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مظـظوُمماظداخؾلمدلعفٔدمُترأثماألغؾقؤءمظؾدرادؤتماحلقزوؼٔيماالظؽرتوغقيما:سـقانماظؿشرؼع

مداخؾلاظؿصـقُػم:مغظوْمم

معقالدي٪٦١٠ػفريم/م٧٣:اظؿشرؼِعدـُيم

م/متقز٦١ادلقاصؼمم-ذقالم/م٠٩ماظؿشرؼِع:تورؼُخم

مدؼؾوجٌي

ـِماظرحقِؿم ٓٔماظرمح مبلِؿما

مَصُقـَؾُِّؽُؽؿمٔبَؿومُطـُؿِؿٔةمَوُضِؾماِسَؿُؾقْامَصَلَقَرىماظّؾُفمَسَؿَؾُؽِؿمَوَرُدقُظُفمَواْظُؿِمٔعـُقَنمَوَدُؿَرٗدوَنمِإَظكمَسؤظِؿماْظَغِقٔىمَواظٖشَفوَد

مَتِعَؿُؾقَنم.

ـَم ٓٔموطػك،مودالْممسؾكمسؾودٔهماظذؼ ـِمَتٔؾَعمدؾقَؾُفؿمواضؿػكمأصطػكاحلؿُدم موبعد:،محمؿْدموآظفموَع

%سؾقفؿماظلالمم$ميفمصضِؾمرؾٔىماظعؾِؿموماػؿؿوِممأصقٔوبِفؿمحبؿِؾمبقًماظعصؿيمصؼدمتقاترِتماألخؾوُرمسـمأػِؾم

ٌُم ٌٔمَسـُفؿم%سؾقفؿماظلالمم$،مواظرحؾٔيميفمرؾٔؾٔفمعـمأصقؤبٔفم،موتػضقٔؾٔفمواظؿقرؼِصمسؾقف.مواألحودؼ احلدؼ

ًٔم،مواالحؿقؤطميفماظدؼـمواألخٔذمبوظلـٔي،مطـريٌةمج ٌٔمسؾكمرؾٔىماظعؾِؿم،موصرٔضٔف،مواظؿـؾ م.موطوَنميفماحل دًا

ـِمألوجعُؿُفم. ًُمبشوٕبمعـمذؾؤبماظشقعٔيم،مالمؼؿػؼُفميفماظدؼ ماظؾوضُرم%سؾقفماظلالمم$مؼؼقلم:مظقمأتق

مؽويفمظؾؽؾقينم%رمحُفمآم$م:اظمويف
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م مسـ مأبقف[ م]سـ مػشوم ـِ مب مإبراػقَؿ ـِ مب مسؾل مسـ مؼعؼقب، مبـ محمؿُد ماحللنِيمأخربغو مأبل مابـ ـِ احلل

ـِمبسـماظػوردل، ٓٔم%صؾكمـِمزؼد،مسـمأبقٔف،سؾٔدماظرمح سـمأبلمسؾٔدمآم%سؾقفماظلالمم$ضولم:مضولمردقُلما

َٓمُؼقُىمُبغوَةماظعؾِؿم. مآمسؾقفمواظفم$:مرؾُىماظعؾِؿمصرؼضٌيمسؾكمطِؾمعلؾٍؿم،مأالمإٖنما

ـِمسؾٔدمآ ـِمسؾٔدمآ،مسـمسقلكمب ـِماحللنِيم،مسـمحمؿٔدمب ـُمحيقك،مسـمحمؿٔدمب اظعؿري،مموصقفم:محمؿُدمب

مسـمأبلمسؾٔدمآم%سؾقفماظلالم$مضول:مرؾُىماظعؾِؿمصرؼضٌي.

مضول:موصقفم:م ماظرمحـ،مسـمبعِضمأصقؤبٔف مسؾٔد ـِ مبـمسقلك،مسـمؼقغسمب م،مسـمحمؿٔد مإبراػقَؿ ـِ مب سؾُل

ـِم%سؾقفماظلالم$:مػؾمؼلُعماظـوَسمترُكمادلللظٔيمسؿومحيؿوجقَنمإظقف؟مصؼوَل:مال. مُدؽَؾمأبقماحلل

محيقك،مسـمأمحدمبـمحمؿدمإبـمسقلك،مسوصقفم:م ـِ مب مزؼودموحمؿٔد ـِ مب مبـمحمؿدموشرُيُه،مسـمدفِؾ ؾُل

مجقعًو،مسـمإبـمحمؾقب،مسـمػشوممبـمدوٕ،مسـمأبلممحزة،مسـمأبلمإدقوقماظلؾقعلمسؿـمحدثفمضول:م

ـِمرؾُىماظعؾِؿمواظعؿُؾمب ًُمأعرَيمادلمعـنَيمؼؼقل:مأؼفوماظـوُسماسؾؿقامأٖنمطؿوَلماظدؼ ٔف،مأالموإٖنمرؾَىماظعؾِؿمَدٔؿع

مودقػلمظؽؿ،م مبقـؽؿ،موَضٔؿـَُف مسودْل مظؽؿ،مضدمضلَؿُف معضؿقْن مادلوَلمعؼلقْم أوجُىمسؾقؽؿمعـمرؾٔىمادلوِل،مإٖن

مبطؾٔؾٔفمعـمأػٔؾٔفمصورؾؾقه.مأعرمتواظعؾُؿمخمزوْنمسـَدمأػؾٔف،موضدم

ٌٔمسؾكمرؾٔىماظعؾؿم: ـِماظربضلميفممبؤبماحل مويفمحمود

م م: ـِوسـف ماب مأبلممسـ مبـ مسؿرو مسـ مضوَلمادلؼداممحمؾقب، مضول: ماظلالم$ م%سؾقف مسـمأبلمجعػر اجلعػل،

مردقُلمآم%صؾكمآمسؾقفموآظف$:مإشُدمسودلًومأومعؿعؾؿًومومإؼوكمأنمتؽقَنمالػقًومعؿؾذذًا.

ضول:مضولمموسـفم:مسـمأبقف،مسـمصػقانمبـمحيقك،مسـماظعالء،مسـمحمؿدمبـمعلؾؿ،مسـمأبلممحزَةماظـؿوظل

مظلمأبقمسؾدمآم%سؾقفماظلالم$:مإشُدمسودلًومأومعؿعؾؿًومأومأحؾىمأػَؾماظعؾِؿموالمتؽـمرابعًومصؿفؾَؽمبؾغٔضِفؿم.



 

 

م%سؾقفم مأبلمجعػر مسـ مسـمجوبر، مبـممشر، مسؿرو مسـ ماظرمحـ، مسؾد مؼقغسمبـ مسـ مأبقف، مسـ م: وسـف

ٌْمواحْدميفمحالٍلموحراٍممتلخُذُهمسـمصودٍقماظذيمغػللمبقٔدٔهمحلماظلالم$مضول:مدورسقاميفمرؾٔىماظعؾِؿمصق دؼ

ـُِفم ًِمعـمذػٕىموصضٕي،موذظؽمأنمآمؼؼقل:م"مَعومآَتوُطُؿماظٖرُدقُلمَصُكُذوُهمَوَعومَغَفوُطِؿمَس خرْيمعـماظدغقوموعومٔحؿؾ

مَصوغَؿُفقام".موإنمطونمسؾْلم%سؾقفماظلالم$مظقلعَرمبؼراءٔةمادلصقػم.

اظـضر،مسـمسؿرومبـممشر،مسـمجوبر،مسـمأبلممجعػرم%سؾقفماظلالم$موسـفم:ممسـمأبقف،مسـمأمحدمبـم

ًِمسؾقفماظشؿُسم ٌْمُتصقؾفمعـمصودٍقميفمحالٍلموحراٍممخرْيمظؽمممومرؾع ضول:مضولمظل:مؼومجوبرموآمحلدؼ

محؿكمتغرَبم.

وسـفم:مسـمبعِضمأصقوبـو،مسـمسؾلمبـمأدؾوط،مسـماظعالءمبـمرزؼـ،مسـمحمؿدمبـمعلؾؿ،مسـمأبلمجعػرم

م%سؾقفماظلالم$مضول:متػؼفقاميفماحلأللمواحلراِمموإالمصلغؿؿمأسرابم.

مسؾدمآم%سؾقفماظلالم$م مأبو مَدٔؿَع وسـفم:مسـمأبقف،مسـمسـؿونمبـمسقلك،مسـمسؾلمبـممحود،مسـمرجٍؾ

وَتفمؼؼقل:مالمَؼشُغؾَؽمرؾُىمُدغقوكمسـمرؾٔىمدؼـَؽ،مصننمروظَىماظدغقومرمبومأدرَك،مورمبومصوتؿف،مصَفؾَؽممبومص

معـفوم.

ًُمأبومجعػرم%سؾقفماظلالم$مؼؼقل:مطوَنمموسـف: سـماظقذوء،مسـمعــكمبـماظقظقد،مسـمأبلمبصريمضول:ممسع

يفمخطؾٔيمأبلمذرم%رمحفمآ$م:م"مؼومعؾؿغلماظعؾؿمالمؼشُغؾؽمأػْؾموالمعوْلمسـمغػلؽ،مأغًمؼقَممتػورُضُفؿم

موا ماظدغقو مإىلمشرئػؿ، مسـفؿ مَشدوَت مثؿ مصقفؿ ًَ مٔب مبنيمطضقٕػ مإىلمشرِئه،موعو معـف ًَ محتقظ مطؿـزٍل آلخرُة

ٌٔمإالمطـقعٕيممنؿفومثؿمادؿقؼظًمعـفو،مؼومعؾؿغلماظعؾؿمإنمضؾؾًومظقسمصقفمذهمعـماظعؾؿمطوظؾقًم ادلقٔتمواظؾع

ماخلربمالمسوعَرمظفم.

موسـفم:مسـمجعػرمبـمحمؿدماألذعري،مسـمابـماظؼداح،مسـمأبلمسؾدمآ،مسـمأبقفمضول:مضولمسؾلم%سؾقفؿ

ماظلالم$ميفمطالممظف:مالمؼلؿقكماجلوػُؾمإذامٕمؼعؾِؿمأنمؼؿعؾَؿم.
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ًُمأبومسؾدمآم%سؾقفماظلالم$م وسـفم:مسـمبعِضمأصقوبـو،مسـمسؾلمبـمأدؾوط،مسـمإدقوقمسؿورمضول:ممسع

مؼؼقل:مظقًماظلقوط،مسؾكمرؤوسمأصقوبلمحؿكمؼؿػؼفقاميفماحلالِلمواحلراِمم.

مولمأبقمسؾدمآم%سؾقفماظلالم$متػؼفقامصنغفمُؼقذُؽمأنمُؼقؿوَجمإظقؽؿ.وسـف:مسـمبعضمأصقوبـومرصعفمضول:مض

م%سؾقفم مآ مسؾد مضؾًمألبل مضول: مأبقف مسـ مؼعؼقب، مؼقغسمبـ مسـ ماحلؿقد، مسؾد مبـ محمؿد مسـ وسـف،

اظلالم$:مإنمظلمابـًومضدمأحىمأنمَؼللظَؽمسـمحالٍلموحراٍمم،مالمؼللُظَؽمسؿومالمؼعـقف،مضوَل:مصؼولمظل:موػؾم

ماظـوُسمسـمذهمأصضَؾمعـماحلالِلمواحلراِمم؟!مؼللل

ميفمُعـقيمادُلرؼدميفمأدبم مأدراَرُػؿم$،معو ُٓ ماألسالمم%مضدَسما ميفمذظَؽمعـمطؾؿؤتمسؾؿؤئـو مورَد معو وعـمأصضِؾ

م ماظـوغل%موادُللؿػقد،ادُلػقد م$ادلعروفمبوظشفقد م%ُضدسمُدره ماظعوعؾل مسؾل ـِ مب ـِ ماظدؼ ـِ مزؼ م-م١٠٠ظؾشقخ

مم$:مػم٩٪١

ماآلدأب،ماس مظؽمطؿوَل ًُ موبقـ مادللرِي، مطقػقٔي موسؾؿُؿَؽ ماظلؾقَؾ، مظَؽ ًُ مأوضق مأغلمضد متعوىل$ %ُٓ ما موصَؼَؽ ؾؿ

وَحــُؿَؽمسؾكمدخقِلمػذاماظؾوب،مصعؾقَؽمبوجلٔدمواظؿشؿرِي،مواشؿـوِممأؼوِممسؿِرَكماظؼصري،ميفماضؿـؤءماظػضوئِؾم

مصنغفو ماظعؾؿقٔي، مادلؾؽؤت مسؾك مواحلصقِل ماظـعؿٔيمماظـػلوغقٔي، مظؽؿوِل موعقجؾْف مادلمبدٔة، مظلعودٔتَؽ دؾْى

ماحٔلؽؿقٔي،م ماظعؾقِم ميف مَتقؼَؼ مطؿو مُتعدم مال مأبدًا مبوضقٌي موػل ماالغلوغقٔي، مطؿوالتٔمغػلَؽ معـ مصنغفو ادلكؾدٔة،

م ماظؼرآغقُي ماآلؼوُت ماظؼؾقؾٔيمواألخؾورودظًمسؾقف مادُلفؾٔي مػذه ميفمأؼوِم ماظؽؿوِل ماظـؾقؼُي،مصؿؼصرُيكميفمحتصقِؾ

معقجْىمظدواِممَحلرٔتَؽماظطقؼؾٔي.

مأومحمؾٔؿَؽ،م مبؾٔدَك معـ مغقٔسَؽ مأبـؤء مسـ مالمترضكمبوظؼصقِر مأغَؽ مبصريٕة مذا ًَ مُطـ مإن ماآلن واسؿربميفمغػٔلَؽ

مسؾٔؿِفؿمسؾكمسؾٔؿَؽموارتػوِعمذلٔغِفؿمسؾكمذلٔغَؽ،مععمأغؽموُػؿميفمداٍرمخلقلٕي،موسقشٕيمدغقٕيم وتؿلٕمبزؼودٔة



 

 

ًَممزائؾٕيمسؿومضؾقؾ، والمؼؽوُدمؼّطؾُعمسؾكمغؼٔصَؽمعـماخلورجنَيمسـَؽمإالماظؼؾقؾ،مصؽقَػمترضكمظـػٔلَؽمإنمُطـ

مواظشفدأء،م موادُلردؾنَي، ماألغؾقؤء معـ ِٕ ماظعقا ممجقِع ماجؿؿوِع مسـد ماظؾؼوء مداِر ميف مشدًا متؽقَن مبلن سوضاًل

ميف موعـوزُظُفؿ مادلؼربنَي، موادلالئؽٔي ماظرادكنَي، مواظعؾؿؤء ماظيتممواظصوحلنَي، مطؿوالتِفؿ مَضدِر مسؾك ماظدار تؾؽ

َحٓصؾقػوميفمػذهماظداِرماظػوغقٔي،موادلدٔةماظزائؾٔيميفمعقضٔػمصٔػماظـعول،مموأغًماآلنمضودْرمسؾكمَدرٔكماظَؽؿول،م

معومػذامإالمضصقْرميفماظعؼِؾمأومُدؾوت.مغعقُذمبوٓمعـمٔدـيماظغػؾيمودقٔءماظزظي.

ؽماظدارمعـمَسظقِؿماألخطورموسذأبماظـور،موأغكمظؽمبوألعونمعـمذظؽ؟موضدموػذامطُؾُفمسؾكمتؼدؼِرمدالعٔؿَؽميفمتؾ

ًَمأٖنمأطـَرمػذهماظُعؾقممواجْىمإعومسؾكماألسقوِنمأوماظؽػوؼٔي،موأنماظقاجَىماظؽػوئلمإذامٕمؼؼؿمبفمعـمصقفم سرص

مطػوؼٕيمؼلثؿماجلؿقُعمبرتٔطٔف،موؼصرُيمُحؽُؿُفميفمذظؽمطوظقاجٔىماظعقين.

وأؼـماظؼوئُؿميفمػذاماظزعونمبؾميفمأطـِرماألزعونمبوظقاجٔىمعـمحتصقِؾمػذهماظعؾقِمماظشرسقٔي،مواحلوصُؾمسؾكم

مأضَؾمعراتٔؾٔفموجقُبفُمسؾكماظؽػوؼٔي،موأدغكمعومؼؿلدىمبفمػذام ـِ،مصنٖن ماظؿػؼفميفماظدؼ درجؿفومادلرضقي؟مدقؿو

مبفمممـمصقفمطػو معـفمضوئْؿ مطـرٍيمعـماظقاجُىمأنمؼؽقَنميفمطؾمضطٍر مخؾٍؼ مالمَؼقصؾمإالمععموجقٔد ؼي،موػذا

ماظػؼفوءميفمأضطوِرماألرِضموعؿكماتػَؼمذظؽميفمػذهماألزعـي؟

موتصققٔقفوم موشرِئه، ٌٔ ماحلدؼ معـ مسؾقفو مؼؿقضػ ماظيت مواظؽؿٔى ماظعؾقم، معـ مَؼؾزعف ممبو ماظؼقوِم معع ػذا

ماظزعون،مصوظؿؼوسُدمسـفمواال ذؿغوُلمبغرِيماظعؾِؿ،موعؼدعؤتٔف،مضدمصورموضؾٔطفو،موطُؾمػذامأعْرمععدوْمميفمػذا

ـَماظلالعُيمعـمأػقاِلماظؼقوعٔيمظؾؼوسٕدم عـمأسُؾؿماظعصقون،موإنمطونمبصقرٔةماظعؾودٔةمعـمدسوٕءمأومضراءٔةمضرآن،مصلؼ

مسـماإلذؿغوِلمبوظُعؾقمماظشرسقٔيمسؾكمتؼدؼِرمِرضوُهمبفؿٔؿٔفماخللقلًيمسـمارتؼؤءمعؼوِممأػِؾماظدرجٔيماظعؾقٔي؟!

اسؿربمثوظـًومسؾكمتؼدؼِرماظلالعيمعـمذظؽمُطٔؾٔفمأنماعؿقوَزكمسـمدوئِرمجـٔلَؽمعـماحلققاغؤتمظقسمإالمبفذهمو

ماظعؾقِمم مظؿقصقؾ مادلقجؾي مواظصقأب، مبنيماخلطل مادلؿقزة مبقـفو معـ مبفو ُٓ ما مَخصَؽ ماظعوضؾي،ماظيتمضد اظؼقة

ًَمظف،مواغفؿومطؾميفمَعفؾؽٕؽمعـماظـوصعٔيمظؽميفمػذهماظدارمويفمدارمادلكب،مصُؼعقُدَكمسـمادؿ عؿؤظفومصقؿومُخؾؼ
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ادللطِؾموادَلشرٔب،موشرِيػؿومعـماألسؿوِلماظيتمُؼشورطؽمصقفومدوئُرماحلققاغوتمحؿكماظدؼدانمواخلـوصسمصنغفوم

مادلؼربنَيم مادلالئؽٔي ممجؾٔي معـ متصرَي مأن مسؾك مضودْر مأغَؽ معع موتؿقاظُد ماظؼقتموتؿـوطُح موجتؿُع موتشرُب تلطُؾ

مِلمضقٔتَؽميفماظعؾِؿمواظعؿِؾمبؾمأسظّؿمعـمادلالئؽٔي،مسنيماخللرانمادلؾنيم.بودؿعؿو

مَتػرؼَطؽؿ،م مُعفؾٔؿؽؿ،موَتالصقا مأؼوَم موإؼوطؿمعـمشػؾؿٔؽؿمواشؿـؿقا ُٓ ما صؿـؾفقامععشرمإخقاغلموأحؾوئلمأؼؼظـو

فو،موغداعيمُتكؾدم،مصقومهلومحلرةمالمُؼؿداركمصوررآنضؾؾمزوالٔماإلعؽونموصقٔتماألوانمواحلصقِلميفمحقٍزم

محمـؿفو!

ماظشرؼعٔي،م مسؾقِم مسؾك معصروصًو مادلفؾي مػذه مأؼوِم معـ مبؼل معو موجعَؾ ماظطؾقعٔي، معراضٔد معـ موإؼوطؿ ُٓ ما غؾفـو

موأحؾـوممجقعًوميفمداِرمطراعٔؿٔفممبـوزٔظفوماظرصقعي.مإغفمأطرُمماألطرعنيموأجقُدماألجقدؼـ.

علؿؿدؼـماظعقَنمعـمتعوظقِؿمادلرجعقٔيماظدؼـقٔيماظعؾقوميفماظـفػمم-مأنمَذؿَرمبعُضماألجؾيمجقؾماظصدصيموعـم

ٌٔمسؾكمرؾٔىماظعؾِؿموتعؾقٔؿٔفمومبؾورطٕيمودسٍؿموتقجقٕفمعـؼطعؤتماظـظريم األذرفموتقصقؤتفومادللؿؿرٔةميفماحل

م مادلؼددٔي ماظعؾودقٔي مادلؿقظلماظشرسلمظؾعؿؾٔي مضؾؾ مظطالم-عـ مُؼقلر معشروٍع مإلردؤء ماظؽؿولمسـمدقاسٔدٔػؿ ٔب

م ميفماظدغقو مظلعودٔتِفؿ مُثؿ مطؿؤظِفؿ ماحلقزوؼٔيممصوغؾـؼمواآلخرةاظلرَيمدمق مظؾدرادؤت ماألغؾقؤء مترأث %ععفُد

مماإلظؽرتوغقي ماظـفػقي مدقؿو ماحلقزوؼٔي ماظعؾقِم مرالٔب مُغفؿ م،مإلذؾوع مم$ مادلعؿقرٔةمعـفو مأرجوء يفمخمؿؾٔػ

ـِمادلرتاعقٔيممم-بربطوتمػذامادلشروعممم-موبلبلٔطماظقدوئِؾموأؼلِرػوم،مصؾؿمَؼُعدمماظطوظُى اظذيمؼعقشميفماألعوط

سـمضؾؾٔيماظؿشُقعموحقزٔتفوماظرئقليم%اظـفػماألذرف$محمروعًومعـمصقتفوماهلودرموسؾٔؿفوماظربوغلماظـوصعم

موَع مواظعؾؿؤء ماظعؾِؿ مصؽوغًمَعـؾُع معـفو مغقٔؾٔف معـمأجِؾ ماظعظوُم ماجلفقُد مادلوضقٔي ميفماألزعـٔي ًِ صـُعماظذيمُصرص

مرجوالتماألعيموضقوداتفوماظربوغقيم.

م



 

 

مادلودُةماألوىلم:مذكصقُيمادلعفد

مماإلظؽرتوغقيإدُؿمادلعفدم:مععفُدمترأثماألغؾقؤءمظؾدرادؤتماحلقزوؼٔيم

سـقاُنمادلعفد:مممجفقرؼُيماظعراقم/محموصظيماظـفػماألذرفم/مادلدؼـيماظؼدمييم/محمؾيماحلقؼشم/مجبقاِرم

ممتؼرؼؾًومعـمحرِممدقٔدماظقصقنَيموأعوِممادلؿؼنَيم٠١١%مُضدسمدرهم$م،موسؾكمُبعدممعلفٔدماظشقخماألغصوري

ماألعوممسؾلمبـمأبلمروظىم%مسؾقفماظلالمم$م.

عوػقُيمادلعفدم:مادلعفُدمعـمادلقدلؤتماظعؾؿقٔيماظؿوبعٔيمظؼلِؿماظشمونماظػؽرؼٔيمواظـؼوصقٔيميفماظعؿؾٔيماظعؾودقٔيم

مادلؼددٔيم

معفٔدم:مؼعؿُؾمادلعفُدمعـماجِؾمتعزؼِزممجؿقسٔيممأعقرم:رؾقعُيماظعؿِؾميفمادل

ماظماظعؾؿ:م. موأصضُؾ ماذرُف مصوظعؾُؿ موتعؾقٔؿٔفمو،ػضوئؾ موتعُؾٔؿٔف مرؾٔؾٔف مسؾك مطـريًا مادلؼدس ماظشورُع محٌ ضد

ٓٔم ماظـصقُصماظعؾَؿمواظعؾؿوَءموجعؾؿفمادُلقصؾمإىلمجقاِرما ًِ واسؿرَبهمصرؼضًيمسؾكمطِؾمعلؾٍؿموعلؾؿٕيموضدمَعدح

مواآلخرة.تعوىلمواظلوظؽمبوإلغلوِنمدؾقؾماظلعودةميفماظدغقوم

موترتػم ماإلغلوِن مأخالُق متلؿق ماظعؾَؿموبوظعؾِؿ مإٖن مُثؿ مبعضم، مسـ مالمؼـػؽون معؾزوعوِن مواظعؾُؿ مصوألخالُق م، ع

ماجملردمظقسمصقفمٔرةمُتقجُىماظقالؼيمواظؼربمعـمآمتعوىلمعومٕمُؼزؼـماظعؾؿمبوألدبمواألخالقم.

مموبلػِؾمبقًماظعصؿٔيم%مدالم%مصؾكمآمسؾقفمواظفم$األطرممماهلداؼيم:موذظؽمعـمخاللمربٔطماظـوسمبوظـيبمم.

مسـماظضالظٔيموعـمَثٖؿمحُبفٔفِفؿمسؾكماظعؾودم آمسؾقفؿم$مصنغفؿمسدُلماظؼرآنماظذيمطونماظؿؿلُؽمبفؿومعوغعًو

مصنغفؿم ـٔـو محدؼ مروأة مإىل مصقفو مصورجعقا ماظقاضعي ماحلقادث موأعو م" ماظرذقدة ماظربوغقي مبودلرجعقوت ادلؿؿـؾ

مُحفيتمسؾقؽؿموأغومحفيمآمسؾقفؿم".
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ماظؿؽوعؾ:م. مغم معـ ماحلقوةموػق ممجوالٔت مطوصٔي ميف ماظؿؽوعِؾ معػؿوُح مصنغفو ماظربوغقٔي ماظعؾقِم ميف ماظقظقِج ٍِ ؿوئ

ماظلقودقٔيمواألعـقٔيمواالضؿصودؼٔيمواالجؿؿوسقٔيمواظعؾؿقٔيمواظؿؽـقظقجقٔي.

مادلودُةماظـوغقُيمم:مذعوُرمادلعفد

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م



 

 

مادلودُةماظـوظـُيم:ماهلدُفمعـممإغشؤءمادلعفدم

مإىلماألػدأفماآلتقيم:ؼلعكمادلعفُدمم

م.متقسقُيماجملؿؿعوتموتلؾقُقفومبوظعؾقِمماإلهلقٔيموعؽورِمماألخالقم.٠

ورصٔدمطؾمعؿكصٍصممبومحيؿوجفمعـممظالرتؼوء.متشفقُعمرالَبماظعؾِؿمواظؾوحـنَيممسؾكمبذِلمجفقٕدمإضوصقٕيم٦

مآظقوٕتمظؾـفقضمبؿكصصفم.

ًٔسؾقممأػؾم.مغشُرم٧ دُلرؼدؼفوميفمُعكؿؾٔػمأرجؤءمادلعؿقرٔةموبوألخصماظعؾقمم%مسؾقفؿماظلالمم$مماظعصؿيمبق

ماظِرحوِلم مسؾكمذٔد ـَ مشريماظؼودرؼ ماظـوِسمدقؿو مظعوعٔي موعؿقلٍر ماظؽرتوغلمبلقٕط مبلدؾقٕب ماظدؼـقي احلقزوؼي

ماحلقز مرؾؾٔي ماألوىلميفمإسدأد ماألدؾقبمادلراحَؾ مػذا م،مظقؿـَؾ ماظـفٔػماألذرٔفمادلؾورطٔي اظعؾؿقٔيماتمحلقزٔة

ـَمسؾكمذٔدماظرحوِلماظؼ اظـفٔػمبعدمذظؽمويفمأسدأدمادلؾؾغنَيميفمخمؿؾٔػماظؾؾدانم،مويفمإسدأدمجقٍؾمواٍعممإىلودرؼ

ماظرتبقَيمماإلهلقيضودٍرمسؾكممحِؾماظردوظٔيم ـٖ دلكؿؾٔػماألجقوِلمويفمإسدأدمأعفوٕتمضودرإتمسؾكمتربقٔيمأوالدػ

ـٖمعصوغُعماظرجوِلمواألب مطوِلم.اظصوحلَيمواظلؾقؿَيمصوغف

ماألُممعدردٌيمإذامأسددتفو.....مأسددَتمذعؾًومرقَىماألسراِق

ماظـفقضممبؿوبعقِفؿم٨ مَثٖؿ موعـ ـِ ماظدؼ موضودَة مادللؿقىماظعؾؿلمظؾؿؾؾغنَي متطقؼِر معـماجِؾ ٌُ ماحلـق ماظلعُل .

مودوععقِفؿم.

م

م

م
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مادلودُةماظرابعُيم:مأدؾقُبماظؿدرؼِسميفمادلعفٔد

م مسـمادلعفُد ماظؽرتوغقسؾورة مبعِضمأدوتذٔةمحقزٕة ماظيتمُتؾؼكمعـمضؾِؾ مواظؿقسقؼَي ماظدروَسماحلقزوؼَي ٌُ متؾ ٕي

م مأومبشؽٍؾمعؾوذٍرمسؾكمذؾؽٔي ماظعؾؿقٔيميفماظـفٔػماألذرٔفمعلفؾًي ٍِمماالغرتغًاحلقزٔة وسؾكمخمؿؾٔػمبراع

مواظقاتسمابم،م ماظؿقؼرتم، ماظػقسمبقكم، ماظققتققبم، م، ماظؿقؾفرام ماإلجؿؿوسلمواإلظؽرتوغلم% اظؿقاصؾ

مو مسؾكمذؾؽٔي ماظؽرتوغل معقضْع موظدؼفو م، م$ مادلراحؾمماالغرتغًشريػو مدلكؿؾٔػ موتقاصٍؾ مإتصوٍل موضـقأت ،

ٌٕمؼػققمحَدماظؿصقِرم. ماظدرادقي،موبلدؾقٕبممجقٍؾموحدؼ

مادلودُةماخلوعلُيم:مماظقدوئُؾماألخرىمظؿقؼقِؼمأػدأفمادلعفدم:م

ماظ٠ ماظـدوأتماظعؾؿقٔيمواظرتبقؼٔيمواظـؼوصقٔي مادلكؿؾػٔيماظيتم.مإضوعُي يتمُتلؾطماظضقَءمسؾكماجلقاغٔىمواألغشطٔي

م.ممادلكؿؾػي.وتمووصؼمادلعطقوتمادلقجقدةميفماجملؿؿعموطؿوظفمهلومسالضيمبؿفذؼٔىماإلغلوِن

مبوظؿعزؼِزم٦ ماضرتغً مإذا مدقؿو مادلؿلوبؼنَي مبني مادلـوصلي مروح متػعقِؾ م مبفدٔف ماظعؾؿقٔي مادللوبؼؤت مإضوعُي .

موادلعـقؼيم$مممومؼضؿـماجلدؼَيموبذَلماجلفٔدميفماظعؿؾ.%ادلؽوصكتمادلودؼيم

م.مإضوعُيمدورإتمسؾؿقٕيمظؽؾماظؿكصصوتموظؽؾماظػؽوتموحبلٔىمختصصوتفو.٧

م٨ ماأل. مبؾعض ماظؿطقراتماالػؿؿوم مدلقاطؾٔي ماظقاسل ماظشؾوب محتشقد مبغرِض ماظػؽرؼٔي ماظشؾوبقٔي غشطٔي

مواألحداثمادلكؿؾػيم.

م

م



 

 

مظؿلفقِؾميفمادلعفدمادلودُةماظلوددُيم:مررؼؼُيما

م مررؼِؼ مسـ مادلعفٔد ميف ماظؿلفقُؾ مظؾؿقضعمممبؾءماالغرتغًؼؿؿ ماظدخقل مررؼؼ مسـ موذظؽ مخوصٕي ادؿؿورٕة

ممظؾؿعفد،اإلظؽرتوغلم مادلؾوذِرميفمعقضِعمادلعفٔدميفماظعـقانمادلذطقرمأسالهمإذا ماغطؾؼًأومسـمررؼِؼماظؿلفقِؾ

ماآلتقي:سؾكماظراشٔىمبوظؿلفقؾماظشروطم

َنمماظطوظُىمأوماظطوظؾُيمحوصاًلمسؾكماألضؾمسؾكماظشفودٔةمادلؿقدطٔي%مذفودةماظـوظٌمادلؿقدط$مأومعومؼؽقمأنم-٠م

مؼقازؼفوميفماظؾؾدانماألخرىمم.

مالمؼؼؾمسؿُرماظطوظٔىمأوماظطوظؾٔيمسـممخليمسشرمسوعًو.مأنم-٦

ممأنم-٧ ماظطوظُى معـمخالِلممأوؼؿؿؿَع مادؿعالُعُف ـُ مواظذيمميؽ ماحلؿقدٔة مواألخالِق ماحللـٔي مبوظلرئة اظطوظؾُي

ـِ.ودوئٔؾـومادلؿوحٔيمومادلقجقدٔةميفماشؾٔىم ماألعوط

ـَمالمحيؿؾقَنمم-٨ يفماالعؿقوغوتمم#م$م٥٩المؼؼؾمتػقضُفؿمسـم%ممأنذفودةم،مبشرٔطممأياظؿػقُقماظعؾؿلمظؾذؼ

ماظدروس.أدوػوميفممجقعماظيتم

ـِمجيُىماإلذُنمعـفميفمبعِضمادلقارٔدماظيتمؼؾزممصقفومحتصقؾممأنم-٩ ؼؿقٓصَؾماظطوظُىمأوماظطوظؾيُُمسؾكمإذِنمَع

ماإلذنمذرسًوم.

مم ـِ مصقفوَع موأغشطؿفمممالمتؿقصر مودرؤدٔف مبراعٍمادلعفٔد معؿوبعي مصؾنعؽؤغٔف م$ مبعضفو مأو مطؾفو م% ماظشروط ػذه

مظعوعٔيمم.ادلكؿؾػيمظغرِضماإلدؿزادهمبوظـؼوصٔيماظدؼـقٔيما

م

م
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مادلودُةماظلوبعُيم:ممادلراحُؾماظدرادقُيميفمادلعفدم

م ميفممقجقدةادلماظؿؿفقدؼيادلراحُؾ مادلؾوذرؼٔي ماظعؾؿقٔي ميفماحلقزٔة مادلقجقدة مادلراحؾ مغلؼ مسؾك مػل مادلعفد يف

مطؾمعرحؾيميفماحلنيمادلـودىموػلمطوآلتلمم:ماصؿؿوحاظـفػماألذرفمودقؿُؿم

م.ادلرحؾُيماظؿؿفقدؼُيم.٠

م$.وثوغقيموثوظـيممأوىلمثالثم%.معرحؾُيمادلؼدعوتموػلمسؾورةمسـمعراحٍؾمصرسقٕيم٦

موثوغقيموثوظـي$.مأوىل.معرحؾُيماظلطقحموػلمسؾورةمسـمثالٔثمعراحٍؾمصرسقٕيمثالثم%م٧

ٌٔماخلورِجم.٨ م.معرحؾُيماظؾق

م

م

م

م

م

م

م



 

 

ٍُمماظـوعـُي:ادلودُةم مادلعفدمماظدرادقُيميفادلـوػ

 

م

القرآن الكرٌمالمنطقالعقائداللغة العربٌةالفقهاالخالق

الوجٌزمحاضرات عامة

االجرومٌة)سؤال

وجواب(ومبادئ

علم الصرف

محاضرات عامةخالصة المنطقمحاضرات عامة

مرحلة التمهٌدي

            المادة

المرحلة

فقهاالخالق قرآن الكرٌمالعقائدمنطق ال لغة العربٌةال ال

محاضرات عامةاالولى
صالحٌن منهاج ال

)العبادات(

منطق المظفر

الجزء االول
محاضراتعقائد االمامٌة

تحفة السنٌة  ال

فً 

االجرومٌة

ثانٌة محاضرات عامةال

صالحٌن منهاج ال

)المعامالت(

ق1

منطق المظفر

ثانً الجزء ال

باب الحادي  ال

عشر
محاضرات

ندى  قطر ال

الجزء االول

ثالثة محاضرات عامةال

صالحٌن منهاج ال

)المعامالت(

ق2

منطق المظفر 

ثالث الجزء ال
محاضراتمختصر االلهٌات

ندى  قطر ال

ثانً الجزء ال

مراحل مقدمات
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م

م

م

م

م

م

م

م

           المادة

المرحلة
علم الرجالالقران اكريمفلسفة االصولالفقه االخالق

محاضرات عامةاالولى
دروس تمهيدية

الجزء االول

دروس في علم 

االصول 

الحلقة االولى

مدخلبداية الحكمة

موجز في علم

الرجال

محاضرات عامةالثانية
دروس تمهيدية 

الجزء الثاني

دروس في علم 

 االصول 

الحلقة الثانية

نهاية الحكة

 ق 1
محاضرات

تطبيقات على 

الكتب االربعة

الجزء االول

محاضرات عامةالثالثة
دروس تمهيدية 

الجزء الثالث

دروس في علم

االصول

الحلقة الثالثة

نهاية الحكمة

 ق 2
محاضرات

تطبيقات على 

الكتب االربعة

الجزء الثاني

مراحل السطوح



 

 

مممماالعؿقوغوتغظوُممماظؿودعُي:ادلودُةم

مادلقضعم مخالل معـ مسـفو ماإلسالن مؼؿؿ ماظؽرتوغقي موشري ماظؽرتوغقي مصصؾقي محمددٌة ماعؿقوغوْت ظؾؿعفٔد

مادلعؿ مأدمؤء ميفمطوصٔي ـَ مادلـؿشرؼ مادلعفٔد غظؿٕيمرةموبلقاإلظؽرتوغلمظؾؿعفدموبوظطرؼؼيماظيتمتؿـودىمععمرؾؾٔي

ماظؽرتوغقٕيمرصقـٕيموزرؼػٕيمودفؾٕيم.

اإلظؽرتوغلمػقماظضؿريماحللمظؾطوظىمألغفماألدوسميفمخؾِؼمروظٕىمسؾؿلمضودٍرمماالعؿقونوؼؽقُنماظرضقُىمسؾكم

مادللؿؼؾؾ.يفممإظقفسؾكممحِؾماألعوغيماظيتمدُؿقطؾم

ميفمادلعفدمخاللماظلـيمغظوُمماظؿعطقِؾماظعوذرُة:ادلودُةم

ماظعؾؿقٔيميفم مظؾؿعطقِؾميفماحلقزٔة متوبْع ميفمادلـودؾؤتماظؿعطقُؾميفمادلعفٔد ماظـفٔػماألذرٕفماظذيمُسفدموجقُدُه

ماظدؼـقٔيمادلؿعورفمسؾقفوميفمحقزتفومادلؾورطيمموػلمم:

م.مذفُرمرعضونمادلؾورك.٠

م.ماظـصُػماألولمعـمذفرمحمرمماحلرامم.٦

م.موصقوتمادلعصقعنيم%سؾقفؿماظلالمم$.٧

مواظغدؼُر.مواألضقكماظـالثيماظػطُر.ماألسقوُدم٨

مدؼينمعـالمودمقمذظؽمعـماألحداثمميماظيتمُؼعؾـمسـفوميفماحلقزٔةمطوحلدادمسؾكمرعز.ماظعطؾماظطورئ٩

موعـمادلعؾقمميفماألودؤطماحلقزوؼٔيمأنماظغوؼيََمعـماظؿعطقؾمادلـظؿمطقُغُفمبغرِضمحتصقِؾم

مأعقرمعـفو:م
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م.معراجعُيماظدروسموادلؾوحـُيمصقفومعـمأجِؾممتردقِخمادلقادماظدرادقيموإتؼوغفومبصقرةمجقدةم.م

اظطوظؾيميفممجقعماجملوالتمويفممجقعممأواخلورجقٔيماظيتمترصعمعـمعلؿقىماظطوظىمماجملولمظؾؿطوظعٔي.مصلُحمم

ماألخرى.اظعؾقمم

م مععمتؾؽمادلـودؾيمواظؿعرمإحقوء. مؼـلفؿ مادلـودؾوتممبو مَربَِّؽمتؾَؽ مِإٔظكمَدٔؾقِؾ ماِدُع م" ؼُػمبفومحتًمذعور

م".ٔبوْظٔقْؽَؿٔيمَواْظَؿِقٔسَظٔيماْظَقَلـَٔيم

م

م

م

م

م

م

م

م

م



 

 

م

مادلودُةماحلودؼُيمسشرم:معؽؿؾُيمادلعفدم

مظغرِضماالدؿػودةم مظطؾؾٔؿٔفموعؿوبعقفمخمؿؾػماظُؽؿىماظدرادقٔيماإلظؽرتوغقٔيموشرِيماإلظؽرتوغقٔي مادلعفُد ؼقصُر

ٍِماظدرادقٔيمادلطروحٔيم،مبوإلضوصٔيمإىلمبعِضمادلصودِرماظـوصعٔيمظؾداردنيموادلطوظعنيمم،موبنعؽونمعـفوميفم ادلـوػ

ماظطؾؾيموادلؿوبعنيماالدؿػودةمعـفوممبراجعيمادلقضعماإلظؽرتوغلمظؾؿعفدم.

مسشرمم:معصودُرممتقؼؾمادلعفدممادلودُةماظـوغقي

م ماظػؽرؼي معؽؿىماظشمون معـ مادلعفد ممتقؼُؾ معصودرمؼؿؿ معـ مأو مادلؼددي ماظعؾودقي مظؾعؿؾي ماظؿوبع واظـؼوصقي

ماظؿؿقؼؾماألخرىمعرورامبودلؿقظلماظشرسلمظؾعؿؾيماظعؾودقيمادلؼدديمحصرًام.

م:ادلقضػماظلقودلمظؾؿعفدسشرممادلودُةماظـوظـي

معـمم ماحملؾيمبنيممإىلاظيتمَتلعكممادلمدلوتادلعفُد مروِح موعمأصرادإذوسٕي ؽقغؤتٔفماجملؿؿعممبكؿؾٔػمصؽؤتٔف

بوظلؾؿماألػؾلموإبعؤدماظـوسمسـماظػنتماظطوئػقيمواظؼقعقيمواظعـصرؼيممواالػؿؿوماظدؼـقيمواظؼقعقيمواظعرضقيم

م مُتطقح متقجفوتفؿممبكعولاظيت ماخؿالٔف مسؾك مبفو موادلرتؾطنَي مهلو موادلـؿلؾنَي مظطالبفو مترضك مصال األعؿ

اظطرفممواحرتام،ممواحرتاعفوؿيميفمبؾداغفؿمبوإلضرارمبذظؽمم،موتفقىمبفؿمظؾقػوزمسؾكماظؼقاغنيمواألغظ

ماألخرمعفؿومطونمدؼـُُفموععؿؼُدُهم.

بطرؼؼٔيماظؿؽوعؾمماألخرىتقػنِيماألصؽورممإىلصرِضمصؽٍرمُععنٍيموالممإىلاظيتمتدسقممادلمدلوتوادلعفدمظقسمعـم

ِإٔظكمَدٔؾقِؾمَربَِّؽمماحلؽؿٔيموادلقسظٔيموعؽورمماألخالقمبشعورم"ماِدُعمإىلسؾكمحلوبمإغؼوصماآلخرم،مبؾمتدسقم

مَد مَسـ مَضٖؾ مٔبَؿـ مَأِسَؾُؿ مُػَق مَرٖبَؽ مِإٖن ـُ مَأِحَل مٔبوظَّٔؿلمٔػَل مَوَجؤدْظُفؿ ماْظَقَلـَٔي مَواْظَؿِقٔسَظٔي مَأِسَؾُؿمٔبوْظٔقْؽَؿٔي مَوُػَق ٔؾقٔؾٔف

ٍُمأػؾماظؾقًم%مسؾقفؿماظلالمم$م.م ـَم"مصنغفومررؼؼُيموأدؾقُبموغف األطربمػقمميفماظؿقؾلممواالػؿؿومٔبوْظُؿِفَؿٔدؼ
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مَأِػُؾمُػَقأبلمسؾدمآم%سؾقفماظلالم$ميفمضقظفمجؾمثـوؤه:م%صعـممبوألخالقماحلؿقدةمواظقرعمسـمحمورممآم

م$ممضول:مأغومأػْؾمأنمؼؿؼقينمسؾدي،مصننمٕمؼػعؾمصلغومأػْؾمأنمأشػرمظفم.اْظَؿِغٔػَرٔةمَوَأِػُؾماظٖؿْؼَقى

مآموصقغقامدؼـَؽؿمبوظقرعم.وسـفم%سؾقفماظلالم$مضول:ماتؼقام

مصقف.وسـفم%سؾقفماظلالم$مضول:مالمؼـػُعماجؿفودمالمورَعمم

مبوظقرع.وسـفم%سؾقفماظلالم$مضول:مظـمآخذمأحدمعـمأحدمذقؽومإالمبوظعؿؾموظـمتـووظقامعومسـدمآمإالم

مأحد مإن موضؾمهلؿ: ماظلالم، مظؼقًمسـو معـ مبؾغ ماظلالم$: مآم%سؾقف مسؾد مأبق مضول مصضقؾ مؼغينموسـ مال غو

مٓمذقؽومإالمبقرع،مصوحػظقامأظلـؿؽؿموطػقامأؼدؼؽؿ،موسؾقؽؿمبوظصربمواظصالة،مإنمآمععماظصوبرؼـم.اظـوس.

وسـمأبلمجعػرم%سؾقفماظلالم$مضول:مضولمآمسزموجؾ:مؼومبـمآدم،ماجؿـىمعومحرعًمسؾقؽمتؽـمعـمأورعم

ماظـوسم.ممواحلؿدمٓمربماظعودلني

 

 

 

 

 

 

 



 

  


