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 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك

 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك



 : ةمهم ةظحالم
 
 

 وه باتكلا اذه يف هنع ةباجإلا مت ام
  باوصلاو أطخلل لباق  ،  يصخش داهتجا
 نإو ، هقيفوتو ىلاعت هللا نمف تبصأ نإف

 . ناطيشلا نمو ينمف تأطخأ

 
 

  مكل ًاركش                

 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك

 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك



 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك

 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك



 لوألا سردلا

 نيعئاطلا سوفن يف ناميإلا نكّمت•
 نيدحاجلا نيلفاغلا هبنت•

 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك

 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك



 روعأ

 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك

 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك

 رفاك هينيع نيب بوتكم

 روعأب سيل ىلاعتو كرابت هللاو روعأ هنأ



 ديحوتلا يهو ةدحاو اهلك ءايبنألا ةوعد•
 بلصو لتق مالسلا هيلع ىسيع نأ ىراصنلا ءاعدإ نالطب•
 مالسإلا عبتي هنأل كلذ ضقاني ال نامزلا رخآ ىسيع لوزنو نايدألا متاخ مالسإلا•

 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك

 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك



 ةماقتسالا

  ةحلاصلا لامعألا ىلإ عراسأ
  فهكلا ةروس لئاوأ ظفحأ

 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك

 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك



 هتنتف نم -ىلاعت- هللااب ةذاعتسالا -١
 فهكلا ةروس حتاوف ظفح -٢

 رفك وأ رفاك

 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك

 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك

 ةحوسمم هنيع نأل

 روعأب سيل ىلاعت هللاو ، روعأ هنأل

 ليجنإلا سيلو ميركلا نارقلاب ً امكاح ملسو هيلع هللا ىلص دمحمل ً اعبات ءاج مالسلا هيلع ىسيع  نأ ىلع ديكأتلل

  .لبق نم نمآ نكي مل ام دبع ناميإ اهدعب لبقي الف ، ةعاسلا مايق الإ اهدعب سيل هنأل

 برعلا ةريزج

 ةيبوبرلا

  بيلصلا رسكي -
 ةيزجلا عضي -

 ريزنخلا لتقي -
 لاجدلا لتاقي -

 جوجأمو جوجأي ىلع يضقي -
 ً اطسقو ً الع ايندلا ألمي -



 يناثلا سردلا

ُ توُمَأَو اَْيحَأ َكِمْساِب َّمُهَّللا -١
  اَهْمَحْراَف يِسْفَن َتْكَسْمَأ ْنِإ ُهُعَفْرَأ َكِبَو يِبْنَجُ تْعَضَو ِّبَر َكِمْساِب -٢
  َنيِحِلاَّصلاَ َكداَِبع ِهِبُ َظفْحَت اَمِب اَْهَظْفحَاف اََهْتلَسْرَأ ْنِإَو     

 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك

 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك



 ةداهشلا هنيقلت

 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك

 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك

 هينيع ضامغإ

 ريخلاب هل ءاعدلا



 يف ركّفتلاف ، هللا جهنم يفو ، هللا ةعاط يف هيقبي ً اجايس ملسملل لعجي توملا ركذت
 لمعلاو ، هرمأ ىلع ةماقتسالاو ، لجو زع هللاا ناوضر بلط ىلإ زٌفاحو عٌفاد وه توملا
  حلاصلا

 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك

 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك



 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك

 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك

 ةبوتلا

 هيهاون بنتجأو ىلاعت هللا رماوأل لثتمأ
 ةمتاخلا نسح ىلاعت هللا لأسأ



 ةحئارلا تاذ حورلا عضوت
 كسم ةحفن بيطأك ةبيطلا
 ةنجلا نم طونحو نفك يف

 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك

 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك

  قولخم لك ريصم توملا

 مدقتي الو هنع رخأتي ال لجأ قولخم لكل

 ةمات ةقرافم دسجلا حورلا ةقرافم

 بونذلا نم ةبوتلاٍو ،ريخلا لامعأو تاعاطلا ىلإ تامملا لبق دبعلل هللا قيفوت 

 ةحئارلا تاذ حورلا عضوت
 ةفيج حير نتنأك ةنتنلا
 ران نم طونحو نفكب نفكتو

 ضيب ةمحرلا ةكئالم ىري
 هوجولا

 دوس باذعلا ةكئالم ىري
 هوجولا

 رانلا نم هتلزنم ىري ةنجلا يف هتلزنم ىري

 ةمتاخ ءوس

 ةمتاخ نسح

 ةمتاخ نسح

 ةمتاخ نسح



 ئلتمتو ، ءارآلا رثكتو ، ةميزعلا اهيف ىوقت ، رمعلا لحارم مهأ اهنأل
 هتاوزنو هاوه بلاغو ، هبابش يف هللا جهنم كلس نمف ، طاشنلاو ةيويحلاب
 ةجردلا كلت قحتسا ،

 ثلاثلا سردلا

 سانلا نيب لدع - نيقولخملا اضر ىلع ىلاعت هللا اضر مدق

 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك

 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك

 وأ ةالصلا رظتني وأ اًيلصم هلخدي دبعلاف هللا تويب نم تيب هنأل
 ةميظعلا لئاضفلا نم اهريغو ركذ ةقلح وأ ،اًسرد رضحي وأ ، ً افكتعم
 ةبوعصو امهيلع مهصرحو امهيف سانلا ةبغر ةدشل لامجلاو بصنملا صخ

 مظعأ اهب قلعتلاو دشأ اهب ةنتفلا  لعجي امم . امهلوصح

 ايندلا بح كرتو ىلاعت هللا ىلإ ً ابرقت ةدابعلا بح

 ىلاعت هللا نم ً ةيشخ ىوهلا ةفلاخمو شحاوفلا كرت

 سانلا نيعأ نع ً اديعب هللا يضري اميف ناسللاو بلقلا لاغشنا

 تامرحملا كرتو تاعاطلا لعف

 نيرخآلا عم هتاقالع يف ىلاعت هللا بح رثآ

 سانلا نيب ةرهشلا ةبحم وأ لاملا ةبحم نم مظعأ هباوث لينو هللا ةبحم لعج



  تاعمتجملل رارقتسالاو نمألا قيقحت -١
  سانلا نيب ةبحملا راشتنا -٢

 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك

 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك



 ىلاعت هللا ىوقت

 ىلاعت هللا ةدابعلا صلخأ
  قالخألا مراكمب ىلحتأ

 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك

 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك



 مهلامعأ حالصو مهسوفن ءاقنو مهتديقع ءافصل

 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك

 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك

 دعاولا اهلبقتسمو ةمألا ةورث بابشلا نأل

 هدحو -ىلاعت- هللا ةدابعلا صالخإ

 ءايرلا نع ً اديعب هدحو ىلاعت هللا مامأ ريصقتلاب ً افرتعم ً اقداص دبعلا نوكي ةولخلا ةعاس يف نأل

 اهيلإ عوجرلا بحي دجاسملا نم جرخ اذإ ءرملا نأ

  ةقدصلا ءافخإ

 .هدحو -ىلاعت- هللا ةدابعلا صالخإ -أ
  .ىوهلاو سفنلاو ناطيشلل ةضراعم اهيف نأل ؛لمحتلاو ربصلا -ب
 ىلاعت هللا ةيشخ -ج

 تاعمتجملل رارقتسالاو نمألا -١
 هللا يف بحلا ىلع ةمئاقلا تاقالعلا خوسر -٢
 عمتجملا دارفأ نواعتو لفاكت -٣

 أطخ

 حص

 حص



 عبارلا سردلا

 الامجو ةوق ىنعملل يطعيو ناهذألل هبرقيو ىنعملا حضوي

 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك

 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك



 ،عفترت ةرارحلا أدبت وضع دسجلا يف حرجنا اذإف ، دحاولا دسجلاك عمتجملا يف فطاعتلاو محارتلاو داوتلا
 يجراخ رطخ يأ نم دسجلا اذه نًع اعافد مخضتت ةيوافمللا ددغلا أدبتو ،هلك دسجلا يف ضرملا راثآ رهظيو

 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك

 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك

  تالماعلل اياده ميدقت -١
 ةسردملا قفارمو لوصفلا ةفاظن ىلع ةظفاحملا -٢



 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك

 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك

 نّينسُملل ةدياعُم تاقاطب زيهجت -٢                 ةّيريخلا يشملا وأ يرجلا تاقاّبس دحأ يف ةكراشملا -١
 ئطاوشلا فيظنت -٤                                       ىفشتسملا يف لافطألل ايادهلا ميدقت -٣



 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك

 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك

 محارتلاو لفاكتلا

 يسفنل بحأ ام نيرخآلل بحأ
  ةيعوطتلا لامعألاب كراشأ



 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك

 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك

 عمتجم ةماقإل عمتجملا ةدحو ءانب يف ناتيساسأ ناتزيكر لفاكتلاو محارتلا
 ديحوتلا ةيار تحت ايyونعمو ايًّدام طبارتم ملسم

 ريخلا هجوأ عيمج يف ةفلألاو ةبحملل ققحملا -ىلاعت -هللا يف لصاوتلا

 ناسحإلاو فورعملا لذبب ريغلل ريخلا لاصيإ ةدارإ

 يونعم وأ يدام لباقم نود مهل عفنلاو نوعلا ميدقتو نيرخآلا تاجاحو رعاشم مهفت

 ةكراشملا ىلع لدي اذهو )لعافت( نزو ىلع تاملكلا هذه
 نينمؤملا نيب لعافتلاو

 سفانتلاو عفادتلاو ةكراشملاو ةيبلتلا يف ةعرسلا ديفت

 ةاكزلا- ةيصولاو فقولا- ةبهلاو ةيدهلا-
 تاقدصلاو

 ةرصانملاو حصنلا -٦ ةوعدلا ةيبلتو روازتلا -٥ ماحرألا ةلصو ةقفنلا -٤

 نسلا رابك ةياعرو ماتيألا ةلافك -٧



 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك

 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك

  ةداعسلاب روعشلا اضرلاب روعشلا

 ةحارو نانئمطالا
 رورسلاو حرفلا بلقلا

 ءاطعلا ةعتمب روعشلا
 نانتمالاو ركشلا ريغلل ريخلا بحو



 سماخلا سردلا

 ةيريوج ىلإ ةرب مسا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ريغ
 هللا ىلع سفنلل ةيكزت هيف يذلا مسالا ةهاركل 

 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك

 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك



 شأجلا ةطابر
 لمحتلا ةوقو
 ىلع ربصلاو
 هللاا ءاضق

 ىلاعت

 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك

 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك

 رسلا نامتك
 ةنامألا ظفحو



 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك

 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك

 نينمؤملا تاهمأ ريدقت

 نينمؤملا تاهمأب يدتقأ
  نينمؤملا تاهمأ ةريس عبتتأ



 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك

 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك

  اهترجهو اهمالسإ ىلع اهل ً اريدقت

 نيكاسملاو ءارقفلا ىلع اهفطعو اهمركو اهدوجل

 ةيلهاجلا يف ينبتلا ةداع لاطبإل

 مالسإلا يف اهموق بيبحتلو  ،  اهحالصل ً اريدقت

 هرعش قلح و هيده حبذب أدبي نأ تراشأ ثيح ، ةيبيدحلا حلص موي اهيأرب ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ذخأ
  ةباحصلا هعبتف

 ىمسملل ةفص هنأ نظيف مسالاب عماس عمسي نأ ةهاركلا هجو

 أطخ

 حص

 أطخ



 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك

 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك

 دقف ،ءاقنلاو رهطلاًو فافعلا الإ	– نهنع هللا يضر	–	نينمؤملا تاهمأ ةايح يف فرعي مل
 هناحبس– هللا رمأل الاثتما نهتويب نم نجرخ اذإ ةنيزب تاجربتم ريغ نهسابل يف تامشتحم نك

 لماوع ةهجاوم يف عمتجملا نيصحتو يقالخألاو يحورلاو رهطلاو فافعلا ىلع ظافحلا يف نمكت باجحلاو رتسلا ةيمهأف
 عمتجملاو ةرسألا ةايح يف ةتباث ميق ىلع ظافحللو .لّذبتلاو ثبعلا نمو ،فارحنالاو قسفلاو داسفلا

 ماكحألاو عئارشلا ةمألا ءاسن ميلعتل
 ةوعدلل ةيامحلا ريفوتو لئابقلا ءادع فيفختل
 روصعلا لك يف تانمؤملل تاحلاص تاودق نكُيل



 سداسلا سردلا

 فيفختلا ىلع ةينبم ةالصلا -       دايقنالا ةدابعلا يف لصألا -
 بولقلا ضعب يف عقي دق يذلا تيملل ميظعتلا باب قالغإ -
 دسجلا فعضت دق نزحلا ةدش -       ءاعدلا فيثكت -       ماحزلا -

 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك

 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك



 نسح	– ضرألا ةرامع	– ىلاعت هللا ةدابعلا صالخا
 قالخألا مراكمب يلحتلاو	– نيرخآلا عم لماعتلا

 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك

 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك

  ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةنس
 سانلا نع اهرتسي ةأرملا طسو فوقولاو

 ىلع ةالصلاو هللا ىلع ءانث ةحتافلا نأل
 يغبنيف ءاعد ةثلاثلاو هيلع ةالص يبنلا

 مث هللا ىلع ءانثلا مدقي نأ يعادلل
  ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع ةالصلا



 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك

 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك

 نيملسملا ىتوم ماركإ

 ميظعلا اهرجأل ةزانجلا ةالص ىلع صرحأ
 ةزانجلا عييشت ماكحأو بادآب مزتلأ



 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك

 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك

 هدعب وأ نفدلا لبق ةربقملا يف اهيلع ىلص

 هتالص لوأ وه مامإلا عم هكردأ امف

 الامشو انيمي ناتميلست   نيميلا نع ةدحاو ةميلست
 ىلع ىرسيلا ىلع ىنميلا ديلا عضو

 ) ةنس ( ردصلا

 ) نكر ( ةردقلا عم مايقلا نيع ضرف               ةيافك ضرف

 ) نكر ( ةحتافلا ةءارق دوجسو عوكرب       دوجس الو عوكر الب

٤ 

١ 

٣ 

٢ 

سمخلا تاولصلا                                            ةزانجلا ةالص    



 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك

 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك

 ىلع ةعبرأ اهلمحي نأ
 بوانتلا بحتسيو فاتكألا

 اهلمح يف

 تومب نينمؤملا مالعإ
 هتزانج اورضحيل نمؤملا

 ىلع وأ ةزانجلا فلخ يشملا
 اهفارطأ دحأ



 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك

 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك

 عباسلا سردلا

  ةريغلاو دسحلاو ربكلا•
  سانلا كاحضا و كيلستلا•



 رابتخا ءادأب متتخت نيرخآلا مارتحا يف  ةرودب قاحتلالابً ايظفل يدتعملا مازلإ
  : تابوقعلا هذه نم يأ هيلع ضرُفت الإو ، هنع ىفعي رابتخالا زايتجا ةلاح يفو
 ) سبحلا	– ةيلام ةمارغ	– ررضتملا قح يف تامدخ ميدقت (

 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك

 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك



 راظنألا كيلإ هجتتو سوفنلا كيلإ بذجت ةبيطلا ةملكلاب اذإ عمتجملا يف جامدنالا لماوع مظعأ نم
 ىلاعت هللا دنع ميظعلا اهرجأ نع ً الضف  ، ةلوهسو ةعرسب نيرخآلا بولق بسكت نأ كناكمإبف 

 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك

 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك



 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك

 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك

 ناسللا ظفح

  نيرخآلا مارتحا ىلع صرحأ
 ناسللا تافآ نع دعتبأ



 اهنوهركي ءامسٔ◌اب نيرخآلا ةبطاخم

 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك

 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك

 سانلا نيب لصاوتلاو ريبعتلاو ،ةدابعلاو ركذلا يف هتيمهأل

  عمتجملاو درفلا ىلع ةريثكلا اهرارضأو اهرطاخمل

 ماقتنالا يف ةبغرلا	– هتايح لاوط صخشلاب بقللا نارتقا	– لازعنالا - صقنلاب روعشلا : درفلا ىلع
 ءامدلا ةقارإ	– ةئيسلا ظافلألا راشتنا	– طباورلا عطق	– مارتحالا نادقف : عمتجملا ىلع

 ةءاسإلاب ةءاسإلا در مدع1.

 ناسحإلاب ةءاسإلا ةلباقم2.

 قلخلا ىذأ ىلع ربصلا3.

 ةبترتملا راثآلا ةفرعم
 لبق مالكلا ىلع

 هب قطنلا

 نيحلاصلا ةبحاصم
 ةبيغلا سلاجم بنجتو

 ةميمنلاو

 يف ناسللا لامعتسا
 ريخلا لوق



 ةحصلا ةمعن ىلع هللا ركش قيقحت•
 ضرألا ةرامعو ةدابعلل ندبلا ةيوقت•

 نماثلا سردلا

 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك

 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك



  يعامتحالا لصاوتلا عقاوم ريثأت		–  اهبيرهت يف ةديدج بيلاسأ مادختسا	– ةباقرلا فعض

 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك

 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك



 ادرفنم هعم مالكلا•
 عوضوملا لوح ةيدجبو

 ام نع تامولعمب هدوزأ•
 لثم ضارمأ نم هببسي
 هريغو ناطرسلا

 ةيعقاو ةلثمأ هل برضأ•
 ةسرامم ىلع هعجشأ•

 ةضايرلا
 هباحصأ نع هدعبأ•

 ليمج بولسأب نينخدملا
 اهنأل ةالصلا ىلع هثحأ•

 ركنملاو ءاشحفلا نع ىهنت

 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك

 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك

  
  نيخدتلا
 

 يف ةلاسرلا
ةمداقلا ةحفصلا



 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك

 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك
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 ردهتو كتحص رضت ةفآلا هذه عدت الو نيخدتلا نع عالقإلاب عراس
 يف كدعاسيو ريخلا كل بحي نمب مث ،  ً الوأ ىلاعت هللااب نعتساو كلام
 باب قالغإل ،ىلوألا ةبرجتلا نم كريغ رذحو ةحيبقلا ةداعلا هذه كرت
 مه ً اسوفن يجنتس كلذب تنأف ، ةاجنلا ىلع كئاقدصأ دعاس ، نامدإلا

 ةمألا هذه لمأ
 

" ًاعیجخ ساا اأ امنأكف اھاأ و"
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 نع عالقالا طرشب ةحوتفم امئاد ةبوتلا باوبأف هللا ةمحر نم طنقت ال
 ولت ةرملا لواحف عطتست مل ناف ةدوعلا مدع ىلع مزعلا و ةيصعملا هذه

 هذه زواجتت ىتح ريخلا كل بحي نمب كلذ يف ً انيعتسم ىرخألا
 ةلحرملا

 
 : ىلاعت لاق دقف

 

 غي هللا نإ هللا ةمحر  او> ال س<>أ  ارسأ نيا يدا اي لق "
 " ميحا را  هنإ ًاعیجخ با



 دالبلل اهلوخد عنمل تاردخملا نع فشكلل ةثيدح بيلاسأ مادختسا•
  ةيعوتلل ةثيدحلا لصاوتلا لئاسو نم ةدافتسالا•
  ةقهارملاو بابشلا ةلحرم ةعيبط مهفت•

 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك

 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك



 ةحصلا ىلع ةظفاحملا

  لقعلاو ندبلا ةحصب رضي ام لك بنجتأ
  تاردخملاو نيخدتلا رارضأب ةيعوتلا يف مهاسأ

 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك

 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك



 ثئابخلا مرحو تابيطلا حابأ -                       ةعيرشلا دصاقم نم ةحصلا ىلع ظافحلا لعج -
 اهعاونأب تاركسملا يطاعت مَّرح  -                                  ريغلاب وأ سفنلاب رارضإلا نع ىهن -

 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك

 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك

 نم اوفاعت نمل ةياعرلا ريفوت -  هسفن ميلست لاح ةبوقعلا نم نمدملا ءافعإ -  ةينوناقلا ةبوقعلا ديدشت -
 ) سارغ( يئاقولا نيصحتلا - نيجورملاو نيطاعتملا نع تامولعملل زكرم ثادحتسا -  نامدإلا

 ةحصلل ريمدتو سفنلل لتق•
 رضي اميف لاملل قافنإو فارسإو ريذبت•
 نيرخآلاب ررضلا قحلي•

 نيدلا

 سفنلا

 ةيعامتجالا تاقالعلا

 قئارحلا ةرثك - ةقرسلا - لاملا عايض - ةلودلا ةيجاتنإ فعض

 ضرعلاو فرشلا يف طيرفتلا

 ينيدلا عزاولا فعض
 ةئيسلا ةبحصلا

 ةرسألا ةباقر فعض
 ناخدلاو تاردخملا ىلع لوصحلا ةلوهس

 ةيعوتلا جمارب فعض

   ةحلاص ةيبرت ءشنلا ةيبرت
 ةبحصلا رايتخا نسح

 مهب مامتهالاو مهئانبا ءاوتحاب رسألا ةيعوت
 تابوقعلا دشأ راجتلا ةبقاعم

 اهتروطخ نايبل ةيوعوتلا جماربلا فيثكت

 عفني اميف بابشلا تقوو ةقاط رامثتسا  ىمعألا ديلقتلا



 ١٣١ ص   ةفآلا هذه ةحفاكمل تيوكلا ةلود دوهج•

 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك

 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك

  ريغلاب وأ سفنلاب رارضإلا نع ىهنلا•
 تاردخملاو نيخدتلا ميرحت•



 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك

 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك

       ناخدلا•
 لاجدلا•
 لاجدلا•
 اهبرغم نم سمشلا عولط•

  مالسلا هيلع ميرم نب ىسيع لوزن•
 جوجأمو جوجأي•
 قرشملاب فسخ•
 برغملاب فسخ•
 برعلا ةريزجب فسخ•
 نميلا نم جرخت ران كلذ رخآو•

 مهرشحم ىلإ سانلا درطت

 لاجدلا حيسملا

 ً اموي نوعبرأ

 ةيبوبرلا يعدي•

 ام ةقراخلا لامعألا نم يتأي•
 هلطاب اهب جوري

 ريزنخلا لتقي•
 ةيزجلا عضي•
 لاجدلا لتاقي•

 ةيقرشلا ةرانملا دنع ً ارجف لزني
 يومألا دجسملل

 نيب ضايبلاو ةرمحلا نيب عوبرم لجر
  للب هبصي مل نإو رطقي هسأر نأك نيترصمم

 اهراهن وأ ةعمجلا ةليل توملا• توملا دنع نيتداهشلاب قطنلا•
 حلاص لمع ىلع توملا•

 دنع نيتداهشلا قطن نع عانتمالا•
 توملا

 ةبوتلا فيوستو ،داقتعالا داسف•
 ىلع رارصإلاو ريخلا نع ضارعإلا•

 يصاعملا

 جوجأي ىلع يضقي•
 جوجأمو

 ً اطسقو ً الدع ايندلا ألمي•



 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك

 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك

 بلصو لتق  هنأب ىراصنلا ءاعدا نالطب ىلع ةلالد نامزلا رخآ -  مالسلا هيلع	– ىسيع لوزن

 روعأب سيل -ىلاعت– هللاو  ، روعأ هنأل ؛لطاب ةيبوبرلا لاجدلا ءاعدا

 ةحوسمم هنيع نأل

 حص

 أطخ

 حص

 حص

 هوجرلا ضيب ةمحرلا ةكئالم ىري•

 ةلوهسو رسيب هحور جرخت•

 رانلا نم هلزنم ىري•

 ران نم طونحو نفكب هحور نفكت•

  ملسو هيلع هللا ىلص دمحمل ً اعبات ءاج مالسلا هيلع ىسيع نأ•
 بجاو هعابتاو تانايدلا متاخ مالسإلا•
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 اهل اودعتسيل ةعاسلا تامالعب هتمأ  ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا رابخإ•
 لاجدلا ةنتف نم ةاجنلا لبس ىلإ هتمأ  ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا داشرإ•
 اهبرغم نم سمشلا عولط ىلإ هلاهمإو دبعلا ةبوت لوبق•

 ىربكلا ةتوملا

 ةمتاخلا نسح

 رارقتسا ىلع ظفاحي
 عمتجملا روطتو

 اضرلاب روعشلا ززعي
 سفنلا نع

 خيسرت يف دعاسي
 يف ءاطعلا موهفم
 عمتجملا

 قلخلا رارش ىلع ةعاسلا مايق•
 نيب رفاك ةملك نينمؤملا زييمت•

 لاجدلا ينيع

 يداصتقالا ىوتسملا نسحي -٤
 ةيعامتجالا تالكشملا لحيو

 عمتجم ةماقإل عمتجملا ةدحو ءانب يف ناتيساسأ ناتزيكر لفاكتلاو محارتلا
 ديحوتلا ةيار تحت ايyونعمو ايًّدام طبارتم ملسم

 ريخلا هجوأ عيمج يف ةفلألاو ةبحملل ققحملا -ىلاعت -هللا يف لصاوتلا

 ناسحإلاو فورعملا لذبب ريغلل ريخلا لاصيإ ةدارإ

 يونعم وأ يدام لباقم نود مهل عفنلاو نوعلا ميدقتو نيرخآلا تاجاحو رعاشم مهفت
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  ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نع فيرشلا ثيدحلا ةاور نم•
  ءاضقلاب لمعو•
 ةفوكلا ىلع ةرامإلا يلوو•

  ملسو هيلع هللا ىلص هللادبع نب دمحم يبنلا تاجوز ىلع قلطي بقل•

 ةيلهاجلا يف ينبتلا ةداع لاطبإل •

 ءاطعلاو لذبلا بحب ترهتشا دقف اهئاطعو اهقافنإ نع ةيانك•

 ىلع لدي اذهو )لعافت( نزو ىلع تاملكلا هذه
 نينمؤملا نيب لعافتلاو ةكراشملا

 سفانتلاو عفادتلاو ةكراشملاو ةيبلتلا يف ةعرسلا ديفت

 ماكحألاو عئارشلا ةمألا ءاسن ميلعتل•
 ةوعدلل ةيامحلا ريفوتو لئابقلا ءادع فيفختل•

 روصعلا لك يف تانمؤملل تاحلاص تاودق نكُيل•



 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك

 ةيميلعتلا يدمحألا ةقطنم ةعبارلا ةدحولا نماثلا فصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا باتك
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 هتالص لوأ وه مامإلا عم هكردأ امف

 هدعب وأ نفدلا لبق ةربقملا يف اهيلع ىلص

 دمحم لآو دمحم ىلع هللا ىلصو ،هللااـبو هللا مسب « : لوقأو اهلمحأ
 » تانمؤملاو نينمؤملل رفغا مهللا ،

 هلوسرو هللا اندعو ام اذه ،ربكأ هللا ،نوعجار هيلإ انإو هللا انإ« لوقأ
 »هلوسرو هللا قدصو

 يف نيملسمللً  اردصم تناك
مهنيد ماكحأ

باطخلا نب رمعل ً اميركت

 ينب ميعز بطخأ نب ييح اهوبأ
 يبنلل ةوادع سانلا دشأ ريضنلا

 ملسو هيلع هللا ىلص
 يبنلا هريغف ةرب اهمسا ناك

  ملسو هيلع هللا ىلص
) سفنلا ةيكزت ةهارك ( 
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 ريخلا لوق يف ناسللا لامعتسا•
 ةميمنلاو ةبيغلا سلاجم بنجتو نيحلاصلا ةبحاصم•
  هب قطنلا لبق مالكلا ىلع ةبترتملا راثآلا ةفرعم•

 ةءاسإلاب ةءاسإلا در مدع•

 هل ناك نإ وأ ، هب  هيلع  لصي  مل دلب يف تام اذإ :  هل رافغتسالاو ءاعدلا نيملسملل ىنستيل
  مالسإلا يف بيط رثأ

 هل ً ارافغتساو  ً ءاعد تيملل تعرش ةزانجلا ةالص•

 زجعلاو صقنلاب روعشلا•
 عمتجملا نع لازعنالا•

 هتايح لاوط صخشلاب باقلألا نارتقا•
 ماقتنالا يف ةبغرلا•

 دارفألا نيب لدابتملا مارتحالا نادقف•
 ةيعامتجالا طباورلا عطق•

 ةحراجلا تاملكلاو ةئيسلا ظافلألا دايتعاو راشتنا•
 ءامدلا ةقارإ•
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 ثئابخلا مرحو تابيطلا حابأ•

 اهعاونأب تاركسملا يطاعت مَّرح•

  ةعيرشلا دصاقم نم ةحصلا ىلع ظافحلا لعج•

  ريغلاب وأ سفنلاب رارضإلا نع ىهن•

 قلخلا ىذأ ىلع ربصلا•

 ناسحإلاب ةءاسإلا ةلباقم•
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 .ىلاعت هللا قح يف طيرفتلا - تادابعلا ءادأ نع لساكتلا•

 .زيكرتلاو ريكفتلا ىلع ةردقلا نادقف•

 نادقف -راحتنالل يدؤي دق مدنو بائتكا - بضغلا ةعرس•
 ءايشألا طسبأ نم فوخلاو رتوتلاو قلقلا - ةقثلا

 .قئارحلا ةرثك - ةقرسلا - لاملا عايض - ةلودلا ةيجاتنإ فعض•

 .ضرعلاو فرشلا يف طيرفتلا•

 - ضغابتلاو روفنلا - ةيعامتجالا تابجاولاو ةرُسألا نع لازعنالا•
 . مئارجلا باكترا - ءايوسألا ءاقدصألا نع داعتبالا

 نيقهارملاو بابشلا نيب ةيقالخَألا ميقلا روهدت - ةودقلا عايض•

 ةحصلل ريمدتو سفنلل لتق•

 رضي اميف لاملل قافنإو فارسإو ريذبت•

 نيرخآلاب ررضلا قحلي•


