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سـقانماظؿشرؼع:اظـظومُماظداخؾلمدلعفدٔمتُراثٔماألغؾقوءٔمظؾدرادوتٔماحلقزوؼئماالظؽرتوغقيم م
اظؿصـقػُم:مغظومْمداخؾل م
دـيُماظؿشرؼعِ٧٣:ػفريم/م٦١٠٪عقالدي م
تورؼخُماظؿشرؼعِ:م/٠٩مذقالم-مادلقاصؼم/٦١متقز م
دؼؾوجيٌ م
بلؿِمآٔماظرمحـِماظرحقؿِم م
َوضُؾِماسِؿَؾُقاْمصَ َلقَرَىماظؾّفُمسَؿَؾَ ُؽؿِموَرَدُقظُفُموَاظْ ُؿمِ ٔعـُقنَموَ َدؿُرَدٗونَمإِظَكمسَؤظؿِماظْ َغقِىٔموَاظشٖفَودَةٔم َص ُقـ َِّؾؽُؽُؿمبٔؿَومطُـ ُؿؿِم
تَعِؿَؾُقنَم .م
احلؿدُمٓٔموطػك،مودالمْمسؾكمسؾودهٔماظذؼـَمأصطػك،محمؿدْموآظفموعَـِم َتؾٔعَمدؾقؾَفُؿمواضؿػكموبعد :م
صؼدمتقاترتِماألخؾورُمسـمأػؾِمبقًماظعصؿيم%سؾقفؿماظلالمم$ميفمصضؾِمرؾىٔماظعؾؿِموماػؿؿومِمأصقؤبفِؿمحبؿؾِم
احلدؼٌٔمسَـفُؿم%سؾقفؿماظلالمم،$مواظرحؾئميفمرؾؾٔفٔمعـمأصقوبٔفٔم،موتػضقؾٔفٔمواظؿقرؼصِمسؾقف.مواألحودؼٌُم
يفماحلٌٔمسؾكمرؾىٔماظعؾؿِم،موصرضٔفٔ،مواظؿـؾًٔم،مواالحؿقوطٔميفماظدؼـمواألخذٔمبوظلـئ،مطـريةٌمجداًم.موطونَم
اظؾوضرُم%سؾقفماظلالمم$مؼؼقلم:مظقمأتقًُمبشوبٕمعـمذؾوبٔماظشقعئم،مالمؼؿػؼفُميفماظدؼـِمألوجعؿُفُم .م
ويفماظؽويفمظؾؽؾقينم%رمحفُمآم$م :م
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أخربغو محمؿدُ مبـ مؼعؼقب ،مسـ مسؾل مبـِ مإبراػقؿَ مبـِ مػشوم م[سـ مأبقف] مسـ ماحللـِ مابـ مأبل ماحللنيِم
اظػوردل،سـمسؾدٔماظرمحـِمبـِمزؼد،مسـمأبقفٔ،سـمأبلمسؾدٔمآم%سؾقفماظلالمم$ضولم:مضولمردقلُمآٔم%صؾكم
آمسؾقفمواظفم:$مرؾىُماظعؾؿِمصرؼضيٌمسؾكمطؾِمعلؾؿٍم،مأالمإنٖمآَمؼُقىُمبُغوةَماظعؾؿِم .م
وصقفم:محمؿدُمبـُمحيقك،مسـمحمؿدٔمبـِماحللنيِم،مسـمحمؿدٔمبـِمسؾدٔمآ،مسـمسقلكمبـِمسؾدٔمآماظعؿري،م
سـمأبلمسؾدٔمآم%سؾقفماظلالم$مضول:مرؾىُماظعؾؿِمصرؼضيٌ .م
وصقفم:م سؾلُمبـِمإبراػقؿَم،مسـمحمؿدٔمبـمسقلك،مسـمؼقغسمبـِمسؾدٔماظرمحـ،مسـمبعضِمأصقوبٔفٔمضول:م
دُؽؾَمأبقماحللـِم%سؾقفماظلالم:$مػؾمؼلعُماظـوسَمتركُمادلللظئمسؿومحيؿوجقنَمإظقف؟مصؼولَ:مال .م
وصقفم:مس ؾلُمبـمحمؿدموشريُهُ،مسـمدفؾِمبـِمزؼودموحمؿدٔمبـِمحيقك،مسـمأمحدمبـمحمؿدمإبـمسقلك،م
مجقعوً،مسـمإبـمحمؾقب،مسـمػشوممبـمدوٕ،مسـمأبلممحزة،مسـمأبلمإدقوقماظلؾقعلمسؿـمحدثفمضول:م
دَؿٔعًُمأعريَمادلمعـنيَمؼؼقل:مأؼفوماظـوسُماسؾؿقامأنٖمطؿولَماظدؼـِمرؾىُماظعؾؿِمواظعؿؾُمبفٔ،مأالموإنٖمرؾىَماظعؾؿِم
أوجىُمسؾقؽؿمعـمرؾىٔمادلولِ،مإنٖمادلولَمعؼلقمْمعضؿقنْمظؽؿ،مضدمضلؿَفُمسودلْمبقـؽؿ،موضَ ٔؿـَفُمودقػلمظؽؿ،م
واظعؾؿُمخمزونْمسـدَمأػؾفٔ،موضدمأعرمتمبطؾؾٔفٔمعـمأػؾٔفٔمصورؾؾقه .م
ويفمحمودـِماظربضلميفممبوبٔماحلٌٔمسؾكمرؾىٔماظعؾؿم :م
وسـف م :مسـ مابـِ محمؾقب ،مسـ مسؿرو مبـ مأبل مادلؼدامماجلعػل ،مسـمأبلمجعػرم%سؾقف ماظلالم $مضول :مضولَم
ردقلُمآم%صؾكمآمسؾقفموآظف:$مإشدُمسودلوًمأومعؿعؾؿوًمومإؼوكمأنمتؽقنَمالػقوًمعؿؾذذاً .م
وسـفم:مسـمأبقف،مسـمصػقانمبـمحيقك،مسـماظعالء،مسـمحمؿدمبـمعلؾؿ،مسـمأبلممحزةَماظـؿوظلمضول:مضولم
ظلمأبقمسؾدمآم%سؾقفماظلالم:$مإشدُمسودلوًمأومعؿعؾؿوًمأومأحؾىمأػؾَماظعؾؿِموالمتؽـمرابعوًمصؿفؾؽَمبؾغضٔفِؿم .م
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وسـف م :مسـ مأبقف ،مسـ مؼقغسمبـ مسؾد ماظرمحـ ،مسـ مسؿرومبـممشر ،مسـ مجوبر ،مسـ مأبل مجعػر م%سؾقفم
اظلالم$مضول:مدورسقاميفمرؾىٔماظعؾؿِمصق ماظذيمغػللمبقدٔهٔمحلدؼٌْمواحدْميفمحاللٍموحرامٍمتلخذُهُمسـمصودقٍم
خريْمعـماظدغقوموعومحٔؿؾًِمعـمذػىٕموصضيٕ،موذظؽمأنمآمؼؼقل:م"معَومآتَو ُطؿُماظرٖدُقلُم َصكُذُوهُموَعَومغَفَو ُطؿِم َسـِفُم
صَوغؿَفُقام".موإنمطونمسؾلْم%سؾقفماظلالم$مظقلعرَمبؼراءةٔمادلصقػم .م
وسـفم:ممسـمأبقف،مسـمأمحدمبـماظـضر،مسـمسؿرومبـممشر،مسـمجوبر،مسـمأبلممجعػرم%سؾقفماظلالم$م
ضول:مضولمظل:مؼومجوبرموآمحلدؼٌْمتُصقؾفمعـمصودقٍميفمحاللٍموحرامٍمخريْمظؽمممومرؾعًِمسؾقفماظشؿسُم
حؿكمتغربَم .م
وسـفم:مسـمبعضِمأصقوبـو،مسـمسؾلمبـمأدؾوط،مسـماظعالءمبـمرزؼـ،مسـمحمؿدمبـمعلؾؿ،مسـمأبلمجعػرم
%سؾقفماظلالم$مضول:متػؼفقاميفماحلالٔلمواحلرامِموإالمصلغؿؿمأسرابم .م
وسـفم:مسـمأبقف،مسـمسـؿونمبـمسقلك،مسـمسؾلمبـممحود،مسـمرجؾٍمدَؿٔعَمأبومسؾدمآم%سؾقفماظلالم$م
ؼؼقل:مالمؼَشغُؾؽَمرؾىُمدُغقوكمسـمرؾىٔمدؼـؽَ،مصننمروظىَماظدغقومرمبومأدركَ،مورمبومصوتؿف،مصفَؾؽَممبومصوتَفم
عـفوم .م
وسـف:م سـماظقذوء،مسـمعــكمبـماظقظقد،مسـمأبلمبصريمضول:ممسعًُمأبومجعػرم%سؾقفماظلالم$مؼؼقل:مطونَم
يفمخطؾئمأبلمذرم%رمحفمآ$م:م"مؼومعؾؿغلماظعؾؿمالمؼشغُؾؽمأػؾْموالمعولْمسـمغػلؽ،مأغًمؼقمَمتػورضُفُؿم
طضقػٕمبًَٔمصقفؿمثؿ مشَدوتَ مسـفؿمإىلمشريػٔؿ،ماظدغقومواآلخرةُمطؿـزلٍمحتقظًَمعـفمإىلمشريِهٔ،موعومبنيم
ادلقتٔمواظؾعٌٔمإالمطـقعيٕممنؿفومثؿمادؿقؼظًمعـفو،مؼومعؾؿغلماظعؾؿمإنمضؾؾوًمظقسمصقفمذهمعـماظعؾؿمطوظؾقًم
اخلربمالمسوعرَمظفم .م
وسـفم:مسـمجعػرمبـمحمؿدماألذعري،مسـمابـماظؼداح،مسـمأبلمسؾدمآ،مسـمأبقفمضول:مضولمسؾلم%سؾقفؿم
اظلالم$ميفمطالممظف:مالمؼلؿقكماجلوػؾُمإذامٕمؼعؾؿِمأنمؼؿعؾؿَم .م
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وسـفم:مسـمبعضِمأصقوبـو،مسـمسؾلمبـمأدؾوط،مسـمإدقوقمسؿورمضول:ممسعًُمأبومسؾدمآم%سؾقفماظلالم$م
ؼؼقل:مظقًماظلقوط،مسؾكمرؤوسمأصقوبلمحؿكمؼؿػؼفقاميفماحلاللِمواحلرامِم .م
وسـف:مسـمبعضمأصقوبـومرصعفمضول:مضولمأبقمسؾدمآم%سؾقفماظلالم$متػؼفقامصنغفمؼُقذؽُمأنمؼُقؿوجَمإظقؽؿ .م
وسـف ،مسـ محمؿد مبـ مسؾد ماحلؿقد ،مسـ مؼقغس مبـ مؼعؼقب ،مسـ مأبقف مضول :مضؾً مألبل مسؾد مآ م%سؾقفم
اظلالم:$مإنمظلمابـوًمضدمأحىمأنمؼَللظؽَمسـمحاللٍموحرامٍم،مالمؼللظُؽَمسؿومالمؼعـقف،مضولَ:مصؼولمظل:موػؾم
ؼلللماظـوسُمسـمذهمأصضؾَمعـماحلاللِمواحلرامِم؟! م
وعـمأصضؾِمعوموردَميفمذظؽَمعـمطؾؿوتٔمسؾؿوئٔـوماألسالمم%مضدسَمآُمأدرارَػُؿم،$معوميفمعُـقيمادلُرؼدميفمأدبم
ادلُػقد موادلُلؿػقد ،مظؾشقخ مزؼـِ ماظدؼـِ مبـِ مسؾل ماظعوعؾل م%ضُدس مدُره م$ادلعروف مبوظشفقد ماظـوغل ١٠٠%م-م
١٪٩ممػ:$م م
اس ؾؿ موصؼَؽَ مآُ%متعوىل $مأغلمضد مأوضقًُ مظؽَ ماظلؾقؾَ،موسؾؿؿُؽَ مطقػقئ مادللريِ ،موبقـًُ مظؽمطؿولَ ماآلدابٔ،م
وحَــؿُؽَمسؾكمدخقلِمػذاماظؾوب،مصعؾقؽَمبوجلدٔمواظؿشؿريِ،مواشؿـومِمأؼومِمسؿرِكَماظؼصري،ميفماضؿـوءٔماظػضوئؾِم
اظـػلوغقئ ،مواحلصقلِ مسؾك مادلؾؽوتٔ ماظعؾؿقئ ،مصنغفو مدؾىْ مظلعودتٔؽَ مادلمبدةٔ ،موعقجؾفْ مظؽؿولِ ماظـعؿئم
ادلكؾدةٔ ،مصنغفو معـ مطؿوالت مٔغػلؽَ ماالغلوغقئ ،موػل مبوضقيٌ مأبداً مال متُعدم مطؿومتَقؼؼَ ميف ماظعؾقمِ ماحلٔؽؿقئ،م
ودظًمسؾقفماآلؼوتُماظؼرآغقيُمواألخؾور ماظـؾقؼيُ،مصؿؼصريُكميفمحتصقؾِماظؽؿولِميفمأؼومِمػذهمادلُفؾئماظؼؾقؾئم
عقجىْمظدوامِمحَلرتٔؽَماظطقؼؾئ .م
واسؿرب ميف مغػلٔؽَ ماآلن مإنمطُـًَ مذامبصريةٕ مأغؽَ مال مترضكمبوظؼصقرِ مسـ مأبـوءٔمغقسٔؽَ معـ مبؾدٔكَ مأومحمؾؿٔؽَ،م
وتؿلٕمبزؼودةٔمسؾؿٔفِؿمسؾكمسؾؿٔؽَموارتػوعِمذلغٔفِؿمسؾكمذلغٔؽَ،مععمأغؽموػُؿميفمدارٍمخلقليٕ،موسقشيٕمدغقيٕم
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زائؾيٕمسؿومضؾقؾ ،م والمؼؽودُمؼطّؾعُمسؾكمغؼصٔؽَمعـماخلورجنيَمسـؽَمإالماظؼؾقؾ،مصؽقػَمترضكمظـػلٔؽَمإنمطُـًَم
سوضالً مبلن متؽقنَ مشداً ميف مدارِ ماظؾؼوء مسـد ماجؿؿوعِ ممجقعِ ماظعقإِ معـ ماألغؾقوءٔ موادلُردؾنيَ ،مواظشفداءٔ،م
واظصوحلنيَ ،مواظعؾؿوءٔ ماظرادكنيَ ،موادلالئؽئ مادلؼربنيَ ،موعـوزظُفُؿ ميف متؾؽ ماظدار مسؾك مضَدرِ مطؿوالتفِؿ ماظيتم
حَصٓؾقػوميفمػذهماظدارِماظػوغقئ،موادلدةٔماظزائؾئميفمعقضػٔمصػٔماظـعول،مموأغًماآلنمضودرْمسؾكمدَركٔماظؽَؿول،م
عومػذامإالمضصقرْميفماظعؼؾِمأومدُؾوت.مغعقذُمبوٓمعـمدٔـيماظغػؾيمودقءٔماظزظي .م
وػذامطؾُفُمسؾكمتؼدؼرِمدالعؿٔؽَميفمتؾؽماظدارمعـمسَظقؿِماألخطورموسذابٔماظـور،موأغكمظؽمبوألعونمعـمذظؽ؟موضدم
سرصًَمأنٖمأطـرَمػذهماظعُؾقممواجىْمإعومسؾكماألسقونِمأوماظؽػوؼئ،موأنماظقاجىَماظؽػوئلمإذامٕمؼؼؿمبفمعـمصقفم
طػوؼيٕمؼلثؿماجلؿقعُمبرتطٔفٔ،موؼصريُمحُؽؿُفُميفمذظؽمطوظقاجىٔماظعقين .م
وأؼـماظؼوئؿُميفمػذاماظزعونمبؾميفمأطـرِماألزعونمبوظقاجىٔمعـمحتصقؾِمػذهماظعؾقمِماظشرسقئ،مواحلوصؾُمسؾكم
درجؿفومادلرضقي؟مدقؿوماظؿػؼفميفماظدؼـِ،مصننٖمأضؾَمعراتؾٔفٔموجقبُف مُسؾكماظؽػوؼئ،موأدغكمعومؼؿلدىمبفمػذام
اظقاجىُمأنمؼؽقنَميفمطؾمضطرٍمعـفمضوئؿْمبفمممـمصقفمطػوؼي،موػذامالمؼَقصؾمإالمععموجقدٔمخؾؼٍمطـريٍمعـم
اظػؼفوءميفمأضطورِماألرضِموعؿكماتػؼَمذظؽميفمػذهماألزعـي؟ م
ػذا معع ماظؼقومِ ممبو مؼَؾزعف معـ ماظعؾقم ،مواظؽؿىٔ ماظيت مؼؿقضػ مسؾقفو معـ ماحلدؼٌٔ موشريِهٔ ،موتصقققٔفوم
وضؾطٔفو،موطؾُمػذامأعرْمععدومْميفمػذاماظزعون،مصوظؿؼوسدُمسـفمواالذؿغولُمبغريِماظعؾؿِ،موعؼدعوتٔفٔ،مضدمصورم
عـمأسؾُؿماظعصقون،موإنمطونمبصقرةٔماظعؾودةٔمعـمدسوءٕمأومضراءةٔمضرآن،مصلؼـَماظلالعيُمعـمأػقالِماظؼقوعئمظؾؼوسدٕم
سـماإلذؿغولِمبوظعُؾقمماظشرسقئمسؾكمتؼدؼرِمرِضوهُمبفؿؿٔفٔماخللقليًمسـمارتؼوءٔمعؼومِمأػؾِماظدرجئماظعؾقئ؟! م
و اسؿربمثوظـوًمسؾكمتؼدؼرِماظلالعيمعـمذظؽمطُؾٔفٔمأنماعؿقوزَكمسـمدوئرِمجـلٔؽَمعـماحلققاغوتٔمظقسمإالمبفذهم
اظؼقة ماظعوضؾي،ماظيتمضدمخَصؽَ مآُ مبفو معـمبقـفو مادلؿقزةمبنيماخلطلمواظصقابٔ ،مادلقجؾي مظؿقصقؾ ماظعؾقمِم
اظـوصعئمظؽميفمػذهماظدارمويفمدارمادلكب،مصؼُعقدُكَمسـمادؿعؿوظٔفومصقؿومخُؾؼًَمظف،مواغفؿومطؾميفمعَفؾؽؽٕمعـم
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ادللطؾِموادلَشربٔ،موشريِػؿومعـماألسؿولِماظيتمؼُشورطؽمصقفومدوئرُماحلققاغوتمحؿكماظدؼدانمواخلـوصسمصنغفوم
تلطؾُ موتشربُ موجتؿعُ ماظؼقت موتؿـوطحُ موتؿقاظدُ معع مأغؽَ مضودرْ مسؾك مأن متصريَ معـ ممجؾئ مادلالئؽئ مادلؼربنيَم
بودؿعؿولِمضقتٔؽَميفماظعؾؿِمواظعؿؾِمبؾمأسظؿّمعـمادلالئؽئ،مسنيماخللرانمادلؾنيم .م
صؿـؾفقامععشرمإخقاغلموأحؾوئلمأؼؼظـومآُموإؼوطؿمعـمشػؾؿؽٔؿمواشؿـؿقامأؼومَمعُفؾؿٔؽؿ،موتَالصقامتَػرؼطَؽؿ،م
ضؾؾمزوال مٔاإلعؽونموصقتٔماألوانمواحلصقلِميفمحقزٍمآن،مصقومهلومحلرةمالمؼُؿداركمصوررفو،موغداعيمتُكؾدم
حمـؿفو! م
غؾفـو مآُ موإؼوطؿ معـ معراضدٔ ماظطؾقعئ ،موجعؾَ معو مبؼل معـ مأؼومِ مػذه مادلفؾي معصروصوً مسؾك مسؾقمِ ماظشرؼعئ،م
وأحؾـوممجقعوًميفمدارِمطراعؿٔفٔممبـوزظٔفوماظرصقعي.مإغفمأطرمُماألطرعنيموأجقدُماألجقدؼـ .م
وعـممجقؾماظصدصيمأنمذَؿرَمبعضُماألجؾيم-معلؿؿدؼـماظعقنَمعـمتعوظقؿِمادلرجعقئماظدؼـقئماظعؾقوميفماظـفػم
األذرفموتقصقوتٔفومادللؿؿرةٔميفماحلٌٔمسؾكمرؾىٔماظعؾؿِموتعؾقؿٔفٔمومبؾورطيٕمودسؿٍموتقجقفٕمعـؼطعوتٔماظـظريم
عـمضؾؾ مادلؿقظلماظشرسل مظؾعؿؾئ ماظعؾودقئ مادلؼددئ م -مسـمدقاسدٔػٔؿ مإلردوءٔ معشروعٍ مؼُقلر مظطالبٔ ماظؽؿولم
اظلريَ مدمقمطؿوظٔفِؿمثُؿ مظلعودتٔفِؿ ميف ماظدغقو مواآلخرة مصوغؾـؼ م%ععفدُمتراثٔ ماألغؾقوءٔ مظؾدرادوتٔ ماحلقزوؼئم
اإلظؽرتوغقي م $م ،مإلذؾوعمغُفؿ مرالبٔ ماظعؾقمِ ماحلقزوؼئ مدقؿو ماظـفػقي م معـفو ميف مخمؿؾػٔ مأرجوء مادلعؿقرةٔم
وبلبلطٔماظقدوئؾِموأؼلرِػوم،مصؾؿمؼَعُدمماظطوظىُم-مبربطوتمػذامادلشروعمم-مماظذيمؼعقشميفماألعوطـِمادلرتاعقئم
سـمضؾؾئماظؿشقُعموحقزتٔفوماظرئقليم%اظـفػماألذرف$محمروعوًمعـمصقتفوماهلودرموسؾؿٔفوماظربوغلماظـوصعم
اظذيمصُرصًِميفماألزعـئمادلوضقئماجلفقدُماظعظومُمعـمأجؾِمغقؾٔفٔمعـفومصؽوغًمعَـؾعُماظعؾؿِمواظعؾؿوءٔموعَصـعُم
رجوالتماألعيموضقوداتفوماظربوغقيم .م
م
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ادلودةُماألوىلم:مذكصقيُمادلعفد م
إدؿُمادلعفدم:مععفدُمتراثٔماألغؾقوءٔمظؾدرادوتٔماحلقزوؼئماإلظؽرتوغقيم م
سـقانُمادلعفد:مممجفقرؼيُماظعراقم/محموصظيماظـفػماألذرفم/مادلدؼـيماظؼدمييم/محمؾيماحلقؼشم/مجبقارِم
علفدٔماظشقخماألغصوري م%مضُدسمدرهم$م،موسؾكمبُعدم٠١١ممتؼرؼؾوًمعـمحرمِمدقدٔماظقصقنيَموأعومِمادلؿؼنيَم
األعوممسؾلمبـمأبلمروظىم%مسؾقفماظلالمم$م .م
عوػقيُمادلعفدم:مادلعفدُمعـمادلقدلوتٔماظعؾؿقئماظؿوبعئمظؼلؿِماظشمونماظػؽرؼئمواظـؼوصقئميفماظعؿؾئماظعؾودقئم
ادلؼددئم م
رؾقعيُماظعؿؾِميفمادلعفدٔم:مؼعؿؾُمادلعفدُمعـماجؾِمتعزؼزِممجؿقسئممأعقرم :م
 .ماظعؾؿ :مصوظعؾؿُ ماذرفُ موأصضؾُ ماظػضوئؾ م،وضد محٌ ماظشورعُ مادلؼدس مطـرياً مسؾك مرؾؾٔفٔ موتعؾُؿٔفٔ موتعؾقؿٔفٔم
واسؿربَهمصرؼضيًمسؾكمطؾِمعلؾؿٍموعلؾؿيٕموضدمعَدحًِماظـصقصُماظعؾؿَمواظعؾؿوءَموجعؾؿفمادلُقصؾمإىلمجقارِمآٔم
تعوىلمواظلوظؽمبوإلغلونِمدؾقؾماظلعودةميفماظدغقومواآلخرة .م
موبوظعؾؿِ متلؿق مأخالقُ ماإلغلونِ موترتػ ع م،مصوألخالقُمواظعؾؿُمعؾزوعونِ مالمؼـػؽون مسـ مبعض م ،مثُؿ مإنٖ ماظعؾؿَم
اجملردمظقسمصقفمٔرةمتُقجىُماظقالؼيمواظؼربمعـمآمتعوىلمعومٕمؼُزؼـماظعؾؿمبوألدبمواألخالقم .م
.ماهلداؼيم:موذظؽمعـمخاللمربطٔماظـوسمبوظـيبماألطرممم%مصؾكمآمسؾقفمواظفم$موبلػؾِمبقًماظعصؿئم%مدالمم
آمسؾقفؿم$مصنغفؿمسدلُماظؼرآنماظذيمطونماظؿؿلؽُمبفؿومعوغعوًمسـماظضالظئموعـم َثؿٖمحبُففٔفِؿمسؾكماظعؾودم
ادلؿؿـؾ مبودلرجعقوت ماظربوغقي ماظرذقدة م" موأعو ماحلقادث ماظقاضعي مصورجعقا مصقفو مإىل مرواةٔ محدؼـٔـو مصنغفؿم
حُفيتمسؾقؽؿموأغومحفيمآمسؾقفؿم" .م
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 .ماظؿؽوعؾ :م موػق معـ مغؿوئٍِ ماظقظقجِ ميف ماظعؾقمِ ماظربوغقئ مصنغفو معػؿوحُ ماظؿؽوعؾِ ميف مطوصئ ممجوالتٔ ماحلقوةم
اظلقودقئمواألعـقئمواالضؿصودؼئمواالجؿؿوسقئمواظعؾؿقئمواظؿؽـقظقجقئ .م
ادلودةُماظـوغقيُمم:مذعورُمادلعفد م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
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ادلودةُماظـوظـيُم:ماهلدفُمعـممإغشوءٔمادلعفدم م
ؼلعكمادلعفدُممإىلماألػدافٔماآلتقيم :م
.٠متقسقيُماجملؿؿعوتموتلؾققُفومبوظعؾقمِماإلهلقئموعؽورمِماألخالقم .م
.٦متشفقعُمرالبَماظعؾؿِمواظؾوحـنيَممسؾكمبذلِمجفقدٕمإضوصقيٕمظالرتؼوءمورصدٔمطؾمعؿكصصٍممبومحيؿوجفمعـم
آظقوتٕمظؾـفقضمبؿكصصفم .م
.٧مغشرُمسؾقممأػؾمبقًٔ ماظعصؿي م%مسؾقفؿماظلالمم$مدلُرؼدؼفوميفمعُكؿؾػٔمأرجوءٔمادلعؿقرةٔموبوألخصماظعؾقمم
احلقزوؼيماظدؼـقيمبلدؾقبٕماظؽرتوغلمبلقطٕموعؿقلرٍمظعوعئماظـوسِمدقؿومشريماظؼودرؼـَمسؾكمذدٔماظرِحولِم
حلقزةٔماظـفػٔماألذرفٔمادلؾورطئم،مظقؿـؾَمػذاماألدؾقبمادلراحؾَماألوىلميفمإسدادٔمرؾؾئماحلقزاتماظعؾؿقئم
اظؼودرؼـَمسؾكمذدٔماظرحولِمإىلم اظـفػٔمبعدمذظؽمويفمأسدادٔمادلؾؾغنيَميفمخمؿؾػٔماظؾؾدانم،مويفمإسدادٔمجقؾٍمواعٍم
ضودرٍمسؾكممحؾِماظردوظئماإلهلقي مدلكؿؾػٔماألجقولِمويفمإسدادٔمأعفوتٕمضودراتٕمسؾكمتربقئمأوالدػـٖماظرتبقيَم
اظصوحليَمواظلؾقؿيَمصوغفـٖمعصوغعُماظرجولِمواألبطولِم .م
األمُمعدرديٌمإذامأسددتفو.....مأسددتَمذعؾوًمرقىَماألسراقِ م
. ٨ماظلعلُماحلـقٌُمعـماجؾِمتطقؼرِمادللؿقىماظعؾؿلمظؾؿؾؾغنيَموضودةَماظدؼـِموعـم َثؿٖماظـفقضممبؿوبعقفِؿم
ودوععقفِؿم .م
م
م
م
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ادلودةُماظرابعيُم:مأدؾقبُماظؿدرؼسِميفمادلعفدٔ م
ادلعفدُمسؾورةمسـمحقزةٕماظؽرتوغقيٕمتؾٌُماظدروسَماحلقزوؼيَمواظؿقسقؼيَماظيتمتُؾؼكمعـمضؾؾِمبعضِمأدوتذةٔم
احلقزةٔماظعؾؿقئميفماظـفػٔماألذرفٔمعلفؾيًمأومبشؽؾٍمعؾوذرٍمسؾكمذؾؽئماالغرتغً موسؾكمخمؿؾػٔمبراعٍِم
اظؿقاصؾ ماإلجؿؿوسلمواإلظؽرتوغلم%ماظؿقؾفرام م ،ماظققتققب م ،ماظػقسمبقك م،ماظؿقؼرت م،مواظقاتس مابم،م
وشريػو م $م ،موظدؼفو معقضعْ ماظؽرتوغل مسؾك مذؾؽئ ماالغرتغً م ،موضـقاتٔ مإتصولٍ موتقاصؾٍ مدلكؿؾػٔ مادلراحؾم
اظدرادقي،موبلدؾقبٕممجقؾٍموحدؼٌٕمؼػققمحدَماظؿصقرِم .م
ادلودةُماخلوعليُم:مماظقدوئؾُماألخرىمظؿقؼقؼِمأػدافٔمادلعفدم:م م
.٠مإضوعيُماظـدواتٔماظعؾؿقئمواظرتبقؼئمواظـؼوصقئماظيتمتُلؾطماظضقءَمسؾكماجلقاغىٔمواألغشطئمادلكؿؾػئماظيتم
هلومسالضيمبؿفذؼىٔماإلغلونِموطؿوظفمووصؼمادلعطقوتمادلقجقدةميفماجملؿؿعوتمادلكؿؾػي.مم .م
 . ٦مإضوعيُ مادللوبؼوتٔ ماظعؾؿقئ مبفدفٔ م متػعقؾِ مروح مادلـوصلي مبني مادلؿلوبؼنيَ مدقؿو مإذا ماضرتغً مبوظؿعزؼزِم
%ادلؽوصكتمادلودؼيموادلعـقؼيم$مممومؼضؿـماجلدؼيَموبذلَماجلفدٔميفماظعؿؾ .م
.٧مإضوعيُمدوراتٕمسؾؿقيٕمظؽؾماظؿكصصوتموظؽؾماظػؽوتموحبلىٔمختصصوتفو .م
 .٨ماالػؿؿوم مبؾعض ماألغشطئ ماظشؾوبقئ ماظػؽرؼئ مبغرضِ محتشقد ماظشؾوب ماظقاسل مدلقاطؾئ ماظؿطقراتم
واألحداثمادلكؿؾػيم .م
م
م
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ادلودةُماظلودديُم:مررؼؼيُماظؿلفقؾِميفمادلعفدم م
ؼؿؿ ماظؿلفقؾُ ميف مادلعفدٔ مسـ مررؼؼِ ماالغرتغً ممبؾء مادؿؿورةٕ مخوصيٕ موذظؽ مسـ مررؼؼ ماظدخقل مظؾؿقضعم
اإلظؽرتوغلمظؾؿعفد ،مأومسـمررؼؼِماظؿلفقؾِمادلؾوذرِميفمعقضعِمادلعفدٔميفماظعـقانمادلذطقرمأسالهمإذاماغطؾؼًم
سؾكماظراشىٔمبوظؿلفقؾماظشروطماآلتقي :م
م-٠مأنمؼؽق نَمماظطوظىُمأوماظطوظؾيُمحوصالًمسؾكماألضؾمسؾكماظشفودةٔمادلؿقدطئ%مذفودةماظـوظٌمادلؿقدط$مأومعوم
ؼقازؼفوميفماظؾؾدانماألخرىمم .م
-٦مأنمالمؼؼؾمسؿرُماظطوظىٔمأوماظطوظؾئمسـممخليمسشرمسوعوً .م
 -٧مأن مؼؿؿؿعَماظطوظىُمأو م اظطوظؾيُمبوظلريةٔماحللـئمواألخالقِماحلؿقدةٔمواظذيمميؽـُمادؿعالعُفُمعـمخاللِم
ودوئؾٔـومادلؿوحئمومادلقجقدةٔميفماشؾىٔماألعوطـِ .م
-٨ماظؿػققُماظعؾؿلمظؾذؼـَمالمحيؿؾقنَمأيمذفودةم،مبشرطٔمأنمالمؼؼؾمتػقضفُؿمسـم%م#٥٩م$مميفماالعؿقوغوتم
اظيتمأدوػوميفممجقعماظدروس .م
 -٩مأن م ؼؿقصٓؾَماظطوظىُمأوماظطوظؾيُُمسؾكمإذنِمعَـِمجيىُماإلذنُمعـفميفمبعضِمادلقاردٔماظيتمؼؾزممصقفومحتصقؾم
اإلذنمذرسوًم .م
موعَـِمالمتؿقصرمصقف م ػذهماظشروطم%مطؾفومأومبعضفوم$مصؾنعؽوغٔفٔمعؿوبعيمبراعٍمادلعفدٔمودرودٔفٔموأغشطؿفمم
ادلكؿؾػيمظغرضِماإلدؿزادهمبوظـؼوصئماظدؼـقئماظعوعئمم .م
م
م
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ادلودةُماظلوبعيُم:ممادلراحؾُماظدرادقيُميفمادلعفدم م
ادلراحؾُ ماظؿؿفقدؼي مادلقجقدة ميف مادلعفد مػل مسؾك مغلؼ مادلراحؾ مادلقجقدة ميف ماحلقزةٔ ماظعؾؿقئ مادلؾوذرؼئ ميفم
اظـفػماألذرفمودقؿؿُماصؿؿوحمطؾمعرحؾيميفماحلنيمادلـودىموػلمطوآلتلمم :م
.٠ادلرحؾيُماظؿؿفقدؼيُم .م
.٦معرحؾيُمادلؼدعوتموػلمسؾورةمسـمعراحؾٍمصرسقيٕمثالثم%مأوىلموثوغقيموثوظـيم .$م
.٧معرحؾيُماظلطقحموػلمسؾورةمسـمثالثٔمعراحؾٍمصرسقيٕمثالثم%مأوىلموثوغقيموثوظـي .$م
.٨معرحؾيُماظؾقٌٔماخلورجِم .م
م
م
م
م
م
م
م
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ادلودةُماظـوعـيُ:مادلـوػٍُماظدرادقيُميفمادلعفدم م

مرحلة التمهٌدي

االخالق

الفقه

محاضرات عامة

الوجٌز

اللغة العربٌة

المنطق

العقائد

القرآن الكرٌم

االجرومٌة(سؤال
وجواب)ومبادئ محاضرات عامة خالصة المنطق محاضرات عامة
علم الصرف

مراحل مقدمات
المادة
االخالق

الفقه

منطق

العقائد

القرآن الكرٌم

اللغة العربٌة

المرحلة
االولى

الثانٌة

الثالثة

منهاج الصالحٌن منطق المظفر
محاضرات عامة
الجزء االول
(العبادات)

عقائد االمامٌة

منهاج الصالحٌن
محاضرات عامة (المعامالت)
ق1
منهاج الصالحٌن
منطق المظفر
مختصر االلهٌات
محاضرات عامة (المعامالت)
الجزء الثالث
ق2
منطق المظفر الباب الحادي
عشر
الجزء الثانً

محاضرات

التحفة السنٌة
فً
االجرومٌة

محاضرات

قطر الندى
الجزء االول

محاضرات

قطر الندى
الجزء الثانً

م
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مراحل السطوح
المادة

االخالق

الفقه

االصول

فلسفة

القران اكريم

االولى

محاضرات عامة

دروس تمهيدية
الجزء االول

دروس في علم
االصول
الحلقة االولى

بداية الحكمة

مدخل

الثانية

محاضرات عامة

دروس تمهيدية
الجزء الثاني

دروس في علم
االصول
الحلقة الثانية

نهاية الحكة
ق1

محاضرات

الثالثة

محاضرات عامة

دروس تمهيدية
الجزء الثالث

دروس في علم
االصول
الحلقة الثالثة

نهاية الحكمة
ق2

محاضرات

المرحلة

م
م
م
م
م
م
م
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علم الرجال
موجز في علم
الرجال

تطبيقات على
الكتب االربعة
الجزء االول
تطبيقات على
الكتب االربعة
الجزء الثاني

م

ادلودةُماظؿودعيُ:مغظومُماالعؿقوغوتممم م
ظؾؿعفدٔ ماعؿقوغوتْ محمددةٌ مصصؾقي ماظؽرتوغقي موشري ماظؽرتوغقي مؼؿؿ ماإلسالن مسـفو معـ مخالل مادلقضعم
اإلظؽرتوغلمظؾؿعفدموبوظطرؼؼيماظيتمتؿـودىمععمرؾؾئمادلعفدٔمادلـؿشرؼـَميفمطوصئمأدموءٔمادلعؿقرةموبلغظؿيٕم
اظؽرتوغقيٕمرصقـيٕموزرؼػيٕمودفؾيٕم .م
وؼؽقنُماظرضقىُمسؾكماالعؿقونماإلظؽرتوغلمػقماظضؿريماحللمظؾطوظىمألغفماألدوسميفمخؾؼِمروظىٕمسؾؿلمضودرٍم
سؾكممحؾِماألعوغيماظيتمدؿُقطؾمإظقفميفمادللؿؼؾؾ .م
ادلودةُماظعوذرةُ:مغظومُماظؿعطقؾِميفمادلعفدمخاللماظلـي م
ماظؿعطقؾُميفمادلعفدٔمتوبعْمظؾؿعطقؾِميفماحلقزةٔماظعؾؿقئميف ماظـفػٔماألذرفٕماظذيمسُفدموجقدُهُميفمادلـودؾوتٔم
اظدؼـقئمادلؿعورفمسؾقفوميفمحقزتفومادلؾورطيمموػلمم :م
.٠مذفرُمرعضونمادلؾورك .م
.٦ماظـصػُماألولمعـمذفرمحمرمماحلرامم .م
.٧موصقوتمادلعصقعنيم%سؾقفؿماظلالمم .$م
.٨ماألسقودُماظـالثيماظػطرُمواألضقكمواظغدؼرُ .م
.٩ماظعطؾماظطورئيماظيتمؼُعؾـمسـفوميفماحلقزةٔمطوحلدادمسؾكمرعزمدؼينمعـالمودمقمذظؽمعـماألحداثم م
وعـمادلعؾقمميفماألودوطٔماحلقزوؼئمأنماظغوؼيََمعـماظؿعطقؾمادلـظؿمطقغُفُمبغرضِمحتصقؾِم م
مأعقرمعـفو :م
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م.معراجعيُماظدروسموادلؾوحـيُمصقفومعـمأجؾِممتردقخِمادلقادماظدرادقيموإتؼوغفومبصقرةمجقدةم .م
م.مصلحُماجملولمظؾؿطوظعئ ماخلورجقئماظيتمترصعمعـمعلؿقىماظطوظىمأو ماظطوظؾيميفممجقعماجملوالتمويفممجقعم
اظعؾقمماألخرى .م
.مإحقوء متؾؽَمادلـودؾوتممبومؼـلفؿمععمتؾؽمادلـودؾيمواظؿعرؼػُمبفومحتًمذعورم"ما ِدعُمإِظٔكم َدؾٔقؾِمرَبِّؽَم
بٔو ْظقٔؽْؿَئموَاظْ َؿقِسٔظَئما ْظقَ َلـَئم" .م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
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م
ادلودةُماحلودؼيُمسشرم:معؽؿؾيُمادلعفدم م
ؼقصرُمادلعفدُمظطؾؾؿٔفٔموعؿوبعقفمخمؿؾػماظؽُؿىماظدرادقئماإلظؽرتوغقئموشريِماإلظؽرتوغقئمظغرضِماالدؿػودةم
عـفوميفم ادلـوػٍِماظدرادقئمادلطروحئم،مبوإلضوصئمإىلمبعضِمادلصودرِماظـوصعئمظؾداردنيموادلطوظعنيمم،موبنعؽونم
اظطؾؾيموادلؿوبعنيماالدؿػودةمعـفوممبراجعيمادلقضعماإلظؽرتوغلمظؾؿعفدم .م
ادلودةُماظـوغقيمسشرمم:معصودرُممتقؼؾمادلعفدم م
ؼؿؿ ممتقؼؾُ مادلعفد معـ معؽؿى ماظشمون ماظػؽرؼي مواظـؼوصقي ماظؿوبع مظؾعؿؾي ماظعؾودقي مادلؼددي مأو معـ معصودرم
اظؿؿقؼؾماألخرىمعرورامبودلؿقظلماظشرسلمظؾعؿؾيماظعؾودقيمادلؼدديمحصراًم .م
ادلودةُماظـوظـيمسشرم:ادلقضػماظلقودلمظؾؿعفد م
مادلعفدُمعـمادلمدلوت ماظيتمتَلعكمإىل مإذوسيٕمروحِماحملؾيمبنيمأصراد ماجملؿؿعممبكؿؾػٔمصؽوتٔفٔموعؽقغوتٔفٔم
اظدؼـقيمواظؼقعقيمواظعرضقيمواالػؿؿوممبوظلؾؿماألػؾلموإبعودٔماظـوسمسـماظػنتماظطوئػقيمواظؼقعقيمواظعـصرؼيم
اظيت متُطقح مبكعول ماألعؿ مصال مترضك مظطالبفو موادلـؿلؾنيَ مهلو موادلرتؾطنيَ مبفو مسؾك ماخؿالفٔ متقجفوتفؿم
بوإلضرارمبذظؽمم،موتفقىمبفؿمظؾقػوزمسؾكماظؼقاغنيمواألغظؿيميفمبؾداغفؿمواحرتاعفو م،مواحرتام ماظطرفم
األخرمعفؿومطونمدؼـُفُموععؿؼدُهُم .م
وادلعفدمظقسمعـمادلمدلوتماظيتمتدسقمإىلمصرضِمصؽرٍمعُعنيٍموالمإىلمتقػنيِماألصؽورماألخرىمبطرؼؼئماظؿؽوعؾم
سؾكمحلوبمإغؼوصماآلخرم،مبؾمتدسقمإىل ماحلؽؿئموادلقسظئموعؽورمماألخالقمبشعورم"ما ِدعُ مإِظٔكم َدؾٔقؾِمرَبِّؽَم
بٔو ْظقٔؽْؿَئموَاظْ َؿقِسٔظَئما ْظقَ َلـَئم َوجَودٔظْفُؿمبٔو َّظؿٔلمػٔلَمَأحِلَـُمإِنٖم َربٖؽَمػُقَمأَسِ َؾؿُمبٔؿَـمضَؾٖمسَـمدَؾٔقؾٔفٔموَ ُػقَمأَسِؾَؿُم
بٔوظْؿُ ِفؿَدٔؼـَم"مصنغفومررؼؼيُموأدؾقبُموغفٍُمأػؾماظؾقًم%مسؾقفؿماظلالمم$م.مواالػؿؿومماألطربمػقمميفماظؿقؾلم
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بوألخالقماحلؿقدةمواظقرعمسـمحمورممآم مصعـمأبلمسؾدمآم%سؾقفماظلالم$ميفمضقظفمجؾمثـوؤه:مُ %ػ َق مأَػِؾُم
اظؿٖ ْؼقَىموَأَػِؾُماظْؿَغِػٔرَةٔ$ممضول:مأغومأػؾْمأنمؼؿؼقينمسؾدي،مصننمٕمؼػعؾمصلغومأػؾْمأنمأشػرمظفم .م
وسـفم%سؾقفماظلالم$مضول:ماتؼقامآموصقغقامدؼـؽَؿمبوظقرعم .م
موسـفم%سؾقفماظلالم$مضول:مالمؼـػعُماجؿفودمالمورعَمصقف .م
وسـفم%سؾقفماظلالم$مضول:مظـمآخذمأحدمعـمأحدمذقؽومإالمبوظعؿؾموظـمتـووظقامعومسـدمآمإالمبوظقرع .م
وسـ مصضقؾ مضول مأبق مسؾد مآ م%سؾقف ماظلالم :$مبؾغ معـ مظؼقً مسـو ماظلالم ،موضؾ مهلؿ :مإن مأحدغو مال مؼغينم
اظـوسٓ.مذقؽومإالمبقرع،مصوحػظقامأظلـؿؽؿموطػقامأؼدؼؽؿ،موسؾقؽؿمبوظصربمواظصالة،مإنمآمععماظصوبرؼـم .م
وسـمأبلمجعػرم%سؾقفماظلالم$مضول:مضولمآمسزموجؾ:مؼومبـمآدم،ماجؿـىمعومحرعًمسؾقؽمتؽـمعـمأورعم
اظـوسم.ممواحلؿدمٓمربماظعودلني م
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