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 برنامج هالل فاطمية أستراليا

 

لجنة ثقافية إعالمية أسترالية تهتم بتقديمدم ى و وبدرامد   

ومقترحات إلحياء الخطاب والمعاىف التي تتدلدب بداللديمدقدة 

الشهيية فاطمة الزهراء عليها السالم والتعرمد  بدهدا مدن 

خالل حراك مدوسدمدي تدندا عدندوانس  الدمدوسدم الد داطدمدي  

إلدى  -وبالتعاون مع من ممدندن الدتدعداون مدعدهدم  -مسعى 

تدندقديدل  دمدلدة مدن ا هدياف فدي طدلديددعدتدهدا مدا وى  فددي 
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 اإلخراج ال ني س الشيخ مهيي منلوىي

http://helalfatimaitaustralia.com/ 

 * للتواصل مع البرنامج:

  hilal_fatimiat_australiaانستغرام: /  HFAUSR@ :تويتر/ برنامج هالل فاطمية استراليا الفيس بوك: 

 * أرقام الهواتف للتواصل: 

    69249014462/  . منمي حما ةس  69269110296/ ا ستاذ حامي الجا ىس  69291161416الناج قاسم شانيس 

  69244412114/ ا ستاذ أبو أحمي الننانيس   69261611911الناج أبو ىقيةس 
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 مدخل فاطمي:

مي  هيهير جيمياول اعول نيريييل لكيرل اليوليي  22في اليييوم 

المهاجر القاسم ب  اإلمام الكاظم عليه السالم والثرية بالكثيير 

 م  الربر والدروس، 

لذا قررنا في هذه السلسيلية اليةياصية بييجبيرنياميج هيالل فياطيمييية 

أستراليا( الذي هو نشاط طموح في الرفيد اليميريرفيي ليليقي ييية 

الفاطمية والمناسبات التي تيتيةيليليهيا اليفيتيرم اليتيي ييتيم  حيييا  

جالموسيم اليفياطيميي( بشيكيل سينيوي خيالليهيا، ـيمي   صيداره لي

جسلسلة( تحتوي على جأبحاث مريرفييية( تيةيتيؤل الير يية حيول كيل 

مناسبة م  مناسبات تلك الحقبة الؤمنية بحيث يةيتي ير اليطيريي  

على القارئ في مررفة أساسيات ما ينبغي مررفته، تيةي ييي  

 حلقتي  لمواكبة هذه المناسبة، وهذه  حداها..

 والله ولي التوفي  والسداو..

 

 مدير تحرير السلسلة باللغة الرربية

 برنامج هالل فاطمية أستراليا

 3صفحة 
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 4صفحة 

 كاتب المقالس

 ا ول

إطالع  الشيخ عبيالواحي المظ رإ عالم فقيه وأ مب شاعر ومؤىخ وباحث وكان على 

واسع في سيرة أهب البيا  عليهم السالم  وقي اعتمي عليه خطباء المنبر النسيني 

 في ىواماته وكان له شعر في االئمة وأهب البيا سالم الله عليهم

هد وتوفى في السابع عشر من شهر  ما و 9196ولي في شهر منرم النرام عام 

 .1/46م/9101هد الموافل ليوم 9111الثانية 

نشأ في النج  ا شرف وبها  ىس ليو ا عالم ا ص هاني والنائيني والعراقي 

 والجواهري والمازنيىاني وكاش  الغطاءإ ونال المراتب العالية..

له العيمي من المؤل ات في التاىمخ االسالمي والر ال وعلوم القران والنيمث 

 والعقائيإ ومن بين مؤل اتهس

 االمالي المنتخبة في العترة المنتجية في ثالثة ا زاء  و  أعالم النهضة النسينية 

ا زاء  و  إعجاز القران فيما اكتش ه العلم النيمث  و  االساليب الخالبة في  6في 

الر  على ابن حزم في ت ضيب اللنابة على القرابة  و  بطب العلقمي العباس بن 

ثالثة مجليات  و  البطب االسيي حبيب بن مظاهر  و  البشرو ببعثة  -أمير المؤمنين 

منمي  و  تقرمرات االمام النائيني  و  تقرمض كتاب العقو  اليىمة في مراثي العترة 

النبومة  للشيخ باقر الخ ا ي   و  حياة النبي الوال ةإ االسراءإ البعثة  و   موان 

شعر  و  ى ال العقيية في االسالم/خالي بن سعيي بن العاص االموي  و  ىسالة ى  

الناكب عن فضيلة المواكب  و  س ير النسين مسلم بن عقيب  و  سلمان المنميي 

سابل العجم  و  السياسة العلومة في قيا ة مالك = شرح عهي االمام علي عليه 

السالم لمالك االشتر  و  سيية النسوان سنينة بنا النسين  و  شبيه الرسول علي 

بن النسين ا كبر  و  فاىس ذي الخماى مالك بن نومرة  و  قائي القوات مالك االشتر  

و  كش  المستوى في أبطال العقائي الباطلة  و  الميزان 

النا ح في الر ال  و  المستيىك على مقاتب الطالبيين  

و  المنقذ والنب لمسائب اليمن  و  نزهة االبلاى في 

 اال ب  و  وفاة النبي   و  وفاة امير المؤمنين .
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 5صفحة 

 الموقع الذي أخذ منه المقالس

 المقالة الثانية

 خالصة ا  لة على إممان عبيالمطلب

 من موقع

httpس//kingoflinks.net/index.htm 
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 نبذة عن عبيالمطلب

 من كتاب بطب العلقمي للشيخ عبيالواحي المظ ر

 

 عبي المطلب بن هاشمس

إنك ال تيىي ما عبي المطلب؟ هو لباب المجيإ ومنض السؤ  إ وتاج العروبةإ وفدخدر 

 العاىبة.

عبي المطلب ملك الجزمرة العربية وسلطان العينانية القنطانية عداهدلدهدا الدعدظديدم 

وزعيمها القيمر سما به همدتده الدعدبدلديدا وشديدمدتده الشدمداء إلدى اىتدقداء الدمدرتدبدة 

السامية والرقي إلى اليى ة العالية وتم له ال خر بثالثته التي ال منازع فيدهداس كدرم 

ا صب ومجي ا ىومة وعزة الن س وحسن السجاما وفخر الساللة والدعدتدرة فدجن ى دال 

منتظم في سلسلة آبائه هاشم فقلدي فدندعدب فدالدندضدر فدمدضدر فدمدعدي فدعديندان 

فجسماعيب ذبيح الله فجبراهيم خليب الله وفي سلسدلدتده السداللدة الدندامديدة مدندمدي 

ىسول الله  ص  فعلي وصي ىسول الله فالنسنان سبطا هدذ  ا مدةإ فدمدهديمدهداإ 

 .6  تداىمدخ الدعدربس ص4.   9/904  تداىمدخ الدخدمديدس 9فالطياىإ فسيي الشدهدياءإ وفدي 

  سلسلة ص اته سيا ة البطناء فسقامة الناجإ فأطعام طير السماء والوحد  61  

وميعى بال ياض وذي النوضين ومن سجي له ال يبإ ونلر بدا بدابديدبإ وأسدتدسدقدي 

 به الغمامإ فذاك أعدظدم ى دب قدامدا عدنده الدندرائدر وأ دب شدخدئ ولديتده الدعدقدائدب.

حرىنا له تر مة كنتاب  امعة لعدامدة صد داتده  «السياسية العلومة»وننن في كتابنا 

ومزاما  النرممة وال نوى  إل اليسير مراعاة لهذا النتاب المتبنى عدلدى االمدجداز فدي 

  ب عناومنه.

 س وأنتقلا السقامة والرفا ة والرماسة إلدى عدبدي 4قال الماىو ي في أعالم النبوة 

المطلب وأخذ نوفب عهيا من ا كاسرة بالعراق وصاىت ىحلته إلديدهداإ عدبدي الدمدطدلدب 

عهيا من ملوك الشام وأقبال حمير في اليدمدن وصداىت ىحدلدتده إلديدهداإ وحد در عدبدي 

المطلب حين قوو وأشتي زمزم وأخرج منها ما كان ألدقدا  فديدهدا عدامدر بدن الدنداى  

الجرهمي من غزالي النعبة وحنر الركن فضرب الغزالين ص ائح ذهب على الدندعدبدة 

ووضع النجر في الركن وصاى عبي المطلب سيياعظديدم الدقديىإ مدطداع ا مدرإ ندجديدب 

النسبإ حتى مر به أعرابي وهو  الس في النجر وحوله بدندو  كدا سديإ فدقدالس إذا 

أحب الله أنشأ  ولة خلل لها أمثال هؤالءإ فأنشأ لهم بالنبوة  ولة خلي بهدا ذكدرم 

وىفع بها ذكرهم حتى سا وا ا نام وصاىوا ا عالم وصاى كب مدن قدرب إلدى ىسدول 

 الله  ص  من آبائه أعدظدم ىمداسدة وتدندوهدا وأكدثدر فضدال وتدألدهداإ إلدى آخدر مدا ذكدر.

 ومن لوازم النعمة الناملة وباالخئ الشرف العظيم والملك الجسيم حلول 

 6صفحة 
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النسي والبغي مدن الدعدا دزمدن عدن نديدب تدلدك الدمدرتدبدة السدامديدة والسداقدطديدن عدن 

 ى ةاالعتباى بالنسبة إلى ذلك المنسو  وإن كانوا باإلضافة إلى من عيا  أنيب عني 

أن سهمإ وفيما مختل  في أذهانهمإ وأكثر ما مقع حسي الندعدمدة وتدمدندي زوالدهدا 

ممن ميعي إنه شرمك في النسب وقرمب في المنتمى فال تليى المندافسدة غدالدبدا 

إال من ذوي الرحم والوشيجة القرمبة وبسبب ذلك عجزهم عن منافدةدة الدمدندسدو  

وإعيا هم عن اللنوق بهإ وكب من عجز عن تنليب منرمة كانا في غديدر  وضدعد  

عن مقاومته والتش ي منه  اخله الغيظ والنسي عليه ووسعى حثيثا  اهيا فيما 

 مسؤو .

فقي سمعا ما  رو لهاشم بن عبي مناف في ا عقاب فن س أبو س يان صخر بدن 

 حرب على ىسول الله  ص  شرفه فعا ا  وابغظه وحاىبده فدلدم مدندلدب عدلدى طدائدب

 .916  أعالم النبوةس ص9 
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فدجدي  «عدلديدهدمدا السدالم»وحسي معامة علي بن أبي طالب وابدنده الدندسدن السدبد  

وأ تي في مناوأتهماإ وهذا وإن حلب له الملك الزائب والسطان الد داندي فدقدي  در 

إلى ن سه ومال طومال صرحا بذلك خطبة ح يي  معاومة بن مزمي ووىثها ابدنده مدزمدي 

فجر لن سه ولبني أمية عاى ا بيإ وألبسهم  «عليه السالم»فقتب النسين بن علي 

مالبس الخزي والمقا المؤبيإ وهذا كما قال الشاعر وذكر  النافظ المقرمزي في 

  س9النزاع والتخاصم 

 عدددبدددي شدددمدددس قدددي أضدددرمدددا لدددبدددندددي هددداشدددم نددداىا مشددديدددب مدددندددهدددا الدددولددديدددي

 فددددابددددن حددددرب لددددلددددمددددلددددطدددد ددددى وابددددن هددددنددددي لددددعددددلددددي ولددددلددددنددددسدددديددددن مددددزمددددي

 وى نا في تر مة عبي المطلب منافرة حرب بن أمية له مطولة نوى ها هنا مختلدرة.

  عن ى ب من كنانة وى دب مدن أهدب الدرقدة مدولدى لدبدندي 4ىوو الطبري في تاىمخه 

أسي وكان عالماإ قاالس تنافر عبي المطلب وحدرب بدن أمديدة إلدى الدندجداشدي احدبدشدي 

فأبى أن من ر بينهما فجعال بينهما ن يب بن عبي العدزو ابدن ىمداح بدن عدبدي الدلده بدن 

قرط ابن ىزاح بن عيي بن كعبإ فقال لنربس ما أبا عمرو! أتنافر ى ال هو أطدول مدندك 

قامةإ وأعظم منك ص ياإ وأطول منك مذوا اإ فدند در  عدلديدهإ فدقدال حدربس إن مدن 

 انددددددددتددددددددنددددددددا  الددددددددزمددددددددان أن  ددددددددعددددددددلددددددددندددددددداك حددددددددنددددددددمدددددددداإ إنددددددددتددددددددهددددددددى.

فجنهم مستيلون بعدظدم  «أعظم منك هامة»وهذ  ص ات و يها العيويس قولهس 

  .1إلدددددهدددددامدددددة عدددددلدددددى السددددديدددددا ة وقدددددي صدددددرح بدددددذلدددددك كدددددالم الدددددعدددددرب 

إشاة إلى شجاعة عبي المطلب وحبن حرب وذلدك أن حدرب  «اقب منك المة»وقولهس 

لجبنه منتاط لن سه في استنمال العية النربية باالكثاىمن االالت المستعمدلدة فدي 

 وقامة الن س في ذلك العلر ننو اليىع والمجن واليىقة وما شاكلها لينافظ 

 7صفحة 
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 عددلددى حدديدداتدده وهددذ  تسددمددى المددة الددنددربإ وعددبددي الددمددطددلددب لددمددا كددان شددجدداعددا

 .949  تدددددداىمددددددخ الددددددطددددددبددددددري ص/4.   01  الددددددنددددددزاع والددددددتددددددخدددددداصددددددمس ص9  

س فدندبدر 124   اللة عظم الهامة على السيا ة في ذمب تذكرة  او  االنطاكدي ص1  

 الرأس تيبير وعقب وشجاعة.

في  ملة قلة عن إبراهيم بن هدانديس ومدن  9/14قال الجاحظ في البيان والتبيين 

تمام آلة السؤ   أن منون السيي ثقيب السمعإ عظيم الرأسإ ولذلك قال ابن سدندان 

النييىي لراشي بن سلمة الهذليس ما اإد بعظيم الرأس وال ثدقديديدب السدمدع فدتدندون 

 سدددددددددديدددددددددديةإ وال بددددددددددأ سددددددددددح الددددددددددر ددددددددددب فددددددددددتددددددددددنددددددددددون فدددددددددداىسددددددددددا.

 09  

مقيما ال مرو لذلك االستلةام حيثية فهو مقيم على النرب غير مدندتدر  بدمدا القدا  

من االهوال وا خطاى في المعاىكإ وال مبال بمقابلة النتوف عدندي مدندازلدة ا قدران 

فهو ال مستعي بأكثر من سالح اليفاعس السي  والقناةإ فنانا عيته للدندرب أقدب مدن 

 عية الجبان.

 س ىأو هاشم في منامه أن تزوج سدلدمدى بدندا عدمدرو بدن 9قال في تاىمخ الخميس 

زمي بن لبيي بن خياش بن عامر بن غنم بن عديي ابدن الدندجداى فدهدي ندجداىمدة وثدانديدة 

الجيات النبومات وكانا كخيمجة في زمانها لها عقب وحلم فوليت له عبي المطدلدب 

 واسمه شيبة النمي وقي قيب عامرن وفيه نوى ىسول الله  ص .

وفي االكت اءس فولي هاشم بن عبي مناف أىبعة ن ر وخمسة نسوةس عدبدي الدمدطدلدب 

 –واسدمده عدمدرو   –وأبا صي ي  - «عليه السالم»وهو أبو فاطمة أم علي   –وأسي 

 ونضدددددددلدددددددة والشددددددد ددددددداء وخدددددددالدددددددية وصددددددد ددددددديدددددددة وىقددددددديدددددددة وحدددددددمدددددددندددددددة.

وأم عبي المطلب منهم سلمى بدندا عدمدرو الدندجداىمدة وسداق ندبدهدا وقدالس وامدهدا 

عميرة بنا صخر بن الناى  بن ثعلبة بن مازن ابن النجاىإ وأم عميرة سلمى بنا عدبدي 

 االشهب.

 وأم أسي قيلة بنا عمرو بن مالك الخزاعي.

 وأم أبي صي ي وحمنة هني بنا عمرو بن ثعلبة الخزى ية.

 وأم نضلة والش اء أمراة من قضاعة.

 وأم خالية وص ية واقية بنا أبي عيي المازنية.

ثم ساق النالم إلى سبب تسميدة عدبدي الدمدطدلدب ونشدأتده بدالدمديمدندة عدندي أخدوالدهإ 

ومجيء عمه المطلب وخمله إما  إلى منة وكي  تديىج فدي مدياىج الشدرف حدتدى 

إ ومدند دي هدذا «السديداسدة الدعدلدومدة»سا  العربإ كب ذلك قي فرغنا منه في كتابنا 

 المقياى من تر مته هنا.

 

 8صفحة 
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  .4مدديددال مددةإ قددالدده مدديددر عددلددي فددي تدداىمددخ الددعددرب  101وكددانددا وفدداتدده عددام 

  س1ومددددن شدددددعددددر  الددددندددددنددددمددددي قددددولددددده وذكدددددر  فددددي مددددنددددداهدددد  ا لددددبدددداب 

 لدددندددا نددد دددوس لدددنددديدددب الدددمدددجدددي عددداشدددقدددة ولدددو تسدددلدددا أسدددلدددنددداهدددا عدددلدددى ا سدددب

 ال مددنددزل الددمددجددي إال فددي مددنددازلددندددا كددالدددنددوم لدديدددس لدده مددأوو سددوو الددمددقدددب

 .0  تاىمخ العربس ص4.  9/904  تاىمخ الخميس 9 

 .09  مناه  االلبابس ص1 

 04  

__________ 
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 خالصة ا  لة على إممان عبيالمطلب

 من موقع

httpس//kingoflinks.net/index.htm  

 

   4 عي  ا  لة س  

   س اليليب ا ول س أنا النبي ال كذب * أنا ابن عبي المطلب 9  

 الجها  والسير - صنيح البخاىي

 ما ترك النبي  ص  اال بغلته البيضاء وسالحه وأىضا تركها صيقة

   446 ىقم الل نة س   -   1 الجزء س  

قدال س   إ   سد ديدان       عدن   إ    منيدى بدن سدعديدي   س   حيثنا  إ  منمي بن المثنى  س   حيثنا  - 4091

إ   حدنديدن       وليتم موم       أبا عماىة     قال له ى ب س ما  إ   ى     البراء    عن  إ  أبو إسناق    حيثني س

  هدوازن       ولندن ولدى سدرعدان الدنداس فدلدقديدهدم   إ  ص   قال س ال والله ما ولى النبي   

آخدذ بدلدجدامدهدا       وأبدو سد ديدان بدن الدنداى     إ  على بغلته البيدضداء     ص    بالنبب والنبي   

 س مقول   إ  ص  والنبي 

  ابن عبي المطلب    أنا     *  كذب   أنا النبي ال   

 944 التوبة س -اليى المنثوى في الت سير بالمأثوى  - السيوطي

   144 ىقم الل نة س   -   2 الجزء س  

 [ النئ طومب لذا استقطع منه موضع الشاهي ]

عن أنس إ قال س خطب الندبدي  ص  إ  إ وأخرج البيهقي في اليالئب إ وابن عساكر .... -

بن هاشم بن عبي مناف بدن قلدي بدن  فقال س أنا منمي بن عبي الله بن عبي المطلب

كالب بن مرة بن كعب بن لؤي ابن غالب بن فهر بدن مدالدك بدن الدندضدر بدن كدنداندة بدن 

خزممة بن ميىكة بن الياس بن مضر بن نزاى وما افترق النداس فدرقدتديدن إال  دعدلدندي 

في خيرهما فأخر ا من بين أبوو فلم ملبني شيء من عهي الجداهدلديدة وخدر دا 

فدأندا  من نناح ولم أخرج من س اح من لدين آ م حدتدى اندتدهديدا إلدى أبدي وأمدي إ

 خيركم ن سا وخيركم أبا.

 التنليب الموضوعي س

فدأندا خديدركدم  إ وقدولده س أنا منمي بن عبي الله بن عبي المدطدلدب قول النبي  ص  س - 9

 إ هب مقبب عقال بأن مقوم النبي  ص  هذا االنسان المعلوم  ن سا وخيركم أبا

 01صفحة 
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  والمدغدضدوب  الن اى والطاهر وسيي أهب الجنة إ بأن مميح وم تخر بأهله وأ يا    

 عليهم من الله عز و ب إ ومن أهب الناى.

س هب مجوز شرعا وعقال  ابن عبي المطلب      أنا       * كذب أنا النبي ال   قول النبي  ص  س - 4

  عدبديالدمدطدلدب إ وكديد   الدندافدر أن م تخر النبي  ص  في حروبه مع الدند داى بدجدي   

 مناىب الن اى من  هة ومرفع قيىهم ومنانتهم من  هة أخرو.

النبي  ص  ال منطل عن الهوو إ ألم منن معلم النبي  ص  بأن التباهي بدالدند داى  - 1

بالنروب وعنيما تنمي الوطيس إ هو تنبي  لمدعدندومدات الدمدسدلدمديدن إ وتدندمديدس 

 إ مما منول ميزان الغلبة لهم ضي اإلسالم. وتشجيع وىفع معنومات الن اى

  س اليليب الثاني س تقلب النبي  ص  في السا يمن وا ىحام المطدهدرة وا صدالب  4   

 الطيبة

 كتاب الت سير - مجمع الزوائي ومنبع ال وائي - الهيثمي

    قوله تعالى س - 491 س سوىة طسم الشعراء
َ
اِ ِيمن

،
 ِفي الس

َ
ك
َ
ب
ُّ
ل
َ
ق
َ
ت
َ
 { و

   46ىقم الل نة س    -   0الجزء س    

    عن ابن عباس س - 99420
َ
اِ ِيمن

،
 ِفي الس

َ
ك
َ
ب
ُّ
ل
َ
ق
َ
ت
َ
قال س مدن صدلدب  {   491  الشعراء س  و

وى الهمدا ى دال اللدنديدح غديدر  إ ىوا  البزاى والطبراني إ نبي إلى نبي حتى صرت نبيا

 . شبيب بن بشر وهو ثقة

 مجمع الزوائي ومنبع ال وائي - الهيثمي

 باب في كرامة أصله  ص  -كتاب عالمات النبوة 

   492ىقم الل نة س    -   4الجزء س   

    س عن ابن عباس  - 91491
َ
اِ ِيمن

،
 ِفي الس

َ
ك
َ
ب
ُّ
ل
َ
ق
َ
ت
َ
مدن صدلدب    س   قال  {   491  الشعراء س  و

  . وى اله ثقات إ ىوا  البزاى إ نبي إلى نبي حتى صرت نبيا

 كتاب المناقب -نظم المتناثر من النيمث المتواتر  - النتاني

   916 ىقم الل نة س   -   9الجزء س   

 [ النئ طومب لذا استقطع منه موضع الشاهي ]

أن  دمديدع آبدائده عدلديده السدالم  أحا مث أن  ميع آبائه وأمهاته على التوحيي س - 441

وأمهاته كانوا على التوحيي إ لم ميخلهم ك ر وال عيب وال ى دس إ وال شديء مدمدا 

أندهدا  ذكر البا وىي في حاشديدتده عدلدى  دوهدرة الدتدوحديدي -كان عليه أهب الجاهلية 

 بالغة مبلغ التواتر معني المعنوي.
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الخاص للمرقي المطهر بأانشاء الطابل االول وكذلك هناك مشروع لتسقيل اللنن 

اسوة بالعتبة النسينية والعتبة العباسية وقي احيب هذا المشروع للتن يذ وهدنداك 

مشاىمع اخرو من اهمها توسيع اللنن الشرم  وأستدمدالك الدعدقداىات الدمدنديدطدة 

متر منيطه بالمرقي الطاهر االستيعاب اعيا  الزائرمن  46باللنن المطهر على بعي 

والمواكب النسينية الوافية للميمنة المقيسة امدام الدزمداىات والدمدنداسدبدات الدتدي 

 تقام بالمرقي المطهر .

 التنليب الموضوعي س

    قول الله تعالى س - 9
 

س
َ
ج
َ
 ن
َ
ون

ُ
ِرك

م
ش

ُ
م
م
ا ال

َ
م
،
مديل عدلدى أن أبدوي  {   44  الدتدوبدة س  ِإن

النبي  ص  لم منونوا ك اىا  ن النافر نجس إ والنبي  ص  ولدي مدن أىحدام مدطدهدرة 

 وأصالب طيبة.

    قول الله تعالى س - 4
َ
داِ دِيمدن

،
 ِفدي الس

َ
دك
َ
دب
ُّ
دل
َ
ق
َ
ت
َ
مديل عدلدى أن  {   491  الشدعدراء س  و

أبوي النبي  ص  لم منونوا ك اىا  ن الدندافدر مسدجدي للدندم إ فدمدن الدمدسدتدنديدب أن 

 مميح الله بنتابه النرمم السا ي لللنم.

ا ماع الروامات بدأن الدندبدي  ص  ولدي مدن أىحدام طداهدرة وأصدالب طديدبدة إ فدمدن  - 1

المستنيب عقال ونقال بأن هذ  ا ىحام وا صالب المقلو ة بدالدروامدات هدي أصدالب 

 وأىحام الن اى والمشركين.

 كش  الخ اء ومزمب االلباس - العجلوني

 الهمزة مع الناء المهملة -حرف الهمزة 

   66ىقم الل نة س    -   9الجزء س   

 [ النئ طومب لذا استقطع منه موضع الشاهي ]

وممنن الجواب بأن ما في اللنيح كان أوال ثم أحياهما الله تدعدالدى حدتدى  .... - 916

عدلدى أن  آمنا به  ص  معجزة له وخلوصية لهما في ن ع إممانهما به بعي الدمدوت

اللنيح عني الشافعديدة مدن ا قدوال أن أهدب الد دتدرة ندا دون إ وقدي ألد  كدثديدر مدن 

إ مدندهدم الدندافدظ السدخداوي فدأنده قدال  العلماء في إسالمهما شنر الله سعيهم

في المقاصي س وقي كتبا فيه  زءا والذي أىا  الن  عن هدذا اثدبداتدا وند ديدا إ وقدال 

إ وما أحسن قول حافظ الشدام ابدن نداصدر  أخر ه بعضهم بجسنا  ضعي  في اليىى س

 اليمن س

 على فضب وكان به ى وفا * حبا الله النبي مزمي ال ضب

 إلممان به فضال لطي ا * فأحيا أمه وكذا أبا 

 وإن كان النيمث به ضعي ا * فسلم فالقيمم بذا قيمر 
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 فلب فيمن لم مبلغه ا مر من الشرمعة -اإلحنام في أصول ا حنام  - ابن حزم

   69/  66 ىقم الل نة س   -   9الجزء س   

 [ النئ طومب لذا استقطع منه موضع الشاهي ]

حيثنا س أحمي بن منمي بن عبي الله الطلمنني إ ثدندا س ابدن مد درج إ ثدندا س مدندمدي بدن  -

أموب الرقي إ أنبأ س أحمي بن عمرو بن عبي الخالل البزاى إ ثنا س منمي بن المثنى إ ثندا س 

عن ا سو  بن سرمع إ عن الندبدي  معاذ بن هشام اليستوائي إ ثنا س أبو علي قتا ة إ

 ص  إ قال س معرض على الله تباىك وتعالى ا صم الذي ال مسمع شديدةدا إ وا حدمدل 

والهرم إ وى ب مات في ال ترة إ فيقول ا صم س ىب  اء اإلسالم وما أسمع شديدةدا إ 

ومقول ا حمل س ىب  اء اإلسالم وما أعقب شيةا إ ومقول الذي مدات فدي الد دتدرة س 

ىب ما أتاني لك من ىسول إ فيأخدذ مدواثديدقدهدم لديدطديدعدنده إ فديدرسدب الدلده تدعدالدى 

 اليهم س ا خلوا الناى إ فوالذي ن سي بيي  لو  خلوها لنانا عليهم بر ا وسالما.

طالما  دي الدندبدي  ص  وهدو عدبديالدمدطدلدب  ع  كدان مدن أهدب  التنليب الموضوعي س

 في هذا الشان. كثيرة فهم نا ون بناء على ما وى  من أحا مث وىوامات إ ال ترة

   س اليليب الرابع س  عوة خليب الله إبراهيم  ع  في ذىمته 2  

 11 سوىة إبراهيم س -اليى المنثوى في الت سير بالمأثوى  - السيوطي

   21 ىقم الل نة س   -   1 الجزء س  

  [ النئ طومب لذا استقطع منه موضع الشاهي ]

ا    عن مجاهي  ى  فدي قدولده س إ أخرج ابن  رمر .... -
َ
دذ
َ
دبم ه

َ
دع
م
 ا 

ْ
ب
َ
 ى

ُ
اِهديدم

َ
در
م
داَل ِإب

َ
 ق
م
ِإذ
َ
و

 
َ
ام

َ
ن
م
ص
َ م
 ا 

َ
ي
ُ
ب
م
ع
،
ن ن

َ
 أ
،
ِني

َ
ب
َ
ِني و

م
ب
ُ
ن
م
ا 
َ
ا و

ً
 آِمن

َ
ي
َ
ل
َ
ب
م
قدال س فداسدتدجداب الدلده  {   11  ابراهديدم س  ال

إ  تعالى إلبراهيم  ع   عوته في ولي  إ فلم معبي أحي من ولي  صندمدا بدعدي  عدوتده

و عب هذا البلي آمنا إ وىزق أهله من الثمرات إ و عله اماما إ و عب من ذىمته مدن 

 مقيم اللالة إ وتقبب  عاء  إ وأىا  مناسنه إ وتاب عليه.

 ؟!. اليس  عاء ا نبياء مستجاب التنليب الموضوعي س

   س اليليب الخامس س شها ة  برمب  ع  بأن الله اختاى بني هاشم كافضب الخلل 1  

 الجامع اللغير وزما ته - السيوطي

421 اللدددددددددددد ددددددددددددنددددددددددددة س   ىقددددددددددددم -   9الددددددددددددجددددددددددددزء س    1   

قال  برمب س قلبا مشاىق ا ىض ومغاىبها فلم أ ي ى دال أفضدب مدن مدندمدي  - 4211

 فلم أ ي بني أب أفضب من بني هاشم. إ وقلبا مشاىق ا ىض ومغاىبها إ

 ن سه إ أم هو وحي  تلقاء هب  برمب اختاى بني هاشم من التنليب الموضوعي س

 03صفحة 
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 طهاىة أ يا  النبي  ص . على ومن علمه الليني ا زلي من الله عز و ب

   س اليليب السا س س ال تسبوا مضر  ي النبي  ص  6  

 حرف الواو -فيض القيمر شرح الجامع اللغير  - المناوي

 حرف   ال   -فلب في المنلى بأل من هذا النرف أي حرف الواو 

   266 ىقم الل نة س   -   6الجزء س    

س قال ابن  حديدة س سدمدي بده  نده  ال تسبوا مضر  ي الملط ى  ص  ا على - 1011

كان ممضر القلوب لنسنه و ماله ومعرف بمضر النمراء وكانا له فدراسدة وقديدافدة 

وقدال السدهديدلدي س هدو مدن الدمدضديدرة شديء  إ وكلمات حنمية سبل منها أنموذج

ملنع من لبن سمي به لبياضده والدعدرب تسدمدي ا بديدض أحدمدر فدلدذلدك قديدب مضدر 

بب أوصى إليه أبو  بقبة حدمدراء وهدو أول مدن سدن لدلدعدرب حدياء  س النمراء إ وقيب

فدانده كدان قدي أسدلدم إ وكدان مدتدعدبدي عدلدى  مدن  االبب إ وكان أحسدن الدنداس صدوتدا إ

وهو من ولي إسدمداعديدب بدال شدك إ  قال ابن حبيب س إ إسماعيب أو على ملة إبراهيم

 وفي خبر إذا اختل  الناس فالنل مع مضر.

فدنديد  أبدندا    إ طالما مضدر  دي الدندبدي  ص  مدن الدمدوحديمدن التنليب الموضوعي س

 وأح ا   ك اى ومشركون.

   س اليليب السابع س قول عبيالمطلب  ع  للبيا ىب منميه 0  

كش  الخ اء ومزمب اإللباس عدمدا اشدتدهدر مدن ا حدا مدث عدلدى ألسدندة  - العجلوني

 حرف الالم -الناس 

   961 ىقم الل نة س   -   4الجزء س   

تقيم أنه من كالم عبي المطلب  ي الدندبدي  ص   بدرهدة  س   للبيا ىب منميه   - 4610

إ لما سأله أن مر  عليه ماله إ فقال س سألتني مالك ولدم تسدألدندي عدن  صاحب ال يب

 إن للبيا ىبا منميه. الر وع عن قلي البيا مع أنه شرفنم إ فقال س

 1 - 9 س ت سير سوىة ال يب -ت سير القرآن العظيم  ت سير ابن كثير = - ابن كثير

   241ىقم الل نة س    -   4الجزء س   

 [ النئ طومب لذا استقطع منه موضع الشاهي ]

.... وى ع عبي المطلب إلى قرم  فأمرهم بالخروج من منة والتنلن فدي ى وس    -

ثم قدام عدبدي الدمدطدلدب فدأخدذ بدندلدقدة بداب  الجبال تخوفا عليهم من معرة الجي  إ

إ  النعبة إ وقام معه ن ر من قرم  ميعون الله ومستدندلدرون عدلدى أبدرهدة و دندي 

 فقال عبي المطلب وهو آخذ بنلقة باب النعبة س
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 ال مغلبن صليبهم ومنالهم غيوا منالك * الهم إن المرء ممنع ىحله فامنع حاللك

 ثم خر وا إلى ى وس الجبال. إ قال ابن اسناق س ثم أىسب عبي المطلب حلقة الباب

من هو الرب الذي مقلي  عبيالمطلب  ع  إ هب مقلي للبيدا  التنليب الموضوعي س  

 ؟!. فق  القوم صنم منميه إ السوال لعقالء

   س اليليب الثامن س ش اعة النبي  ص   هب بيته ومنهم عبيالمطلب  ع  4  

  فيض القيمر شرح الجامع اللغير - المناوي

 فلب في المنلى بأل من هذا النرف أي حرف السين -حرف السين 

   00 ىقم الل نة س   -   2 الجزء س  

إ وفدي ىوامدة  سألا ىبي أن ال ميخب أحي من أهدب بديدتدي الدنداى فدأعدطدانديدهدا - 2661

إ عن ابدن عدبداس فدي قدولده  ما أخر ه ابن أبي حاتم فأعطاني ذلك إ وهذا موافقه

ى   س  تعالى 
َ
ض
م
ر
َ
ت
َ
 ف

َ
ك
ُّ
ب
َ
 ى
َ
ِطيك

م
ع
ُ
 م

َ
ف

م
و
َ
س
َ
ل
َ
من ىضى مندمدي أن ال     س     قال {   1  الضنى س  و

ميخب أحي من أهب بيته الناى إ ومر أن الدمدرا  مدن أهدب بديدتده مدؤمدندو بدندي هداشدم 

لدندن تدمدسدك الدمدلدند  بدعدمدومده  إ والمطلب أو فاطمة وعلي وابناهما أو زو اته

وعموم الل ظ وإن طرقه االحتمال معتدبدر     س   و عله شاهيا ليخول أبومه الجنة إ قال 

وتدو دديدهده أن أهددب الد دتدرة مددوقدوفدون إلدى االمددتدندان بديدن مديي الدمدلددك     س    إ قدال 

فمن سبدقدا لده السدعدا ة أطداع و خدب الدجدندان أو الشدقداوة علدى و خدب  إ اليمان

وفي خبر الناكم ما ملوح أنه مرتجي  بومه الش اعة وليسا اال إلدى     س   النيران إ قال 

 التوفيل عني االمتنان.

 ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى - الطبري

ذكدر  -القسم ا ول س فيدمدا  داء فدي ذكدر الدقدرابدة عدلدى و ده الدعدمدوم واال دمدال 

 لهم  ص   عائه

   46/  91 ىقم الل نة س   -   9 الجزء س  

 [ النئ طومب لذا استقطع منه موضع الشاهي ]

عن عمران بن حلين  ى  إ قال س قال ىسدول الدلده  ص  س سدألدا ىبدي أن ال مديخدب  .... -

 أخر ه أبو سعي والمال في سيرته. إ الناى أحيا من أهب بيتي فأعطاني ذلك

وعن علي  ى  إ قال س سدمدعدا ىسدول الدلده  ص  إ مدقدول س الدلدهدم إندهدم عدتدرة  .... -

ىسولك فهب مسيةهم لمنسنهم وهبهم لي إ قال س ف عدب وهدو فداعدب إ قدال س 

 أخر ه المال. إ قلا ما فعب إ قال س فعله بنم وم عله بمن بعيكم

 عن ابن عمر  ى  إ قال س قال ىسول الله  ص  س أول من أش ع له موم القيامة  .... -

 05صفحة 
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إ ثم ا قرب فا قرب إ ثم ا نلاى إ ثدم مدن آمدن بدي واتدبدعدندي  من أمتي أهب بيتي

 أخر ه صاحب كتاب ال ر وس. من أهب اليمن إ ثم سائر العرب إ ثم ا عا م إ

    قوله تعالى س التنليب الموضوعي س
م
دم

ُ
 ه

َ
ال
َ
 و

ُ
اب

َ
ذ
َ
ع
م
 ال

ُ
م
ُ
ه
م
ن
َ
 ع

ُ
 

،
 
َ
خ
ُ
 م
َ
ا ال

َ
 ِفيه

َ
اِلِيمن

َ
خ

  
َ
ون

ُ
ر
َ
نظ

ُ
فهب الش اعة تشمب الن اى والمشركين بمو ب اآلمدة  {   44  آل عمران س  م

 ؟!. النرممة
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