هلل،هللت خىاّ طُوسَ دَوُسًىيَة   122
 كشدية هُغُيشّ خؤي.
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َ 123ُُكشاوَتُوَ ، وَصؤسبُّ خىاسدًُاْ ئاوو خىسًا بىوَ ، 124، جاسّ واؾ ُٓبىوَ خىسًاػًاْ دَطة ُُكتُوتىو
، جاسبىوَ بُ بشطًَاِ ضُُذاْ سِؤرياْ هٌَ بؤتُوَ و صؤسبُّ ُاًُاْ ُاُِ 125دابىو بُسَِّٓ هُبشّ نيُسصيَمصسَّ كُػٌ 

ٌَ سِؤر هُطتُسيُن تًَشيتاْ هتُُاُِ طتُمن ُتُخىاسد تاوَوتاتِ        126جؤ بىوَ ، هُو سِؤرَوَّ كُ ٓاتُِ ػاسّ ًُديُِ طت
، وَٓتُسطًض  128تُُٔا جًَِ بشطًَاِ بطشيَة، وَداواّ هُخىاّ طُوسَ دَكشد كُ ئُوَُذَياْ ثٌَ ببُخؼٌَ ك127ُكشد

، 129هًُاهَِ خؤيذا ُاُِ طُمنِ طثٌ و ًتُسٍِ بتشراوّ ُتُبًِِ ٓتُتا طُيؼتة بتُخىاّ ثتُسوَسدطاس و وَوتاتِ كتشد         
     َ ( هُطتُس ذُطتؤيَم سِادَكؼتا    ، وَ ثًَػًُبتُسّ ختىا    130وَجاسّ وآتُبىوَ هتُ بشطتاُذا هتًُايَ ضتؤتُ دَسَو

 ...132، وَ هًُاهَِ دوًُا ًٓضِ هُالّ خؤٍ طى ُُدَدايُو131َدَضىوجًَطُكُّ هُ هُػِ ثؤؤصّ دا دَس
 :( زِؤذو طستهى ثيَغةمبةز 

ٍَ جتاس صؤسبتُّ ًاُطُكتُّ دَطتشي ، بتُاَلَ        ثًَػًُبُسّ خؤػُويظة     ( سِؤرووّ طىُُِتِ صؤسدَطتشي و ُُٓتذ
 134َبىو تًايتذا وَن  ػتدباْ(  ، هُو ًاُطاُُّ كُصؤس بُسِؤروو د133جطُ هُ سًَُِصاْ ًٓض ًاُطًَلِ طُساثا ُُطشتىوَ

135وَطٌَ سِؤرّ هتُ طتُسَتاّ ٓتًُىو ًاُطًَتم دا ئتُطشي     
وَ  دووػتُممُو ثًَتِخ ػتُمماْ( بتُسِؤروو دَبتىو ، وَ      ، 

ُ      136ًاُطًَم  ػُممُو يُن ػُممُو دوو ػُممُ (ٍ 137( و ًاُطًَلِ تتش  طتٌَ ػتُممُو ضىاسػتُممُ و ثًَتِخ ػتُمم
َ (ّ 19ًدَطشي، وَ سِؤرّ  عاػىسا(ؾ كتُ ئُكاتتُ     ، وَ ذتُصّ هُبتُسدَواًبىْ بتىوَ هُطتُس خًَتشو      138ىذتُسَِ

 ...139ضاكُو ئُوَّ ثٌَ خؤؾ بىوَ
 :( قوزئان خويَهدنى ثيَغةمبةز 

    َ ، وَُُٓتذٍَ  141، وَهُطتُس ٓتًُىو ئايتُتًَم دَوَطتاا    140هُكاتِ نيىسئاْ خىيَِذًُذا ئايُتُكاُِ دسيَز دَكتشدَو
ٍَ جتاسّ تتش دَُطتِ ُٓهَتذَب         ، هُطتُيَ  143، يتاْ بتُ ًتاَ ُاوَُتذّ دَخيىيَِتذ     142شٍِجاس دَُطتِ ُتضَ و كتض و ُُٓتذ

                                                 

 عهللًوفقهللعوٕٚ.123

  هللٗغريٖ.2978،هللهلل2977 هللزقٍهلل)2285،هللهلل4/2284عهللزٗاٖهللًطوٍهلل)124

 عهللزٗاٖهللاهبؼ زٜ.125

 ٗاٖهللأحدهللٗغريٖ.عهللسدٙحهللسطّهللز126

 عهللًوفقهللعوٕٚ.127

 عهللًوفقهللعوٕٚ.128

 عهللزٗاٖهللاهبؼ زٜ.129

 عهللزٗاٖهللًطوٍهللًٗ همهللٗاهرتًرٜ.139

  .5544 هللزقٍهلل)5عهللزٗاٖهللاهرتًرٜهللٗق يهللسطّهللصشٚضهللٗهللصشٚضهللد ًعهللاهصػريهللزتود)131

 عهللزٗاٖهللاهبؼ زٜ.132

  هللٗاهِط ٢ٛ.2193 هللٗأب٘هللداٗدهللصشٚضهللأبٟهللداٗدهلل)768عهللأػسدٕهللاهبؼ زٜهللًٗطوٍهللٗاهرتًرٜهلل)133

  هللاهِط ٢ٛ.2194ٗهللهلل2291 هللٗإضِ دٖهللصشٚضهللكٌ هللق يهللأب٘هللداٗد)صشٚضهللأبٟهللداٗد )736عهللأػسدٕهللاهرتًرٜ)134

  .2116 هللٗاهِط ٢ٛهللٗأحدهللٗصششٕهللإبّهللػصميٞهللٗٓ٘هللشتسزهلليفهللصشٚضهللأبٟهللداٗد)4259)هللٗسطِٕهللٗأب٘داٗدهلل)742عهللأػسدٕهللاهرتًرٜهلل)135

هلل .هلل196ٗهللهلل4/195 هللٗاهِط ٢ٛهللٗإضِ دٖهللصشٚضهللاألزٗاًٛهلل)739 هللٗسطِٕهللإبّهللً دٕهلل)745عهللأػسدٕهللاهرتًرٜهلل)136
  .2959عهللأػسدٕهللأحدهللٗهللإبّهللً دٕهللحنٖ٘هللق يهللاألهب ُٛ:هللٗاضِ دٖهللصشٚضهللٗٓ٘هللشتسزهلليفهللاهعػل ٝهلل)137

  .98 هللٗق يهللسدٙحهللصشٚضهللٗاهبؼ زٜهللًٗطوٍهللٗٓ٘يفهلل)شتوصسهللاهبؼ زٜ هللزقٍهلل)753عهللأػسدٕهللاهرتًرٜهلل)138

  هللٗاهرتًرٜ.138 هللٗهلل)صشٚضهللابٟهللداٗد )33ٗٓ٘هللشتوصسهللاهبؼ زٜهللزقٍهلل)هلل 221عهللأػسدٕهللاهبؼ زٜهللًٗطوٍهلل)139

  هللٗإبّهللً دٕهللٗاهِط ٢ٛ.1318 هلل)صشٚضهللأبٟهللداٗد )1465عهللاػسدٕهللاهبؼ زٜهللٗأب٘داٗدهلل)149
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     ُ ، وَ هُكتتًُرت هُطتتٌَ سِؤر ٓتتًُىو نيىسئتتاُِ    144ئايُتُكاًُؼتتذا سِؤذتتِ ئاويَاتتُو تًَلتتُيَ دَبتتىو وَ دهَتتٌ دَدايتت
 ز...146، وَ وُسًىويُتِ: شدَُطااْ خؤؾ بلُْ بُ نيىسئاْ خىيَِذ145ُُْدَخىيَِذَوَ

 :( طسيانى ثيَغةمبةز 

، هُ 148، وَكاتَِ طىيًٌَ هُنيىسئاْ دَطشي 147هُتشطِ خىاّ طُوسَ هُُىيَزدا صؤس دَطشياثًَػًُبُسّ خؤػُويظة   
، وَهُكاتِ وَواتِ ٓاوَهًََلٌ خؤػُويظتاِ خؤيتذا   150، وَهُكاتِ ًشدُِ كضُصاكُيذا 149كاتِ ُىيَزّ خؤسطؤاُذا 

 . 152وَكضًذا طشيا كوجًٟ٘، وَهُكاتِ وَواتِ إبشآًٌِ كىسِيذا ، وَهُ كاتِ ًشدُِ أَ 151دَطشيا 
 ثيَخةفى نوضتهى:

، 153( و دؤػُكُكُّ هُضُسَ دسوطة كشابتىو وَ ُاوَكتُّ ثىػتِ داسخىسًتابىو    ثًَدُوِ ُىطاِِ ثًَػًُبُس     
 ...154ياْ هُنيىًاػًَلِ صبش دسوطة كشابىو

 
 :ضعىخؤبةكةم شانني و تةوا

       َ ثًَىيظتاًًُكاًُاْ بتؤ   ، هُطتُيَ ئاوشَتاًُؼتذا دادًَُؼتة تا   155دَي ُسًىو هُثوتُّ ختؤَ صيتاتش بتُسصَ ًُكُُتُو
ْ  156جًَبُجًَبلاي ، ُُٓتذيَم  157، كُدَعىَي دَكشا دَضىو ُٓتا ئُطُس باُطًَٔؼاًؽ بلشايُ بؤ خىاسدُِ سِؤُتِ كتؤ

، ئُطتُس نيتؤهَِ   159،وَذُصّ ُُدَكشد كتُغ هُبتُسّ ُٓطتيتَ   158جاس كشاطًَلِ هُبُسدَكشد ضىاس دسًُِٓ ُُدَكشد
ْ  ، وَبُث160ًًُسِيَلِ بؤ بٔاتايُ بُدياسّ وَسّ ئُطشي ، وَ ُتُِٓ كتتشدووَ هتتُ    161ادَيِ دَضى بؤ طتُسداُِ كتشد

 صؤس 

                                                                                                                                                                         

  .4991ٗهللهلل1466 هللٗأب٘هللداٗدهلل)2928عهللأػسدٕهللاهرتًرٜهلل)141

  .1291هللصشٚضهللأبٟهللداٗد) هللٗصششٕهللٗٓ٘هللشتسزهلليف2925عهللأػسدٕهللًطوٍهللٗاهِط ٢ٛهللٗإّٙهللً دٕهللٗاهرتًرٜهلل)142

  .1198 هللٗق يهللاألهب ُٛ:هللٗاضِ دٖهللسطّهللكٌ هللٓ٘هللًبنيهلليفهللصشٚضهللابٟهللداٗدهلل)1327عهللأػسدٕهللاب٘داٗدهلل)143

  هللٗاهِط ٢ٛهللفٕٚهللق يهللاألهب ُٛهلل:هللإضِ دٖهللصشٚض.817عهللأػسدٕهللأب٘هللداٗدهلل)صشٚضهللابٟهللداٗد هلل)144

 عهللصشٚضهللزٗاٖهللأب٘هللداٗد.145

 عهللصشٚضهللزٗاٖهللأب٘هللداٗد.146
  .839 هللٗاضِ دٖهللصشٚضهللٗصششٕهللحعهللاُظسهلل)صشٚضهللاب٘داٗد )994اب٘داٗدهلل)هللعهللأػسد147ٕ

  هللٗاهػٚؼ ْهللٗأب٘داٗدهللٗاهِط ٢ٛ.3928عهللأػسدٕهللاهرتًرٜهلل)148

  .1997 هللٗهلل)صشٚضهللابٟهللداٗد )1194عهللأػسدٕهللاهرتًرٜهللٗاهِط ٢ٛهللٗاب٘داٗدهلل)149

هلل .1632 هللٗٓ٘هللشتسزهلليفهللصشٚشٕهلل)746ٕهللابّهللسب ْهلل) هللٗاهرتًرٜهللق يهللأهب ُٛهللاضِ دهللاهرتًرٜهللصشٚضهللٗصشش4/11عهللأػسدٕهللاهِط ٢ٛهلل)159
  هللٗابّهللً دٕ.3163 هللٗق يهللسدٙحهللسطّهللصشٚضهللٗق يهللأهب ُٛهلل:هللٗٓ٘هللكٌ هللف ْهللهٕهللغ٘آدهللتقٕ٘ٙهللٗأب٘داٗدهلل)989عهللأػسدٕهللاهرتًرٜهلل)151

  .149عهللأػسدٕهللاهبؼ زٜهللٗغريٖهللاُظسهللاسل َهللادتِ ٢صهللص)152

  هللٗابّهللً دٕهللبِشٖ٘هللٗكراهللاهبؼ زٜ.4147)هلل هللٗاب٘داٗد1761 هللٗاهرتًرٜهلل)2982عهللأػسدٕهللاملطوٍهلل)153

 عهللأػسدٕهللاهرتًرٜهلليفهللاهػٌ ٢ىهللعّهللسفصٕهللٗملهللٙركسهللغريٖ.154

  هللٗأحدهللٗاهِط ٢ٛهللٗاهبػٜ٘.2/329عهللأػسدٕهللاهبؼ زٜهللٗاهدازًٛهلل)155

  هللٗاب٘داٗدهللٗاب٘هللغٚؽهللٗأحد.76عهللأػسدٕهللاهبؼ زٜهللًعوق هللشتوصساهللٗٗسوٕهللٗاً هللًطوٍهللف٘سوٕ)156

هلل هللٗغريٍٓ.1946 هللٗاهبؼ زٜهلل)1215عهللأػسدٕهللاهرتًرٜهلل)157
  .2617شٚشٕهلل)عهللأػسدٕهللابّهللً دٕهللٗاهرتًرٜهللٗاضِ دٖهللضعٚفهللهلّهللزٗاٖهللاهطٚ ١هلليفهللاملؼو زٖهللًّهللطسٙقهللأػس٠هللعّهللأَُظهللٗهٕهللغ ٓدهللعّهللابّهللعب عهللكىهللذهمهللشتسزهلليفهللص158

  هللٗغريٖ.946 هللٗق يهلل:هللسدٙحهللسطّهللصشٚضهللٗٓ٘هللعوٟهللغسطهللًطوٍهللٗاهبؼ زٜهلل)2755عهللأػسدٕهللاهرتًرٜهلل)159

  هللعّهللأَُظ.3/299 هللٗق يهللسدٙحهللسطّهللصشٚضهللٗأػسدٕهللاهبؼ زٜهللٗأحدهللًّهللسدٙحهللابٛهللٓسٙسٝهلل،هللٗأحدهللأٙط هلل)1338عهللأػسدٕهللاهرتًرٜهلل)169
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، دَطتاِ بُطتُسّ ًِذاالَُتذا دًََِٓتا و     162سِابىاسدْ و وُسًاُِ كشدووَ ، ُُٓذَّ جاس بُثًَِ خاوطتِ بتشِؤْ بُسِيَتذا   
، هًُاهًَؼتتُوَ وَكتتى 163ُتتاوّ دَُتتاْ و طتتُسداُِ دَكتتشدْ و طتتالَوّ هتتٌَ دَكتتشدْ و دوعتتاّ ختتُيشّ بتتؤ دَكتتشدْ

 ِ ئاطتايِ بتىوَ جوتتٌ ختؤٍ دَػتة و دَيذوسيًتتُوَ و ًتُسٍِ دَدؤػتِ و خضًتتُتِ ختؤٍ و كُطتى كتتاسّ          كُطتًَل
،وَطُسداُِ ُُخؤؾ و ُٓراسّ دَكشدو بُػذاسّ 165، بُالََ كُكاتِ ُىيَز دَٓاي دَسدَضى بؤ ُىيَزَك164ُّدَكشد

ٌَ ٓتُدَسّ ُتُدَكش       166جُُاصَياْ دَبىو د ، وَ ختؤّ  ، صيلشو يادّ ختىاّ طتُوسَّ صؤس دَكتشدَوَ ، و نيظتُّ بت
، وَ هؤًتتُو طُسصَُؼتتاِ  167بُطتتُوسَ ُتتُدَصاُِ و هُطتتُيَ بًَتتىَرْ و ٓتتُراسو كًُُضَكتتذا دَسِؤيؼتتة بتتُسِيَطادا      

، كُطتًاْ هتتٌَ دووس ُُدَخظتاُوَ تابضتتًَاُ   169، بتتاهَِ طتؤصّ بتتؤ ئًٌاُتذاساْ سِادَخظتتة  168خضًتُتلاسّ ُتُدَكشد  
ْ  ، وَ هُطُوُسدا خًَشا ُُدَسِؤيؼة تا الواصَكاْ بُ كتُغ  170خضًُتِ ، داواّ ُٓسضتِ هًَبلشايتُ   171و كاسيتاْ بطتُ

َ 172ُُي ُسًىوَ شُُخًَشز طُس ُٓبىبٌَ داويُتٌَ و ياْ بٌَ دَُط بىوَ ، 173، طىبدُتِ هُطُيَ ئاوشَتاًُؼذا كتشدوو
بُتايبتتُتِ هُطتتُيَ خًَضاُُكاًُتتذا ، بتتؤ منىُتتُ : هُطتتُسَتاّ رًَُِٔاًُتتذا سِؤريَتتم  هُطتتُوُسيَم( ثًَؼتتلُوتِِ هُطتتُيَ   

بُٓاوَهَُكاُِ وُسًىو ئًَىَؾ وابلُْ ، ثاػاْ بُعائًؼتُّ وتُسًىو بتا ثًَؼتربِكَِ بلتُيّ تتا        ( عائًؼُدا كشد 
وتُسًىوّ :   (بضاُؤ كامماْ صوتش دَطُيُِ كاسواُُكُ ، عائًؼُ وُسًىوّ ًّ ُتاتىامن ، بتُالََ ثًَػًُبتُسّ ختىا      

ئًؼتُ نيُهَتُو ببتىو ثًَؼتلُوتِِ هُطتُيَ      (، ثاػاْ كُ عادَتىاًُة ، ئُوَ بى عائًؼُ ثًَؼٌ ثًَػًُبُسّ دايُوَ  
( ثًَؼِ دايُوَ ، بؤيُ وُسًىوّ :ش يا عائًؼُ ٓزه باومز واتُ ئُّ عائًؼُ ئتَُ   كشد ، ئُجماسَياْ ثًَػًُبُس 

 ز...174جاسَ بُوجاسَ شواتُ: ذُق بُذُق
 هةنديَك لة ئاكاز و زِةوشتة بةزشةكانى:

، طُسصَُؼاِ كُطِ ُُدَكشد هُطُس 175ًؽ تا دهًَاْ سِابلًَؼَِهُكاتِ نيظُكشدُذا سِووّ دَكشدَ خشاثرتيّ خُهَل  
ػاِ دوًُايِ و جىاُرتيّ سَِوػاِ ُٓبىوَ ، دَطاِ هتُ هؤكتُو ئاوسيؼتٍ ُتُسًرتو بتؤُِ عاسَنيتُّ هُػتِ ثتؤؤصّ         

، كشدَوَ ُاػشيّ و دََ ثًع ُُبىوَ و هتُباصاسِو ػتىيَِِ نيُسَباهَػتذا دَُطتِ بتُسص      176هُعُتشو ًًظم خؤػرت بىوَ
                                                                                                                                                                         

  هللٗق يهلل:هللسدٙحهللسطّهللصشٚضهللٗاهبؼ زٜهللٗاب٘هللداٗد.3859عهللأػسدٕهللاهرتًرٜهلل)161

 عهللزٗاٖهللاب٘داٗدهللٗصششٕهللاهب ُٛهلليفهللامللػ ٝ.162

  .6/6ٗهللهلل4/35ضِ دٖهللصشٚضهللزد هٕهللكؤٍهللثق تهللٗأػسدٕهلل)أحدهللعهللأػسدٕهللاهرتًرٜهللٗق يهللأهب ُٛ:هللا163

  .2491عهللأػسدٕهللاهرتًرٜهلل)164

 عهللزٗاٖهللاهبؼ زٜ.165

 عهللصشٚضهللزٗاٖهللاب٘هللٙعوٛ.166

 عهللصشٚضهللزٗاٖهللاهِط ٢ٛهللٗيفهللسدٙحهللأػس٠هلل)زٗاٖهللخب زٜ .167

 عهللزٗاٖهللاهبٚٔقٛهللٗهللصششٕهللأهب ُٛ.168

هللواتُ : شباهٌَ طؤصي دابَِِ بؤ ئًٌاُذاساْز.صهللاهػعسا١هلل،هللمننيو اخفض جناحك للمؤ:هللطهللهللخىاّ طُوسَ دَوُسًىيَةعهلل169
 عهللصشٚضهللزٗاٖهللاهطرباُٛ.179

 عهللصشٚضهللزٗاٖهللاب٘داٗد.171

 عهللصشٚضهللزٗاٖهللاذت كٍ.172

 عهللصشٚضهللزٗاٖهللاهطٚ ١.173

هلل .264ٗهللهلل6/39 هللٗأحدهلل)2214عهللأػسدٕهللاب٘داٗدهلل)174
  .2385 هللشتوصساهللًٗطوٍهلل)3889عهللأػسدٕهللاهرتًرٜهلل)175

هلل هللٗق يهلل:سدٙحهللسطّهللصشٚضهللٗاهبؼ زٜهللًٗطوٍ.2916اهرتًرٜهلل)هللعهللأػسد176ٕ
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، هُكُطِ ُتُداوَ ُتُ هُخضًتُتلاسو ُتُ     177تُوَ ، وَ بُخشاثُ وَالًَِ خشاثِ ُُدَدايُوَ بُهَلى هًَِ دَبىساُُكشدؤ
ٌَ ، وَٓتُسطًض هُطتُسخؤّ تؤهَتُّ         ًَِاوّ خىاّ طتُوسَ هتُ ختُهَلِ دابت هُخًَضاُِ ، ًُطُس هُكاتِ جًٔادكشدُِ هُث

دَكشَّ ، ئُوكاتُ هُٓتًُىو كتُغ صيتاتش تتىسَِ      هُكُغ ُُدَطُُذَوَ ، بُهَاَ ئُطُس بًبًًِايُ طِىسّ خىا ثًَؼًَى
 ٖ، ئُطتتُس طُسثؼتتم بلشايتتُ بتتؤكشدُِ دووكتتاس ئتتُوا ئاطتتاُُكُياُِ ُٓهَذَبتتزاسد بًُتتُسجٌَ تتتاواْ و طىُتتا178دَبتتىو

ّ 179ُُبىايتتُ ، 181، وصَصؤس سِنيتتٌ هتتُدسؤكشدْ بتتىو180َ، هُطتتُيَ تاواُبتتاسو خشاثُكاساُتتذا ُتتُسَ بتتىوَ تاًظتتىهٌَاْ بتت
َ  جىاُرتيّ سَُِط بُاليُوَ َ   ، ثًَػًُبتُسّ ختىا    182سَُِطِ طُوص بتىو ، هُطتُيَ  183( ًاًؤطتااّ ًشؤظايتُتِ بتىو

َ   184خُهَلِ ُُسَ بىوَ ، وَ بُساًبتُس  185، تُُاُُي ئُطُس خشاثُطِ هُطُيَ بلشدايُ صؤس بُُتُسًِ وَالًَتِ دَدايتُو
ػىّ دَسُُكتُوتىوَ و  ، وَ ُٓسطًض هُكاتِ ثًَلًُُِذا ًُال186َُُواًًَاِ خُهَلًؽ صؤس بُئاساَ و دَسوْ وشاواْ بىوَ

، هُكاتِ سِؤيؼتاِذا ٓاوَهَتُكاُِ هُبُسدًًًَتُوَ    188، ُاوّ ُاػشيّ و ُاػًاوّ خُهَلِ دَطؤس187ٍِنيانياّ ُُكشدووَ
، كُدَضى 190، ُٓسطًض تُونيُّ هُطُيَ ئاوشَتذا ُُكشدوو189َدَسِؤيؼنت و ثؼاُوَياْ بُجًَذًََٓؼة بؤ ًُالئًلُي

، دَطتاِ سِاطتاِ صؤس   191ُُدًَُؼة بُهَلى هتُ اليُكًًتُوَ دادًَُؼتة   بؤ طُسداُِ كُطًَم ُٓسطًض سِووَو دَسطا دا
 ، كاتًَم ُٓواهًََلِ خؤػًاْ بؤدًََِٓا طىجذَّ ػلىسّ ت192بُكاسدًََِٓا

، وَهُكاتِ ثزًًِذا بُدَطاِ ياْ بُكشاطُكُّ دًَىضاوّ دادَثؤػِ دَُطتِ ثتٌَ ُتضَ    193دَبشد بؤ خىاّ طُوسَ
صؤس بُبتُصَيِ بتىوَ بُتايبتُي     (، ثًَػًُبُس  195ِ جىاْ بىوَ، وَذُصّ هُثاكىخاويَِِ و ثؤػاك194دَكشدَوَ

، ُُن ُٓس هُطُيَ ًشؤظ بتُهَلى هُطتُيَ   197بُجؤسٍَ ًاضِ كضُصاكاُِ خؤّ دَكشد196هُطُيَ كُطىكاسّ و ُُوَكاًُذا

                                                 

  هللٗف يهللسدٙحهللسطّهللصشٚض.2917عهللأػسدٕهللاهرتًرٜهلل)177

 زًٛهللٗأحدهللٗغريٍٓ.واهذا عهللزٗاٖهللًطو178ٍ

هلل هللٗأحدهللٗأب٘هللغٚؽ.4785عهللأػسدٕهللاهرتًرٜهللٗاهبؼ زٜهللًٗطوٍهللٗأب٘داٗدهلل)179
  هللٗأب٘هللداٗدهللٗأحد.2591ًٗطوٍهلل)هلل هللٗق ي:هللسدٙحهللسطّهللصشٚضهللٗاهبؼ ز1997ٜعهللأػسدٕهللاهرتًرٜهلل)189

هلل .4494 هللزقٍهلل)4عهللصشٚضهللد ًعهللاهصػريهللزتودهلل)181
  .4499 هللزقٍهلل)4عهللصشٚضهللد ًعهللاهصػريهللزتودهلل)182

 عهللزٗاٖهللًطوٍ.183

  .33/537 هللزقٍهلل)1/381عهللًطوٍهلل)184

 عهللزٗاٖهللاهبؼ زٜ.185

 عهللًوفقهللعوٕٚ.186

هللعهللزٗاٖهللاهبؼ زٜ.187
 عهللصشٚضهللزٗاٖهللاهرتًرٜ.188

 ً دٕ.هللعهللزٗاٖهللاب189ّ

 عهللزٗاٖهللاحد.199

 عهللزٗاٖهللاحد.191

 عهللصشٚضهللزٗاٖهللاحد.192

 عهللزٗاٖهللاب٘داٗد.193

 عهللزٗاٖهللاهرتًرٜهللٗق ي:سدٙحهللسطّهللصشٚض.194

 عهللزٗاٖهللاإلً َهللً همهللٗاذت كٍهللٗق يهلل:هللستققهللد ًعهللاألص٘يهلل،هللاضِ دٖهللسط195ّ

 :هللطًٗ هللأزضوِ نهللإالهللزحٞهللهوع ملنيصهللاألُبٚ ١.هللخىاّ طُوسَ دَوُسًىيَةعهلل196

 عهللًوفقهللعوٕٚ.197
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، بُجؤسيَم جاًِ ئاوّ السدَكشدَوَ بؤ ثؼًوُ تا بًدىاتُوَ و بتُثامشاوَّ  198طًاُوُبُساًُؽ صؤس بُبُصَيِ بىوَ
َسوَس بتىوَ هتُكاسو باسَكاًُتذا و ختىاّ     1( داد ث، وَ ثًَػًُبتُسّ ختىا    199ُ ئاوَكُ دَطاِىيَزّ دَػتة جاً

َ 200طُوسَ بًُُ وُسًاُِ ثٌَ كشدووَ ، ختىاّ  201، وَصؤس ديَ طُخاوَي و بُخؼِذَ بىوَ و ُٓسطًض بُخًى ُتُبىو
ّ طُوسَ بُٓؤيتُوَ ضتاواُِ   ( خىا، ئَُ ثًَػًُبُسَ خؤػُويظاُ  202طُوسَ صؤسيَم هُ ًىعحًضَّ ثٌَ بُخؼًىَ

    َ ، وَ ًَُتشدساو بتىوَ تتا سَِوػتاُ بتُسصَكاْ بضُطتثًَِِ و       203كىيَش و طىيًَاُِ كُسِو دالَُتِ داختشاوّ ثتٌَ دَكتشدَو
، هُطَُي ئُوَّ كُئاصاسّ كُطِ ُتُداوَ كُضتِ دوعتاّ دَكتشد كُنيظتُّ بتُ ُٓسكُطتًَم وتتىوَ         204تُواوّ بلاي

ّ   خىاّ طُوسَ بؤ ئُوكُطُ بلاتُ ثاداػة و ُض َ    205يتم بىُتُوَ هتُخؤ ، 206، بتُكىستِ سَِوػتاُكاُِ نيىسئتاُِ بتىو
      َ ، سِاطتاُو ختؤ هتُكاسَ طتُخاُكاُذا هُطتُيَ      207ئُوَُذا ئتاصابىوَ هتُكاتِ غُصاكاُتذ هُثًَؼتِ ٓاوَهَتُكاْ جتُُطاو

   َ ، صؤس طتتُخِ بتتىوَ هتتًُاُطِ  208ٓاوَهَتتُكاُِ بتتىوَ ، صؤس سِوح طتتىن بتتىوَ بتتُجؤسيَم ٓتتُسطًض باويَؼتتلِ ُتتُداو
، بتتُالََ ختتىاسدُِ طتتاهًََلِ ثاػتتلُوي دَكتتشد بتتؤ     210بؤختتؤّ ًٓضتتِ ُٓهَِتتُدَطشي بؤطتتبُيَِِ   ،209سًَُِصاُتتذا
ّ    211كُطىكاسّ ، وَ ػتُسًِ ثًَػًُبتُسّ ختىا صيتاتش بتىوَ      212، دياسّ وَسدَطتشي و ثاداػتاِ دَدايتُوَ هُطتُس

ٌَ ُتتاخؤؾ بىايتتُ بتتُسِووّ دا          ًَاُ ثؼتتة ثُسدَكُيتتُوَ ، وَ ئُطتتُس ػتتاًَلِ ثتت هُػتتُسًِ ئتتُو كضتتُّ كُدَضتت
 ...214، وَ كُديَ خؤؾ دَبىو سِووّ وَكى هُتُ ًاُط دَدسَوػايُو213َسدَكُويدَ

 
 
 

                                                 

 عهللأػسدٕهللاب٘داٗدهللٗهللسطّهللإضِ دٖهللاألزف هللؤٗط.198

 عهللصشٚضهللزٗاٖهللاهطرباُٛ.199

ثًَلشاوَ هًَُُىاُااُذا داد هللوَ وُسًامن...هللتؤثًًَاْ بوٌََهلل( واتُ ئُّ حمٌذ،هللهلل15:هللطٗأًستهللألعديهللبِٚلٍصهللاهػ٘ز٠هلل/هللخىاّ طُوسَ دَوُسًىيَةعهلل299
هللثُسوَسمب.

 عهللزٗاٖهللًطوٍ.291

( ًىعحًضَيُكٍ بؤ ئاًادَكشدوْ ، بؤصاًُاسّ صياتش بشِواُُ كاًَبِ شًىعحًضاتِ ئُمحُدّز داُشاوّ ًاًؤطاا 29َ كاًَبُدا ُضيلُّ  خؤَ هُعهلل292
 طُعًذّ ُىوسطِ ، وَكاًَبُكاُِ طؤَ.

هلل.3/434عهللزٗاٖهللاهبؼ زٜهللٗهللأحدهللتفطريهللإبّهللكجريهلل293
  .2/612 هلل،هللٗاذت كٍهلل)2/381 هلل،هللٗأحدهلل)42عهللأػسدٕهللاهبؼ زٜهلليفهلل)هللاألدبهللاملفسد هللصهلل)294

  .11/171عهللزٗاٖهللاهبؼ زٜهللًعهللاهفوضهلل)295

 ُٜ٘ٗ .هلل–هلل6/25عهللأػسدٕهللًطوٍهلل)296

 عهللزٗاٖهللاهبؼ زٜهللًٗطوٍ.297

 عهللأصىهللقصٞهلليفهللاهبؼ زٜهللًٗطوٍ.298

  هللٗهللإبّهللضعدهللٗأب٘هللغٚؽهللٗاهبػ288.٠٘ٗهللهلل1/231عهللأػسدٕهللاهبؼ زٜهللٗهللًطوٍهللٗاهِط ٢ٛهللٗهللأحدهلل)299

  هللٗاهبػ2559.٠٘ٗهللهلل2139 هللق يهللاألهب ُٛ:هللٗاضوؼسدٕهللاهرتًرٜهللٗهلّهللاضِ دٖهللصشٚضهللعوٟهللغسطهللًطوٍهللٗصششٕهللإبّهللسب ْهلل)2363عهللأػسدٕهللاهرتًرٜهلل)219

 عهلليفهللاهصشٚشني.211

  .3536 هللٗاحدهللٗاهبؼ زٜهللٗأب٘هللداٗدهلل)162عهللأػسدٕهللاهرتًرٜ:هللٗق يهللسدٙحهللسطّهللصشٚضهللاألزٗا١هلل)212

 ( )هللٗهٕهللعِدٖهللغ ٓدهللًّهللسدٙحهللأُظهلل49ٗهللهلل39ريٍٓهللٗأب٘هللغٚؽهلل) هللٗأحدهللٗغ4189عهللاػسدٕهللاهبؼ زٜهللًٗطوٍهللٗإبّهللً دٕهلل)213

  .4615 هللزقٍهلل)4عهللصشٚضهللد ًعهللاهصػري.هللزتودهلل)214
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 :(  غةمبةزةمةنى ثسِخيَسى ثيَت
( 41طاهًَؽ هًُُديُِ ، هُ تًُتُُِ    52طايَ هُػاسّ ًُكلُ ًايُوَ وَذِ بؤ دَٓاي و   )51ثًَػًُبُس    

ْ 63اصّ بًَة طبراْ اهلل ُٓس  ، ُٓسوَٓا  ئُبىبُكشو عىًُسيؽ( خىا هًًَاْ س215ِطاهٌَ وَواتِ كشد  216( طايَ ريتاو
... 

 وةفات و بةخاك ضجازدنى:
( ئُو سِؤرَّ كُتًايذا وَواتِ كشد ثُسدَّ روسَكُّ الدا و كؤتا تًُاػاّ ٓاوَهَتُكاُِ كتشد     ثًَػًُبُسّ خىا  

َو دَئًَِتا  ، وَهُكاتِ طُسًَُسطِ دا دَطاِ دَخظاُ ُاو ئتاوَو  217ثًَؽ ُىيَزّ بؤدَكشدْ ( ، كُئُبىبُكش
 ، دَي ُسًىو:218بُسِوويذا و دَثاسِايُوَ

شخىايُ هًٍَ خؤػبُو سَِمحٍ ثٌَ بلُ و  طُيُُُ بُٓاوسِيًَاُِ ثوُبُسص  هُثًَػًُبتُساْ و سِاطتاطؤياْ و ػتًُٓذاْ و    
، ئُوَُتتذَ 220، هُبتتُس طتتًِط و بتتُسؤكِ عائًؼتتُدابىو كتتُوَواتِ كتتشد 219ثًتتاو ضتتاكاْ(ز وَصؤس ُاسَِذتتُي بتتىو 

ز واتُ: ئاّ باوكٍ ضُُذ ُاسَِذُتُ ، ئتُويؽ دَي تُسًىو:   ٗاكسب ٖكضِ دَي ُسًىو :ش ٠ٕ هللف طٌٚ)بىو ُاسَِذُي دَ
ٌَ طُيؼتاىوَ كتُ  ًشدُتُ( كتُغ سِصطتاسّ         شهًُشِؤ بُدواوَ ئًرت باوكة تىػٌ ُاسَِذُتِ ُابًَة ، باوكة ػتاًَلِ ثت

: ّ ًاض كشدو ُٓسدوو نيؤهٌَ طشي و وتِ( ُاو ضاودواّ وَواتلشدُِ ثًَػًُبُس   ( ، وَ ئُبىبُكش 221ُابٌَ هًَِ
هللهللش وَثًَؽ وَواي كشدُِ خىاّ طُوسَ ػىيَِِ خؤٍ هُ بُُٓػة ًُؼتاْ داوَ ،  صهلل222ٗأُبٚ ٖهللعهللٗأصفٚ ٖهللعهللٗهللػوٚال

وَ طُسثؼلِ كشدووَ كُ ئايا رياُِ دوًُاّ دَوَّ ياْ طُسِاُُوَ بؤالّ خؤّ و ثاداػاِ ُُبشِاوَ ، ئُويؽ دووًَِ 
، ئتًرت دواّ  224ؤْ رياُِ دوًُتاّ سَِمحتُي بتىو وَوتاي كشدًُؼتِ ٓتُس سَِمحتُي بتىو        ، وَُٓسوَن ض223ُٓهَبزاسد

ئُو سِؤرَ بُالّ ٓاوَالَُُوَ صؤس ُاخؤؾ بىو ، بُجؤسيَم ػاسّ ًُديُِياْ هتُال تاسيتم    (وَواي كشدُِ ثًَػًُبُس  
      َ ّ  225بىو ، دواّ ُاػنت و بتُخم طتثاسدُِ سِنيًتاْ هتُدهٌَ خؤيتاْ دَبؤيتُو ( ّ 11طتاهَِ    ، هتُ سِؤرٍ دووػتُممُ

كؤضِ وَواتِ كشد ُٓسوَن ضؤْ هُسِؤرّ دووػُممُ هُدايم بىوَ ، ثاؾ ئُوَّ ثُياًِ خىاّ طتُوسَّ بُتتُواوّ   
ٍَ بًًَِتزْ ، تائتُوَبى ئُبىبتُكش         226سِاطُياُذ  ، هُكاتِ ُاػاًِذا جًاواصّ كُوتتُ ًَُتىاْ ٓاوَالَُتُوَ كتُ ئتاخؤ هتُكى

 ) وَػتتُوّ ضىاسػتتُممُ 227ىيَِِ وَوتتاي كشدًُتتذا بًًَِتتزْضاسَطتتُسّ طشواُكتتُّ كتتشد و وتتُسًاُِ دا هُػتت ،
                                                 

  هللٗق يهلل:هللهللسدٙحهللسطّهللصشٚضهللٗغريٖهللك هبؼ زٜهللشتوصسًاهللًٗطوٍ.3625عهللأػسدٕهللاهرتًرٜهلل)215

  199ٗهللهلل97ٗهللهلل4/96 هللٗق يهلل:هللسدٙحهللسطّهللصشٚضهللٗهللأحدهلل)3655عهللأػسدٕهللًطوٍهللٗاهرتًرٜهلل)216

هلل هللٗضِدٖهللثالثٛهللاُظسهللشتوصسهللاهبؼ زٜ.1193 هللٗاحدهلل)2162عهللأػسدٕهللاهبؼ زٜهللًٗطوٍهللٗاهِط ٢ٛهللٗابّهللضعدهلل)217
  هللٗيفهللسدٙحهللاهط٘ان.8/144عهللاهبؼ زٜهللًعهللاهفوضهلل)218

  .374عهللاهبؼ زٜهلل)219

  .261ٗهللهلل2/269عهللأػسدٕهللاهرتًرٜهللٗاهِط ٢ٛهللٗابّهللضعدهلل)229

  .673 هللٗهللضِدٖهللسطّهللٗصششٕهللاهب ُٛ)3/141ٗهللأحدهلل) هللٗٓ٘هللسطّهلل1629عهللأػسدٕهللاهبؼ زٜهللٗابّهللً دٕهلل)221

  هللٗسطّهللاضِ دٖهللاهب ُٛ.2/267 هللًط٘اًلهللٗكراهللابّهللضعدهلل)6/216 هللشتوصساهللكٌ هللِٓ هللٗهلل)6/31عهللأػسدٕهللاهرتًرٜهللٗاحدهلل)222

 عهللزٗاٖهللاهبؼ زٜ.223

 عهللزٗاٖهللاملطوٍ.224

  هللعوٟهللغسطهللًطوٍهللٗهللٗافقٕهللاهرٓيب.573 هللٗاذت كٍهلل)1262سب ْهلل) هللٗق يهللسدٙحهللصشٚضهللغسٙ هلل،هللٗابّهللً دٕهللٗهللصششٕهللابّهلل3622عهللأػسدٕهللاهرتًرٜهلل)225

  .132ٗهللهلل118ٗهللهلل6/45 هللٗاهطٚ هٚطٛهللٗهللاحدهلل)692عهللأػسدٕهللاهبؼ زٜهلل)226

  .1918عهللاػسدٕهللاهرتًرٜهلل)227
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هُكؤتايِ ػُودا بُخاكًاْ طثاسد ، واتُ دووػُو بَُ ػًَىَيًُايُوَ و وَطااْ هُ بُخان طثاسدُِ ، ئُويؽ هُبُس 
، وَ ثتًَؽ وَوتاي   )228 ( كتُ ئتُويؽ ئُبىبتُكشّ ؿتذيو بتىو      دياسيلشدُِ جًَِؼًًَِم هتُدواّ ثًَػًُبتُس    

ثتًَؽ   ( م دَبىسايُوَ و كُبُئاطادَٓاتُوَ دَي ُسًىو : با بتًالي بتاُط بتذاي و أبتىبلشيؽ     كشدُِ ضُُذ جاسيَ
ُىيَزّ بلاي ، ثاؾ وَواتِ ٓاوَالَْ صؤس بًَاانيُي بىوْ كاتَِ ُٓواهَِ وَواي كشدًُاْ بًظة بُجؤسيَم كتُ عىًتُسّ   

ِ كتشدووَ ، ثاػتاْ ئُبىبتُكشّ    ( وَوتات   ُٓسَِػُّ دَكشد هُو كُطُّ كُ بوٌََ ثًَػًُبتُس  ( كىسٍِ خُتاب 
 ٓاي و تًَِ طُياُذ كُوَواتِ كشدووَ و وًَشّ كشدْ بُ ض ػًَىاصيَم ُىيَزّ هُطُس  ( ؿذيو 

َِ بًؼتتىاي ، ثاػتتاْ بُيدتتُتًاْ دا بتتُ ئتتُبى بتتُكش          ٍَ بًًَِتتزْ و كتت و بتتىو بتتُ خُهً تتُّ    ( بلتتُْ و هتتُكى
 ...229ًظىهٌَاُاْ

 ًتَِ دّ هتُ صًًَتِذاوُهُن ُُنيتؼِ ث                         
 خؤّ طشيِِ ٓاي وَسِوّ بشيِذا !                                          

 ضاوطُّ ضاوَكُّ هًَىَ و ذُطشَمتُُذ                        
  هًة كِة تتشابا( ّ دَختتىيَتتِذ !                                           

َتِ دّ هُطُس صَوّ طشياُِ بُسِوّ بشيِذا ٓاتُ خىاسَوَ ، وشًًَظلِ طتُسبشيًِؽ  واتُ: ئامساْ جٌَ ثًٌَ ذَُصس 
طُهٌَ بُئاصاسو طؤيُ ، هُبُس صؤسّ طشياْ ضاوّ هًَىَ و دهٌَ ثشِ داخ و ُاطؤس بتىو ، بؤيتُ ئامستاْ ٓتُس  هًاِتِ كِتة       

 تشابا( ّ دَخىيَِذ و ئاواتِ بُصَوّ ئُخىاطة و هُدهٌَ خؤيذا دَيىي:
                            

 ُٓسضِ سي دُي و عًضصو ُٓطاِ ئُوَّ                 
 وًذاّ ُُبىُِ و خىاثُسطاِ وَّ                                        

واتُ: ُٓسضِ بُسصّ و دَطُالَي ُٓيُ شكتًُّ ًُٓتُز بتيَب بتُنيىسباُِ ُضًتِ و بًَضتاسٍَ و ُُبىًًُتُن كتُصَوّ          
 ُٓيُتِ.

 ذُق سَِمحِ ئاوسد بُو طؤصو تاودا                  
 دَنيًتتتاٌَ ثتتُسدَّ البتتشد هتتُُاودا                                       

 طىسًُّ طُسدّ ثًٌَ كًَؼا وَضاودا                 
 بُسضتاوّ ثشِ ئًَتؽ دووسّ و بًَتداودا                                      

 ضاوّ ضىُُ ُُخيتَ ثشِ خُوبىو ئًَؼِ                 
 هُ ذًلٌُي ًًدشاد ئُو يُكَِ ئُوبىو                                      

واتُ: خىا بُصَيِ ٓاتُوَ بُو طتؤصو دهَطُسًًًتُّ ئامساُتذا ، ًاوَيتُكِ كتَُ ثتُسدَّ البتشد هًَُُىاًُاُتذا. كوتِ           
ثشِ هُ طؤو بًَدُوّ ئامساُُ هُ طى كُوي و تًَش ختُوبىو،  ّ ًَِٓا بُضاويذا ، ئُو جاسَ  (طُسدّ ثًٌَ ثًَػًُبُس  

 بىو بؤ ئامساْ. (بُهٌََ يُكَِ هُ ذًلٌُتُكاُِ شًًدشادز ضىُِ ثًَػًُبُس 

                                                 

 عهللأػسدٕهللاهرتًرٜ.228

  هللٗاهرتًرٜ.1234عهللاػسدٕهللابّهللً دٕهلل)229



 19 

 :( مرياتةكةى ثيَغةمبةز 
 ثًَػًُبُسّ خؤػُويظة جطُ هًُاُُ ًٓضِ تشّ دواّ خؤٍ بُجٌَ ًَُُٓؼة :

وَ ًٓض ًؤاتًًُكِ بُجٌَ ًَُُٓؼة بؤًِذاهَتُكاُِ  230ىّ بُخًَشضُكُكُّ و ًَٓظرتَكُّ و ثاسضُصَويًُن كُ كشدب
ِ     231ُُوُنيتُياْ بلًَؼتٌَ   ( ، بُالََ ئُبىبُكش  وَ ٓتًض ًتُسِو    232، ُُٓتذيَلِ جًًََٔؼتة بتؤ ُُوُنيتُّ خًَضاُتُكاُ

 .233ًاالَتِ جًًََُِٓؼة
 خةو بيهني ثيَوةى:

ُ    ُٓسكُطًَم ثًَػًُبُسّ خىا    ئتُوَ ئتُوّ بًًِتىَ ، ضتىُلُ ػتُيااْ       ( هُخُودا ببًًَِة هُطتُس ئتُو وَطت اُ
، وَ هُكؤْ و ُىَّ دا ثًاوضاكاْ ُٓبىْ بًًِىياُُو وا وَطت ًاْ كتشدووَ ، هُػتًَىَّ    234ُاتىاَُِ بضًَاُ ػًَىَيُوَ

بتُؾ هتُ    44، وَخُوُِ بشِواداس سِاطتاُنيًُِيُ ضتىُلُ بُػتًَلُ هتُ     235ضىوَ ( دا صؤس هُذُطُُِ كىسِّ عُىل 
 ... 236ثًَػًُبُسايُتِ

 :( صى و طةوزةيى ثيَغةمبةز بةزِيَ
خضًُي ًُوهُوّ ػاعؤ كُ هُضُُذ ديَتشِ ٓؤُشاوَيُكتذا اَ    (دَضًُِ هُباطِ طُوسَيِ و ثايُداسّ ثًَػًُبُسدا   

  ( كُيذا دَهًََة:ًسضٚٞ عُنيًذَّ 
 

 ض ًُخوًََلُ ذُق ، داطًًُ بَُ خاكُ ؟
 سّ ثاكُ !ئُؿوَُ بؤ ئَُ طؼة ، طُوُٓ                               

 ئامساْ هُ سوتبُّ عىهىّ ضِ كَُ بىو ؟
 ُُبى بُ ًُدوُْ بؤ عًظا ، ئَُ بىو !                              

واتُ : ئًُُ ض بُٓشَو طُوسَيًُكُ خىدا داويُ بُخاكِ ئَُ صَويًُ ، كُ بُِسَِتُ بؤ ئَُ طؼتة طُوٓتُسّ ثتاكِ      
ِتُوَ ، ئامستاْ بتُو ٓتًُىو بُسصيًتُوَ ضتِ هًَلتَُ بتىو ؟ ُتُبىو          ثًَػًُبُساُُ هًَتٌ ثُيتذا ئتُبّ و بؤيؼتِ ئُطُسِيَ    

بتتُئاساًطاّ عًظتتا ئتتَُ صَويًتتُ بتتى بتتُئاساًطاّ ! كُهتتُ ُضيتتم نيًاًُتتتذا دادَبُصيَاتتُوَو هُطتتُسصَوّ دًَشيَتتة و   
 ( ز... هُخاكُكُيذا دًََُزسيَة شهُالّ نيُبشَكُّ ثًَػًُبُسَوَ 

 
                                                 

  .2162ضعدهلل)هلل هللٗإب2794ّعهللأػسدٕهللاهبؼ زٜهللٗاهِط ٢ٛهللٗاهرتًرٜهللٗأحدهلل)239

 هللهلِٕهللملهللٙركسهللأب هللٓسٙسٖهلليفهللإضِ دٖهللٗاهطسٙقهللٗاسدهلل،هللهلِٕهللأثبوٕهلل19×هللهلل1 هللٗق يهللسطّهللغسٙ هللٗهللأحدهلل)1698عهللق يهللاهب ُٛهللأػسدٕهللاهرتًرٜهلل)231
هلل هللًّهللطسٙقهللأػس٠هللفإلهللضِ دٖهللسطّ.2/352)
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 عهللأػسدٕهللاهرتًرٜ.235
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 ن:و مطولَمانا (  ئةشكةجنةدانى ثيَغةمبةز
ثاؾ ئُوَّ نيىسَِيؽ بُ ئاػلشاكشدُِ ئًظالًِ صاُِ ، كؤبىُُوَو يُكًاْ طتشي بتؤ ضتؤًُُتِ سِووبتُسِوو بىُتُوَّ      

( ثتاؾ سِاويَتزو بؤكشدُتُوَ بشِياسياُتذا كتُ      أبع٘هللهلع هللهلل( كُغ ثًَلٔاتبىْ بُطتُسكشدايُتِ ًتاًِ    53باُطُواص كُ هُ  
كُضتتُُذيّ ػتًَىاصّ ئُػتلُجنُداًُاْ بتتُكاسًَِٓا ،   ( و ٓتاوَالَُِ بتذَْ    بُٓتًُىو ػتًَىَيُن طتضاّ ثًَػًُبتتُس    

 باطلشدُِ ئَُ بُػُ صؤسّ دَويَة بُالََ بُكىستِ باطِ ُُٓذيَم هُو جؤسَ ئُػلُجناُُ دَكُيّ:
( هتُ ُتاو بُياتذا ُىيَتزّ      بىخاسّ هُ إبّ ًظدىدَوَ سَِصاّ خىاّ هًَبًَة دَطًَشِيَاتُوَ و دَهًََتة : كُثًَػًُبتُس     

ٓاوسِيَلاُِ ُُٓذيَلًاْ بُواُِ تشٍ دَوي : كَِ دَتىاًَُة ثاػُسِؤّ ئارَيَ بًًََِٔتة و هتُكاتِ    دَكشد ، ئُبىجُٓى و
(  ( ُٓطتاا طتُيشيَلِ كتشد ٓتُتا ثًَػًُبتُس      ستعٚ هللطىردَدا بًداتُ طُس ثؼاِ حمٌذ ،  عابُ( ّ كتىسٍِ  أبتِ   

( ُٓهَُِطتايُوَ هتُ    ىا طىردَّ بتشد ثامشتاوَّ ئتارََي و طتُسوثاًَلُّ كتشدَ طُسػتاُِ ، وَ ثًَػًُبتُسّ خت        
( ٓتتُس  طتتىردَكُّ ، ئُبىجتتُٓى و ٓاوسِيَلتتاُِ طتتُيشياْ دَكتتشدو ثًَتتِ ثًَذَكتتُُؤ ، دَهَتتًَّ ثًَػًُبتتُسّ ختتىا 

  َ ، 237ُٓهَُِطايُوَ ُٓتا واتًٌُّ كضِ ٓاي و ثًظايًُكُّ البشد هُطُس ثؼاِ و ثاػاْ هُطتىردَكُّ ُٓطتاايُو
   ُ ( بتُداسيَم الّ دَبتشدو    بتُسدََ دَسطاكتُّ ، ثًَػًُبتُسّ ختىا      ُٓسوَٓا ًىػشيلُكاْ ثًظتايًاْ وتشٍَِ دَدايت

( هتُوَسصّ ذُجتذا    دَيىي ئُسَّ خًَوَِ  عبذاملِاف( ئًُُ ضؤْ ٓاوطًًَُتًًُكُ؟!، ُٓسوَٓا ثًَػًُبُسّ ختىا  
كُباُطِ ذاجًًُكاُِ دَكشد بتُُاو ًُكلتُدا دَطتىسِايُوَ ئُبىهُٓتُب بُدوايتذا بتىو دَيتىي : خُهَلًِتُ بتُطىيَِ          

 ، ئًُتُ باطَتًلِ صؤس صؤس كتىسي بتىو هتُو ئُػتلُُتحاُتُّ  238ًُكُْ ئُوثًاوَ ُٓهَطُسِاوَيُكِ دسؤصُُ
( دَكتتشا . ٓتتُسوَٓا درّ ٓتتاوَالًَُؽ دَكتتشا بُتايبتتُتِ الواصو خضًتتُتلاسَكاْ وَكتتى بتتًالي      درّ ثًَػًُبتتُس 

يذَُاو بتُو طُسًايتُ بُسديَلتُ طتُوسَّ     كُسِؤراُُ  أًًُ( ّ كىسٍِ خُهُف هُطُس ئُو بُسدو ضُوَطىسَّ ًُكلُ دا
( ، ٓتُسوَٓا ػتًُٓذكشدُِ  طتىًُيُ( و    أسَعدهللأسَعدهللهللدَُايُ طُس طِطِ بؤئُوَّ واص هُئًظالَ بًَِتَِ بتُالَ دَيتىي     

 ياطش( بُدَطاِ  أبى جٔى( و طضاداُِ عُمماسّ كىسِياْ بُتىُذتشيّ طضا ، ُٓسوَٓا طتضاداُِ ضتُُذيّ كًُُضكتُّ    
ُُكاًُاُُوَ وَكى  صُؤ( و  ُٔذيُ( و  اَ عبًع( ْ كُئًُاًُؽ بًُُٓاْ ػًَىَ طضا دَدساْ ًىطوٌَاْ هُاليُْ خاوَ

 ، بُالََ بُسدَواَ بىوْ هُطُس ئَُ ئايًُِ ثؤؤصَو بًُٓض ػًَىَيُن دَطة بُسداسّ ُُبىوُُ.

  
 
 
 
 
 

                                                 

هلل .1/453عهللصشٚضهللاهبؼ زٜهلل)237
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 بةشي دووةم/
 (موعجيزةكانى ثيَغةمبةر )

ِ خىاٍ طُوسَ ئاػِاّ ضُُذ ًىعحًضَيُن دَبؤ كُهُطُس دَطيت خىيَُِسّ ئاصيض هَُ بُػُّ كاًَبُكُدا بُ ويظا
( ئُو ( وبُويظاِ خىاٍ صاُا  سِووياْ داوَ،وَ بُهَطُْ بؤ ثًَػًُبُسايُتِ حمٌذ خىدّ ثًَػًُبُس  

ًىعحًضاُُؾ صؤسْ بُالََ ئًٌَُ ضُُذ منىُُيُكِ كًًُاْ دَخُيُِ سِوو،ضىُلُ كىسد وتُُِ  ًؼاًَم منىُُّ 
 .خُسًاًَُلُ(

 
 ًىعحًضَّ يُكَُ:

ئًنب ًاجُو بُئُنيٌ هُ ئُُُطٌ كىسِّ ًاهم و عُىل، و بُصصاس و بُئُنيًؽ هُ ئًٌاًِ عىًُسَوَ سِيىايُتًاْ 
( هُوَّ كُ كاوشا بُ دسؤياْ خظاُوَ ( ووتىياُُ: ثًَػًُبُس كشدووَ كُطٌَ كُغ هُٓاوَهَُ بُسِيَضَكاْ  
(( واتُ:  خىايُ! ًُؼاُُيُكِ أهؤٍ!هللأزُٛهللآٙٞهللالهللأب هٛهللًّهللكربينهللبعدٓ   صؤس خُوُي باسبىو، هُبُس ئُوَ ثاسِايُوَ: 

وَٓاَ ثؼاْ بذَ كُ ئًرت طىٍَ بًُٓض كُطٌَ ُُدََ كُ بُدسؤَ خباتُوَ( هُ سِيىايُتًَلِ ئُُُطًؼذا ٓاتىوَ كُ 
ًُؼاْ بذََ،  ( بُ غًُباسٍ بًِِ ثًٌَ وُسًىو:  ثًَة خؤػُ ًُؼاُُيُكةجربيى  عوًُ اهظالَ( كُثًَػًُبُسّ 

( طُيشّ دسَخاًَلِ كشد كُهُوبُسٍ ػًىَكُوَ بىو ،  جربيى( ( ووتِ: بُهٌََ، جا ثًَػًُبُس ثًَػًُبُس 
وُسًىوّ: ئُو دسَخاُ باُط بلُ، دسَخاُكُ كُوتُ سٍَِ و ٓاتُ بُسدًَِ، وُسًىوّ: وُسًاْ بذَ با بطُسِيَاُوَ، 

  239ئُويؽ طُسِايُوَ جًٌَ خؤٍ (
 

 ًىعحًضٍَ دووََ:
( تا ( وُحتِ ًُكلُّ كشد وُسًاٌُ بُ بًالي كشد بُسِيىايُتًَلِ ؿُذًس سِيىايُي كشاوَ: كاتًَم ثًَػًُبُس  

طُسكُويَاُ طُس طُسباُِ كُعبُو بُطُسيُوَ باُط بذاي، ئُبى طىوًاُِ كىسٍِ ذُسب و عُتاابٌ كىسٍِ ئىطُيذ و 
بُدا داًُؼابىوْ: عُتااب ووتِ: خىا ئىطُيذّ ذاسطٌ كىسٍِ ًٓؼاَ كُ طُسؤكِ نيىسَِيؽ بىوْ هُ ثُُاّ كُع

 ًُبُطاِ باوكِ بىو( خؤؾ وويظة كُ ئَُ سِؤرَّ ُُبًِِ، ذاسطًؽ ووتِ: ئايا ًىذُممُد جطُ هَُ نيُهُ سِػُ 
كُ ًُبُطيت بًالي بىو، باُط بًَزيَلِ تشّ ُُدؤصيُوَ؟ ئُبىو طىوًاْ ووتِ: ًّ ًٓض ُاهًٍََ ئُطُس نيظُ بلٍ ئَُ 

( ٓاتُ ُاوياْ ثًًَاُِ وُسًىو: دَصامن باطٌ ضًااْ دَكشد بؤٍ دَطًَشُُِوَ، جا كُ ثًَػًُبُس بُسدَ ووسداُُ 
( نيظُكاٌُ بؤ طًَشِاُُوَ ذاسغ و عُتااب ووتًاْ:ػآًَذّ ووتًاْ باطٌ ضًٌاْ دَكشد؟ ئُوَ بىو ثًَػًُبُس 

ة تا بوًََؤ بؤتِ طًَشِاوَتُوَ....جا دَدَيّ كُتؤ ثًَػًُبُسّ خىاية، كُمساْ هُطُيَ ُُبىو تا ئاطاداسّ ئًُُ بًَ
  240( وُسًىو؟غُيشّ خىا كٌَ ئًُُّ بُثًَػًُبُس 

 

                                                 
 

   هللأٗزدٖهللاهلٚجٌٛهلليفهللاجملٌعهللٗق يهللزٗاٖهللاهبصاش،هللٗإضِ دهللاب٘ٙعوٟهللسط1/392ّسطّ:هللاهػف ) 1
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 ًىعحًضَّ طًًََُ:
( هُوَ ئاطاداس ( دَطًَشُُِوَ كُ ووتىيُتِ: دسَخاًَم ثًَػًُبُسّ بىخاسّ و ًىطوًٍ هُ  ابّ ًظدىد(َوَ  

( ئًُُؾ هُو كاتُدا بىو ْ و طىيًَاْ سِاطشتىوَ هُ ثًَػًُبُس كشدَوَ كُ ػُويَلًاْ كؤًُهَُ جِؤكُيُن ٓاتىو
( دسَخاُكُؾ (بؤ ًىطىهٌَاْ بىوْ ٓاتُِ خضًُي ثًَػًُبُس بطّهللاهِؼىكُجِؤ كُكاُِ  ئىؿُيبؤ( هُ 

( طُياُذ، دَساسَّ ئَُ وُسًىودَيُ ًىجآًذ هُ ابّ ًظدىد(َوَ دَطًَشِيَاُوَ، كُ ُٓواهَُكُّ بُ ثًَػًُبُس 
( ٓرٖهللاهػذسٝ(: ( ثًًَاْ ووي: كٌَ ػآًذية بؤ دَداي؟ ثًَػًُبُس جِؤكُكاْ ٓاتّ الٍ ثًَػًُبُس  كاتًَم

( دسَخاُكُؾ سَِطُكاُِ بُدواٍ تع هٛهللٙ هللغذسٝواتُ: ئَُ دسَخاُ، جا وُسًاُِ بُ دسَخاُكُ داو وُسًىوّ:  
كُكاْ ًىطىهٌَاْ بىوْ بُبًًِِِ خؤٍ ُٓهَلًَؼا، كُ وَن دَُطِ ضُن دَُطُدَُطًاْ هًَىَ دَٓاي، ثاػاْ جِؤ

.....          بَُ ػًَىَيُ تُُٔا يُن ًىعحًضَيُن بؤ ئًٌاْ ًَِٓاُِ تايُوُّ جِؤكُ بُغ بىو، 241ئَُ ًىعحًضَيُ
دَّ ئايا ئُو كُطُّ كُ ُٓصاسو يُن ًىعحًضَّ هُو ػًَىَيُ دَبًظاَِ و ثاػاْ ئًِلاسّ دَكاي و ئًٌاْ ُآًََِِ 

ُٕهللكَ َْهللَُٙقُ٘يهللاتش ًُُ كُ نيىسئاُِ ثؤؤص هُصًاُِ جِؤكُوَ باطٌ دَكاي و دَوُسًىيَة:   ئايا هُو جِؤكُيُ طىًشِ َٗأََُّ
َُِٔ هللعَوَٟهللاهوَِّٕهللغَطًَط   4اجلّ/(( ضَفِٚ

 
 ًىعحًضَّ ضىاسََ:

( بُالٍ ُٓس ضًايُن و ( طًَشِاوياُُتُوَ كُ ثًَػًُبُس بُ سِيىايُتًَلِ ؿُذًس كُهُ  عُهٌ و جابش عائؼُ(  
س بُسديَلذا تًَثُسِّ بلشدايُ طىيٌَاْ هًَبىو دَياْ ووي  اهظالَ عوًم يا سطىي اهلل( هُ سِيىايُتُكُّ ئًٌاًِ ُٓ

( بىويّ كُ تُػشي ِ بؤ ػىيًََِلِ دَوسوبُسّ ( دَوُسًىٍَ: هُ ًُكلُدا هُطُيَ ثًَػًُبُسّ خىادا عُىل 
 .242ًاْ دَوي  اهظالَ عوًم يا سطىي اهلل(ًُكلُ بشد، ُٓس دسَخاًَم ياْ ضًايُن ثًٌَ بطُيؼاًِايُ ثًَ

 
 ًىعحبضَّ ثًَِحَُ:

( بُ هًَ ُيُن عُبباغ وكىسَِكاُِ كُ عبذاهلل ( طًَشِاويَاًَىَ، كُ ثًَػًُبُس هُو وُسًىودَيُػذا كُ عُبباغ 
ىوّ: ئُوَ بىو وُسً( بىوْ، دايثؤػؤ ثاػاْ دوعاٍ بؤ كشدْ تا هُئاطش ثاسيَضساوبّ ثٍوعىبًذاهلل ووُصيَ ونيى

اتُ: خىايُ ئًُُ ًاًًُُ، بشاٍ ٗهللمبال١تٛ  ٙ زب،هللٓراهللعٌٛهللض٘أبٛهللٗٓؤال١هللبِ٘ٓف ضرتٍٓهللًّهللاهِ زهللكطرتٜهللإٙ ٍٓ 
باوكٌُ، ئُواُُؾ كىسَِكاُِ ئُوْ، ضؤْ ًّ بَُ ًُالئُيُ هًَ ُيُ( داَ ثؤػًىْ تؤؾ هُ ئاطش ئاوا بًاُثاسيَضَ، ئُوَ 

  .243ؤ ئاًؤ، هُو دوعايُدا بُػذاسيًاْ كشدبىو دَسطاكُو ديىاسَكاُِ خاُىوَكُ ووتًاْ: ئاً
 

 ًىعحًضَّ ػُػَُ:
                                                 

هلل 459ب بهللذكسهللادتّ،هللًٗطوٍهلل) هلل)زٗاٖهللاهبؼ زٜهلليفهللفط ٢ىهللأصش بهللاهِيبهلل3هلل
  هللٗضعف29ٕ-19/هلل21،1 هللحتقٚقهللأحدهللغ كس،هللٗق يهللاهرتًرٜهللٓراهللسدٙحهللغسٙ ،هللٗزٗاٖهللاهدازًٛهللبسقٍ)363زٗاٖهللاهرتًرٜهلل)هلل4هلل

 
   

  هللٗق يهللاهلٚجٌٛ:هللزٗاٖهللاهطرباُٛ،هللإضِ دٖهللسط279ّ-9/269سطّ،هلليفهللاجملٌعهلل)هلل5
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دَطًَشِيَاُوَ كُ ثًضىيَلِ خُهَلِ يًُاًُ ًِاهًََلِ خؤّ كُ ُٓس هُو سِؤرَدا هُ دايم  طٟئًٌاًِ جُالهُديِِ طًى
:  سِؤهُ، ( ثًٌَ وُسًىو:  ياغالَ ًّ أُا ؟( واتُ( ثًَػًُبُسيؽ بىوبىو، ًَِٓايُ خضًُتِ ثًَػًُبُسّ ئاصيض 

( ثًٌَ وُسًىو:  ؿذنية باسن اهلل وًم( واتُ: سِاطاة ًّ كًٍَ ؟ ووتِ: تؤ ثًَػًُبُسّ خىايًة، ثًَػًُبُسيؽ 
كشد، بُسَكُتة بُطُسدا بشِريًََِة( ، ئًرت ًِذاهَُكُ نيظُّ ُُكشد تا طُوسَ بىو، كُ طُوسَبىو ثًًَاْ دَوي: 

 .  244( دووعاٍ بُسَكُتِ بؤ كشدبىوًىباسَكِ يًُاًُ، بُبؤُُّ ئُوَّ كُ ثًَػًُبُس 

 

 ًىعحًضَّ ذُوتَُ:
( خُسيلِ خىاسدْ بىو، كضًَلًؽ، كُ كَُ ػُسَ بىو داواّ خىاسدًَُُِ هًَلشد ئُويؽ  جاسيَلًاْ ثًَػًُبُس

 وَّ هُ بُسدَطاِ دا بىو ثًَِ دا، بُالََ كضُكُ وتِ :ئُوََ دَوَّ ُئ

ئُوَ ئُوَّ هُدًَِ دا بىو اوابلشايُ دَّ بُخؼِ، هُبُسد ( ُٓسضِ ىلَ  يؽًُبُسكُ هُ دًَة دايُ.خىَ ثًَػ
وَُذَّ ُداّ بُكضُكُ،ُٓسكُ طُيؼاُ دًَِ كضُكُ ًَِٓذَ ػُسًّ و  بُذُيا دَسضىو هًُُديُِدا ئاوشَتًَلِ تش ئ

 .    245ئُو ػُسًّ ُُبىو....طبراْ اهوُ
 

 ًىعحًضَّ ٓؼاَُ:
ّ دَطة ُىيَزَكُّ ِٓذيَلِ بُ دََ و ضاوّ  صَيُِبِ ( دَطة ُىيَزّ دَطشي و هُئاو جاسيَلًاْ ثًَػًُبُس9

كضِ ئىَ طُملُدا ( ثشرا كُ  ًِذايَ بىو ( دواّ ئُوَ دًَىو ضاوّ ئُوَُذَ جىاْ بىو، دًَىو ضاوّ  ًٓض 
 . 246ئاوشَتًَلِ ًََِٓذَ جىاْ ُُبىو ...طبراْ اهوُ

 
ًىعحًضَّ ُىَيَُ: 

( بىَجًًَُن ُاسدو  ًىذُهوًٌُّ كىسّ ( طّ ئُخبُ( طشيُيُكِ بُ طُسكشدايُتِ  عاًشّ كىسثًَػًُبُس 
(تىسَِبىو، ًُ( هُطُيَ دابىو ،هُسَِّ ًىذُهوًٍ بُغُدس عاًشّ كىػة، كاتًَم ُٓواهَُكُ طُيؼاُ ثًَػًُبُس ثج جى

ئُوَبىو     ( واتُ:  خىايُ طًاْ هُ ًىذُهوًٍ خىَؾ ًُبُ( اهؤٍ:التػفسهللحملوٍوُسًىوّ:  
ًشد،ُاػاًاْ نيُبشَكُّ وشيَِ دايُ دَسَوَ ثاػاْ بؤ جاسّ دووََ ُاػاًاُُوَ، وَ دواّ ذُوي سؤر ًىذُيووٍ 

بؤضُُذ جاسَّ ُاػاًاُُوَ نيُبشَكُّ وشيَِ دايُ دَسَوَ...ُاضاس خظاًاُُ ُاو ػًىيَلُوَ بُسدياْ هُطُس 
 ( دووعاّ ىلَ دَكاي...طبراْ اهوُ.  ... جا نيىس بُطُس ئُوَّ كُ ثًَػًُبُس 247ُٓهَضّ

 
 ّ دَيَُ:ًىعحًضَ
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  هللزٗاٖهللابّهللابٛهللاهربهلليفهللاإلضوع ب1/334اهػف )هللهللهلل8هلل
 هلل هللًّهللسدٙحهلل)عٌساْهللبّهللاذتصني 3939ػسدٕهللابّهللً دٕهلل)سطّهللأهلل9  
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( هُ ثًَؽ ئَُ ًىعحًضَيُ بشياًُ هُضؤؤكُ بُُاوباُطُكُّ  بىذُيشاُِ سآًب( كُئًُُيُ: بًَػًُبُس 
ثًَػًُبُسايُتًذا هُطُيَ ئُبى تاهًيب ًاًِ وكؤًُهًََم نيىسَِيؼًذا طُػاًَلًاْ بُسَو ُاوضُّ ػاَ كشد كاتًَم 

الّ ًٓض كُغ ُُدَٓاتُ دَسَوَ، ئُوَبىو ٓاتُ  طُيؼاُِ ُضيم كًُُظُّ سِآًبُكُ داًُؼنت سِآًبُكُؾ بؤ
(  طشي و ووتِ: ئًُُ طُسداسّ ًُٓىو جًٔاًُاُُ بُ ػًَىَّ دَسَوَ بُُاوياُذا طُسِا تادَطاِ ثًَػًُبُسّ 

سَِمحُي خىاّ طُوسَ دَيلاتُ ثًَػًُبُس بؤ ًُٓىو جًٔاُُكاْ، ضُُذ سِيؽ طثًًُكِ نيىسَِيؽ هًًَاْ ثشطٌ: 
  248سو بُسد ُٓسًُٓىو طُجذَياْ بؤ بشد ئًُاُُ بؤ ثًَػًُبُس ُُبٌَ طُجذَ ُابُْضؤُة صاُِ؟ ووتِ: دا

 
 ًىعحًضَّ ياُضَيَُ:

بوػِ هللاهطٌ هلليفهللهلل( ئَُ ػدشَّ سِيَلدظة  كاتًَم ػاعؤّ بُُاوباُط  ُابػُ اجلدذٍ( هُ بُسدَطاِ ثًَػًُبُسدا  
سبُسصمياُذا طُيؼاىيُِتُ ئامساْ   دًَاُُوَّ ( واتُ: هُ ثايُو طُزتدُ هللٗضِ ٢ِ هللهللهللهللٗإُ هللُسٙدهللف٘قهللذهمهللًظٔساهلل

( واتُ بىَ كىٍَ ئُبى هُيال ؟ ئُويؽ  إىلهللأّٙهللٙ أب هللهٚوٟهلل( وُسًىوّ:  هُوَؾ صياتش بُسص ببًُِوَ ثًَػًُبُس 
(، ثاػاْ ثاسضُ ػدشيَلِ تشّ سِيَلدظة كُ ثشٍِ بىو هُ واتاّ ووتِ: بؤ بُُٓػة ئُّ ثًَػًُبُسّ خىا 

( واتُ: خىا دََ و داُُكاُة ُٓهَُِوَػًيَنَ، الهللٙفطضهللا هللف ن( وُسًىوّ:  ثًَػًُبُس طُوسَو بُسص بؤيُ 
ئُوَبىو داًَُلِ ُُكُوي، دََ وداًُؼٌ هُ ًُٓىو كُطًَم جىاُرت بىو، خؤ ئُطُس داًَُلِ بلُوتايُ هُ جًَطُّ 

 ...... طبراْ اهلل.249داًَُلِ تش دَسدَٓاي، طُد وبًظة طاهًَؽ رياوَ ُُٓذيَلًؽ ووتىياُُ هُوَؾ صياتش
 

 ًىعحًضَّ دواُضَيَُ:
( دَهُوَسِاُذ، ًعٚ ( دَطًَشُُِوَ كُ ووتىيُتِ: ًُسَِ بؤ  عىنيبُّ كىسِّ ئُبى هُ ابّ ًظدىد(َوَ 

( بُالًذا تًَثُسِيّ، وُسًىوّ:  يا غالَ ٓى ًّ هنب؟( واتُ: سِؤهَُ ػؤي ُٓيُ؟ ( و ئُبىبُكش ثًَػًُبُس 
مل يِض عؤًا اه رى؟( واتُ: ًُسِيَلة اليُ كُ  ٓىهللًّهللغ ُٝالََ ئًًُِذاسَ هُطُسّ، وُسًىوّ:  ئُهًََة، وومت: بُهََِ ب

بُساُِ ُُطشتيبَ؟ ئُهًََة: ًًِؽ ًُسِيَلٍ بؤ ًَِٓاو دَطاِ بُ طىاًُذا ًَِٓاو يُكظُس ػؤ ٓاتُ خىاسَوَ، و دؤػًُ 
 ُس ئًُُؾ بىَ ٓؤّ ًىطىهٌَاْ بىوُِ ُاو نياثُكُوَ و خؤٍ هًَِ خىاسدَوَ ئُبى بُكشيؽ هًٌَ خىاسدَوَ، ٓ

 ..... طبراْ اهلل.)250 ابّ ًظدىد( 
 

 ًىعحًضَّ طًاُضَيَُ:  
هُضؤوَكُ بُُاوباُطُكُّ طىسَطُكُ، كُهُسيَِ صوَسَوَ طًَشِدساوتُوَ هُٓاوَالَْ وَكى  بشييت يُ 

ُِ ضؤؤكُكُ: ئىٓباُِ  ئُبىطُعًذّ خىدسّ، طُهًُُّ كىسّ ئُكىَع، ئًنب ئُبى وَُٓب، ئُبى ٓىسَيشَ، خاوَ
(: ئًًُؽ هُكاتًَلذا كُ ػىاًَُم خُسيم بىوَ ًُسَِكاُِ دَهُوَسِاُذ طىسطًَم ُٓهٌَُتًَلِ دايُ ػىاُُوَ(  

                                                 
 

 هلل هلل)حتفٞهللاألس٘ذٜ هللٗق ي:هللٓراهللسدٙحهللسطّهللغسٙ 3699زٗاٖهللاهرتًرٜهلل)هلل19
 

    هلل،هللاألصىهللًػ بٕهللهعوٛهللاهق ز٠ِهللٗارتف د1/661ٛعوٛهللاهق ز٠ِهلل) 11
 

هلل هللعّهللٓراهللامل٘ض٘ع6/192)ابّهللكجري هلل)هللزٗاٖهللأحدهلل،هللصشٚض،هللق يهللاهعالًٞهلل)أحدهللغ كس هلليفهللحتقٚقهللاملطِد:هللاضِ دٖهللصشٚضهللُٗقوٕهلل12هلل 
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ًُسِيَلًاْ ػىاُُكُؾ هًٌَ طُُذَوَ، طىسطُكُؾ هُوالوَ ضؤكِ داو كُوتُ نيظُ كشد بُػىاُُكُّ ووي: ئُوَ 
ؾ طُسّ طىسًِاو ووتِ: ػاًَلٌ طُيشَ طىسط وَن ئادًًَضاد نيظُ هُخىا ُاتشطِ، واسِصنيِ ًِة بشٍِ ؟ ػىاُُكُ

( هًُُديُِ دَُطى باطٌ ُُتُوَ دَكاي! طىسطُكُ ووتِ: هُوَؾ طُيشتشي ثٌَ بوًٍََ ؟ ثًَػًُبُسّ خىا 
ثًَؼىوَكاْ بؤ خُيَ دَطًَشِيَاُوَو دَسطاكاُِ بُُٓػة بؤ خشاوُُتُ طُس ثؼة و ئًَىَئاْ بؤ باُط دَكاي 

َ بضُِ رووسَوَ. جا ُٓسضُُذَ ًُٓىو سِيىايُتُكاْ هُطُس نيظُكشدُِ طىسطُكُ يُكذَُطّ، بُالََ تاهًضًاُُو
( كُطؤِاويَاًُوَ كُتًايذا ٓاتىوَ ػىاُُكُ ووتِ: جاكٌَ بًَُٓضتشيًِاْ ئُو وُسًىودَيُّ  ئُبى ٓىسَيش(َيُ 

سثُسػاًاْ دَكَُ، جا كابشا ًُسَِكاُِ ضاوديَشّ ًُسَِكامن بؤ بلاي ؟ طىسطُكُ ووتِ: ُٓتا دَطُسِيًَاُوَ ًّ طُ
( كُ خُسيلِ بُطىسطُكُ طثاسدْ سِؤيؼة، ئًرت ضؤؤكُكُّ و ًىطىهٌَاْ بىوُِ و ضاوكُوتِِ بُ ثًَػًُبُس 

بىوَ باغ دَكاي، كُدَطُسِيَتُوَ دَبًينَ وا طىهشطُكُ ػىاًَُلِ دَطة ثاكِ ًُسَِكاًَُاِ وًُسَِكاًُؽ كًًُاْ 
 .251بؤ طىسطُكُ طُسدَبشِيَة هُ ثاداػاِ ئُو سِيٌَِايًُّذا ُُكشدووَ، ئًرت ًُسِيَم

 
 ًىعحًضَّ ضىاسدََُٓ:

هُ سِيىايُتًَلذا ٓاتىوَ كُ  ئُبى طىوًاُِ كىسٍِ ذُسب و طُوىاُِ كىسٍِ ئىًُيًُ( ضاويا هُ طىسطًَم دَبًَة وا 
ًَِة، ُٓسدووكًاْ ئًُُياْ دواٍ ئاطلًَم كُوتىوَ، كُ ئاطلُكُ خىٍَ دَكاي بُ ذُسًَِذا طىسطُكُ واصّ هًَذًََٓ

بُالوَ طُيشبىو، طىسطُكُ كُوتُ نيظُو ووتِ: هُوَؾ طُيشتش ًىذُممُدّ كىسٍِ عُبذوهالَيُ كُوا هًُُدديُِ 
بؤبُُٓػة باُطااْ دَكاي، ئُبىطىوًاْ ووتِ: بُ الي و عىصصا ئُطُس ئًُُ هُ ًُكلُ باغ بلُيّ كُطٌ تًَذا 

 .252ُاًًًََِة و ضؤيَ دَبًَة
 

 ثاُضََُٓ:ًىعحًضَّ 
(يُوَ دَطًَشُُِوَ كُ ووتىيُتِ: ئًٌاًِ بُئُنيِ وغُيشّ ئُويؽ هُ عُبذوهالَّ كىسٍِ عىبُيذوهالَّ ئُُظاسّ( 

( كُ هُ جُُطِ يًُاًُدا ػًُٓذ كشابىو، كاتًَم كىسٍِ نيُيع(ًاْ ُاػة  ث بوٟهلليُكٌَ بىوَ هُواُُّ كُ  
دهللزض٘يهللا ،هللأب٘هللبلسهللاهصدٙق،هللٗعٌسهللاهػٔٚد،هللٗعجٌ ْهللاهربهللستٌكُخظاٌاُُ ُاو طؤسَِكُ طىيٌَاْ هًَبىو دَيىوي:  

( ( ًَُشدساوّ خىايُ، وعىًُس ( كُ طُيشًاْ كشد دَبًِؤ ًشدووَ، بًُُؾ سِايطُياُذ كًُىذُممُد اهسسٍٚ
 .253ػًُٓذ دَبًَة

 
 ًىعحًضَّ ػاُضََُٓ:

، ُٓهًَاْ ُُكاُِ ًُدديُِدا كُوي و ًشدهُ ُىعٌاُِ بُػؤَوَ دَطًَشُُِوَ كُ صَيذّ كىسِّ خاسجيُ هُيُكٌَ هُ كؤالَ
طشي و ًَِٓاياُُوَ، داياْ ثؤػٌ ئُوَبىو هًَُُىاْ ًُغشيب وعًؼادا، كاتًَم كُ ئاوشَتاْ بُطُسيُوَ ٓاواسياْ 

                                                 
  هللق يهللاهلٚجٌٛ:هللٓ٘هلليفهللاهصشٚضهللب ػوص ز8949 هللبسقٍ)293-15/292 هللزٗاٖهللأحدهللٗصششٕهللاهعالًٞهللأحدهللغ كس)1/319صشٚض:هللاهػف )هلل13 

  3/84 هللارتف دٛ)1/311اهػف )هلل14 
هلل

هللهلل 1/329اهػف )هلل15
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دَكشد، خُهَلُكُ طىيًَاْ هًَبىو دَيىوي: بَِ دَُط بّ! بًض دَُط بّ! ثاػاْ دََ و ضاوّ خؤٍ دَسخظة و 
اهطالَهللعوٚمهللٙ هللزض٘يهللا هللٗزحٞهلل( ًَُشدساوّ خىايُ، ثاػاْ ووتِ:  تُ: ًىذىممُد ( واستٌدهللزض٘يهللا ووتِ 

 .254( ثاػاْ ًشدَوَا هللٗبسك تٕ
( ًَُشدساوّ خىايُ ئُواُُّ طًاًُاْ تًَذايُ وداُِ ثًَذا ُاًَُّ جا ئُطُس ًشدوويُن بًظُملًًََِة كُ ًىذُممُد 

ًَػًُبُسّ خىايُ ضؤْ بّ؟ ئايا كُ ًىذُممُد   ئُو صيِذووَ بُد بُخااُُ هُو ًشدوواُُ بٌَ طًاُرتُؤ ؟ ( ث
 

 ًىعحًضَّ ذُظذََُٓ:
( سِيىايُتًاْ كشدووَ كُوُسًىويُتِ: بىخاسّ و ًىطوًٍ و ئًٌاًُكاُِ وُسًىودَ بًُُٓىوياُُوَ هُ عىًُسَوَ 

حاس طثٌ بىو، نيزّ ( ، هُ ثشِ ثًاويَم كُجوُكُّ يُكسِؤريَلًاْ هُ خضًُتِ ثًَػًُبُسّ خىادا داًُؼابىويّ 
طُسيؼِ يُكحاس سَِؾ بىو، ًٓض ػىيَُِواسيَلِ طُوُسيؼِ ثًَىَ دياس ُُبىو كُطًؼٌاْ ًُُاْ دَُاطِ ٓاي 

( داًُؼة، ئُوَبىو هُ باسَّ ئًظالَ وئًٌاْ وئًرظاُُوَ ثشطًاسّ هٌَ كشد و وهُخضًُتِ ثًَػًُبُسدا 
 (ثًَػًُبُسيؽ 

ٙ عٌس!هللأتدزٜهللًّهلل( وُسًىوّ:  طُ كشدْ ...... ثاػاْ ثًَػًُبُس ًُٓىو ئُواُُّ كُ ئُو ثشطًِِ بؤٍ ثًَِا
 ( واتُ: ئُّ عىًُس! دَصاُِ ئُو ثشطًاسكُسَ كٌَ بىو؟ اهط ٢ى

( واتُ: ئُوَ فإُٕهللدربٙىهللأت كٍهللٙعوٌلٍهللأًسهللدِٙلًًٍِؽ وومت: خىاو ثًَػًُبُسَكُّ باػرت دَصاُّ، وُسًىوّ  
 .255ُديُِكُتاْ وًَش بلاي( بؤ ئُوَ ٓاتبىو كعوٕٚهللاهطالَجربيى بىو  

 
 ًىعحًضَّ ُٓردََُٓ:

، وويظتاٍ  تتُواوِ كُعبتُّ كتشد   ( هُّ كىسٍِ عًُش( دَهََِ: هتُ طتاهَِ وتُحتِ ًُكلتُدا، كتُ ثًَػًُبتُس       ف٘ض  
 هُية؟ وومت: بُهٌََ، وُسًىوّ: ف٘ض بًلىرَ، كُهًٌَ ُضيم كُومتُوَ وُسًىوّ: 

دَوي؟ وومت: ٓتًض، دَطتيت كتشد بُثًَلتُُؤ و هتُخىا داواّ       واتُ: هُدهَِ خؤتذا ضًةٓ هللكِتهللحتدخهللبٕهللُفطمهلل؟ هلل 
ضاوثؤػٌ بؤكشدَ ودَطاِ خظاُ طُس طِطٍ، ئًرت دهٍَ داًشكايتُوَ، طتىيَِذ بتُخىا كُدَطتاِ ٓتُهَطشي ختىآًض       

هلل....... طبراْ اهلل256ػاًَلِ بُديًَُِِٓابىو بُالًُوَهُثًَػًُبُس خؤػُوويظارت بًَة
هلل

 :ًىعحًضَّ ُؤصدََُٓ
( كضًَلِ طاوس بُ بشِوايُكِ بًَُٓضَوَ ًىطتىهٌَاْ دَبًَتة ٓتُس بتُ ًىطتىهٌَاُِ كؤضتِ       ثًَػًُبُس  هُ طُسدًَِ

دوايٌ دَكاي ئُطثُسدَّ خان ئُكشَّ، هُ ثاؾ طثاسدُِ بُ خان، دايم و باوكِ ئُ كضُ ًىطىهٌَاُُ ديَِتُ خضًتُي   
ُكًُاْ هُ بُُٓػاُ، يتاْ هتُ دؤصَختُ؟    ( ئُهًََّ: ئُّ  ًىذُممُد( ئًٌَُ دًَاُُوَّ بضاُؤ كضثًَػًُبُسّ خىا 

                                                 
هلل

 هلل 1789-5/179صشٚض،هللأٗزدهللاهلٚجٌٛهلليفهلل)اجملٌع هللبسٗاٙونيهلل)هلل16
  هللًٗطوٍهللكو بهللاإلمي 29ْ-1/19صشٚضهللاهبؼ زٜ)هلل17 

  3/243زٗاٖهللابّهللاضش قهلليفهللضريتٕهللٗغريٖهللك كويبهلليفهللتفطريٖهللهللارتف دٛ)  1/353اهػف )هلل18 
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( ضتىوَ طتُس   ( بؤ تًَطُياُذُِ ئُو دايم و باوكُ هُ طُهًَاْ ضىو بؤ طؤسِطااْ، ثاػاْ ثًَػًُبتُس  ثًَػًُبُس 
( وُسًىوّ: ئُّ طؤسَِكُّ و هُخىا ثاسِايُوَ كُ هُ ضؤًَُاِ ئُو كًزؤهَُيُ ئاطاداسياْ كاتُوَ، ثاػاْ ثًَػًُبُس 

ًٍ بذَسَوَ بُ ئًضُِ خىاٍ ثُسوَسدطاس، كضُكُ هُُاو طؤسَِكُيذا كُوتُ نيظُو ووتِ: وا ئاًادََ هُ كضِ والَْ وَالَ
( وُسًىوّ: ئُّ كضِ بشِواداس وا باوكة هًَشَ ئاًادَيتُ  ( ب ُسًىو، ثًَػًُبُسٍ خضًُتة داَ ئُّ ثًَػًُبُس 

( هًٍَ ببىسَ ضتىُلُ بتاوكٍ   ًبُسّ خىا  وَالًَِ بذَسَوَ ضًة هٌَ داوا ثشطًاس دَكاي، كضُكُ ووتِ: ئُّ ثًَػُ
( وُسًىوّ: ئُّ كضِ بتشِواداس هُبتُس ضتٌ وَالًَتِ ُادَياتُوَ      بٌَ باوَسَِ وَالًَِ بذًَُوَ، دووباسَ ثًَػًُبُس 

( بُسِاطاِ خىاٍ ئُوَ باوكاُو ضاكُّ صؤسٍ هُطُهَاا كشدووَ!؟ كضُكُ هُ وَالًَذا ووتِ: ئُّ ًَُشدساوّ ُاصداس 
ًَِاوَ و ثاداػتة و         ثُسوَسدطاس ص ؤس صياتش هُ باون و دايلٍ دَي طتؤصّ بتؤ ُىاُتذووَ و ًًٔشَبتاُِ هتُ طُهٌَتذا بتُكاسٓ

ضاكُّ صؤسٍ داوًُتُوَ كُ هُرًاسدْ ُايُْ، كاتًَم ئُو دايتم و باوكتُ طتاوسَ طىَيًتاْ هتُ ووتتُّ كضتُكُياْ بتىو،         
 .257( و ثاػاْ ًىطىهٌَاْ بىوْستٌداَهللزض٘يهللا أغٔدهللأْهللالهللإهٕهللإالهللا هللٗأغٔدهللأْهللُٓسدووكًاْ بُ جاسيَم ووتًاْ  

 
 ًىعحًضَّ بًظاَُ:

هُ ؿُذًرِ بىخاسٍ ًىطوًٍ جطُ هتُواًُؽ ضُطتثاوَ هتُ ئُُُطتِ كتىسٍِ ًاهًلتُوَ دَطًَشُِتُوَ كتُ ووتىيتُتِ:          
جاسيَلًاْ ُىيَزّ عُطش بىو، خُهَلُكُؾ بتؤ ئتاوّ دَطتة ُىيَتز دَطتُسِاْ و دَطتاًاْ ُُدَكتُوي، جتا ضتاوَ هتُ           

( بىو دَطاِ خظاُ ُتاو دَوشَكتُوَ و   *١( بىو كُ دَوشيَلِ ثشِ هُئاوياْ بؤ ًَِٓا ئُويؽ هُ   صَوساًبُس ثًَػُ
ئاو هًَُُىاْ ثُجنُكاًُُوَ َُٓهذَنيىالَ، وَ خُهَلُكُؾ دَطة ُىيَتزياْ طتشي، نيتُتادَ دََهًَتة: هتُ ئُُُطتٍ ثشطتٌ        

258بىويّ.ضُُذ كُغ دَبىوْ، ووتِ: طٌَ طُد كُغ، ياْ ُضيلٍُ طٌَ طُد دَ
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                 
1
هلل 3/196 هللهللارتف دٛهلل)1/329اهػف هلل)هلل9
 ( و باصاسِيؽ بىوَ: ػىيًََِلِ بُسص بىوَ هُ ُضيم ًضطُوتِ ثًَػًُبُس ١صَوسا*هلل
  3635 ،هللٗاهرتًرٜ)1/6 ،هللٗاهِط ٢ٛ)2279ض١٘،هللب بهللإهوٌ عهللاه٘ض١٘،هللٗيفهللاألُبٚ ١هللب بهللعالً تهللاهِب٘ٝ،هللًٗطوٍ)زٗاٖهللاهبؼ زٜهلليفهللاه٘هلل29
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 بُػِ طًًََُ/
 (ووتةى ناودارانى جيهان لةسةر ثيَغةمبةر)

 
 . غىطااف هىبىْ/1

طتُوسَتشيِِ   لشيَتة و بلًَؼتشيَة ئتُوا "ًىذُممتُد"    ئُطُس ُشخِ ثًاوَكتاْ بتُ طتُوسَيٌ كشداسَكاًُتاْ ثًَتىداْ ب     
يتاْ كتشدووَ هُطتُيَ     داُُوَ باطٌ "ًىذُممتُد" زثًاوَكاُُ كُ ًًَزوو ُاطًىيُتِ، بُسِاطاِ صاُاكاُِ سِؤرئاوا بُ وي

 ئُوَّ سِطُص ثُسطاِ ئايًِِ ضاو و دهَِ صؤسبُياُِ كىيَش كشدووَ هُ داُثًاُاْ بُ طُوسَيٌ ئُودا....
 
 Th.Carlyle  /. كاساليى2

 ئايا ًٓض كاتًَم بًًِىتاُُ ًشؤظًَلِ دسؤصْ باىاًَُة ئايًَِلِ طُس طىسًَُِِٓس بًًََِاُ كايُوَ؟!
ًض "ًىذُممُد" هُطُس دَطتاِ ٓتًض ًاًؤطتاايُن واُتُّ وَسُتُطشتىوَ، ثًؼتُّ هُُاوضتُّ عتُسَبِ تتاصَ          ُٓسط

طُسٍ ُٓهَذابىو، ئُو سِاطاًَُ بؤ دَسدَكُويَة كُ ُىوطؤ و خىيَِذُُوَّ ُُصاًُىَ بتُ صؤسٍ سِووّ "ًىذُممتُد"   
ؤمشُُذ بىو....دالوَس و جىاًًَش بىو، بتُ  بُ خُُذَيُكِ سِاطة و هُ دهَُوَ طُسضاوَ طشتىو سِووُان بىو....صيشَن ٓ

طشوػة بُسص بىو، ًٓض نيىتاخباُُيُن ثًٌَ ُُطُياُذ، هُ رياُذا كاسَكاُِ بُ تُُٔا هَُ نيىالَيٌ بًاباُُ بُجٌَ ًَِٓتاوَ  
 خؤؾ دَويَة، ضىُلُ دووس بىوَ خؤ طُملاُذْ و خؤ ُىاُذًّْ "ًىذُممُد"َ 

 كاسّ ئًُشِؤٍ ُُدَخظاُ بُياُِ.....
 
 شطنت ئاطىجِ/. ط3ِ

بُسِاطتاِ "ًىذُممتُد"    ئًٌَُ دادثُسوَس ُؤ ئُطُس ُُوِ ئُو طً ُتاُُ بتُسص و دهَطؤاُتُّ "ًىذُممتُد" بلتُيّ،    
كُوتبىوَ جُُطِ رياْ و درّ ُُصاُؤ و بُسبُسّ، ثًَذاطشبىو هُطُس ثشَُظًث و بؤوباوَسِّ بُسدَواَ جُُطِ كتشد  

ُياًُكتُّ بتىوَ تتُواوتشيِِ ثُياًُكاْ.....ًىذُممتُد هُطتُسووّ      تا دَسئُجناَ طُيؼة بُ طُسكُوتِِ سِووْ، ث
 ًُٓىو ثًاوَ طُوسَكاُِ ًًَزووَ.

 
 . جان سِيظوش/4

ًَاتُوَ كتُ ًًَتزووّ         ًَِ ًَؼتُوَّ ئتُو ثًاواُتُ دًَ ًَؤ كُ "ًىذُممُد" بُسدَواَ هُ ِسيتضّ ث ثًَىيظاُ داْ بُوَدا بِ
 وُُ...تُُاُُي ئايُِكاًُؽ ثًًَُوَ ػُسَف ًُُذ بىطُالْ و 

 
 E.Dermenghem. دسًِطًٍ/  5

بُسِاطاِ "ًىذُممُد" هُدواٍ ئتُوَّ هتُ ئُػتلُوتِ  ذتُسسا( طشوػتِ بتؤ ٓتاتىوَ ختؤؾ طتىصَساُِ و جًَطتشٍ           
ُُبًًِىَ، رياًَُلِ طىصَساُتذ ًتشؤظ ثًَتٌ طُسطتاَ دَبًَتة، هتُ سِاطتاًذا بًظتة طتاَي بتُغ بتىو بتؤ ئاًتادَكشدُِ              

 ي، هُُاو صخيُالَُِ ذًحاص(دا ُُكُ تَىَويَم ػؤ بىو هًُُودواؾ ُىٍَ دَبًَاُوَػاطُهًَم كُ دوًُا طُساو طًَشِ بلا
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بَُ ُضيلاُُ  دَُلُ تؤوَكُ ػؤ دَبًَاُوَ(و هُووالَتِ عُسَبًذا هو و ثؤثُكاُِ بؤ ًِٓذ و ئؤنيًاُىطٌ ئُتوَُطِ 
 دَسِواي.....

 
 . ئًنب ديًُِ/6

تىاُِ ئاطايٌ ًشؤظتت، كاسيطُسّ ُٓبىو تائُو سِادَيتُّ كتُ   ئُو َطايُتًًُّ كُ "ًىذُممُد" ُٓيبى بُدَس بىو هُ 
سِيَباصَكٍُ ػًَىاصيَلِ بًَُٓضّ ئُوتؤٍ وَسطشتبىو كُ طًاُِ دآًَِتاْ و طتً ُتِ ُتىٍَ ختىاصّ ثًَتذابىو، ثُياًبتُس       

ىو هتُ ختؤ   بُػًَىاصيَلِ صؤس سِيَم و ثًَم طشُطِ بُكُطايُتِ خؤٍ دَدا، تا سِادَيُن ػًَىاصيَلِ تايبُي بُ خؤٍ ٓتُب 
 هُ ئاويَُِ طُيشٍ خؤٍ دَكشد، ثشضِ ػاُُ دَكشد... ثؤػاُ كشدْ كُ صؤس طادَ بىو، بُالََ هُو ثُسٍِ جىاُِ بىو

عًظا باُطُواصّ بؤ يُكظاُِ و بشايتُتِ كتشد، بتُاَلَ "ًىذُممتُد" تتىاُِ بايتُي و يُكظتاُِ هتُ ًَُتىاْ بتشِواداساْ           
 بًًََِٔاُ دّ.....

 

 

 

 H.G.Wells. ويَوَض /   7
ئايا صاًُىتُ ًٓض كاتًَم ًشؤظًَم بَِ ئُوَّ تؤ ًٓض سَِوااسيَلِ جىاُِ بُساًبتُس بِتىيَِِ بالتاي بتُ ٓتاوسِيٌَ ختؤٍ؟       
جطُ هُوَؾ ئُوَّ "ًىذُممُد"ّ ُاطًيبَ صياتش هُ خُهَلِ تش بتاوَسٍِ ثًًََِٔتاوَ بتاوَسٍِ ثاتُوتش بتىوَ ثًَتٌ...       

 بًَُٓضتشيّ ًَٓضّ جًٔاُُ.بؤو باوَسِيَلًاْ داًُصساُذ كُ تاوَو ئًَظااؾ 
 
 . هىيع طًذيؤ /8

"ًىذُممُد" ًٌَّٓ و سَِواْ بىو، ُٓراسَكاُِ دًََِٓايُ ًاهَُوَ تاوَكى خىاسدًُاْ بُطُسدا ببُخؼتًَاُوَ، بُُتُسَ   
.... ُٓيَ و ٓتاواسّ ُتُدَكشد...   و ًُاًُُوَ ثًَؼىاصّ هُ ًُٓىو ئُو كُطاُُ ئُكشد كُ ئُياُىيظة ثشطًاسّ هًَبلُْ

 ُُدَكشد بُدَطٌُْ ُُبًَة..... ئًُاُُ بُهَطُْ هُطُس ئُوَّ كُ طًاطُي كاسيَلِ نيايَ و تًَطُيؼاى بىوَ.نيظُّ 
 
 . ئايؤهؤ كىبىهذ /9

طُوسَيٌ و بوًٌُتِ "ًىذُممُد" دالَْ دَهُسصيًََِة و دَسووْ دَُٓريًََِة، ض جاّ ئُوَّ ثُياًبُسيؼتِ هُطُهَتذا   
و ػتتاًَلِ ريتتاُِ كتتشدَ نيىسبتتاُِ هتتُ ثًَِتتاو ًشؤظايتتُتِ و ضتتاكُ هتتُثًَِاو بًَتة؟! تتتؤ ضتتٌ دَهًًََتتة كاتًَتتم كُٓتتًُى 

ًشؤظايُتِ.....ًشؤظ كُهُ طؤسٍِ ُضيم دَبًَاُوَ خؤػًُن هُ دَسووُِ خؤٍ ُٓطتة ثًَتذَكاي كتُ باطتٌ ُاكشيَتة،      
ُياًبتُسيَلِ  هُ بُساًبتُس ث  اْ و ئىًًَذ و تشطٌ دَكاي. هُبُسئُوَّئَُ خؤػًُ دَسووْ ثشِ هُ ػوَُراْ و واق و وسًِ

 ًَُشدساو وَطااوَ، هُبُساًبُس بوًٌُتًَلِ طُوسَدايُ، كُ طلِ ًٓض دايلًَم ويَُِّ ئُوّ ُُبىوَ.
 

. وي ديىساُة / دَسدَكُويَة كُكُطًَم "ًىذُممتُد"ّ وًَتشٍ خىيَِذُتُوَ و ُىوطتؤ ُُكشدبًَة....ُتُصاُشاوَ      19
 يَطش هًَُُىاْ خؤٍ و تىاُاكاُِ بؤ ُاطًِِ كاسوباسهُ بُخؤٍ ػاًَلِ ُىوطًيبَ، بُالََ ًُٓىو ئًُاُُ ُُبىوُُتُ سِ
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صسُطرتيِِ طُسكشدَكاْ بىوَ....هُطُيَ ئُوَػذا طًاطُي كاسيَلُ نيايَ و تًَطُيؼاىو بىوَ.....دَيضاُِ ضؤ ػُسِو 
 جُُط بُ ئاػاًًُوَ ببُطاًَاُوَ....

سياْ هُطُس ُٓبىوَ، بًَطىًتاْ دَهَتًَؤ   ئُطُس ػلؤًىُذٍ و طُوسَيٌ كُطُكاْ بُوَ هًَم بذسيَاُوَكُ ضُُذ كاسيطُ
ًَِتذَ بتاجِ هتُ طتُس          "ًىذُممُد"طُوسَّ طُوسَكاُُ هُ ًًَزوو، هُ ًُٓىو ًًَزوو ُتًُاْ بًًِتىَ ضتاكُ خىاصيَتم ٓ
دَوهًَُُُتتذاْ داُابًَتتة ًَِٓتتذَّ "ًىذُممتتُد" ئتتُويؽ بتتؤ ياسًتتُتِ ٓتتُراساْ..... وتتُسًىودَكاُِ "ًىذُممتتُد"  

ُظة و طُسطاًِ بُ وَسطشتِِ صاُظة كشدؤتُوَ، ئُوَ "ًىذُممُد"هَُ سِووَوَ هُ جُخاًاْ هُطُس وَسطشتِِ صا
 صؤسبُّ ضاكُ خىاصَ ئايًُِكاجنًايُ....

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ((وسلم وصلى هللا على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه))
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 سةرضاوةكان
 نيىسئاُِ ثؤؤص (1 
 ( بُبُهَطُّ نيىسئاْ و وُسًىودَ ػًَىَّ سِوخظاس و سَِوػاِ ثًَػًُبُسّ خىا (2 

 ص2996ن ت 1427ًاًؤطاا ذًُضَ بُسصجنِ/ ضاثٌ طًًََُ/ 
 ص2998ن ت 1429ًىعحًضاتِ ئُمحُدّ/ بذيع اهضًاْ  طدًذ ُُوسَطٌ(/ ضاثٌ دووََ/  (3 
 طىالَوّ طُسًؤس /  (4 

  2996تُُٔا "ًىذُممُد" / ثؼاًىاْ كاكى /  (5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


