
 ردٗٛبعض ًَف خاص ب

 يف إبضاط 

  تراجم علماء األمة

بإقا١َ رٚصات ع١ًُٝ يًرتمج١  ٚسيو بايتعضٜف بِٗ ٚبغريِٖ،

 َع ؽضح بعض صعا٥ًِٗ ٚنتبِٗ هلِ،



 



ٚؽضح   -صمح٘ اهلل- ( يًرتمج١ يإلَاّ ذلُز بٔ إمساعٌٝ ايبداصٟ 9<ايزٚص٠ ايع١ًُٝ صقِ )

 ١ًُٝ ايهباص أل١ُ٥ احلزٜح األبضاصصات ايعضُٔ عًغ١ً ايزٚبعض ْتاد٘ ايعًُٞ 

 

 ٖزٟ نتب َٔ ايبداصٟ االَاّ تضمج١

 ابٔ ؽضح - ايٓبال٤ أعالّ عري - ايغاصٟ

 .املًكٔ

 أصٍٛ ؽضح نتب َٔ ايبداصٟ اإلَاّ عكٝز٠

 ايبداصٟ اإلَاّ صشٝض - يًاليها٥ٞ االعتكار

 اهلل صمح٘ ًشاطَٞي اخلُغ١ األ١ُ٥ ؽضٚط  املكزعٞ طاٖض البٔ ايغت١ األ١ُ٥ ؽضٚط

 ٚاملظاصع١ احلضخ نتاب - ايٛناي١ نتاب? ايبداصٟ اإلَاّ صشٝض

ٚؽضح بعض ْتاد٘   -صمح٘ اهلل- ( يًرتمج١ يإلَاّ َغًِ بٔ احلذاز :<ايزٚص٠ ايع١ًُٝ صقِ )

 ضُٔ عًغ١ً رٚصات ايزٚصات ايع١ًُٝ ايهباص أل١ُ٥ احلزٜح األبضاص ايعًُٞ

 

  ايٓبال٤ أعالّ عري نتاب َٔ اهلل صمح٘ َغًِ اإلَاّ تضمج١

 َٔ احلذاز بٔ َغًِ اإلَاّ عكٝز٠

 صشٝش٘

 اهلل صمح٘ يًشاطَٞ اخلُغ١ األ١ُ٥ ؽضٚط

 ايبٝٛع نتاب - اهلبات نتاب - ايفضا٥ض نتاب - املغاقا٠ نتاب َغًِ اإلَاّ صشٝض

بعض ٚؽضح   -صمح٘ اهلل- ( يًرتمج١ يإلَاّ أبٞ راٚر ايغذغتاْٞ ;<ايزٚص٠ ايع١ًُٝ صقِ )

 ضُٔ عًغ١ً رٚصات ايزٚصات ايع١ًُٝ ايهباص أل١ُ٥ احلزٜح األبضاصْتاد٘ ايعًُٞ 

 

 عري نتب خالٍ َٔ ٚخصا٥ص٘ بغٓٓ٘ ٚايتعضٜف اهلل صمح٘ راٚر أبٞ اإلَاّ تضمج١  

 املزخٌ - ايهُاٍ تٗشٜب - ايٓبال٤ أعالّ

 اهلل صمح٘ يًشاطَٞ اخلُغ١ األ١ُ٥ ؽضٚط   عٓٓ٘ خالٍ َٔ راٚر أبٞ اإلَاّ عكٝز٠



 ٚصف يف َه١ ألٌٖ راٚر أبٞ صعاي١

  عٓٓ٘

 نتاب -األقط١ٝ  نتاب راٚر أبٞ اإلَاّ عٓٔ

   ٚايٓشٚص األميإ -ايعًِ 

ٚؽضح بعض   -صمح٘ اهلل-  يإلَاّ أبٞ عبزايضمحٔ ايٓغا٥ٞ( يًرتمج١ ><ايزٚص٠ ايع١ًُٝ صقِ )

 احلزٜح األبضاص ضُٔ عًغ١ً رٚصات ايزٚصات ايع١ًُٝ ايهباص أل١ُ٥ْتاد٘ ايعًُٞ 

 

 - ايٓبال٤ أعالّ عري  نتب خالٍ َٔ ٚخصا٥ص٘ بغٓٓ٘ ٚايتعضٜف ايٓغا٥ٞ اإلَاّ تضمج١

 املزخٌ - ايهُاٍ تٗشٜب

  اهلل صمح٘ يًشاطَٞ اخلُغ١ األ١ُ٥ ؽضٚط عٓٓ٘ خالٍ َٔ ايٓغا٥ٞ اإلَاّ عكٝز٠

 ايتطبٝل نتاب - اإلعتفتاح نتاب - اإلَا١َ نتاب - ايكب١ً نتاب ايٓغا٥ٞ اإلَاّ عٓٔ

ٚؽضح بعض   -صمح٘ اهلل- ( يًرتمج١ يإلَاّ أبٞ عٝغ٢ ايرتَشٟ =<ايزٚص٠ ايع١ًُٝ صقِ )

 ضُٔ عًغ١ً رٚصات ايزٚصات ايع١ًُٝ ايهباص أل١ُ٥ احلزٜح األبضاصْتاد٘ ايعًُٞ 

 

 خالٍ َٔ ٚخصا٥ص٘ ظاَع٘ ٚايتعضٜف اهلل صمح٘ ايرتَشٟ عٝغ٢ أبٞ اإلَاّ تضمج١

 املزخٌ - ايهُاٍ تٗشٜب - ايٓبال٤ أعالّ عري نتب

 اهلل صمح٘ يًشاطَٞ اخلُغ١ األ١ُ٥ ؽضٚط   داَع٘ خالٍ َٔ ايرتَشٟ اإلَاّ عكٝز٠

 - ٚاهلب١ ايٛال٤ نتاب -  ايضؤٜا نتاب - ايؾٗارات نتاب - ايظٖش نتاب ايرتَشٟ اإلَاّ داَع

 ايفضا٥ض نتاب  - ايطب نتاب - ايٛصاٜا نتاب

ٚؽضح بعض ْتاد٘ ايعًُٞ   -صمح٘ اهلل- ( يًرتمج١ يإلَاّ ابٔ َاد١ <<ايزٚص٠ ايع١ًُٝ صقِ )

 ضُٔ عًغ١ً رٚصات ايزٚصات ايع١ًُٝ ايهباص أل١ُ٥ احلزٜح األبضاص

 

 أعالّ عري نتب خالٍ َٔ ٚصٓا٥ع٘ بغٓٓ٘ ٚايتعضٜف اهلل صمح٘ َاد٘ ابٔ اإلَاّ تضمج١  

 املزخٌ - ايهُاٍ تٗشٜب - ايٓبال٤



 املكزعٞ طاٖض البٔ ايغت١ األ١ُ٥ ؽضٚط   عٓٓ٘ خالٍ َٔ ادَ٘ ابٔ اإلَاّ عكٝز٠

 نتاب - ايؾفع١ نتاب - ايًكط١ نتاب - ايعتل نتاب ?اهلل صمح٘ َاد٘ ابٔ اإلَاّ عٓٔ

 األسهاّ نتاب - ايتذاصات نتاب - اهلبات نتاب - ايصزقات نتاب - ايضٖٕٛ

ٚؽضح   -صمح٘ اهلل-َايو بٔ أْػ  َاّ راص اهلذض٠ اإلَاّ( يًرتمج١ إل=>ايزٚص٠ ايع١ًُٝ صقِ )

 سٝا٠ ايطٝبني األطٗاص َع أ١ُ٥ ايزٜٔ ايهباصضُٔ عًغ١ً رٚصات بعض ْتاد٘ ايعًُٞ 

 

 بٔ َايو اإلَاّ اهلذض٠ راص إَاّ تضمج١

 اهلل صمح٘ أْػ

 اهلل صمح٘ أْػ بٔ َايو اإلَاّ عكٝز٠

 بني ايتٛعط نتاب َٔ َٓتكاٙ َغا٥ٌ

 يطضطٛؽٞا عبٝز ألب٢ ايكاعِ ٚابٔ َايو

 بٔ َايو اإلَاّ َٛطأ َٔ ٚاألميإ ايٓشٚص نتاب

 اهلل صمح٘ أْػ

ٚؽضح بعض ْتاد٘ ايعًُٞ   -صمح٘ اهلل- ايؾافعٞ إلَاّ ( يًرتمج١ ي<>ايزٚص٠ ايع١ًُٝ صقِ )

 سٝا٠ ايطٝبني األطٗاص َع أ١ُ٥ ايزٜٔ ايهباصضُٔ عًغ١ً رٚصات 

 

 اهلل صمح٘ ايؾافعٞ اإلَاّ اعتكار ايؾافعٞ اإلَاّ عري٠ يف ايعًٞ ايهالّ  

 -..؟ ايبٝإ نٝف باب ايضعاي١ نتاب َٔ

 . ايعًِ باب

 نتاب) ايؾافعٞ اإلَاّ َغٓز نتاب َٔ

 (ايعٝزٜٔ

ٚؽضح بعض   -صمح٘ اهلل- ( يًرتمج١ يإلَاّ املبذٌ أمحز بٔ سٓب8ٌ=ايزٚص٠ ايع١ًُٝ صقِ )

 ايزٜٔ ايهباص سٝا٠ ايطٝبني األطٗاص َع أ١ُ٥ضُٔ عًغ١ً رٚصات ْتاد٘ ايعًُٞ 

 

 ٚاجلُاع١ ايغ١ٓ أٌٖ إَاّ تضمج١

 اهلل صمح٘ سٓبٌ بٔ أمحز اإلَاّ

 -اجل١ُٝٗ )راٚر أبٞ صٚا١ٜ أمحز اإلَاّ َغا٥ٌ

 (ايضأٟ -اإلميإ 



 اإلعتٓباط يف أمحز اإلَاّ َشٖب أصٍٛ املزٜين َٛع٢ ألبٞ املغٓز خصا٥ص

 صٚاٙ نُا األٖٛا٤ أٌٖ َع ايتعاٌَ - ّاإلَا طاع١ يظّٚ - اإلميإ يف أمحز عٔ ايٛاصر٠ األثاص

 األصشاب

ٚؽضح بعض ( يًرتمج١ يؾٝذ اإلعالّ ابٔ ت١ُٝٝ ؽٝذ نٌ طَإ  8=ايزٚص٠ ايع١ًُٝ صقِ )

 سٝا٠ ايطٝبني األطٗاص َع أ١ُ٥ ايزٜٔ ايهباصضُٔ عًغ١ً رٚصات ْتاد٘ ايعًُٞ 

 

  ّاإلعال يؾٝذ يكُإ عٛص٠ تفغري   طَإ نٌ ؽٝذ اإلعالّ ؽٝذ ضمج١ت

 اإلعالّ يؾٝذ ايصًت َٔ ٚصرت َغا٥ٌ

 اهلل صمح٘ ت١ُٝٝ ابٔ

 ابٔ اإلعالّ يؾٝذ ايٛاعط١ٝ يف املٓاظض٠ سها١ٜ

 ت١ُٝٝ

 (قربص ًَو عضدٛإ إىل اإلعالّ ؽٝذ صعاي١)ايكربص١ٝ ايضعاي١

ٚؽضح بعض   -صمح٘ اهلل- ( يًرتمج١ يإلَاّ ايكِٝ احلافغ ابٔ ايك8ِٝ=ايزٚص٠ ايع١ًُٝ صقِ )

 سٝا٠ ايطٝبني األطٗاص َع أ١ُ٥ ايزٜٔ ايهباصضُٔ عًغ١ً رٚصات يعًُٞ ْتاد٘ ا

 

 ِايكٝ ابٔ احلافغ يإلَاّ (ص) عٛص٠ تفغري ايكِٝ ابٔ احلافغ ايكِٝ اإلَاّ تضمج١

 أطٚاد٘ يف فصٌ املعار طار نتاب َٔ  

 ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ٢صً

 يإلَاّ ايفٛا٥ز بزا٥ع نتاب َٔ(بزٜع١ َغا٥ٌ)  

 ِايكٝ ابٔ احلافغ

 يإلَاّ املٛقعني أعالّ نتاب َٔ َكز١َ

 ايكِٝ ابٔ احلافغ

 اإلعالّ ؽٝذ ؽٝد٘ عٔ ايكِٝ ابٔ سنضٖا فٛا٥ز

 

 

 

 

 

 



 

ٚؽضح   -صمح٘ اهلل- ( يًرتمج١ يإلَاّ احلافغ ابٔ صدب احلٓبًٞ>>ايزٚص٠ ايع١ًُٝ صقِ )

 سٝا٠ ايطٝبني األطٗاص َع أ١ُ٥ ايزٜٔ ايهباصضُٔ عًغ١ً رٚصات بعض ْتاد٘ ايعًُٞ 

 

 احلٓبًٞ صدب ابٔ احلافغ تضمج١

 اهلل صمح٘

 رِٜٓٗ ايضعٌ مجٝع إٔ ع٢ً تؾتٌُ َكز١َ

 احلٓبًٞ صدب ابٔ يًشافغ اإلعالّ

 يًشافغ ٚايتعٝري ايٓصٝش١ بني ايفضم

 اهلل صمح٘ احلٓبًٞ صدب ابٔ

 احلٓبًٞ صدب ابٔ يًشافغ ايفك١ٝٗ ايكٛاعز

 اهلل صمح٘

ٚؽضح بعض   -صمح٘ اهلل- ّ عبز اهلل بٔ اإلَاّ أمحزيإلَا( يًرتمج١ <>8ايزٚص٠ ايع١ًُٝ صقِ )

 ْتاد٘ ايعًُٞ 

 

 أمحز اإلَاّ ابٔ اهلل عبز اإلَاّ تضمج١

 -اهلل صمحُٗا–

 اإلَاّ ابٔ اهلل عبز اإلَاّ طٚا٥ز َٔ رلتاصات ؽضح

 املغٓز ع٢ً أمحز

 -عٓ٘ اهلل صضٞ- عفإ بٔ عجُإ فطا٥ٌ صعاي١ ؽضح

ٚؽضح بعض ْتاد٘   -صمح٘ اهلل-يًشافغ ايعضاقٞ مج١ ( يًرت:=8ايزٚص٠ ايع١ًُٝ صقِ )

 ايعًُٞ 

 

 -اهلل صمح٘– ايعضاقٞ احلافغ تضمج١

 األعاْٝز تكضٜب نتابٞ َع رلتصض٠ ٚقفات

 ايعضاقٞ يًشافغ ايتجضٜب طضحٚ

 عٔ املػين نتاب َع رلتصض٠ ٚقفات

 يًشافغ َٓ٘ ٚمناسز األعفاص محٌ

 ايعضاقٞ

 َع ٚايتشنض٠ ايتبصض٠ أيف١ٝ َع رلتصض٠ ٚقفات

 ايعضاقٞ يًشافغ ؽضس٘



 ايٖٛاز ايٓذِ أيف١ٝ َع رلتصض٠ ٚقفات

 ايعضاقٞ يًشافغ األصٍٛ يف

 ايغري٠ يف ايغ١ٝٓ ايزصص ْعِ َع رلتصض٠ ٚقفات

  ايعضاقٞ يًشافغ ايظن١ٝ

 ايكضإٓ غضٜب أيف١ٝ َع رلتصض٠ ٚقفات

 ايعضاقٞ يًشافغ سٝإ أبٞ ْجض ْعِ

 اخلالص عًٞ ايباعح صعاي١ َع رلتصض٠ ٚقفات

 ايكصاص سٛارخ َٔ

 ٚؽضح بعض ْتاد٘ ايعًُٞ  -صمح٘ اهلل- ايشٖيب( يًرتمج١ يًشافغ ==8ايزٚص٠ ايع١ًُٝ صقِ )

  

 َكز١َ نتاب تشنض٠ احلفاظ يًشٖيب -اهلل صمح٘– ايشٖيب احلافغ تضمج١

َكز١َ نتاب ايعرب يف خرب َٔ غرب 

 يًشٖيب

 َكز١َ نتاب تاصٜذ اإلعالّ يًشٖيب

 صعاي١ األَصاص سٚات اآلثاص تاب َٝظإ االعتزاٍ يًشٖيبَكز١َ ن

 صعاي١ طغٌ ايعًِ َغا٥ٌ يف طًب ايعًِ ٚأقغاَ٘

ٚؽضح   -صمح٘ اهلل- ( يًرتمج١ يؾٝذ اإلعالّ ذلُز بٔ عبز ايٖٛاب8=ايزٚص٠ ايع١ًُٝ صقِ )

 سٝا٠ ايطٝبني األطٗاص َع أ١ُ٥ ايزٜٔ ايهباصبعض ْتاد٘ ايعًُٞ ضُٔ عًغ١ً رٚصات 

 

 بٔ ذلُز اإلَاّ ايتٛسٝز إَاّ تضمج١

 اهلل صمح٘ ايٖٛاب عبز

 عبز بٔ ذلُز يإلَاّ ايهٗف عٛص٠ تفغري

 اهلل صمح٘ ايٖٛاب

 عبز بٔ ذلُز اإلَاّ يًؾٝذ خطب١

  ايٖٛاب

 ايؾضٜف إىل ايٖٛاب عبز ابٔ صعاي١

 اهلل صمح٘ ايٖٛاب عبز بٔ ذلُز يإلَاّ احلزٜب١ٝ قص١ يف اييت ايفٛا٥ز بعض سنض

 

 

 

 

 



 

 

ٚؽضح بعض   -أبابطني ايضمحٔ عبز بٔ يًعال١َ عبزاهلل( يًرتمج١ 8<8يزٚص٠ ايع١ًُٝ صقِ )ا

 تضادِ أ١ُ٥ ايزع٠ْٛتاد٘ ايعًُٞ ضُٔ عًغ١ً رٚصات 

 

 عبز بٔ تضمج١ ايعال١َ عبزاهلل

 -صمح٘ اهلل–أبابطني  ايضمحٔ

صعاي١ فُٝٔ ٜهفض غريٙ َٔ املغًُني ٚايهفض 

 .ايشٟ ٜعشص صاسب٘ ٚايشٟ ال ٜعشص

 صعاي١ يف صال٠ ايرتاٜٚض. صعاي١ االْتصاص حلظب اهلل املٛسزٜٔ.

  صعاي١ َٓغو احلر األٚعط.

  -صمح٘ اهلل-يًعال١َ عبز ايضمحٔ بٔ سغٔ آٍ ايؾٝذ ( يًرتمج١ 8<8ايزٚص٠ ايع١ًُٝ صقِ )

 تضادِ أ١ُ٥ ايزع٠ٛٚؽضح بعض ْتاد٘ ايعًُٞ ضُٔ عًغ١ً رٚصات 

 

سغٔ  عبز ايضمحٔ بٔتضمج١ ايعال١َ 

  آٍ ايؾٝذ

 صعاي١ يف ايفضم بني اإلعالّ ٚاإلميإ.

 صعاي١ يف سهِ اجلًٛؼ ٚاالدتُاع بأٌٖ ايبزع. صعاي١ يف ايضر ع٢ً اجلُٗٞ ايطاٍ.

صعاي١ يف ايتششٜض َٔ بعض ايفضم 

 ناخلٛاصز ٚاجل١ُٝٗ ٚايضٚافض.

 صعاي١ يف صٝاّ ّٜٛ ايؾو.

 طالب ايعًِ.صعاي١ يف ايٛص١ٝ ي صعاي١ يف احلح ع٢ً االدتُاع.

 

 

 

 

 

 



 

سغٔ آٍ  بٔ ايضمحٔ عبز بٔ ايًطٝف يًعال١َ عبز( يًرتمج١ :<8ايزٚص٠ ايع١ًُٝ صقِ )

 تضادِ أ١ُ٥ ايزع٠ٛٚؽضح بعض ْتاد٘ ايعًُٞ ضُٔ عًغ١ً رٚصات   -صمح٘ اهلل- ايؾٝذ

 

 عبز بٔ ايًطٝف تضمج١ ايعال١َ عبز

 سغٔ آٍ ايؾٝذ بٔ ايضمحٔ

 ايهفض.ايتشضٜر ع٢ً صَٞ َٔ ظاٖضٙ اإلعالّ ب

خطض ايفت١ٓ َٚطاصٖا ٚعبٌٝ ايٓذا٠ 

 َٓٗا.

 سّ صعاي١ ابٔ عذالٕ َٚا فٝٗا َٔ َفاعز.

سهِ االعتٓصاص بايهفاص ع٢ً ايبػا٠ 

 َٔ أٌٖ اإلعالّ.

ٜٚعبزٕٚ َٔ رٕٚ }صعاي١ يف تفغري قٛي٘ تعاىل? 

 .{اهلل َا ال ٜطضِٖ ٚال ٜٓفعِٗ

َؾضٚع١ٝ بض ايهافض غري احملاصب ٚايكغط 

 إيٝ٘.

 باالعتصاّ ٚايٓٗٞ عٔ ايتفضم ٚاالختالف. األَض

صعاي١ إىل أٌٖ احلٛط١ باالعتصاّ 

 بايتٛسٝز اخلايص.

 صعاي١ يف ايزٜات ٚاجلضٚح ٚرّ ايشَٞ ٚاملعاٖز 

 اهلذض٠ َٔ أصنإ ايزٜٔ. طًب ايعًِ أفطٌ األصباح ٚعٓٛإ ايفالح.

 ؽهض ايٓع١ُ ٜٛدب طٜارتٗا. إخالص ايعبار٠ هلل.

  يف ساٍ ايفنت احلاد١ إىل ايعًِ

ٚؽضح بعض   -صمح٘ اهلل- يًعال١َ  محز بٔ عتٝل( يًرتمج١ 9<8ايزٚص٠ ايع١ًُٝ صقِ )

 تضادِ أ١ُ٥ ايزع٠ْٛتاد٘ ايعًُٞ ضُٔ عًغ١ً رٚصات 

 

صمح٘ - تضمج١ ايعال١َ  محز بٔ عتٝل

   -اهلل

 ٚص١ٝ يطالب ايعًِ.

 فغأي١ فُٝٔ قاٍ? أْا َؤَٔ. َغأي١ االعتجٓا٤ يف اإلميإ.



 ايفضم املبني بني َشٖب ايغًف ٚابٔ عبعني ٚإخٛاْ٘ االحتار١ٜ املًشزٜٔ.

 ٚدٛب األَض باملعضٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهض. ايتششٜض َٔ ايغفض إىل بالر املؾضنني.

 ايزفاع عٔ أٌٖ ايغ١ٓ ٚاالتباع. َٓاصش١ ايعال١َ صزٜل سغٔ خإ.

ٚؽضح بعض   -صمح٘ اهلل- عٓكضٟ ( يًرتمج١ يًعال١َ عبز اهلل اي=<8ايزٚص٠ ايع١ًُٝ صقِ )

 ْتاد٘ ايعًُٞ ضُٔ عًغ١ً رٚصات تضادِ أ١ُ٥ ايزع٠ٛ

 

 احلشص َٔ متٜٛ٘ ايؾٝاطني.   عبز اهلل ايعٓكضٟتضمج١ ايعال١َ 

 سهِ يبػ ايعُا١َ ٚايعكاٍ. يظّٚ ايصضاط املغتكِٝ.

 فط١ًٝ ايعًِ ٚاحلضص عًٝ٘. يظّٚ اجلُاع١ ٚحتضِٜ َفاصقتٗا.

 ضاب ٚسهِ اهلذض٠ َٔ ايبار١ٜ.ايهالّ يف األع

  -صمح٘ اهلل-ٗز ٝيًعال١َ عبز اهلل بٔ عًُٝإ آٍ بً( يًرتمج١ <<8ايزٚص٠ ايع١ًُٝ صقِ )

 تضادِ أ١ُ٥ ايزع٠ٛٚؽضح بعض ْتاد٘ ايعًُٞ ضُٔ عًغ١ً رٚصات 

 

 عبز اهلل بٔ عًُٝإ تضمج١ ايعال١َ 

 آٍ بًٗٝز

 صعاي١ يف ايضر ع٢ً َزعٞ اخلالف١.

 العتصاّ بايهتاب ٚايغ١ٓ.احلح ع٢ً ا

ايتششٜض َٔ ايكٍٛ بػري عًِ ٚايهالّ ع٢ً 

 اهلذض٠.

 صعاي١ سٍٛ ٖزّ ايبٓا٤ ع٢ً ايكبٛص.

صعاي١ يف َغا٥ٌ اجلٗار، َع٢ٓ ايٖٛاب١ٝ، إطاي١ 

 ايكبٛص، احلذاب.

 

 

 

 



 

ٚؽضح   -صمح٘ اهلل- يًعال١َ ععز بٔ محز بٔ عتٝل( يًرتمج١ ><8ايزٚص٠ ايع١ًُٝ صقِ )

 تضادِ أ١ُ٥ ايزع٠ًُٛٞ ضُٔ عًغ١ً رٚصات بعض ْتاد٘ ايع

 

ععز بٔ محز بٔ تضمج١ ايعال١َ 

 عتٝل

 عكٝز٠ ايطا٥ف١ ايٓذز١ٜ.

 ايٛص١ٝ بتك٣ٛ اهلل ٚيظّٚ مجاع١ املغًُني. االعتصاّ عبٌ اهلل املتني.

 ايزٜٔ ايٓصٝش١.

ْصٝش١ َٛد١ٗ يًُذاٖزٜٔ يف ايتشنري 

 بضمح١ اهلل ٚفطً٘.

 ص ٚنجض٠ املفتْٛني.غضب١ ايزٜٔ ٚتضارف ايؾضٚ

ٚؽضح بعض   -صمح٘ اهلل- يًعال١َ عًُٝإ بٔ عشُإ( يًرتمج١ 888ايزٚص٠ ايع١ًُٝ صقِ )

 تضادِ أ١ُ٥ ايزع٠ْٛتاد٘ ايعًُٞ ضُٔ عًغ١ً رٚصات 

 

 صر ع٢ً دضٜز٠ ايكب١ً. عًُٝإ بٔ عشُإتضمج١ ايعال١َ 

صعاي١ يف االتباع َٚع٢ٓ ال إي٘ إال اهلل 

 ٚؽضٚطٗا.

 يف ايضر ع٢ً َٔ أْهض َؾضٚع١ٝ اهلذض َٓع١َٛ 

 صعاي١ يف بٝإ َع٢ٓ ايطاغٛت.

صعاي١ يف ايتششٜض َٔ َشٖب املفٛض١ َٚبشح 

 سٍٛ ٚصف ايٓيب بايغٝز.

َع٢ٓ اإلعضاض عٔ رٜٔ اهلل ٚصبط 

 األسهاّ ايؾضع١ٝ بايعاٖض.

 سه١ُ اهلل َٔ ابتال٤ عبار٠.

صعاي١ يف سهِ طٜاص٠ املكابض يف ايعٝز 

 ك١ ٚايت١٦ٓٗ ّٜٛ ايعٝز.ٚسهِ املعاْ

 ْعِ َا اْفضر ب٘ ؽٝذ اإلعالّ عٔ األ١ُ٥ األصبع١.

 َٓع١َٛ يف عزر ايطًكات. .سهِ اهلذض٠ َٔ بالر ايؾضى.



 

 

 سغٔ بٔ عبزايضمحٔ بٔ عبزايًطٝف اهلل يًعال١َ عبز( يًرتمج١ 888ايزٚص٠ ايع١ًُٝ صقِ )

 تضادِ أ١ُ٥ ايزع٠ٛرٚصات ٚؽضح بعض ْتاد٘ ايعًُٞ ضُٔ عًغ١ً   -صمح٘ اهلل- ايؾٝذ آٍ

 

 بٔ عبزايًطٝف اهلل عبزيعال١َ اتضمج١ 

 ايؾٝذ آٍ سغٔ بٔ عبزايضمحٔ

 عًٞ ٚاحلح ايضعاي١ بٓع١ُ ايتشنري يف صعاي١

 .اجلُاع١

 اإلَاّ ظٗٛص بٓع١ُ ايتشنري يف صعاي١

 .ايٖٛاب عبز بٔ ذلُز
 .ايعًُا٤ يف ٚايطعٔ ايتفضم َٔ ايتششٜض يف صعاي١

 يف ٚقاعز٠ اجل١ُٝٗ تهفري يف صعاي١

 .املعني تهفري

 صالح فٝ٘ َٚا اإلعالّ بٓع١ُ ايتشنري يف صعاي١

 .ايعبار

 .ْافع١ ٚأصٍٛ داَع١ ٚصاٜا . ٚاجلٗار ٚايربا٤ ايٛال٤ يف صعاي١

ٚؽضح بعض   -صمح٘ اهلل- فٝصٌ آٍ َباصى يًعال١َ( يًرتمج١ 889ايزٚص٠ ايع١ًُٝ صقِ )

 ِ أ١ُ٥ ايزع٠ٛتضادْتاد٘ ايعًُٞ ضُٔ عًغ١ً رٚصات 

 

 صعاي١ غشا٤ ايكًٛب َٚفضز ايهضٚب. تضمج١ ايعال١َ فٝصٌ آٍ َباصى.

صعاي١ َكاّ ايضؽار بني ايتكًٝز 

 ٚاالدتٗار.

 صعاي١ احلذر ايكاطع١ يف املٛاصٜح ايٛاقع١.

 

 

 

 

 

 



ٚؽضح بعض   -صمح٘ اهلل- عًُٝإ بٔ محزإ يًعال١َ( يًرتمج١ :88ايزٚص٠ ايع١ًُٝ صقِ )

 ٔ عًغ١ً رٚصات تضادِ أ١ُ٥ ايزع٠ْٛتاد٘ ايعًُٞ ضُ

 

 األدٛب١ احلغإ عًٞ أع١ً٦ َضؽز بانغتإ. .عًُٝإ بٔ محزإتضمج١ ايعال١َ 

 صعاي١ يف ايطري٠ ٚايتؾاؤّ. ايتٛب١ ؽضٚط ٚأسهاّ.

يًرتمج١ حملزخ ايظَإ سغ١ٓ األٜاّ ايعال١َ اإلَاّ ذلُز ْاصض  (::ايزٚص٠ ايع١ًُٝ صقِ )

 عض ْتاد٘ ايعًُٞ  بعٓٛإ? ٖشا األيباْٞ فأصْٚٞ َجً٘ايزٜٔ األيباْٞ ٚؽضح ب

 ٖـ8989احلذ١  سٚ =8تاصٜذ إقا١َ ايزٚص٠?  

 

ايهالّ ايػايٞ يف تضمج١ اإلَاّ 

 األيباْٞ

 قص١ ايٛصق١ ايطا٥ع١ ١ُٖٚ األيباْٞ ايعاي١ٝ

 ؽضح عح سٍٛ أسارٜح املٗزٟ ؽضح عح سٍٛ األسارٜح يف ايعُا١َ

ب ضح عح سٍٛ سارث١ ايضاٖؽ

 املغ٢ُ)عريا(ٚأْ٘ سكٝك١ ال خٝاٍ

ؽضح عح يف َٓاظض٠ َع َٔ ٜزعٞ دٛاط 

 االستفاٍ باملٛيز ايٓبٟٛ

 ؽضح عح سٍٛ ايتكبٌٝ عٓز ايًكا٤ ٚاملعاْك١ ٚتكبٌٝ ٜز ايعامل

 عبز ايضطام ًضاعذ احملكل ٚايفكٝ٘ األصٛيٞ ايعال١َييًرتمج١  (;:ايزٚص٠ ايع١ًُٝ صقِ )

 ٖـ:898ذلضّ  8تاصٜذ إقا١َ ايزٚص٠?   - ٚؽضح بعض ْتاد٘ ايعًُٞ -صمح٘ اهلل-عفٝفٞ 

 

  -صمح٘ اهلل-تضمج١ رلتصض٠ يًؾٝذ ايعال١َ عبزايضطام عفٝفٞ 
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 ؽضح صعاي١ احله١ُ َٔ إصعاٍ ايضعٌ ضح صعاي١ ؽبٗات سٍٛ ايغ١ٓؽ

ايفكٝ٘ املزقل ٚايعامل املضبٞ ايعال١َ صاحل يًرتمج١ ٚايتعضٜف ب (>:ايزٚص٠ ايع١ًُٝ صقِ )

 ٖـ:898ذلضّ  8تاصٜذ إقا١َ ايزٚص٠?   - ٚؽضح بعض ْتاد٘ ايعًُٞ -صمح٘ اهلل-األطضّ 

 

 ؽضح صعاي١ ايٛص١ٝ تضمج١ ايعال١َ صاحل بٔ عبزايضمحٔ األطضّ

 ؽضح صعاي١ طاع١ ٚيٞ األَض ؽضح صعاي١ األع١ً٦ ٚاألدٛب١ يف ايعكٝز٠

ًعامل األثضٟ ٚايفكٝ٘ ايغًفٞ ذلُز بٔ إبضاِٖٝ آٍ ايؾٝذ ييًرتمج١ ( =:ايزٚص٠ ايع١ًُٝ صقِ )

 ـٖ:898ذلضّ  <تاصٜذ إقا١َ ايزٚص٠?   - ٚؽضح بعض ْتاد٘ ايعًُٞ -صمح٘ اهلل-

 

تضمج١ ايؾٝذ ايعال١َ ذلُز بٔ 

 -مح٘ اهلل -إبضاِٖٝ آٍ ايؾٝذ 
 ؽضح صعاي١ ايػًٛ يف األثاص ٚاملؾاٖز ٚخطض سيو

ؽضح صعاي١ ايكارٜا١ْٝ رع٠ٛ نفض١ٜ 

 ؽضن١ٝ

ؽضح أسهاّ اإلَا١َ َٔ فتا٣ٚ ايعال١َ ذلُز 

 بٔ إبضاِٖٝ

ؽضح صعاي١ أصٍٛ ايتفغري ٚبٝإ فطٌ 

 ايعًِ ٚطًب٘

 ؽضح فتا٣ٚ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ٚتعًِٝ ايبٓات

ذلُز األَني ايعال١َ ُفغض ايًػٟٛ ٚايفكٝ٘ األصٛيٞ يًيًرتمج١  (<:ص٠ ايع١ًُٝ صقِ )ايزٚ

 ٖـ:898ذلضّ  88تاصٜذ إقا١َ ايزٚص٠?   - ٚؽضح بعض ْتاد٘ ايعًُٞ -صمح٘ اهلل- ايؾٓكٝطٞ

 

 يًؾٓكٝطٞ احلذضات تفغري عٛص٠تضمج١ ايؾٝذ ايعال١َ ذلُز األَني 
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 -صمح٘ اهلل-ايؾٓكٝطٞ 

ؽضح رفع إٜٗاّ االضطضاب عٔ آٜات 

 )ايهتاب )دظ٤ تباصى

ؽضح عح يف تٛي١ٝ ايهفاص يبعض املغًُني 

َع عح يف )ٌٖ ؽضع َٔ فبًٓا  عًٞ بعض،

 ؽضع يٓا(؟

ؽضح عح يف تعزر اجلُع١ يف ايبًز 

 سزايٛا
 ؽضح فت٣ٛ يف ايٓهاح ب١ٝٓ ايطالم  

 ٟصبٝع بٔ ٖارايعال١َ  األثضًٟعامل ايغًفٞ ٚاجملاٖز ييًرتمج١  (8;ايزٚص٠ ايع١ًُٝ صقِ )

 ٖـ:898ذلضّ  =8تاصٜذ إقا١َ ايزٚص٠?   - ٚؽضح بعض ْتاد٘ ايعًُٞ -سفع٘ اهلل-ٞ املزخً

 

تضمج١ ايؾٝذ ايعال١َ صبٝع بٔ ٖار٣ 

 -سفع٘ اهلل-املزخًٞ 

ؽضح نتاب عٝز قطب ٖٛ َصزص تهفري 

  اجملتُعات اإلعال١َٝ

ؽضح َغا٥ٌ َتفضق١ يف اجلضح 

  ٚايتعزٌٜ
 ؽضح صعاي١ ايتُغو باملٓٗر ايغًفٞ

-ايعجُٝني  ا املتني ايعال١َ ٗهٓظ األ١َ ايجُني ٚفكٝٗييًرتمج١  (8;ايزٚص٠ ايع١ًُٝ صقِ )

 ٖـ:898ذلضّ  88تاصٜذ إقا١َ ايزٚص٠?   - ٚؽضح بعض ْتاد٘ ايعًُٞ -صمح٘ اهلل

 

تضمج١ ايؾٝذ ايعال١َ ذلُز بٔ صاحل 

 -صمح٘ اهلل-يعجُٝني ا

ؽضح فتا٣ٚ ايؾٝذ ايعال١َ ذلُز بٔ صاحل 

 يف قطاٜا ايعصض -صمح٘ اهلل-ايعجُٝني 

 ؽضح صعاي١ احلذاب ؽضح َشنض٠ ع٢ً ايعكٝز٠ ايٛاعط١ٝ
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املعًُٞ  احملزخ ايضباْٞ ايعال١َ صاسب ايكزص ايعايٞييًرتمج١ ( 8;ايزٚص٠ ايع١ًُٝ صقِ )

 ٖـ:898ذلضّ  88تاصٜذ إقا١َ ايزٚص٠?   - ٚؽضح بعض ْتاد٘ ايعًُٞ -صمح٘ اهلل-ايُٝاْٞ 

 

ال١َ عبز ايضمحٔ املعًُٞ تضمج١ ايع

 -صمح٘ اهلل-ايُٝاْٞ 
 ؽضح صعاي١ يف تٛعع١ املغع٢ بني ايصفا ٚاملض٠ٚ

 ؽضح صعاي١ يف ايفٛض٢ ايز١ٜٝٓ ٚتعزر ايظٚدات ؽضح صعاي١ سكٝك١ ايبزع١

ايعال١َ ذلُز  ٓاصض ايغ١ٓ األبٞ ٚذلككٗا ايغًفٞييًرتمج١  (8;ايزٚص٠ ايع١ًُٝ صقِ )

 ٖـ:898ذلضّ  :8 تاصٜذ إقا١َ ايزٚص٠?  - ٚؽضح بعض ْتاد٘ ايعًُٞ -صمح٘ اهلل-ساَز ايفكٞ 

 

تضمج١ ايؾٝذ ايعال١َ ذلُز بٔ ساَز 

 -صمح٘ اهلل-ايفكٞ 

ؽضح صعاي١ ال ٜصًض آخض ٖشٙ األ١َ إال َا أصًض 

  أٚهلا

 ؽضح صعاي١ عاقب١ اتباع اهل٣ٛ ٓفػؽضح صعاي١ ٚقف١ َع اي

كاَع ايصٛف١ٝ ٚدلاٖز اخلضاف١ٝ ايعال١َ عبز ايضمحٔ ييًرتمج١ ( 9;صقِ ) ايزٚص٠ ايع١ًُٝ

  ٚؽضح بعض ْتاد٘ ايعًُٞ  -صمح٘ اهلل-ايٛنٌٝ 

 

تضمج١ ايؾٝذ ايعال١َ عبز ايضمحٔ 

  -صمح٘ اهلل-ايٛنٌٝ 

ؽضح خطاب َفتٛح يؾٝذ َؾاٜذ ايطضم 

 ايصٛف١ٝ

 ؽضح صعاي١ ٚدٗا يٛد٘ َع ايصٛف١ٝ ؽضح صعاي١ نبا٥ض ابٔ عضبٞ
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 ؽضح صعاي١ ايكارٜا١ْٝ

ؽضح صعاي١ عكٝز٠ 

 ايبٗا١ٝ٥

ؽضح صعاي١ َصضع 

 ايتصٛف

 

 ًُشزخ احملكل ٚايفكٝ٘ اجملتٗز ٚاألرٜب املفغضي١ يًرتمج( :;صقِ ) ايزٚص٠ ايع١ًُٝ

  ٚؽضح بعض ْتاد٘ ايعًُٞ أبٛاألؽباٍ أمحز ؽانض 

 

تضمج١ ايؾٝذ ايعال١َ أمحز ذلُز 

  -صمح٘ اهلل-ؽانض 

 -صضٞ اهلل عٓٗا-ؽضح تضمج١ عا٥ؾ١ أّ املؤَٓني 

زّ ؽضح ايكٍٛ ايفصٌ يف َػ املضأ٠ ٚع

 ْكط٘ يًٛض٤ٛ

ؽضح صعاي١ سطٛص املغًُني ايصال٠ يف 

 ايهٓا٥ػ

ؽضح صعاي١ عبب ايكٍٛ ٚايفتٝا مبا 

 خيايف ايهتاب ٚايغ١ٓ

ؽضح صعاي١ ال عالز ألرٚا٤ املغًُني إال إٔ 

 ٜهْٛٛا َغًُني

  ؽضح صعاي١ ن١ًُ احلل

  ٚايغًفٞ احملكلايعامل اجملتٗز عًِ ايغ١ٓ ٚاالتباع ييًرتمج١ ( ;;ايزٚص٠ ايع١ًُٝ صقِ )

  ٚؽضح بعض ْتاد٘ ايعًُٞمحٛر ايتٛجيضٟ 

 

تضمج١ ايعال١َ محٛر بٔ عبز اهلل 

 -صمح٘ اهلل-ايتٛجيضٟ 

ؽضح صعاي١ أٌٖ ايغ١ٓ ٚاجلُاع١ ِٖ ايغٛار 

 األععِ

 ؽضح صعاي١ غضب١ اإلعالّ ؽضح صعاي١ حتكٝل ايكٍٛ يف ابٔ صٝار

 ١ ضضص ايبزع١ ع٢ً االعالّ ٚاملغًُنيؽضح صعاي

 

 

 

 



عبز ايعال١َ ؾٝذ اإلعالّ ٚفكٝ٘ ايظَإ األثضٟ اإلَاّ ييًرتمج١ ( >;ايزٚص٠ ايع١ًُٝ صقِ )

 ٚؽضح بعض ْتاد٘ ايعًُٞ -صمح٘ اهلل-ايعظٜظ بٔ باط 

 

تضمج١ ايؾٝذ ايعال١َ االَاّ عبز 

 -٘ اهللصمح-ايعظٜظ بٔ باط 

 ؽضح فٛا٥ز َٔ ؽضح اإلَاّ ع٢ً نتاب ايتٛسٝز

 ؽضح فٛا٥ز َٔ تفغري ايكضإٓ ايهضِٜ طايب ايعًِ ١َغ٦ٛيٝؽضح صعاي١ 

ضح فٛا٥ز َٔ ؽضح اإلَاّ ع٢ً داَع ؽ

 ايرتَشٟ

 ؽضح فٛا٥ز َٔ ؽضح اإلَاّ ع٢ً صشٝض ايبداصٟ

ؽضح فٛا٥ز َٔ ؽضح اإلَاّ ع٢ً نتاب 

 نيعٔ صب ايعامل أعالّ املٛقعني

 ؽضح صعاي١ بٝإ سكٛم ٚال٠ األَٛص

ًصاصّ ايبتاص ع٢ً املالسز٠ ٚاملبتزع١ األؽضاص ايعال١َ ييًرتمج١ ( =;ايزٚص٠ ايع١ًُٝ صقِ )

 ٚؽضح بعض ْتاد٘ ايعًُٞ -صمح٘ اهلل-ذلُز بٔ خًٌٝ ٖضاؼ 

 

١ ايؾٝذ ايعال١َ ذلُز خًٌٝ تضمج

 ٖضاؼ 

 ١ املٓتك٢ َٔ صعاي١ رع٠ٛ ايتٛسٝزؽضح صعاي

 ؽضح فتا٣ٚ ٚعٛخ عكز١ٜ ؽضح فتا٣ٚ ٚعٛخ فك١ٝٗ

 -صمح٘ اهلل-ؽٝذ اإلعالّ ابٔ ت١ُٝٝ يف عني ايعال١َ ذلُز خًٌٝ ٖضاؼ 

 

 

 

 

 

 

 



ٓاصض ايغ١ٓ ٚقاَع ايبزع١ ايعال١َ أمحز بٔ يًرتمج١ ٚايتعضٜف ب( <;ايزٚص٠ ايع١ًُٝ صقِ )

 ٖـ:898صفض  <8تاصٜذ إقا١َ ايزٚص٠?   - ْتاد٘ ايعًُٞ ٚؽضح بعض -صمح٘ اهلل- ايٓذُٞحيٞ 

 

 ايعال١َ أمحز بٔ حيٞ ايٓذُٞتضمج١ 

ؽضح صعاي١ ايغًفٕٝٛ بض٦ٜٕٛ َٔ األعُاٍ 

 اإلصٖاب١ٝ 

ؽضح صعاي١ ايتهفري ٚبٝإ خطضٙ 

 ٚأري١ سيو

 ؽضح صعاي١ أسهاّ املعاٖزٜٔ ٚاملغتأَٓني

 ؽضح صعاي١ سهِ َكاطع١ َٓتذات أعزا٤ اإلعالّ

ايفكٝ٘ املزقل ٚاألثضٟ احملكل ايؾٝذ ايعال١َ صاحل بٔ يًرتمج١ ب( 8>ايزٚص٠ ايع١ًُٝ صقِ )

 ٖـ:898صفض  88تاصٜذ إقا١َ ايزٚص٠?   - ٚؽضح بعض ْتاد٘ ايعًُٞ -سفع٘ اهلل-فٛطإ ايفٛطإ 

 

 ؽضح صعاي١ ظاٖض٠ ايتبزٜع ٚايتفغٝل ايعال١َ صاحل بٔ فٛطإ ايفٛطإ تضمج١ 

 ؽضح صعاي١ اجلٗار ٚضٛابط٘ دتُاع ْٚبش ايفضق١ؽضح صعاي١ اال

 ؽضح صعاي١ تفصٌٝ ايعال١َ ايفٛطإ يف سهِ َٔ سهِ بػري َا أْظٍ ايضمحٔ

ًُشزخ ايفكٝ٘ ٚاملفغض األثضٟ ايؾٝذ ايعال١َ َكبٌ بٔ ييًرتمج١ ( 8>ايزٚص٠ ايع١ًُٝ صقِ )

 ٖـ:898صفض  88ايزٚص٠?  تاصٜذ إقا١َ  - ٚؽضح بعض ْتاد٘ ايعًُٞ -صمح٘ اهلل-ٖارٟ ايٛارعٞ 

 

تضمج١ ايؾٝذ ايعال١َ َكبٌ بٔ ٖارٟ 

 -صمح٘ اهلل-ايٛارعٞ 

 ؽضح صعاي١ أٌٖ ايغ١ٓ ايّٝٛ ِٖ أٌٖ ايغ١ٓ أَػ

ؽضح صعاي١ نٝف ايصًض َع اإلخٛإ 

 املغًُني
 ؽضح صعاي١ ايربا٠٤ َٔ احلظب١ٝ



 ؽضح صعاي١ حتضِٜ اخلطاب بايغٛار ؽضح صعاي١ نتب اهلز٣ ٚايطالٍ

عبزاهلل بٔ  ًعامل ايعال١َ ٚايبشض احلرب ايفٗا١َ ايفكٝ٘ييًرتمج١  (8>ٚص٠ ايع١ًُٝ صقِ )ايز

 ٖـ:898صفض  89تاصٜذ إقا١َ ايزٚص٠?   - ٚؽضح بعض ْتاد٘ ايعًُٞ -صمح٘ اهلل-محٝز 

 

 -صمح٘ اهلل-تضمج١ ايؾٝذ ايعال١َ عبز اهلل بٔ ذلُز بٔ محٝز 

 صعاي١ َع٢ٓ ايتٛسٝزؽضح  ؽضح سزٜح ادتٓبٛا ايغبع املٛبكات

 ؽضح صعاي١ تضب١ٝ األٚالر يف اإلعالّ ؽضح أسهاّ ٚتٛدٝٗات يًُضأ٠ املغ١ًُ

 ؽضح فتا٣ٚ يف أسهاّ ايًش١ٝ ٚايؾعٛص ؽضح فتا٣ٚ يف ايتأَني

عبز  ًعال١َ املفغض ٚايفكٝ٘ احملكل ٚاألصٛيٞ املزقلييًرتمج١ ( 8>ايزٚص٠ ايع١ًُٝ صقِ )

 ٖـ:898صفض  >8تاصٜذ إقا١َ ايزٚص٠?   - عض ْتاد٘ ايعًُٞٚؽضح بايضمحٔ بٔ ْاصض ايغعزٟ 

 

تضمج١ ايؾٝذ ايعال١َ عبز ايضمحٔ بٔ 

  -صمح٘ اهلل-ْاصض ايغعزٟ 

 ؽضح عري٠ خامت ايٓبٝني َٚعاًَت٘ يًُهشبني 

ؽضح صعاي١ أصٍٛ ٚنًٝات َٔ أصٍٛ 

 ايتفغري ٚنًٝات٘

 ؽضح َٓع١َٛ يف ايغري إىل اهلل ٚايزاص اآلخض٠

   )آٜات املٛاصٜح(ؽضح فصٌ يف

 

 

 

 

 

 

 



ايعامل ايغًفٞ ٚاجملاٖز األثضٟ ذلُز بٔ أَإ يًرتمج١ ٚايتعضٜف ب( :>ايزٚص٠ ايع١ًُٝ صقِ )

 ٖـ:898صبٝع أٍٚ  =8تاصٜذ إقا١َ ايزٚص٠?   - ٚؽضح بعض ْتاد٘ ايعًُٞ -صمح٘ اهلل-اجلاَٞ 

 

 -صمح٘ اهلل-تضمج١ ايؾٝذ ايعال١َ ذلُز بٔ أَإ اجلاَٞ 

ؽضح َٔ صعاي١ َٓظي١ ايغ١ٓ يف ايتؾضٜع 

 اإلعالَٞ
 ؽضح َٔ صعاي١ احلهِ ع٢ً ايؾ٤ٞ فضع عٔ تصٛصٙ

ؽضح َٔ صعاي١ ايعكٝز٠ اإلعال١َٝ 

 ٚتاصخيٗا

احملاضض٠ ايزفاع١ٝ عٔ ايغ١ٓ ؽضح َٔ صعاي١ 

 احملُز١ٜ

ايعال١َ املتكٔ األثضٟ سافغ بٔ أمحز يًرتمج١ ٚايتعضٜف ب( ;>ايزٚص٠ ايع١ًُٝ صقِ )

 ٚؽضح بعض ْتاد٘ ايعًُٞ -اهلل صمح٘-احلهُٞ 

 

تضمج١ ايعال١َ املتكٔ األثضٟ سافغ بٔ 

  -صمح٘ اهلل-أمحز احلهُٞ 

ؽضح صعاي١ َفتاح راص ايغالّ يف حتكٝل ؽٗارتٞ 

 اإلعالّ

ؽضح نتاب اجلٗار َٔ َٓع١َٛ ايغبٌ 

 ايغ١ٜٛ يفك٘ ايغٓٔ املض١ٜٚ

 اهلا١ٝ٥ؽضح ايكصٝز٠ 

-يعامل ايغًفٞ ايعال١َ صاحل بٔ غصٕٛ بايًرتمج١ ٚايتعضٜف ( >;8ايزٚص٠ ايع١ًُٝ صقِ )

 ٚؽضح بعض ْتاد٘ ايعًُٞ  -صمح٘ اهلل–-صمح٘ اهلل

 

 عًٞ بٔ صاحل ايعال١َ ايؾٝذ تضمج١

 -اهلل صمح٘- غصٕٛ بٔ

  املغًِ سض١َ صعاي١ ؽضح



 اجلُض ع٢ً نايكابض رٜٓ٘ ع٢ً ايكابض صعاي١ ؽضح

يعال١َ ايغًفٞ ٚإَاّ احلضّ املهٞ عبز با يًرتمج١ ٚايتعضٜف( 8>8ايزٚص٠ ايع١ًُٝ صقِ )

 ٚؽضح بعض ْتاد٘ ايعًُٞ  -صمح٘ اهلل–ايعاٖض أبٞ ايغُض

 

 عبز ايعال١َ ايؾٝذ فط١ًٝ تضمج١

  -اهلل صمح٘- ايغُض أبٞ ايعاٖض

 يًعال١َ اهلل إىل ايزع٠ٛ يف َكاالت عز٠ ؽضح

 -اهلل صمح٘- ضايغُ أبٞ ايعاٖض عبز

 ايٛع١ًٝ بٝإ يف اي١ْٝٛٓ ايكصٝز٠ؽضح 

 ي٘ ٚايؾضن١ٝ اإلعال١َٝ

 ايٛصاٜا ٖشٙ َجٌ إىل أسٛدٓا َا? صعاي١ ؽضح

 ي٘ ايػاي١ٝ

إَاّ احلضَني ايعال١َ ذلُز بٔ عبز ايضطام ب يًرتمج١ ٚايتعضٜف( 8=8ايزٚص٠ ايع١ًُٝ صقِ )

 ٚؽضح بعض ْتاد٘ ايعًُٞ  -صمح٘ اهلل–محظ٠ 

 

 بٔ ذلُز ايعال١َ احلضَني إَاّ ١تضمج

  -اهلل صمح٘– محظ٠ ايضطام عبز

 حملُز عبارٙ ع٢ً اهلل سل َكاي١ ع٢ً ايتعًٝل

 -اهلل صمح٘- محظ٠ ايضطام عبز

 ي٘ االعالّ يف ايتفغري َٚشاٖب االعالّ يف ٚايؾضٜع١ ايعكٝز٠ نتابٞ ع٢ً ايتعًٝكات ؽضح

 احل١ُٜٛ ايفت٣ٛ حتكٝل َكز١َ ؽضح

 محظ٠ ايضطام عبز حملُز ايهرب٣

 اختصاص إىل احلجٝح ايباعح نتاب َكز١َ ؽضح

 -اهلل صمح٘- ي٘ احلزٜح عًّٛ

ٚؽضح بعض  - صمح٘ اهلل–ذلُز بٔ َاْع  يًعال١َ ايرتمج١( يف  888ايزٚص٠ ايع١ًُٝ صقِ )

 ْتاد٘ ايعًُٞ

  



تضمج١ ايعال١َ ذلُز بٔ عبزايعظٜظ 

 بٔ َاْع

 ألع١ً٦ املفٝز٠ األدٛب١ املفٝز٠ ع٢ً اؽضح صعاي١ 

إصؽار ايطالب إىل فط١ًٝ ؽضح صعاي١ 

 ايعًِ ٚايعٌُ ٚاآلراب

ايكٍٛ ايغزٜز فُٝا جيب هلل عًٞ ؽضح صعاي١ 

 ايعبٝز

ٚؽضح بعض  - صمح٘ اهلل–عبزاهلل ايػزٜإ ايرتمج١ يًعال١َ ( يف  888ايزٚص٠ ايع١ًُٝ صقِ )

 ْتاد٘ ايعًُٞ

 

 ػزٜإتضمج١ ايعال١َ عبزاهلل بٔ عبزايضمحٔ اي

صعاي١ يف نٝف١ٝ فِٗ ايكضإٓ ؽضح 

 ٚسفع٘

 أع١ً٦ ٚأدٛب١ يف األصٍٛؽضح 

 ايكٛاعز األصبعؽضح صعاي١  تٛدٝٗات يطايب قٛاعز ايفك٘

ٚؽضح  -صمح٘ اهلل – عبز اهلل ايكضعاٟٚايرتمج١ يًعال١َ ( يف  889ايزٚص٠ ايع١ًُٝ صقِ )

 بعض ْتاد٘ ايعًُٞ

 

 -صمح٘ اهلل– ايكضعاٟٚتضمج١ ايعال١َ عبزاهلل 

 - صمح٘ اهلل– عبزايضمحٔ بٔ قاعِايرتمج١ يًعال١َ ( يف  :88ايزٚص٠ ايع١ًُٝ صقِ )

 

 -اهللصمح٘ –بٔ قاعِ عبزايضمحٔ تضمج١ ايعال١َ 



 - اهلل سفع٘– صاحل بٔ ذلُز ايًشٝزإايرتمج١ يًعال١َ ( يف  ;88ايزٚص٠ ايع١ًُٝ صقِ )

 ٚؽضح بعض ْتاد٘ ايعًُٞ

 

 -اهللسفع٘ –صاحل ايًشٝزإ تضمج١ ايعال١َ 

َاّ ذلُز بٔ فطٌ رع٠ٛ اإلصعاي١ ؽضح 

 عبز ايٖٛاب

 طالب ايعًِإىل صعاي١ ْصٝش١ ؽضح 

يؾٝذ اإلعالّ  ؽضح ايكٛاعز األصبع

 عبزايٖٛابذلُز بٔ 

إٜطاح ايزالي١ يف ٚدٛب احلشص َٔ صعاي١ ؽضح 

 رعا٠ ايطالي١

ٚايشب عٓ٘  -اهللصمح٘ –يإلَاّ أبٞ سٓٝف١ ايٓعُإ ايرتمج١ ( يف  >88ايزٚص٠ ايع١ًُٝ صقِ )

 ٚبٝإ َا أثري سٛي٘ َٔ قٛارح 

 

تضمج١ أبٞ سٓٝف١ َٔ خالٍ نتاب اإلْتكا٤ 

 البٔ عبز ايرب.

 -حتكٝل ْغب١ ايهتب املٓغٛب١ ي٘ طأ

 ايٛص١ٝص -ايفك٘ األنرب ، ب

 رصاع١ نتاب َٓاقب أبٞ سٓٝف١ يًشٖيب رصاع١ نتاب َٓاطٍ األ١ُ٥ األصبع١ يًغالَغٞ

 َغأي١ اإلميإ عٓز أبٞ سٓٝف١ نالّ ؽٝذ اإلعالّ ٚايعًُا٤ يف أبٞ سٓٝف١

 اعتكار أبٞ سٓٝف١ صمح٘ اهلل

َغأي١ اخلضٚز ع٢ً أ١ُ٥ اجلٛص عٓز أبٞ 

 سٓٝف١

 َغأي١ خًل ايكضإٓ عٓز أبٞ سٓٝف١ َغأي١ ايضأٟ ٚايكٝاؼ عٓز أبٞ سٓٝف١

 

 

 



ٚؽضح  - صمح٘ اهلل– أبٛ عبزاحلل اهلامشٞايرتمج١ يًعال١َ ( يف  ;88ايزٚص٠ ايع١ًُٝ صقِ )

 بعض ْتاد٘ ايعًُٞ

 

 إقا١َ احلذ١ بإٔ املتُتع عًٝ٘ ععٝإ صعاي١ ٖشٙ عكٝزتٞ ٚتضمجيت

 َغأي١ ايظنا٠ فُٝا طار ع٢ً ايٓصاب اي١صع صعاي١ قزّ أصشاب احلزٜح

إثبات تظٜٚر أّ نًجّٛ َٔ عُض  صعاي١

 طاببٔ اخل
 إثبات إٔ احلذض ٚاملكاّ َٔ اجل١ٓ صعاي١

َٓاقؾ١ أَايٞ ذلُٛر احلغٔ  صعاي١

 سٍٛ صشٝض ايبداصٟ

حتكٝل سزٜح صال٠ َٛع٢ عًٝ٘ ايغالّ  صعاي١

 يف قربٙ

 -صمح٘ اهلل–صعاي١ ايضباعٝات املٓغٛب١ يًبداصٟ  أري١ ايتأَني باجلٗض يف ايصال٠ صعاي١

 رتدٝع ع١ٓ َرتٚن١صعاي١ أسإ اي حتكٝل َغأي١ سضّ املز١ٜٓ صعاي١

ٚؽضح بعض  - صمح٘ اهلل– عبز اهلل ايزٜٚؿايرتمج١ يًعال١َ ( يف  =88ايزٚص٠ ايع١ًُٝ صقِ )

 ْتاد٘ ايعًُٞ

 

 -٘ اهللصمح–بٔ ذلُز ايزٜٚؿ  تضمج١ ايعال١َ احملزخ عبزاهلل

رفاع أٌٖ ايغ١ٓ ٚاإلميإ عٔ خًل آرّ 

 ع٢ً صٛص٠ ايضمحٔ

ايتٓبٝٗات ايٓكٝات ع٢ً َا دا٤ يف أَا١ْ َؤمتض 

 ايؾٝذ ذلُز بٔ عبز ايٖٛاب

 

  



 

  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


