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َمةُ    اْلُمَقد ِّ
الحمددد الاالدددمتا تتم دددااحددد واالردددتلحت اابردددم وااح تدددلساالعو دددت اابالرددد  ابال ددد  ا  ددد ا  دددو ا
المخ وقددددت ااالمبأدددد امع دددد واالمتلددددلا اا حمدددد االمرددددله ا  دددد ا م دددد االعوأددددت ااب لددددااب ددددحعاا

ابحتمت  وافيا م  االحتال .
اوبعد:
 هم ةاالقو ناالكوأواب ثوااالكع وافيانهوساالم  م ناُيوَِّغعتناط عةاالت وافياال دتياللد ااسا دةافإنا

اللوانباالم ت قةاماا تفةااب ناهما:اال سا ت اال يااخ رتامتل توأفامتلشخر ت اال ياخد  تا
اك تباهللاا لاب لابحوا م واب تتهل واب  واهوافياال ه  و.

باسا ددةامتدداا ثددتسهوااا- ددعحتناابحتددتل ا–ال ه دد واب  ددتباسرتددتااوالوغع  هدديال ددواراابسا ددناخدد  با
فدددياحه ددد واالقدددو ناالكدددوأواامتبلدددتاقددد ساالم ددد لتفا نا قددد  ا مددد  اي  ددد امه ددد  ةاالت  دددةاالشددد  ا

خه دتاب  دو االقدو نالذالداا  دواا ع دو افدياال ه د وااا-سممااهللااحتدتل – ع الل  لال واه واال   يا
ش وحاافيا لتال ا خوىا تلهقاابالحد ي ابالتق د  ابغ وهدت.اب س دوا نااال   ا ث وا ناالتتسانظو ا

 ددتلوا ددنا  مددتااالتددوا ال دد المثددلاهددمااالتددتلواالكع ددوا بفدد افدديا شددااال دد تسا ددنامق قددةاهددمااال
سممدددااهللاا–اابقددد ااق  دددتا  ل عدددت االمدددت أاالت مددديا نا ح عددد االمدددتا االت م دددةال شددد  انالمغمدددوسأ

فيا لتساال ه  واال ديا دتارالدتا م ت دتاايوا ا  تيا  تا تاخلاا نا  تن تاالمعت و ااباا-حتتل 
 خلوطددتاا دد امتدداا سااااال ه دد وأةا ددناخدد سا بسا اخلعددااب وا ظدداااالمم ورددةابالم ددل ةاب ددتا

اا د لواا دناحت  قدت امق مداا ثتدتااقوااحداالدعتاا  دباال ه د واب  دو االقدو ناالكدوأوافديا  دبا م ع
ا نا  ددوااافددياخ  ددةاال سا ددت اااي دد و احمثددلا ددلا ا ددياالهوأدد  ابالبرتدداا قوالددااالمعثوثددةابحت  قتحدداا

االقو ن ة.ا
ا  تا عبااخ  تستال مااالموضوفالضتفةالل ا تاحق  اافإنياُ ب لاا ناخ ساالتقتطاال تل ة:اا

ا ناالشيَااَيشوُ اِمشوِ ا تاي تّ ُ امِااابالا  وَ اِ ناحع ُِّلا   اهللاابف وا تتن ا.اا-1
ا االت م ةاال يا   ا  تا  متاا روا.اا متنةاالش ا-2
اال لا اامتلمت أاالرح حاالمعتيا   االوم  ن.اا-3
اتافيافتونا   .ا  وساالش  ال ت وابال ت  وابإيثتساا   االمتت باام  اخّ ااُحواث اا-4
االه مت ا   ايت االقو نابسرطاذلكا واق االم د م ناالمتت دواابهدماا مدتاالايخهد ا  ل خت دةاا-5

ال مه وأناالمتت وأن.ا
ا
ا
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ا:اااخطة البحث
ا   ا ق  ةابث ثةا عتم ابختحمةا لتاطع تةاالعح ا ناحكونا

االمق  ةابحشملا:ا هم ةاالموضوفاااب عبااخ  تساااابخلةاالعح اااب ت لياف اا.

ا لتلبا:ا سرتةابأشملاا-سممااهللااحتتل –المعح ااألبسا:ا  و االش  ا ع الل  لاال   يافيابا

االمل بااألبسا:ا  و االش  ا ع الل  لاالشخر ةابحشملاخمسافقوا ا:

دتا:ا قعاااابثتلث ا) بال:اا ماابن عاابلقعااابثتن  ا دتا:ابالاحاااسامت  تا:ات:االع دتااأل دوتال شد  اااخت   
ابفتحا(ااا

اتا:ا:ا  وخااااثتن  ا باالثتنيا:ا  و االش  ا ع الل  لاالت م ةابحشملا سر افقوا ا:ا) بال االمل

ات:ح  محا(ااتا: متن ااالت م ةاااسامت ا  متلااااثتلث ا

االمل باالثتل ا:انمتذجا ناثتتااالت متاا   اا

االوام ا:ا بلهت االش  ا ع الل  لاال   ياال باالم

ال ه  وا:ا  وااافياالثتنياالمعح اا
ااألبسا:ا تتي اا  ه  واالقو ناب لتال اح كاالتتتيةاال باالم
ا.االثتنيا:ا ثتساافياال ه  ول باالم
اثواخ متاالعح امختحمةا  تتاف  تا هوا تاحو  تالل اا نان تئأا.ااا

بفياالخ ت ا حو اامتلشدمواالتظد والاحتدتل ا  د ا دتا نتدوامداا  دّيا دنانتدواالاححرد اال ديا ت دتا
ل ددمااالعحدد االم واضدد ا  دد ا حددواب ددااافقدد ا ددملتاقرددتسىا  دد تافدديالخوا دداا  دد االو ددااالحمددت ي

الكدوأوااب نايوفقتدتالتمدلاالخ دوابخ دواالتمدلاااالمل وباابن عساهللاا نايلتلا م تتاختلرتالو  د
ابنتواالمول ابنتواالتر وااب خواا وانتا ناالحم الاسباالتتلم ن.ا عتتاف وام

ا
ا
ا
ا
ا
ا
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 المبحث األول
 رحمه هللا تعالى  سيرة الشيخ عبدالجليل الهيتي

 

 المطلب األول
 سيرة الشيخ عبدالجليل الهيتي الشخصية

مل ت دددااالع  دددةااا-سممدددااهللااحتدددتل -طتلمدددتا  تدددتاندددت وتا ووأدددةاالمومدددو االشددد  ا عددد االل  دددلااا
ب تهتا  ت تيام متفا مبام يثداافديا لتل دااال ديا دتنايتقد هتافديا  دل اافدياالو دتاتاا با
ح كاال سبسابالموا ظاال ياي ق  تا   اط عةاالت وافيام قت االت وافيا  س  ااال ياحول الااسح دتا

ب ددتا ددتنايددد بسافددياخ دد تا نتدديا دددو ا ك ددبا تدداامحث دددتاا–بال دديا دد عحياالحددد ي ا ت ددتا–اا ته دد
  م  تاابهمااالعح اهوا بسامحد ا  مدياُيك دبا تداابلد كناهدمااالردهحت ا د ستا مدتان د ل  ا نا

ممدتا فد نتا دنا  مدااب امدااب دمت ااا-سممدااهللااحتدتل اا-نلترتامااف د  ةا د نتاالشد  ا عد الل  ل
ا واب مق .ااب تا ت اهللااخ

لدددوا حو ددد افدددياالكددد  ا دددنام تحدددااالذاُ  دددبا تددداا  دددتبا دددنام تحددداابنشدددعحاابرتدددااالمقدددتال ابا
ا   االتحواال تلي:ااا  مونام يثتتا تاااابا(1)الرحه ة

ا

: اسمه ونسبه ولقبه ا:ااأوًلا
ا.ااا(3)بال   ياالقعت اا(2)هو:ا ع الل  لا نال واه وا نا مم ا ناخ  لا ناطااال ب وتان عت ا

برددد)القتضي(اف م ددبا عدد الل  لاالمدد سساا بانه دداا ددد)الم سس(ا قددبايا–سممددااهللااا– ددتناالشدد  اا
اببا ظدددت اابخل عدددت اا ت دددت الا-سممدددااهللااحتدددتل ا– عددد الل  لاالقتضدددياابالقتضددديا دددهةالدددااالذاُ ددد نا

ا.ابقتض ت ا
ا
ا

                                                 

ب دتا12:ا)م دت ا دتلوااألنعدتس:ال شد  امت د ا دتكواالتدتني(:ا(ايتظو:ام تحاامشملاحهر  يافياالك تباالمو و ا1)
 .ااامت هت

 (اان عةالل ابااتاال با وافياالمم كةاالتور ةاال تواية.ا2)
(ان عةالل ا  يتدةاه دتا)متلك دو(ا دم تامت دوامتن  دتابهدواه دتا دناالعتدوتاابأقدتس:االع تد تاا  د  ا  د االهدوا ا3)

فو ااألنعتسااذا انخلا ث وابخ وا ابا تةاا   ا  ةافياغورياالهوا اابر تاقعوا ع اهللاا ناالمعتسكاسممااهللاا
 وا د ااالطد فالردهياالد ينا دنا عد االمدب ناباا321-5/420حتتل ا.يتظو: تلواالع  انا:اال تقو االحمدوتا:ا

 .اا3/1368العغ اات:ا
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 : ا: عقبهثانيا 
بسر ايح ددد امدددت نابامددد احددوكا ددد ختتاذسأدددةاح كددونا دددناا دددنابخمددسا تدددت اافدددتال ناا ددمتا:)يح  (ا

فواسا د اافدياط دباالت دو االشدو  ةاام د امردلا  د ا د تا االد   وساااااَا َاي   ا)فواس(ابق اخَا
احخرصاحه  واب  و ا(اابسر افواسا د) ع االل  لااب موااب مم (.ا–فياالت و االشو  ةا
 ثالثاا: وًلدته:    
 اافديا ح دااال   دتبأ نا)كدواا(اابرقدياف  دتاللد ا نا1900هددا/ا1319 دت ا(ا1) دةبل افيا  يتةاالحِا

 االكتاا لايوا ت دتا1917هدا/ا1336 س  اا  واالل ا  يتةامغ ااالل باالت و االشو  ةافيا ت ا
ل  ددد سأسافددديا(ا2) ا دددتفواللددد ا  يتدددةاالعردددو 1930هددددا/ا1349بفددديا دددت الو دددواا تئ  دددااف  دددتاا

 ال ق ديامق دةام تحداا1942هددا/ا1361م يتدةاالو دتاتاافديا دت اماثواا د قوااةاالم س ةاالوممتن 
 ف  ت.ا

 رابعاا: البيت األسري للشيخ : 
نشدددعاالشددد  االمدددوقوابحورددد افددديا  دددو ا  م دددةاايت دددةااححدددباالت دددوابالت مدددتااابهدددمااهدددوا دددعنااأل دددوا
ال يت ةاام  احمهبامع تتئ تالل االم اسسابالمتته اال يت ةال   قوااالت و االشدو  ةا دنا فدواااالت مدتاا

ا تمانتو ةا  هتسهو.ا
 ددتناا–حتددتل سممددااهللااا– ددناهددمااالقع ددلاافوالدد ااالشدد  ال ددواه واا–حتددتل اسممددااهللا–ب  ددو االشدد  ا

الشدد  اخ  ددلاا م تددتا ددتنواا  مددتاااا ددلا ددناا ت مددتال قددو ناالكددوأوا  دد االلوأقددةاالم ئ ددةاابإخوانددا
 خددواابالشدد  ا ددت  ا  س دد نال ت ددو االشددو  ةافدديا  يتددةاالح ددةاا  ددتاااالشدد  ا م ددلاابابالشدد  ا تكو

 ددد يو ااألبقدددت اايدددتل الشددد  ا ع ال ددد  اافكدددتنا
لم يتدددةا(الق دددتاا4) مدددااالشددد  ايت ددد نحدددول ابااا(3)

                                                 

)الِحّ ة(امتلك دوابال شد ي ا د  ا واضد اا  د وهتام دةا دنا لأد اا  يتدةا ع دو ا د ناالكوفدةابرغد اااا تندتاح دم ا(ا1)
بسالمتنةاالد اا)اللت ت ن(اا بسا نا موهتا  ااال بلةا  قةا نا تروسا نا  يا نا لأ ااأل  تااب تنتا تترل

 ناالت لااف متاقوتا  وااب ثو ا  والااال  غتساالم وكاال  لوق ةامتلحوببا  ت واان قلالل اهمااالممدتناابهدوافديا
 تلدواالع د انا:ا تكناالل   ةابال بساالتت و اافرتس ا فخواالع اافدياالتدوا .ايتظدو:امغورياالهوا اابرتيا  تاال

ا.ا13نعتس:ا.ااابم ت ا تلوااأل1/419 وا  ااالط ف:اباا2/295
ا.1/430.ايتظو:ا تلواالع  انا:التوبا(ا   والل اال500  يتةاحعت ا نامغ اااالتت مةا)(2)
ا.ا5/334(ا   والل االشمتساالشوقي.ايتظو:ا تلواالع  انا:ا60(ا  يتةاحعت ا نامغ اااالتت مةا)3)ا

 ا.اانظدو:اه دتا1934يا دت اهواالش  ايت  نا مم اطااال ب وتاا تلوافق داالغدوتاا ه ديا  يتدةاه دتااحدوف(4)
ا.58فيالطتسهتاالق يوابالح ي :ا
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ا سا توبفددةااابذا اب تهددةا شدد وس اهددد.افع ددوحاا تنددتا  ددو ا  م ددةا1880 ددت افددي(ا1)التلددا بُأتدد ُّ
الشددد  ا عددد الل  لا دددنا   ددددتناالع ددد افددديا ددد يت ياالح دددةابالو دددتاتاابف دددد واالتم يدددةافمدددت وا   دددتاا

اذببا عنا ع و.اوناحوروأونابق ت اب شوفونا عتسااب ه ممل ساالتوابااب و هونا
الايدوىافديا دتنانداا ا-سممدااهللااحتدتل –ب متاال  ا ناال تع اا   اافيا خصاالشد  ا عد الل  لا

ألنددداايدددب نا نا؛هدددماااالن مدددتاا اباأللقدددتباالم تددد ا امدددت لا ا  تددداابرددد ناان متئددداال  دددةاا  ددد   ةا
االن متاالل ااألبطتنا باألقدوا اافحدباا ن دتنالوطتداا باقو دااااالن متاالل ااأل ةاالكعوىاالاي غي

لدددملكاف دددوا؛اابا ن دددتناقددد ايت مدددياللددد اابائدددوا  تددد ا اح ددد اخلابح كت دددلابالاح تدددتقاااا  دددوافلدددوتا
بالحدتكوال ردوفتح تااايه خواملمتاا  ناهماااألن تباباالن متاا ا تااا اا  د  اهدواالمو داال دتا

لا  د ا ندداا دتمبا خرد ةا مول ةحت ددلوا د اس ددتل ااالتتلم دةافددياهدماايدد لبا دنا م د ا وانع ددت.ا
الل اا    ا.ااال  و ا

ا:  اهوفاتخامسا
فددديايدددو ااالثتددد ناالخدددت سا دددنا دددهوا دددت ا لدددااب سرتمتئدددةابح دددتةاهلوأدددةاالموافددد ال  دددو اال دددتاسا

الت  ددةابالتشددوأنا ددنا ي ددوسالتددت ا لدداابح ددتمتئةابثمتن ددةابثمددتن نا   ايددة.العدد اندد اااسردداا دد ختتا
فيا  يتةامغد ااافديا تنتابفتحاااافوأ ا روااابق ب ا قوانا.ابا-سممااهللااحتتل – ع الل  لاال   ي

لم ىا   شه تح تاام عبا وضا  تساّ لواماا نا موانتهلاالثمتن ةابالثمتن ن.اسمدواهللااالشد  ا
الهددم الخ  دددةا دددّوسام تحدداابذاكوحددداافقدد االهددوابسااأل  ددد ا ددنااللتدددةا مدددتراابا ددمتااف ددد حا تتحدداابا
ا.اح سأ تابحعل هتابإف تاابب ظتا   نا    اب  و االشوأتةا

 
 الثانيالمطلب 

 العلميةعبد الجليل سيرة الشيخ 
ب  دد ناااالت م ددةا-سممددااهللااحتددتل – عدد االل  ددلا باا نا ححدد فافددياهددمااالمل ددبا ددنا دد و االشدد  ا

 دوضا ا متاا   ا  ما.اثتتاامتااالت متاالل ذ وا هوا  وخاابح  محااب   وا باحااالت م ةااعنش
اال تل ة:المخ رو األ ورا  متلاابب تئهااالو م ةابذلكاضمناالهقوا ا

 شيوخه :   :أوًلا 
اابح  مدما  د ا(ا دتة17هدد(اب مدواا ندماكا)1336ط دباالت دوا دت ا)ا–سممااهللااحتدتل –الش  ا ا  

كعتسا  وخا روااابحتقلافياالع  انال  قياالت واام  ا وفافيافتونا د  اابا د  وا  دوااابقرد اا
                                                 

(ا   ددواللدد االلتددوباالشددوقي.ايتظددو:االددوبضاالمتلددتسافددياخعدددوا180(اا  يتددةاحعتدد ا ددنامغدد اااالتت ددمةا)1)ا
ا.ا575األقلتس:ا
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ابذلكا   االتحواال تلي:ااالل عةال خما تاا
 مشايخه في مدينة الحلة:   -أ
ا–سممدااهللااحتدتل اا–بالد االشد  ا عد الل  لاا–هدد(اا1330الش  ال واه وا نا مم اال   يا) ا-1
ا.اابح ب ابحه  وا ااو ا   ااالقو نامهظت اق
قددو ا   ددااا-سممددااهللااحتددتل –هددد(ا)األخااألكعددو(ا1380الشدد  اخ  ددلا ددنال ددواه واال   دديا) اا-2ا

االقو ناالكوأواباأل وساب  واالمتل .
قدددددو ا   ددددداامتددددداا قددددد  ت االتحدددددواا-سممدددددااهللااحتدددددتل –هدددددد(ا1368 )الشددددد  اقت دددددواالح دددددياا-3

ابالرو ااب  واالتوبضابالقوافيااب  واالهوائا.ا
 س دد اابالدد االلدد ا  يتددةامغدد ااامتضددو اال ددعسأ اال ت ددلا ددنا تدد نامشااايخه فااي مدينااة ب ااداد:  -ب

  د اهدوا  متئ تااأل   اافعقت افديا  دل اال ك دةاالختل يدةابا د قواف  دتابقدو ا  د ا  دورا  متئ دتابا
اااالتحواال تلي:

   االلوأقةاالتقشعت يةافيامغ ااااقو ا   اا   ا ع اا(1)الش  االت  ةا حم ا ت  االتقشعت تا-1
ا.(2) توا ا تفةاالت و االشو  ة:ا)كتلهقااابال ه  وااب  وساالهقااب  و ااآللةا(

قدو ا   داافدياالتحو:) دوشاالشدتف ةاال دناا- ه دياالتدوا –سممدااهللااا–ا(3)الش  اقت دواالق  دياا-2
االحت باب خ رواالملوسافيا  واالع غةاابال سسالم اخ وبافياالهقااابمممةاالت نافيا

ا.ا(4)االمتظوساب ااباالعح ابالمتت و اب  واالك  (
الت ده ة(اب)   قدد ااألمحدوافددياااقدو ا   داا) قتئدد ا-حتددتل اسممدااهللا–الشد  ا عد الوهتباالتتئددب-ا3

 .(5)الهقااالحتهي(

                                                 

تاابهدددوا دددق  االت  دددةاالشددد  اهدددواالت  دددةاالشددد  ا حمددد ا دددت  ا دددنا عددد القتاسا دددنا عددد الغتيااالتع ددد تان دددع ا(ا1)
 افددديا ح دددةااله دددلا عغددد اااااسساالت دددوا  ددد ا شدددته وا  مدددتاا1860هددددا/1277 عددد الوهتباالتتئدددباابلددد اا دددتةا

ددا لمت  ددتتا رددوااا ددتناذ   دد تافددياتال خ ددواا ددت   اتافدديا م دد ا  ددو ا رددوااا ددتلياال مددةااذااسبشا ددتف ةاا حع ددمتس  
هدددا1339لدداا  ددت .احددوفيا ددتةااوفاالك مددةالدد ىاالحمددت ااالايددوااالددااط ددباابالايخ ددبمق ددتاامددوائأاالتددتساا  دد

:احعسأ ا  متاامغ اا.ايتظو: ااب   اممو با   بابافنافيا قعو ا تئ  اافياملو اخت ةاملت  االه ل1920/
ا.380

ا.98(اانظو:ام ت ا تلوااألنعتس:ا2)
وأواا ابر دتانشدعابحت دواقدواا االقدو ناالكد1876هواالت  ةاالشد  اقت دوا دنا د ا ممد االق  ديابلد ا عغد ااا دتةا(ا(3

 .(137)يتظو:ا  س ةاا  ت ا  يامت هةاالتتمتنااص:ا. 1955بالخطاالتورياالاا بلهت اق مةاحوفيا تةا
 .337حعسأ ا  متاامغ اا:ابااا1/64(ايتظو:ه تافيالطتسهتاالق يوابالح ي :(4
ا.ااااااا102م ت ا تلوااألنعتس:(اايتظو:ا(5
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) خما تاا خ  ااالت و افياالهقااب  دولاا-حتتل اسممااهللا–ا(1)الش  ا ع الم كاطااالشوا ا-4
 (2)اابفياالتحوابالع غةابالرو ااابحت وا تاااآلااباا     ة(

اهد(.1342) اا–حتتل اسممااهللا–الش  االت  ةا حمواا موتااآللو ياا-5
 الش  االت  ةاالمولواتاغ  اس وساال ت ت.اا-6
ا.-حتتل اسممااهللا-الش  ا عتساالقرتبا)   نااله وىا عغ اا(ا-7
ا)هد1377بحوفيافيا ت )ا–سممااهللا–الش  ا ع الل  لا سا م لاا-9

 هد(1365) ااالش  ال واه واالوابتا-10
 الش  ايو ااالتلت.ا-11
ا(3)االقوااغي.الش  االت  ةا ع الوممناا-12

 مشايخه من خارج العراق:
الم دوف اا–حتدتل سممدااهللاا–االمه وا حمد ااأل د نا دنا حمد االمخ دتسااللمتدياالشدتق لياالش  اا

هددداافد سسا   داا  ددو االحد ي اابلداا تدداال دتر ا  م دةافدديا1346ال قدد امداا دت ااهدد(ا1393 دتةا)
ا.(4)بغ واهبالاا ث وا-   ااالر  ابال   –الح ي االم   لا ناالو وسا

 أعماله:ثانياا: 
 م دددةا دددنااأل مدددتساالتظ مدددةافدددياالملدددتل ناالت مدددياا–سممدددااهللااحتدددتل –حدددول االشددد  ا عددد الل  لا

اب ناهماااأل متسا:اابال  وتا
ال  سأسافيا  ل ااام د ا   د اف داا دتايلأد ا  د انردااقدونايد سساط عدةاالت دواالد سبساا-1

االشو  ة.ا
ا.اب تتبنت ااال  سأسافياالم س ةاالوممتن ةافيا  يتةاالعرو   س ت اا ال  سأساالتظت ي:ام  ا  ا-2
ا .ا1960 تسكافيا  وأةا مت ةااألختاالم  مةافيامغ ااا ت اا-3
ااافيا مت ةاال  ايةاا     ةاافياالخم  ت ت .اا تنا  و اا-4
ا .اا1965الو تاتا ت اا- ب سابسئ ساساملةا  متاااألنعتسافيا حتفظةااألنعتساا-5
حدددول االخلتمدددةافددديااللدددت  االكع دددوافدددياالو دددتاتامتددد اان قتلددداا دددنا  يتدددةاالعردددو اللددد ا  يتدددةاا-6

ا .ا1943 ت افياالو تاتابذلكا
                                                 

اا ا1878الش  ا ع االم كاالشوا اا تلوافتضلا  سسافياالم س ةاالوممتن ةا عغ ااااببل ا عغ ااا تةاا(1)
ا ا(.2000سر  ااألبس.ال تةاا12:ا) ل ةاال ور ةاا     ة:اففيااحو م احتظوا .ا1953بحوفيا تةا

  .2000 عتطاا27اااألم ا47(ايتظو:ا وأ  االو تاااالت اا(2

 .47ا:ا(يتظو:االمر سانه (3

 .47(يتظو:االمر سانه ا:ا(4
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ال و  ةاا     ةافيا حتفظةااألنعتس.ااسئ ساللتةااا-7
ا  ورااأل متساال ياقت ا  تاالش  اسممااهللااحتتل .اااهم

ا

 ثالثاا: مكانته العلمية: 
ل شدد  ا متنددةا  م ددةا و وقددةافدديا ل متددااااخددلا حتفظ دداابختس  ددتاابقدد ا ددور اهددمااالممتنددةا ددنا

اخ سا تايعحي:ا
ااه مت االتتسا م وا سااااباخ  تساحااابحتتق  تا  ناط عةاالت واالشو ياا لابر نا وا االتتس.اا-1
حح  دددداامددددعخ  االت مددددتااالهتضدددد ةاال دددديا ددددنا  ورهددددت:االددددوسفاباللهدددد ابسمتمددددةاالردددد ساابالتمددددلاا-2

المر حةاالم  م نابالترحالتت   وابخت   و.ا
ا.اابح سأ ت ااان هتفاالكث وأنامت ماالف تا اا-3
اااالمحتضوا االتت ةافيا خ  اا تتط االتوا .اواللقتا-4
افياال  و الل اهللااحتتل امتلحممةابالمو ظةاالح تةا.اا  م لا اااحعت اا   ورت اا-5
بسثددتااالخلعددتااا تددااا دد  االموئ ددةابالم ددمو ة ائلاحددعثواالتددتسامتدد ابفتحددااف قدد اححدد ثتاب ددتا-6

ا.ابالت متاابالشتواا
ا

ارابعاا: تالمذته : 
 كثددوا ددنانردداا مددواافددياال دد سأسااا-حتددتل اسممددااهللا–   دد االشدد  ا عدد الل  لاال   ددياالقدد ا

    دددمافددديا نحدددتاا  هوقدددةا دددنا  ددد ااالتدددوا ااب  ددد والميناا ددد لتتايددداا م دددةا دددناالبح  مدددما  ددد اي 
 الحروسا   ا  متئ وا تاي ي:

 (: الرماديفي ) جازة العلميةاإلتالميذ الشيخ الذين حصلوا على  -أ
 (ا ددددنا عددددتساالدددد  ت افدددديا2010) ااا-سممددددااهللااحتددددتل اا–الشدددد  ا حمدددد ا حمددددوااال فددددياا-1

ا حتفظةااألنعتسا.ااا
 (اببا دظاب و د ابإ دت ابخل دبا1980) ا–سممدااهللااحتدتل اا–الش  افتضلاال د  ا سمد وااا-2

ا  تقلا.ا
 س ددةا عدد هللاا ددناالمعددتسكافدددياالشدد  ا ممدد ا عدد الوممناالتمددو.ا دد ّسسالت ددو االشدددوأتةافدديا ا-3

االلت  االكع وامتلو تاتا.ا
 تالمذة الشيخ الذين لم يحصلوا على إجازة:  -ب

اسئ سا  متااساملةاالعرو .ااا–سممااهللااحتتل –الش  ا ع االمتليا ت االخوط واا-1
االش  ا ع االكوأوا  لتناالحم اني.اا-2
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االش  ا تكوا ع اال ل ااالحلرة.اا-3
ا حم ار ي.الش  اا-4
االش  ا مم ا تتن.اا-5
االش  ا ع االح  واالشتتن.اا-6
ا .ا1985حوفيا ت اا–ال   ايو اايتقوب.اسممااهللااحتتل اا-7
ا .ا2005حوفيا ت اا–الحتجاس با رله االتتني.اسممااهللااحتتل اا-8
االش  ا ع اال ل ااالتع لي.اا-9

االش  ا حم ا وااامموات.اا-10
ا .2006ااحوفيا ت ا-سممااهللااحتتل -ياالش  ا عحياال   ا-11
ا .2000ااحوفيا ت ا–سممااهللااحتتل -الش  ا   تا تلحاال لوساا-12
االش  ا حمواا  تبشاالكع  ي.ا-13
ا .اا1981ااحوفيا ت اا–سممااهللااحتتل -ال   ا  ا ت واال تطوستاا-14
اال   ا ع اال ل اا ع الوممنا ع االتلأل.اا-15
االحتجافوجا ع اال ل ااالكع  ي.اا-16
االش  اال   وسا لاموا حموااال ا وكاااالم سسافيا   ةاا  ت ااأل ظوامتل تاا-17
االش  اال   وسامش وا   تاالكع  ياا م  ا   ةاالت و اا     ةافياالو تاتامتل ت.اا-18
او اا     ةامتل تا.االش  اال   وساخ  لاس بامم اناالكع  ياااالم سسافيا   ةاالت ا-19
ا ااا2011حوفيا ت اا–سممااهللااحتتل -ت تاالش  اال   وسا ع االت  وا ع االوممناال ا-20

اسئ ساساملةا  متاااألنعتسا تمقتااابإ ت ابخل با ت  ا حم ا تس اب  يوا  س ةاااااااااا
ا ع هللاا ناالمعتسكاال يت ةا.اااااااا

االوممنااال ت تاااالم سسافيا   ةاالشوأتةا  بلةاقلو.اااالش  اال   وسا ع االحم وا ع ا-21
امتألسان.اااا–الش  اال   وسا ع االورا ا ع االوممناال ت تاااالم سسافيااللت تةاالتتلم ةاا-22
ا اااالم سسا2011حوفيا ت اا–سممااهللااحتتل -الش  اال   وسا ع االقتاسا ع اهللااالتتنياا-23

افيا   ةاا  ت ااأل ظوا تمقت.ااااااا
ا ااا2011ااحوفيا ت ا–سممااهللااحتتل –الش  اال   وسا ع االل  لال واه وااله  ابتاا-24

اسئ ساق واالتق   افيااللت تةاا     ةا تمقت.اااااااا
ا ااا ملا و هتافيااا2011حوفيا ت اا–سممااهللااحتتل –ال   افتضلال واه واالح يثياا-25
الم ىا  يوأت ابراس االمتل ةاالتواق ةا.ااااااا
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ا ااا ملال ت تابخل عتا2009حوفيا ت ا–سممااهللااحتتل –الش  ايونساممتاااالح يثيااا-26
امتلتوا .اا–فيالم ىا  ت  ا حتفظةاايتل اااااا
االش  اال   وسافتضلا حم ا واااالكع  يااايتملامتل تا   شتساافيابراس ااألبقت اا-27
اشببناا     ةاالتواق ة.ابالاااا
االش  ا حموااس باممتاتاالكع  ياا  ت تابخل عتافيالم ىا  ت  ا  يتةاالو تاتا.اا-28

ا.ا(1)بغ وهوا ث و....ااااا
ا:ااااالعلماءعليهثناء نماذج من المطلب الثالث: 

مممتندددةا  م دددةافددديااألب دددتطاالت م دددةاا-سممدددااهللااحتدددتل – عددد االل  دددلاال   دددياالشددد  ا ددديالقددد ام
اليددلاسا بسا  دد اذلددكا ثددلا بلسددكاالكثددو االكددتثو افتم ددلا وقتددت ا  قدد  ت ا دد نا  مددتاا رددوااابا و وقددةا

 ددناالشدد وخاباألفتضددلاالددميناح  مددمباا  دد اي يدداااابان هتددواامتلددتاا  مددااااثددوا ددتا ددل االدداا عددتسا
فددياالت ددوااابال دد ا  مددتاا رددواااابا  ددو امدداا شددته وااأل دد  احعلدد  ابثتددتاابذ ددوال قدد  االوا دد ا

ب عنداامديا  دت وا  د م وأنا م د  اا-سممااهللااحتتل ا–الش  ابثتتوهوا   االمع وطةافياال ت  وا
اا  د  ابالم  م ن.ااةادفياخ    وااا

 ددناالتمددتذجا ددنا قددواسا  ددوراالت مددتاافددياالثتددتاا  دد االشدد  اا  دد اذ ددوامتددا اا-هتددت-ب عق رددوا
ا:-حتتل سممااهللاا– ع الل  لا

 اب دتنا1950لداافديا دتةا دتافدياس دتلةاب  ا–حتدتل سممدااهللااا-الشيخ قاسم القيساي قدتساا-1
)بعد الثناء والتحية، ورفا  األيادي باألدعياة  الش  االق  يا نماكاسئ سا مت ةاال  ايةاا     ة

الخيرية فاي تساوية أماورام الدنيوياة واألخروياة، أعاري لولادي العهياه الاذ ب اإلضرياه ال ا ال 
ا.ا(2)(بيل عبدالجليل دام مح وظاا وبعناية موًله ملحوظاا آمينالن
ل ترحااا-سممااهللااحتتل – ع االل  لاالمتا تحاالش  االشيخ محمد الخضر الشنقيطي  قتسا-2

ا.(3))انه رجل فا ل( متلح ي االتعوتاالشوأف:
كاا  يحباه :)ا–سممدااهللااحتدتل –(4)الشيخ أمجد اله اوي م تي العاراق ورياير رابطاة العاراق -3

ا.ااااااا(5)ا(كثيرا ، ولقربه منه اا  يلقبه باألفندي
                                                 

ا.ا116-115اابا:اا110-109م ت ا تلوااألنعتس:اا(ايتظو:(1
اب تامت هت.ا118المر سانه اا:ايتظو:اا(2)

اب تامت هت.101م ت ا تلوااألنعتس:ا(ايتظو:ا3)
هواالت  ةاالش  ا  ل ا نا حم ا ت  االلهتبتا) ه دياالتدوا (اابلد ا عغد ااابنشدعا  دتاب خدماالت دوا دنا كدت وا(ا(4

ا.ا146 (اايتظو:احو م اافيا  س ةاا  ت ا  وامت هة:1387  متاامغ اااا)حوفيا
اب تامت هت.ااااااا118م ت ا تلوااألنعتس:ا(ايتظو:ا(5
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سئدد ساالمل ددساالت مدديافدديامغدد ااااا-سممددااهللااحتددتل –نعتااه الشاايخ  اابحي خلياال الهيتااي ا-4
إنااااه بقيااااة علماااااء )قددددتئ :اافددددياالحهددددلاال ددددع  تيفددددياالو ددددتاتاابسئدددد ساللتددددةاال و  ددددةاا  دددد   ة

ا.اا(1)(السلف
:افقدد ا قت ددتاالوامل ددتنامهدد احع  ت ددتالدداااا لق ددتاف ددااالت يدد ا ددناواألنبااار رابطااة علماااء العااراقا-5

الك مت اباأل تتساال يا  تا امممتنةاالش  االت م ةاالمو وقةابذّ دو اممدرثوااب شد خ االكث دوا دنا
 شته واالت متاابا  و االت ي ا ت وامعنامهق اناا تنافق انتالت واقّلان وأااااب تلمتايتلا  ي داااا

ا تاقتلااالش  ا عحيا تمقت.ااابهماا
ا

 المطلب الراب       
امؤل ات الشيخ عبد الجليل الهيتي رحمه هللا تعالى  

–الش  ا ع االل  دلاال   ديااةلق ا تنتاالقواا ابالك تمةابال عل ااالشغلاالشتغلامتلت عةالل اف   
بهددوايددوىاف ددااخ ددوا دد و ااب م دد ا عددتا اابإمدد ىاال ددعلال ظهددوامم ددتباهللاا ددلاا-حتددتل اسممددااهللا

ا-:فكتنتالاا بلهت افيافتونا ث و ااا ت تاب لاا
ا.ا- خلوط–حه  وا بائلا وس االمب تونا -1
ا.ا- خلوط–حه  وا بائلا وس االق واا-2
ا.- خلوط–شوأف:) تياا    ا   اخمس(االتعوتاالح ي اال وشاس تلةافياا-3
ا.– خلوط–تعوت:)كلا ملاا نا ا الاالالاالر ت ا(االح ي اال وشاس تلةافياا-4
ا.- خلوط-هتامتلل تس ابخ م تامتلح ا(ا االل تس :)ا   اس تلةافيافقاا-5
ا.- خلوط–)للب االل  االث فاافتةاممتاالاي  االتتلواافتا(اس تلةاا-6
ا-حتددددتل اسممددددااهللا–الشدددد  ا عدددد الل  لااف ددددااحتددددتبس.ا– خلددددوط–(2))س ددددتلةافدددديا  ددددواال لوأدددد (ا-7

 لمو ةا نا ممت اال لوأ اا  احلع قت ال تا   ااآليت االقو ن ةاا متاحتتبساف اا عتم ا  مةافيا
ا  و االقو ناابهي:ا

االهو ا  ناالح ي االق  يابالقو ناالكوأو.اااااا-
ا.فواححاال وسا-
ا. عتم افياال متئوافياالقو ناالكوأوا-

                                                 

ا.ااا117يتظوا:االمر سانه اا:ا(ا(1
  تباالخ  ةافيا  واال لوأ ا:ال ش  ا حم ا وااا ثل:ااالعتاا  باال لوأ أقوالاا ي تافياال لوأ حا(2)

االتتنيا.ا
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احت ااال عب.ااا- نوافانلبلاا- ّ  انلبلاا–نلبساالقو نا:ا  ه  اانلبلااا-
ا

 ثاني المبحث ال
 جهوده في الت سير

 واشتمل على مطلبين : 
 المطلب األول: عنايته ضت سير القرآ  ومجاًلت تلك العناية

 في الت سير  منهجهالمطلب الثاني: 
 

 األولطلب الم
 تلك العنايةعنايته ضت سير القرآ  ومجاًلت 

الت دوامشددو اذلدكا  دواال ه د وا ددنا هدواالت دو اال دديايتعغدياللتلدباالت ددواالتتتيدةا  دتاالذا نا ددو ا
:)فعبساالت وامهظا  تباهللااحتتل ابحه ماااب لا تا-سممااهللا–(1)ا نا ع العوا  ت االمت و ااقتسا

ا.(2)يت نا   اف ماافوا با تا(
معهم ددةاهددمااالت ددواافكددتنا دداامتل ه دد واابأتددوااذلددكالقتت ا–حتددتل سممددااهللااا–بلقدد اا  تدد االشدد  اا

فيا  واالهقااباأل وسابالمتل ابالتور دةااب دناا تف اا متا تنامتسافايول اا تتيةاخت ةااف وامتسا
ايل  ا   ا  وحااالت م ةابرتاا تا لداايت دوا دتامعدتااهللاا دناف دوالك تمدا.اب مدتاا دتالل داانظوأدت ا

تافدياحه د واه د واابا د غلامدااخت دةافديا خدوا مدوااافورمدتا  دسار ت داافّ سساال فق اطعقاا م  ت ا
ااب تناالايشغ اا تاا وضااا لاسرمتاحل اايلااااقواا ابح  واالك دتبا يت ا ت با ا ناالمرحا

ا.ااا(3)هللااحتتل افيا يت ا وضا
لنااه مددت االشدد  ا  ه دد واالقددو ناقدد احور ددتا  دد ات سااير القاارآ  ال:ااريم: مجاااًلت عنايااة الشاايخ ض

 وسا ث و ااب م تا لدتال ا  يد  اانظدواال تدوفا لدتال ا  متلداااب دتو ا  دببل تحااالو  ه دةا
ابال يت ةاابأممنال متل تافيااآلحي:اا

                                                 

ا(اهو:ايو اا نا ع اهللاا نا حم ا نا ع االعوااألن ل ياالقوطعياالمتلكياا تمباال م   ااحوفيا1)
ا.8/240هد(.ايتظو:ااأل   :ا463)
 .526(اا ت  ا  تناالت وابف  ا:ا2)

امم علةاال تع واالقو نياال ق  ا(ذا ايو اراساا م و ا ناالت متاابهوا وأااف(3 القولااحتتل :كتنا شغوال 
ا.اااا151يتظو:م ت ا تلوااألنعتس:ا.اا)اَبَرَتتِ اَ مِّكاَبَرَتتِ اَ مَّتِحك(
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ب  تياماا تا تناحه  واالقو ناالكوأوال ىاالش  ا قرواااقر ااالقسم األول: الت سير المباشر: 
 ب عت وااابهمااالق وايق ا ت اافياث ثةا لتال : بل تا

 :ال مااالملتساث فا وسبا: الت سير تدرير: األول مجالال
:ام دد ااّسساالشدد  ا ددتا اال ه دد وافددياالمدد اسساةالتظت  ددفددياالمدد اسسا:اال دد سأساىاألولاا صااورةال

ا.  س تا توا ا   ا تف ال ياحت نا
لل عةاالت وابال   م :ام  ا دتنال شد  اط عدةا ثدواافياالم ل ال سبساال ه  وأةاا:يةالثان صورةال

هددماابااي  قددونا تددااابأت ظمددونا تدد ااألخددماالت ددو االشددو  ةابالتور ددةا تدداااب ددناذلددكا  ددواال ه دد وا
افياال ه  و.ا-سممااهللااحتتل ا– ب  ا  متساالش  االملتساهوا

ال   ددم اقتئمددةاللدد اا ددناالقددو ناالكددوأوايلدد امت ددةايخ ددتسا ددوس ا ت تددةا تنددتاطوأق دداافددياذلددكا نبا
احه  وهتااثوايشوفافياحه  وهتال و.

ا قواساالمه وأناحكم ةاا باا   ساكتاا بارأتا ا  تنااال ت   ا   امتااابق اي مناهماااللوأقة
اابهددوا  ددعاا ددتا(1) ددت االشددتق ليافدديا  تمدداا ضددواااالع ددتن اا دد خااحه دد وا ددناذلددكاحت  قتحدداا  دد 

ا(2)متداا يدت احه د واا دنا دوساالقدو ناالكدوأوا  دوس االهتححدةايمونامحت د ةا   دااافقد ا ّ د ا  د 
ا.ااابغ وهتا(4)بال غت نا(3)بالحأ

م د ااسجاالشدد  ااال ه د وال تت ددة:ابذلدكافدياالملدتلساالت م ددةابال قدتاا االتت دةااالصاورة الثالثاة:
تايه واافياالغتلبا   ا  تنابا  ه  وا يت ا ناالقو ناالكوأواااااحااالت م ةاالتت ة   ااف  تشالقت

لحت ددةاالتددتساللدد ا توف ددااابلكثددو اا ثددلاهددمااالملددتلساهددوا ددنااللددلاااألخ ددوا ددناالقددو ناالكددوأو؛
ا.ا(5)قوااحاافياالر وا 

                                                 

وهللااا–ف دواذلددكاب ُاا(ا ّهد تالل دااال ه دد وا دنا تظمددةاالمدبحمواا  دد  يامممدةاالممو دةااب   ددااخد واالمتظمددةاا(1
اابالثتن دةا دتنا7ل عع نااألبس:ال ت قةاالحم مةا  ناالش  اب   تذاام د ااسسا   داا مدتاحقد  ا نهدتافديا دداا-   و

الشدد  ايه دد حا   ددةاالت مددتاا دد  ب االقددو ناالكددوأوامتدد اان  ددتاا و ددواالحددأا دد ا مدد ا ع ددوا ددناالت مددتااب ددت وا دد خاا
 مةاالممو ةاابذلكا وثد اب  دللاب هدواامتأل دوطةاب دتنا خدوالقدتاامداا دت االشتق ليافيا  تا تئ ةااللا لافيا

ا .اا1974
(ام  ا ّو امتل غ  بابق وا نوا اا ت اِ َواَطاالميناَ ْنَتْمَتاَ َ ْ ِ وْا)ا7(   ا   ان تيةا وس االهتححةاااآلية:2)

ا  متااالتور ة.اا
ْناِفياالتَّتِس(اقتس:اقتسنا  نااآلي  نافياالم شتماالغةاب تت اا)ا27(ا   ا   ا ه  حا وس االحأا ية:(3 َبَ ذِّ

ِاَبَسُ وِلِاالَل االتَّتِس(.اا3بأقر افياقولاافيا وس اال ورة: ية: ا)َبَ َذاٌناِ ْناَّللاَّ
َمتَباِ اَبَ تاِفيااأْلَْسِض(اح)1(ا   ا   ا ه  حا وس اال غت نا ية:4) ِاَ تاِفياال َّ ك واموسا تتنياال  ع حاُيَ عُِّحاّلِلَّ

ايتتيا) عح(ابالم تسف)ي عح(ااباأل و) عح(.ابأقوساهماا تاقتل ااالتوب.ااافتلمتضيا نانتم ةااألفتتساالمتضيا
ا(ابذلكا وث اب  للاب هواامتأل وطةا  ه  وا وس االتروابالترواباله  ابالتتس.ااا(5
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ا:(1)في الت سير التأليف مجال الثاني:ال
(احع غا د اا دهحتح تات سير أوايل سورة المؤمنو  )ااألبل :اافياال ه  وس تل  نا لااالش  افق ا

(احع دددغا ددد اات ساااير أوايااال ساااورة القلااامعتتدددوان:)ف(ابسقدددةا دددناالقلددد االم و دددطاا ّ دددتاالثتن دددةا15)
(ابسقةا دناالقلد االم و دط.اب  همدتا ت دوخ تنا  وا داابرخدطاال ت  د .ابلدوايم دبا12) تا هحتح

اا-ا   ددووهللاا–    مددتا ددتةاالت دد ابلكددنا ددناخدد سالط  دديا  دد ا لمددلا بلهتحددااف مددتايعدد بالدديا
سممدااهللااا– ن تا  عتافديا  ايدةااألسرت ت دت اابال دعبايتدوااللد :ا نا د ايت اال دعل اا تد االشد  ا

لهوم الطالق ال يامتتوان:)س تل اا لان خااي    افيا  ايةااألسرت ت ت ا متايقوسافياحماا-حتتل 
ا(ااوهللاا   و.ااالثالث دفعة بما ًل يس  العالم دفعه

ب  تياماا تا تناال ه  واف االدوايمدنا قردواااقرد اا بل دتااالت سير غير المباشر: الثاني: قسمال
بإنمتاالمقرواااسسالس تاتا ت ا بااسسافيا  وا خوا نا  و االشدوأتةاالكتدااا د    احه د وا

ا يةا با كثواابر تنا تايشملاف  تاابهماايعحياحعتتالحت ةااق  تهتاالحتسا باالمقت .اا
ا ناال ه  وا   ا كثوا نا لتساا ت ت:بأش ملاهمااالق وا

:ام د ايخ دتسا يدت ا ت تدةادروس الوعظ في شهر رمضا  المبارك المجال األول: الت سير أثناء
كريت االر ت ابالل ت اب يت اال ورةاب يت االورتاف قو ا  ه  وهتاب وم تابا  خواجا هواالهوائ ا ت تاا

اأنا يةاحقوأعتافياهمااالموضوفا.اامت تا ت ت.ابأممنامروهتامخمساب شوالاا اق ام وابا
 ت سير اآليات التي ترد في المتو  العلمية التي يقوم بشرحها.   -المجال الثاني

يقو ا  ه  وامتاااآليت ا ثتتاا وماال م وناالت م ةابق اُق  اا–سممااهللااحتتل ا–فق ا تناالش  ا
ا:ا  ث  ااح كاالك باذلكاب نالاامتاا ناحه  واح كااآليت ا

ا وشا  تبا باااا    امإحعتفا   ااألنت ال ش  ا مم ا نا حم االتت انياابر غا  اا يتحااا-1
ا ية.اااااسةا 
 ددوشاسأددتضاالرددتلح ناالم ددم اال ددلاالهددتلح ناللددو اسأددتضاالرددتلح نال ت  ددةا حمدد ا ددناا-2ا

ا  اااهد(اافياثمتنا  لاااابر غ1057  يا نال واه وا نا  ناالر يقياالشتفتياالم وف :)
ا.ا سةابخمساب عتونا يةا يتحاا كثوا نا

ه(افيا سر ا  دلاااا1182  تباالت  الإل ت ا حم ا نال مت  لااأل  واالرتتتنياالم وف :)ا-3
ا.ا يتحاا سةابخم  نا ية  غا  اا

ا

                                                 

الشدد  ا عدد الل  لال ددواه واا.Masagd.Com)(WWWاابالموقدد اااللك وبنددي:131يتظو:م ددت ا ددتلوااألنعددتس:اا(1)
ا.اال   ي
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 :  (1)ت سير سور وآيات خالل خطب الجمعة  -المجال الثالث
 ث ددو اابقهددتا  دد ا لمو ددةاخل ددةا ت ددتاا ددنااابهدديابهوأشدد ملا  دد اخلددبا تعوأددةا لقتهددتاالشدد  

ا:ا  ورهت
االخلعةااألبل :افياحه  وامتاا نا يت ا وس االلمتة.اا
االخلعةاالثتن ة:افياحه  وامتاا نا يت ا وس االملتالة.ا

االخلعةاالثتلثة:افياحه  وامتاا نا يت ا وس االحأ.ا
اب وس االه لاب وس االه  ابالتتس.عتاا ناقرتساال وسا  وس االترواه الخلعةاالوامتة:احه  وا

االخلعةاالخت  ةا:احه  وا يت ا نا وس االلمتةا.ا
االخلعةاال تا ةا:احه  وا يت اال ياحخرصاالم ت  ا.ا

االخلعةاال تمتةا:احه  وا وس االق سا.ا
االخلعةاالثت تةا:احه  وااآليت اال ياحخصا تت كاالحأا.ا

االه ناب يت ابالم موا.االخلعةاال ت تةا:احه  وااآليت اال ياحخصا
ا.ا-فو ونا نموذ ت–الخلعةاالتت و ا:احه  وا يت اال ياحتتبلتااألقوا اال تمقةا

 دد  نتال ددواه وا   ددااال دد  اا–الخلعددةاالحتايددةا شددوا:اف  دد ةااال  ثددتسالاحتددتل ابب ددوباطت  دداا
ا.اا–ا نموذ ت

ال حميوا نا ختله اا.ااالخلعةاالثتن ةا شوا:افياالح ا   اال م كامم تباهللااحتتل ابا
 بغ واذلكا تا  منامرواا ناالخلباال ياحتتبلتاحه  وامتاا يت ا نا  تباهللااحتتل ا.ااا

ا
 طلب الثاني الم

 منهجه في الت سير
طوأقةابام  ااب ت لتا وم اافيا م  ا ثتسااال ه  وأةاابذلكاا-سممااهللااحتتل –لوايت م االش  ا

ا ابحعتين االم  ق نا ال توف ابفق تان  لة ا    اي و اال ي االملتال  اباخ    االم ت م نا    وأت 
اال ه  وااب متا  ت اا تمقت.ابأممنا  تنا   حا ت لااف اامتآلحي:

 منهجه العام:
لوايت م االش  ا ع االل  لا ت لتا وم اافيا م  ا ثتسااال ه  وأةاافق ايق روافياحتتبلااا-1

لآليةا   ا  تناالحمواا م تنتاا با   احح  لا  مةالغوأتاابق اح  وااالحت ةالل االوقو ا ت ا
اب عباهماا ابأح لا اال ه  وابأهرل افي اي  و ل ابق  ا ت تا االم  تعلة ابالهوائ  لس تاا ااآلية

                                                 

ا.237يتظو:ا  ح االخلباالمتعوأةاالملعو ةا   ااآللةاالكتحعةافيا  تب:ام ت ا تلوااألنعتس:ا(1)
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ا ع اا ال توفافيااللوأقةاال ه  وأةاهواحتوفا لتال اال ه  وا ت اا   االتحواالمتا  ت ااف مت
ابحتوفا   وأت االمختطع نااباألمواساال ياي و اف  تاال ه  و.

  ا ناالوايت م ا ت لتا وم اافيا م  ا لتال اال ه  وا ت اااغ وا ناايممناالقوسامعناا-2
 ح   يا قوبااف وايم وا  عتباالتلبساابأت تيا ث واا ع تناالمتت ا ت لااالتت اهوالل االمت أاال

ام غ ةاا امااابأم وا وسا االهق  ةاالم  تعلةا نااآليةاالمتت االتت باال غوتاابق ايع   اباألممت 
االتصا الل ا ايو   ا ت ابأع نا هو امممهبا ت نا افيا وضاالم تئلاباابناال لا  امتسر   خر  ا

اب تتقش  ت.ا
احه  واا   االتقلابالتقلاابألم ا  ناالمعثوسابالو تاالمحموا.يت م افياا-3
اا-4 االش   اهللاا–بض  االقو ناا-سمما اف و افي الا اب  ت ت اال ه  وا افي المت لا ا  مة قت   

منهج قويم في فهم )الكوأواابا تاالتت وافياالقو نامقر اف وا تتن ااب ممت اال خما  تاابهي:ا
ا(1)(نص حكيم

فديا د ت ا د  الدااي د  اللد اممدلاالقدو ناا-سممااهللااحتتل –همااالتعتس اقتل تاالش  ا ع الل  لا
االكوأوابفوب اا   ا م ناالمحت ل.ااا

االقو ناخ واالت و امق وااث ف:اتئ  ابهي:ا نا  و ابأبخما ناهمااالقت   افا
ظددداابف مددداابإح تنددداا  ددد ا:ا ناي دددعطا  ددد ااابهدددواالقدددو ناالكدددوأواابضدددعلِاايمدددونامحهالق ددد ااألبس

ا.االمح م ة م ناالو واا
 عتمثااب وضو تحااب  تئ ااال ياالاُ ّ ا ت تال وقاايا ااهبا:ا ناي  م وافوب ااابفواالق  االثتني

اف واالقو نا    ت.ا
:ا ناي خلاححتاهماااأل لا توفةا  و ااال ياهيااألابا اال ياي  ت نا  تاالمه واالق  االثتل 

ا  وا    تافياف وا   اهللااحتتل .ااااااأَابا
ممددناالو ددوساللدد اف ددوا ددواااهللااحتددتل ا ددنا   دداافدديا  تمددااالتلأددلاف مددتاع ددمااالق ددواا ل متددةايف

 ددح حتاا ددتلمتا ددناال ت دداابال ك ددااابرت دد اا ددناححوأهددت االددلائغ ناابحددعبأ  االمعل دد ناابرمددتا
اياالق وب.ايحق ا قت  اابغتيتحاافياالتهوساابأق واه ايتحااف

 منهجه الت صيلي:
ا ناحه  واالش  ا ع االل  لاا هوافياالغتلبا و االل االتت ةاابإل اا-سممااهللااحتتل ا–ممت

االكوأوا االقو ن ا  تتل و ااألخم الل  ابال  و  ابال و  اا اا س تا اغوضا امتل ت وا االمع  ئ ن الل عة
ب ممت ااافق اموصاالش  ا   ا نايمونا   وبا تاي ق اا    واب تاحااح تت با  ا   وأت ا

                                                 

 هافياف لاقواا االقو ناالكوأوابحه  وا.ا1398(ا حتضو ا لق تالاافيا  واس  تناالمعتسكا(1
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ام ااح واحه  وا افق  ابل ما االقو نيامعقوباطوأ ااب نا لموفا تاالم  ق نا  مت احو لاالمقر 
حو ااالش  ا نا ثتسافياال ه  وايممتتياح مسا   حاحه  واامروس ا ت ةاب ت لااال هر  ياف اا

    االتحوااآلحي:
 تناحه  واال قو ناالكوأواباضحتاا  لاالتعتس ااقوأعتا ناف واالمخدتطع ناامت د اا دناال تق د .اا-1

َ َتْ َتددتاَ ددتاَ َ دد ااأْلَْسِضاِرأَتددة اوضدد حاذلددك:اقددتساالشدد  ا تدد احه دد واالقولددااحتددتل ا:)ل ابهددماانمددوذج
رأتةالد سضابذلدكاالخ عدتساالتدتسااا- عحتناابحتتل –:ا تا نا تا   ااألسضا ت ااهللاا(ا1)َلَ ت(

ااافمددت وا ددناحت دد ا  ددتاااب ددت وا مددساذلددكا ساااالددتتوابالم مددسابالثمددتسابالخ ددو ابالم ددتابق ددل:ا
التعتاافتلقروساالغتتاا نا ت االعشوارأتةاالا حتلةااباللعتسارأتةااسم  ا تلاهللاااللأتةاالخ عت

بسرددتاب نعددتا ددنا ددلاربجا  دد أاهددياا بهدديا ددنا ددت اهللاااباألسضالذاا نددلسا    ددتاالمددتاافددته لا
ارأتةا ي تابهمما.

  ددتناالمتتدد االمددواااااه مت دداا ع ددتنا  ددعتباالتددلبساب تت ددعةاالتددلبساالمددتال ددتا ددنا هم ددةافددياا-2
-1ب ثدتسا  د اذلدكا تد احه د واالقولدااحتدتل افديا ه د حا دوس االمب تدوناابإرالةااالل عتسابال دوهوا

قدتس:اا--)اَقْ اَ ْفَ َحاالمب تدون...لل اقولدا:ُهْواِف َ دتاَختِلدُ بَن(ااقدتس:ا) دنا مدوا دناالخلدتبا11
 دد بتاالتحددلاافددعنلسا   دداايو ددت ااالددومياان ددم ا تدد اب  ددااابّتااكددتنالذاانددلسا  دد اس ددوساهللاا

فممثتددتا ددت ةاف ددوىا تددااافت دد قعلاالقع ددةاافوفدد اي يدداافقددتس:اقاال  ددوارانددتابالاحتقرددتتااب كو تددتابالا
ح تددتااب  لتددتابالاححو تددتااب ثونددتابالاحددبثوا   تددتااباسضا تددتاب سضددتتاقاثددواقددتس:القدد ا نللددتا  ددّيا

ا.(2)ْفَ َحاالمب تون...الل اقولا:اُهْواِف َ تاَختِلُ بَن( شوا يت اا نا قت  نااخلااللتةااثواقو :اَقْ ا َا
لاااه مت امتلغامع عتباالتلبسااح سا  د ا هم دةا توف  دتال مه دوابالتدت واا-سممااهللااحتتل –بهوا

فددياالقددو نامقردد ا توفددةا تتن ددااب ممت دداااب  دد ا  مددااالدد ق  امت ددوانددلبساالقددو ناالكددوأواابهددماا ددتا
القو ناالكوأوافيا  تماا)اس تلةافديا  دواال لوأد (الذاف  دتايهردلاالقدوسايه  اامحثاالموضوفانلبسا

ا(.3نلبساالقو ناا نام  ا  ه ةانلبلاااب ّ  انلبلاااب نوافانلبلااابحت اااأل عتب)افي
اه مت اامتل ح  لاال غوتال مهواا :افق ااه وا ث واا ع تناالمتتنياال غوأةال مهواا االقو ن ةاالمتاا-3

اال غوتالع تناالمهوا اف وايو ااال ح  ل ا ناال  ت ا افيالاساكاالمتت االمواا ا ا نا ثوا  و
ا.لخ  ةاالمتت االتت اابحح ي االمواا

                                                 

ا.ا7 وس االك اا:اا(1)
اااا2/346اابالح ي اسباااالحتكوافيا    س اابقتسا ح حاا  تتا:ا131م ت ا تلوااألنعتس:ايتظو:ا(2)
ا.ااا1/110ب  عتباالتلبسال وام تا:اااا
ا ا1968فيالم ىاخلعاايو االلمتةااا تناذلكا.ا12(ايتظو: خلوطاامتتوان:)اس تلةافيا  واال لوأ (:ا3)
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َرْت(قولااحتتل :)لاافياحه  واا ثتسا   اذلكا تا تاباا ْمُر ُاو ِّ َسْ اقتساسممااهللاا:ا(1)إَِّذا الشَّ )كوُّ
ا اُلهَّت ايتت  اال هت ل امتب ا تضي ا ل وس اباللم اامر غة الإلااس  االهتل ا تا  األنَّ بُ ِاَيوْ ا

اال ت ة( الق ت  ا  ت اذهت  ت ا(2)بالمقروا ايشوف اثو اال . ا تتني االتت امهواا اع تن االمتت  ا  تن ثو
 تاراساال  ت االكوأوافياحقوأوا ق   االعت ابالللااافقتساحتتل الآليت افقتساسممااهللااحتتل :ا
{ا تايو االق ت ةا}سَا اَنْهس   لانهسا ع وس ا ت  ةاممتت اا: تااِه َتٌة{اممتت ا وهونةا حعو ة}ُكلُّ

ااآليت  اه اية اب ن اب لتن ن. ا طهتس ا ن االمم ه ن امخ  انهوساغ و ا ظةاقولاا م هة اهما :
ا.ابا  عتسابإنماسابإنتمةابالو وفالل اهللااحتتل 

 تدديا عددتناالهوائدد اال ددياذ ددواال هوائدد اباألممددت االم دد هتا ا ددنااآليددت :افكث ددواا ددتاحلدد ااسممددااهللاايت
يق ترد تا ددنا د ت ااآليددت اال ددياهدوامردد ااحه د وهتااب ثتلدداا ندداامتد ا ناان  دد ا دناحه دد واال ددوس ا

 بال :اا س دتااللد ا نا دنا دت ا  د االكهدواالايت هد ااهمدتااح  هتاا نااآليدت افتئ ح ناال كوأواذ و
اُيَلدتُف(مشهت ةابالاغ وهتاالقولااحتتل :ا)َ تاِل ظَّتِلِم َناِ ْناَممِا بالثدتني:اال حدميوا دناا(3) و اَباَلاَ ِه   
اا  واضا ناالقو ناب وا ظاابممماابال م  واما.ااا

الايغتاسا تت عةا تالالابأشد واا-سممااهللااحتتل -اه مت اا ع غةاالقو نابإ لترا:افإنتتانل ااا-4
ب ثدتسا  د اذلدكاا نداالد ىالل ااقتئ اال تع واالقو نياابأعد نا متل دةاالدتصاابفتدوناالع غدةاف دااا

 د نااقدةاال تع دوافديااآليدةااب   دوا دوا(4)َفِإَذاااْنَ َ َ ااأْلَْ دُ ُوااْلُحدُوُ (قولااحتتل :ا)احتوضاال ه  و
المظ ددواا- دعحتناابحتدتل اا-م د اابضد اال تع دوامتل دم واالظدتهوا د الا دناالم دمواافقدتس:ا)

ا.ا(5)لل اب ه تامتلحو ة....(فإذااان  ختاال موناذسأتةاا: وض االم موام  الوايقل
َبَ دتاِل ظَّدتِلِم َناِ دْنافدياقولدااحتتل :)فياا  تمتساالقدو ناالكدوأوال  دواالظدتهوا د الا دناا ضدمتسابا

ببضدد االمظ ددوا وضدد االم ددمو؛ال  اللددةا  دد ا نا  م ددواا:)ا-سممددااهللااحتددتل -قددتسا(6)(َ ْنَرددتس ا
ا.(7)( عبا اختل واالتتساابانقلتفاالترو ا ت وافياااساالعواس

                                                 

ا.1( وس اال كوأو:ا ية:(1
اال كوأوافيا ل  ااالم للامتأل وطة.(حه  واال وس ا(2
 .ا3( وس ايونسا:3(
ا.ااا5 وس اال ورةا:ا(ا4)
ا ا1971 حتضو الاافيا  واس  تناالمعتسكا ت ا.اا8يتظو: خلوطاامتتوان:)اس تلةافيا  واال لوأ (:اا5))

ا  ل ةاب هوغةامتأل وطة.ااااااا
 .اا192(ا وس ا سا موانا:ا6)

افيالم ىال تمتحااألم اال تئ  نا نا.ابحك وا ت تا10(ايتظو: خلوطاامتتوان:)اس تلةافيا  واال لوأ (:ا(7
ا ا.1970 تت ااآليةااا تناذلكا ت ااااا
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الايخدددوضافدددياالم شدددتماالالاح م حدددتاابرقددد ساالحت دددةاابسرمدددتايمدددوناال دددعباف ددداا نددداايلددد ا ناا-5
ال د اا قدوب.اب ثدتسااال توضال م شتمااق ايوق االم  ق نافياال عساباال  عتا.ابهواف دااللد ا دت أ

مو ا نامدوب االمتلدواال ديا د ئتامتدااهيا)س:افواححاال واافيا-سممااهللاا-   اذلكااقولا
بأظ دوا دناذلدكا نداا(1)  واممدواااا  دت( اال وسا  تاحح يت ال ممم  نابحتع  ت ال مر ق ن(اابقتس:ا)هللاا

يم لابأظ وا دناذلدكا نداايم دلاللد اقدوسا م دوساالمه دوأنافدياح دمت تاال حد تال مشدو  نا  د ا
 ناهمااالقو نا تلسا   تناالتوبااب بلهةا  متحاا نااألمو اال يايبلهونا ت تا  م وااب  اذلكا

مشواابفدياذلدكاايتللبنا ناا ح تناممث ااافقت اهمااال  ا تطتتا   ا وناالقو نال سا نا ت 
ا ي تاحثع  تال مب ت ناابإ  تساال حلةال وا   ا  بهو.ا

 لمحالل االلمتمتاابنعاا   ا نا   االقل افديا ث داا  د وااألناا-سممااهللااحتتل –ب  اذلكافإناا
 تاذ واا دنا تتد ا  د هتاا دناهدمااالحدوب اهدوا مدتاي مدحالل دااالدتصاالاحردوأحتاابأعقد االقدوسا

ألمو اال لتئ ةا متااخ صاهللااحتتل امت ماااف ايتعغيال مه وا نايمهباماااأل  واف اا ناهمااا
الدمهناللدد ا ن دتا ددناالمت دو اقلتددتابأق تدتاابإنمددتاهدديا دناضددمنا يدت االقددو ناالكدوأواالم حدد ىامددااا
بالددمتايقددو االدد  ا  دد ا ددحةاالو ددتلةااب ددحةاطوأدد االمردد ق نامددا.ابهددمااهددوا ددمهبا م ددوسا

اال  اااوهللاا   و.اا
اه مت ددداافدددياحه ددد واامتلق دددتيتاال وروأدددةاابا  ددد شااال  مدددت ياابذلدددكامدددتل و  لا ث دددواا  ددد اا-6

اآليددت اال ددياحتددتلأااالخدد  ال اال دد و  ةااباالنحوافددت ااال  مت  ددةاابال ور ددةاالقو ن ددةال تهددوساابالا
باقتدددتاقتئمددتاا بامت ددةا ل مت دددةاحدد  واللددد اا-سممدددااهللااحتددتل – دد متااآليددت ابال دددوساال دديايلدد ا

حه د وااألبائدلا دوس االمب تدوناابحه د وا يدت االو دتيتاالتشدوا دنا دوس ا  تن دتااب ثدتسا  د اذلدك:ا
ا- ددنا  ددتواااا عدد اهللا(ا ددنا ددوس ااألنتددت اال ددياقددتسا ت ددتا153-151اآليددت :ا)ااألنتددت اابهددي

-ا-ال ديا    دتاخدتحوا حمد ا:اقا نا واا نايتظواللد االردح هةا-ُقدْلاف  قدو اهدماااآليدت اا(:
َ اَسرُُّكدْواَ َ دْ ُكْوا........اَلَت َُّكددْواَحْتِقُ دوَن( سممدداا–بنظدو ااألهم   دتافقدد اقدت االشد  اا(2)َحَتدتَلْوااَ ْحدُلاَ دتاَمددوَّ

ا  ه  وهتا   ا ملاخلبا تهوا اابق احتتبل تا ناالتوامياال تل ةا:اا-هللااحتتل 
ااال و.اااال  م ةا  ما عبا- 

احتوأفاالو  ة.اا-ب
فديام ددت االهدواابالمل مدد اابابسهدتافددياحم دتكااأل ددةااالو دتيتاالتشددو  دتنا هم ددةااألخدما  ددمااا-جا

                                                 

ايتظوا:اس تلةا   االش  اممتت عةاحه  واال وس ا ا.ا  ل ةامتأل وطةا.ااااا((1
ا(ابقتسا تاا:3070يتظو:ا تناال و متا:ا  تباال ه  وااامتبا وس ااألنتت ا:ام ي اسقوا:)ا2))

ا.ا)م ي ام تغوأب(
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ا.ااا(1)ابقوح تابسق  تاابر تنااألممت ابا س تاا ابالهوائ االم  هتا ا ناهماااآليت االث ف
ا   اذلك:ا قواساالمه وأنااب نااأل ث ةال ت   ا   اا-7

  د ا قدواساات د  س اا– ببااا    امإحعتفا   ااألندت ا–فيا  تباحت  قتاب   الاق افاااًلستدراك
بذلدددكا تدد احه ددد واالقولدددااا) س(االلت ددد ةاب) س(االت  يددةادمتددااالمه دددوأنايوضددحا دددوبطاالتمددلا ددد

قدددتس:اذ دددواالمه دددوبنا ن دددتا(2)(اْلُمْوَ دددُ ونَاَباْضدددِوْباَلُ دددْواَ دددَث  اَ ْ دددَحتَبااْلَقْوَأدددِةاِلْذاَ تَاَهدددتاحتدددتل :ا)
:ا) س(ال ت د االدمهتيايتتدي:ا عن دتاقوأدةا توبفدةاابلكدناهدمااالقدوساقدتئ  اااثواحتقدباذلدكا(3)لنلتك ة

فدعنوافاالت د اضت اااثواقتئلا:االموااامتلقوأةاهتت:اقوأةاغ وا ت تةاابحكونا سال لتس.اثدواقدتس:ا)
 وبطاح خلا   ا لانوف:افإذاااخ تا   االتكدو ا ت   دتاث ثة:اذ وتابذهتيابم وستاابل متا

ح سا   افواا ت ن................ااب  ت:ا سااللت  ةاف ياال اخ ةا   انكو احه  ا تتد االلدتسا
ا.اا(4)المحاا ناغ وا ناحه  االت  (

ااخعددوالمع دد  ا حددمب اابال تددوأناف دداتقددتس:)ا ددواا ا وفددوفا  دد ا ن ددألبسا ددوس ا ددواا ا تدد احه دد واابا
ل  هخدد واب ددناال  دد اااالغتيددةاابالمتتدد :اهددماا ددواا ابا دد ةا ددناهللاابس ددولااللدد االددمينا تهدد حوا ددنا

اابلد سا مدتار دوامتدااالمه دوأنا دناالمشو  نام عبانق  والت واهوابإ واسهوا   امتط  و(ا
ا.اا(5)(ا   ا ن تا ترورة؛الت  اس حتنا؛الكونااغ وا  واامتلتكو ا واا ل وابا:)

ا)اا القولااحتتل : احه  وا ا ت  اُهَواب ثتلاا ي ت اَذِلَك اَ اَل ااْلِقَ تَ ِة اَيْوَ  اَب َْهِ  ِ ْو اَ ْنُهَ ُ ْو اَخِ ُوبا الَِّميَن
ا6)(اْلُخْ َواُنااْلُمِع نُا ا نه  وااام  ا تسباا)ا–سممااهللااحتتل –قتساالش  ا(  تاهواالميناخ وبا

فياال ن تاام  ا تنواا ت وافياالتتسااف وايت هتواا ت واالمينا تنواا ت واوا نا هلاالتتسااب ه   
اليتهوا ون واالايل متونا  وابالايو تونالل  و. افخ وان و اا ا  توا اق  ابإنا تنا ه وهو امشياا
ا ه  الاام  ا بل سا متايقوسامتااالمه وأنا نا ن واالحوساالت ن؛األناالحوساالت نالوايمنَّ

ا(7)يقتس:اخ وهو(.
ا

                                                 

ا نظوا لمو ةاخلعاا  وا ااال يا ترالتال يتتا خلوطةاب حهو ةافيا م ع اا ت نت.اا(1)
ا.ا13 وس اي نا:اا((2
ا.ا4/119(النلتك ةا  خه ااال تاااا  يتةا ت  ةا توبفةااايتظو:ا تلواالع  انا(3
ا.ا368ف اامم ااب: ببااا    :اا-سممااهللااحتتل ا–يتظو:ا   االش  اا((4
ا.ااااا هواا   ااأل وطةايتظوا:احت   االش  افيالم ىا بسا ا حتضواحااال يايقو امإلقتئ تافياالم ل ا(5)ا
ا.ا15 وس االل وا:ا(6)
ا.ااااا هواا   ااأل وطةايتظوا:احت   االش  افيالم ىا بسا ا حتضواحااال يايقو امإلقتئ تافياالم ل (7)
ا
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 الخاتمة
ب  وااافدياال سا دت اا–حتتل اسممااهللا–ن تيةاهماااللولةاالت م ةافيام ت االش  ا ع الل  لافيا

ا:بهيا تآلحياالقو ن ةا ذ وا  خصان تئأاالعح 
ل  ت دد وابحهوغداالددااح دكاالمدد  االلوأ دةاال ددياا-سممددااهللااحتدتل - عدد االل  دلالنا  دوساالشد  اا-1

افدياال قدتاا االتت دةاا باراا ا   انرااقدوناابمو داا  د اال وا دلا د اا لتدتسابنهت دوا دواا 
 نا  ظوااأل عتباال ديا ب د  اال  دكاالممتندةاالتتل دةافدياق دوباالتدتسااب ت د  وا تنتامتل عل ااا

يحو ددونا  دد ااسب ددااب توفددةا ساااااف قدد اذافا دد  اابا دد  واا ددماااب  ددعحا ددنا  ددورا  مدددتاا
ا روا.ااا

د ت ت  دا-تل سممدااهللااحتد- عد االل  دلالق ا تناالش  اا-2 تامدااسغدوا د  اا د  تساتامتل ه د واب ولت 
  و االتور ةابغ وهتااب عباذلكايتواامشملا  ت يالل االح ي ابااالش وحاامتلهقااباذلكا تااانظو ا

   اخوبجامتاا بلهت احه  واا يت ام تحاااب س وا ناحكدوناهدمااال سا دةا دتهمتافديال دواراهدماا
امتل ه  واب  و االقو ن.احتتل اااللتنباالم وا نا  واالش  اسممااهللا

ت ا نااآليت ا دنااابإنمتافّ وامت القو نا ت   اا-سممااهللااحتتل –لوايه واالش  ا ع الل  لاا-3
اخ سا وا ظاابخلعااالمتعوأةا.ا

لددوايمددناحه دد واا  دد اطوأقددةابامدد  ااب ددعباذلددكااخدد   اطع تددةاالدد سبسااال ددياهدديا  ددلاا-4
ا واافه وا ناالمرحاا عت و ااب   ا   امتااال هت  و.اال ه  واابالهسةاالم  ق ةال  ه 

ا م االش  افياحه  واا  ناال ه  واالمعثوسابر ناال ه  وامتلو تاالمحمواا.ااا-5
 خرددد ةا  م دددل افدددياحتدددتبسا  دددتئلاال ه ددد واااي مثدددلاذلدددكا دددناا–سممدددااهللااحتدددتل اا–ل شددد  اا-6

اخ ساحو    تابحت    تا.اااا
طتلدباالت دوابأثدوتاثقتف دااابانا خرد ةاكدوّاالعحوفاالت م دةا دنا  ظدوا دتايُا ثلاهماالنا  تمةاا-7

بألأ ا  مااابأردقلاذهتدااابأقدوااا  د االردعواباللد افدياط دباالت دوااب دناهدمااالمتل د ا ا دوا
نه دديابإخددوانياط عددةاالت ددوا نايتددواباا نه دد وا  دد االك تمددةابال ددعل اابالعحدد اب ناالايردد هوا ددنا

اتا تناذلكاالشتغل.اي اتغلا  متا تناذلكاالشياااب ذلكا ياابالايشغ  وا تاا 
 وأخيراا  

ْد َعْيباا َفُسدَّ اْلَخَلاَل َجلَّ َمْن ًَل َعْيَب فِّيهِّ َوَعالَ   إِّْ  َتجِّ
  دتساهللاالعح ابخ ت دتاب تاحق  اهوا هوان تئأاالعحد االعدتسر اابهتدتكاغ وهدتاحظ دوال مل د ا  د اا

رد وتااب نايلتدلاهدمااالعحد اختلردتالو دااالكدوأوااحتتل ا نايغهدوالدياخلدعتاابأ لدتبرا دناحق
افيا  لانام تتحيااب خواا وانتا ناالحم الاسباالتتلم ن.االت ااب ناي
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 المصادر والمراج 
امت االقو ناالكوأو.

العتتنااا-  وب ا–العوهتنافيا  و االقو ن:الإل ت ا  ساال ينااللس شي:اااساالك باالت م ةاا-1
اهد.ا1408اا1طااااا

احعسأ ا  متاامغ ااافياالقوناالوام اال لوت:ايونساالش  ال واه واال ت وائياا لعتةااألبقت ااا-2
اهد.ا1402مغ اااا-اااا
اال توأهت :الت يا نا حم االلو تنيااضعلاابف و اا حم ا نا ع االحم واالقتضياااا-3

اهد.ا1411ا1لعتتناااط-  وب ا–ااساالك تباالمروتااالقتهو ااااساالك تباال عتتنياااااا
ام ت ا تلوااألنعتساالش  ا ع الل  لال واه واال   ياامق و:امت  ا تكواالتتنياا لعتةاا-4

ا .1988اا1القعسااطاااا
ا ت  ا  تناالت وابف  ااب تايتعغيافياسباي اابمم ااأل نا ع االعوااححق  ا  ياا-5

اهد.ا1414ا-1المم كةاالمغور ةااطا- ورأ األ عتساالله وتااااساا نااللورتال تشوابالااااا
ا  ددد  امإحعدددتفا ددد  ااألندددت :ال شددد  ا ممددد ا دددنا حمددد اا  دددت االتتددد انياا لعتدددةاالت دددواااا دددباا-6

ا .1957
احونس.ااا–ااسا حتوناا-2 تناال و متالمحم ا    اااححق  ا:ا مم ا حم ا تكواااطا-7
اه1409اا2ا ش ااطا– وشاالقوا  االهق  ة:ال ش  ا مم ا نا حم االلسقتااااساالق واا-8
االوبضاالمتلتسافياخعوااألقلتسا:ا حم ا نا ع المتتواالحم وتاااححق  :الم تنا عتسااااا-9

ا .ااااا1980اا2ااطا-  وب اا-اا ب  ةانت وال ثقتفةااااا
اهد.ا1414-ا3اساالق وااا ش ااطاالقوا  االهق  ة:الت يا مم االت بتاااا-10
اه(:ا1400ا-ه459  س ةا  يامت هةاالتتمتناحعسأ ابحوا وا  وخ تاب  س   تا)ا-11
االتوا .ااا–ل شت وابل  ااأل ظميااااسا فت ا ور ةااااا
اهد.ا1989 خ تساالرحتش:ا حم ا نا  واممواالوارتاا م عةالعتتناا  وب اا-12
اكوا  وا ع هللاا حم ا نا ع اهللااالت  ت وستااححق  :االم   سكا   االرح ح ن:ال حتا-13

اهد.1411ا1  وب ااطا-لعتتناا– رله ا لتااااساالك باالت م ةاااااااا
ا وا  اا ط فافيا  متاااأل متةابالعقتفالرهياال ينا نا ع االمب ناالعغ ااتااااساااا-14

اهد1373اا1لم تااالك باالتور ةااطاااااا
اهد.1377مم :ا  حق  اب وش:ا مم ا حم ا تكوااااساالمتتس اااممرو  ت اا  ت ا ا-15
ا تتلوا  وساالهقاا ت ا هلاال تةاباللمت ة:المحم ا نام  ناالل لانيااااساا نااللورتااا-16
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اهد.ا1416ااا1ال توايةاااطاا–ال  ت ااااااااا
ا  وب ا.اااا- تلواالع  انا:ايتقو االحموتاااااسا تاسا-17
اي ساال غة:األ نافتسساا  حق  ابضعط:ا ع اال   ا حم اهتسبنااااسا تلوا قتا-18

اهد.اااا1411ا-1  وب ااط-الل لااااااا
اااااا2المتلواالكع و:األ ياالقت وا   متنا نا مم االلعوانياا م عةاالت و ابالحموااطا-19ا

اهد.1406ااااااا
امغ اا.اااا–اا لعتةا  ت ا1ه تافيالطتسهتاالح ي ابالق يوااس تااالخل باال   يااطا-20
ا
ا


