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 حممد سليمان عبد احلفيظ .د

احلٌد هلل رب اهعاملني، ٗاهص٩ٝ ٗاهضال٩َ لوالٟ رعالزأل ا٪ُءٚالا١ ٗاملزصالوني،      
 صٚدُا ذلٌد ٗلوٟ آهٕ ٗصشءٕ رمجعني، ٗبعد،  

فاهقزآْ اهلزٍٙ ٓ٘ كتاب اهلل اهعشٙش اهذٜ ٨ ٙأتٕٚ اهءاطى ًالّ بالني ٙدٙالٕ ٨ٗ    
ًّ خوفٕ، تِشٙى ًّ سلٍٚ محٚد، ٗٓ٘ اهءشز اهذٜ ٨ ٙدرن غ٘رٖ، ٗاهضالزاز اهالذٜ   
٨ خيء٘ ض٦ٖ٘، بٔزت ب٩غتٕ اهعق٘ي، ٗظٔزت فصاستٕ لوٟ كى ًقال٘ي، رسلالٍ اهلل   

عالزب اهالذٜ تالدّٙ هالٕ ا بقا٢ٔالا      صٚػتٕ ًٗءِاٖ، ٗهفعالٕ ًٗعِالاٖ، ٗٓال٘ لٌالاة هػالٞ اه     
رصالشاب اهوػالٞ ٗرٓالى     ٗص٩ًتٔا، ٗاملعذشٝ اهلرب٠ اهال  دالد٠ بٔالا اهزصال٘ي     

 اهفصاسٞ ٗاهءٚاْ.

ٗلوٟ اهزغٍ ًّ كجزٝ اهءش٘خ ٗاهدراصات اهال  تِاٗهالب ب٩غالٞ اهقالزآْ، فوالٍ      
جيز٦ رسد ًّ اهءاسجني ٗاهدارصني لوٟ اهق٘ي بإُٔ بوؼ فٚٔا اهػاٙالٞ اهقصال٠٘، رٗ رُالٕ    

ٟ مجٚع لِاصز ب٩غتٕ، فٔ٘ كتالاب ٨ تفِالٟ لذا٢ءالٕ، ٨ٗ خيوالى لوالٟ كجالزٝ       رسص
اهزة، ٙعى ربدًا، ٰرسٲب املد٠، صدٛ امل٘رة، عالػوٞ اهءالاسجني ٗاهدارصالني دال٩ًٚ بعالد      

 دٚى.

سال٘ي   -مل ِٙغالز بعالد  -ٗبدرت فلزٝ ٓذا اهءشح، رثِا١ كتاب  هءشالح صالابى   
ٙالات اهقزآُٚالٞ اهال  اعالتٌوب     اهتغءٚٔات املِفٚٞ ا اهقزآْ اهلزٍٙ، فعِالد مجعالٛ ه٭  
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 .ٞٙاجلاًعٞ ا٪مسز 
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لوٟ اهتغءٚٔات املِفٚٞ، ٗدالدت رْ ًالّ بالني ٓالذٖ اهتغالءٚٔات، ًالا تالزن فٚٔالا  كالز          
املغءٕ بٕ، ٗرةاٝ اهتغءٕٚ، ٗٗدٕ اهغءٕ، رٜ: مل ٙذكز فٚٔا ًّ رركالاْ اهتغالءٕٚ املعزٗفالٞ    
ص٠٘ املغءٕ، فعشًب ًِذ  هم احلالني لوالٟ فصالى ا٬ٙالات اهقزآُٚالٞ اهال  اعالتٌوب        

ع ًّ اهتغءٕٚ لالّ بقٚالٞ ا٬ٙالات، ٗخصٵالٔا بءشالح ًضالتقى ٙتِالاٗي بِٚالٞ         لوٟ ٓذا اهِ٘
 اهتغءٕٚ فٚٔا.  

ٗقد رطوقب لوٟ ٓذا اهِ٘ع ًّ اهتغالءٕٚ، اصالٍ اهتغالءٕٚ املقالدٵر، ُعالزًا هتقالدٙز       
ًععٍ رركإُ، ٗٓ٘ ُ٘ع مل ردد هٕ لِد لوٌا١ اهء٩غالٞ اهعزبٚالٞ تعزٙفالًا رٗ ت٘ضالٚشًا،     

 ّ بقٚٞ رُ٘اع اهتغءٕٚ ٗرقضإً املدتوفٞ.  رٗ ستٟ ٗضع ًصطوض هٕ ميٚشٖ لّ غريٖ ً

٘ا لوٟ اهتغءٕٚ اهذٜ سذفب ًِٕ رةاٝ اهتغءٕٚ اصٍ اهتغالءٕٚ امل٧كالد، رٗ    فٍٔ رطوق
اهتغءٕٚ املطٌز، ٗلوٟ اهذٜ سذأل ًِالٕ ٗدالٕ اهغالءٕ اصالٍ اهتغالءٕٚ اوٌالى، ٗلوالٟ        

، هلالٍِٔ مل ٙطالع٘ا   (1)اهذٜ سذفب ًِٕ رةاٝ اهتغءٕٚ ٗٗدٕ اهغالءٕ اصالٍ اهتغالءٕٚ اهءوٚالؼ    
امسًا ذلدةًا هوتغءٕٚ اهذٜ سذأل ًِٕ املغءٕ بٕ ه٘سدٖ، رٗ اهذٜ سذأل ًعٕ اه٘دالٕ رٗ  

 ا٪ةاٝ، رٗ ٌٓا ًعًا.  

ٗلِد  كزٍٓ ملزاتب اهتغءٕٚ، مل ٙغز ًععٌٍٔ إىل ٓذا اهِ٘ع ًّ اهتغالءٕٚ، رٗ  
ٙطعٖ٘ ا ًزتءٞ ًّ املزاتب، ص٘ا١ ًّ لالدٓا االاْ ًزاتالب، رٗ ًالّ لالدٓا ث٩ثالًا       

قط، فٌّ لدٓا ااْ، دعى ا املزتءالٞ ا٪ٗىل:  كالز رركالاْ اهتغالءٕٚ ا٪ربعالٞ، ٗا      ف
اهجاُٚٞ: تزن املغءٕ، ٗا اهجاهجالٞ: تالزن ا٪ةاٝ، ٗا اهزابعالٞ: تالزن املغالءٕ ٗا٪ةاٝ، ٗا      
اخلاًضٞ: تزن ٗدٕ اهغءٕ، ٗا اهضاةصالٞ: تالزن املغالءٕ ٗٗدالٕ اهغالءٕ، ٗا اهضالابعٞ:       

ًِالٞ: إفالزاة املغالءٕ بالٕ باهالذكز، ٗالتالرب املزتءالٞ اهضالابعٞ         تزن ا٪ةاٝ ٗاه٘دٕ، ٗا اهجا
 .  (2)ٗاهجاًِٞ ٌٓا ا٪ق٠٘ ا املءاهػٞ، ٗاملزتءٞ ا٪ٗىل ٗاهجاُٚٞ ٨ ق٘ٝ هلٌا

 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
 1111، 1ا٬فاق اهعزبٚٞ، اهقآزٝ، طِٙعز: ا اهء٩غٞ اهعزبٚٞ لوٍ اهءٚاْ، لءداهعشٙش لتٚى، ةار  -1

 .16، 01، 01 - 06َ، ص 1991 -ٓال 
ِٙعز: ًفتاح اهعوَ٘، اهضاللاكٛ أربال٘ ٙعقال٘ب ٙ٘صال  بالّ ذلٌالده، سققالٕ ٗقالدَ هالٕ ٗفٔزصالٕ            -2

ٓال 1146، 1لءداحلٌٚد ِٓداٜٗ، ًِغ٘رات ذلٌد لوٛ بٚطْ٘، ةار اهلتب اهعوٌٚٞ، بريٗت، ط
اهء٩غالالٞ، اهقالالشٗٙال أدالال٩ي اهالالدّٙ ذلٌالالد بالالّ    ، ٗاٮٙطالالاح ا لوالالَ٘  101َ، ص 4666 -

 -ٓالال   1110، 1لءداهزمحّه، دقٚى ٗةراصالٞ لءالداهقاةر سضالني، ًلتءالٞ ا٬ةاب، اهقالآزٝ، ط     
= 
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رًا ًّ لدٓا ث٩ثًا، فقالد دعالى ا املزتءالٞ ا٪ٗىل: تالزن ا٪ةاٝ ٗاه٘دالٕ، ٗا      
، ٗالترب املزتءالٞ ا٪ٗىل  اهجاُٚٞ: تزن رسدٌٓا فقط، ٗا اهجاهجٞ:  كز ا٪ةاٝ ٗاه٘دٕ ًعًا

 .  (3)ٓٛ ا٪ق٠٘ ا املءاهػٞ، توٚٔا اهجاُٚٞ، ثٍ اهجاهجٞ

ٗقد رعار اهءالابزتٛ ا عالزح اهتودالٚإ، إىل رْ اهقالشٗٙال قالد تالزن اهقضالٌٞ        
اهعقوٚٞ بعدَ  كز ًا سذأل ًِٕ املغءٕ بٕ فقط، رٗ ٓال٘ ًالع ا٪ةاٝ، رٗ ٓال٘ ًالع اه٘دالٕ      

؛ رٜ رْ سالذأل  (4)إ ا مل ٙفٔالٍ اهتغالءٕٚ  فقط، ٗلوى  هم بعدَ د٘اس سذأل املغءٕ بالٕ  
 املغءٕ بٕ ه٘سدٖ، رٗ ًع غريٖ دا٢ش لِد اهءابزتٛ إ ا فٍٔ اهتغءٕٚ رٗ ةيٵ لوٕٚ ةهٚى.  

ٗخالالاه  اهضٵالالءلٛ ا عالالزسٕ هوتودالالٚإ، ًالالا  ٓالالب إهٚالالٕ صالالاسب املفتالالاح، 
ٗصاسب تودٚإ املفتاح، ا لدَ إةرادٌٔا ًا سالذأل ًِالٕ املغالءٕ بالٕ ه٘سالدٖ، رٗ      

ا٪ةاٝ ا إسالد٠ ًزاتالب اهتغالءٕٚ، فقالد رٗصالى ٓالذٖ املزاتالب إىل        ًع اه٘دٕ، رٗ ًع 
ااُٛ لغزٝ ًزتءٞ، ٗٓٛ اهقضٌٞ املٌلِٞ، ٗدعالى ا املزتءالٞ اخلاًضالٞ لغالز، ًالا      
سذأل فٕٚ املغءٕ بٕ، ٗرةاٝ اهتغءٕٚ، ٗٗدٕ اهغءٕ، ًٗجى هٕ بق٘هم: سٙد، ا د٘اب ًالّ  

شٗٙال ٗغالريٖ ًالّ   قاي: ًّ ٙغءٕ ا٪صد؟ ٗرعار إىل لدَ صال٘اب ًالا  ٓالب إهٚالٕ اهقال     
لوٌا١ اهء٩غٞ، ا سصزٍٓ ًزاتالب اهتغالءٕٚ ا االاُٛ ًزاتالب فقالط، ٗ هالم هعالدَ        

 .  (5)التءارٍٓ سذأل املغءٕ بٕ، تًٌ٘ٓا ًٍِٔ رُٕ ًتعذٵر، ٗهٚط كذهم

 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
= 

 .361 - 363َ، ص 1990
ِٙعز: املصءاح ا لوٍ املعاُٛ ٗاهءٚاْ ٗاهءدٙع، ابّ اهِاظٍ أرب٘ لءد اهلل بدر اهدّٙ بّ ًاهالمه،   -3

ا تارٙذ اهء٩غالٞ لءداحلٌٚالد ِٓالداٜٗ، ًِغال٘رات ذلٌالد لوالٛ       سقى اهلتاب ٗقدَ هٕ بدراصٞ 
َ،  4661 -ٓالال   1144، 1بٚطْ٘ هِغز كتب اهضِٞ ٗاجلٌالٞ، ةار اهلتب اهعوٌٚٞ، بالريٗت، ط 

، ٗاٮعارات ٗاهتِءٚٔات ا لوَ٘ اهء٩غٞ، اجلزدالاُٛ أذلٌالد بالّ لوالٛ بالّ ذلٌالده،       176ص
 .116َ، ص 1997 -ٓال  1111دقٚى لءداهقاةر سضني، ًلتءٞ ا٬ةاب، اهقآزٝ، 

ِٙعز: عزح اهتودالٚإ، اهءالابزتٛ أركٌالى اهالدّٙ ذلٌالد بالّ ذلٌالده، ةراصالٞ ٗدقٚالى ذلٌالد            -4
 1913 -ٓال  1394، 1ًصطفٟ ص٘فٚٞ، املِغأٝ اهعاًٞ هوِغز ٗاهت٘سٙع ٗاٮل٩ْ، طزابوط، ط

 .535َ، ص
ساًالد رمحالد بالّ    ِٙعز: لزٗظ ا٪فزاح ا عزح تودٚإ املفتاح، اهضٵءلٛ أبٔالا١ اهالدّٙ ربال٘     -5

لوٛه، دقٚى خوٚى إبزآٍٚ خوٚى، ًِغ٘رات ذلٌد لوٛ بٚطْ٘ هِغز كتب اهضِٞ ٗاجلٌالالٞ،  
 .433 - 3/431َ،  4661 -ٓال  1144، 1ةار اهلتب اهعوٌٚٞ، بريٗت، ط
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ٛ -ٗمل ٙط  ةارص٘ اهء٩غٞ ا اهعصز احلدٙح  عال٣ًٚا لٌالا    -لوٟ سد لوٌال
املقدٵر، اهذٜ مل ٙذكز فٕٚ املغالءٕ   دا١ ا كتب اهء٩غٞ اهعزبٚٞ اهقدميٞ، بغأْ اهتغءٕٚ

 بٕ، ٗرةاٝ اهتغءٕٚ، ٗٗدٕ اهغءٕ، ٙضتجِٟ ًّ  هم ةارصاْ:

: لءداهزمحّ املٚداُٛ ا كتابٕ اهء٩غٞ اهعزبٚٞ، سٚالح  كالز ُ٘لالًا ددٙالدًا ًالّ      ا٪ٗي
ٓال٘ تغالءٕٚ ًطالٌز    =رُ٘اع اهتغءٕٚ مل ٙذكزٖ اهقدًا١، رمساٖ اهتغءٕٚ امللِٵٟ، قاي لِٕ: 

هفغ املغءٕ بٕ، ٗإمنا  كز فٚالٕ بعالص صالفاتٕ، رٗ بعالص خصا٢صالٕ، رٗ      مل ٙذكز فٕٚ 
بعص ه٘اسًٕ اهقزٙءٞ رٗ اهءعٚدٝ كِاٙٞ لِٕ، ٗرصوٕ تغءٕٚ بوٚؼ، إ٨ رُالٕ عالذأل املغالءٕ    
بٕ ٗاهلِاٙٞ لِٕ مبا ٙدي لوٕٚ ًّ صفاتٕ، رٗ خصا٢صٕ، رٗ ه٘اسًالٕ، صالار رةق ٗربوالؼ    

 .  (6)+ٗركجز بعدًا لّ اهتعءري املءاعز

هتغءٕٚ امللِٵالٟ ًالع اهتغالءٕٚ املقالدٵر، ا رْ كال٩ً ًٌِٔالا مل ٙالذكز فٚالٕ         ٗٙتفى ا
املغءٕ بٕ، ٗرةاٝ اهتغءٕٚ، ٗٗدٕ اهغءٕ، ٗخيتو  لِٕ ا كْ٘ اهتغالءٕٚ امللِٵالٟ ٙغال ط    
فٕٚ  كز بعص صفات املغءٕ بٕ، رٗ بعص خصا٢صٕ، رٗ بعالص ه٘اسًالٕ، كِاٙالٞ لِالٕ،     

ٙدي لوٟ املغءٕ بٕ، ستٟ ٗإْ كالاْ  ا سني رْ اهتغءٕٚ املقدٵر ٙلتفٟ فٕٚ ب٘د٘ة ًا 
ًّ صٚاق اهل٩َ، رٗ ًالّ هفالغ املغالءٕ، ٗلوٚالٕ فالتْ اهتغالءٚٔات املقالدٵرٝ ا ا٬ٙالات         
اهقزآُٚٞ ً٘ض٘ع اهءشح، ٨ تالدخى ا إطالار اهتغالءٕٚ امللِٵالٟ، ٗهلالذا فالتْ صالاسب        
كتاب اهء٩غٞ اهعزبٚٞ، مل ٙتعزض هلا رٗ ٙضتغٔد بٔا لِد ت٘ضٚشٕ هوتغالءٕٚ امللِٵالٟ،   

 ًجى هٕ بأًجوٞ ختتو  لٌا ا ٓذٖ ا٬ٙات ًّ تغءٕٚ.   ٗإمنا

: لءداهععٍٚ املطعال ا كتابالٕ خصالا٢إ اهتعالءري اهقزآُالٛ ٗمساتالٕ اهء٩غٚالٞ،       اهجاُٛ
سٚح اصتغٔد بأربعٞ منا ز ًّ منا ز اهتغءٕٚ املقدٵر ا اهقزآْ اهلزٍٙ، لِد تِاٗهالٕ  

ًٗالع ٓالذا احلالذأل    =ق٘هٕ: مل٘ض٘ع اهتغءٕٚ اهضويب ا اهقزآْ اهلزٍٙ، ٗلوَّى لوٚٔا ب
ٍ  اهءالاقٛ بعالد احلالذأل اصالتعارٝ، ٗاهءٚالاُْٚ٘ ٙطوقالْ٘         هج٩ثٞ ًّ رركاْ اهتغءٕٚ، مل ٙٱضال
لوٟ ًا كاْ عإُٔ كذهم: اصتعارٝ باهلِاٙٞ، هلٍِٔ مل ٙق٘ه٘ا ٓالذا فٚٔالا؛ رٜ: ا ٓالذٖ    

٘ا اهتعءري لوٟ رصوٕ ًّ اهتغءٕٚ . ٗٓذا هْ٘ ًالّ اهتغالءٕٚ مل زلالدٖ    .. ا٪صاهٚب، بى ربق

 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
اهء٩غٞ اهعزبٚٞ، لءداهزمحّ بّ سضّ سءِلٞ املٚداُٛ، ةار اهقوٍ، ةًغى، اهدار اهغاًٚٞ، بالريٗت،   -6

 .4/461َ، 1990ٓال 1110، 1ط
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 .  (7)+إ٨ ا اهقزآْ اهلزٍٙ، فٔ٘ خاصٞ ًّ خصا٢صٕ ٨ دداي فٚٔا

ٗلوٟ اهزغٍ مما قاهٕ صاسب كتاب خصا٢إ اهتعءري اهقزآُٛ، فتُٛ مل رقال   
لوٟ رسد ًّ لوٌا١ اهء٩غالٞ اهعزبٚالٞ، قالد اصتغالٔد بٔالذٖ اهٌِالا ز اهقزآُٚالٞ ً٘ضال٘ع         

ا، لوالٟ قطالاٙا   اهءشح، لوٟ قطاٙا ًءشح اهتغءٕٚ، ٗإمنا كاْ اصتغٔاةٍٓ بءعص ًِٔ
، رٗ رغالزاض  (9)، رٗ ا٨ختصالار (8)تِدرز دب لوالٍ املعالاُٛ، ًجالى: ٗدالٖ٘ احلالذأل     

، رٗ احلالذأل اهال٘ارة لوالٟ    (11)، رٗ اٮضالٌار لوالٟ عالزٙطٞ اهتفضالري    (10)سذأل املضِد
 .  (12)عزٙطٞ اهتفضري

ٗقد فطَّوب ًصالطوض اهتغالءٕٚ املقالدٵر لوالٟ اهتغالءٕٚ املطالٌز، خ٘فالًا ًالّ رْ         
ٙوتءط ًا سلّ بصالدةٖ باهتغالءٕٚ املطالٌز ا٪ةاٝ. ٗاملقصال٘ة بالٕ اهتغالءٕٚ امل٧ك الد، رٗ        

 اهتغءٕٚ املطٌز ا اهِفط. ٗاملقص٘ة بٕ ا٨صتعارٝ امللِٚٞ.  

اهقالزآْ،  رًا ختصٚصٕ باهقزآْ اهلزٍٙ، فوزغء  ا اهءشح ا قطالاٙا ب٩غالٞ   
ٗهلْ٘ ا٪صو٘ب اهذٜ دا١ بٕ ٓذا اهِ٘ع ًّ اهتغءٕٚ ا اهقالزآْ ٨ ٗدال٘ة هالٕ خالارز     
اهقزآْ ا ك٩َ اهعزب، فٔ٘ رصو٘ب متٚٵش بٕ اهقزآْ اهلزٍٙ، ًّٗ ثٍ فٔال٘ ٗدالٕ ًالّ    

 ٗدٖ٘ ب٩غتٕ.  

ٗهلٛ تتطض ًعامل بِٚٞ ٓذا اهِ٘ع ًّ اهتغءٕٚ، فتُٕ ٨ بد ًالّ تِاٗهالٕ باهغالزح    
 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال

خصا٢إ اهتعءري اهقزآُٛ ٗمساتٕ اهء٩غٚٞ، لءداهععٍٚ إبزآٍٚ املطعال، ًلتءٞ ٗٓءٞ، اهقالآزٝ،   -7
 .475 - 4/471َ، 1994 -ٓال 1113، 1ط

ِٙعز: كتاب اهصِالتني اهلتابٞ ٗاهغعز، اهعضلزٜ أرب٩ٓ٘ي احلضّ بّ لءالداهلله، دقٚالى لوالٛ     -8
 .111ت، ص. ، ة4آٍٚ، ةار اهفلز اهعزبٛ، اهقآزٝ، طذلٌد اهءذاٜٗ، ٗذلٌد رب٘ اهفطى إبز

 .391ِٙعز: ًفتاح اهعوَ٘، ص -9
 .115ِٙعز: اٮٙطاح ا لوَ٘ اهء٩غٞ، ص -10
ِٙعز: املجى اهضا٢ز ا اةب اهلاتب ٗاهغالز، ابّ ا٪ثري أرب٘ اهفتض ضٚا١ اهالدّٙ ُصالز اهلل بالّ     -11

ةار ُٔطالٞ ًصالز هوطءالالٞ ٗاهِغالز،     ذلٌده، قدًٕ ٗلوى لوٕٚ رمحالد احلال٘ا. ٗبالدٜٗ طءاُالٞ،     
 .4/475ت، . ، ة4اهقآزٝ، ط

ِٙعز: كتاب اهطزاس، املتطٌّ ٪صزار اهء٩غٞ ٗلوالَ٘ سقالا٢ى اٮلذالاس، اهعوالٜ٘ أبٚالٟ بالّ        -12
محشٝ بّ لوٛه، ًزادعٞ ٗضءط ٗتدقٚى ذلٌد لءداهض٩َ عآني، ةار اهلتب اهعٌوٚٞ، بالريٗت،  

 .411َ، ص1995 -ٓال  1115، 1ط
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ز ًّ خ٩ي اهٌِا ز اهقزآُٚٞ اه  دا١ فٚٔا، اصالتِاةًا لوالٟ ًالا دالا١     ٗاهت٘ضٚض ٗاهتقدٙ
ا كتب تفضري اهقزآْ اهلزٍٙ، ٗلوٟ ًا تقزٵر ًّ ق٘الد اهء٩غٞ اهعزبٚٞ، ٗ هم قءالى  

 اصتد٩ص اهِتا٢ر.  

 الننوذج األول

ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  قاي اهلل تعاىل: 

 .  ص8 :طفاطز ڱ

ًٵّه ٗأرًٗالّه، ٓالٛ ا ا٪صالى أًالّه، حلقالب بٔالا        أرفٌّه ًجؤا أرًّه ٗأر
ٓذٖ احلزٗأل ه٩صالتفٔاَ، ٗرصالى ا٨صالتفٔاَ اهلٌالشٝ، ٗرحلقالب بٔالا ٓالذٖ احلالزٗأل         
هشٙاةٝ اهتقزٙز ٗاهت٘كٚد، ٗقد ٗرةت أرفٌّه ا اهقزآْ لوٟ صتٞ لغز ٗدٔالًا؛ ث٩ثالٞ   

، عالأْ اهصالشابٞ    ، ٗمخضالٞ ا ا سى اهلل تعالاىل، ٗث٩ثالٞ ا  كالز اهزصال٘ي     
ٗاثِاْ ا تغزٙ  امل٧ًِني، ٗث٩ثٞ ا ت٘بٚذ اهلالافزّٙ، ًِٔالا اهال  ا ٓالذٖ ا٬ٙالٞ،      

 .  (13)ٗاه  دا١ت ا بٚاْ كٌاي ض٩ي اهلافزّٙ

عءٕ لوٕٚ لٌوٕ فالزر٠ صالٚٵ٣ٕ   =  ک  ک  ک  ک  گ  گٗاملقص٘ة بق٘هٕ: 
٘ٵٖ لوٕٚ لٌوٕ اهقءٚض ًّ اٮعالزان بالاهلل ٗارتلالا   (14)+سضِا ب املعاصالٛ فالزآٖ   ؛ رٜ: ً

سضًِا، فقد رٜٗ لّ ابّ لءاظ رضٛ اهلل لٌِٔا، رُالٕ ُالشي ا ربالٛ دٔالى ًٗغالزكٛ      
 .  (15)ًلٞ، ٗرٜٗ لّ غريٖ رُٕ ُشي ا رصشاب ا٪ٓ٘ا١ ٗاهءدع

رسالالدٓا: رُٔالالٍ اهٚٔالال٘ة  =ٗقالالد  كالالز اهقالالزطيب رربعالالٞ رقالال٘اي ا ٓالالذا اهقالال٘ي:   
، ٗاهِصار٠ ٗاو٘ظ، قاهالٕ ربال٘ ق٩بالٞ، ٗٙلالْ٘ أصال١٘ لٌوالٕه ًعاُالدٝ اهزصال٘ي         

 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
ا٢ز  ٜٗ اهتٌٚٚش ا هطا٢  اهلتاب اهعشٙش، اهفريٗس آباةٜ أدلد اهالدّٙ ذلٌالد بالّ    ِٙعز: بص -13

 .11 - 4/17ت، . ٙعق٘به، دقٚى ذلٌد لوٛ اهِذار، امللتءٞ اهعوٌٚٞ، بريٗت، ة
ًعاُٛ اهقزآْ، اهفزا١ أرب٘ سكزٙا١ بٟٚ بّ سٙاةه، دقٚى ًٗزادعٞ ذلٌالد لوالٛ اهِذالار، ةار     -14

 .4/300ت، . َ، ة. اهضزٗر، ة
ِٙعز: تفضري اهءػٜ٘ املضٌٟ ًعامل اهتِشٙى، اهءػٜ٘ أرب٘ ذلٌد احلضني بّ ًضالع٘ةه، إلالداة    -15

 -ٓالال   1115، 1عزفالٞ، بالريٗت، ط  ٗدقٚى خاهد لءالداهزمحّ اهعالم، ًٗالزٗاْ صال٘ار، ةار امل    
1995 ،َ3/505. 



 حممد سليمان عبد احلفيظد. 

   السنة    العدد 
822 

اهجاُٛ: رٍُٔ اخل٘ارز؛ رٗاٖ لٌز بّ اهقاصٍ فٚلالْ٘ أصال١٘ لٌوالٕه دزٙال  اهتأٗٙالى،      
ٗاهجاهح: اهغٚطاْ؛ قاهٕ احلضّ، ٗٙلْ٘ أص١٘ لٌوالٕه اٮغال٘ا١، اهزابالع: كفالار قالزٙػ،      

. ٗاهق٘ي بالأْ املالزاة كفالار قالزٙػ رظٔالز      .. ١٘ لٌوٕه اهغزنقاهٕ اهلويب، ٗٙلْ٘ أص
 .  (16)+ا٪ق٘اي

٘ٵٖ لوٚالٕ لٌوالٕ، ٗصال٘ر هالٕ لٌوالٕ          ٗاملعِٟ ا ٓذا اجلش١ ًّ ا٬ٙالٞ: رفٌالّ ًال
اهقءٚض ًّ اهغزن ٗارتلاب املعاصالٛ ا صال٘رٝ سضالِٞ، فػوالب ٓال٘اٖ لوالٟ لقوالٕ،        

ٗاحلضالّ قءٚشالًا،    ٗدٔوٕ لوٟ لوٌٕ، ستٟ اُقوءب لِدٖ احلقا٢ى، فزر٠ اهقءٚض سضًِا،
كٌّ هٚط كذهم ممّ ٓداٖ اهلل إىل اٮمياْ ٗاهعٌى اهصالا،، فالزر٠ احلضالّ سضالًِا،     

، فٔال٘  ٗاهقءٚض قءٚشًا، فتءع احلضّ، ٗرلزض لّ اهقءٚض، ًٗا  هم إ٨ مبغال٣ٚٞ اهلل  
 اهذٜ بٚدٖ رصءاب اٮض٩ي ٗاهلداٙٞ.  

ا أرفٌالّه  ٗاهتغءٕٚ ا ٓالذا اجلالش١ ًالّ ا٬ٙالٞ، ًِفالٛ با٨صالتفٔاَ اٮُلالارٜ        
ٗ هم هِفٛ املضاٗاٝ رٗ املغابٔٞ بني ًّ ص٘ر هٕ لٌوٕ اهقءٚض ًّ اهغالزن ٗارتلالاب   
املعاصٛ بص٘رٝ رآٓا سضِٞ، ًّٗ ٓداٖ اهلل إىل اٮمياْ ٗلٌى اخلري، ٗرر٠ ا٪ًال٘ر  
لوٟ سقٚقتٔا، ٗٓال٘ تغالءٕٚ تالزن فٚالٕ  كالز املغالءٕ بالٕ، ٗرةاٝ اهتغالءٕٚ، ٗٗدالٕ اهغالءٕ،           

لٌوٕ فزآٖ سضِا، ٗاملغءٕ بالٕ ٗرةاٝ اهتغالءٕٚ، ذلالذٗفاْ،     فاملغءٕ ٓ٘ ًّ سّٙ هٕ ص١٘
تقدٙزٌٓا: كٌّ مل ٙشّٙ هٕ ص١٘ لٌوٕ، ٗٓداٖ اهلل ملعزفٞ ا٪عٚا١ لوٟ سقٚقتٔالا، ةي  

املضالاٗاٝ رٗ   لوٌٚٔا ًا دا١ ا ٓذا اجلش١ ًّ ا٬ٙٞ، رًا ٗدٕ اهغءٕ اهذٜ ُفٟ اهلل 
ش بالني احلالى ٗاهءاطالى ٗاخلالري     املٌاثوٞ فٕٚ، فٔ٘ رٙطًا ذلالذٗأل، تقالدٙزٖ: ا اهتٌٚٚال   

 ٗاهغز.

ٗ كز املفضزْٗ تقدٙزات هوٌغءٕ بٕ، ٗرةاٝ اهتغءٕٚ، ٓالٛ ًتقاربالٞ ا ة٨هتٔالا،    
كٌّ اصالتقءشٕ ٗادتِءالٕ، ٗاختالار    =ٗ هم ا إطار تقدٙزٍٓ هودرب احملذٗأل، ًِٔا: 

كٌّ مل ٙشّٙ هٕ بى ٗفقٕ ستالٟ لالزأل احلالى    =، ًِٗٔا: (17)+اٮمياْ ٗاهعٌى اهصا،

 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
قٚالى  اجلاًع ٪سلاَ اهقزآْ أتفضري اهقزطيبه، اهقزطيب أرب٘ لءد اهلل ذلٌالد بالّ رمحالده، د    -16

 .11/411َ، 4666 -ٓال  1141، 3لءد اهزساق املٔدٜ، ةار اهلتاب اهعزبٛ، بريٗت، ط
تفضري ربٛ اهضع٘ة املضٌٟ إرعاة اهعقى اهضوٍٚ إىل ًشاٙا اهقزآْ اهلزٍٙ، رب٘ اهضع٘ة أاهعٌاة  -17

َ،  1991 -ٓالال   1111، 1ذلٌد بّ ذلٌد بّ ًصطفٟه ةار إسٚا١ اه اخ اهعزبٛ، بريٗت، ط
= 
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كٌالّ ٓالداٖ   =، ًِٗٔالا رٙطالًا:   (18)+لٌاي ٗاصتقءشٔا لوٟ ًا ٓالٛ لوٚالٕ  ٗاصتشضّ ا٪
 .  (19)+اهلل

ٗٙطوى ًععٍ اهء٩غٚني لوٟ ٓذا اهِ٘ع ًّ احلالذأل، اصالٍ: إجيالاس باحلالذأل،     
ٓ٘ ًا بالذأل ًِالٕ كوٌالٞ رٗ مجوالٞ رٗ ركجالز ًالع       =ٗٙعز فٕ لءد اهعشٙش لتٚى بق٘هٕ: 

، ٗٙق٘ي لِٕ ابالّ  (20)+وٟ هفعٕقزِٙٞ تعٚٵّ احملذٗأل، ٨ٗ ٙلْ٘ إ٨ فٌٚا ساة ًعِاٖ ل
رًا اٮجياس باحلذأل فتُٕ لذٚب ا٪ًز، عءٕٚ باهضشز، ٗ ان رُالم تالز٠ فٚالٕ    =ا٪ثري: 

تزن اهذكز رفصض ًّ اهذكز، ٗاهصٌب لّ اٮفاةٝ رسٙالد هٯفالاةٝ، ٗكالدن رُطالى ًالا      
تلْ٘ إ ا مل تِطى، ٗرمت ًالا تلالْ٘ ًءِٚالًا إ ا مل تءالٚٵّ، ٗٓالذٖ مجوالٞ تِلزٓالا ستالٟ         

ٗتدفعٔا ستٟ تِعز، ٗا٪صى ا احملذٗفات مجٚعٔا لوٟ اخت٩أل ضالزٗبٔا  خترب، 
 .  (21)+رْ ٙلْ٘ ا اهل٩َ ًا ٙدي لوٟ احملذٗأل

فءاٮضافٞ إىل ة٨هتٔالا لوالٟ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱرًا مجوٞ 
تعوٚالالى هضالالءءٚٞ اهتالالشٙني هز٦ٙالالٞ اهقءالالٚض    =احملالالذٗأل، فٔالالٛ لوالالٟ ررٜ طِطالالاٜٗ   

٘ (22)+سضِا تقزٙالز هوتضالوٚٞ، ٗتالأٙٚط ًالّ آتالدا١ ًالّ مل       =ر ، ٗلوٟ ررٜ ابّ لاعال
خيوى اهلل فٕٚ رصالءاب ا٨ٓتالدا١ إىل احلالى ًالّ صالشٚض اهِعالز، ٗإُصالاأل اواةهالٞ،         
ٗإصِاة اٮض٩ي ٗاهلداٙٞ إىل اهلل، ب٘اصطٞ رُٕ خاهى رصءاب اهط٩ي ٗا٨ٓتدا١، ٗ هالم  

 .  (23)+ًّ تصزفٕ تعاىل باخلوى، ٗٓ٘ صز ًّ احللٌٞ لعٍٚ ٨ ٙدرن غ٘رٖ

 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
= 

7/111. 
أُاصالز اهالدّٙ ربال٘ صالعٚد      فضري اهءٚطاٜٗ املضٌٟ رُ٘ار اهتِشٙى ٗرصزار اهتأٗٙى، اهءٚطاٜٗت -18

 .4/401َ،  1911 -ٓال  1161، 1لءد اهلله، ةار اهلتب اهعوٌٚٞ، بريٗت، ط
تفضري اهقزآْ اجلوٚى املضٌٟ مبدارن اهتِشٙى ٗسقا٢ى اهتأٗٙى، اهِضفٛ أرب٘ اهربكات لءد اهلل  -19

 .3/113ت، . اهلتاب اهعزبٛ، بريٗت، ةبّ رمحده، ةار 
ا اهء٩غٞ اهعزبٚالٞ، لوالٍ املعالاُٛ، لءالداهعشٙش لتٚالى، ةار اهِٔطالٞ اهعزبٚالٞ هوطءالالٞ ٗاهِغالز،           -20

 .195َ، ص 1971بريٗت، 
 .4/401املجى اهضا٢ز،  -21
اهتفضري اه٘صٚط، ذلٌالد صالٚد طِطالاٜٗ، ُٔطالٞ ًصالز هوطءالالٞ ٗاهِغالز ٗاهت٘سٙالع، اهقالآزٝ،           -22

1991 ،َ11/345. 
. تفضري اهتشزٙز ٗاهتِ٘ٙز، ذلٌد اهطآز بّ لاع٘ر، ةار صشِْ٘ هوِغالز ٗاهت٘سٙالع، تالُ٘ط، ة    -23

= 
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 ننوذج الثانيال

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ            قالالالالاي اهلل تعالالالالاىل: 

 .  ص77 :طٓ٘ة ۀ  ۀ  ہ

اهءٚٵِالالٞ: اهد٨هالالٞ ٗاحلذالالٞ اه٘اضالالشٞ لقوٚالالٞ كاُالالب رٗ سضالالٚٞ، ٗكٌالالع لوالالٟ   
٘ٵ ٗهٚط ًّ اهت٩ٗٝ.  (24)بٚٵِات  ، ٗاهفعى ٙتوٖ٘ مبعِٟ ٙتءعٕ، فٔ٘ ًّ اهتو

ا املقص٘ة بق٘هٕ: أرفٌالّه، فقاهالب فزقالٞ: املقصال٘ة      ٗقد اختو  املتأٗهْ٘
، ٗقٚالى: املقصال٘ة بالذهم    ، ٗقٚالى: املقصال٘ة ذلٌالد    بذهم امل٧ًِْ٘ مبشٌالد  

ٗامل٧ًِْ٘ مجٚعًا، كٌالا اختوفال٘ا ا املقصال٘ة بالالأاهءِٚٞه، فقٚالى: اهقالزآْ،        ذلٌد 
، ٗقٚى: ًوالم ٗك والٕ اهلل عفالغ اهقالزآْ بتٌالى رْ ٙلالْ٘ دربٙالى،        ٗقٚى: ذلٌد 

، ٗقٚى: لوٛ بالّ ربالٛ طاهالب، ٗقٚالى: اٮزلٚالى، ٗقٚالى: اهقالزآْ،        ى: هضاْ اهِيب ٗقٚ
ٗقٚى: إلذاس اهقزآْ، ٗقد تزتب لوٟ  هم تعالدة استٌالا٨ت لال٘ة اهطالٌا٢ز، ا٪ًالز      

 .  (25)اهذٜ رة٠ إىل تعدة ًعاُٛ ا٬ٙٞ اهلزميٞ

ٗاملعِٟ اهذٜ رردشٕ هلذا اجلش١ ًّ ا٬ٙٞ: رفٌالّ كالاْ لوالٟ سذالٞ ٗاضالشٞ      
، آتد٠ بٌٔا إىل احلى ٗآًّ بٕ، ٗٙتءعٕ عالآد ٧ٙكالد   ًّ لِد اهلل  ٗبزٓاْ صاطع

صدق ٗصالشٞ ٓالذٖ احلذالٞ ٗٓالذا اهربٓالاْ، ٗٓال٘ اهقالزآْ اهلالزٍٙ ًٗالا فٚالٕ ة٢٨الى            
اٮلذاس، ًّٗ قءوٕ كتاب اهت٘راٝ ٧ًمتًا بٕ ا اهدّٙ، ٗرمحٞ لوٟ ًالّ رُالشي لوالٍٚٔ،    

 .كٌّ هٚط كذهم ممّ ٨ سذٞ هٕ ٨ٗ بزٓاْ ٨ٗ عآد

ٗاهتغءٕٚ ا ٓذا اجلش١ ًّ ا٬ٙٞ ًِفٛ با٨صتفٔاَ اٮُلارٜ ا أرفٌّه، ٗٓال٘  

 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
= 

 .44/401ت، 
ِٙعز: تاز اهعالزٗظ ًالّ دال٘آز اهقالاً٘ظ، اهشبٚالدٜ أذلٌالد ًزتطالٟ احلضالٚاله، دقٚالى           -24

 -ٓالال   1160لءداهفتاح احلو٘، رادعٕ ًصطفٟ سذاسٜ، ًطءعٞ سلً٘الٞ اهل٘ٙالب، اهل٘ٙالب،    
 َ، ًاةٝ بني. 1910

ِٙعز: احملزر اه٘دٚش ا تفضري اهلتاب اهعشٙش، ابّ لطٚٞ أرب٘ ذلٌد لءد احلى بّ غاهالبه،   -25
دقٚى لءد اهض٩َ اهغاا ذلٌد، ًِغ٘رات ذلٌد لوٛ بٚطْ٘ هِغز كتالب اهضالِٞ ٗاجلٌالالٞ،    

 .151 - 3/157َ،  4661 -ٓال  1144، 1ةار اهلتب اهعوٌٚٞ، بريٗت، ط
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ِٙطالالٜ٘ لوالالٟ ُفالالٛ ًعق٘هٚالالٞ ٗإًلالالاْ اهتضالال٘ٙٞ بالالني املالال٧ًِني   =اصالالتفٔاَ إُلالالارٜ 
ٗاهلافزّٙ، ٗتعوٚى  هم، بأْ ا٪ٗهني قد رةرك٘ا احلقٚقٞ اٮهلٚٞ، ٗصالارٗا ًِٔالا لوالٟ    

آد ٗةهٚى ٗٓ٘ اهقالزآْ، اهالذٜ صالءقٕ    ٙقني ٗبٚٵِٞ، ٗخاصٞ بعد ًا دا١ٍٓ ًّ ربٍٔ ع
، اهالذٜ رُشهالٕ اهلل كالذهم إًاًالًا ٓاةٙالًا      عآد ٗةهٚى آخالز ٗٓال٘ كتالاب ً٘صالٟ     

اهلٌشٝ ه٩صتفٔاَ اهتقزٙالزٜ، ٗاهفالا١ اصالتجِا٢ٚٞ،    =، ٗقٚى: (26)+ٗرمحٞ، فآًِ٘ا ٗصدق٘ا
 .  (27)+ًّٗ ً٘ص٘هٚٞ ًءتدر خربٖ ذلذٗأل، تقدٙزٖ: كػريٖ، رٗ كٌّ هٚط كذهم

ٗقد  كز ا ٓذا اهتغءٕٚ املغءٕ، ٗٓ٘ ًّ كالاْ لوالٟ بِٚالٞ ًالّ ربٵالٕ، بٌِٚالا مل       
ٙذكز فٕٚ املغءٕ بٕ، ٗرةاٝ اهتغءٕٚ، ٗٗدٕ اهغءٕ، فتقدٙز املغءٕ بالٕ ٗرةاٝ اهتغالءٕٚ: كٌالّ    
٨ ةهٚى هٕ ٨ٗ سذٞ ٨ٗ عآد ٧ٙك د صشٞ ًا ٙعتقدٖ رٗ ٙق٘هٕ رٗ ٙفعوٕ، بد٨هالٞ ًالا   

املضالاٗاٝ رٗ   رًا تقدٙز ٗدالٕ اهغالءٕ اهالذٜ ُفالٟ اهلل     دا١ ا ٓذا اجلش١ ًّ ا٬ٙٞ، 
املغابٔٞ فٕٚ، ٗهلْ٘ اهتغءٕٚ دا١ لوالٟ للالط ًالا لوٚالٕ ا٪صالى ا اهتغالءٕٚ، سٚالح        
دز٠ تغءٕٚ ا٪لوٟ با٪ةُٟ، بد٨ً ًالّ تغالءٕٚ ا٪ةُالٟ بالا٪لوٟ، فتًالا رْ ٙلالْ٘ ٗدالٕ        

الٞ  اهغءٕ صفٞ  َ، كاهط٩ي، ٗاتءاع اهل٠٘، ٗص١٘ اهعاقءٞ، رٗ ٙلْ٘ صفٞ ً دح، كاهلدٙا
ٗاتءاع احلى، ٗسضّ اهعاقءٞ، ٗ هم لوٟ التءار رْ اهتغءٕٚ ًقو٘ب، ٗدا١ ٗفى اةلالا١  
املغزكني لوٟ صالءٚى املءاهػالٞ رُٔالٍ ا٪لوالٟ ٗاملضالوٌْ٘ ا٪ةُالٟ، ًٗالع  هالم فالتْ          
اهتقدٙز ا٪ٗي ٓ٘ ا٪قزب، هلالْ٘ ًععالٍ احلالدٙح ا ا٬ٙالٞ اهال  ًِٔالا ٓالذا اجلالش١         

اه  بعدٓا، تتشدخ لّ ضال٩ي املغالزكني، ٗرلٌالاهلٍ     ٗا٬ٙات اه  قءؤا، ٗا٬ٙات
 احملءطٞ، ٗلاقءتٍٔ اهض٣ٚٞ.  

ٗ كز بعص املفضزّٙ تقدٙزات رخز٠ هوٌغءٕ بٕ، ٗرةاٝ اهتغالءٕٚ احملالذٗفني،   
كٌالّ ٙزٙالد احلٚالاٝ اهالدُٚا     =ٗإْ مل تلّ ا صالٚاق تقالدٙزٌٓا، ًِٔالا قال٘ي اخلالاسْ:      

كٌالّ ٙزٙالد احلٚالاٝ    =املزاغالٛ:   ، ٗقال٘ي (28)+ا ا٬خزٝ إ٨ اهِالار  ٗسِٙتٔا ٗهٚط هلٍ
 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال

 -ٓالالال  1141، 4ذلٌالالد لالالشٝ ةرٗسٝ، ةار اهػالالزب اٮصالال٩ًٛ، بالالريٗت، ط اهتفضالالري احلالالدٙح، -26
4666  ،َ3/510. 

إلزاب اهقزآْ ٗبٚإُ، ذلٚٛ اهدّٙ اهدرٗٙػ، اهٌٚاًٞ هوطءالٞ ٗاهِغالز ةار ابالّ كالجري هوطءالالٞ      -27
 .3/163َ،  4661 -ٓال  1144، 1ٗاهِغز، ةًغى، بريٗت، ط

اهتِشٙالى، اخلالاسْ ألال١٩ اهالدّٙ لوالٛ بالّ       تفضري اخلاسْ املضالٌٟ هءالاب اهتأٗٙالى ا ًعالاُٛ      -28
 1115، 1ذلٌده، ضءطٕ ٗصششٕ لءد اهض٩َ ذلٌد عآني، ةار اهلتب اهعوٌٚالٞ، بالريٗت، ط  

= 
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اهفاُٚٞ ٗسِٙتٔا امل٘ق٘تٞ، ٗٙعى ذلزًًٗا ًّ احلٚالاٝ اهعقوٚالٞ ٗاهزٗسٚالٞ اهال  ت٘صالى      
كٌالّ ٨ ةهٚالى هالٕ ٨ٗ بزٓالاْ إ٨     =، ٗق٘ي اجلشا٢زٜ: (29)+إىل صعاةٝ ا٬خزٝ اهءاقٚٞ

 .  (30)+اهتقوٚد هوط٩ي ٗاملغزكني

املغءٕ بٕ ٗرةاٝ اهتغءٕٚ ا آٙٞ رخز٠ تِاظز ًا دا١ ا ٓالذٖ   ٗقد  كز اهلل 
ڃ  ڃ   چ  چ   چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ا٬ٙالالٞ، ٗ هالالم ا ق٘هالالٕ دالالى ٗلالال٩: 

 .  ص74 :طذلٌد ڌ

 الننوذج الثالث

ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ    وئ  ۇئ  ۇئۆئ  قاي اهلل تعالاىل:  

 .  ص9 :طاهشًز ی  ی ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئىئ  ی    ی      

اهقِال٘ت  =، ٗدالا١ ا اهقالاً٘ظ:   (31)اهقِ٘ت ٓ٘ هشَٗ اهطالالٞ ًالع اخلطال٘ع   
اهطالٞ ٗاهضل٘ت، ٗاهدلا١، ٗاهقٚاَ ا اهص٩ٝ، ٗاٮًضالان لالّ اهلال٩َ، ٗرقِالب: ةلالا      
ٗٵٖ، ٗرطالالاي اهقٚالالاَ ا صالال٩تٕ، ٗرةاَ احلالالر، ٗرطالالاي اهػالالشٗ، ٗت٘اضالالع هلل    لوالالٟ لالالد

 .  (32)+تعاىل

ٛٴ           =ٗآُا١ اهوٚى:  ٛٴ فٔال٘ ًجالى سلال ٟٳ، فٌالّ قالاي إُال ٛٴ ٗإُال صالالاتٕ، ٗاسالدٓا إُال
ٟٳ ٗرًعا١ٴ ٟٳ فٔ٘ ًجى ًع  .  (33)+ٗرسلا١، ًّٗ قاي إُ

 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
= 

 .4/177َ،  1995 -ٓال 
تفضري املزاغٛ، رمحد ًصطفٟ املزاغٛ، خزز آٙاتٕ ٗرساةٙجٕ باصى لْٚ٘ اهض٘ة، ًِغال٘رات   -29

 .1/364َ،  1991 -ٓال  1111، 1ذلٌد لوٛ بٚطْ٘، ةار اهلتب اهعوٌٚٞ، بريٗت، ط
رٙضز اهتفاصري هل٩َ اهعوٛ اهلءري، رب٘ بلز دابز اجلشا٢زٜ، ًلتءٞ اهعوالَ٘ ٗاحللالٍ، املدِٙالٞ     -30

 .4/536َ،  1995 -ٓال  1110، 1بريٗت، ط ملِ٘رٝ، ت٘سٙع ةار اهلتب اهعوٌٚٞ،ا
 بالّ ذلٌالده،   ِٙعز: ًعذٍ ًفزةات رهفاظ اهقزآْ، اهزاغب ا٪صالفٔاُٛ أربال٘ اهقاصالٍ احلضالني     -31

ضءطٕ ٗصششٕ ٗخزز آٙاتٕ ٗع٘آدٖ إبزآٍٚ مشط اهدّٙ، ًِغال٘رات ذلٌالد لوالٛ بٚطالْ٘،     
 َ، ًاةٝ قِب. 1997 -ٓال  1111، 1ةار اهلتب اهعوٌٚٞ، بريٗت، ط

ت، . اهقاً٘ظ احملٚط، اهفريٗس آباةٜ أدلد اهدّٙ ذلٌد بّ ٙعق٘به، ةار اجلٚالى، بالريٗت، ة   -32
 ًاةٝ قِب.

، 3ًِع٘ر أرب٘ اهفطى مجاي اهدّٙ ذلٌد بّ ًلزَه، ةار صاةر، بريٗت، طهضاْ اهعزب، ابّ  -33
= 
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ٗقالالد ر٠ٗ اهقالالزطيب ا ًعِالالٟ كوٌالالٞ أقاُالالبه رربعالالٞ رٗدالالٕ: ا٪ٗي: املطٚالالع، 
ٗاهجاُٛ: اخلاعع ا ص٩تٕ، ٗاهجاهح: اهقا٢ٍ ا ص٩تٕ، ٗاهزابالع: اهالدالٛ هزبالٕ، بٌِٚالا     

الات: ا٪ٗىل: رُالٕ اهزصال٘ي      ر٠ٗ ا تعٚني ، اهجاُٚالٞ: رُالٕ ربال٘بلز،    اهقاُب صالب رٗٙا
، اهزابعٞ: رُٕ لٌار بالّ ٙاصالز، اخلاًضالٞ:    ٗلٌز رضٛ اهلل لٌِٔا، اهجاهجٞ: رُٕ لجٌاْ 

رُالالٕ صالالٔٚب، ٗربالال٘  ر ٗابالالّ ًضالالع٘ة، اهضاةصالالٞ: رُالالٕ ًزصالالى فالالٌّٚ كالالاْ لوالالٟ ٓالالذٖ  
 .  (34)احلاي

بالالأآُا١ اهوٚالىه: ا٪ٗي: دال٘أل اهوٚالى،     ٗر٠ٗ ابّ كجري ث٩ثٞ رق٘اي ا املقص٘ة 
 .  (35)ٗاهجاُٛ: ًا بني املػزب ٗاهعغا١، ٗاهجاهح: رٗي اهوٚى ٗرٗصطٕ ٗآخزٖ

اهقِ٘ت بإُٔ ا آُا١ اهوٚى، هود٨هٞ لوالٟ فطالى صال٩ٝ اهوٚالى،      ٗٗص  اهلل 
ٗرُٔا رفطى ًّ ص٩ٝ اهِٔار، هلُ٘ٔا رقالزب إىل اهقءال٘ي، ٗربعالد لالّ اهزٙالا١، سالاه        

ا١، ٗقدَ اهضذ٘ة لوٟ اهقٚاَ هلالْ٘ اهضالذ٘ة رةخالى ا ًعِالٟ اهعءالاةٝ،      اهضزا١ ٗاهطز
ٗهلُٕ٘ رقزب ًا ٙلْ٘ اهعءد إىل اهلل 

(36)  . 

ًٗعِٟ ا٬ٙٞ: رًّ ٓ٘ ٩ًسَ هطالٞ اهلل، خاضع ملغ٣ٚتٕ، ميطٛ صالالات هٚوالٕ   
بني اهضذ٘ة ٗاهقٚاَ ا لءاةٝ كاًوٞ، ًّ غالري فتال٘ر ٨ٗ تقصالري، لءالاةٝ كٌالع بالني       

ب ا٬خزٝ، ٗردا١ رمحٞ اهلل اه٘اصالعٞ ا اهفال٘س باجلِالٞ، كٌالّ هالٚط      اخل٘أل ًّ لذا
كذهم ممّ ميطٛ صالات هٚوٕ ا رلٌالاي اهغالزن ٗارتلالاب املعاصالٛ، فلٌالا ٨      
ٙضتٜ٘ اهعوٌا١ اهذّٙ ٙعٌوْ٘ مبقتطٟ لؤٌٍ، ٗاجلٔال١٩ اهالذّٙ ٙعٌوالْ٘ مبقتطالٟ     

صالٛ، إمنالا ٙعالغ    دٔؤٍ، ٨ ٙضتٜ٘ رٙطًا امل٧ًّ اهعابد املطٚع، ٗاهلافز اهطاي اهعا
 ٗٙعترب رصشاب اهعق٘ي اهزادشٞ ًّ امل٧ًِني اهعاًوني مبا لوٌ٘ا.  

 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
= 

 َ، ًاةٝ رُٛ.1991 -ٓال  1111
 .416 - 15/469ِٙعز: اجلاًع ٪سلاَ اهقزآْ،  -34
ِٙعز: تفضري اهقزآْ اهععٍٚ، ابّ كجري أرب٘ اهفدا١ إمسالٚى بالّ لٌالزه، دقٚالى ساًالد رمحالد       -35

 .1/09َ،  4616 -ٓال  1131، 4اهطآز، ةار اهفذز هو اخ، اهقآزٝ، ط
ِٙعز: رٗح املعاُٛ ا تفضري اهقزآْ اهععٍٚ ٗاهضءع املجاُٛ، ا٪ه٘صالٛ أربال٘ اهفطالى عالٔاب      -36

اهدّٙ ذلٌ٘ةه، ضءطٕ ٗصششٕ لوٛ لءداهءارٜ لطٚٞ، ًِغال٘رات ذلٌالد لوالٛ بٚطالْ٘ هِغالز      
 .14/430َ،  4661 -ٓال  1144كتب اهضِٞ ٗاجلٌالٞ، ةار اهلتب اهعوٌٚٞ، بريٗت، 
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ًٵالّه اهال     ٗاهتغءٕٚ ا ا٬ٙٞ ًِفٛ با٨صتفٔاَ اٮُلارٜ اهذٜ ٙفٚد اهِفٛ ا أر
رصؤا أرَه اهال  مبعِالٟ أبالىه ٌٗٓالشٝ ا٨صالتفٔاَ، ةخوالب لوالٟ أًالّه امل٘صال٘هٞ          

ًٵّه، ٗ هم هِفٛ املضاٗاٝ بني اٮُضالاْ املال٧ًّ    فأةغٌب املٍٚ ا املٍٚ، فصارت أر
 .  (37)امل٩سَ هطالٞ اهلل، ٗاٮُضاْ اهلافز امل٩سَ ملعصٚتٕ

فاملغءٕ ًذك٘ر ا رٗي ا٬ٙٞ ٗٓ٘: ًّ ٓ٘ قاُالب آُالا١ اهوٚالى صالاددًا ٗقا٢ٌالًا      
بذر ا٬خزٝ ٗٙزد٘ رمحالٞ ربالٕ، ٗاملغالءٕ بالٕ ٗرةاٝ اهتغالءٕٚ ذلالذٗفاْ، تقالدٙزٌٓا:        

لٌاي اهلفالز، ٗارتلالاب املعاصالٛ، ةْٗ خال٘أل ًالّ      كٌّ ميطٛ صالات هٚوٕ ا ر
لقاب اهلل، رٗ ردا١ هج٘ابٕ، ةي لوٌٚٔا صٚاق ٓذٖ ا٬ٙٞ، ٗا٬ٙٞ اه  قءؤا، ٗٗدٕ اهغالءٕ  

املضاٗاٝ رٗ املٌاثوٞ فٕٚ، ٓ٘ رٙطًا ذلالذٗأل، تقالدٙزٖ: ا اهطال٩ي     اهذٜ ُفٟ اهلل 
م لوالٟ التءالار   ٗاهفذ٘ر ٗص١٘ املصري، رٗ ا اهلد٠ ٗاهجء٘ر ٗسضّ املصالري، ٗ هال  

 رْ اهتغءٕٚ ًقو٘ب.  

، ٗقٚالى:  (38)+كٌّ رعزن باهلل ٗدعالى هالٕ رُالداةاً   =ٗقٚى ا تقدٙز احملذٗأل: 
 .  (40)، ٗقٚى: كاهلافز رٗ كٌّ كفز(39)+كػريٖ رٗ كاهلافز املق٘ي هٕ متتع بلفزن=

فءاٮضافٞ إىل كُٕ٘ ةه٩ًٚ لوالٟ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئٗق٘هٕ: 
ٜ    ًا ررةاٖ اهلل  ٓال٘ اصالت٣ِاأل بٚالاُٛ     (41)ًّ احلذأل ا ا٬ٙالٞ، لوالٟ ررٜ اهعضاللز

املزاة بٕ تفطٚى اهذّٙ ٙعوٌْ٘ لوٟ اهذّٙ ٨ ٙعوٌْ٘؛ ٪ْ ُفالٛ املضالاٗاٝ ٙلِالٟ بالٕ     
، ٗٓ٘ تفطٚى ِٙطٜ٘ لوالٟ ًالدح اهعوالٍ ٗرفعالٞ قالدرٖ، ٗ َ اجلٔالى       (42)لّ اهتفطٚى

 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
 .11/461ِٙعز: اهتفضري اه٘صٚط،  -37
 .1/09تفضري اهقزآْ اهععٍٚ،  -38
اهوءاب ا لوَ٘ اهلتاب، ابّ لاةي أرب٘ سفإ لٌالز بالّ لوالٛه، دقٚالى لالاةي رمحالد لءالد         -39

ٓالال   1119، 1امل٘د٘ة ٗآخزّٙ، ًِغ٘رات ذلٌد لوٛ بٚطْ٘، ةار اهلتب اهعوٌٚٞ، بريٗت، ط
- 1991  ،َ10/113. 

اهغ٘كاُٛ أذلٌد بّ لوٛ بّ ذلٌده، ةار إسٚا١ اهال اخ اهعزبالٛ، بالريٗت،     ِٙعز: فتض اهقدٙز، -40
 .1/153ت، . ة

 .111ِٙعز: كتاب اهصِالتني، ص -41
 .43/311ِٙعز: تفضري اهتشزٙز ٗاهتِ٘ٙز،  -42
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 .  (43)ُٗقصٕ

رراة باهالذّٙ ٙعوٌالْ٘    ٗ كز اهشرلغالزٜ لِالد تفضالريٖ هلالذٖ ا٬ٙالٞ، رْ اهلل      
اهعاًوني ًّ لوٌا١ اهدٙاُٞ كأْ دعى ًّ ٨ ٙعٌالى غالري لالامل، ٗفٚالٕ اسةرا١ لعالٍٚ      =

باهذّٙ ٙقتِْ٘ اهعوَ٘، ثٍ ٨ ٙقِتْ٘، ٗٙتفِِْ٘ فٚٔا، ثٍ ٙفتِالْ٘ باهالدُٚا، فٔالٍ لِالد اهلل     
دٔوٞ، سٚح دعى اهقاُتني ٍٓ اهعوٌا١، ٗجي٘س رْ ٙزة لوٟ صءٚى اهتغالءٕٚ؛ رٜ: كٌالا   

 .  (44)+ٜ اهعاملْ٘ ٗاجلآوْ٘، كذهم ٨ ٙضتٜ٘ اهقاُتْ٘ ٗاهعاص٨ْ٘ ٙضت٘

ٗاقالع ً٘قالع   =فٔ٘ لوٟ ررٜ ابّ لاعال٘ر:   ی    ی       ی  یرًا ق٘هٕ: 
    ٍ ، (45)+اهتعوٚى هِفٛ ا٨صت٘ا١ بني اهعامل ٗغريٖ، املقص٘ة ًِالٕ تفطالٚى اهعالامل ٗاهعوال

تالأثري ًالا تقالدَ    ٓ٘ اصت٣ِاأل ًض٘ق هءٚالاْ لالدَ   =ٗلوٟ ررٜ ذلٚٛ اهدّٙ اهدرٗٙػ 
 .  (46)+ًّ ق٘ارع ٗسٗادز ا قو٘بٍٔ ٨خت٩أل لق٘هلٍ

 الننوذج الرابع

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ   پ  پ  پ  ڀڀ  ڀ   ڀ  قالالالاي اهلل تعالالالاىل:  

 .  ص22 :طاهشًز ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ

، ٗاهِال٘ر:  (47)+بضطٕ بِ٘ر إهلٛ ٗصلِٚٞ ًّ دٔٞ اهلل ٗرٗح ًِٕ=عزح صدرٖ: 
ةُٜٚ٘ ٗرخالزٜٗ، فاهالدُٜٚ٘ ضالزباْ:    =وٟ اٮبصار، ٗٓ٘ ُ٘لاْ: ٓ٘ اهط١٘ املعني ل

ضزب ًعق٘ي بعني اهءصريٝ، ٗٓ٘ ًا اُتغز ًالّ ا٪ًال٘ر اٮهلٚالٞ كِال٘ر اهعقالى، ُٗال٘ر       
اهقزآْ، ٗذلض٘ظ بعني اهءصز، ٗٓ٘ ًا اُتغز ًّ ا٪دضاَ اهِريٝ كالاهقٌز، ٗاهِذالَ٘،   

 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
ِٙعز: تفضري اهقامسٛ املضالٌٟ ذلاصالّ اهتأٗٙالى، اهقالامسٛ أذلٌالد مجالاي اهالدّٙه ضالءطٕ          -43

د باصى لْٚ٘ اهض٘ة، ًِغ٘رات ذلٌد لوالٛ بٚطالْ٘، ةار   ٗصششٕ ٗخزٵز آٙاتٕ ٗرساةٙجٕ ذلٌ
 .1/414َ،  1997 -ٓال  1111، 1اهلتب اهعوٌٚٞ، بريٗت، ط

اهلغاأل لّ سقا٢ى اهتِشٙى ٗلٚالْ٘ ا٪قاٗٙالى ا ٗدالٖ٘ اهتأٗٙالى، اهشرلغالزٜ أربال٘ اهقاصالٍ         -44
اهقالآزٝ،  ذلٌ٘ة بّ لٌزه، التال بٕ ٗرتب س٘اعٕٚ ذلٌد اهضالعٚد ذلٌالد، امللتءالٞ اهت٘فٚقٚالٞ،     

 .111 - 1/113َ، 4614، 1ط
 .11/351تفضري اهتشزٙز ٗاهتِ٘ٙز،  -45
 .0/197إلزاب اهقزآْ ٗبٚإُ،  -46
 ًعذٍ ًفزةات اهفاظ اهقزآْ، ًاةٝ عزح. -47
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 ، ٗٓ٘ ا ٓذٖ ا٬ٙٞ ًّ اهدُٜٚ٘ املعق٘ي بعني اهءصريٝ.  (48)+ٗاهِريات

رسالدٓا: اهالٚقني،   = پ   پ  پ  پ  ڀٗر٠ٗ اجل٘سٜ رربعٞ رق٘اي ا ق٘هٕ: 
قاهٕ ابّ لءاظ، ٗاهجاُٛ: كتاب اهلل ٙأخذ بٕ ِٗٙتٟٔ إهٚالٕ، قاهالٕ قتالاةٝ، ٗاهجاهالح: اهءٚالاْ،      

 .  (49)+قاهٕ ابّ اهضا٢ب، ٗاهزابع: اهلد٠، قاهٕ ًقاتى

ٗاه٘ٙى: سو٘ي اهغز، ٗاه٘ٙى: احلشْ ٗاهل٩ن ٗاملغالقٞ ًالّ اهعالذاب، ٗاه٘ٙالى:     
اهل٩ن ٙدلٟ بٕ ملّ ٗقع ا ٓولٞ ٙضتشقٔا، ٗٗٙى كوٌٞ لذاب، ٗٓٛ تطوالى لوالٟ   

 .  (50)ٗاٍة ا دٍِٔ، ٗقٚى لوٟ باب ًّ رب٘ابٔا

ٗاهط٩ي: ضد اهلداٙالٞ، ٗٓال٘ اهعالدٗي لالّ اهطزٙالى املضالتقٍٚ، لٌالدًا كالاْ رٗ         
ًا كاْ رَ كجريًا، ًِٕ ًا ٙلْ٘ ا اهعوَ٘ اهِعزٙالٞ، كاهطال٩ي ا ًعزفالٞ اهلل    صًٔ٘ا، ٙضري

ٗٗسداُٚتٕ ًٗعزفالٞ اهِءال٘ٝ، ًِٗالٕ ًالا ٙلالْ٘ ا اهعوالَ٘ اهعٌوٚالٞ، كٌعزفالٞ ا٪سلالاَ          
، ٗٓالال٘ ا ٓالالذٖ ا٬ٙالالٞ ًالالّ اهطالال٩ي اهعٌالالد اه٘اقالالع ا اهعوالالَ٘ اهِعزٙالالٞ، (51)اهغالالزلٚٞ

ٓذا ٧ٙٙدٖ ًا قٚالى فالٌّٚ ُشهالب    ٗٗص  باملءني هغدٝ ٗض٘سٕ ا امل٘ص٘فني بٕ، ٗ
فٍٚٔ ٓذٖ ا٬ٙٞ، فقالد  كالز اه٘اسالدٜ رْ ا٬ٙالٞ ُشهالب ا محالشٝ ٗلوالٛ، ٗربالٛ هلالب          
ٗٗهدٖ، فشٌشٝ ٗلوالٛ ًالّ عالزح اهلل صالدرٖ، ٗربال٘ هلالب ٗر٨ٗةٖ ٓالٍ اهالذّٙ قضالب          

 .  (52)قو٘بٍٔ ًّ  كز اهلل

ٗا ا٬ٙالٞ رربالع اصالالتعارات؛ ا٪ٗىل: اصالتعارٝ عالزح اهصالالدر هٯصال٩َ، هقءالال٘ي      
ى ٓدٜ اٮص٩َ ٗذلءتٕ، ٗاهجاُٚٞ: اصتعارٝ اهِ٘ر هؤدٜ ٗاهت٘فٚى ٗٗضال٘ح احلالى،   اهعق

ٗاهجاهجٞ: اصتعارٝ لوٟ اهتٌل ّ ًّ اهِال٘ر، ٗاهزابعالٞ اصالتعارٝ قضال٘ٝ اهقوالب هقوالٞ تالأثز        

 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
 ُفضٕ، ًاةٝ ُ٘ر. -48
ساة املضري ا لوالٍ اهتفضالري، اجلال٘سٜ أربال٘ اهفالزز مجالاي اهالدّٙ لءالد اهالزمحّه، امللتالب            -49

 .7/173َ،  1917 -ٓال  1167، 1ى، طاٮص٩ًٛ، بريٗت، ةًغ
 ِٙعز: هضاْ اهعزب، ًاةٝ ٗٙى. -50
 ِٙعز: ًعذٍ ًفزةات اهفاظ اهقزآْ، ًاةٝ ضىٵ. -51
ِٙعز: رصءاب اهِشٗي، اه٘اسدٜ أرب٘ احلضّ لوٛ بّ رمحده، دقٚى ٗةراصالٞ كٌالاي بضالُٚ٘ٛ     -52

سغو٘ي، ًِغ٘رات ذلٌد لوٛ بٚطْ٘ هِغز كتب اهضِٞ ٗاجلٌالٞ، ةار اهلتب اهعوٌٚٞ، بالريٗت،  
 .313َ، ص 4661 -ٓال  1144
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 .  (53)اهعقى مبا ٙضد٠ إىل صاسءٕ ًّ اه٘الغ ٗسل٘ٓا

ٌٕٚ، فٔ٘ لوالٟ  ًٗعِٟ ا٬ٙٞ: رفٌّ بضط اهلل صدرٖ ٗرفضشٕ هتقءى اٮص٩َ ٗتعاه
، كٌالّ هالٚط كالذهم ممالّ ضالاقب صالدٗرٍٓ       ٓد٠ ٗبصريٝ ٗٙقني ًّ لِالد اهلل  

ٗقضب قوال٘بٍٔ، فالاحلشْ ٗاهلال٩ن ٗعالدٝ اهعالذاب ٪ٗه٣الم اهالذّٙ غوعالب ٗصالوءب          
 قو٘بٍٔ ًّ مساع اهقزآْ، رٗه٣م ا ض٩ي ٗاضض لّ اهضزاط املضتقٍٚ.  

ٗٓ٘ اصتفٔاَ ٙالزاة بالٕ   ٗاهتغءٕٚ ا ا٬ٙٞ ًِفٛ با٨صتفٔاَ اٮُلارٜ ا أرفٌّه 
 .  (54)ُفٛ املضاٗاٝ ٗاملٌاثوٞ بني امل٧ًّ ٗاهلافز ٗاملٔتدٜ ٗاهطاي

فاملغءٕ ًذك٘ر ا ا٬ٙٞ ٗٓ٘: ًّ عزح اهلل صدرٖ هٯص٩َ فٔ٘ لوٟ ُ٘ر ًالّ  
ربٕ، ٗاملغءٕ بٕ، ٗرةاٝ اهتغءٕٚ ذلذٗفاْ، تقدٙزٌٓا: كٌّ ضاق صدرٖ ٗقضا قوءٕ لالّ  

والٟ كفالزٖ ٗضال٩هٕ، ةي لوٌٌٚٔالا ًالا دالا١ ا ا٬ٙالٞ        قء٘ي اٮص٩َ ٗتعاهٌٕٚ، ٗبقٛ ل
املضالالاٗاٝ، رٗ املٌاثوالالٞ فٚالالٕ، ٓالال٘ رٙطالالًا   اهلزميالالٞ، ٗٗدالالٕ اهغالالءٕ اهالالذٜ ُفالالٟ اهلل  

ذلذٗأل، تقدٙزٖ: ا اهط٩ي ٗاجلٔالى ٗلالدَ اهتٌٚٚالش بالني احلالى ٗاهءاطالى ٗاخلالري        
ٗاهغز، ٗميلّ رْ ٙلْ٘ تقالدٙزٖ: ا اهلالد٠ ٗاهعوالٍ ٗاهتٌٚٚالش بالني احلالى ٗاهءاطالى        

 اخلري ٗاهغز، ٗ هم لوٟ التءار رْ اهتغءٕٚ ًقو٘ب.  ٗ

ٗ كز املفضزْٗ ا تقدٙز ًا ٗقع ً٘قع املغءٕ بٕ، ٗرةاٝ اهتغالءٕٚ احملالذٗفني   
كٌالّ ٨ هطال  هالٕ، فٔال٘ سالزز      =لدٝ رق٘اي ًتقاربٞ فٌٚالا بِٚٔالا: فقالاي اهشرلغالزٜ:     

كٌالالّ طءالالع لوالالٟ قوءالالٕ فوالالٍ ٙٔتالالد    =، ٗقالالاي اهالالزاسٜ: (55)+اهصالالدر قاصالالٛ اهقوالالب 
كٌّ قضا قوءٕ، ٗسزز صدرٖ، بتءدٙى فطزٝ اهلل تعالاىل  =، ٗقاي ا٪ه٘صٛ: (56)+هقض٘تٕ

بض١٘ اختٚارٖ، ٗاصت٘ىل لوٕٚ ظوٌالات اهػالٛ ٗاهطال٩ي، فالألزض لالّ توالم ا٬ٙالات        

 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
 .311 - 43/316ِٙعز: تفضري اهتشزٙز ٗاهتِ٘ٙز،  -53
 .14/414ِٙعز: اهتفضري اه٘صٚط،  -54
 .1/119اهلغاأل،  -55
اهتفضري اهلءري رٗ ًفاتٚض اهػٚب، فدز اهدّٙ اهزاسٜ أذلٌد بّ لٌز بّ احلضنيه، ًِغال٘رات   -56

 -ٓال  1141، 1ذلٌد لوٛ بٚطْ٘ هِغز كتب اهضِٞ ٗاجلٌالٞ، ةار اهلتب اهعوٌٚٞ، بريٗت، ط
4666  ،َ40/431. 
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 .  (57)+باهلوٚٞ، ستٟ ٨ ٙتذكزٓا، ٨ٗ ٙػتٌِٔا

ٗٙطوى اهء٩غْٚ٘ لوٟ ًجى ٓذا اهِ٘ع ًالّ احلالذأل، اصالٍ اٮجيالاس باحلالذأل،      
ا ا٬ٙٞ ًّ قءٚى اهطالزب اهجاهالح ًالّ رضالزب اٮجيالاس عالذأل        ٗٙعتربْٗ احلذأل

رْ دالذأل مجوالٞ ًالّ    =اجلٌى، ٗٓ٘ احلذأل اه٘ارة لوٟ عزٙطٞ اهتفضري، ٗتقزٙالزٖ  
صدر اهل٩َ، ثٍ ٧ٙتٟ ا آخزٖ مبا هٕ تعوى بٕ، فٚلْ٘ ةه٩ًٚ لوٕٚ، ثٍ إُالٕ ٙالزة لوالٛ    

 .  (58)+رٗدٕ ث٩ثٞ، رٗهلا رْ ٙلْ٘ ٗارةًا لوٟ دٔٞ ا٨صتفٔاَ

اصالالت٣ِافٚٞ رفالالاةت ٗلٚالالدًا باهعالالذاب   ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺمجوالالٞ ٗ
اهغدٙد ملّ قضب قو٘بٍٔ ًّ مساع اهقزآْ، ٗقالز٥ ألالّ  كالز اهلله بالد٨ً ًالّ أًالّ       

إ ا قوالب: قضالا قوءالٕ ًالّ  كالز اهلل،      = كز اهلله، ٗاهفزق بٌِٚٔا كٌا ٙق٘ي اهشرلغالزٜ:  
ٗإ ا قوالب: لالّ  كالز اهلل،    فاملعِٟ ًا  كزت، ًّ رْ اهقض٘ٝ ًّ ردى اهذكز ٗبضالءءٕ،  

، ٗالترب ا٪ه٘صٛ رْ اهقالزا١ٝ املتال٘اتزٝ   (59)+فاملعِٟ: غوغ لّ قء٘ي اهذكز ٗدفا لِٕ
٪ْ اهقاصٛ ًّ ردى اهغال١ٛ رعالد تأبٚالًا ًالّ قء٘هالٕ ًالّ اهقاصالٛ لِالٕ بضالءب          =ربوؼ 
 .  (60)+آخز

فٔٛ ًضالتأُفٞ اصالت٣ِافًا بٚاُٚالًا، هءٚالاْ صالءب       ٿ  ٿ  ٿ  ٹرًا مجوٞ 
 .  (62)، رٗ هءٚاْ ساهلٍ(61)فضاة قو٘بٍٔ

 لننوذج اخلامسا

ڑ  ک      ک  ک   ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  قاي اهلل تعاىل: 

 .  ص24 :طاهشًز ڳ           ڱ

اهفعى ٙتقالٛ: ًالّ اه٘قاٙالٞ، ٗٓالٛ سفالغ اهغال١ٛ ممالا ٧ٙ ٙالٕ ٗٙطالزٖ، ٗٙتقالٛ           
 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال

 .14/410رٗح املعاُٛ،  -57
 .4/475، ِٗٙعز: املجى اهضا٢ز: 419 - 411كتاب اهطزاس، ص -58
 .1/119اهلغاأل،  -59
 .417 - 14/410رٗح املعاُٛ،  -60
 .43/313ِٙعز: تفضري اهتشزٙز ٗاهتِ٘ٙز،  -61
 .1/450ِٙعز: تفضري املزاغال،  -62
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 .  (63)ب٘دٕٔ؛ رٜ: جيعوٕ ٗقاٙٞ هِفضٕ

، ٗإضالافٞ صال١٘ إىل اهعالذاب، ًالّ     (64)ٗص١٘ اهعالذاب: رعالزٖ ٗرعالدٖ ٗرفععالٕ    
 إضافٞ اهصفٞ إىل امل٘ص٘أل.  

ٗا ا٨تقا١ باه٘دٕ، ٗٗص  اهعذاب باهض١٘، ةهٚالى لوالٟ ٓال٘ي ٙالَ٘ اهقٚاًالٞ،      
ٗعدٝ لذابٕ، ٗفعالتٕ، ٗلدَ اهقالدرٝ لوالٟ اه٘قاٙالٞ ًِالٕ، ٗقالد اختوال  املتالأٗهْ٘ ا        

 هالم ملالا    خيز لوٟ ٗدٔالٕ ا اهِالار، ٗقاهالب فزقالٞ:    =ا٨تقا١ باه٘دٕ، فقاي دلآد: 
رٜٗ رْ اهلافز ٙوقٟ ا اهِار ًلت٘فًا، ًزب٘طٞ ٙداٖ إىل ردوٕٚ ًع لِقٕ ٗٙلب لوالٟ  
ٗدٕٔ، فوٚط هٕ ع١ٛ ٙتقٛ بٕ إ٨ ٗدٕٔ، ٗقاهب فزقٞ: املعِٟ صفٞ كجالزٝ ًالا ِٙالاهلٍ    
ًّ اهعذاب، ٗ هم رُٕ ٙتقٕٚ ظٌٚع د٘ارسالٕ، ٨ٗ ٙالشاي اهعالذاب ٙتشٙالد ستالٟ ٙتقٚالٕ       

ٗفٕٚ س٘اصٕ، فت ا بوالؼ بالٕ اهعالذاب إىل ٓالذٖ اهػاٙالٞ       ب٘دٕٔ اهذٜ ٓ٘ رعزأل د٘ارسٕ
، ٗقٚى ا٨تقا١ باه٘دٕ كِاٙالٞ لالّ لالدَ اه٘قاٙالٞ لوالٟ      (65)+ظٔز رُٕ ٨ ًتذاٗس بعدٓا

 .  (66)طزٙقٞ اهتٔلٍ رٗ اهتٌوٚض، ٗٓذا ًّ إثءات اهغ١ٛ مبا ٙغءٕ ُفٕٚ

ًٗعِٟ ا٬ٙٞ: رفٌّ ٨ جيد ًا ٙتقٛ بٕ عدٝ اهعالذاب ٗفعالتالٕ لِالد ًالا ٙلالب      
ر دٍِٔ، غري رعزأل رلطا١ دضٌٕ، ٗركجزٓا سضاصٚٞ ٗتأملًا ًّ اهعذاب، ٗقالد  ا ُا

غو ب ٙداٖ إىل ردوٕٚ ًع لِقٕ، كٌّ هٚط كالذهم ممالّ رًالّ اهعالذاب، لِالدٓا ٙقالاي       
 هوٌعذبني:  ٗق٘ا دشا١ ًا كضءتٍ ا اهدُٚا ًّ رلٌاي اهلفز ٗاهعوٍ ٗاهعصٚاْ.  

   ٜ ٙالالزاة بالالٕ اهِفالالٛ ا   ٗاهتغالالءٕٚ ا ا٬ٙالالٞ ًِفالالٛ با٨صالالتفٔاَ اٮُلالالارٜ اهالالذ
ٗ هم هِفٛ املضاٗاٝ بني ًّ ٙوقٟ بالٕ ا اهِالار ٙالَ٘ اهقٚاًالٞ ًٗالّ رًالّ        ،(67)أرفٌّه

 اهعذاب.  

 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
 ِٙعز: ًعذٍ ًفزةات رهفاظ اهقزآْ، ًاةٝ ٗقٟ. -63
اهلفالٜ٘ أابال٘ اهءقالا١ اٙال٘ب بالّ      ِٙعز: اهلوٚات، ًعذٍ ا املصالطوشات ٗاهفالزٗق اهوػ٘ٙالٞ،     -64

 -ٓال  1119، 4ً٘صٟه، دقٚى لدُاْ ةرٗٙػ، ٗذلٌد املصزٜ، ٧ًصضٞ اهزصاهٞ، بريٗت، ط
 .519، 563َ، ص 1991

 .1/541احملزر اه٘دٚش،  -65
 .43/393ِٙعز: تفضري اهتشزٙز ٗاهتِ٘ٙز،  -66
 .4/410اهتفضري اه٘صٚط،  -67
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فاملغءٕ ٓ٘ ًّ ٙتقٛ ب٘دٔالٕ صال١٘ اهعالذاب ٙالَ٘ اهقٚاًالٞ، ٗاملغالءٕ بالٕ، ٗرةاٝ        
اهتغءٕٚ ذلذٗفاْ، تقدٙزٌٓا: كٌّ اصتءغز ٗدٕٔ بدخ٘ي اجلِٞ ٗاهِذالاٝ ًالّ لالذاب    

املضاٗاٝ رٗ املغابٔٞ فٚالٕ،   اهِار، ةي لوٌٚٔا صٚاق ا٬ٙٞ، ٗٗدٕ اهغءٕ اهذٜ ُفٟ اهلل 
 شهٞ ٗسضّ اهج٘اب.  ٓ٘ رٙطًا ذلذٗأل، تقدٙزٖ: ا رفعٞ املِ

ًغالالعز بتععالالٍٚ  =اهوالالذّٙ ميالالج٩ْ املضالالِد   ،ٗسالالذأل املغالالءٕ، ٗرةاٝ اهتغالالءٕٚ 
احملذٗأل، ٗرُٕ ركزَ لوٟ اهلل ًّ رْ ٙذكز ا ًقابوٞ ٓذا اهغقٛ، ٗفٕٚ رٙطًا اهقصالد  
إىل رْ ٙتذٕ اهلٍ كوٕ إىل املذك٘ر اهذٜ ٙتقٛ ب٘دٕٔ صال١٘ اهعالذاب، هٌٚتوال٤ اهقوالب     

طا٢ػ ٨ ٙدرٜ كٚ  ٙدرر اهعذاب لّ ُفضٕ، فٔ٘ ٙتقالٛ  بص٘رتٕ، ٗٓ٘ ا اهِار فشع 
ب٘دٕٔ، ٗاه٘دٕ تض٦ٖ٘ اهِار، ٗاهذٜ فٕٚ ُءطٞ ًّ ُفط ٗلقى، ٙتقٛ ٗدٕٔ ًالّ اهِالار،   

 .  (68)+٨ٗ ٙتقٛ ب٘دٕٔ اهِار

ٗقد  كز املفضزْٗ ا تقدٙز احملذٗأل، اهذٜ ميجى املغءٕ بٕ، ٗرةاٝ اهتغالءٕٚ  
كٌّ ٓ٘ آًّ ٨ ٙع ٙالٕ ًلالزٖٗ، ٨ٗ   =ًِٔا:  احملذٗفني، رق٘ا٨ً ًتقاربٞ ا املعِٟ،

كٌّ ٓ٘ آًالّ ٙالأتٛ ٙالَ٘ اهقٚاًالٞ     =ًِٗٔا:  (69)+بتاز إىل ا٨تقا١ ب٘دٕ ًّ اه٘دٖ٘
كٌالّ ٓال٘ آًالّ ٨ ٙع ٙالٕ     =، ًِٗٔا رٙطًا: (70)+آًًِا ًط٣ًٌِا بعٚدًا لّ اهِار ٗصعريٓا

 ًالّ  ع١ٛ ًّ املداٗأل رٗ امللزٖٗ، ٨ٗ بتاز إىل اتقا١ املداٗأل، بى ٓال٘ صالامل  
 .  (71)+كى ص١٘، ًط٣ٌّ ا دِٞ اهلل

ٓال٘ تٔلالٍ ٗاصالتٔشا١ مبالّ ظوٌال٘ا       گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳڱٗق٘هٕ: 
 .  (73)، رٗ ٓ٘ تءلٚب ٗت٘بٚذ هلٍ(72)رُفضٍٔ باهغزن ٗاملعاصٛ

 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
ٍ املعاُٛ، ذلٌالد ذلٌالد ربال٘ ً٘صالٟ، ًلتءالٞ      خصا٢إ اه اكٚب، ةراصٞ دوٚوٚٞ ملضا٢ى لو -68

 .470َ، ص 4660 -ٓال  1147، 7ٗٓءٞ، اهقآزٝ، ط
 .7/454تفضري ربٛ اهضع٘ة،  -69
 .14/410اهتفضري اه٘صٚط،  -70
اهتفضري املِري ا اهعقٚدٝ ٗاهغزٙعٞ ٗاملِٔر، ةار اهفلز، ةًغى، ةار اهفلز املعاصز، بالريٗت،   -71

 .43/416َ،  1991 -ٓال  1111إلاةٝ طءع، 
 .1/457ِٙعز: تفضري املزاغٛ،  -72
 .43/414ِٙعز: اهتفضري املِري،  -73
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ٗاهتعءري لٌا ٓ٘ ٗاقالع ا املضالتقءى بصالٚػٞ املاضالٛ، ٓال٘ هتشقالى ٗق٘لالٕ،        
ٗاهذٗق ٗٓ٘ إسضاظ اهوضاْ، ًضالتعار ٮسضالاظ ظالآز اجلضالٍ، ٗدعالى املالذٗق       
ُفط ًا كاُ٘ا ٙلضءْ٘، بد٨ً ًّ دشا١ ًا اكتضءٖ٘ ا اهدُٚا ًالّ اهغالزن ٗاملعاصالٛ،    

 .  (74)تعذٙءٍٔ ًءاهػٞ تغري إىل رْ اجلشا١ ٗفى رلٌاهلٍ، ٗرْ اهلل لاةي ا

 الننوذج السادس

 ۅ  ۅ   ۉ   ۉ  ې          ې  ې  ېى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئقاي اهلل تعالاىل:  
 .  ص33 :طاهزلد

ق٘هٕ أرفٌّه ٓ٘ ٗاسد ًّ اه٘دٖ٘ اهج٩ثٞ اه  ٗرة لوٚٔالا ا سالى اهلل تعالاىل    
 .  (75)ا اهقزآْ اهلزٍٙ، ٗٓ٘ ِٓا هوشفغ ٗاهزلاٙٞ

هوغ١ٛ، ٗٓ٘ املزالاٝ هوغ١ٛ ٗاحلفالغ هالٕ، ًٗعِالٟ    ٗاهقٚاَ ا ا٬ٙٞ، ًّ اهقٚاَ 
قا٢ٍ لوٟ كى ُفط: سافغ هلا؛ رٜ: اهقا٢ٍ احلافغ هلى ُفالط، ٗاملعطالٛ هلالا ًالا بالٕ      

ۅ  ۅ   ۉ   ۉ  ې          ې  ې  ، ٗقاي اهءػالٜ٘ ا بٚالاْ ًعِالٟ ق٘هالٕ تعالاىل:      (76)ق٘أًا

 .  (77)+رٜ: سافعٔا ٗراسقٔا ٗلامل بٔا ٗدلاسٙٔا مبا لٌوب=؛ ې

عِٟ ا ٓالذا اهغالطز ًالّ ا٬ٙالٞ: رفٌالّ ٓال٘ خالاهى كالى ُفالط ٗسافعٔالا           ٗامل
ٗرالٚٔا، ٗلامل بأس٘اهلا ٗرلٌاهلا، ًٗآخذٓا مبا دِب، ًٗجٚءٔا مبا رسضالِب، كٌالّ   
هٚط كذهم مما ٨ س٘ي هٕ ٨ٗ قال٘ٝ، ٨ٗ ُفالع ٨ٗ ضالز، ٗرعالزكتٌٍ٘ٓ ًالع اهلل ا      

ٍ، هتتطالض صالفآتلٍ   ا٪ه٘ٓٚٞ ٗاهعءاةٝ، قى مسٍ٘ٓ بأمسا٢ٍٔ رٗ رٗصافٍٔ رٗ رفعاهل
 ٗض٩هلٍ.  

ٗاهتغءٕٚ ا ا٬ٙٞ ًِفٛ با٨صتفٔاَ اٮُلارٜ ا أرفٌّه ٗٓ٘ اصتفٔاَ إُلالارٜ  
، ٗ هالم هِفالٛ   (78)مبعِٟ اهِفٛ، ٗإةخاي اهفا١ قٚى هت٘دٕٚ اٮُلار إىل تٍ٘ٓ املٌاثوٞ

 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
 .43/391ِٙعز: تفضري اهتشزٙز ٗاهتِ٘ٙز،  -74
 .4/17ِٙعز: بصا٢ز  ٜٗ اهتٌٚٚش،  -75
 ِٙعز: ًعذٍ ًفزةات اهفاظ اهقزآْ، ًاةٝ قَ٘. -76
 .3/41تفضري اهءػٜ٘،  -77
 .7/151ِٙعز: رٗح املعاُٛ،  -78
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اهعامل بأس٘اي اهِف٘ظ، ٗبني توالم   -دىٵ ٗل٩-، رٗ املٌاثوٞ بني اخلاهى (79)اهتض٘ٙٞ
ا٪صِاَ اه  رعزك٘ٓا ًع اهلل ا اهعءاةٝ، ٗٓٛ ٨ تضالٌع ٨ٗ تءصالز، ٨ٗ تِفالع ٨ٗ    

 .  (80)تطز

فاملغءٕ ًذك٘ر ٗٓ٘: ًّ ٓ٘ قا٢ٍ لوٟ كى ُفالط مبالا كضالءب، ٗاملغالءٕ بالٕ،      
ٗرةاٝ اهتغءٕٚ ذلذٗفاْ، تقالدٙزٌٓا: كٌالّ ٨ قالدرٝ هالٕ لوالٟ اهقٚالاَ بالأٜ فعالى ممالّ          

ٖ ًع اهلل ا اهعءاةٝ، ةيٵ لوٌٚٔا ًا دا١ ا ٓذا اهغطز ًّ ا٬ٙٞ، ٗٗدالٕ اهغالءٕ   رعزك٘
املضاٗاٝ، رٗ املٌاثوٞ فٕٚ، ٓ٘ رٙطًا ذلالذٗأل، تقالدٙزٖ: ا اهعذالش     اهذٜ ُفٟ اهلل 

ٗلدَ اهقدرٝ لوٟ اهِفع ٗاهطز، فٔذا املعِٟ ٓ٘ ا٪لزأل ٗا٪خإ باملغالءٕ بالٕ، رًالا    
 هالم بالاهِعز إىل ًالا كالاْ ٙدلٚالٕ املغالزكْ٘ لوالٟ        ا ساي التءار اهتغءٕٚ ًقو٘بًا، ٗ

صءٚى املءاهػٞ بغأْ ا٪صِاَ اه  ٙعءدُٗٔا، فالتْ تقالدٙز اه٘دالٕ: ٓال٘ ا اهقٚالاَ لوالٟ       
 ع٧ْٗ اخلوى ٗاهقدرٝ لوٟ اهِفع ٗاهطز.  

ٗٵهْ٘ لالالدٝ رقالال٘اي ًتقاربالالٞ ا تقالالدٙز احملالالذٗأل، فقٚالالى:      ٗقالالد  كالالز املتالالأ
، ٨ٗ تعقى، ٨ٗ متوم ُفعالًا ٪ُفضالٔا   كا٪صِاَ اه  ٙعءدُٗٔا ٨ تضٌع، ٨ٗ تءصز=

كٌالّ ٙٚالالأظ  =، ٗقٚالى:  (81)+٨ٗ هعابالدٙٔا، ٨ٗ كغال  ضالز لِٔالا ٨ٗ لالالّ لابالدٙٔا     
كٌالّ ٨ بفالغ ٨ٗ   =، ٗقٚى رٙطًا: (82)+كذهم ًّ عزكا٢ٍٔ اه  ٨ تطز ٨ٗ تِفع

 .  (83)+ٙزسق ٨ٗ ٙعوٍ ٨ٗ جيشٜ ٗٓ٘ ا٪صِاَ

، (84)استذادًا لوٟ املغزكني ا إعزاكٍٔ بالاهلل  ۅ  ۅ   ۉٗميجى ق٘هٕ: 
ٗلدي لّ اصٍ اجل٩هالٞ إىل امل٘صال٘ي، ٪ْ ا اهصالوٞ ةهال٩ًٚ لوالٟ اُتفالا١ املضالاٗاٝ        
ٗختط٣ٞ هولفار ا إعزاكٍٔ ا٪ه٘ٓٚالٞ هلل تعالاىل، ُٗالدا١ لوالٟ غءالاٗتٍٔ ٗاهتعالزٙص       

 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
 .13/119ِٙعز: تفضري اهتشزٙز ٗاهتِ٘ٙز،  -79
 .7/110ِٙعز: اهتفضري اه٘صٚط،  -80
 .4/704تفضري اهقزآْ اهععٍٚ،  -81
اهءشز احملٚط ا اهتفضري، رب٘ سٚاْ ا٪ُدهضٛ أذلٌد بّ ٙ٘ص ه، ةراصالٞ ٗدقٚالى ٗتعوٚالى     -82

ٗاجلٌالٞ، لاةي رمحد لءد امل٘د٘ة ٗرخزّٙ، ًِغ٘رات ذلٌد لوٛ بٚطْ٘ هِغز كتب اهضِٞ 
 .5/311َ، 4661 -ٓال 1144، 1ةار اهلتب اهعوٌٚٞ، بريٗت، ط

 .3/31رٙضز اهتفاصري،  -83
 .4/541ِٙعز: اهلغاأل،  -84
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 .  (85)بٍٔ

ملعالالاةي ٗقالالد سالالذأل املغالالءٕ بالالٕ، ٗرةاٝ اهتغالالءٕٚ، رٗ اخلالالرب رٗ املضالالِد، رٗ ا   
تصزبًا ا اهت٘بٚذ ٗاهشراٙٞ لوالٍٚٔ، لوالٟ اهقٚالاظ اهفاصالد هفقالد اجلٔالٞ اجلاًعالٞ        =

 رٗ ا٪ٗي: هٚضالالتلٌوٕ املداطالالب،=، ٗتالالزن اهتصالالزٙض ِٓالالا دالالا١ ٪ًالالزّٙ: (86)+هلٌالالا
 اخلالاهى  بالاهلل  ٗاملقارُالٞ  اهذكز عزكا٢ٍٔ اصتشقاق هعدَ: بِفضٕ، اهجاُٛ املتدبٵز اهقار٥

 .  (87)+كضءب مبا ُفط كىٵ لوٟ قا٢ٍ ٓ٘ اهذٜ احللٍٚ،

اصت٣ِافٚٞ ةهب لوالٟ اخلالرب احملالذٗأل، ٗاٮخءالار      ى   ائ  ائٗمجوٞ 
 سٙالاةٝ =، قصالد ًِالٕ   (88)لّ ص١٘ صِٚعٍٔ ا اٮعزان ًع اهلل ًا ٨ ٙصوض ه٫ه٘ٓٚالٞ 

 .  (89)+ٗلق٘هلٍ رفلارٍٓ ٗتضفٕٚ ت٘بٚدٍٔ،

ٗا ٓالالذا =فاملقصالال٘ة بالالٕ طوالالب تعالالٚني سقٚقالالتٍٔ  ەئ  ەئرًالالا ق٘هالالٕ: 
هلٍ ٗت٘بٚذ؛ ٪ُٕ إمنا ٙقاي ٓلذا ا اهغ١ٛ املضالتشقز اهالذٜ ٨ ٙضالتشى رْ    تءلٚب 

ٙوتفب إهٕٚ، فٚقاي هٕ مسٕ إْ ع٣ب، مبعِٟ رُٕ رسقز ًالّ رْ ٙضالٌٟ، ٗقٚالى املعِالٟ     
ٗا ٓالى ٓالٛ رٓالى       صفٍ٘ٓ، ٗبِٚ٘ا رٗصافٍٔ، مبا ٙضتشقْ٘ ٗٙضتأٓوْ٘ بٕ، ثالٍ اُعالز

 .  (90)+فٚلْ٘  هم تٔدٙدًا هلٍا تشلٌْ٘، ٪ْ تعءد، ٗقٚى املعِٟ مسٍ٘ٓ با٬هلٞ كٌ

ٗلوٟ اهعٌَ٘، فتْ ا٬ٙٞ مبذٌؤا، ٗإْ ةهب لوٟ ُفالٛ املٌاثوالٞ، رٗ املضالاٗاٝ    
ٗبني ًّ رعالزكٖ٘ ًعالٕ ا اهعءالاةٝ ٗا٪ه٘ٓٚالٞ، فٔالٛ       -دىٵ ٗل٩- بني اخلاهى اهقاةر

ا اه٘قب ُفضٕ دٌى ا طٚاتٔا ًعاُٛ احلذاز، ٗاهتعذالب، ٗاهتءلٚالب، ٗاهتال٘بٚذ،    
 ٗاهتٔدٙد.  

خريًا، ًّٗ خ٩ي ٓذا اهغالزح ٗاهت٘ضالٚض، فتُالٕ ميلالّ هِالا رْ ُودالإ رٓالٍ        ر
 اهِتا٢ر اه  مت اهت٘صى إهٚٔا ا اهِقاط اهتاهٚٞ:  

 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
 .13/156ِٙعز: تفضري اهتشزٙز ٗاهتِ٘ٙز،  -85
 .1/161إلزاب اهقزآْ ٗبٚإُ،  -86
 .1/164اهء٩غٞ اهعزبٚٞ،  -87
 .5/311ِٙعز: اهءشز احملٚط ا اهتفضري،  -88
 .7/110اهتفضري اه٘صٚط،  -89
 .5/165ت، . فتض اهءٚاْ ا ًقاصد اهقزآْ، صدٙى سضّ خاْ، ةار اهفلز اهعزبٛ، اهقآزٝ، ة -90
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اهتغءٕٚ املقدٵر، ٓ٘ اهتغءٕٚ اهءوٚؼ اهذٜ تزن فٕٚ  كز املغءٕ بٕ ًالع ة٨هالٞ اهلال٩َ     .7
 لوٕٚ.  

صالو٘ب ًالّ   اهتغءٕٚ املقدٵر بصٚػتٕ اهال  دالا١ لوٚٔالا ا اهقالزآْ اهلالزٍٙ، ٓال٘ ر       .2
اهتغءٕٚ ٨ ٗد٘ة هٕ ا ك٩َ اهعزب، فٔ٘ ًّ خصا٢إ هػٞ اهقزآْ، ٗٗدالٕ ًالّ   
ٗدٖ٘ ب٩غتٕ، ٗٓذا ٧ٙكد إلذاس اهقزآْ، ٗلدَ قدرٝ اهءغالز لوالٟ اٮتٚالاْ مبجالى     

 دش١ ٙضري ًِٕ.  

ٙغ ط ا اهتغءٕٚ املقدٵر ٗد٘ة ةهٚى ٙالدي لوالٟ احملالذٗأل، صال٘ا١  كالز ٓالذا        .3
 اهدهٚى رَ فٍٔ ًّ خ٩ي اهضٚاق.  

لدَ لِاٙٞ اهء٩غٚني بٔذا اهِ٘ع ًّ اهتغءٕٚ، ص٘ا١ ًّ سٚح لدَ ٗضع ًصالطوض   .4
هٕ ميٚشٖ لّ بقٚالٞ رُال٘اع اهتغالءٕٚ، رٗ لالدَ ٗضالع تعزٙال  هالٕ ٙ٘ضالض ًعاملالٕ          
ٗبدة رركإُ، رٗ ًّ سٚح ةراصٞ منا دالٕ، ٗدوٚوالٔا، ٗا٨صتغالٔاة بٔالا، لوالٟ      

تالءط لِالدٍٓ   رصاظ ًا فٚٔا ًّ تغءٕٚ، ٗهٚط لوٟ رصاظ آخز، رمبالا هلُ٘الٕ اه  
بذأل املغالءٕ بالٕ ٗٙزًالش    =با٨صتعارٝ امللِٚٞ، هوفارق اهدقٚى بٌِٚٔا؛ ٪ْ فٚٔا 

 .  (91)+إهٕٚ بغ١ٛ ًّ ه٘اسًٕ

إْ اهتغءٕٚ املقدر ا اهٌِا ز اهقزآُٚٞ املدرٗصالٞ، ٓال٘ تغالءٕٚ ًِفالٛ با٨صالتفٔاَ       .5
 اٮُلارٜ اهذٜ تقدًٕ، ٗ هم هِفٛ املضاٗاٝ، رٗ املٌاثوٞ بني رًزّٙ.  

ٗمبا رْ اهتغءٕٚ املقدٵر ا ٓذٖ اهٌِا ز اهقزآُٚالٞ ًِفالٛ، لوٚالٕ فالتْ ٗدالٕ اهغالءٕ        .6
ٙلْ٘ رٙطًا ًِفًٚا؛ رٜ: رُٕ ٙلْ٘ ا ًعِٟ رٗ ٗص  ٨ ٙتضا٠ٗ رٗ ٙتغالابٕ فٚالٕ   

 املغءٕ ًع املغءٕ بٕ.  

جي٘س ا اهتغءٕٚ املقدٵر تغءٕٚ ا٪ةُالٟ بالا٪لوٟ، رٗ اهعلالط؛ رٜ: جيال٘س تغالءٕٚ       .7
املضالالاٗاٝ رٗ  التءالالار رْ ٗدالالٕ اهغالالءٕ اهالالذٜ ُفالالٟ اهلل  ا٪لوالالٟ بالالا٪ةُٟ، لوالالٟ

 املغابٔٞ فٕٚ، ٓ٘ صفٞ  َ، رٗ لوٟ التءار رْ اهتغءٕٚ ًقو٘ب.  

 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
اهء٩غٞ اهعزبٚٞ ا ث٘بٔا اجلدٙد، لوٍ اهءٚاْ، بلزٜ عٚذ رًني، ةار اهعوالٍ هو٩ٌٙالني، بالريٗت،     -91

 .169َ، ص1995، 5ط
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املغءٕ بٕ، ٗرةاٝ اهتغالءٕٚ املقالدٵراْ ا اهتغالءٚٔات املدرٗصالٞ، ٌٓالا ًالّ اهِاسٚالٞ         .8
 .  (92)اٮلزابٚٞ، خرب ًقدٵر ملّ امل٘ص٘هٞ اه٘اقعٞ ا ذلى رفع ًءتدر

ملفضزّٙ إىل ًا ا ٓذٖ اهٌِا ز ًّ تغءٕٚ ًقالدٵر، رثِالا١ عالزسٍٔ    لدَ اهتفات ا .9
 ٗدوٚؤٍ هلا، ٗ هم لوٟ اهزغٍ ًّ ٗض٘ح اهتغءٕٚ ا تقدٙزاتٍٔ هوٌشذٗأل.  

ًّ رغزاض اهتغءٕٚ املقدٵر، إعزان املتوقٛ ا بِالا١ اهصال٘رٝ اهتغالءٚٔٚٞ، ٗعالشذ      .71
٘صالال٘ي إىل  ِٓالالٕ، ٗاصالالتجارٝ طاقتالالٕ اهفلزٙالالٞ، ٗسجالالٕ لوالالٟ اهتأًالالى ٗاهتالالدبٵز، ٗاه 

 املطو٘ب ًّ خ٩ي اهد٢٨ى ٗاهغ٘آد.  

ًّ رغزاض اهتغءٕٚ املقدٵر كٌا دا١ ا اهٌِا ز اهقزآُٚالٞ، املقارُالٞ بالني رًالزّٙ      .77
بأصو٘ب ٙػوب لوٕٚ طالابع ا٨صالتفٔاَ اٮُلالارٜ اهالذٜ سالذأل ًِالٕ اخلالرب؛ رٜ:        
 املغءٕ بٕ ٗرةاٝ اهتغءٕٚ، هد٨هٞ صٚاق اهل٩َ لوٌٚٔا، كٛ ٙدرن املتوقالٛ ًالا بالني   

 ا٪ًزّٙ ًّ فزق.  

ًّ ٓدٜ اهقزآْ اهلزٍٙ ٗلعٌتٕ، رُٕ ٙفضض اواي رًاَ اهعقى هوتالدبٵز ٗاهتأًالى    .72
بأعٚا١ تطوالب اهالتفلري ٗا٨صالتِءاط، كالٛ ٙتِءالٕ      =ٗاصتد٩ص اهِتا٢ر، فٔ٘ ٙأتٛ 

اٮُضاْ إىل رُٕ ٙضتقءى ك٩َ رب سلٍٚ، ٗلوٚالٕ رْ ٙءشالح فٚالٕ، ٗهالذهم ٙقال٘ي      
٘ٵرٗا أ :صٚدُا لءد اهلل بّ ًضع٘ة  ه؛ رٜ: رثريٖٗ، كٛ تلغالف٘ا ًالا فٚالٕ    اهقزآْث

، فتْ رخطأ اوتٔالد فوالٕ ردالز ٗاسالد، ٗإْ رصالاب فوالٕ ردالزاْ،        (93)+ًّ كِ٘س
 ٗاهلل امل٘فى إىل ًا فٕٚ اهص٘اب.  

  

 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
 .561، 560، 190، 0/405، 1/166، 3/163ِٙعز: إلزاب اهقزآْ ٗبٚإُ،  -92
ت، . تفضالالري اهغالالعزاٜٗ، ذلٌالالد ًتالال٘هٛ اهغالالعزاٜٗ، رخءالالار اهٚالالَ٘، قطالالاع اهجقافالالٞ، ًصالالز، ة   -93

14/7350. 
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 راجعاملصادر وامل

   .بزٗاٙٞ سفإ لّ لاصٍ ،كتاب اهلل اهعشٙش، اهقزآْ اهلزٍٙ

رصءاب اهِشٗي، اه٘اسدٜ أرب٘ احلضّ لوٛ بّ رمحالده، دقٚالى ٗةراصالٞ كٌالاي      .7
بضُٚ٘ٛ سغو٘ي، ًِغ٘رات ذلٌد لوٛ بٚطْ٘ هِغز كتب اهضالِٞ ٗاجلٌالالٞ، ةار   

 َ.   2117 -ٓال  7422اهلتب اهعوٌٚٞ، بريٗت، 

اٮعارات ٗاهتِءٚٔات ا لوَ٘ اهء٩غٞ، اجلزداُٛ أذلٌد بّ لوٛ بالّ ذلٌالده،    .2
 َ.   7997 -ٓال  7478سضني، ًلتءٞ ا٬ةاب، اهقآزٝ،  دقٚى لءداهقاةر

إلزاب اهقزآْ ٗبٚإُ، ذلٚٛ اهدّٙ اهالدرٗٙػ، اهٌٚاًالٞ هوطءالالٞ ٗاهِغالز ةار ابالّ       .3
 َ.   2117 -ٓال  7422، 8كجري هوطءالٞ ٗاهِغز، ةًغى، بريٗت، ط

رٙضز اهتفاصري هل٩َ اهعوالٛ اهلالءري، ربال٘ بلالز دالابز اجلشا٢الزٜ، ًلتءالٞ اهعوالَ٘          .4
 -ٓالال   7476، 7املدِٙٞ املِ٘رٝ، ت٘سٙع ةار اهلتب اهعوٌٚٞ، بالريٗت، ط ٗاحللٍ، 

7995   .َ 

اٮٙطاح ا لوَ٘ اهء٩غٞ، اهقالشٗٙال أدال٩ي اهالدّٙ ذلٌالد بالّ لءالداهزمحّه،        .5
 -ٓالالال 7476، 7دقٚالالى ٗةراصالالٞ لءالالداهقاةر سضالالني، ًلتءالالٞ ا٬ةاب، اهقالالآزٝ، ط

7996.َ   

ٌالد بالّ ٙ٘صال ه، ةراصالٞ     اهءشز احملٚط ا اهتفضري، ربال٘ سٚالاْ ا٪ُدهضالٛ أذل    .6
ٗدقٚى ٗتعوٚى لاةي رمحد لءد امل٘د٘ة ٗآخالزّٙ، ًِغال٘رات ذلٌالد لوالٛ     

ٓالال  7422، 7بٚطْ٘ هِغز كتب اهضِٞ ٗاجلٌالٞ، ةار اهلتب اهعوٌٚٞ، بالريٗت، ط 
- 2117  .َ 

بصا٢ز  ٜٗ اهتٌٚٚش ا هطالا٢  اهلتالاب اهعشٙالش، اهفالريٗس آبالاةٜ أدلالد اهالدّٙ         .7
 ت.  . اهِذار، امللتءٞ اهعوٌٚٞ، بريٗت، ة ذلٌد بّ ٙعق٘به، دقٚى ذلٌد لوٛ

اهء٩غٞ اهعزبٚالٞ ا ث٘بٔالا اجلدٙالد، لوالٍ اهءٚالاْ، بلالزٜ عالٚذ رًالني، ةار اهعوالٍ           .8
 َ.  7995، 5هو٩ٌٙني، بريٗت، ط

اهء٩غٞ اهعزبٚٞ، لءداهزمحّ بّ سضّ سءِلٞ املٚداُٛ، ةار اهقوالٍ، ةًغالى، اهالدار     .9
 َ.  7996 -ٓال  7476، 7اهغاًٚٞ، بريٗت، ط

تالالاز اهعالالزٗظ ًالالّ دالال٘آز اهقالالاً٘ظ، اهشبٚالالدٜ أذلٌالالد ًزتطالالٟ احلضالالٚاله،  .71
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دقٚى لءداهفتاح احلو٘، رادعٕ ًصالطفٟ سذالاسٜ، ًطءعالٞ سلً٘الٞ اهل٘ٙالب،      
 َ.   7986 -ٓال  7416اهل٘ٙب، 

الا اهقالزآْ اهلالزٍٙ، ربال٘      .77 تفضري ربٛ اهضع٘ة املضٌٟ إرعاة اهعقى اهضوٍٚ إىل ًشٙا
      ٟ ه ةار إسٚالا١ اهال اخ اهعزبالٛ،    اهضع٘ة أاهعٌالاة ذلٌالد بالّ ذلٌالد بالّ ًصالطف

 َ.   7994 -ٓال  7474، 4بريٗت، ط
تفضالالري اهءػالالٜ٘ املضالالٌٟ ًعالالامل اهتِشٙالالى، اهءػالالٜ٘ أربالال٘ ذلٌالالد احلضالالني بالالّ    .72

ًضع٘ةه، إلداة ٗدقٚى خاهد لءداهزمحّ اهعم. ًٗالزٗاْ صال٘ار، ةار املعزفالٞ،    
 َ.   7995 -ٓال 7475، 4بريٗت، ط

ار اهتأٗٙالى، اهءٚطالاٜٗ أُاصالز    تفضري اهءٚطالاٜٗ املضالٌٟ رُال٘ار اهتِشٙالى ٗرصالز      .73
 -ٓالالال  7418، 7وٌٚالالٞ، بالالريٗت، طاهالالدّٙ ربالال٘ صالالعٚد لءالالد اهلله، ةار اهلتالالب اهع 

7988.َ   
تفضالالري اهتشزٙالالز ٗاهتِالال٘ٙز، ذلٌالالد اهطالالآز بالالّ لاعالال٘ر، ةار صالالشِْ٘ هوِغالالز    .74

   ت.. ٗاهت٘سٙع، تُ٘ط، ة
 7427، 2اهتفضري احلدٙح، ذلٌد لشٝ ةرٗسٝ، ةار اهػزب اٮص٩ًٛ، بالريٗت، ط  .75

 َ.   2111 - ٓال

تفضري اخلاسْ املضٌٟ هءاب اهتأٗٙى ا ًعاُٛ اهتِشٙالى، اخلالاسْ ألال١٩ اهالدّٙ      .76
لوالٛ بالّ ذلٌالده، ضالءطٕ ٗصالششٕ لءالد اهضال٩َ ذلٌالد عالآني، ةار اهلتالالب          

 َ.   7995 -ٓال  7475، 7اهعوٌٚٞ، بريٗت، ط

. تفضري اهغعزاٜٗ، ذلٌد ًت٘هٛ اهغعزاٜٗ، رخءار اهَٚ٘، قطاع اهجقافٞ، ًصالز، ة  .77
 ت.  

تفضري اهقامسٛ املضالٌٟ ذلاصالّ اهتأٗٙالى، اهقالامسٛ أذلٌالد مجالاي اهالدّٙه         .78
ضءطٕ ٗصششٕ ٗخزٵز آٙاتٕ ٗرساةٙجٕ ذلٌالد باصالى لٚالْ٘ اهضال٘ة، ًِغال٘رات      

 َ.   7997 -ٓال  7478، 7ذلٌد لوٛ بٚطْ٘، ةار اهلتب اهعوٌٚٞ، بريٗت، ط
أربال٘  تفضري اهقزآْ اجلوٚى املضٌٟ مبدارن اهتِشٙى ٗسقالا٢ى اهتأٗٙالى، اهِضالفٛ     .79

 ت.  . اهربكات لءد اهلل بّ رمحده، ةار اهلتاب اهعزبٛ، بريٗت، ة
تفضري اهقزآْ اهععٍٚ، ابّ كجري أرب٘ اهفدا١ إمسالٚى بالّ لٌالزه، دقٚالى ساًالد      .21

 َ.   2171 -ٓال  7437، 2رمحد اهطآز، ةار اهفذز هو اخ، اهقآزٝ، ط
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لٌالز بالّ   اهتفضري اهلالءري رٗ ًفالاتٚض اهػٚالب، فدالز اهالدّٙ اهالزاسٜ أذلٌالد بالّ          .27
احلضنيه، ًِغال٘رات ذلٌالد لوالٛ بٚطالْ٘ هِغالز كتالب اهضالِٞ ٗاجلٌالالٞ، ةار         

 َ.   2111 -ٓال  7427، 7اهلتب اهعوٌٚٞ، بريٗت، ط

تفضري املزاغٛ، رمحد ًصطفٟ املزاغٛ، خالزز آٙاتالٕ ٗرساةٙجالٕ باصالى لٚالْ٘       .22
 7478، 7اهض٘ة، ًِغ٘رات ذلٌد لوٛ بٚطْ٘، ةار اهلتالب اهعوٌٚالٞ، بالريٗت، ط   

 َ.   7998 -ٓال 

اهتفضري املالِري ا اهعقٚالدٝ ٗاهغالزٙعٞ ٗاملالِٔر، ةار اهفلالز، ةًغالى، ةار اهفلالز         .23
 َ.   7998 -ٓال  7478املعاصز، بريٗت، إلاةٝ طءع، 

اهتفضري اه٘صٚط، ذلٌد صٚد طِطاٜٗ، ُٔطٞ ًصالز هوطءالالٞ ٗاهِغالز ٗاهت٘سٙالع،      .24
 َ.  7998اهقآزٝ، 

اهلل ذلٌالد بالّ    اجلاًع ٪سلاَ اهقزآْ أتفضري اهقالزطيبه، اهقالزطيب أربال٘ لءالد     .25
 7427، 3رمحده، دقٚى لءد اهزساق املٔالدٜ، ةار اهلتالاب اهعزبالٛ، بالريٗت، ط    

   َ.2111 -ٓال 
خصا٢إ اه اكٚب، ةراصٞ دوٚوٚٞ ملضا٢ى لوالٍ املعالاُٛ، ذلٌالد ذلٌالد ربال٘       .26

 َ.   2116 -ٓال  7427، 7ً٘صٟ، ًلتءٞ ٗٓءٞ، اهقآزٝ، ط

إبزآٍٚ املطعال، ًلتءالٞ   خصا٢إ اهتعءري اهقزآُٛ ٗمساتٕ اهء٩غٚٞ، لءداهععٍٚ .27
 َ.  7992 -ٓال 7473، 7ٗٓءٞ، اهقآزٝ، ط

رٗح املعاُٛ ا تفضري اهقزآْ اهععٍٚ ٗاهضءع املجالاُٛ، ا٪ه٘صالٛ أربال٘ اهفطالى      .28
عٔاب اهالدّٙ ذلٌال٘ةه، ضالءطٕ ٗصالششٕ لوالٛ لءالداهءارٜ لطٚالٞ، ًِغال٘رات         
ذلٌد لوٛ بٚطْ٘ هِغز كتب اهضالِٞ ٗاجلٌالالٞ، ةار اهلتالب اهعوٌٚالٞ، بالريٗت،      

 َ.   2117 -ٓال  7422

 ساة املضري ا لوٍ اهتفضري، اجل٘سٜ أرب٘ اهفزز مجاي اهالدّٙ لءالد اهالزمحّه،     .29
 َ.   7987 -ٓال  7417، 4امللتب اٮص٩ًٛ، بريٗت، ةًغى، ط

أركٌالى اهالدّٙ ذلٌالد بالّ ذلٌالده، ةراصالٞ ٗدقٚالى         عزح اهتودٚإ، اهءابزتٛ .31
ذلٌد ًصطفٟ ص٘فٚٞ، املِغالأٝ اهعاًالٞ هوِغالز ٗاهت٘سٙالع ٗاٮلال٩ْ، طالزابوط،       

 َ.   7983 -ٓال  7392، 7ط
لزٗظ ا٪فزاح ا عزح تودالٚإ املفتالاح، اهضٵالءلٛ أبٔالا١ اهالدّٙ ربال٘ ساًالد         .37
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رمحد بّ لوٛه، دقٚى خوٚى إبزآٍٚ خوٚى، ًِغال٘رات ذلٌالد لوالٛ بٚطالْ٘     
 -ٓالال   7422، 7هِغز كتالب اهضالِٞ ٗاجلٌالالٞ، ةار اهلتالب اهعوٌٚالٞ، بالريٗت، ط      

2117   .َ 

. فتض اهءٚاْ ا ًقاصد اهقزآْ، صدٙى سضّ خاْ، ةار اهفلز اهعزبٛ، اهقالآزٝ، ة  .32
 ت.  

فتض اهقدٙز، اهغ٘كاُٛ أذلٌد بّ لوٛ بّ ذلٌالده، ةار إسٚالا١ اهال اخ اهعزبالٛ،      .33
   ت.. بريٗت، ة

اهءٚالاْ، لءالداهعشٙش لتٚالى، ةار ا٬فالاق اهعزبٚالٞ، اهقالآزٝ،       ا اهء٩غٞ اهعزبٚٞ لوالٍ   .34
 َ.   7998 -ٓال  7478، 7ط

ا اهء٩غٞ اهعزبٚٞ، لوٍ املعاُٛ، لءداهعشٙش لتٚى، ةار اهِٔطالٞ اهعزبٚالٞ هوطءالالٞ     .35
 َ.   7974ٗاهِغز، بريٗت، 

اهقاً٘ظ احملٚط، اهفريٗس آباةٜ أدلد اهدّٙ ذلٌد بالّ ٙعقال٘به، ةار اجلٚالى،     .36
   ت.. بريٗت، ة

كتاب اهصِالتني اهلتابالٞ ٗاهغالعز، اهعضاللزٜ أربال٩ٓ٘ي احلضالّ بالّ لءالداهلله،         .37
دقٚى لوٛ ذلٌد اهءذاٜٗ، ٗذلٌد رب٘ اهفطالى إبالزآٍٚ، ةار اهفلالز اهعزبالٛ،     

 ت.  . ، ة2اهقآزٝ، ط
كتاب اهطزاس، املتطٌّ ٪صزار اهء٩غٞ ٗلوَ٘ سقا٢ى اٮلذاس، اهعوٜ٘ أبٚالٟ   .38

   ٗ تالدقٚى ذلٌالد لءداهضال٩َ عالآني، ةار     بّ محشٝ بّ لوالٛه، ًزادعالٞ ٗضالءط 
 َ.  7995 -ٓال  7475، 7اهلتب اهعٌوٚٞ، بريٗت، ط

اهلغاأل لّ سقا٢ى اهتِشٙى ٗلٚالْ٘ ا٪قاٗٙالى ا ٗدالٖ٘ اهتأٗٙالى، اهشرلغالزٜ       .39
أرب٘ اهقاصٍ ذلٌ٘ة بّ لٌزه، التال بٕ ٗرتب س٘اعٕٚ ذلٌالد اهضالعٚد ذلٌالد،    

 َ.  2172، 7امللتءٞ اهت٘فٚقٚٞ، اهقآزٝ، ط
اهلوٚات، ًعذٍ ا املصطوشات ٗاهفزٗق اهوػ٘ٙٞ، اهلفٜ٘ أربال٘ اهءقالا١ رٙال٘ب     .41

بالالّ ً٘صالالٟه، دقٚالالى لالالدُاْ ةرٗٙالالػ، ٗذلٌالالد املصالالزٜ، ٧ًصضالالٞ اهزصالالاهٞ،  
 َ.   7998 -ٓال  7479، 2بريٗت، ط

اهوءاب ا لوَ٘ اهلتاب، ابّ لاةي أرب٘ سفإ لٌز بالّ لوالٛه، دقٚالى لالاةي      .47
رمحالد لءالد امل٘دال٘ة ٗآخالزّٙ، ًِغال٘رات ذلٌالد لوالٛ بٚطالْ٘، ةار اهلتالب          
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 َ.   7998 -ٓال  7479، 7اهعوٌٚٞ، بريٗت، ط
هضاْ اهعزب، ابالّ ًِعال٘ر أربال٘ اهفطالى مجالاي اهالدّٙ ذلٌالد بالّ ًلالزَه، ةار           .42

 َ.  7994 -ٓال  7474، 3صاةر، بريٗت، ط

املجى اهضا٢ز ا رةب اهلاتب ٗاهغالز، ابّ ا٪ثري أرب٘ اهفتض ضٚا١ اهالدّٙ ُصالز    .43
اهلل بّ ذلٌده، قدًٕ ٗلوى لوٕٚ رمحد احل٘ا، ٗبدٜٗ طءاُٞ، ةار ُٔطٞ ًصالز  

 ت.  . ، ة2هوطءالٞ ٗاهِغز، اهقآزٝ، ط

احملزر اه٘دٚش ا تفضري اهلتاب اهعشٙش، ابّ لطٚٞ أرب٘ ذلٌد لءد احلالى بالّ    .44
ه، دقٚى لءد اهض٩َ اهغاا ذلٌد، ًِغ٘رات ذلٌد لوٛ بٚطالْ٘ هِغالز   غاهب

 َ.   2117 -ٓال  7422، 7كتب اهضِٞ ٗاجلٌالٞ، ةار اهلتب اهعوٌٚٞ، بريٗت، ط

املصءاح ا لوٍ املعاُٛ ٗاهءٚاْ ٗاهءدٙع، ابّ اهِاظٍ أربال٘ لءالد اهلل بالدر اهالدّٙ      .45
ٞ لءداحلٌٚد ِٓالداٜٗ،  بّ ًاهمه، سقى اهلتاب ٗقدَ هٕ بدراصٞ ا تارٙذ اهء٩غ

ًِغ٘رات ذلٌد لوٛ بٚطْ٘ هِغز كتب اهضِٞ ٗاجلٌالالٞ، ةار اهلتالب اهعوٌٚالٞ،    
 َ.  2117 -ٓال 7422، 7بريٗت، ط

ًعاُٛ اهقزآْ، اهفزا١ أرب٘ سكزٙا١ بٚالٟ بالّ سٙالاةه، دقٚالى ًٗزادعالٞ ذلٌالد        .46
 ت.  . َ، ة. لوٛ اهِذار، ةار اهضزٗر، ة

فٔاُٛ أربال٘ اهقاصالٍ احلضالني بالّ     ًعذٍ ًفزةات رهفالاظ اهقالزآْ، اهزاغالب ا٪صال     .47
ذلٌالالده، ضالالءطٕ ٗصالالششٕ ٗخالالزز آٙاتالالٕ ٗعالال٘آدٖ إبالالزآٍٚ مشالالط اهالالدّٙ،   

 -ٓالال   7478، 7ًِغ٘رات ذلٌد لوٛ بٚطْ٘، ةار اهلتالب اهعوٌٚالٞ، بالريٗت، ط   
7997   .َ 

ًفتاح اهعوالَ٘، اهضاللاكٛ أربال٘ ٙعقال٘ب ٙ٘صال  بالّ ذلٌالده، سققالٕ ٗقالدَ هالٕ            .48
لوالالٛ بٚطالالْ٘، ةار اهلتالالب  ٗفٔزصالالٕ لءداحلٌٚالالد ِٓالالداٜٗ، ًِغالال٘رات ذلٌالالد  

 َ.   2111 -ٓال  7421، 7اهعوٌٚٞ، بريٗت، ط



 

 

 


