
 

 

السيدة املضامني السياسيت يف خطة 
 لسالم()عليها االسهراء 

 امل حازم  و م.د.حمسن طعمت يىسفم.د.مصطفى س 

 ةالبصر جامعت –كليت اآلداب  

 

Political implications of the sermons of Lady 

Al-Zahra (peace be upon her) 

Dr. Mustafa Salem Hazem  and  Dr. Muhsin  Toma Yousif / College 

of Arts - University of Basrah 



 املضامني الصياشية يف خطب الصيدة السهراء )عليوا الصالم(

 م.د.حمصن طعمة يوشف                                                        م.د.مصطفى شامل حازم

 

   م(3233حسيران  – 23العدد ) لة دااشا  ااايخيةجم 
229 

 

229 

 الزرامين الخياسية في خطب الخيدة الزهراء )عميها الخالم(

 مذطفى سالم حازمم.د.

 مجخن طعزة يهسفم.د.
 جامعة البذرة –كمية اآلداب 

 زمحصال

لقددب نتشددس دلدددتبر دل ىددهد ا سمتيددي دلدددهم  لدده رتينتيددي دلسذدديهع تن ا لددبك   لدده  سدد   ددن        
ندددي  دلسيددي هةن  درنردديع  سددبر  زددي تن رددي ن    دد اهر   ددن نتشيددي دلسزددي تن دلدنيرددن  دلندده 

ي دشيعت دلتيي نشهع  ن دلنهكت   دلبق    بتشس  ن رهل دلتهح دلهدقعه دلب ع دلدنيره دلبيعز دلذ
لعبو عرهل هللا اصل هللا سمنو  دلو  رمم  له نذدةر دلب لد   اني يدي    تهقدس دازدي دلدم   مه ند  
د ته دلس  شتن سمه ندن دنده ليلدعا سمندو دلددهم   ه قتندو لده رهلد  عردهل هللا ا صدل هللا سمندو 

ررديل قدل   دلو  رمم   قبع و سمدم ىادعر شد  ن دلسددمستن ااشنديي  رنيردنيي كسدي  تشدو هللا  عديلم  دن
ن تهىي نتن دلسدمستن   كذلك دشيعت ا سمتيدي دلددهم  ىلدم كتدهن اسدهو دلقدهم لده رهلد  عردهل 
هللا اصل هللا سمنو  دلو  رمم   ن رهل درالد  دلقهننند   دلذدهدىب دلنيعةخند  دلنده سيصدهىي دلهردهل 

دلددهم  دردنتيسس اصل هللا سمنو  دلو  رمم   ازيف ىلدم للدك دن دلددتبر دل ىدهد  اسمتيدي  دركهم
 دن  يهىن  ن رهل رتييي دن دلسديع دلباشه ر استن س لو سن دلسديع دلدنيره.

دن ا ع دلدتبر دل ىهد  سمتيي دلدهم لم اقنره سمم  ينين   مه ن  دىل دليتدس  دلسهقدم  دن      
لجددهع  غنرديه دلدددمت   نددل دنيددي   يددس دلددبسهر لمسيددي هةن  درنردديع لم ندديم كدديل هعر  ددب دل مددم  د

 دلنعددددبي دلددددذي  عددددهي لددددو دىددددل دليتددددس سمددددتيم  دكددددبت سمددددم  دددده عر  هد يدددد  دلدددددمت  دل يلسدددد  
دلسغنرب  لحقهق دلسدمستن كيلقهر  ىذد استن دسنبيعه نبدايت دلنةرنس لجشبد  دلهقدهف نه دو دلحديكم 

 دلجيئه. 
  رتع         دلدنيرن دلسزي تن   دلدتبر دل ىهد  دلكمسيت دلسفني ن :
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Political implications of the sermons of Lady Al-Zahra 
(peace be upon her) 

Dr. Mustafa Salem Hazem 
Dr. Muhsin  Toma Yousif 
College of Arts - University of Basrah 

Abstract   
     In her famous sermons (Fadak, and on a group of the women of the 
Emigrants and the Ansar) the Lady al-Zahra (peace be upon her) 
clarified several lofty and influential contents, among which are the 
political ones that she referred to with a kind of focus and precision. 
(may God’s prayers and peace be upon him and his family) in the 
establishment and establishment of the state, and also addressed the 
oppression of the Commander of the Faithful, Ali bin Abi Talib (peace be 
upon him).                                                                                                        

     And his entitlement to the succession of the Messenger of God (may 
God’s prayers and peace be upon him and his family) and his ability to 
manage the affairs of Muslims religiously and politically, with what God 
Almighty has enabled him with qualities that are few in comparison 
among Muslims. Through the Qur’anic evidence and historical evidence 
that the Noble Messenger (may God bless him and his family and grant 
them peace) lived through, in addition to that, Lady Al-Zahra (peace be 
upon her) was able to prove through her speeches that the religious 
path cannot be isolated from the political path.  The role of Lady al-
Zahra, peace be upon her, was not limited to demonstrating the 
oppression of the Ahl al-Bayt and the position on the usurpers of 
power. Establishment of the side standing in the face of the unjust ruler.                                     
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 الزقدمة  

دلختدع دلنده دلقنيدي دلددتبر دل ىدهد  اسمتيدي دلددهم  ردهد  كيندس دلفبكند   شيدي د  دلنده   عب        
دلقنيددي لدده  سدد   ددن ندددي  دلسيددي هةن  درنردديع   ددن دلختددع دلسيسدد   دلسدد اهر دلندده دنددبسس لتيددي 
دلدتبر دل ىهد   ن  تد  دلبهةد   دلردنية   دليندين  دليهدسد  لده درننديع دلعبديعر دلبدلد  سمدم دلعبادب 

دلددتبر دل ىدهد   رتدعدلنده  زدسشنيي  ةد  د  دلدنيردن  ن دلجشبديت دلباشند  د  در نسيةند  د  دلفكه  
اسمتيي دلدهم  ,  ىذد  ي شج  دلك ته  ن دلبي  تن  دلسفكدهةن سمدم اعدرد   زدي تن  مدك دلختدع 

سجنسدد   درددنمييم دلعيدده  دلسهدقددم دلرددياق  دلندده هعدات دلدددتبر دل ىددهد  اسمتيددي دلدددهم  ىاردديليي لم
دإلره ه   ن ه ل  رحنح كل دلسديعدت دلخيلئ  دلنده ردمكيي دلسددمسهن كعدب  لدير دلشيده دركدهم 

﴿ومااا ا ار وسااه  لااد خماا  ماان م    تشسددي درددنعينس كقهلددو  عديلم دمحم اصدل هللا سمنددو  دلددو  رددم
شاياا  لبمه الرسل أفأن مات او لةل انقمبةم عمى اعقابكم ومن يسقمب عماى عقبياه فمان  رار ه

, دلن دل ىددهد  اسمتيددي دلدددهم   ددبات ه  ددو درنحهدلدديت دلندده لحقددس  1ا وساايثزهللا ه الداااكر ن 
كيأل    دن دلمح ديت در لدم دلنده هسقيدس  لدير عردهل هللا ا صدل هللا سمندو  دلدو  ردمم    دعدات هن 

بر  يددتن دن ىشدديك  ددديعدت صددحنح   هصددم  لسه ددير هللا  عدديلم   هفنقددو  لتيددي  حيل دد  سمددم   دد
 دلسدمستن كيلسقينل ىشيك لهق   اي دلم ستس للك.

لقدددب دردددنتيسس دلددددتبر ليلسددد  دل ىدددهد  اسمتيدددي دلددددهم  هن  عتددده لكدددل  شبددد   دددن  شبددديت        
دلختدددع دلسبيعكددد   قيدددي لددده  شدددي ل دلغدددهي دلدددذي هعدات له دددو ه ددديم دلسددددمستن  لسدددن ندددتن  مدددك 

سمتيدي دلدددهم   ىده دلسزددي تن دلدنيرددن  دلجشبديت دلسيسدد   دلسزدي تن دلبدديعزر لده رتددع دل ىددهد  ا
دلنه له نيي دلدتبر دل ىهد  اسمتيي دلددهم   ىدذد  دي ردشنشي لو لده اشيادي دلبحد  ا ن دلنتدهق لب ند  

 دلسزي تن دررهو.

ىن  ي رتنم  شي لو له  ه هع دلسزي تن دلدنيرن  له رتع دلدتبر دل ىهد  اسمتيي دلددهم       
   ددده بص كردددهعر ريصددد  كحندددير دلسددددمستن   دددن ردددهل اعدرددد  دلدددب ع كدددل  دددي انعمددد  كسفدددي نم عئنددددن

دلدنيرددده لهردددهل هللااصدددل هللا سمندددو  دلدددو  ردددمم   لعيلني دددو دلدنيردددن     قدددهق دإل ي ددد   دلخهلددد  
 در دبد  دلدنيرددن  دلندده  ددهت سمدم دلسدددمستن  دلندده رددنسه نيددم لده قينددل درادديم  دلدددشتن   كددذلك 

ن   يدي يم لده نيدذ دلبيلدل  دلهقدهف نه دو دل مدم  دلدبليع سدن  دمنص دلزه  سمم  د بيت دلسدمست
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دلحقهق دلذهةن  دلنه نتشيي هللا  عيلم له كنيكو دلكهةم كقهلو: ا  ر  هكشهد دلم دلذان ظمسهد لنسدتم 
 . 2ا دلشيع   يلكم  ن ا ن هللا  ن  دلني ام ر  شره ن 

فااي سأساايس الدولااة       والااه وساامم()صاال ه عميااه  الزبجااا ارو ا الاادوو الخياسااي لرسااه  ه
 والزؤامرات الةي سعرض لها.

لقددب  ددهت سسددهم دإلندددينن   بيلخرددهب هىددل  تدد  كسهد ددل  ه دد  لدده  نددي يم دلعي دد   ددن         
ردده  در  دديع  دلسنعمقدد  كدديأل هدل دلباشندد   دلسعنذددن   در نسيةندد   سددبم دررددنقهدع  دنعددبدم دأل ددن 

دلدددتبر دل ىددهد   تدد   دلسددبن دلقهةبدد   شيددي  ىددذد  ددي  ددي  لدده قددهل دلددذي ايددبا دلدددمم دلسجنسعدده لدده 
﴿َوُكْسااُةْم َعمااى َشاافا ُحْفااَرةل ِمااَن الّساااِول ُمْرَلااَة الّداااِوِبل َوُنْهااَزَة الّطاااِمِ ل َوُ ْبَخااَة اسمتيددي دلدددهم : 

لَّاااةا خاِساااِايَنل َسحااااُفهَن أْن اْلَعْثااالِنل َوَماااْهِطَق امْلاااداِمل َسْداااَرُْهَن الّطاااْرَول َوَسْقةااااُسهَن اْلاااَهَوَول أ ِ 
 .  3ا حةطفكم السَّاُس ِمْن َحْهِلُكْم.. 

دن  جتددا دلهرددهل دركددهم اصددل هللا سمنددو  دلددو  رددمم   كيلهردديل  دلدددسي ة  قددب قمددع  ددهدزةن       
دلسعيالدد  دلددديئبر لدده ز ينددو  درز ددين دررددهو دلندده رددبقس ز ينددو    دصددبح دله دد  دلعدديم لدده  تدد  

ب   شيي  ذيب  تهعد ردهةعي   محهظدي سمدم  خنمدم درصدعبر ردهد   دي انعمد  كس ديىه  دلسبن دلقهة
دلددددبان دلجباددددب دلددددذي رمدددد  ليددددم دررددددنقهدع دلفكددددهي  دلددددذىشه دلسنعمدددد  كتددددهق دلعبدددديار  دلسعنقددددبدت 

ًشك ددد ري ألأ اين يدددي   ف قددديي لددده هًااين يدددي  سفك فددديي سمدددم نتهدن يدددي  سين دددبأ دددمأ ل هأ ددد أ دلنه تباددد  ا...لأدددهأهو دألف أ هأري هلل  أ
ددن   م ددم سأ سأيددي   أ أ مفدده   نفيأ ددن  دلقف ددمأ سأ ذأ ددبهللا صددمم هللا سمنددو  نلددو ظفمأسأيددي   كأ س  ًهلين يددي  لأةأندديعأ هللاف ك سفحأ س 

هأىفًم   نأ دلعأسياأد     ىأدبدىفًم ى بأر  بداأ     هنقأذأىفًم   نأ دلغأهداأ     أ قأيمأ له دلش يس  ك يلي   لدمدألأًكريع  ةفسأسأيي   أ
سيىفًم ىلم دلت هة   دلسفدنأ نم ...  اأ ان  دلقأهةم    أ دلب 
   دنعتس ىدذد دلحديل سمدم كدل  فيصدل  ندي يم  4ا 
  فبعب دن كينهد  جها دقدهدم   سيسديت  نفدهقتن  5ادلباشن   درقنرياا   در نسيةن    نم دلدنيرن 

لكيدهو دلسه دهار لده  نشي هةن  دنزعفتن اةكل كعزيم رتهدت كعض لنس ليدم  زن ه ديم دلقدهو د
  ني ندددك سدددن ردددنتهر  6ادلسحدددنص دلدنيرددده درقمنسددده دلسنس دددل كددديإل يهدلهعةنتن دلفيعردددن   دله  يننددد 

كعض ع يرت دلباينيت دلدسي ة  دررهو ا دلتيهاا   دلشرهدنن    سمم دلسقدبعدت دلفكهةد   دلعقباد  
 غته دلم  ب كيته     جتا نيه   هر دن ىذد دلحيل قب   7ا درقنرياا  لبو لئ  كيتهر  ن دلعه 

دله سد    شقدذ دلبذدهة   ددن ظدهم دلجيدل  دلنخمددم  دلهاشند  دلدم ندهع دراسددين  دلعمدم  در دل  دلحنددير 
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مم هللا سمنو  نلو كعدب دلمنندي  دلنده...   8ادلحهر دلكهةس  س بهللا صأ ا...لأةًنقأذأكفمف هللاف  أبيعأكأ  أ أعيلم ك سفحأ
   9ا 

ل دلنةرددنس دلندده دسقيددس سرددهع دل ددهم  دلجيددل دلددذي سيشددو دلعدده  سي دد  ىشددي نتشددس دلدددتبر  هد دد
 هىل  ت  ريص    لقب دصبح ليم شين نتن دل بيئل  در م كسي   دن هللا سمدتيم  دن دلهلعد   دلستيند  
 دلحزهع   ن رهل دلنحيلفيت دلنه دقي يي دلهرهل دركهم ا صل هللا سمنو  دلو  رمم  نتشدو  بدتن 

  كيإل ديل  دلدم عرديئل دلدبسهر دلنده كع يدي  10ا له لمنعنيي ابيئل در س  دلخ عج دل بيئل دلسجي عر
    11اعرددهل هللا ا صددل هللا سمنددو  دلددو  رددمم  لسمددهك دلفددهس  دلدده م   ردده اددبسهىم لتيددي ل رددهم

ازددديف دلدددم للدددك دلسعددديعك دلحهبنددد  دلنددده ه دددته عردددهل هللا ا صدددل هللا سمندددو  دلدددو  ردددمم  ىلدددم 
دإلردهم    يتدس دعكيندو ا... ديئه سدن  بع د  دلسذدهكتن   ديعبي ادبجيم  ره يي  ن ه دل نردهر 

 .  12ا نرذدي كةكزي يم.... نم دني م دلجس    لهد دلبنفه.. 

  الزؤامرات الةي سعرض لها السبي)صل ه عميه واله وسمم -

دن لكل نجيح احق  سمم هعي دلهدق  اهدلقو  يل   ن سبم درع نديح  درن سديج لدبو درسدبد       
دلذان ر انسشهن هن اده  دسدبدئيم كديأل س هردنياىم دلتدهم  كفزدل  دي  حقد   دن دننرديعدت  لدهي 
لسعنقدددبدت  نيدددذ لسددددمسيت  د نددد  سسمدددهد سمدددم له ددديي  دددن ه دددل نتدددل  تيردددع رنيردددن   دقنردددياا  

ستيرددع دررددهو   ىددذد  ددي  رددل لعددهي  دد   عرددهل هللا اصددل هللا سمنددو  دلددو  رددمم    ةتهىددي  ددن دل
فبعدددب دن  ستدددن دلهردددهل دركدددهم دمحم اصدددل هللا سمندددو  دلدددو  ردددمم   دددن نذددده اسدددهر دلددددسي   لدددهي 
دررهم كقدهر دلحجد   دلسشتد   دليندين  درالد  دلسقشعد  دلسد اهر كسدي  دي  لده رتبد  دل ىدهد  ا سمتيدي 

اداسه :    دنشبر دلم قهلو  عيلم 13ا ةنيي دلم ريتل عبو كيلحتس   دلسهس   دلحدش .. دلدهم :ا.اد 
 . 14ادلم ريتل عبك كيلحتس   دلسهس   دلحدش    ياليم كيلنه ىه د دن.. 

دن كل دلشنيئج دلنه  حققس له سرده عردهل هللا ا صدل هللا سمندو  دلدو  ردمم  قدب دةي دس        
   كددذلك دلدده م  ددن   15ال دلعهبندد  دلسنحيلفدد   عيددم  دلتيددها  ددن  يدد دسددبد ه  ددن قددهةة  ب ندد  دل بيئدد

  ازديف ىلدم للدك هن ىشديك كعدض دلذخردنيت دلنده لعيدس ا ع كديعز   د اه لده   16ا ي  درهو 
د عيف   بر دلسدمستن  زس س  اقنيم نهرهل هللا ا صل هللا سمنو  دلو  رمم    دن ردهل دلنددنه 

 دلشفديق  دلنعدي ن  د  درسدبد  لده دلخفدي  لده رديتل ىلذديل  كإظييع دررهم  كنسدين دلذدهك  دلحقدب
هىددبدف دلهردديل  دلدددسي ة   دلشتددل  ددن دلشجي دديت دلندده  ققيددي دلهرددهل دركددهما صددل هللا سمنددو  دلددو 

  لقددب كددين للددك كرددهعر  د ددح    مندد   ددن  17ا رددمم   دلسدددمستن لدده نذدده دررددهم  نذددةر دلب لدد 
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اصددل هللا سمنددو  دلددو  رددمم    رددهد  كينددس   18اد  دلهرددهلرددهل ك ددهر دلسحددي رت دلندده قدديم نيددي دسددب
رهة  دم سمشن  له دلنختنص إل ييي دلنجهب  درره ن  دلشي ح  دلنه قميس  هدزةن دلقهر  دلذدمس 
 هدىشيت درسبد  له  كذاع دلشيه ا صل هللا سمنو  دلو  رمم    دن ردهل دلنعدي ن  دلحيصدل ندتن 

 دددن  يددد     بعدددض ع ددديرت دل بيئدددل درردددهو دلنددده د ددده زسسدددي  قدددهةة دلسنس مدددتن كدددينه رددد نين 
درردددهم كسرددديلحيم   دلنحذدددتب لخمددد   حيلفددديت  عيااددد  ل ردددهم كردددهعر سي ددد   لمهردددهل كردددهعر 

   لددم اتنددم ىدد ر  كدنيردد  دلددهلض  دلنددط ه  دنسددي رتتددهد لم ندديم كيلنردد ن  دلجددددبا    19اريصدد 
ردل لتمد  ىجدهر دلشيده اصدل هللا سمندو  دلدو لمهرهل دركهم ا صدل هللا سمندو  دلدو  ردمم   ىدذد  دي  

 رمم   ن  ت  دلدم دلسباشد     كدذلك دلنختدنص لذدن دلحده   سمدم درردهم ندب دي  دن  عهكد  ندبع 
م   ددده عدي كتدددل دلسعددديعك دلنددده ري ددديي دلسددددمسهن لددده ه دددب  در ددد د  ا 623ىدددد / 2لددده دلددددش  ا 

 . 22ا م 629ىد/ 8 شتن رش  ا   عهك   21ا  ي كعبىي  ن  عيعك دلجه  دلتيهاي  20ا دلخشبق 

لدديل ىهد  اسمتيددي دلدددهم  قددب دشدديعت دلددم ىددذه دلجشبدد   ددن رتييددي  ددتن قيلددس: ا..  بعددب دن        
 شه نييم دله يل  لوبين دلعده    دهار هىدل دلكندي  م كمسدي ه قدب د نديعدي لمحده  هلفةىدي هللام ه  نجدم 

ليلدددتبر دل ىددهد  اسمتيددي دلدددهم  قددب كذددفس    23ا قددهن لمذددنتين   لغددهت لدديةهر  ددن دلسذددهكتن... 
سددن  جددم دلسدد د هدت دلندده  عددهي ليددي دلشيهاصدددل هللا سمنددو  دلددو  رددمم    دن  مددك دلسدد د هدت لدددم 
 نهقم د   شكفا لمند   ندير دلشيده اصدل هللا سمندو  دلدو  ردمم   شدذ دلمح ديت در لدم لشذده دلدبسهر 

   نم درايم در دره  ن  ني و دلذهةف .

ينع ىذد لين دلدتبر دل ىهد  اسمتيي دلدهم  قب دشيعت دلم   ئند   يسد   نعمد  كيلجيندع دلم      
سمنو  دلدو  ردمم   دلدنيره دلسنس ل كيلسذيعكيت دلعدتهة  سشب كعض  سن سيصه دلشيهاصل هللا 

 ه بددددو دلندددده ري دددديي  اه دددد  دن ىشدددديك شخرددددنيت كينددددس      ر  حيددددذ   صددددي بو لدددده دةمددددع
رهعر لعمن   ر   يه كس يه دلسدمم دلسبدل  سن انم دررهم  دلجييا لده دلسذيعك  له دلحه   ك

ردديتل هللا   قددب ظيددهت سشددب كعزدديم  رددهليت استددن دن  حدددع سمددم دنيددي نددهع  ددن دلسدد د هر  ددب 
 نة دلسدمستن  تشسي كينهد افه ن  ن ري يت دلقنيل   نم  دن كين ىذد دلفهدع احددع سمدم دندو 

يدد  در دنددو لدده دلهقددس نفدددو اعددب  ذددنتس لقددهر دلسدددمستن  زعع   ددين  نقدد  لدده دلذددجيس   دلسهد 
دلفهق  نتن صفهليم ألن ىذد در ه اربع  ن شخرنيت   عب سشب دلبعض  ن دلذخردنيت دلنده 
 ح ددم كسش لدد    قددباه  لكنددو كسددن اتددهن ىددذد  زنددو  ىددذه  ش لنددو  ة يدده  شددو دلفددهدع  ددن دلحدده  
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جيرهرن    قره دربيع دلشيها صدل هللا سمندو  دلدو   هك ري   دلقنيل  دلم  ينع اني يم كعسل دل
 رمم   ن ه ل داجيا اغهر استن دلشفيل  شيي أل عيف د دصه دلقهر سشدب دلسددمستن   ىدذد  دي نتشندو 
دلددددتبر دل ىدددهد  ا سمتيدددي دلددددهم : ا..   نهكفدددهن درربددديع    شكردددهن سشدددب دلشددد دل    فددده ن سدددن 

هد  اسمتيي دلدهم  لم  قم سشب  ب  عتن له لزح نهداي   ىشي اه   دن دلدتبر دل ى 24ا دلقنيل.. 
دلقهم دلسشيلقتن دلذان   يىه د ه يم دلسدمستن كذه  درفهد هشني  ك تهر لتيي دننقيب لسقي يم   دنه 
سمددم  عددياييم   هن   نقدد  دلفددهدع  ددن رددهح دلقندديل اعددب  ددن هنددهز دلخنيندديت لدده دلعددهف دلعدددتهي 

 . 26اني نك كهنو  حهم له ارنهع دررهم    25ا  برل  سن دلنط ه دلدنيره

دن صهت دلح نق  دلذي صب س كدو دلددتبر دل ىدهد  ا سمتيدي دلددهم  ظدل  شديعر ازده  سنسد      
 ددن  عسددب درفددي  دلحقدديئ   كيشددفيي سددن نهداددي دررددهةن لدده نكدد  دلعيددها  دلسهداتدد   درنقدده  سمددم 

 درسقي .

 الحالفة الزبجا التانيا أحقية أمير الزؤمسين في سهلي 

دن  ن نتن دررس دلسيس   دلحدير  دلنده عكد ت سمتيدي دلددتبر دل ىدهد  اسمتيدي دلددهم  لده       
رتييددي   ددديل   ددهله ه تدده دلسدد  شتنا سمنددو دلدددهم  شدد  ن دلسدددمستن رمفدديي لهرددهل هللاا صددل هللا 

 نهله سشب ه ب  سمنو  دلو  رمم    ن رهل  ي انسن  كو در يما سمنو دلدهم   ن رريل ك تهر لم
 ددن دلسدددمستن رددهو عرددهل هللا ا صددل هللا سمنددو  دلددو  رددمم   لقددب  عا كخرددهب كعددض رردديل 
سمه ا سمنو دلدهم   ا...دلدي  دلم دراسين    دليجهر    دلشرهر لهرهل هللا مصمم هللا سمنو  دلو 

جيدديا لدده ردديتل هللا   رددممم    دلقهبددم  شددو  دلقشيسدد   بددذل دلددشفس لددو   دلعمددم كيلكنددي   دلنش ةددل   دل
ىدذد  دن  تد  دلهدقد   در دن دلذده  دلسيدم   27ا  دلهعع   دل ىب   دلقزي    دلحتم   دلفقو  دلعمم.. 

دلذي اجع درلنفيت دلنو ىه  ديل  دلهرا   دلخهل  دلسشرهب سمتيي  دلنه  عات لده ردهع سدبر 
 دن دلقددهدن دلكددهةم  لقددب  عا لده قهلددو  عدديلم: ا دنسددي  لددنتم هللا   عردهلو  دلددذان د شددهد دلددذان ا نسددهن 

 كذلك قهلدو  عديلم لهردهلو دلكدهةم ا ادي دايدي دلهردهل نمد      28ادلرهر   ةة هن دل كير  ىم عدكعهن 
 ددي دندد ل دلنددك  ددن عبددك  دن لددم  فعددل لسددي نمغددس عردديلنو  هللا اعرددسك  ددن دلشدديس دن هللا ر ايددبي 

    ىذه ىشيعر ىلم  ي  رل  ن ه ه ٌنمد  فندو عردهل هللا اصدل هللا سمندو  دلدو   29ا دلقهم دلكيلهةن  
دددهم  كزدده عر   يمندد  دلسدددمستن كإ ي دد  ه تدده دلسدد  شتن اسمنددو  رددمم  سددن لهةدد   يهةددل اسمنددو دل
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   ىذد شذعدت قمتم   ن دآلايت دلك تدهر دلنده  حدباس سدن ه  ند  در ديم    30ادلدهم  له ةباه رم 
  ىدذد  دن  يندع    دن  يندع نرده هن سسدهم دلسددمستن  31اسمه اسمنو دلدهم  لده  دهله دلخهلد 

 شرع دلخهل  كعب عرهل هللا اصل هللا سمنو  دلو  رمم   ىر  كينهد سمم سمم  اعدا  كسن رتنهلم
هن ىشيك سسمن   دبنهر قدب رتدص ليدي لده دلخفدي   ه خدذ لده رديتل نجي يدي سدبر  دبدنته كده ادنم  دن 
رهليي  حقت  دلغيا  دلسشذهار  ىه ىكعيا دلخهل  سن ه ته دلس  شتن اسمنو دلدهم    شردتع  دن 

استن  قيعننو كة ته دلس  شتن ا سمنو دلدهم  كسدي  دي  لده كعدض  ىه ةته   ىل ليذه دلسيس   ر
دلسقيل   ن رتع دل ىهد  اسمتيي دلدهم   ىر هن دأل ه دلذي رتص لو قب  رل كعب  لدير دلشيده 

 . 32ااصل هللا سمنو  دلو  رمم  له ر نف  نشه ريسبر

ح دإلصدددهدع  ددد  دأل دددبد  ىن دلدددتبر دل ىدددهد  اسمتيدددي دلددددهم  سسمددس  يىدددبري سمدددم دلنعي دددل ندده     
دلسرتهة  دلنه  سه نيي دأل   كعب  لير كعب دلشيه دألكهم ا صل هللا سمنو  دلو  رمم   لذلك اه   
 ددن رددهل رتددع دلدددتبر دل ىددهد ا سمتيددي دلدددهم  هنيددي عكدد ت سمددم ه  ندد  ه تدده دلسدد  شتنا سمنددو 

اشنددي  درددنشياد لقددهل عرددهل هللا دلدددهم  لدده رهلدد  عرددهل هللا اصددل هللا سمنددو  دلددو  رددمم  رنيرددني  ا
اصددل هللا سمنددو  دلددو  رددمم  ا هلدددس د لددم كيلسدددمستن  ددن دنفددديم ..  ددن كشددس  ددهره ليددذد سمدده 

  لبرلدد   فددهار ا  دهره   عشدده ىنددو ه لدم كيلسدددمستن  ددن هنفدديم  ألن دلسذدديهع لدده قددهل  33ا  دهره 
 عمدددو  تيسددديي ن ددده سمندددو   دلعددده  ا.. هن دله دددل ىلد قددديل له دددل: ىندددك ه لدددم نددده  دددن نفدددده  لقدددب

  لدذد لددين دل ىدهد  اسمتيددي دلددهم   شي لددس  دديل  دإل ي دد   دلسنس مد  لدده  34ا  راجدهز هن اعرددنو.. 
 هله دلخهل   ن  ش هع رنيره  ازيف ىلم للك هن ىصهدع دل ىهد  اسمتيي دلدهم  سمم ه  ند  

ي ريصددد   انسددي رهلددديي سمدددم ه تدده دلسددد  شتنا سمنددو دردددهم  لددده  ددهلم دلخهلددد  لدددم اددك  عد ه هةدددهد
دررددهم  دلسدددمستن لسددي رنحرددل ليددم  ددن  ردديسع لدده  دديل ىكعدديا دإل دديم ا سمنددو دلدددهم  سددن 

 دلخهل   ىذد  ي رة تهق ىلنو ر قي.

دن دلدددتبر دل ىددهد  اسمتيددي دلدددهم   تشسددي لكددهت  ه ددهس  دإل ي دد  لدده  اشياددي رتييددي لقددب        
كرددهعر دلعي دد  دلد  ددي دلن  ددس در دد  كتيسدد  نل دليتددس   رددمتس دلزدده  سمددم  جددم درددنقهدع دلش دديم

  رن در ي د    35ا اسمتيم دلدهم   تشسي قيلس:ا  ليسنشي ن ي ديي لمسمد ..  د ي نشدي د شدي  دن دلفهقد  
له  فيه يي دلعيم كسي  ي  له قهل در يم دله ي سمنو دلدهم ا.. دن دإل ي   ز يم دلدبان   ن ديم 

 ىشددديك ه ددده درددده ةياددد  لددده درىسنددد   زدددسشو    36ا  سددد  دلسددد  شتن...  دلسددددمستن   صدددهح دلدددبنني
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رتددي  دلدددتبر دل ىددهد  اسمتيددي دلدددهم  اعددب  ددن دلسزددي تن دلدنيرددن  دلسيسدد  دلندده استددن درلنفدديت 
دلتيددددي   ىدددده دلسقيعندددد  دلعي دددد  لدددده دلسهدقددددم  دلرددددفيت نددددتن ه تدددده دلسدددد  شتن اسمنددددو دلدددددهم   بددددتن 

دمأ قأدًهٌن  غنريه دلدمت   لقب  ي  نيذد  ًه   هًلفأةىدي هللاف  هً  نأجأ م سي هً قأبف د نيعدي ل ًمحأ دلخرهبا ... كف
يي  ددسيرأ ددةأ ص  ن ددم اأتأ هد  يددي  لأدده اأًشكأف دداف  أ ددنأ دًلسفًذدده ك تنأ قأددذأفأ هردديهف لدده لأيأ هأٌر    ددهأًت لأددية  لأغأ ددًنتين    أ ل ًمذ 

ًكبف  ًنف و    أ ي ك دأ يأيأ بأ لأيأ ةفًخس  و      ت  بأ ك ةأًرسأر  هل  ّللا   ر  ًن ع رف بدي له هً ه  هللا   قأه ةبيي     ادي له لدت  ّللا     فًجنأي 
دددددهنأ لددددديك يفهنأ  سف دددددًنة    أدا  ددددنأ دًلعأ نأددددد هللا    لي   دي كيا  دددديي   هأًندددددنفًم ل ددددده عأ دددددب  دددددحيي    فج  ًذدددددس  هدي نيص  هً لنددددي   ّللا     ف

 .. شفهنأ هدليت دأل   ه ري   ايننيي  ن ه ل هن  دديل  ىذه دلسقيعن  له س  ن د ل  ينين دنح   37ان  
ىددذه دلسقيعندد  سمددم دلسدددمستن لدده سردده دل ىددهد  اسمتيددي دلدددهم   دلعرددهع دله قدد  ليددي لدده ردديتل 
 دددن درنندديع دلذخرددنيت دلندده  نددهلم دلدددمت     كددهن سشددب قددبع دلسددد  لن    لقددب قيلددس اسمتيددي 

بأددكأ د ددًع  أ قأددًب هأًسجأ هد   دلدددهم : ا..   ى ًن  أًعجأ ددتف ددًه أرهللا  أسأد  ددشأياهللا دًرددنأشأبف د  أ ك ةأا دد   سف دديا  ف  ى لأددم هأي   ر  ًلحأ
ددل.... دد أ ك يًلكأيى  م     أ دًلعأجف لفهد دلددذبنأينأم  أ ّللا   ك دديًلقأهأدا    لقددب  عا هن دلدددتبر دل ىددهد  اسمتيددي   38ا  دًرددنأًيبأ

دلعجد  كيلكيىدل   هن دلقدهم دردنيبلهد  دن دلدهم   قردبت  دن قهليدي ادردنيبلهد دلدذنينه...كيلقهدام    
ىم له سمتتن   ن ىم له لمنع  دلقهم  دلقه   ن هللا  عيلم  كسن ىدم ا ن للدك  هي دلددهق   دن 
دلشدديس  در بدديع دلددذان ا ن قددهدام   كددذلك دلحدديل اشتيدد  سمددم دلكيىددل دلددذي اتددهن سسددبر دلقددهم لدده 

ىشدددديعر دل ىدددهد  اسمتيددددي دلددددهم  لمسدددددمستن   ليشددددي اه ددد   39ادلسيسددديت  سدددب يم لمذددددبدئب  دلسمسددديت
كزدده عر ه ددهد  سسمندد   سحددن    ددبقت   ددبي انسحددهع  ددهل درنندديع دلذخرددن  دلندده  كددهن سمددم 

 عهس دليهم دلدنيره لمب ل .

هن صددهعر دلسقيعندد  دلندده عرددسنيي دلدددتبر دل ىددهد  اسمتيددي دلدددهم  لدده درنحددهدف دلددذي رددمكنو       
شبت فنو دلم نفس دلجشب  دلنه  عات له دلقهدن دلكهةم  تشسي سدهي دأل   له درننيع دلخمنف   درن

دلحهدع  دلذي ادع نتن دلشيده  هردم اسمندو دلددهم   بدتن نشده دردهدئتل  تشسدي لديليهه دن اددةل هللا 
 ﴿َوِإْ  ُلْمُةْم َ ا ُمهَسى َلْن َنْذِبَر َعَمى َطَعاامل َواِحادل سمتيم هلعس   عها د سمم  شي ليي  عيلم هن اش ل 

َذاِمهَ  اا ُسْسِباُ  اْمَْوُض ِماْن َبْقِمَهاا َوِلتَّاِوَهاا َوُفهِمَهاا َوَعَدِساَها َوَْ     40ا ا َفاْدُع َلَسا َوََّْك ُ ْحاِرْج َلَساا ِمزَّ
ْمَهى ُكُمها ِمنْ ﴿كعب هن   ن هللا سمتيم كةلذ  دشيم  دلتع درلعس   َباِت  َوَأْنَزْلَسا َعَمْيُكُم اْلَزنَّ َوالخَّ َطيِّ

...َأَسْخَةْبِدُلهَن الَِّرهللا ﴿  ىر هنيم دعدا د رهف للك لكينس دلشننج   قهلو  عديلم:  41ا ا َوَزْلَساُكْم.. مَ 
لَُّة َواْلَزْخا ْ  َعَمْيِهُم الرِّ ااُءوا ُهَه َأْدَنى ِبالَِّرهللا ُهَه َخْيٌر اْهِبُطها ِمْذراا َفِإنَّ َلُكْم َما َسَأْلُةْم َوُضِرَْ َكَسُة َوَْ
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   ةستدن دسنبديع ىدذه دآلاد   قهةدع لحيلد   42ا ا َ ْكُفُروَن ِبَآَ ااِت َّللاَِّ ِمَن َّللاَِّ َ ِلَك ِبَأنَُّهْم َكاُنه  ِبَغَربل 
دأل    تشسي درنيعت دألانم  دن دله ديل سمدم  دن ىده رتده   ىدذد هشدبو كحديل نشده دردهدئتل  تشسدي 

سحردم  دلشييئند  دلنده رنردل درنيبلهد  ي ىده رتده كيلدذي ىده داندم   ةستدن دلنة دل لده دردنقهد  لم
ىلتيدددي دأل ددد   لحيلددد  دلخددددهدن نننجددد  ليدددذد دررننددديع  قيعنددد  لحددديل نشددده دردددهدئتل  لددديل ىهد  اسمندددو 
دلدددهم   قددب هستددس رندديعدي  ستدد  لدده دلرددهح  علدديه در دد  لدده هنيددم ع ددهد كسددي درندديعه هللا  عدديلم 

عددب دلهرددهل دركددهم اصددل هللا  عرددهلو اصددل هللا سمنددو  دلددو  رددمم    دلددذي رددنحتم دلسدددمستن  ددن ك
سمنددو  دلددو  رددمم     ىددذد  ددي صدده س كددو ه دديم  سدد   ددن ندددي  دلسيددي هةن  دألنردديعا.. أ ّللا   لأددًه 

حيي  رأ  دجف دًتهدي رف دًم رأ ديعأ ن ي  ًسنأمأقأوف   أ لأدأ هلف ّللا   مصمم هللا سمنو   نلوم رأ يمهللا نأيأذأهف عأرف اأًكمفدمف  أكأيلبهد سأًن ز  أ
وف  يشف ذأ عأىفًم ك تأينديي   ر  أًصدبأ دف نأيهف    أ ألأ تدهدي لأًزفأي ديي  أًتفأدحف    دًشيأهي نأس  ىفدًم  أ أً عأاأ    أ رأ افنأًعنأد ف عأدك بفدوف    أ ألأ

ددمف دلدده يأ  ت ددهأ لأيف ع    أ   قأددًب  أخأ ددية  ددًهعأرأ دلد  ددو  رأ ًاس  ددي    أ عأ ًسدده  دًلسأ ًشددوف ك تأيئ ددلهللا  ى ر  ك غأ ددل هللا    ًتددهأ  فنأحأ ددًس  ةأ لأففن حأ
سأي    أ دأًلأًعي   ًم نأهأكأيتف دلد  مأًتي  سأ
 . 43ا 

 _  ارنقالب في الزها ف )نكا العههد(

دن  ن نتن در دهع دلنده  عدب  دن ندهدلن درنقده  دلنده  ردل لده رد نف  نشده رديسبر   ندنج     
سشو  رهل درننه  سمم دلخهل   ن قيل دنه كته   ن دسينو   ىذد اعب نك  لمعيدب دلدذي هنه دو 
عرهل هللا صل هللا سمنو  دلو  رمم     دلسدمستن كخرهب رهل  د ته دلس  شتن اسمنو دلددهم  

   دلنشرددل  ددن كددل  ددي سيىددب د  هللا سمنددو لدده در ن دديل أل د دده دلشيدده اصددل هللا  44اةددباه رددملدده 
سمنو  دلو  رمم  له دلنسدك كة ب دل قمتن ا دنه  يعك فنتم دل قمتن كني  هللا  سنه ه دل دليتنه  دي 

 .  45اىن  سدتنم نيسي لن  زمهد كعبي هنبد  

ي دلددهم ادنذدعه دن دلددتبر اسمتيدي دلددهم  دعدات دن دلسنسعن له رتع دلدتبر دل ىهد  سمتي    
داريل عريل   فياىي دن نهداي دلقدهم لده دكعديا د تده دلسد  شتن اسمندو دلددهم  سدن دلخهلد   عه لد  
  ددددجم  سشدددبىي  سشدددب د تددده دلسددد  شتن كدددهنيم  دددن ردددص  د دددب    دن دلسختدددص دلدددذي اددددعم دلندددو 

ا سمه  دل ىهد   سمتيم دلددهم  رن د لئدك ر  غنريه دلخهل  قب كينس رتهلو لبو نل نتس دمحم
احيدذ د دن  دددن نم دلعسمندد  دلدنيردن  دلندده د  ددبىي دلشيده اصددل هللا سمنددو  دلدو  رددمم   دلندده رددنتهن 

 أل ته دلس  شتن ا سمنو دلدهم  ا ع له درنكسيل  دته يي.
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ن دلسددمستن كعدب  ىشيك سبر  زي تن رنيرن   نعمق  له   ئن  نك  دلعيب دلذي قتعدو امد   د    
 لدددير دلشيدددده دركهماصدددل هللا سمنددددو  دلدددو  رددددمم  د عا يددددي دلددددتبر دل ىددددهد  اسمتيدددي دلدددددهم   دستددددس 
درردبي  دلسبيشددهر دلنده العددنيم رننيدديج للدك دلسهقددم  لكددين  دن نددتن  مددك درردبي  قددهر شخرددتنو 

 ددي در  سدبل  اسمنو دلدهم    زهعه  ل بينو له  ع هللا  عيلم   تيت  شدهسو   دي ردنحققو  دن
نددتن  سندد  دلسدددمستن ا ن  ستدد   دنحندديز   دل دديىه دن لسهدقددم د تدده دلسدد  شتن اسمنددو دلدددهم  لدده 
 دده   دلددبسهر درردده ن    ددي نددنج سشيددي كددين  ينددع رددميه سشددب دلك تددهةن دلددذي  زددهع د  ددن  عد  

ددنو ىشديعر رنو سمه اسمنو دلدهم    دسنقدب دن دل ىدهد  اسمتيدي دلددهم  قدب د خدذت  دن ع  ةد  دل
دلم قهر دلدمت  دلنه رنعسل نيي سمها سمنو دلدهم  سمم  سن  درصعبر   ر  دها لهنحنديز لده 
 فيه و دلدنيره  ىذد  ن  ينع    ن  ينع درده عبسدي دعدات دل ىدهد  اسمتيدي دلددهم  دن  عتده 
 رددديع ريلدددب لددده نفدددهس دلك تددده  سدددن اردددل درردددهم    ىددده  هن  دددي  دددهو لمكفددديع  دلسذدددهكتن  دددن
هقهبدديئيم د   ددن ىددم لدده ريصددنيم   ددهد  دلسعدديعك دلندده ري دديي دلشيددها صددل هللا سمنددو  دلددو  رددمم  
 كين لددنو  سمده ندن دنده ليلدع اسمندو دلددهم  دلحتدم دلفردل لده دلدنخم   دن ىد ر  درسدبد  
دلددذان  هبرددهد نهرددهل هللا دلستياددب  دلسعزددهت   حددي لنيم دلذدديل دلسذدده ع دلدددسي ي دلهد دده دلددم 

دًن هن ده  حقت   ي نأقسفدهد    نرده هللا  دلفدنح  اسده  كمسد  دلنه تدب  لقدب  عا لده رتينيدي دلسبيعكد ا.. أ أ
ددد    ددده ه  ل ددده لأدت  هللا  سأ ن دددو      أشأسب ًقعأ ددديلأ  أ ًلئ دددو     نكأ رأ  أ دددب  ش  دددًنف و     أ ًشدددوف نأك تدددهأ رأ هللا     دددهد  أ دددن  نأقسف دأ  دلحأ

..     ةيدددب  دن دل ىدددهد  اسمتيدددي د دددل  لددددهم  دعدات  دددن  عد  دلنتدددهق لج ئنددد  ردددنو سمددده اسمندددو  أ أ
دلدهم   ا عه له دكعيا دلخهل  سشو  دن  فزح دلقهم   ن اقم  عد  للك دلسذه ع  ىم نشده ه ند  
كرهعر سي    نل دنه ر نين كرهعر ريص    ىذد دلديع  سمم  ي ايب   قهةع  ن دلح نق  نبلتل 

ن دنه كتده  سسده  دن  يد   بدتن دنده رد نين  دنشدي ه  دن لينع  دلعهق    تهعىي دلنه رنحب  نت
انديار دلجدنة دلسنجدو لفدنح   46ا ي  درهو   نم  صل دلحيل دن قمب دكي كتده ا ةدب ندن دنده رد نين

م   كينس ىذه دلبياا  در لم لندهله دنشدي  دنده رد نين دلسشيصدع دلعمندي  635ىد/  14دلذيم رش  ا 
 له دلب ل .

ا ةدددب دن ىددد ر  قدددب نك دددهد دلعيدددها  دلسهداتددد   تشسدددي لدددم ابدددياعهد د تددده  ةستدددن ى ددديل  التدددل درددده     
دلسد  شتن اسمندو دلددهم   دن ىددذد دلشكد  دن لدم اددك نكد  لقزدن  دلخهلدد    دبىي د  لذدخ  سمنددي 
اسمنو دلدهم  لقص  دنسي اعب للك نقض لينعد  عردهل هللا اصدل هللا سمندو  دلدو  كديلشيهر رن دل ىدهد  
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ت دن  حذعىم    شيييم دلم دن دلدشقض أل ده دلخهلد   ده بص كدة ه دلشيدهر ألنيدي اسمتيي دلدهم  دعدا
در نبدا ليي   ىذد  ي  ي  له دلختب ا...  ةحيم هنم ز   هىي سن ع دره دلهريل   قهدسب دلشيهر  

 . 47ا   يبص دله ه در تن   دلت يتن كة ه دلبنني  دلبان.. 
 الفةن(القراءة الزخبقة لألحداث الةاو حية )  -

دن  عهلدددد   عتندددديت در ددددبد  دلسعيصددددهر ألي سسمندددد  رددددهد  كينددددس رنيرددددن  دم دقنرددددياا  دم     
د نسيةن  دم ااشن  د  ةتهىي  ن نهد ه دلحنير دررهو   داجينن  كينس هم رمين    عته  رهعدي ه  
 دنتبيسدديي  د ددح سددن نننجدد  دلسخه دديت  دلحنسندد  لنمددك دلعسمندد     ددديىم كذددتل  د ددح لدده قددهد ر

 قهع  مك در بد    ليل ىهد  اسمتيي دلدهم   ىه نشس  باشد    بد  دله ق   دلسدنقيمن  ل  يندر
دلعمم   متم  كي   مك دلسباش   هي نيي دن اتهن لبايي  بس  ةقتن ايندس  قدهد ر  ددنقيمن  لسجسدل 
در بد  دلنه عبسي رنسه نيي در   دسنسيادي سمم لينع  دلسهدقم  دآلعد  دلنه انم له يي  دلنعي ل 

 ن سن دلدمت   دسنبيعىي   ن دلزه عةيت دلهد ع  يشتيي. نيي  ن قيل دلبي  ت
ليلحجج دلنه  ذعع نيي دنه كته   ن كين ىلم  ينبو له  مدك دلسد د هر  ىده دلخدهف  دلحدهب      

سمم دررهم  دلسدمستن  ن  قهع دلفنش   درنذقيق  دلنح   نتن دلسدمستن  ىدذد دلدذي العدو لم نديم 
ردهل هللا اصدل هللا سمندو  دلدو  ردمم   دلسد  سن سمدم كدل  دي  دي  كدو نيذد در ده   دسنبديعه رمنفد  له 

دلشيه دلخي م اصل هللا سمنو  دلدو  ردمم   ليلددتبر دل ىدهد ا سمتيدي دلددهم  لدم  ندهك  جد  د  لعةعد  
 ذعع نيدي  غنرديه دلخهلد  در   تهقدس ليدي   ممنيدي  كذدفس كتدهن اسدهد يم ليدي  لكدين  دن ندتن 

هف  ددن  ددب   دلفنشدد  دلنده رنحرددل كعددب  لددير دلشيهاصددل هللا سمنددو  دلددو  مدك دلددبسي و  ددديل  دلخدد
 رددمم   لسددن رددهل رتددي  دلدددتبر دل ىددهد ا سمتيددي دلدددهم  دلددذي  شددي ل ىددذه دلجشبدد  استددن  مسددس 
دلك ته  ن در دهع دلنده  عتده  ردهع سديله ألسمسند  دل ىدهد  اسمتيدي دلددهم   ن ه يدي دل يابد  لده 

اد غ   ن د ل كذم كل هكيلاع دلقهم    حذع دلسدمستن  ن سهدقع  قهد ر در بد    عته هال 
ًةشيي..  ئ شبهد ل ًمف ًنشأ    أ   دي دنيدم   48ا  قهليم  عد  ىتذد داسي دت  لقب  ي  نيذد دلخرهب ا..  أدًلسأ

   ىشددي استددن دن نتددهح  دددةل   ددي ىدده دلددبلتل دلددذي   49ا نقشددهد   عمددهد قمددهبيم  تسئشدد  لشدد  ل دلفنشدد 
سمنو دنده كتده  دصدحيكو لحدب   دلفنشد  ندتن دلسددمستن كعدب  لدير دلشيده ا صدل هللا سمندو  دلدو درنشب 

 رمم     له كين  هلنو دلخهل  كعب  لير دلشيه اصل هللا سمنو  نلدو   لسشد  دلفنشد   لمسديلد  ردمس 
  . 50ا دلفنن كعب  هلنو دلخهل  كيلحه   دلنه قيم نيي  دلنه سهلس  يعةخنيي كحه   ادلهار 
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  عشددم قددهل دل ىددهد  ا سمتيددي دلدددهم  دن دلفنشدد  دلندده دعدا دندده كتدده  دصددحيكو دلنحددذاه  شيددي        
كعدددب  لدددير دلشيددده ا صدددل هللا سمندددو  دلدددو  ردددمم   لدددم  كدددن ىددده دلفنشددد  دلنددده دردددنقهه يي دل ىهد اسمتيدددي 

 دن ىشديك  دلدهم   ليه عهت هنيي نبدا  دلفنن دلنه رنعرم كيإلرهم نننج  رةنردي  دلخهلد  
دًنو صديعم  ىدهجهللا  د بد    ةهت رنسه نيي در   درره ن   لقب  ي  له قهليي: ا... أ هأكذده د ك دأ

تبد...   . 51ا شي ل   درنيبدا  ن دل  يلستن  ابع لأتئكم زىتبدي    زعستم  ر 

م ا صل دن دلسننب  لأل بد  دلنيعةخن  دلنه سرفس كيأل   درره ن  كعب  لير دلشيه دركه        
هللا سمنو  دلو  رمم   نبدي  ن د بد   ي سهف  يعةخني ندا  ه   دلهار    تشسي دسنهي دلعباب  ن 
دلسدمستن سمم  هله دنه كته دلخهل   ألنو قب  رل كخهف  ي دردس لدو دلشيده ا صدل هللا سمندو 

 دد   دلددو  رددمم   لددذلك درددذت دلسيكشدد  درسه ندد   هصددم  مددك دلحدده   كةنيددي  ه يدد   ددب  ددن ع 
 .  52المذهك كعب  لير دلشيه ا صل هللا سمنو  دلو    دي دنو دع ب سن دررهم

ازيف دلدم للدك دن در دبد  دلنده لحقدس كيإلردهم  دن قندل  د دتهدكيت   دهع  دن قيدل         
دلحتدديم  دلنعددبي سمددم دلحقددهق   رددياعر در ددهدل   ةتهىددي  ددن دل ددهدىه دلدددمين   قددب قهد يددي دل ىددهد  

 رددهليي نننجدد  لعسمندد  دررنندديع دلخدديلا دلددذي  يعرددو دلسدددمسهن   لددم اددك ىددذد  قيددل  ددتن  قددبعت
 شبدددة ه  ع ددده  دددن   ددده دلخنددديل   انسدددي ىددده قدددهد ر  ددددنقيمن  لأل دددبد  دلسةردددي ة   لددديلسنسعن لددده 
 فددهادت ىددذد دلسقتدد   ددن دلختبدد  دلندده دلقنيددي دلدددتبر دل ىددهد ا سمتيددي دلدددهم  لدده  سدد   ددن ندددي  

ادددهو دن دل ىدددهد ا سمتيدددي دلددددهم  هستدددس لكدددل  فدددهار لكه يدددي ابيلددد   دددب  دلسيدددي هةن  درنرددديع  
 يعةخه رنرتع دلسدمستن  لمه دلنفنشي دلم للك  د هةشي عبص نتن كل  فهار  بتن دلحب  دلنيعةخه 
رشه   لعه دن ىشيك قهد ر اانق   بد لسجسل  ي ردنح   لده قيندل دلددشهن  دراديم  لقهليديا .. 

كشيادددد  سددددن دلحدددده    دلندددده رددددنق   ةددددذىع  ددددحتنيي هع ح نهةئدددد   دن  دكذدددده د كدددددنو صدددديعم..  
 غنريه دلخهل   له  دلدمت  رنفه دهن ردمتنيم كقدهر دلددنو   دن  دديل   بياعد  دلخمنفد  ر 
 نم در كيلقهر   ىشيك دلك ته  ن دلذهدىب دلنيعةخن    ةب ىذد دلتهح   سمم ريتل دلس يل ر دلحره 

دلحه   دلنه قيم نيي نشه د ن  له  عهك  دلتدم  دلحدهر دلفه دم دلنده       53ا قنل  يلك نن نهةهر
 دددباس لددده دلسباشددد    ددده  دلكعبددد     دددن  يندددع درددده لكدددهت دلددددتبر دل ىدددهد  ا..  دردددنيبدا  دددن 

تبد ..    دررنيبدا  ىه درنفهدا كديأل ه قدهري  لعدهي      54ادل يلستن ابع لأتئكم زىتبدي    زعستم  ر 
 لددده  دددبا  أل تددده دلسددد  شتن سمددده  ندددن دنددده ليلدددع ا سمندددو    55اذد هأي دنفدددها كدددو دًردددنأيأب  لدددهن كتددد
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ا م سمتشددي.  دديي ليًرددنأًيبأ دلدددهم :ا كشددي نفددهأو هأن لشددي لدده ىددذد دألأ دده  ق 
  57ا   قددب  ددبا د ددب دلبددي  تن 56ا 

 لينع  دلحتم دررنيبداي كعبر نقيط ىه:

ي رمع  نتبه انرهف له هع د يي  ت سي سبم دسنهدف دلحيكم كةصيل  دأل      هاىي   دسنبيعى - 1
 اذي  .

  دخته دلهةن  ألةهد و دلخيص  دلنه ر  سس كرم  لريلحيي   ر  حق  هىبدليي. - 2

دلنشكتددددددل كدددددديأل هدع دلددددددذان اددددددةنهن دلخزددددددهع لم مددددددم  دلجددددددهع  للددددددك ندددددد  يم ىلددددددم دلدددددددجهن           - 3
  رهقيم ىلم ري يت دإلسبدم   رياعر ه هدليم   سنمكي يم

 دلنرهف كة هدل دأل    ا تينني يي درقنرياا  كسي انرهف دلسهك له ه هكيم. - 4

ليلسهدقع لأل بد  دلنيعةخن   رنه    دن  ي  هو لعهي    دلحتيم دلدذان  تسدهد دلسددمستن لده   
لنددهدت  نه قدد   ددن دلندديعةت ىدده  ددي  هقعنددو دلدددتبر دل ىددهد  ا سمتيددي دلدددهم    رتدده   دديل  ددي لعمددو 

 دلده دلعدهدق داديم س سدين ندن سفدين  تشسدي قديل: ا.. دلددهدا كددنين قدهةة لسدي   58ان دلعديبرعتب ن
   كددذلك قددهل  عي ةدد  نددن دندده ردد نين ا..دألعي هلل    دنددي  59ا شددئشي هرددذني  شددو   ددي شددئشي  هكشددي.. 

    ددن صددهع   60ا رمنفدد  هللا   لسددي نرددذ  ددن  دديل هللا ليدده لدده     ددي  هكددس  شددو كددين  دديئ دي لدده.. 
مم  دررنيبدا  ي  عي ل كو  عي ة   د  دىدل دلسباشد   تشسدي شدبا سمدتيم دلحرديع  دهد  د نشديسيم دل 

   ىشيك  61اسن  بياع   لبه ا ةب نهرا  دلعيب  نم  صمس نيم دلحيل  دلسعيشن  دلم دقدم  ير يي
 دلعبادددب  دددن دلذدددهدىب دلنيعةخنددد  دلنددده  ددددنعهي صدددهع دل مدددم  درردددنيبدا دلدددذي لحددد  كيأل ددد  نننجددد 

 لسسيعريت دلحتيم دلجيئهةن.

 الزبجا التالاا الةأسيس لزبدأ الهلهف بهجه الجاكم الثاور

 عددب دلدددتبر دل ىددهد ا سمتيددي دلدددهم   ددن د لددم دلتهئدد  دلندده  قفددس نه ددو دلحدديكم كعددب  لددير       
عرددهل هللا اصددل هللا سمنددو  دلددو  رددمم    تشسددي ريليددس دندده كتدده لدده رتينيددي دلسذدديهعر ا رتبدد  

 نحبا ي رنيرنو دلهد ن  دلم  حجنم  هدقم نل دليتس اسمتيم دلددهم    ليده لدم  ندهك شده   لبك  
اسدددس دلهدقددد  دآلنددده  دلسددددنقيمه در ردددمتس دلزددده  سمندددو  دددن ه دددل دلمقدددي  دلحجددد  سمدددم دلسددددمستن 
كردهعر سي دد   سمددم دلحدديكم كرددهعر ريصدد    لكدده يم كتددل دلعيددها  دلسهداتدد  دلندده نت شيددي عرددهل هللا 

 سمنددو  دلددو  رددمم  لدده  شيرددبيت سددبر   ددن نتشيددي  ه  ندد  نل دليتددس اسمددتيم دلدددهم  لدده اصددل هللا
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لدده قهبددم  ددن عرددهل هللا اصددل هللا  دلحتددم  دلخهلدد    كددذلك نددت ن  شدد لنيم   تدديننيم  شددو  كددهنيم د  
ر ﴿ دي  لده قهلدو  عديلم:  سمنو  دلو  رمم   لتيسنيم   ها يم  ن دل هدنس دلذدهةن  دلسم  د   كسدي

ااى لكم عاسااأ   لعمددم دلددهةم  ددن دن دلدددتبر دل ىددهد  اسمتيددي   62ا ميااه ماان أجاار ور الزااهدة فااي القْر
دلدددهم   قددب د  دد ت  ع ددم دلسزددي تن دلدنيرددن  دلسنعمقدد  ننددهله دلخهلدد   ه قتنيددي كذددخ  ه تدده 
دلسدد  شتن اسمنددو دلدددهم     قيددي لدده  تددهد  هنتيددي عرددهل هللا اصددل هللا سمنددو  دلددو  رددمم  لإنيددي لددم 
 غفل سن شه   يم   نسم ألةمع دلسزي تن دلدنيرن  دلنه له نيي  هر  ىده دل دهعر  دب دلحديكم 
دلسغنرع لحقهق دلسدمستن   قب دسنيهت دلدتبر دل ىهد  اسمتيي دلدهم  دن  دن  د بديت دلسددمستن 
دلهقدددهف كحددد م  ددد  هصدددحي  دلحقدددهق دلسددددمهب   ا بددديع دلحددديكم دلجددديئه سمدددم دلعدددب ل سدددن قهدعد دددو 

 ري و دلخيلئ .  سيع 

لقدددب    يدددس دلددددتبر دل ىدددهد  اسمتيدددي دلددددهم  رتينيدددي  دلنحذدددتبي  حبادددبدي  لفئندددتن  يسندددتن            
 سدن  زدده  جمددس دندده كتده ىددم لبقدد  دلذددبي  ا دلفنندد     سيسد  درنردديع كيسنبدديعىم هىددل دلددبدع 

 ندد    دسزدديا دلسمدد ..  ليدم اقميددم لدده دلسجنسد  دلسددبنه  لقهليدديا سمتيدي دلدددهم : ا ..اددي  عيشده دلفن

  ريليس كو شبي  دلسدمستن كيسنبيعىم دلتبقد  دلنده استدن درسنسديا سمتيدي لده دل نديم كديل هعر    63ا
    64اكذتميي دلسدمح ألنيي  صفنيم له دلهقدس نفددو ندداهسزيا دلسمد     دلعزدب   دلشيصده  دلسعدتن

 قددبام دلشرددهر  دلسعهندد  سمددم  دي دن دلددتبر دل ىددهد  اسمتيددي دلدددهم  قددب ررددس ىددذه دلتبقدد  كسيسدد 
دسنبيعىم  سن نيصه دررهم  قبم دلعهن لهرهل هللا اصل هللا سمندو  دلدو  ردمم   لده نذده دلدبسهر 
درردده ن      رن دلذدددبي  ىددم  دددن  قدد  سمدددتيم  دددد  لن  نشددي  دلب لددد   ااسه دد   ددددنقيميي   ألنيدددم 

م ليق  كسي د دي ل  قدهر سمدم  دي دلمدع اسنمكهن كل  قه يت دل نيم كيل هعر كسي  ي  كقهليي ا..  لك
   ىددددذد اعشدددده دن دل ىددددهد  اسمتيددددي دلدددددهم   سيعلدددد   ننقشدددد   ددددن دنقدددده  دلسعيالدددد     65ا  دزد ل.. 

دلدنيرن  لريلح دصحي  دلح  دلذهسه دلسنس ل كطل دليتس اسمتيم دلدهم   ىذد  ن  ينع    ن 
د  اسددهر درددهو دلددم  جسددهع درنردديع  ينددع دردده دن دلدددتبر دل ىددهد  اسمتيددي دلدددهم    يددس نددبد  

دي دن      66اكقهليدددي ا..هايدددي نشددده قتمددد ..    قتدددل دن  عشدددم قتمددد  ىددده دم دلقيتمندددتن در س  دلخددد عج
 دي   دلبسهر له ىذد دلختي  قب  د دعس لنذسل  سن  در س  دلخ عجا درنريع  دلذان كيندس 

عرددهل هللا اصددل هللا سمنددو  دلددو ليددم  هدقددم كتهلندد  ريلددبر لدده لدكددهر  سندد  دلسدددمستن لدده نرددهر 
 رمم     لكه يم كدينيم اذدتمهن عقسدي صدعبيي  لده  تد دن دلقدهر ندتن رديئه دلسددمستن سسه ديي  ادردل 
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ددبر  درادر  سشددبكم  دلسباشدد   حباددبدي ألنيددم اسنمكددهن دلسدديل  دلعددبا  دلدددهح ا..  دنددنم ل   دلعددبا  دلعف
جدديح دل ددهعر  لختددي  دل ىهد اسمتيددي دلدددهم      ىددذه درشددني   عددب  ددن  قه دديت دن  67ا دلدددهح .. 

ىدده دشددبو  ددي اتددهن كيلختددي  دلنحفتدد ي  دلسذددج  لنقددبام دلشرددهر  نيددذ دل مددم   سيعردد  لعمندد  لسيددبه 
در ه كيلسعه ف  دلشيه سن دلسشكه  ةته دن ىذد ر اعشه دن دل ىهد  اسمتيي دلدهم  كينس  ه ه 

دلح  كسشت  دلقدهر  دلددنو   لكدن  دن د دل  هىتدع  ن  عد  للك انيم دلحه  نتن دلسدمستن  درذ 
دلحيكم  اظييع دلقهر كسه م   يلن  لسه م  دلحتس   دلسهس د  دلحددش   دلسجيالد  كديلنه ىده د ددن  
 ىذد  ي ي  له قهلو  عيلما  دسب د ليم  ي درنتعنم  ن قهر   ن عبيط دلخمتل  هىيهن كو سدب  هللا 

دل ىدهد  اسمتيدي دلددهم   هقدم درنرديع   بردهعر ريصد  لعمدم دلدهةم  دن  عهلد       68ا  سب كم 
 دلسدددمستن كردددهعر سي دد   دلسنخددديلل لدده نردددهر دلحدد  ىر هنيدددي دعدات ةددهس ندددذعر دلددبسهر لمهقدددهف 
نه ي  دلحيكم دلجيئه دلغيصع لمحقهق دلذهةن   دلذي احتم در    ن ةته دن اتدهن   ىدل لدذلك 

 عديلم: ا هلسدن ايدبي دلدم دلحد  ه د  دن انبد  ه دن   ىذد  ي درنذيبت كو دلدتبر دل ىهد   ن قهلدو
 .  69ا ر ايبي ىر دن ايبو لسي لكم كنو  حتسهن 

دلن  ددن ىددذد دلختددي  دلسه ددو استددن دن نددهبص نددتن دليددذعر در لددم دلندده نددذع يي دلدددتبر دل ىددهد          
ه ددو اسمتيددي دلدددهم   بددتن سذدديق دلحهةدد   دصددحي  درصددهدت دلردديا   كتمددع دلحدد   دلهقددهف ن

دلدمتين دلجيئه  لذد دسنقب دن ننيج ىذه دليذعر  سخض سن انيم اهعر در يم دلحددتن اسمندو دلددهم 
   كل دلسهدقم دلبتهلن  لجسن  دلذخرنيت دلنه  قفس نه و دلدمت  ردهد  كيندس كيلكمسد  دلخيلدبر 

م   ىه نشي  دم  كحب دلدنو  لذد لةنشي د يم  هقم  يزم   عس دردو دلدتبر دل ىهد  اسمتيي دلده
لكددهي رنددب  ددن دل ندديم  دراسددين كددو لدده ردديتل داقدديف دل مددم  سددبم دلدددسيح لمسندددمتتن لدده دلنهةددل 
 دلخددهي كسرددته دلسدددمستن  ددن ا ن عداع .هلن استددن دلقددهل دن دل ىددهد  اسمتيددي دلدددهم   لددم  ددك 

دن اسه يدددي  مدددك  خددد  لندددهر ز شنددد   حدددبا د  كذدددخ  كعتشدددو   دنسدددي دعدات  دددن  عد  ىدددذد دلقردددب 
 ةرددس لفكددهر دن دلحقددهق دلد لددم  عتددم  ةرددذ نهردديئل سددبر نتشنيددي دل ىددهد  اسمتيددي دلدددهم    سمددم 
دلددهةم  ددن دن اسددهدت دلدددتبر دل ىددهد  ا سمتيددي دلدددهم  ررددنشييي دلسدددمستن دلددذان   يددس دلددتيم 

فدو   دلبسهر  دلشبد  لم  ة ه نشنيئج  ه هر  ريىسس له دلهقس نفدو له    س دلحيكم  دلنسددك كسهق
در دنيي  هكس داهد له لدكهر در نيل سن كن ن  دلنطرده  دردذ دلعيده  دلددته سمدم لهةد  دلسعردهم 

 له درنحريل دلحقهق   هد ي  دلحيكم دلجيئه دلسغنرع لحقهق دلسدمستن.
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 الحاسزة

دن دلددددتبر دل ىدددهد  اسمتيدددي دلددددهم   لدددم  ندددهك  يندددع  دددن  هدندددع  يندددين دلحقددديئ  دلنيعةخنددد       
 دلفقيندد  دلندده هعدا دلقددهم درفيئيددي سددن دأل دد   در  بتشنددو   ددن ه ددل هن اتمدد  دلسدددمستن سمددم رتددص 

  خيلفه هىل دليتس اسمتيم دلدهم   نهدايىم له قينل درايم له  ها  ذه ع دإل ي  .

دلسزددي تن دلسيسدد  دلندده  شي لنيددي دلدددتبر ليلسدد  دل ىددهد  اسمتيددي دلدددهم  كددين ليددي ا ع  يددم  هن    
له  غته  في نم شهةح   درع   ن دلسدمستن له قزن  دلدد نف    دي ندنج سشيدي  ازديف ىلدم للدك 
هن ا ع دلدتبر دل ىهد  اسمتيي دلدهم  كين  دينب لسهقم ه ته دلس  شتن اسمنو دلدهم  له  ددةل  

لينع    ينين  ن ىه ه   ننهله رهل  عرهل هللا اصمم هللا سمنو  دلو  رمم   ن رهل دلنعهةو د
كسهدقددم دإل دديم سمدده اسمنددو دلدددهم   ددن عرددهل هللا اصددمم هللا سمنددو  نلددو  رددمم  كرددهعر ريصدد  
 دررددهم كرددهعر سي دد   بتهر ددو لدده دلددبليع سددن  بدديان دإلرددهم     ددن  ينددع نردده دن دلدددتبر 

  اسمتيدددي دلدددددهم  قدددب لنحدددس كددددي   هد يددد  دلدددددمت  دلجددديئهر كردددهعر سمشندددد   درددددس لب ندددد  دل ىدددهد
دلسدمستن كن ن    هد ي   غنردع دلددمت   دلدبليع سدن  قدهق هىدل دليتدس اسمدتيم دلددهم  كدهنيم 
رته  ن اس ل دلسذه ع دإلليه له رهل  عرهل هللا اصمم هللا سمندو  نلدو  ردمم   د ندبدا للدك لده 

 ليتس اسمتيم دلدهم . د ي   دىل د

هن دلدتبر دل ىدهد  اسمتيدي دلددهم    دن ردهل رتينتيدي  قدب دردنخب س دك ده  دن  ردتم  لده       
دلستيلب  كحقهقيي  لزح  ختتديت درسدبد .  دن ردهل ىارديل نددي  دلسددمستن كده اتهندهد شديىب 

 سمم  هدقم هز د يم دلسنخيلل  جيه قزن  دلخهل    قهق دل ىهد  اسمتيي دلدهم  دلسغنرب .

 شاالههام

                                                           

  166  رهعر دل سسهدن  دآلا ا1ا
  112  رهعر ىها  دآلا  ا2ا
 35  ب3  دلقي ه دلشعسين  شهح درربيع  ج3ا
 133  ب1  دلتيهره  در نجيج  ج4ا
  47ب -دررهم –؛ د سب شميه   قيعن  درااين 137-136  ب2  دلسدعهاي   ه ج دلذىع  ج5ا
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؛ هدا سمه  دلسفرل له  يعةت دلعه  قيل 150دنن دلعسيا دلحشيمه  شذعدت دلذىع له دربيع  ن لىع  ب  6ا
 162-158  ب4 ج150دررهم

  589-584  517-513  6 هدا سمه  دلسفرل له  يعةت دلعه  قيل دررهم  ج   7ا
 41-39  ب2  دلنعقهبه   يعةت  ج8ا
 13دنن لنفهع  كهةيت دلشدي   ب  9ا
 349  ب2دنن ىذيم  دلدتهر دلشيهة   ج  10ا
 150  ب1  دنن دلعسيا  شذعدت دلذىع  ج11ا
 13  دنن لنفهع  كهةيت دلشدي   ب 12ا
 35  ب1  دلتيهره  در نجيج ج13ا
  125  رهعر دلشحل  دآلا ا14ا
 50  ب2؛ دلنعقهبه   يعةت  ج344-343  ب1  دلبهلعي  دندي  درشهدف  ج15ا
 319ب  2  دلتيهي   يعةت  ج16ا
 95  ب2  دلتيهي   يعةت  ج17ا
 25  ب5؛ دنن ك ته  دليبدا   دلشييا   ج65  ب1  دلتيهره  در نجيج  ج18ا
  345  ب 1  دلبهلعي  دندي  درشهدف  ج19ا
 53  ب2  دلنعقهبه   يعةت  ج20ا
 226-223  ب2دلتيهي   يعةت  ج  21ا
 164  دنن قنتب  دلباشهعي  دلسعيعف  ب22ا
 35  ب3دلشعسين  شهح درربيع   ج دلقي ه 23ا
 136  ب1 دلتيهره  در نجيج  ج24ا
   هةبر دلهقيئ  دلعهدان   2007لدش   19 دلسيار دلخي د   د ري  ن قينهن دلعقهبيت دلعدتهة  دلعهدان  عقم 25ا

 2007  لدش  4040دلعبا 
 ن ري   دلسعهك   دايعه له ؛  ييا ريلم دلذهليت  دليه   124  دمحم كيقه دلربع  لبك له دلنيعةت  ب26ا

 139-136دلفقو درره ه  ب
 425  ب2  دلسدعهاي   ه ج دلذىع   ج27ا
  55 رهعر دلسيئبر  دآلا  ا28ا
  76 رهعر دلسيئبر  دآلا ا29ا
 244  ب2 دنن لي  س  درابيل كيألسسيل دلحدش   ج30ا
  19 ؛ رهعر دلنهب   دآلا ا61 رهعر نل سسهدن  دآلا ا31ا
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 29  ب8؛ دنن  سب ن  دلنذكهر دلحسب نن   ج343-342  ب8كيله  ج دلكمتشه  دل32ا
 152؛ دلرب ق  دليبدا   ب119  ب1  نن  شيل   دشب د سب  ج33ا
 152  ب2  دلرب ق  دليبدا   ج34ا
 16 دنن لنفهع  كهةيت دلشدي   ب35ا
 200  ب1 دلكمتشه  دلكيله  ج36ا
 18 دنن لنفهع  كهةيت دلشدي   ب37ا
 355درربيع  ب دلرب ق   عينه 38ا
 202  دلسجمده  دل ىهد   رتب  لبك  ب39ا
  61  رهعر دلبقهر  دآلا ا40ا
  57رهعر دلبقهر  دآلا  ا    41ا
  60رهعر دلبقهر  دآلا  ا    42ا
 127 دلتيهي ادلذنعه   ارئل در ي    ب43ا
 133 دلتهره  دلهريئل دلعذه  ب44ا
 3دلحمه  دلجي   لمذهدا   ب ؛ دنن رعتب374  ب3  دلتيهدنه  دلسجس  در رص  ج45ا
ا ةب نن  صخه نن  ه  نن د ن  نن سيب شسس در هي   ةتشم دكي ريلب   شيب  قع  دلته هك   ره دنه   46ا

ىد   اش ه  دنن سديكه   يعةت 18كته عب   شب دلذيم   هله له ليسهن سسهدس ز ن سسه نن دلختي   رش  ا
   240 -239  ب65 باش  ا ذ   ج

 355 عينه درربيع  ب  دلرب ق  47ا
 20 دنن لنفهع  كهةيت دلشدي   ب48ا
 204  دلسجمده  دل ىهد   رتب  لبك  ب49ا
 14  ب1 دنن شبو دلشستهي   يعةت دلسباش   ج50ا
 376  دلتهره  دآل يله  ب51ا
 106  ب1 دلبهلعي  لنهح دليمبدن ج52ا
ن زسسي  قه و    ىه  ن دلسدمستن در دئل   يلك نن نهةهر نن  س ر نن شبدا  ن نشه اهبهع  ن  سنم    اعب  53ا

درنعسمو دلشيه ا صل هللا سمنو  دلو  سمم صبقيت نشه  سنم  قنمو ريلب نن دلهلتب سشهر  رمم سمم ز  نو له 
  295  ب4دلتهم نفدو  لمس ةب اش ه: دنن دراته  درب دلغيك   ج

 14  ب8 دلفهدىتبي  دلعتن  ج54ا
 81  ب3دنن  ش هع  لدين دلعه  ج  55ا
 103  ب2 درعبمه  كذم دلغس  له  عهل  درئس   ج56ا
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 86 كيقه شهةو دلقهشه  دلش يم دلدنيره له دررهم  ب57ا
رعتب نن دلعيب دنن دنه ه نح  نن د ن  نن سيب شسس در هي  قمب  را  دلكهل  لع سين نن سفين   قمب   58ا

  445  ب3: دلذىيه  رته دسهم دلشبه   جىد  اش ه58 را  دلسباش  لسعي ة  نن دنه ر نين   هله رش ا 
448 

؛ دنه دلفهج درصفيينه  371  ب3؛ دلتيهي   يعةت  ج45  نن سسه دلزيه  دلفنش    قع  دلجسل  ب59ا
 367  ب12درةينه  ج

 43 ب3 دلسدعهاي   ه ج دلذىع  ج60ا
 116 -115  ب5دلبهلعي  دندي  درشهدف  ج  61ا
  23  رهعر دلذهعو  دآلا ا62ا
 17 دنن لنفهع  كهةيت دلشدي   ب63ا
 509  ب2  دلجهىهي  دلرحيح  ج64ا
 36  ب3  دلقي ه دلشعسين  شهح درربيع  ج65ا
 149  ب1  دنن دراته  درب دلغيك   ج66ا
 115دلسجمده  دل ىهد   رتب  لبك  ب  67ا
  60رهعر درنفيل  دآلا ا    68ا
  35  رهعر اهنس  دآلا ا69ا
 

 لاوزة الزذادو 
 الكر مالقران  -
 الزذادو القد زةا -
 ىد 630دنن دراته  س  دلبان هنه دلحدن سمه نن هنه دلكهم ات -
 نته ت / ا . ت    –هرب دلغيك  له  عهل  دلرحيك  ا ادع دلكني  دلعهبه   .1
 ىد         693دألعبمه/ هنم دلحدن سمه نن ةندم ات -
 نته ت/ ا.ت  –كذم دلغس  له  عهل  دألئس  اادع دأل هد   .2
 ىد  279لعي  ه سب نن احتم نن  ينه اتدلبه -
 م 1974نته ت / –هندي  دألشهدف ا  حقت    دمحم كيقه  حسهاي     رد  دألسمسه   .3
 دلقيىهر/ ا.ت  –لنهح دليمبدن ا  حقت   صهح دلبان دلسشجب   تنب  دلشيز   .4
 ىد   393دلجهىهي   ىرسيستل نن  سيا ا ت   -
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  ادع دلعمم لمسهاتن 4ت   ه سب سيب دلغفهع  طدلرحيح  يج دلمغ   صحيح دلعهبن  ا حق .5
 م 1987نته ت /     –

 م    1166ىد /  562دمحم نن دلحدن نن دمحم ا ت : دنن  سب ن   -
نته ت/  –دلنذكهر دلحسب نن  ا  حقت   ى دين ةبيس   كته ةبيس   ادع صياع  .6

 م 1996
 ىد  241هنن  شيل   هنه سيب هللا ه سب ا ت  -
 نته ت / ا . ت   . –نن  شيل ا ادع صياع  دشب دإل يم ه سب  .7
 ىد  748دلذىيه   شسس دلبان دمحم نن ه سب نن س سين ا ت  -
 م 1993نته ت /  –    رد  دلهريل  9رته دسهم دلشبه  ا حقت   شعتع دألعنيو ط  ط .8
 ىد 690دنن رعتب دلحمه  احتم نن دمحم ات  -
 ىد 1405قم دلسقبر /  –دلجي   لمذهدا  ا  رد  رتب دلذيبد   .9
 ىد  262هنن شبو دلشستهي   هنه زةب سسه نن شبو ا ت  -

 ىد  1410قم دلسذهل  /  – يعةت دلسباش  دلسشهعر ا حقت   ليتدم دمحم شمنهت  ادع دلفكه  .10
 ىد 381دلرب ق   هنه  عفه دمحم نن سمه نن دلحدتن نن كينهةو ا ت -

      1379ه ه/ قم /  عينه درربيع ا  حقت   سمه دكيه دلغفيعي    رد  دلشذه درر .11
 ىد  1418دليبدا  له درصهل  دلفه ع ا  رد  دإل يم دليياي_ قم / .12
 ىد 664دنن لي  س  سمه نن  هرم نن  عفهات -

قم دلسقبر /  -درابيل كيألسسيل دلحدش  ا  حقت    هدا قب  ه   تنب  درسهم درره ه .13
 ىد  1415

 ىد   360دلتيهدنه   هنه دلقيرم رمنسين نن ه سب ا ت :  -
 ىد 1416دلقيىهر / –دلسعجم دأل رص ا  حقت   نذه  قدم دلنحقت  نبدع دلحه تن  .14
 ىد   548دلتيهره  د سب نن سمه نن دنه ليلع ا ت  -

  1966دلشجم دألشهف/  -در نجيج ا حقت : دلدتب دمحم كيقه دلخهرين  ادع دلشعسين . 15
 ىد   310يهي   هنه  عفه دمحم نن  هةه ا ت : دلت - 
 م   . 1983ىد/ 1404نته ت / – يعةت دلهرل  دلسمهك ا   رد  دألسمسه . 16    
 دلتيهي دلذنعه   دمحم نن  هةه نن عرنم ا  ن دسهم دلقهن دلخي س دليجهي  -
 ىد 1413قم دلسقبر /  –ارئل دإل ي   ا  حقت   قدم دلبعدريت درره ن   . 17    
 م    1067ىد /  460دلتهره   هنه  عفه دمحم نن دلحدن نن سمه ا ت :  -
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قم /  –دآل يله ا حقت   قدم دلبعدريت دإلره ن  له   رد  دلبع    ادع دل قيل   .18    
 ىد  1414

 قم دلسقبر / ا.ت  –دلهريئل دلعذه ا   رد  دلشذه درره ه  .19    
 ىد 380ليىه ات دنن لنفهع  هنه دلفزل نن هنه  -
 قم دلسقبر / ا.ت  –كني  كهةيت دلشدي  ا شذهعدت  تنب  كرته ه . 20   
 ىد  571هنن سديكه   هنه دلقيرم سمه نن دلحدن هنن  ب  هللا ا ت :  -
 ىد  1415نته ت /  – يعةت  باش  ا ذ  ا  حقت    سمه شتهي   ادع دلفكه .21    
 م   1678ىد /  1089دلب ذقه ا ت : هنن دلعسيا دلحشيمه   سيب دلحه دلعتهي  -

 نته ت / ا . ت   –شذعدت دلذىع له هربيع  ن لىع ا ادع ى ني  دلنهد   .22    
 ىد  175دلفهدىتبي   هنه سيب دله سن دلخمتل نن ه سب ا ت :  -
ىاهدن/  –كني  دلعتن ا  حقت    يبي دلسخ   ه  ىنهد نم دلدي هدئه  ادعدليجهر . 23    

 ىد  140
 ىد   356هنه دلفهج دألصفيينه   سمه نن دلحدتن ا ت  -

 نته ت / ا . ت   . –دألةينه ا ادع ى ني  دلنهد  . 24    
 م   973ىد /  363دلقي ه دلشعسين   دمحم نن  شرهع دلسغهبه ا ت :  -

   رد  دلشذه دإلره ه/ ا.ت  -شهح درربيع ا  حقت : دمحم دلحدتشه دلجهله . 25    
 ىد    276هنن قنتب  دلباشهعي   هنه دمحم سيب هللا نن  دمم ا ت :  -

 م  1969 ره / –  ادع دلسعيعف 2دلسعيعف ا  حقت   اه ت ستيش    ط. 26     
 ىد   774هنن ك ته   هنه دلفبد  ىرسيستل نن سسه  دلب ذقه ا ت -

 –  دلندهد  دليبدا   دلشييا  ا  حقتد    عمت    سمه شتهي   ادع ى تدي. 27      
 ىد 1409نته ت/

 ىد  328دلكمتشه   هنه  عفه دمحم نن اعقه  نن ىرحيق ا ت  -
ليهدن /  –  ادع دلكنع دإلره ن  3دلكيله ا  رحنح   عمت   سمه هكيه ةفيعي  ط. 28     

 ا . ت   
 ىد  1111دلسجمده   دمحم كيقه ا ت -

   ادع كمدنين كهاه/ ا.ت دل ىهد   رتب  لبك ا سم  سمنو  دمحم سمه شهةعنسبدعي . 29
 م   957ىد /  346دلسدعهاي   هنه دلحدن سمه نن دلحدتن نن سمه ا ت :  -

  م1984ىد / 1405ىاهدن   قم / –هر   ادع دليج2 ه ج دلذىع   عيان دلجهىه ا ط. 30
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 ىد   711هنن  ش هع    سيل دلبان دمحم نن  تهم ا ت  -
 م  . 1983ىد/ 1404 قم دلسقبر  / –لدين دلعه  ا ادع دلحهزر . 31
 ىد 218دنن ىذيم  سيب دلسمك نن ىذيم دلحستهيات -

 م 1963دلقيىهر/  -دلدتهر دلشيهة  ا  حقت   دمحم  حه دلبان   تنب  دمحم سمه. 32
 ىد  292دلنعقهبه   ه سب نن هنه اعقه  نن  عفه ا ت  -
 نته ت / ا . ت   . – يعةت دلنعقهبه ا ادع صياع . 33      
 الزراج  الجدياا  
 دلربع  دمحم كيقه -

ا.ن/  -لبك له دلنيعةت ا حقت : سيب دلجبيع شهدعر, هك  دلغباه لمبعدريت دإلره ن  . 34    
 م 1994

 شميه  د سب -
 م 1973دلقيىهر/  –   تنب  دلشيز  4ا ط -دررهم – قيعن  درااين . 35 
 سمه   هدا -

 م 1993ىد/ 1413:  2ط – ي ع  كغبدا  دلسفرل له  يعةت دلعه  قيل دررهم ا. 36
 دلقهشه  كيقه شهةو -

 .م 1978 - 1398نته ت/  –لنعيعف   : ادع د2دلش يم دلدنيره له دإلرهم ا ط. 37
 الثراود والزثالت

  2007لدش   4040 هةبر دلهقيئ  دلعهدان   ادلعبا  .38
 دلذهليت   ييا ريلم -
دلفقو درره ه ا  جم  دلجي ع  درره ن     ج دليه    ن ري   دلسعهك   دايعه له . 39 
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