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 تطجيك يمبصذ انششيؼخ في انذػٕح ئنى هللا

إًَٔررب  انٕعبئم ٔاألعبنيت(  –يٕضٕع انذػٕح –)انذاػيخ 

ػجذانشصًٍ ثٍ عيف انضبسحي. د

ربيؼخ َزشاٌ –األعتبر انًغبػذ ثمغى أصٕل انذيٍ 

يهخص انجضج 

إٔ  كٌشس ططز٤ن ٓوخطذ حُشش٣ؼش ك٢ حُذػٞس ا٠ُ هللا ٝرُي حُزلغ ك٢ طوذ٣ْ٣ظِخض 

ٝكخؿ٤خص ٝك٤ٜخ ػشٝس٣خص ٫رذ ٜٓ٘خ ُظذكغ ٓلخعذ ػظ٤ٔش حُذػٞس ك٤ٜخ ٓظخُق ػظ٤ٔش

٫رذ ُِذحػ٤ش إٔ ٣وق ػ٤ِٜخ ٣ٝوذّ حُؼشٝس٣خص ػ٠ِ حُلخؿ٤خص ًٝزُي  ٝطلغ٤٘٤خص

حُلخؿ٤خص ػ٠ِ حُظلغ٤٘خص ك٢ كخُش حُظؼخسع ٝٛزح حُؼِْ ٣ل٤ذ حُذػٞس ا٠ُ هللا ٝ ٣خظظش 

حُـٜٞد ٣ٝٞكش حُٞهض

-: ٝهذ هغٔض حُزلغ ا٠ُ ح٥ط٢

ك٢ طؼش٣ق رخُٔظطِلخص ٝ أ٤ٔٛش ٓؼشكش حُٔوخطذ حُششػ٤ش  حُظ٤ٜٔذ ٣ٝلظ١ٞ ػ٠ِ

. حُذػٞس ا٠ُ هللا

ٓوخطذ حُشش٣ؼش ك٢ حُذحػ٤ش : حُٔزلغ ح٧ٍٝ

. ٓوخطذ حُشش٣ؼش ك٢ ٓٞػٞع حُذػٞس: حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ 
. ٓوخطذ حُشش٣ؼش ك٢ ٝعخثَ ٝأعخ٤ُذ حُذػٞس ا٠ُ هللا: حُٔزلغ حُؼخُغ

ٝ حُٔظخدس ٝ حُلٜخسط ٝ حُظٞط٤خص ػ٠ِ حُ٘ظخثؾ حُخخطٔش ٝطشَٔ
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Research Summary 

The purpose of the research is to present the idea of applying the purposes 

of the Shari'a in the call to God، and that the call in which the great interests are 

necessary to pay great evils and necessities and needs and improvements must 

be advocated to stand on them and provide the necessities on the needs as well 

as the need for improvements in the case of conflict and this science beneficial 

to the call to God and Shorten efforts and save time 

The research was divided into the following:  

The preface contains a definition of terminology and the importance of 

knowing the legitimate purposes of calling to God.  

The first topic: the purposes of Sharia in the preacher 

 The second topic: the purposes of Sharia in the topic of advocacy.  

The third topic: the purposes of Sharia in the means and methods of calling 

to God.  

The conclusion includes the results، recommendations، sources and 

indexes.  
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 نًمذيخا

ٝٗؼٞر رخهلل ٖٓ ششٝس أٗلغ٘خ ، إ حُلٔذ هلل ٗلٔذٙ ٝٗغظؼ٤٘ٚ ٝٗغظـلشٙ ٝٗظٞد ا٤ُٚ

 . ٖٝٓ ٣ؼَِ ك٬ ٛخد١ ُٚ، ك٬ ٓؼَ ُٖٚٓ ٣ٜذٙ هللا ، ٝع٤جخص أػٔخُ٘خ

ُٚ حُِٔي ُٝٚ حُلٔذ ٝٛٞ ػ٠ِ ًَ ش٢ء ، ٝ أشٜذ إٔ ٫ اُٚ ا٫ هللا ٝكذٙ ٫ شش٣ي ُٚ

 . هذ٣ش

ٝأشٜذ إٔ دمحمح ػزذ هللا ٝسعُٞٚ طِٞحص هللا ٝع٬ٓٚ ػ٤ِٚ ٝػ٠ِ آُٚ ٝطلزٚ 

 : أٓخ رؼذ.       ا٠ُ ٣ّٞ حُذ٣ٖ ٝحُظخرؼ٤ٖ ُْٜ ربكغخٕ

ٗوِٞح رٜخ حُشعخُش  ٝظ٤لش ح٧ٗز٤خء ٝحُشعَ ٝ ٢ٛ حُٞع٤ِش حُظ٢ حُذػٞس ا٠ُ هللا كبٕ

حُغٔخ٣ٝش ا٠ُ ح٧سع ٝاخشحؽ حُ٘خط ٖٓ حُظِٔخص ا٠ُ حُ٘ٞس ًٝخٗض ٛزٙ حُذػٞس ك٤ٜخ 

٫رذ ٝطلغ٤٘٤خص  ٝكخؿ٤خص ػشٝس٣خص ٝك٤ٜخ ٫رذ ٜٓ٘خ ُظذكغ ٓلخعذ ػظ٤ٔش ٓظخُق ػظ٤ٔش

ُلخؿ٤خص ًٝزُي حُلخؿ٤خص ػ٠ِ ػ٠ِ ح حُؼشٝس٣خص ُِذحػ٤ش إٔ ٣وق ػ٤ِٜخ ٣ٝوذّ

ك٢ كخُش حُظؼخسع ٝٛزح حُؼِْ ٣ل٤ذ حُذػٞس ا٠ُ هللا ٝ ٣خظظش حُـٜٞد ٣ٝٞكش  حُظلغ٤٘خص

 ك٢ ٛزحٝططز٤وٜخ  حُٔوخطذ ٗٔخرؽ ٖٓ ٛزٖٙٝٓ خ٬ٍ ٛزح حُزلغ عٞف أططشم ا٠ُ حُٞهض 
ٓٞػٞع  –حُذحػ٤ش  –) ططز٤ن ٓوخطذ حُشش٣ؼش ك٢ حُذػٞس ا٠ُ هللا  ٝهذ ع٤ٔظٚ حُزلغ

 . عخث٬ هللا حُظٞك٤ن ٝحُغذحدحُٞعخثَ ٝح٧عخ٤ُذ ( أٗٔٞرؿخ  –حُذػٞس 

 -: أعجبة اختيبس انًٕضٕع

 . كخؿش حُذػخس ا٠ُ ٓؼَ ٛزٙ ح٧رلخع حُظ٢ طخذّ حُٔـخٍ حُذػ١ٞ -ٔ

 . طؤط٤َ حُٔوخطذ حُششػ٤ش ك٢ حُذػٞس ا٠ُ هللا -ٕ

ًش ك٢ حُذػٞس ا٠ُ هللا رٔؼَ ٛزٙ ح٧رلخع حُظ٢ طظذ ك٢ خذٓش حُذػٞس ا٠ُ حُٔشخس -ٖ

 . هللا

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 -: أًْيخ انًٕضٕع

 -: تكًٍ أًْيخ انجضج في انُمبط انتبنيخ

 . سرؾ ٓوخطذ حُشش٣ؼش رؤطٍٞ حُذػٞس ا٠ُ هللا  -ٔ

حُزلغ ك٢ ٓؼَ ٛزٙ حُوؼخ٣خ ٣غخػذ حُزخكغ ػ٠ِ ط٤ٔ٘ش ٌِٓظٚ حُؼ٤ِٔش ٝطذس٣زٚ ػ٠ِ  -ٕ

 . ُششػ٤ش ح٧كٌخّ حُوٞحػذ حُؼ٤ِٔش ك٢ ٓؼشكشططز٤ن 

  ٣غخػذ ك٢ سكغ حُلشؽ ػٖ ح٧ٓش طٞظ٤ق حُذحػ٤ش ُٜزح حُؼِْ ك٢ حُذػٞس ا٠ُ هللا -ٖ

طٌٖٔ حُذحػ٤ش ٖٓ  ٝأطٍٞ ػ٤ِٔشهٞحػذ  ٖٓ ر٤خٕ ٓخ طٌِٔٚ حُشش٣ؼش ح٩ع٤ٓ٬ش -ٗ

 . ح٩عظلخدس ٖٓ حُظوذّ حُلؼخس١ ٖٝٓ حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُلذ٣ؼش ك٢ حُذػٞس ا٠ُ هللا

 -: انٓذف يٍ انجضج
 . ر٤خٕ حُلخؿش حُٔخعش ا٠ُ ٓؼشكش ٓوخطذ حُشش٣ؼش -ٔ

 .ٚ حُخطخد حُذػ١ٞ طٞؿ٤ٜخ ٓوخطذ٣خ  طٞؿ٤ -ٕ

 ٓلخُٝش ططز٤ن حُٔوخطذ حُششػ٤ش ك٢ ٓـخٍ حُذػٞس ا٠ُ هللا  -ٖ

ٓؼشكش ٓوخطذ حُشش٣ؼش ك٢ حُذػٞس ا٠ُ هللا كظ٠ ٗـ٘ذ ًؼ٤شح  ٖٓ حُذػخس حُٞهٞع ك٢  -ٗ

 . حُخ٬كخص

 . حُذػٞس ا٠ُ هللا رٌؼ٤ش ٖٓ حُؼِّٞ حُششػ٤ش ٜٝٓ٘خ ٓوخطذ حُشش٣ؼشر٤خٕ حسطزخؽ  -٘

 تغبؤالد انجضج 

 ؟ ٓخ أ٤ٔٛش ٓؼشكش ٓوخطذ حُشش٣ؼش ك٢ حُذػٞس ا٠ُ هللا -ٔ

 ؟ رٔوخطذ حُشش٣ؼش ح٩ع٤ٓ٬ش ٓخ ٓذٟ حسطزخؽ كوٚ حُذػٞس -ٕ

 ؟ ٓخ ٛٞ أػش ٓوخطذ حُشش٣ؼش ػ٠ِ أطٍٞ حُذػٞس -ٖ

ُِذحػ٤ش ٝٓٞػٞع حُذػٞس ٝح٧عخ٤ُذ رخُ٘غزش  حُؼشٝس٣ش ٓخ ٢ٛ حُٔوخطذ -ٗ

 ؟ ٝحُٞعخثَ حُذػ٣ٞش

ٓخ ٢ٛ حُٔوخطذ حُلخؿ٤ش رخُ٘غزش ُِذحػ٤ش ٝٓٞػٞع حُذػٞس ٝح٧عخ٤ُذ ٝحُٞعخثَ  -٘

 ؟ حُذػ٣ٞش

ٓخ ٢ٛ حُٔوخطذ حُظلغ٤٘٤ش رخُ٘غزش ُِذحػ٤ش ٝٓٞػٞع حُذػٞس ٝح٧عخ٤ُذ ٝحُٞعخثَ  -ٙ

 ؟ حُذػٞس
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 صذٔد انجضج 

ثبػتجبساد يتؼذدح ٔعيكٌٕ انجضج ُْب في انًمبصذ يٍ ُْبن تمغيًبد نهًمبصذ 

  -: صيج انضبرخ ٔلٕتٓب ٔتأحيشْب ْٔي حالث

 ػشٝس٣خص  -ٔ

 كخؿ٤خص  -ٕ

 حُظلغ٤٘٤خص  -ٖ

ػٖ حُٔوخطذ رخػظزخس ٓلَ طذٝسٛخ ٫ٝ رخػظزخس طؼِوٜخ  ٝػ٤ِٚ كِٖ ٣ظْ حُلذ٣غ ٛ٘خ

 . ك٢ كذٝد حُزلغ كذدرؼّٔٞ حُشش٣ؼش ٫ٝ رؤ١ حػظزخس آخش ؿ٤ش ٓخ 

 انجبصج في انجضج يُٓذ 

ٛٔخ ٜٓ٘ؾ ح٫عظوشحء ٖٓ أؿَ طوظ٢ حُٔخدس حُؼ٤ِٔش  ٜٓ٘ـ٤ٖ رلؼ٤٤ٖحػظٔذص ػ٠ِ 

 حُؼ٤ِٔش ٝحُٔوخسٗشأؿَ طل٤َِ حُٔخدس  حُظل٢ِ٤ِ ٖٓ حُزلغ ًٝزُي حُٜٔ٘ؾحُٔظؼِوش رٔٞػٞع 

 -: ٢ِ٣ك٢ ًظخرش حُزلغ ٓخ  ر٤ٜ٘ٔخ ٝحُظشؿ٤ق ٝسحػ٤ض
 ٖٓ ٓظخدسٛخ ح٧ط٤ِش  أٝػن ح٧هٞحٍ -ٔ

حُظلش٣ش ٝحُظٞػ٤ن ك٢  ٝحُٔشحؿغ ح٧ط٤ِشح٫ػظٔخد ػ٠ِ أٜٓخص حُٔظخدس  -ٕ

 . ٝحُظخش٣ؾ

 ح٫عظطشحد ٝأطـ٘ذ أسًض ػ٠ِ ٓٞػٞع حُزلغ -ٖ

 طشه٤ْ ح٣٥خص ٝر٤خٕ عٞسٛخ ٓؼزٞؽش رخُشٌَ  -ٗ

ٓغ اػزخص حٌُظخد ٝحُزخد ٝحُـضء ح٧ط٤ِش أخشؽ ح٧كخد٣غ ٖٓ ٓظخدسٛخ  -٘

أٝ أكذٛٔخ كبٕ  إ ُْ طٌٖ ك٢ حُظل٤ل٤ٖ خدسؿظٜ ٝر٤خٕ ٓخ رًشٙ أَٛ حُشؤٕ ك٢ ٝحُظللش

 . ًخٗض ًزُي ك٤ٌُظل٠ ك٤٘جز رظخش٣ـٜٔخ

 ك٢ ٛزٙ حُذسحعش  أرًش ك٢ حُخخطٔش أْٛ حُ٘ظخثؾ ٝحُظٞط٤خص -ٙ

 -: انذساعبد انغبثمخ
ٖٓ خ٬ٍ رلؼ٢ ك٢ هخػذس ر٤خٗخص ٓشًض حُِٔي ك٤ظَ ُِزلغ ٝ ٝحُذسحعخص ح٩ع٤ٓ٬ش 

ك٢ حٌُٔظزخص حُؼخٓش ٝحُخخطش ٝحُـٜخص حُؼ٤ِٔش ٝح٧ًخد٤ٔ٣ش ٝح٫ؽ٬ع ُِشعخثَ حُـخٓؼ٤ش 

حُزلغ ح٧خشٟ ًشزٌش حُٔؼِٞٓخص حُؼٌ٘زٞط٤ش أٓخًٖ حُٔؼ٤٘ش رخُذسحعخص حُذػ٣ٞش ًٝزُي ك٢ 

سعخُش ػ٤ِٔش أٝ ًظذ ط٘خُٝض ٓٞػٞع حُزلغ أٝ ٖٓ ًظذ ك٢  )ح٫ٗظشٗض ( كِْ أػؼش ػ٠ِ
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 ٝحُظ٢ؼش ٝحُٔوخ٫ص ؿ٤ش حُٔٞعؼغ حٌُظخرخص ٛزح حُٔٞػٞع رخُخظٞص ٝاٗٔخ ٛ٘خى ر
  -: ٜٓ٘خ طغشد أٛذحف حُذػٞس ا٠ُ هللا طؼخ٠ُ دٕٝ طٞعغ

ٓوخٍ ُِذًظٞس دمحم رٖ اعٔخػ٤َ حُٔوذّ رؼ٘ٞحٕ )أٛذحف حُذػٞس ٝٓ٘طِوخطٜخ(   -ٔ

 (ٔ). ٚ ػ٠ِ حُشزٌش حُؼٌ٘زٞط٤شٝحُٔ٘شٞس ػ٠ِ ٓٞهؼ

حُـض٣شس ٝحُٔ٘شٞس ك٢ ؿش٣ذس  ٓوخٍ ُِذًظٞس كخُق حُظـ٤ش ػ٠ِ ٓٞهغ ح٧ًُٞش -ٕ
(ٕ)

 

ٌُٝ٘ٚ طٌِْ ػٖ ٓوظذ ٝحكذ ٖٓ ٓوخطذ حُشش٣ؼش ك٢ حُذػٞس ا٠ُ هللا ٝٛٞ طلو٤ن حُؼزٞد٣ش هلل 

 . طؼخ٠ُ

رؼ٘ٞحٕ )حُ٘ٞحصٍ حُذػ٣ٞش ك٢ ػٞء حُلوٚ  رلغ ٓلٌْ ُِذًظٞس دمحم عؼذ رو٘ٚ رؼ٘ٞحٕ -ٖ

حُٔوخطذ١ )سً٘خ حُذحػ٤ش ٝٓٞػٞع حُذػٞس أٗٔٞرؿخ ( 
(ٖ)

حُلشم ر٤ٖ ٛزح حُزلغ ٝرلؼ٢  ٝ

 :ح٥ط٢

 . ٝرلؼ٢ ٤ُظ ك٢ حُ٘ٞحصٍ حُذػ٣ٞش ططشم حُزخكغ ا٠ُ حُ٘ٞحصٍ حُذػ٣ٞش  - أ

حُظلخص  رًش أ٣ؼخ ك٢ حُذػخس حُشٞسٟ ًٝزُي ح٫ؿظٜخد ر٤٘ٔخ رًُش ك٢ ٛزح حُزلغ - د

 . حُؼشٝس٣ش ٝحُلخؿ٤ش ٝحُظلغ٤٘٤ش ك٢ حُظلخص حُظ٢ ٣ظظق رٜخ حُذحػ٤ش

رخُٔٞػٞع حُذػ١ٞ ًٝزُي  ح٫سطوخءرًش حُزخكغ ك٢ ٓٞػٞع حُذػٞس ٤ًل٤ش  -ؽ

حُظذسؽ ُٔٞػٞع حُذػٞس ك٢ حُ٘ٞحصٍ حُذػ٣ٞش ر٤٘ٔخ رلؼ٢ ططشم ا٠ُ حُٔٞحػ٤غ حُؼشٝس٣ش 

 . ك٢ حُذػٞس ًٝزُي حُلخؿ٤ش ٝحُظلغ٤٘٤ش

 خطخ انجضج 

 -: ط٤ٜٔذ ٝػ٬ػش ٓزخكغ ٝخخطٔش ًٔخ ٢ِ٣ ٣شظَٔ ٛزح حُزلغ ػ٠ِ

  -: حُظ٤ٜٔذ ٣ٝلظ١ٞ ػ٠ِ ح٥ط٢

 طؼش٣ق رخُٔظطِلخص   -ٔ

 . أ٤ٔٛش ٓؼشكش حُٔوخطذ حُششػ٤ش ك٢ حُذػٞس ا٠ُ هللا -ٕ

                                 
(ٔ)http: //almukaddem. com/discharges/76 

 ٛـــ 3ٕٗٔ/3/ٕٗ( ٝطخس٣خ 3ٕٓٗٔؿش٣ذس حُـض٣شس سهْ حُؼذد ): ( حٗظشٕ)

http: //www. al-jazirah. com/2006/20060917/el11. htm 

حُظخدسس ٖٓ ٤ًِش حُظشر٤ش رخُلذ٣ذس ( رلغ ٓلٌْ طذس ػٖٔ ٓـٔٞػش أرلخع ٓلٌٔش طخدسس ٖٓ ٓـِش أرلخع ٖ)

 . (ّٕ٘ٗ ( ص ) 3ٕٔٓٓخسط  -حُؼذد حُؼخُغ ػشش )٣٘خ٣ش - ؿخٓؼش حُلذ٣ذس –
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 -: حالث يطبنتيمبصذ انششيؼخ في انذاػيخ ٔتضتّ : األٔلانًجضج 

 حُظلخص حُؼشٝس٣ش ك٢ حُذحػ٤ش ا٠ُ هللا : حُٔطِذ ح٧ٍٝ

 حُظلخص حُلخؿ٤ش ك٢ حُذحػ٤ش ا٠ُ هللا : حُٔطِذ حُؼخ٢ٗ

 حُظلخص حُظلغ٤٘٤ش ك٢ حُذحػ٤ش ا٠ُ هللا : حُٔطِذ حُؼخُغ 

 -: حالث يطبنت انذػٕح ٔتضتّيمبصذ انششيؼخ في يٕضٕع : انخبَيانًجضج  
 حُٔٞحػ٤غ حُؼشٝس٣ش ك٢ حُذػٞس ا٠ُ هللا : حُٔطِذ ح٧ٍٝ

 حُٔٞحػ٤غ حُلخؿ٤ش ك٢ حُذػٞس ا٠ُ هللا : حُٔطِذ حُؼخ٢ٗ

 حُٔٞحػ٤غ حُظلغ٤٘٤ش ك٢ حُذػٞس ا٠ُ هللا : حُٔطِذ حُؼخُغ

حالث يمبصذ انششيؼخ في ٔعبئم ٔأعبنيت انذػٕح ئنى هللا ٔتضتّ : انخبنجانًجضج 

  -: يطبنت

 ح٧عخ٤ُذ ٝحُٞعخثَ حُؼشٝس٣ش ك٢ حُذػٞس ا٠ُ هللا : حُٔطِذ ح٧ٍٝ

 ٝحُٞعخثَ حُلخؿ٤ش ك٢ حُذػٞس ا٠ُ هللا ح٧عخ٤ُذ : حُٔطِذ حُؼخ٢ٗ

 ح٧عخ٤ُذ ٝحُٞعخثَ حُظلغ٤٘٤ش ك٢ حُذػٞس ا٠ُ هللا : غحُٔطِذ حُؼخُ

 انخبتًخ ٔتشًم 

 كٜشط حُٔظخدس –ؽ  حُظٞط٤خص –د  حُ٘ظخثؾ - أ
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 -: انتًٓيذ يشتًم ػهى يطهجيٍ

 تؼشيف ثبنًصطهضبد: انًطهت األٔل

 ٔاالصطالستؼشيف يمبصذ انششيؼخ في انذػٕح ئنى هللا في انهغخ 

 -: ذ ُـشٔوظطؼش٣ق حُ

ٓؼخٕ ؿخءص ًِٔش حُوظذ ك٢ حُِـش ػ٠ِ ٓشظن ٖٓ هظذ ٝهذ ، ٢ٔ٤ٓ حُٔوظذ ٓظذس  

 -: ٓظؼذدس ٜٓ٘خ

ا َجآنِر   ﴿ ٝٓ٘ٚ هٍٞ هللا طؼخ٠ُ حعظوخٓش حُطش٣ن -أ  َٓ ِۡ ٌِ بِيِو َو ِ كَۡصُد ٱلصٍّ ٔۡ شَ  َولََعَ ٱَّللٍّ َ آَء َول

ۡۡجَؽنَِي 
َ
ًۡ أ َدىُٰل َٓ َ  أ١ حُغز٤َ حُٔغظو٤ْ حُز١ ٫ حػٞؿخؽ ك٤ٚ[ 3: ]حُ٘لَ﴾٩ل

(ٗ) . 

ٔۡ ََكَن َؼَرض  ﴿: ٖٝٓ ٓؼخ٢ٗ حُوظذ ك٢ حُِـش حُوشد ٝٓ٘ٚ هٍٞ هللا طؼخ٠ُ -د  َ ا ا كَرِيت  ل
َتُؽَٔك ا كَاِصد  ر  وََشفَ  تٍّ َِا ََلَرَۡجَِا ا َّلٍّ ِ لَِٔ ٱۡشَخَطۡؽ ُث  وََشَيۡديُِفَٔن ةِٱَّللٍّ لٍّ ًُ ٱلشَّ ِٓ َۢ َبُؽَدۡت َؼيَۡي َوَلِٰل

 ًۡ ُٓ ُُفَص
َ
يُِهَٔن أ ۡٓ ًۡ ُح َؽُل ًۡ ىََكِٰذةَُٔن ٌَ ُٓ ًُ إِجٍّ ُ َحۡؽيَ أ١َ َؿ٤َْش : هخٍ حرٖ َػَشكَش [ٕٗ: ]حُظٞرش﴾َوٱَّللٍّ

٢ِٛ حُزُْؼذِ  شخم ظََ٘خ ُٓ  ٫ٝ
(٘)

 

َِا ٱىِۡهَتَٰب ﴿ :ٝٓ٘ٚ هٍٞ هللا طؼخ٠ُ ٖٝٓ ٓؼخ٢ٗ حُوظذ ح٫ػظذحٍ ٝحُظٞعؾ -ؽ  ۡوَرۡث
َ
ًٍّ أ ُث

 ًۡ ُٓ ِۡ ٍِ ۖ فَ َۡ ِؼَتادَُِا ٌِ َِا  ََ ٱۡصَطَفۡي ِي ًۡ َشاةُِقۢ ةِٱَۡلَۡيَرِٰت بِإِۡذِن  ٱَّلٍّ ُٓ ِۡ ٌِ ۡلَخِصد  َو ٌَّ  ً ُٓ ِۡ ٌِ َۡفِصِّۦ َو ً  ّّلِ ِ َعال
َٔ ٱۡىَفۡضُو ٱۡىَهترُِي  ُْ ِ  َذٰلَِم  [ٕٖ: ]كخؽش﴾٣٢ٱَّللٍّ

 (ٙ)
 

ّّ ـ رلظق حُٜٔضس ٓغ طشذ٣ذ ح٤ُْٔ ـ: ٖٝٓ ٓؼخ٢ٗ حُوظذ -د  هظذ : طوٍٞ، ح٫ػظٔخد ٝح٧

                                 
 ( ٖٖ٘/ٕ) ُِش٘و٤ط٢ ٝأػٞحء حُز٤خٕ (3ٗٔ/3ٔ( حٗظش ؿخٓغ حُز٤خٕ ُِطزش١ )ٗ)

 ٣ش ( حُ٘خشش دحس حُٜذحٖٗ/3) ؿٔخػش ٖٓ حُٔلوو٤ٖ طلو٤ن ( طخؽ حُؼشٝط ٖٓ ؿٞحٛش حُوخٓٞط ُِضر٤ذ١٘)

 . ( حُ٘خشش دحس حُذػٞس3ٖ3/ٕ( ٓؼـْ حُٞع٤ؾ ُٔـٔٞػش ٖٓ حُٔئُل٤ٖ )ٙ)
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 (3). أٓٞح طِي حُـٜش ٝحػظٔذٝٛخارح ، حُلـخؽ حُز٤ض حُلشحّ

 : تؼشيف انششيؼخ نغخ

 . حُشش٣ؼش طُطَِن ك٢ حُِـش ػ٠ِ ٓٞسد حُٔخء ٝٓ٘زؼٚ ٝٓظذسٙ

 ، ًٔخ طُطِن ػ٠ِ حُذ٣ٖ ٝحُِٔش ٝحُطش٣وش ٝحُٜٔ٘خؽ ٝحُغ٘ش

ْػش رٔؼ٠٘ ٝحكذ  (3). ٝحُشش٣ؼش ٝحُششع ٝحُشّشِ

 : انششيؼخ اصطالصب  

 (3). ػ٠ِ أُغ٘ش سعِٚ طؼخ٠ُرٔخ ششػٚ هللا  حُطش٣وش ك٢ حُذ٣ٖ

ٖٓ حُؼوخثذ  " ًَ ٓخ ششػٚ هللا: ك٢ طؼش٣ق حُشش٣ؼش ٝهخٍ ش٤خ ح٩ع٬ّ حرٖ ط٤ٔ٤ش

" ٝح٧ػٔخٍ
(ٔٓ)

  

 : انتؼشيف االصطالصي نًمبصذ انششيؼخ اإلعالييخ

رلؼُض ك٢ حٌُظذ حُٔظوذٓش ػٖ طؼش٣ق حطط٬ك٢ ُٔوخطذ حُشش٣ؼش كِْ أؿذ ش٤جخ  

ٝاٗٔخ ٝؿذص  ٓؼظزشح  ٓلذدح  ٝده٤وخ  كٍٞ طؼش٣ق حُٔوخطذ حُششػ٤ش طؼش٣لخ  حطط٬ك٤خ  

َ ُٜخ طؼِن رزؼغ أٗٞحػٜخ ٝأهغخٜٓخ َٔ ٝرؤٓؼِظٜخ ، ٝٓشحدكخطٜخ طؼز٤شحطٜخٝرزؼغ ، ًِٔخص ُٝؿ

 .   ٝػ٤ظٜخٝٓشش ٝرلـ٤ظٜخ، ٝططز٤وخطٜخ

كوذ رًشٝح ح٤ٌُِخص حُٔوخطذ٣ش حُخٔظ "كلع حُذ٣ٖ ٝحُ٘لظ ٝحُؼوَ ٝحُ٘غَ أٝ حُ٘غذ 

ٌَْ ، ٝحُٔخٍ" ٝرًشٝح حُٔظخُق حُؼشٝس٣ش ٝحُلخؿ٤ش ٝحُظلغ٤٘٤ش ٝرًشٝح رؼغ حُِل

 . ٝح٧عشحس ٝحُؼَِ حُٔظظِش رؤكٌخٜٓخ ٝأدُظٜخ

                                 
 ( ٓؼـْ ٓوخ٤٣ظ حُِـش ٫رٖ كخسط 3)

 . (ٕ٘٘/ٔكخٓذ طخدم ه٤٘ز٢ ) -( ٓؼـْ ُـش حُلوٜخء دمحم سٝحط هِؼـ٢ 3)

 . (ٕٙٔ: )ص ٝحُظؼش٣لخص ُِـشؿخ٢ٗ (ٙٗ/٫ٔرٖ كضّ حُظخٛش١ ) ( ح٩كٌخ3ّ)

 . حُش٤خ ػزذحُشكٖٔ رٖ هخعْ: ( ؿٔغ ٝطشط٤ذ3ٖٓ/3ٔ) ( ٓـٔٞع حُلظخٟٝٓٔ)
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ٝٝؿٞد ، ٝكـ٤ظٜخحُٔوخطذ  ٓششٝػ٤شٝرًشٝح أدُش ٖٓ حُٔ٘وٍٞ ٝحُٔؼوٍٞ حُذحُش ػ٠ِ 

ٝرذٕٝ حُخشٝؽ ػٖ حُششع أٝ ٓوشسس ٓشحػخطٜخ ٝح٫ػظٔخد ػ٤ِٜخ رششٝؽ ٓؼ٤٘ٚ ٝػٞحرؾ 

 . ٓؼخسػش أدُظٚ ٝٓظخدٓش طؼخ٤ُٔٚ ٝهٞحػذٙ ٝأطُٞٚ

ح ػٖ حُٔوخطذ رظؼز٤شحص ًؼ٤شس دُض ك٢ ٓـِٜٔخ رخُظظش٣ق ٝحُظ٤ِٔق ًٝٔخ أْٜٗ ػزش

ُْظلخص ٛئ٫ء  ح٧ػ٬ّ ا٠ُ ٓشحػخس حُٔوخطذ ٝحعظلؼخسٛخ ك٢ ٝحُظ٘ظ٤ض ٝح٣٩ٔخء ػ٠ِ ح

(ٔٔ). ػ٤ِٔش كْٜ حُ٘ظٞص ٝح٧كٌخّ ٝح٫ؿظٜخد ك٤ٜخ ٝحُظشؿ٤ق ر٤ٜ٘خ
 

ٝأٓخ ك٢ حُؼظش حُلذ٣غ كوذ ُكظ٢ ٛزح حُؼِْ رخٛظٔخّ ًز٤ش ٝؿخءص طؼش٣لخص ػذ٣ذس 

 -: ُِٔوخطذ حُششػ٤ش ٜٓ٘خ

ٌَْ حُِٔلٞظش ُِشخسع ك٢ ؿ٤ٔغ أكٞحٍ حُظشش -:  -1 ؛ ٣غ أٝ ٓؼظٜٔخ"حُٔزخ٢ٗ ٝحُِل
ك٤ذخَ ك٢ ٛزح ، رل٤غ ٫ طخظض ٬ٓكظظٜخ رخٌُٕٞ ك٢ ٗٞع خخص ٖٓ أكٌخّ حُشش٣ؼش

٣ٝذخَ ... ٝؿخ٣خطٜخ حُؼخٓش ٝحُٔؼخ٢ٗ حُظ٢ ٫ ٣خِٞ حُظشش٣غ ػٖ ٬ٓكظظٜخأٝطخف حُشش٣ؼش 

ٌُٜٝ٘خ ِٓلٞظش ك٢ أٗٞحع ؛ ك٢ ٛزح ٓؼخٕ ٖٓ حُلٌْ ٤ُغض ِٓلٞظش ك٢ عخثش أٗٞحع ح٧كٌخّ

ًؼ٤شس ٜٓ٘خ"
(ٕٔ) . 

حُـخ٣ش ٜٓ٘خ ٝح٧عشحس حُظ٢ : "حُٔشحد رٔوخطذ حُشش٣ؼش ح٩ع٤ٓ٬ش: ٝه٤َ ٢ٛ -2

" ٝػؼٜخ حُشخسع ػ٘ذ ًَ كٌْ ٖٓ أكٌٜٔخ
(ٖٔ) . 

"" حُـخ٣خص حُظ٢ ٝػؼض حُشش٣ؼش ٧ؿَ طلو٤وٜخ ُٔظِلش حُؼزخد: ٝه٤َ ٢ٛ -3
(ٔٗ) . 

 . ٔكم ْزِ انتؼشيفبد لشيجخ يٍ ثؼض ٔنكٍ انخبنج ْٕ أخصشْب ٔأرًؼٓب

  

                                 
 . (ٖٔػِْ حُٔوخطذ حُششػ٤ش ُ٘ٞس حُذ٣ٖ حُخخط٢ٔ )ص  (ٔٔ)

 . ٔ٘ٓوخطذ حُشش٣ؼش ٫رٖ ػخشٞس ص (ٕٔ)

 . ٖ( ٓوخطذ حُشش٣ؼش ح٩ع٤ٓ٬ش ٌٝٓخسٜٓخ ُِلخع٢ صٖٔ)

 . 3أكٔذ حُشع٢ٗٞ٤ ص. د: ( ٗظش٣ش حُٔوخطذ ػ٘ذ حُشخؽز٢ٗٔ)
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  -: ٔاالصطالستؼشيف انذػٕح في انهغخ 

، ػذ٣ذس ٜٓ٘خ آخُش حُش٢ء ا٤ُي رظٞص ٬ًّٝ ٣ٌٕٞ ٓ٘يٓؼخٕ ُِذػٞس ك٢ حُِـش 
، ٜٓ٘خ حُظ٢٘ٔ، ٝحُ٘ذحء ٝحُلّغ ػ٠ِ هظذ حُش٢ء ٝٛ٘خى ٓؼخٕ أخشٟ، ٝحُذػٞس ا٠ُ حُطؼخّ

(٘ٔ)... ٝحُضػْ، ٝحُطِذ
 

حُذحػ٤ش ٣لّغ حُٔذػ٣ٖٞ ػ٠ِ ٝحُز١ ٣ؼ٤٘٘خ ٖٓ ٛزٙ حُٔؼخ٢ٗ حُِـ٣ٞش ٛٞ حُلّغ ٧ٕ 

٣ٖ حُز١ ٣ذػٞ ا٤ُٚ، حُلٌشس حُظ٢ ٣ش٣ذٛخ  . ٝحُذِّ

ٝ ، ٣ذػٞ ا٠ُ د٣ٖ: أ١، سؿَ دحػ٤ش: طوٍٞ حُؼشد، ٝحُذحػ٤ش ٝحُذحػ٢ ُـش طل٤لش

 . (ٙٔ). أدخِض حُٜخء ك٤ٚ ُِٔزخُـش

  -: االصطالسانذػٕح في 

 : حُٔؼخٍحخظِلض ػزخسحص حُؼِٔخء ك٢ طؼش٣ق حُذػٞس ٝٗزًش ٜٓ٘خ ػ٠ِ عز٤َ 

ٝرٔخ ، ٚر٢ٛ حُذػٞس ا٠ُ ح٣٩ٔخٕ : هخٍ -سكٔٚ هللا-طؼش٣ق ش٤خ ح٩ع٬ّ حرٖ ط٤ٔ٤ش

ٝؽخػظْٜ ك٤ٔخ أٓشٝح"، رظظذ٣وْٜ ك٤ٔخ أخزشٝح رٚ، ؿخءص رٚ سعِٚ
(ٔ3) . 

ٝح٧ٓش رخُٔؼشٝف ٝح٢ُٜ٘ ػٖ ، "كغ حُ٘خط ػ٠ِ حُخ٤ش ٝحُٜذٟ -: ٝه٤َ ك٢ طؼش٣لٜخ

ٝح٥ؿَ"٤ُلٞصٝح رغؼخدس حُؼخؿَ ، حٌُٔ٘ش
(ٔ3) . 

ٝططز٤وٚ ك٢ ٝحهغ حُل٤خس"، ٝطؼ٤ِٔٚ ا٣خْٛ، " طز٤ِؾ ح٩ع٬ّ ُِ٘خط: ٝه٤َ ٢ٛ
(ٔ3) . 

                                 
: حُ٘خشش (3ٙ/ٔٝٓخظخس حُظلخف ُِشحص١ ). دحس ُغخٕ حُؼشد ر٤شٝص (333/ٔ) ٓ٘ظٞس(ُغخٕ حُؼشد ٫رٖ ٘ٔ)

  ٛـ٘ٓٗٔٓئعغش ػِّٞ حُوشإٓ 

 . (ٖٓٔ/ٔحُوخٓٞط حُلو٢ٜ ُغؼذ١ أرٞ كز٤ذ ) (ٙٔ)

(
ٔ3

 . (3٘ٔ/٘ٔػزذ حُشكٖٔ رٖ دمحم رٖ هخعْ ): ؿٔغ –( ٓـٔٞع كظخٟٝ حرٖ ط٤ٔ٤ش 

(
ٔ3

 . (3ٔ: )ص ٛـٖٙٗٔخ٤ٗش حُؼ ؽ ( حُذػٞس ا٠ُ ح٩ط٬ف ُٔلٔذ خؼش كغ٤ٖ

(
ٔ3

 . (ُٙٔٔلٔذ أرٞ حُلظق حُز٤خ٢ٗٞٗ ص )  (حُٔذخَ ا٠ُ ػِْ حُذػٞس
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 انى انًذػٕييٍ ثٕعبئم اإلعالؤ يًكٍ أٌ يمبل في تؼشيف انذػٕح ْي تجهيغ 

ك٤ذخَ ك٢ ٛزح حُظؼش٣ق حُذحػ٤ش ٝٓٞػٞع حُذػٞس ٝحُٜٔ٘ؾ ٝحُٔذػٞ  ٔأعبنيت يششٔػخ

 . ٝحُٞعخثَ ٝح٧عخ٤ُذ ٝٛزٙ ٢ٛ أسًخٕ حُذػٞس ا٠ُ هللا

 أًْيخ انًمبصذ انششػيخ ثبنُغجخ نهذػٕح ئنى هللا : انًطهت انخبَي

ٓوخطذ ػخٓش ٝٓوخطذ ، إ ُِشش٣ؼش ح٩ع٤ٓ٬ش حُـشحء ؿخ٣خص ػظ٤ٔش ٝٓوخطذ ٗز٤ِش

كشع حُوؼخء ٝ كشع حُلغزش ٝ ، كٌْ ٖٓ أكٌخٜٓخ ٝك٢ ًَ كشع ٖٓ كشٝػٜخخخطش ك٢ ًَ 

 . ٖٝٓ أٜٛٔخ ٓوخطذ حُذػٞس ا٠ُ هللا طؼخ٠ُ كشع حُز٤ٞع

إ حُٔوخطذ حُششػ٤ش رخُ٘غزش ُِذحػ٤ش صحد ػ٠ِ حُطش٣ن كزٔؼشكش ٛزٙ حُٔوخطذ ٣ض٣ذ ك٢ 

 ٣ٌٖٝٔ إٔ. ٤ظا٣ٔخٕ حُذحػ٤ش رشعخُظٚ حُظ٢ ٣لِٜٔخ ٖٝٓ أؿَ ٛزٙ ٣ؼل٢ رخُـخ٢ُ ٝحُ٘ل

  -: أ٤ٔٛش حُٔوخطذ رخُ٘غزش ُِذػٞس ا٠ُ هللا ك٢ حُ٘وخؽ حُظخ٤ُش ِٗخض

طلظ٤ٖ حُذحػ٤ش ػذ حُـضٝ حُلٌش١ حُوخثْ ػ٠ِ اُوخء حُشزٚ ػ٠ِ حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ كوَ  -ٔ

حُذػٞس ٝٛزح ٖٓ أػظْ ح٧ٓٞس حُظ٢ ٣ـذ ػ٠ِ حُذحػ٤ش ٓلخسرظٚ ) حُـضٝ حُلٌش١( ٝٓؼشكش 

ُلٔذ كوذ صحدص ٛزٙ حُظ٤لخص ك٢ حُظلز٣ش ٖٓ ٛزح حُـضٝ ٓوخطذٙ ٝحُظلز٣ش ٓ٘ٚ ٝهلل ح

حُلٌش١ حُز١ ٣غؼ٠ ا٠ُ طلظ٤ض حُشش٣ؼش ح٩ع٤ٓ٬ش ًَٝ ٓخ ٣ظؼِن رٜخ ٖٓ دػٞس ٝ طشر٤ش 

ٝطؼ٤ِْ 
(ٕٓ) . 

طُؼ٤ٖ حُذحػ٤ش ػ٠ِ إٔ طٌٕٞ ٓوخطذٙ طخرؼش ُٜزٙ حُٔوخطذ ك٬ عز٤َ ُِظٜشد ٖٓ  -ٕ

ذحػ٤ش ٓخخُلش ُٔوخطذ حُشش٣ؼش حُٜشد ٜٓ٘خ أٝ طٌٕٞ ٓوخطذ حُ أٝ ٓوخطذ حُشش٣ؼش

 . ح٩ع٤ٓ٬ش

 طُلون ٓؼشكش حُٔوخطذ حُؼزٞد٣ش هلل عزلخٗٚ كٖٔ ٓوخطذ حُشش٣ؼش ك٢ حُذػٞس ا٠ُ هللا -ٖ
٣ؼ٤ٖ ٝع٤ِش  ّ أعِٞرخ  ٓؼ٤٘خ  ك٢ حُذػٞس ُُْٝزُي ُْ ٣لذد ح٩ع٬ ٝسكٔظْٜ ٛذح٣ش حُؼزخد

. ػٖٔ حُشش٣ؼش ح٩ع٤ٓ٬ش رَ طشى حُزخد ٓلظٞكخ  ك٢ كذٝد طلو٤ن حُؼزٞد٣ش هلل خخطش  رٜخ
(ٕٔ)

 

                                 
حُٔ٘ؼوذ ك٢ دٝسس ٓئطٔشٙ  3ٔ/3/3هشحس ٓـِظ ٓـٔغ حُلوٚ ح٩ع٢ٓ٬ سهْ : ( ُِظٞعغ كٍٞ ٛزٙ حُٔشٌِش حٗظشٕٓ)

حُغ٘ش  حُلو٤ٜش حُٔؼخطشسٓـِش حُزلٞع . ٛــٕٖٔٗٔٓ ر١ حُوؼذس  ٕٔا٠ُ  3حُغخرغ رـذس ك٢ حُغؼٞد٣ش ٖٓ 

 . (3ٕٓٛـــ ص )ٖٔٗٔػخّ  حُشحرؼش حُؼذد حُخخٓظ ػشش

 ٙ ٕٔٗٔػٔخٕ ؽ ح٠ُٝ٫  (دحس حُ٘لخثظٖٓٔ: )ص ٣ٞعق حكٔذ حُزذ١ٝ ػ٘ذ حرٖ ط٤ٔ٤ش ( ٓوخطذ حُشش٣ؼشٕٔ)
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ك٤شطذ  ٝٛزح ٣ُغ٠ٔ كوٚ ح٣ُٞٝ٧خص طُلون ُِذحػ٤ش ٓخ ٣ـذ طوذ٣ٔٚ ٝ ٓخ ٣ـذ طؤخ٤شٙ -ٗ

٣وٍٞ . كخ٧ٗلغُِٔذػ٤٣ٖٞ  ٝح٧ٗلغ ٝح٧كٞؽ كخ٧كٞؽ.... ك٤وذّ ح٧ْٛ كخ٧ْٛ حُذحػ٤ش أٝسحهٚ

" ٝ : ٧كٌخّحًظخرٚ هٞحػذ  طؤ٤ُقك٢ ر٤خٕ ٓوظٞدٙ ٖٓ  -سكٔٚ هللا–حُؼض رٖ ػزذحُغ٬ّ 

ٛزح حٌُظخد ر٤خٕ ٓظخُق حُطخػخص ٝ حُٔؼخ٬ٓص ٝ عخثش حُظظشكخص  ٖٓ ٝػغ حُـشع

ُغؼ٢ حُؼزخد ك٢ طلظ٤ِٜخ ٝ ر٤خٕ ٓوخطذ حُٔخخُلخص ٤ُغؼ٠ حُؼزخد ك٢ دسثٜخ ٝ ر٤خٕ ٓظخُق 

ٝ ر٤خٕ ٓخ ٣وذّ ٖٓ رؼغ حُٔظخُق ػ٠ِ رؼغ ٝ ٓخ  حُؼزخدحص ٤ٌُٕٞ حُؼزخد ػ٠ِ خزش ٜٓ٘خ

ٔلخعذ ػٖ رؼغ ٝ ٓخ ٣ذخَ طلض حًظغخد حُؼز٤ذ دٕٝ ٓخ ٫ هذسس ػ٤ِٚ ٝ ٣ئخش ٖٓ رؼغ حُ

ا٫ٚ٤ُ عز٤َ ُْٜ 
(ٕٕ)

 

ًخٗٞح اه٘خع حُٔذػ٤٣ٖٞ عٞحء   ٣ظ٤غش ُِذحػ٤ش ٓلخُٝشٝر٤خٜٗخ ُِ٘خط حُٔوخطذ  ر٘شش -٘

 . حُششػ٤ش رخ٧كٌخّ ًلخسح  أٝ ٓغ٤ِٖٔ

  

                                 
( ٗٔ/ٔ) ( هٞحػذ ح٧كٌخّ ك٢ ٓظخُق ح٧ٗخّ ُِؼض رٖ ػزذحُغ٬ّ طلو٤ن ٗض٣ٚ ًٔخٍ كٔخد ٝػؼٔخٕ ؿٔؼش ػ٤ٔش٣شٕٕ)

 ٛـ ٕٔٗٔدٓشن ؽ ح٠ُٝ٧  دحس حُوِْ
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 يمبصذ انششيؼخ في انذاػيخ: انًجضج األٔل

انضشٔسيخ انصفبد: انًطهت األٔل
(ٕٖ)

 في انذاػيخ ئنى هللا 

ك٬رذ ٖٓ  ٢ٌُٝ ٣ٌٕٞ ٗخؿلخ   حُ٘خؿقٖٓ ٓوخطذ حُشش٣ؼش ك٢ حُذػٞس اػذحد حُذحػ٤ش 

طٞكش حُظلخص حُؼشٝس٣ش ك٤ٚ ٝرٔخ إٔ حُظلخص ًؼ٤شس ٝ حُٔوخّ ٫ ٣غٔق ٫ٝ ٣ظغغ ُِزغؾ 

 ظلخص أسٟ أٜٗخ ٖٓ حُؼشٝسس رٌٔخٕ ٝرلوذحُ رؼغكغٞف أعِؾ حُؼٞء ػ٠ِ  ٝح٩ؽخُش

 : حُؼشٝس٣شكٖٔ ٛزٙ حُظلخص  ٝحكذس ٜٓ٘خ طٌٕٞ ٛلٞس ٖٓ حُذحػ٤ش ك٢ ٓـخٍ ػِٔٚ

كُۡو ﴿: حُظل٢ِ رخُؼِْ حُ٘خكغ حُٔغظٔذ ٖٓ ًظخد هللا ٖٝٓ ع٘ش سعٍٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ طؼخ٠ُ -1
َتَؽِني  َِ ٱتٍّ ٌَ  َو

۠ َُا
َ
ٰ ةَِصرَيٍة أ ِ  لََعَ ْ إََِل ٱَّللٍّ ٔٓا ۡدُؼ

َ
ۡۡشِكنَِي  َهِٰذهِۦ َشبِيِِلٓ أ ٍُ ۡ ََ ٱل ٌِ  ۠ َُا

َ
ٓ أ ا ٌَ ِ َو ََ ٱَّللٍّ وَُشۡتَحٰ

ٝحُزظ٤شس ٢ٛ حُؼِْ [3ٓٔ: ]٣ٞعق﴾١٠٨
(ٕٗ)

ٝحُـخَٛ ٫ ٣ظِق ُِذػٞس رَ هذ ٣ٌٕٞ  

"حُؼخَٓ ػ٠ِ ؿ٤ش ػِْ ٣لغذ : -سكٔٚ هللا–٣وٍٞ حُلغٖ حُزظشٟ ػشسٙ أًزش ٖٓ ٗلؼٚ 

ٝحؽِزٞح حُؼزخدس ؽِز خ ٫ طؼشٝح ، كخؽِزٞح حُؼِْ ؽِز خ ٫ طؼشٝح رخُؼزخدس، أًؼش ٓٔخ ٣ظِق

خ ؽِزٞح حُؼزخدس ٝطشًٞح حُؼِْ، رخُؼِْ  ٓ ملسو هيلع هللا ىلص  كظ٠ خشؿٞح رؤع٤خكْٜ ػ٠ِ أٓش دمحم، كبٕ هٞ
(ٕ٘) ،

ُٝٞ ؽِزٞح حُؼِْ ُْ ٣ذُْٜ ػ٠ِ ٓخ كؼِٞح"
(ٕٙ) . 

٣ٝلظشّ ، ٣ٝؼظْ حُؼِْ، ٣زـغ حُـَٜ، كخُذحػ٤ش حُ٘خؿق رٝ هِذ ػوٍٞ ُٝغخٕ عئٍٝ

كٜٞ ٫ ٣لظؾ رؼذّ ح٩طوخٕ ػ٠ِ طشى . ٣شكغ إٔ ٣وّٞ رؼَٔ ٫ ٣ظو٘ٚ كظ٠ ٣ظو٘ٚ ،حُظخظض

                                 
رل٤غ ارح كوذص ُْ ، ( ػشف حُشخؽز٢ حُؼش٣ٝخص رؤٜٗخ " حُٔظخُق حُظ٢ ٫رذ ٜٓ٘خ ك٢ ه٤خّ ٓظخُق حُذ٣ٖ ٝحُذ٤ٗخٖٕ)

، ٝحُ٘ؼ٤ْ، ٝك٢ ح٧خشٟ كٞص حُ٘ـخس، ٝكٞص ك٤خس، ٝطٜخسؽ، رَ ػ٠ِ كغخد، طـش ٓظخُق حُذ٤ٗخ ػ٠ِ حعظوخٓش
 . (ٗٔ/ٗحُٔٞكوخص ُِشخؽز٢ ): " حٗظشٝحُشؿٞع رخُخغشحٕ حُٔز٤ٖ 

حُظ٢ طٌٕٞ ٗغزش حُؼِّٞ ك٤ٜخ ا٠ُ حُوِذ ً٘غزش ؛ حُزظ٤شس: " أػ٠ِ دسؿخص حُؼِْ-: -سكٔٚ هللا–هخٍ حرٖ حُو٤ْ ( ٕٗ)

٢ٛٝ أػ٠ِ دسؿخص ، ٝٛزٙ ٢ٛ حُِخّظ٤ظش حُظ٢ حخظض رٜخ حُظلخرش ػٖ عخثش ح٧ٓش، حُٔشث٢ ا٠ُ حُزظش

 . ٛـ3ٖٖٔدحس حٌُظخد حُؼشر٢ ر٤شٝص : ( حُ٘خششٕ) ( ؽ ٖٙ٘/  ٖ) ٓذحسؽ حُغخ٤ٌُٖ : حُؼِٔخء" حٗظش

 . ٝؿٔخػش حُٔغ٤ِٖٔ، ٣وظذ رزُي حُخٞحسؽ حُز٣ٖ خشؿٞح ػ٠ِ حُظلخرش  (ٕ٘)

 . (ٗٙٔ/ٔؿخٓغ ر٤خٕ حُؼِْ ٝكؼِٚ ٫رٖ ػزذ حُزش ) (ٕٙ)
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ٖ٘ٔ 

 . رَ ٣ؼظزس ػٖ حُؼَٔ س٣ؼٔخ ٣ظو٘ٚ ٣ٝوّٞ رٚ كن حُو٤خّ، حُؼَٔ

ٌُٖٝ ٣ظل٠ِ روذس ٖٓ حُؼِّٞ حُششػ٤ش ، ٝحُذحػ٤ش ٫ ٣شظشؽ إٔ ٣ٌٕٞ ػخُٔخ  ٓـظٜذح  

ٝحُغ٤شس حُ٘ز٣ٞش ٝحُظخس٣خ ، ٝػِٜٞٓخٝحُغ٘ش حُ٘ز٣ٞش ، حُوشإٓ حٌُش٣ْ ٝػِٞٓٚ: ح٥ط٤ش

حُؼخُْ ٖٓ ك٢ ٝحُؼوخكش حُؼخٓش رٔخ ٣ذٝس كُٞٚ ، ٝحُِـش ٝح٧دد، ٝحُلوٚ ٝأطُٞٚ، ح٩ع٢ٓ٬

حُذحػ٤ش إٔ ٣ِْ رؤعزخد حُٞهٞع ك٢ حُشٜٞحص ٝحُشزٜخص  ٝػ٠ِ. ٓؼخطشسٓغظـذحص ٝهؼخ٣خ 

ٝػ٤ِٚ ٓؼشكش ػوخثذ ، ٣ٌٕٝٞ ُذ٣ٚ حُؼِْ رخُٔ٘خٛؾ حُذػ٣ٞش حُٔؼخدس ُٜٔ٘ؾ حُغِق حُظخُق

كِشرٔخ ؿؼَ ح٧ٓش  كبرح طظذس حُـخَٛ ُِذػٞس. ٝأكٌخس ح٥خش٣ٖ ٤ُؤخز حُلزس ٣ٝلزس ؿ٤شٙ

 ٤ٜٗخ  ٝح٢ُٜ٘ أٓشح  ٝحُٔؼشٝف ٌٓ٘ش ٝحٌُٔ٘ش ٓؼشٝكخ  ٝحُغ٘ش رذػش ٝحُزذػش ع٘ش هخٍ طؼخ٠ُ
﴿ ًٌ ا ىَيَۡس لََم ةِِّۦ ِؼۡي ٌَ ٝؿخء ك٢ حُظل٤ق ٖٓ كذ٣غ ػزذهللا  [ٖٙ: ]ح٩عشحء﴾َوََل َتۡلُف 

ئٌ هللا تؼبنى ال يمجض انؼهى اَتضاػب يُتضػّ » : رٖ ػٔشٝ هخٍ عٔؼض سعٍٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣وٍٞ

ٔنكٍ يمجض انؼهى ثمجض انؼهًبء صتى ئرا نى يجك ػبنًب اتخز انُبط سؤٔعب ، يٍ انؼجبد

«فضهٕا ٔأضهٕا ، فغئهٕا فأفتٕا ثغيش ػهى، رٓبال
(ٕ3)

 

٫رذ ٜٓ٘خ ٢ٛٝ إٔ ششؽ حُؼِْ ٤ُظ ػ٠ِ اؽ٬هٚ رؤٕ ٣ٌٕٞ ًَ دحػ٤ش  ٌٗظش ٜٓٔشٝٛ٘خ 

 . رَ ٣ٌٕٞ ػخُٔخ  ك٤ٔخ ٣ذػٞ ا٤ُٚ. ػخُٔخ  رـ٤ٔغ حُؼِّٞ

٫ ٣شظشؽ ك٢ حُذحػ٤ش إٔ ٣َزِؾ ٓزِـخ  ًز٤شح  ك٢ : -سكٔٚ هللا –هخٍ حُش٤خ حرٖ ػؼ٤ٔ٤ٖ 

(3ٕ). حُؼِْ ٌُٖ ٣شظشؽ إٔ ٣ٌٕٞ ػخُٔخ  ك٤ٔخ ٣ذػٞ ا٤ُٚ
 

 انؼًم ثبنؼهى  -2

٣وظذٟ رٚ ٝ حُؼَٔ ٓ٘ٚ أرِؾ ٖٓ حُوٍٞ ًِٝٔخ  هذٝس ُٔذػ٤٣ٖٞ ٣ٝشٝٗٚ ٗظش حُذحػ٤ش ٓلَ

ٝأٓخ ارح خخُق هُٞٚ ، ًخٕ رُي أدػ٠ ك٢ هزُٞٚ ُذٟ حُٔذػ٤٣ٖٞ ًخٕ حُذحػ٤ش ػخ٬ٓ  رؼِٔٚ

                                 
طل٤لٚ  ٝٓغِْ ك٢، (ٓٓٔ) : سهْ حُلذ٣غ، رخد ٤ًق ٣وزغ حُؼِْ، ( أخشؿٚ حُزخخس١ ك٢ طل٤لٚ ًظخد حُؼ3ِْٕ)

 . (3ٖٕٙسهْ حُلذ٣غ )...، رخد سكغ حُؼِْ ٝهزؼٚ، ًظخد حُؼِْ

 . (3٘/3ٕ( ٓـٔٞع كظخٟٝ حُش٤خ حرٖ ػؼ٤ٔ٤ٖ )3ٕ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ٖٕ٘ 

ِ ﴿: كؼِٚ كوذ رٛزض رشًش دػٞطٚ هخٍ طؼخ٠ُ ُمُروَن ٱّلٍّاَس ةِٱىِۡبّ
ۡ
حَأ
َ
ًۡ أ ُُخ

َ
ًۡ َوأ ُُفَصُل

َ
َن أ ۡٔ َوحَنَص

فَََل َتۡؽلِئَُن 
َ
ًَ ﴿ٝهخٍ طؼخ٠ُ ، [ٗٗ: ]حُزوشس﴾٤٤َتۡخئَُن ٱىِۡهَتَٰب  أ ِ ْ ل ٔا ُِ ٌَ ََ َءا ِي ا ٱَّلٍّ َٓ حَّ

َ
أ َيَٰٓ

ا ََل َتۡفَؽئَُن  ٌَ ا ََل َتۡفَؽئَُن ٢َتُلٔلَُٔن  ٌَ  ْ ٔا ُ ن َتُلٔل
َ
ِ أ ۡلًخا ِؼَِد ٱَّللٍّ ٌَ ، [ٖ-ٕ: ]حُظق﴾٣َنُبَ 

هخٍ : ُوٞٓٚ ًٔخ ك٠ٌ حُوشإٓ حٌُش٣ْ هٍٞ ٗز٢ هللا شؼ٤ذ ، ك٬رذ إٔ ٣زذأ ر٘لغٚ أ٫ٝ  

َِث  ﴿ طؼخ٠ُ ِ ٰ ةَّي
ًۡ إِن ُنُِج لََعَ رََءۡحُخ

َ
ِٔۡم أ ِ   كَاَل َيَٰل ُّ رِۡزكًا َخَص ِۡ ٌِ ّّبِ َوَرزَكَِن  َِ رٍّ ۡن ٌّ

َ
رِيُد أ

ُ
ٓ أ ا ٌَ ا  َو

 َٓ ۡج
َ
آ أ ٌَ ًۡ إََِلٰ  َخاىَِفُل

ُ
ًۡ أ ِ  َؼيَۡيِّ ىُٰل ٔۡفِيِِقٓ إَِلٍّ ةِٱَّللٍّ ا حَ ٌَ ا ٱۡشَخَطۡؽُج  َو ٌَ  ٱۡۡلِۡصَلَٰح 

رِيُد إَِلٍّ
ُ
ُّ  إِۡن أ ِۡ َخ

جِيُب 
ُ
ُۡج ِإَوََلِّۡ أ َّكٍّ َٔ  . [33: ]ٛٞد﴾٨٨حَ

"ػِٔخء حُغٞء ؿِغٞح ػ٠ِ رخد حُـ٘ش ٣ذػٕٞ ا٤ُٜخ حُ٘خط : -سكٔٚ هللا–هخٍ حرٖ حُو٤ْ 

ٞح هخُض أكؼخُْٜ: كٌِٔخ هخُض أهٞحُْٜ ُِ٘خط، كؼخ٣ُْٜٝذػٕٞ ا٠ُ حُ٘خس رؤ، رؤهٞحُْٜ ّٔ ِٛ : ٫

، كْٜ ك٢ حُظٞسس أد٫ء، كِٞ ًخٕ ٓخ دػٞح ا٤ُٚ كو خ ًخٗٞح أٍٝ حُٔغظـ٤ز٤ٖ ُٚ، طغٔؼٞح ْٜٓ٘
ٝك٠ حُلو٤وش هطخع ؽشم"
(ٕ3) . 

َّ "٣ُْئط٠َ : حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ ٝ هذ ؿخء حُٞػ٤ذ حُشذ٣ذ ُٖٔ خخُق هُٞٚ كؼِٚ ْٞ َ٣ َِ ُؿ رِخُشَّ

شِ  َٓ ِو٤َخ ُْ ِْو٠َ ك٢ِ حَُّ٘خسِ ، ح ُُِن أَْهظَخدُ ، ك٤َُ ْ٘ذَ َ كَظ
(ٖٓ)

  ِٚ َك٠، رَْطِ٘ خُس رِخُشَّ َٔ ُِْل خ ٣َذُُٝس ح َٔ ًَ خ  َٜ ك٤ََذُُٝس رِ
(ٖٔ) ،

َُ حَُّ٘خسِ  ْٛ ِٚ أَ ُغ ا٤َُِْ ِٔ ظَ ـْ َٕ ، ك٤ََ خ َُيَ : ك٤ََوُُُٞٞ َٓ  ُٕ ُش ؟ ٣َخ ك٬َُ ُٓ ْ ْٖ طَؤ ٌُ ْْ طَ ْؼُشٝفِ أََُ َٔ ُْ ِٖ ، رِخ ٠َٜ َػ ْ٘ طَ َٝ

                                 
 . (ٔٙ: حُلٞحثذ ٫رٖ حُو٤ْ )ص (3ٕ)

دُن : ٝٓ٘ٚ، ٢ٛٝ ٓئٗؼش، هظذ رخٌُغش: رغشػش ٝحكذٛخ: صحد حُوضحص، ط٘ظذ أٓؼخإٙ ٖٓ رط٘ٚ كظخشؽ ٖٓ درشٙ (ٖٓ)

ٝحٗذُن رخُذحٍ ؿ٤ش . ٝرٚ ع٢ٔ حُشؿَ هظ٤زش، ٝطظـ٤ش حُوظذ هظ٤زش، ارح خشؽ ٖٓ ؿ٤ش إٔ ٣غَ: ٝحٗذُنحُغ٤ق 

ؿش٣ذ حُلذ٣غ ُِٜش١ٝ : حعظذحس ٖٓ حُلٞح٣خ حٗظش: ٣ؼ٢٘، ٓخ ٣ل١ٞ حُزطٖ: حُوظذ: هخٍ حُٜش١ٝ. حُٔؼـٔش

ُِزلغ حُؼ٢ِٔ ٝطلو٤ن  دحس حُل٬ف: ( ٝ حُظٞػ٤ق ُششف حُـخٓغ حُظل٤ق ٫رٖ حُِٔوٖ حُشخكؼ٢ طلو٤نٕٕٙ/ٔ)

 . عٞس٣خ -دحس حُ٘ٞحدس دٓشن : حُ٘خشش، 3ّٕٓٓ -ٛـ 3ٕٗٔ، ح٠ُٝ٧: ؽ، (3ٔٔ/3ٔ)، حُظشحع

٢ٛٝ كـشحٕ ٓغظذ٣شحٕ ٣ٞػغ أكذٛٔخ ػ٠ِ ح٥خش ٣ٝذحس ح٧ػ٠ِ ػ٠ِ ، ٢ٛ ح٧دحس حُظ٢ ٣طلٖ رٜخ: حُشكخ  (ٖٔ)

 . (ٖٖ٘/ٔحُٔؼـْ حُٞع٤ؾ )رخد حُشحء( ): حٗظش. هطذ
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ٖٖ٘ 

ٌَشِ  ْ٘ ُٔ ُْ ٍُ ؟ ح ِٚ ، ر٠ََِ: ك٤ََوُٞ ٫َ آط٤ِ َٝ ْؼُشِٝف  َٔ ُْ ُش رِخ ُٓ ُْ٘ض آ ًُ ِٚ"، هَْذ  آط٤ِ َٝ ٌَِش  ْ٘ ُٔ ُْ ِٖ ح ٠َٜ َػ ْٗ َ أ َٝ
(ٖٕ) . 

 ، ٔيٍ أثشص انصفبد انتي تُشتشط في انذاػيخ انصجش -3

حُلؼخثَ حُظ٢ كغ ٝٛٞ كؼ٤ِش ٖٓ ، أ١ دػٞسُ٘ـخف  حُؼشٝس٣شحُظزش ٖٓ حُظلخص  

كظ٠ ٝسد رًش حُظزش ك٢ حُوشإٓ حٌُش٣ْ ك٢ ٓخثش ، ػ٤ِٜخ حُوشإٓ حٌُش٣ْ ك٢ أًؼش ٖٓ آ٣ش

ٝػ٬ػش ٓٞحػغ
(ٖٖ) . 

"٫ رذ أ٣ؼخ إٔ ٣ٌٕٞ : ك٢ ٓؼشع كذ٣ؼٚ ػٖ حُذحػ٤ش –سكٔٚ هللا -شهخٍ حرٖ ط٤ٔ٤

ٓخ ٣لغذ  كبٕ ُْ ٣لِْ ٣ٝظزش ًخٕ؛ كبٗٚ ٫ رذ إٔ ٣لظَ ُٚ أرٟ: ك٤ِٔخ طزٞسح ػ٠ِ ح٧رٟ

ُمۡر ﴿: ًٔخ هخٍ ُؤخٕ ٫ر٘ٚ: أًؼش ٓٔخ ٣ظِق
ۡ
ةَ َوأ ٰٔ يَ ًِ ٱلصٍّ ِ ك

َ
َِهرِ َيُٰتَنٍّ أ ٍُ ۡ َِ ٱل َّ َؼ ۡؽُروِف َوٱُۡ ٍَ

ۡ ةِٱل

ُمٔرِ 
ُ
َۡ َؼۡزِم ٱۡۡل ٌِ َصاةََمۖ إِنٍّ َذٰلَِم 

َ
آ أ ٌَ  ٰ  [3ٔ: ]ُؤخٕ﴾١٧َوٱۡصِبۡ لََعَ

كؤٝطخٙ رخُظزش ٓغ . (ٖٗ)

 . حٌُٔ٘شح٧ٓش رخُٔؼشٝف ٝح٢ُٜ٘ ػٖ 

حرٖ ط٤ٔ٤ش ػ٠ِ ٛزٙ حُظلش حُؼشٝس٣ش ك٢ حُذحػ٤ش  -سكٔٚ هللا–ٝهذ ٝحكن حرٖ ػؼ٤ٔ٤ٖ 

طخرشح ، طخرشح ػ٠ِ ٓخ ٣ذػٞ ا٤ُٚ، ٣ٌٕٞ حُذحػ٤ش طخرشح ػ٠ِ دػٞط٫ٝٚ رذ إٔ ": ك٤وٍٞ

٣ٌٕٞ ٓغظٔشح ك٢ دػٞطٚ  ٝ، طخرشح ػ٠ِ ٓخ ٣ؼظشػٚ ٖٓ ح٧رٟ، ػ٠ِ ٓخ ٣ؼظشع دػٞطٚ

٤ُٝظزش ، ٝك٢ حُٔـخ٫ص حُظ٢ طٌٕٞ حُذػٞس ك٤ٜخ أٗلغ ٝأ٠ُٝ ٝأرِؾ، ا٠ُ هللا روذس حُٔغظطخع

ٌُٖٝ ارح ًخٕ ٓؼخرشح ، كبٕ ح٩ٗغخٕ ارح ؽشهٚ حَُِٔ حعظلغش ٝطشى، ػ٠ِ حُذػٞس ٫ٝ ٣َٔ

كٌَ دػٞس ، ٝطٌٕٞ ُٚ حُؼخهزش ٖٓ ٝؿٚ آخش، ػ٠ِ دػٞطٚ كبٗٚ ٣٘خٍ أؿش حُظخرش٣ٖ ٖٓ ٝؿٚ

ٌُٖٝ ٣ـذ ، ٫ رذ إٔ ٣وّٞ ُٜخ ٓٔخٗغ ٝٓـخدٍ ك٤ٜخ ٝٓشٌي، كوش ٫ رذ إٔ ٣وّٞ ُٜخ ٓؼخسع

                                 
( ٝسٝحٙ ٓغِْ 3ٖٗٓ: كذ٣غ سهْ، )/، رخد طلش حُ٘خس ٝأٜٗخ ٓخِٞهش، حُزخخس١ ك٢ ًظخد رذء حُخِنأخشؿٚ  (ٕٖ)

 . (333ٕ: كذ٣غ سهْ، 3ٕٕٓ/ٗ)، رخد ػوٞرش ٖٓ ٣ؤٓش رخُٔؼشٝف ٫ٝ ٣لؼِٚ، ك٢ ًظخد حُضٛذ ٝحُشهخثن

، ٛـٖٗٙٔ، حُٔظش٣ش دحس حٌُظذ: حُ٘خشش، ُٔلٔذ كئحد ػزذ حُزخه٢، حُٔؼـْ حُٔلٜشط ٧ُلخظ حُوشإٓ حٌُش٣ْ (ٖٖ)
 . (33ٕ: )ص

ٝصحسس حُشجٕٞ ح٩ع٤ٓ٬ش ٝح٧ٝهخف ٝحُذػٞس : حُ٘خشش، ح٧ٓش رخُٔؼشٝف ٝح٢ُٜ٘ ػٖ حٌُٔ٘ش ٫رٖ ط٤ٔ٤ش (ٖٗ)

 . (ٕٓ: ٛـ )ص3ٔٗٔ، ح٠ُٝ٧: حُطزؼش، حٌُِٔٔش حُؼشر٤ش حُغؼٞد٣ش -ٝح٩سشخد 
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ٖ٘ٗ 

أٝ ، كظ٠ ُٞ ٝطلض طِي حُذػٞس رؤٜٗخ خطؤ، ػ٠ِ حُذحػ٤ش إٔ ٣ظزش ػ٠ِ ٓخ ٣ؼظشع دػٞطٚ

يك٤ِظزش ػ٠ِ رُ، ٝٛٞ ٣ذسى أٜٗخ ٓوظؼ٠ ًظخد هللا ٝع٘ش سعٍٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، أٜٗخ رخؽَ
(ٖ٘) . 

  انهيٍ ٔانشفك في انمٕل ٔانؼًم في انذػٕح ئنى هللا -4
ٖٓ خ٬ٍ طذرش ٬ًّ هللا ٗـذ إٔ حُوشإٓ ٣شًض ك٢ حُذػٞس ػ٠ِ حُشكن ٓز٤٘خ  أ٤ٔٛش ٛزٙ 

رٚ ٓٞع٠  –ػض ٝؿَ  –ٓخ أٓش هللا  ٖٝٓ رُي حُظلش ٝأٜٗخ ػشٝس٣ش ك٢ ٗـخف حُذػٞس

} كو٫ٞ ُٚ ه٫ٞ : كوخٍ طؼخ٠ُ ح٤ُِٖرخُوٍٞ ٖٓ دػٞس كشػٕٞ  –ػ٤ِٜٔخ حُغ٬ّ  –ٝٛخسٕٝ 

ٝؿخءص حُغ٘ش حُ٘ز٣ٞش دحُش ٝ دحػ٤ش ا٠ُ حُظل٢ِ رٜزٙ حُظلش كوذ ، ٤ُ٘خ ُؼِٚ ٣ظزًش أٝ ٣خش٠ {

) ٓخ ًخٕ حُشكن ك٢ ش٢ء ا٫ صحٗٚ ٝٓخ ٗضع ٖٓ ش٢ء ا٫ شخٗٚ ( : هخٍ حُشعٍٞ ملسو هيلع هللا ىلص
(ٖٙ) . 

ح٤ُِٖ ٝٛزح ٛٞ ح٧طَ ك٢ حُذػٞس  رَ شؼخسٙ، كخُذحػ٤ش ٤ُظ رخُـؼٞد ح٧ُذ حُخظْ

ا رَۡۡحَث  ﴿: ًٔخ هخٍ عزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ ٍَ ِ ََ ٱ فَت ِ ا َغيِيَظ ٱۡىَليِۡب ٌّ ٔۡ ُنَِج َفغًّ َ ۖ َول ًۡ ُٓ َ ِ ِّلَج ل َّللٍّ
َج  ٌۡ ۡمرِي فَإِذَا َؼَز

َ
ًۡ ِِف ٱۡۡل ُْ ًۡ وََشاوِۡر ُٓ َ ًۡ َوٱۡشَخۡغفِۡر ل ُٓ ِۡ لَِمۖ فَٱۡخُف َخ ۡٔ َۡ َخ ٌِ ٔاْ  ِ  ََّلَُفضَّ ۡ لََعَ ٱَّللٍّ ََّٔكٍّ َفَخ

نَِي  َّّكِ َٔ َخ ٍُ ۡ َ ُُيِبَّ ٱل سكٔٚ -٣وٍٞ حُذًظٞس ػزذحٌُش٣ْ ص٣ذحٕ، [3٘ٔ: ]آٍ ػٔشحٕ﴾١٥٩إِنٍّ ٱَّللٍّ

" إ ح٫ٗغخٕ رطز٤ؼظٚ ٝٓخ كطش ػ٤ِٚ ٣وزَ ح٧ٓش ٝح٢ُٜ٘ رخُِطق ٝحُشكن ٤ُٖٝ حُوٍٞ : -هللا

ح٩طشحس ػ٠ِ حٌُٔ٘ش ٓشحؿٔش  أًؼش ٖٓ هزُٞٚ ػٖ ؽش٣ن حُؼ٘ق رَ سرٔخ كِٔٚ حُؼ٘ق ػ٠ِ

(3ٖ). ٦ُٓش ٝػ٘خدح  ُٚ"
 

حُظ٢ ٣ـذ ػ٠ِ حُذحػ٤ش حُظل٢ِ رٜخ كظ٠ طؼٔش دػٞطٚ  حُؼشٝس٣ش ٖٝٓ حُظلخص -5

إٔ ٣وظذ رذػٞطٚ ٝؿٚ هللا ، ٣ٝئد١ ٝحؿذ حُذػٞس ػ٠ِ حُٞؿٚ حُٔشػ٢ حُٔوزٍٞ، ٝط٘ـق

ٝحُٞحهغ ، ػ٘ذ حُ٘خط٫ٝ ٣وظذ رٜخ حُش٣خء ٝحُغٔؼش ٝحُـخٙ ٝحُٔ٘ضُش ، ٝؽِذ سػخٙ، طؼخ٠ُ

كبٕ هللا طؼخ٠ُ ٫ ٣وزَ ٖٓ حُؼَٔ ا٫ ٓخ ، إٔ اخ٬ص ح٤ُ٘ش ٓٔخ ٣ِضّ حُٔغِْ ك٢ ؿ٤ٔغ أػٔخُٚ

                                 
 . (3: صحد حُذحػ٤ش ُِش٤خ حرٖ ػؼ٤ٔ٤ٖ )ص (ٖ٘)

 [3ٕٗ٘حُزش ٝحُظِش ٝح٧دد رخد كظَ حُشكن سهْ حُلذ٣غ ]: ًظخد -ك٢ طل٤لٚ  سٝحٙ ح٩ٓخّ ٓغِْ(ٖٙ)

 (3ٕٔ: )ص ( أطٍٞ حُذػٞس ُض٣ذح3ٕٖ)
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ٖ٘٘ 

ٌُٖٝ كخؿش حُذحػ٤ش ا٠ُ ح٩خ٬ص طؼظْ ٝطشظذ ًِٔخ ًخٕ ػِٔٚ ، ًخٕ خخُظخ  ُٞؿٜٚ حٌُش٣ْ

ك٤ظشًٕٞ  خسُٜٝزح هذ ٣ظغشد حُٞعٞحط ا٠ُ رؼغ حُذػ، رطز٤ؼظٚ ظخٛشح  أٝ ٓظؼِوخ  رخ٥خش٣ٖ

ػ٤ِْٜ إٔ ٣وٞٓٞح  ٝٛزح ٖٓ ٝعٞحط حُش٤طخٕ ٝحُٞحؿذ، رلـش ػذّ اخ٬ص ح٤ُ٘ش حُذػٞس

؛ ٫ٝ ٣ظؼٔوٞح ك٢ رُي أٝ ٣غظشعِٞح ك٢ حُخٞف ٖٓ حُش٣خء، رخُذػٞس ٣ٝذكؼٞح ٛٞحؿظ حُش٣خء
 . ٧ٕ حُش٤طخٕ هذ ٣لظق ػ٤ِْٜ رخرخ  ٖٓ حُٞعٞحط حُز١ ٫ ٣٘ظ٢ٜ

 ؼي انشذيذ ٔساء أطًبع انذَيب ٔصت انشٓشحٔلذ كخش في انؼصٕس انًتأخشح انغ
فٓزا يُضنك خطيش يضجظ انؼًم ٔانتصذس يمصذ ثؼض انذػبح ئنى هللا انظٕٓس  ٔأصجش صت

 . اعتزبثخ انًذػٕييٍ ػذو ٔيإخش ثم يغجت في انفشم ٔ

أ١ رُي ك٢ ، ٣ٝوخطَ س٣خء، ٣ٝوخطَ ك٤ٔش، ػٖ حُشؿَ ٣وخطَ شـخػش عجَ سعٍٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

«ٖٓ هخطَ ُظٌٕٞ ًِٔش هللا ٢ٛ حُؼ٤ِخ كٜٞ ك٢ عز٤َ هللا»: كوخٍ سعٍٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص؟ عز٤َ هللا
(ٖ3) . 

كٖٔ ًخٗض ٛـشطٚ ح٠ُ هللا ، اٗٔخ ح٧ػٔخٍ رخ٤ُ٘خص ٝاٗٔخ ٌَُ حٓشة ٓخ ٟٗٞ»: ٝهخٍ ملسو هيلع هللا ىلص

٣ظ٤زٜخ أٝ حٓشأس ٣ٌ٘لٜخ ٖٝٓ ًخٗض ٛـشطٚ ح٠ُ د٤ٗخ ، ٝسعُٞٚ كٜـشطٚ ح٠ُ هللا ٝسعُٞٚ

«كٜـشطٚ ح٠ُ ٓخ ٛخؿش ح٤ُٚ
(ٖ3) . 

  

                                 
ٝسٝحٙ ، (ٖٕٔ: كذ٣غ سهْ، ٖٙ/ٔ) رخد ٖٓ عؤٍ ٝٛٞ هخثْ ػخُٔخ  ؿخُغخ  : أخشؿٚ حُزخخس١ ك٢ ًظخد حُؼِْ (3ٖ)

: كذ٣غ سهْ، ٕٔ٘ٔ/ٖ)، كٜٞ ك٢ عز٤َ هللا رخد ٖٓ هخطَ ُظٌٕٞ ًِٔش هللا ٢ٛ حُؼ٤ِخ، ٓغِْ ك٢ ًظخد ح٩ٓخسس
ٔ3ٓٗ) . 

: كذ٣غ سهْ، ٖ/3)، رخد ٖٓ ٛخؿش أٝ ػَٔ خ٤شح ُظض٣ٝؾ حٓشأس كِٚ ٓخ ٟٗٞ: أخشؿٚ حُزخخس١ ك٢ ًظخد حٌُ٘خف (3ٖ)
 "اٗٔخ ح٧ػٔخٍ رخ٤ُ٘ش" ٝاٗٚ ٣ذخَ ك٤ٚ حُـضٝ ٝؿ٤شٙ ٖٓ: رخد هُٞٚ ، ًظخد ح٩ٓخسس ٝسٝحٙ ٓغِْ ك٢، (3ٓٓ٘
 . (3ٓٗٔ) : رشهْ، ح٧ػٔخٍ
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ٖ٘ٙ 

 انصفبد انضبريخ: انًطهت انخبَي
(ٗٓ)

 في انذاػيخ ئنى هللا 

 ػٍ انًذػٕييٍ سفغ انضشد ٔانًشمخصشصّ ػهى   -1

ٝسكغ  حُظ٤غ٤ش ٝحُظخل٤ق ٝح٫ػظذحٍ ٖٓ أرشص ٓوخطذ حُشش٣ؼش ك٢ حُذػٞس ا٠ُ هللا

غظطخعحُلشؽ ٝحُٔشوش ػٖ ٛزٙ ح٧ٓش  ُٓ ٌُِِٔق ك٬ ط٤ٌِق ا٫ ػ٠ِ هذس  ٝح٩ط٤خٕ رٔخ ٛٞ 

 . ػ٘ٚ ششػخ  ٓؼلٞ ػ٘ٚ ح٫عظطخػش كٌَ ٓخ ػـض ػ٘ٚ حُذحػ٤ش ٖٓ حُٞحؿزخص كٜٞ عخهؾ

"كٖٔ حعظوشأ ٓخ ؿخء رٚ حٌُظخد ٝحُغ٘ش طز٤ٖ : -سكٔٚ هللا–هخٍ ش٤خ ح٩ع٬ّ حرٖ ط٤ٔ٤ش 

ًخٕ ػخؿضح  ػٖ أكذٛٔخ عوؾ ػ٘ٚ ٓخ  ُٚ إٔ حُظ٤ٌِق ٓششٝؽ رخُوذسس ػ٠ِ حُؼِْ ٝحُؼَٔ كٖٔ

  (ٔٗ). ٣ؼـضٙ ٫ٝ ٣ٌِق هللا ٗلغخ  ا٫ ٝعؼٜخ "

ُْٜ ٓخشؿخ   ًٝزُي حُٔذػ٤٣ٖٞ ًِٔخ حهظشٗض حُٔشوش رؤػٔخُْٜ كؼ٠ِ حُذحػ٤ش إٔ ٣ـذ

ٝ ٫ ٣لِْٜٔ ػ٠ِ حُٔشخم ك٤ظشًٞح ششػ٤خ  ٓز٤٘خ  ػ٠ِ حُ٘ظٞص حُششػ٤ش رؼ٤ذح  ػٖ حُٜٟٞ 

ًۡ ِِف ﴿ ٠ؿِٔش هخٍ طؼخُحُذ٣ٖ  ا َجَؽَو َؼيَۡيُل ٌَ ًۡ َو َٔ ٱۡجخَبَىُٰل ُْ ِۦ   ادِه َٓ ِ َخقٍّ ِج ُِٓدواْ ِِف ٱَّللٍّ َوَجٰ

َۡ َخَرج    ٌِ  َِ  . [33: ]حُلؾ﴾ ٱّلِي

كظشى رؼغ ح٧ػٔخٍ خش٤ش إٔ ػ٠ِ سكغ حُلشؽ ػٖ حُٔذػ٤٣ٖٞ  ٝهذ كشص حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص

َ رٜخ ٖٝٓ رُي طشًٚ ملسو هيلع هللا ىلص ط٬س حُظشٝح٣ق طٌُظذ ػ٠ِ حُٔذػ٤٣ٖٞ ك٬ ٣غظط٤ؼٕٞ حُو٤خّ رخُؼٔ

ؿٔخػش
(ٕٗ)

ٝ طشًٚ ٝهُٞٚ " ُٞ ٫ إٔ أشن ػ٠ِ أٓظ٢ ٧ٓشطْٜ رخُغٞحى ٓغ ًَ ط٬س 
(ٖٗ)

 

ٗلٞ حُـِٞ ٝحُظشذد ٝاُضحْٜٓ ػ٠ِ ػذّ حٗض٫م حُٔذػ٤٣ٖٞ  كشص حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص أ٣ؼخ   ٖٝٓ رُي

أٗظ رٖ ٓخُي سػ٢ هللا ػ٘ٚ  ٖٓ كذ٣غ ػٖ أٗظ ل٢ حُظل٤ل٤ٖكرخطزخع حُغ٘ش حُٔطٜشس 

                                 
٫ٝ  حُٞطق حُلخؿ٢ ٙ ٓخ ٣ظؼِن رخُلخؿش حُؼخٓش حُؼخٓش: ( حُلخؿ٢ ٛٞ ٓخ طذػٞ كخؿش حُٔذػٞ ا٤ُٚ هخٍ حُـ٢٘٣ٞٓٗ)

؛ أٓخ حُلخؿ٤خص: ٝهخٍ حُشخؽز٢ حُزشٛخٕ ك٢ أطٍٞ حُلوٚ ٧ر٢ حُٔؼخ٢ُ حُـ٢٘٣ٞ: حٗظش ٣٘ظ٢ٜ ا٠ُ كذ حُؼشٝسس
ٝحُظٔظغ رخُط٤زخص ٓٔخ ، ٝارخكش حُظ٤ذ، ًخُشخض؛ ٝسكغ حُظؼ٤نأٜٗخ ٓلظوش ا٤ُٜخ ٖٓ ك٤غ حُظٞعؼش : كٔؼ٘خٛخ

 . (ٖٖ/ٕحُٔٞحكوخص ُِشخؽز٢ طلو٤ن ٓشٜٞس ): حٗظش. ٛٞ ك٬ٍ

 . (ٖٗٙ/ٕٔ( ٓـٔٞع كظخٟٝ ش٤خ ح٩ع٬ّ حرٖ ط٤ٔ٤ش )ٔٗ)

( ٝٓغِْ ك٢ 3ٓ3ٔرخد كؼَ ٖٓ هخّ سٓؼخٕ سهْ حُلذ٣غ ) طل٤ق حُزخخس١ ًظخد ط٬س حُظشح٣ٝق: ( حٗظشٕٗ)

 . (3ٕٓٔظ٬س رخد حُظشؿ٤ذ ك٢ ه٤خّ سٓؼخٕ ٝٛٞ ط٬س حُظشح٣ٝق سهْ )ًظخد حُ

( ٝ ٓغِْ ك٢ طل٤لٚ 333طل٤ق حُزخخس١ ًظخد حُـٔؼش رخد حُغٞحى ٣ّٞ حُـٔؼش سهْ حُلذ٣غ ): ( حٗظشٖٗ)

 (ٕٔٙرخد حُغٞحى سهْ حُلذ٣غ ) ًظخد حُطٜخسس
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ٖ٘3 

٣وٍٞ ؿخء ػ٬ع سٛؾ ا٠ُ ر٤ٞص أصٝحؽ حُ٘ز٢ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝ عِْ ٣غؤُٕٞ ػٖ ػزخدس 

حُ٘ز٢ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝ عِْ كِٔخ أخزشٝح ًؤْٜٗ طوخُٞٛخ كوخُٞح أ٣ٖ ٗلٖ ٖٓ حُ٘ز٢ ط٠ِ هللا 

أكذْٛ أٓخ أٗخ كب٢ٗ أط٢ِ ح٤َُِ  هذ ؿلش هللا ُٚ ٓخ طوذّ ٖٓ رٗزٚ ٝٓخ طؤخش هخٍ؟ ػ٤ِٚ ٝ عِْ

أرذح ٝهخٍ آخش أٗخ أطّٞ حُذٛش ٫ٝ أكطش ٝهخٍ آخش أٗخ أػظضٍ حُ٘غخء ك٬ أطضٝؽ أرذح كـخء 

أٓخ ٝهللا أط٢ ٧خشخًْ هلل ؟ سعٍٞ هللا ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝ عِْ كوخٍ ) أٗظْ حُز٣ٖ هِظْ ًزح ًٝزح

كٖٔ سؿذ ػٖ ع٘ظ٢ ك٤ِظ  ٝأطوخًْ ُٚ ٢ٌُ٘ أطّٞ ٝأكطش ٝأط٢ِ ٝأسهذ ٝأطضٝؽ حُ٘غخء

) ٢٘ٓ .(ٗٗ )
 

ٝهذ ٣لْٜ رؼغ حُذػخس ٛزح حُٔطِذ خطؤ ك٤ذكغ ػٖ ٗلغٚ حُلشؽ ك٤ذػٞ حُ٘خط ا٠ُ ٓخ 

ٝحطوخء  ٧رحْٛ ٝٛزح ٤ُظ ٖٓ ، ٓٞحكوش ُٜٞحْٛ، ٣ٝ٘لشٕٝ ٓ٘ٚ، ٣لزٞٗٚ ٝ ٣غٌض ػٔخ ٣ٌشٛٞٗٚ

٣ذػٕٞ  -ػ٤ِْٜ حُغ٬ّ  –حُز٬ؽ حُٔز٤ٖ رَ ٛٞ ا٠ُ حُـش أهشد ٝهذ ًخٕ أٗز٤خء هللا ٝسعِٚ 

 . حُ٘خط ا٠ُ ٓخ ٣لزٞٗٚ ٝٓخ ٣ٌشٛٞٗٚ ٫ٝ ٣خشٕٞ ك٢ هللا ُٞٓش ٫ثْ

 ٫ ٣غظخذّ خُذحػ٤شك ٖٝٓ حُٔضحُن ك٢ ٛزٙ حُظلش حُلخؿ٤ش حُظٞعغ ك٢ حعظؼٔخٍ حُشخض

ُٖ  .(٘ٗ) حٌُظخد ٝحُغ٘ش ك٢حُشخض ا٫ ػ٠ِ ٝكن ٓخ ؿخء  ٫ ٣َـٞص ُِٔلظ٢ » : حُو٤َِّْ هخٍ حر

ٓش ٝحٌُٔشٝٛشطظزُّغ  خض ُٖٔ أسحد ٗلؼَٚ، حُل٤َ حُٔلشَّ ، كبٕ طظزَّغ رُي كََغن، ٫ٝ طظزغ حُشُّ
َّ حعظلظخإٙ كبٕ كغٖ هظذُٙ ك٢ ك٤ِش ؿخثضس ٫ شزٜش ك٤ٜخ ٫ٝ ٓلغذس ُظخ٤ِض ؛ َٝكُش

ػ٤ِٚ  –ٗز٤َّٚ أ٣ٞد –طؼخ٠ُ –ٝهذ أسشذ هللا، رَ حْعظُلذَّ ؛ حُٔغظلظ٢ رٜخ ٖٓ كشؽ ؿخص رُي

، َخُِّض ٖٓ حُل٘غ رؤٕ ٣ؤخز ر٤ذٙ ػـؼ خ ك٤ؼشد رٚ حُٔشأس ػشرش ٝحكذسا٠ُ حُظَّ  –حُغ٬ّ
ح آخش ك٤ظخَِّض ٖٓ  ٝأسشذ حُ٘ز٢  ر٫٬  ا٠ُ ر٤غ حُظٔش رذسحْٛ ػْ ٣شظش١ رخُذسحْٛ طٔش 

رخ ُٖ حُٔخخسؽ ٓخ خِض ٖٓ حُٔآػْ؛ حُّشِ أٝ أعوؾ ٓخ ، ٝأهزق حُل٤َ ٓخ أٝهغ ك٢ حُٔلخسّ، كؤكغ

                                 
ٝٓغِْ ك٢ طل٤لٚ ، (ٖٙٓ٘سهْ )، رخد حُظشؿ٤ذ ك٢ حٌُ٘خف، أخشؿٚ حُزخخس١ ك٢ طل٤لٚ ًظخد حٌُ٘خف(ٗٗ)

 . (3ٖٙٗسهْ حُلذ٣غ )، رخد حعظلزخد حٌُ٘خف ُٖٔ طخهض ٗلغٚ ا٤ُٚ ٝٝؿذ ٓئٗش، ًظخد حٌُ٘خف

ُْ حُشَّشػ٢ُّ حُز١ ؿ٤َّش ٖٓ طؼٞرش ا٠ُ عُٜٞش ٣ٝغش ُؼزس حهظؼ٠ رُي»حُشخظش ٢ٛ  (٘ٗ) ٓغ ه٤خّ عزذ ، حُلٌ

 . (ٕٙ/ٕ): ُِغز٢ٌ، ؿذسكغ حُلخؿذ ػٖ ٓخظظش حرٖ حُلخ: حٗظش. «حُلٌْ ح٧ط٢ِِّ 
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ٖ٘3 

«لّنِ ح٬ُصّأٝؿزٚ هللا ٝسعُٞٚ ٖٓ حُ
(ٗٙ) . 

 -: ٔيٍ انصفبد انضبريخ انتي ال ثذ يُٓب أٌ تكٌٕ ػُذ انذاػيخ

  -: انزشأح في انضك: أٔال  

حُذػٞس طلظخؽ ا٠ُ دػخس أه٣ٞخء ٣زِـٕٞ سعخُش ح٩ع٬ّ رٌَ ٓخ حعظطخػٞح ٝ طلش حُوٞس 

ٝأكذ ا٠ُ هللا ٖٓ أخزش حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص إٔ" حُٔئٖٓ حُو١ٞ خ٤ش  طلش كخؿ٤ش ٫رذ ٜٓ٘خ ٝهذ

" ٝك٢ ًَ خ٤ش، حُٔئٖٓ حُؼؼ٤ق
(ٗ3)

، حُٔؼ٣ٞ٘ش ًٝزُي حُوٞسحُزذ٤ٗش  ٣ٝش٣ذ رخُوٞس حُوٞس 
ٝػذّ حُخٞف ا٫ ٖٓ هللا ، ٝػذّ ٤ٛزش حُ٘خط، ٝحُذػٞس ا٤ُٚ، ٢ٛٝ حُـشأس ػ٠ِ اظٜخس حُلن

َُزّۡلَا﴿ -طؼخ٠ُ-هخٍ  -طؼخ٠ُ-
َ
َِا ةِٱۡۡلَّيَِنِٰج َوأ َِا رُُشيَ رَۡشۡي

َ
َٔم  ىََلۡد أ ٍِزَياَن َِلَُل ۡ ًُ ٱۡىِهَتَٰب َوٱل ُٓ َؽ ٌَ

هُۥ  َ يَُُِصُ ٌَ  ُ ًَ ٱَّللٍّ ٍِّاِس َوَِلَۡؽيَ َنٰفُِػ لِي ٌَ س  َشِديد  َو
ۡ
َُزّۡلَا ٱۡۡلَِديَد فِيِّ ةَأ

َ
ٱّلٍّاُس ةِٱۡىلِۡصِطي َوأ

َ كَِٔيٌّ َؼزِيز   ۥ ةِٱۡىَغۡيِب  إِنٍّ ٱَّللٍّ ُّ َّٕ رخُٔؼشٝف) :ملسو هيلع هللا ىلص ٝهخٍ[ٕ٘: ]حُلذ٣ذ﴾َورُُشيَ ، ٬ً ٝهللا ُظؤُٓش

ُٝظوظشٗٚ ػ٠ِ ، ُٝظؤؽشٗٚ ػ٠ِ حُلن أؽشح، ُٝظؤخزٕ ػ٠ِ ٣ذ حُظخُْ، ُٝظٜٕ٘ٞ ػٖ حٌُٔ٘ش

(ػْ ٣ِؼٌْ٘ ًٔخ ُؼْٜ٘ ، أٝ ٤ُؼشرٖ هللا روِٞد رؼؼٌْ رؼؼخ، حُلن هظشح
(ٗ3)

ٝٓظ٠ طوخػظ  

حُٜذحٓش ٓؼَ حُؼِٔخ٤ٗش  حُذحػ٤ش ػٖ اظٜخس حُلن طغِؾ حُزخؽَ ٝح٧كٌخس حُخخؽجش ٝحُذػٞحص

 . ٝحُِزشح٤ُش ٝؿ٤شٛٔخ

  

                                 
 . (3ٙٔ-3٘ٔ/ٗ): ( اػ٬ّ حُٔٞهؼ٤ٖٙٗ)

 ك٢ طل٤لٚ ًظخد حُوذس رخد ك٢ ح٧ٓش رخُوٞس ٝطشى حُؼـض ٝح٫عظؼخٗش رخهلل ٝطل٣ٞغ حُٔوخد٣ش هلل أخشؿٚ ٓغِْ(3ٗ)
 . -سػ٢ هللا ػ٘ٚ-( ٖٓ كذ٣غ أر٢ ٛش٣شس ٕٗٙٙرشهْ )

( سهْ ٙرخد ) ( ٝحُظشٓز١ ًظخد حُظلغ٤ش3ٖٖٗحُلذ٣غ )(عٖ٘ أر٢ دحٝد ًظخد ح٬ُٔكْ رخد ح٧ٓش ح٢ُٜ٘ سهْ 3ٗ)

 3ٕٕٔٝػؼلٚ ح٧ُزخ٢ٗ ك٢ ػؼ٤ق حُـخٓغ رشهْ  ( ٝهخٍ كذ٣غ كغٖ ؿش٣ذ3ٖٗٓحُلذ٣غ )
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ٖ٘3 

  -: انًؼشفخ ثأصٕال انًذػٕييٍ: حبَيب  

ٖٓ أعزخد ٗـخف حُذػٞس ٓؼشكش أكٞحٍ حُٔذػ٤٣ٖٞ ك٤ِظ ًَ حُٔذػ٤٣ٖٞ ػ٠ِ ٓغظٟٞ 

 . ح٫هظظخد٣شٝحكذ عٞحء  ٖٓ حُ٘خك٤ش حُؼ٤ِٔش أٝ ح٫ؿظٔخػ٤ش أٝ 

ػ٘خ٣ش ػظ٤ٔش ٝعٞف أٝسد ػذس أكخد٣غ ٝهذ سحػض حُغ٘ش حُ٘ز٣ٞش ٛزح حُـخٗذ ٝأُٝظٚ 

سحػ٠ ك٤ٜخ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص حُٔذػٞ ٖٝٓ رُي طٌِْ ٓؼخ٣ٝش رٖ حُلٌْ حُغ٢ِٔ سػ٢ هللا ػ٘ٚ ك٢ 

ّ ك٤ٜخ، حُظ٬س سعٍٞ هللا  كٔخ إ حٗظٜض حُظ٬س كظ٠ أط٠، ًٝخٕ ٫ ٣ؼِْ إٔ ح٬ٌُّ هذ ُكّشِ

(3ٗ). (( س ٫ ٣ظِق ك٤ٜخ ش٢ء ٖٓ ٬ًّ حُ٘خط))إ ٛزٙ حُظ٬: ? كوخٍ ُٚ ملسو هيلع هللا ىلص
  

ٓخ : كوخٍ ٓؼخ٣ٝش سػ٢ هللا ػ٘ٚ ٝٛٞ ٣ظق ٓخ خشؽ رٚ ٖٓ حٗطزخعٍ ػٖ سعٍٞ هللا ?

كٞهللا ٓخ ًٜش٢ٗ، سأ٣ض ٓؼِٔخ  هزِٚ ٫ٝ رؼذٙ أكغٖ طؼ٤ِٔخ  ٓ٘ٚ
(٘ٓ)

. ٫ٝ ػشر٢٘ ٫ٝ شظ٢٘ٔ 
(٘ٔ)

 

٣ـؼذ ارح حُٗظٌٜض كشٓخص هللا ٖٓٔ  ملسو هيلع هللا ىلصًخٕ سعٍٞ هللا ، ٝٓغ ٛزح حُشكن رٖٔ ٫ ٣ؼِْ

كظـ٤َّع ك٤ٚ ، كزًش ػٔش رُي ُشعٍٞ هللا ?، ٢ٛٝ كخثغ، كوذ ؽِن حرٖ ػٔش صٝؿظٚ. ٣ؼِْ

ُٜش: ػْ هخٍ، سعٍٞ هللا ? ُٜش، ))٤ُشحؿؼٜخ ػْ ٣ٔغٌٜخ كظ٠ طَْط كبٕ رذح ُٚ إٔ ، ػْ طل٤غ كَظَْط

ًٔخ أٓش هللا((كظِي حُؼذس ، ٣طِوٜخ ك٤ِطِوٜخ ؽخٛشح  هزَ إٔ ٣ٔغٜخ
(ٕ٘) . 

(ٖ٘).... ٝػ٘ذٓخ أسعَ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٓؼخرح ا٠ُ ح٤ُٖٔ هخٍ اٗي طؤط٢ هٞٓخ  أَٛ ًظخد
 كٜزٙ 

 . ُِذحػ٤ش كظ٠ ٣غظلؼش ٖٓ أٓخٓٚ ٝٓخ ػ٘ذٙ ٖٓ ػِْ أٝ شزٚ طٞؽجش

                                 
( أخشؿٚ ٓغِْ ك٢ طل٤لٚ ًظخد حُٔغخؿذ رخ د رخد طلش٣ْ ح٬ٌُّ ك٢ حُظ٬س ٝٗغخ ٓخ ًخٕ ٖٓ ارخكش سهْ 3ٗ)

 ( 3ٗ٘حُلذ٣غ )

 . (ٕٓ/٘ششف ح١ُٝٞ٘ ػ٠ِ ٓغِْ ): ظشحٗظٜش٢ٗ حٗ: ٝٓؼ٠٘ ًٜش٢ٗ (ٓ٘)

 . (3ٖ٘) طل٤ق ٓغِْ ًظخد حُظ٬س رخد طلش٣ْ ح٬ٌُّ ك٢ حُظ٬س ٝ ٗغخ ٓخ ًخٕ ٖٓ ارخكظٚ: أٗظش (ٔ٘)

( أخشؿٚ حُزخخس١ ك٢ طل٤لٚ ًظخد حُط٬م رخد هٍٞ هللا طؼخ٠ُ } ٣خ أ٣ٜخ حُ٘ز٢ ارح ؽِوظْ حُ٘غخء كطِوٖٞٛ ٕ٘)

رخد طلش٣ْ ؽ٬م  ( ٝأخشؿٚ ٓغِْ ك٢ طل٤لٚ ًظخد حُط٬م3ٖ٘ٗ)ُؼذطٜٖ ٝأكظٞح حُؼذس {سهْ حُلذ٣غ 

 . (3ٔٗٔ) حُلخثغ رـ٤ش سػخٛخ ٝأٗٚ ُٞ خخُق ٝهغ حُط٬م ٣ٝئٓش رشؿؼظٜخ سهْ حُلذ٣غ

( أخشؿٚ حُزخخس١ ك٢ طل٤لٚ ًظخد حُظٞك٤ذ رخد ٓخ ؿخء ك٢ دػخء حُ٘ز٢ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝ عِْ أٓظٚ ا٠ُ طٞك٤ذ ٖ٘)

 . (3ٖ3ٙذ٣غ )هللا طزخسى ٝطؼخ٠ُ سهْ حُل

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ٖٙٓ 

، حُؼ٢ِٔحُٔذػ٤٣ٖٞ إ ػ٠ِ حُذحػ٤ش حُل٤ٌْ إٔ ٫ ٣ظٌِْ ا٫ رؼذ إٔ ٣ؼِْ ٓغظٟٞ 
(ٗ٘). ٣ٌِْٜٝٔ رٔخ ٣٘خعزْٜ، حُذ٤٘٣شٝكخؿظْٜ 

  

٤٣ٖ إٔ ٫ ٣طشف حُذحػ٤ش حُخ٬كخص حُلو٤ٜش رظٞعغ رل٤غ ٫ ٣لوٚ ٞػذٖٝٓ ٓشحػخس حُٔ

ًٝزُي ٫ ٣ظٌِْ حُذحػ٤ش ك٢ ٓغخثَ ده٤وش . حُ٘خط حُشحؿق ٖٓ حُٔشؿٞف ك٤خظِؾ ػ٤ِْٜ ح٧ٓش

 . ٓؼَ حُوؼخء ٝحُوذس ٓٔخ ٣غزذ ُِغخٓؼ٤ٖ اشٌخ٫ص ْٛ ك٢ ؿ٠٘ ػٜ٘خ

انصفبد انتضغيُيخ : انًطهت انخبنج
(٘٘)

 في انذاػيخ ئنى هللا

 أٌ يتضهى انذاػيخ ثصفخ انكشو  -1

حٌُشّ ٖٓ حُظلخص حُٔلٔٞدس ك٢ حُذحػ٤ش ٌُٖٝ ٤ُغض ٖٓ حُظلخص حُؼشٝس٣ش أٝ 

 . حُلخؿ٤ش

٣زِؾ رٜخ ٓزِؾ حُذحػ٤ش ٓزِـخ ًز٤شح  ٝٛزٙ حُظلش طلظخؽ ا٠ُ ٓخٍ ٝٛزح هذ ٫ ٣ظؤط٠ ٌُٖ 

 . حُذػخس خظٞطخ  ك٢ حُزِذحٕ حُظ٢ طؼخ٢ٗ ٖٓ حُلوشٌُؼ٤ش ٖٓ 

طلخص ح٧ٗز٤خء ػ٠ِ أٜٗخ ٖٓ أرشص حٌُشّ طلش هذ رًش هللا عزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ ك٢ ًظخرٚ  ٝ 

فََراَغ إََِلَٰٓ ﴿: ُٔخ ؿخءٙ حُؼ٤ٞف -ػ٤ِٚ حُغ٬ّ –ارشح٤ْٛ  كوذ هخٍ طؼخ٠ُ ػٖ ٗز٤ٚ، ٝحُشعَ

ٍِني   َجآَء ةِؽِۡجو  َش
يِِّۦ فَ ْۡ

َ
ٝهذ شخرٚ حُ٘ز٢ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص أرخٙ ك٢ حٌُشّ ٝ حُـٞد  [ٕٙ: ]حُزحس٣خص﴾أ

)ٓخ عجَ : هخٍ -سػ٢ هللا ػ٘ٚ-ؿخء ك٢ حُظل٤ق ػٖ ؿخرش  كوذ ٫: ُْٝ ٣وَ ٧كذ ؽِزٚ

٫(: ػٖ ش٢ٍء هؾ كوخٍ -ملسو هيلع هللا ىلص-حُ٘ز٢ 
(٘ٙ)

ط٠ِ -)ًخٕ حُ٘ز٢ : هخٍ -سػ٢ هللا ػ٘ٚ-ٝػٖ أٗظ  

                                 
 . (33ٜٓ٘ؾ حُذػٞس ُِش٤خ ػذٗخٕ حُؼشػٞس ص ): ( حٗظشٗ٘)

ٝطـ٘ذ حُٔذٗغخص ، كٔؼ٘خٛخ ح٧خز رٔخ ٤ِ٣ن ٖٓ ٓلخعٖ حُؼخدحص، ) أٓخ حُظلغ٤٘خص: ( هخٍ حُشخؽز٢ ك٢ طؼش٣لٜخ٘٘)

ٓشٜٞس حُٔٞحكوخص ُِشخؽز٢ طلو٤ن : حٗظش. ( ٣ٝـٔغ رُي هغْ ٌٓخسّ ح٧خ٬م، ٖحُظ٢ طؤٗلٜخ حُؼوٍٞ حُشحؿلخص

(ٗ/ٕٓ) 

غخخء ٝٓخ ٣ٌشٙ ٖٓ حُزخَ سهْ حُلذ٣غ ُكغٖ حُخِن ٝح رخد، ( أخشؿٚ حُزخخس١ ك٢ طل٤لٚ ًظخد ح٧ددٙ٘)

: عجَ سعٍٞ هللا ط٠ِ ػ٤ِٚ ٝعِْ ع٤جخ  هؾ كوخٍ ٓخ. ( ٝأخشؿٚ ٓغِْ ك٢ طل٤لٚ ًظخد حُلؼخثَ رخدٖٗٓٙ)
 . (٫ٙٔ٘3 سهْ حُلذ٣غ )
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ٖٙٔ 

َٖ حُ٘خط –ٝعِْ  هللا ػ٤ِٚ د حُ٘خط، أْكَغ َٞ َغ حُ٘خط(، ٝأْؿ ـَ ٝأْش
ط٠ِ  -ٝطَ رٚ حٌُشّ. (3٘)

 -ملسو هيلع هللا ىلص-كوذ س١ٝ إٔ حٓشأس ؿخءص ا٠ُ حُ٘ز٢ ، ا٠ُ إٔ ٣ؼط٢ ػٞرٚ حُز١ ػ٤ِٚ -هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ

ًْغٞى ٛزٙ: ٣خ سعٍٞ هللا: رِزُْشدس كوخُض كشآٛخ ، كََِزَغٜخ، ا٤ُٜخ ٓلظخؿخ   -ملسو هيلع هللا ىلص -كؤخزٛخ حُ٘ز٢ . أ

َٖ ٛزٙ، ٣خ سعٍٞ هللا: كوخٍ، ػ٤ِٚ سؿَ ٖٓ حُظلخرش ُغ٤ٜ٘خ، ٓخ أْكَغ ًْ كِٔخ . ))ٗؼْ((: كوخٍ. كخ

َْ٘ض ك٤ٖ سأ٣َض حُ٘ز٢ : ٫ٓٚ أطلخرٚ كوخُٞح -ملسو هيلع هللا ىلص -هخّ حُ٘ز٢  ُٓلظخؿخ   -ملسو هيلع هللا ىلص -ٓخ أكغ أَخزٛخ 

خ ك٤ٖ َُزِغٜخ : كوخٍ. ٝهذ ػشكَض أٗٚ ٫ ٣ُْغؤٍَ ش٤جخ  ك٤ٔ٘ؼٚ، ػْ عؤُظَُٚ ا٣خٛخ، ا٤ُٜخ َٜ ًَظَ سؿُٞص رََش

ًَلَّٖ ك٤ٜخ َُؼ٢َِِّ؛ -ملسو هيلع هللا ىلص-حُ٘ز٢  ُ (3٘). أ
ًِٔخ ًخٕ حُذحػ٤ش ًش٣ٔخ  رٔخُٚ ًٝش٣ٔخ  ك٢ ػِٔٚ ٣غخسع  ٝ 

 . ا٠ُ اؿخرش حُغخث٤ِٖ ًخٕ رُي أدػ٠ ُوزٍٞ دػٞطٚ

  بنًظٓش انضغٍيُجغي نهذاػيخ أٌ يظٓش ث -ٕ

ؿ٤َٔ ؿٔخٍ حُظٞسس ٝح٤ُٜجش ُٜٔخ طؤػ٤ش ػ٠ِ حُٔظِو٢ ٝحُٔظٜش حُلغٖ ؿٔخٍ ٝهللا 

 ٣لذ حُـٔخٍ 

ًٝخٕ سعٍٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أؿَٔ حُ٘خط ٣ِٝزظ حُؼ٤خد حُـ٤ِٔش ٝطُشْ ٓ٘ٚ حُشحثلش حُط٤زش 

 ػ٠ِ حخظ٬ف ٓ٘خٛـْٜ ٝ ٓشخسرْٜ ك٬ رذ ٖٓ ٝحُذحػ٤ش ٓلَ أٗظخس حُٔذػ٤٣ٖٞ حُض٤ًش

ٌُٖ ٣٘زـ٢ ٛ٘خ ُِذحػ٤ش إٔ ٫ ٣زخُؾ ك٢ رخُٔظٜش حُخخسؿ٢ ُِذحػ٤ش  ٓشحػخس رُي ٝح٫ٛظٔخّ

هخٍ . رُي ك٤ٌغش هِٞد حُٔذػ٤٣ٖٞ ٖٓ حُلوشحء ٝحُٔغخ٤ًٖ رَ حُظٞعؾ ك٢ رُي ٛٞ حُٔطِٞد

(3٘). ش اعشحف ٫ٝ ٓخ٤ِش ()ًِٞح ٝحششرٞح ٝحُزغٞح ٝطظذهٞح ٖٓ ؿ٤: ملسو هيلع هللا ىلص
ٝهخٍ حرٖ ػزخط  

عشف أٝ : شجض ٓخ أخطؤطي حػ٘ظخٕ شجض ٝحُزظ ٝحششد ٓخ " ًَ ٓخ -سػ٢ هللا ػ٘ٚ –

ٓخ٤ِش "
(ٙٓ)

 

                                 
( ٝ ٓغِْ ك٢ ٖٖٓٙسهْ حُلذ٣غ ).... رخد كغٖ حُخِن ٝحُغخخء( أخشؿٚ حُزخخس١ ك٢ طل٤لٚ ًظخد ح٧دد 3٘)

 . (ٙٗٔٙطلل٤ٚ ًظخد حُلؼخثَ رخد شـخػش حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص سهْ حُلذ٣غ )

( أخشؿٚ حُزخخس١ ك٢ طل٤لٚ ًظخد ح٥دد رخد كغٖ حُخِن ٝحُغخخء ٝ ٓخ ٣ٌشٙ ٖٓ حُزخَ سهْ حُلذ٣غ 3٘)

(٘ٙ33) . 

ؽ طل٤ق ػ٠ِ ششؽ ٝ( ٝهخٍ ٓلووٚ شؼ٤ذ ح٧سٗئ3٘ٙٙ( أخشؿٚ ح٩ٓخّ أكٔذ ك٢ ٓغ٘ذٙ سهْ حُلذ٣غ )3٘)

 . حُش٤خ٤ٖ

( أخشؿٚ ٛزح ح٧ػش حُزخخس١ ك٢ طل٤لٚ ٓؼِوخ  ك٢ ًظخد حُِزخط رخد هٍٞ هللا طؼخ٠ُ ) هَ ٖٓ كشّ ص٣٘ش هللا ٓٙ)

 . حُظ٢ أخشؽ ُؼزخدٙ (
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 انتذسة ػهى اإلنمبء ٔيٕارٓخ اآلخشيٍ -3

حُخطخرش ٖٓ أْٛ ٝعخثَ حُذػٞس ا٠ُ هللا ٫ٝ شي إٔ حُخط٤ذ حُٔلٞٙ ٣٘ـق ك٢ دػٞطٚ ٝ 

هخٍ ملسو هيلع هللا ىلص ) إ ٖٓ . ُؼخُْ ًز٤ش ٖٓ ًزخس حُؼِٔخء ٖٓٔ ٫ ٣ُلغٖ ح٩ُوخء٣لؼش ُٚ ٓخ ٫ ٣لؼش 

حُز٤خٕ ُغلشح  ( 
(ٙٔ)

٣ظٌِْ رِغخٕ ؿ٤ش كظ٤ق  ٖٝٓ حُٔئعق إٔ ٗشٟ أٝ ٗغٔغ رؼغ حُذػخس

 . ٣ٝط٤َ ك٢ خطزظٚ أٝ ٓلخػشطٚ ر٬ٌّ ًخٕ ٖٓ حٌُٖٔٔ إٔ ٣خظظشٙ ك٢ ًِٔخص ه٤ِِش

، كظ٠ ٣ؤخز رخُٔلخعٖ، كؼ٠ِ حُذحػ٤ش إٔ ٣ٌٕٞ ِٓٔخ  رٔؼشكش كغٖ حُوٍٞ ٝع٤جٚ"
خ ا٠ُ حُٔٞص  -٣ٝظـ٘ذ حُٔغخٝة ك٢ ك٤خطٚ حُذػ٣ٞش ًِٜخ  ٌََِّلش ًُِّٜ ُٔ ٤ خ  -٢ٛٝ ك٤خطٚ حُ طَؤَّعِ

ًِٔش  ، ُٝٞ ػٖ ؿ٤ش هظذ، كذسأٗٚ أَْؽََِن ُٝٞ ٓشس  ٝح ملسو هيلع هللا ىلص حُز١ ُْ ٣ُْئػَْش ػ٘ٚ، ملسو هيلع هللا ىلص رشعٍٞ هللا

ح ػخد٣ًّخ ٫ ٣ظلن ٝٓغظٟٞ ؿٞحٓغ ، أٝ حعظخذّ ًِٔش  ٗخر٤ش  ، ك٢ ؿ٤ش ٓٞػؼٜخ أٝ حعظؼَٔ طؼز٤ش 

ِِٔٚ ٝٓلخع٘ٚ خ ؿشٟ ػ٠ِ ُغخٗٚ ملسو هيلع هللا ىلص ٣َ، ً  ٔ ٍَ ك٤خطٚ، دحث ح َٞ َّ ٓ٘خعزش، َٝؽ ح٧عِٞد  ، ٝك٢ ً

س ٫ٝ ، حُِـ١ٌّٞ حُشك٤غ   َّٞ ٫ٝ أدػ٠ ا٠ُ ، أرِؾ ٫ٝ أكظق ٫ٝ، ٣ٞؿذ أكغٖحُز١ ٫ ٣ُظََظ

َ ٝحُظل٤ٌش ٓ٘ٚ ّٓ (ٕٙ)،. ك٤ٜ٘ج خ ُٖٔ ُسِصَم حُزظ٤شسَ حُِـ٣ّٞشَ ، حُظؤ
 

 . أٌ تكٌٕ ػُذِ حمبفخ ٔاعؼخ -4

ٔٞؿش حُلٔخط ٫ٝ ٣غظؼـَ ك٢ حُلٌْ ٖٓ طلخص حُذحػ٤ش حُ٘خؿق إٔ ٣ٌٕٞ ػخرطخ  ُ

٫ٝ ٣ٌٕٞ رُي ا٫ ػٖ ٓؼشكش حُٔغئ٤ُٝش ػ٘ذٙ هذسس ػ٠ِ طلَٔ إٔ طٌٕٞ  ػ٠ِ ح٧ش٤خء ٝ

 . رظخس٣خ ح٧ٓش ٓ٘ز إٔ أششهض شٔظ ح٩ع٬ّ ػ٠ِ ٌٓش ا٠ُ ٝهظ٘خ حُلخػش

ًٝزُي ٓؼشكش رؤكٞحٍ ح٧ػذحء حُٔظشرظ٤ٖ رخُذػٞس عٞحء ًخٗٞح ٖٓٔ ٣٘ظغزٕٞ ا٠ُ 

ح٩ع٬ّ ٝ  رٔؼخدحس ػ٬ٍ ( أٝ ًلخس أط٤٤ِٖ ٓـخٛش٣ٖ –ػِٔخ٤٤ٖٗ  –حُٔغ٤ِٖٔ ) ٓزظذػش 

 . ٤ِٖٔحُٔغ

ًٝزُي ٢ٛ ، غخػذ حُذحػ٤ش ػ٠ِ ح٫عظلخدس ٖٓ ًَ كشطش عخٗلشحُٞحعؼش طٝٛزٙ حُؼوخكش 

َ  ٓظؤًذ صحد حُذحػ٤ش ُٔٞحؿٜش ٓش٬ٌص حُؼظش  ٝكخٍ حُذػخس ٣شٜذ ػ٠ِ إٔ كوٚ ٝحهؼْٜ عز٤

                                 
 . (ٙٗٔ٘خد حُخطزش سهْ حُلذ٣غ )( أخشؿٚ حُزخخس١ ك٢ طل٤لٚ ًظخد حٌُ٘خف رٔٙ)

ٓوخٍ ٓ٘شٞس ك٢ ٓـِش حُذحػ٢ حُشٜش٣ش  –أ٤ٔٛش اطوخٕ حُِـش رخُ٘غزش ا٠ُ حُذحػ٤ش ٧ر٢ أعخٓش ٗٞس : ( حٗظشٕٙ)

 .(ٖ٘( حُغ٘ش )3ٓٔٛــ حُؼذد )ٕٖٗٔسٓؼخٕ ٝشٞحٍ  حُظخدسس ػٖ دحس حُؼِّٞ د٣ٞ٣٘ذ
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 . ُ٘ـخكْٜ ك٢ طلذ٣ذ ح٣ُٞٝ٧خص ك٤ٔخ ٣ذػٕٞ ا٤ُٚ

ششػ٤ش ٖٓ ػو٤ذس ٝشش٣ؼش ٝ آدحد حُؼخٓش ُِذحػ٤ش ٣ؤط٢ ػ٠ِ سأعٜخ حُؼِّٞ حُٝحُؼوخكش 

ٝأخ٬م ػْ ٣ؤط٢ رؼذ رُي حُؼوخكش حُظخس٣خ٤ش ًخُغ٤شس حُ٘ز٣ٞش ٝع٤شس حُخِلخء حُشحشذ٣ٖ 

ٝحُؼظش ح١ٞٓ٧ ٝحُؼزخع٢ ٝؿ٤ش رُي ػْ ػِّٞ حُِـش حُؼشر٤ش ٝآدحرٜخ ػْ ٓخ ٣ظؼِن رخُظلذ٣خص 

(ٖٙ). ُ٪ع٬ّٝحُٔئحٓشحص ٝحُظ٤خسحص حُٔؼخد٣ش 
 

 يٍ االشيبء انتضغيُيخ نهذاػيخ يؼشفتّ ألكخش يٍ نغخ  -5

ُض ُٚ ًظخد ٣ٜٞد: هخٍ ص٣ذ رٖ ػخرض ْٔ ش٢ٗ سعٍٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كَظَؼََِّ َٓ ا٢ٗ ٝهللا ٓخ آٖٓ : ٝهخٍ، أ

ّش ر٢ِ ا٫َّ ٗظق شٜش كظ٠ كزهظٚ، كظؼِٔظٚ. ٣ٜٞد ػ٠ِ ًظخر٢ ُٔ كٌ٘ض أًظذ ُٚ ارح ، كِْ ٣َ

ًُ ، ًَظذ ظذ ا٤ُٚ ٝأهشأ ُٚ ارح 
(ٙٗ) . 

رَ هذ ٣ٌٕٞ ، ) أٓخ طؼِْ حُِـش ؿ٤ش حُؼشر٤ش كٜزح ٤ُظ كشحٓخ  : هخٍ حُش٤خ حرٖ ػؼ٤ٔ٤ٖ

رٔؼ٠٘ أٗ٘خ ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ٗذػٞٙ ُ٪ع٬ّ ، ٝحؿزخ  ارح طٞهلض دػٞس ؿ٤ش حُؼشر٢ ػ٠ِ طؼِْ ُـظٚ

ٛئ٫ء ٧ٗٚ ٫ رذ إٔ ٗزِؾ ؛ ا٫ ارح ػشك٘خ ُـظٚ ُ٘خخؽزٚ رٜخ طخس طؼِْ ُـظٚ كشع ًلخ٣ش

} : رِـظْٜ ًٔخ هخٍ طؼخ٠ُ؟ د٣ٖ هللا ٝرؤ١ ٝع٤ِش -ٝأػ٢٘ رخ٧ػخؿْ ٓخ ٤ُغٞح رؼشد-ح٧ػخؿْ 

ْْ { ]ارشح٤ْٛ ُٜ َُ َٖ ّ ٤ُُِز٤َِ  ِٚ ِٓ ْٞ ِٕ هَ َِِغخ ٍٍ ا٫َِّ رِ ْٖ َسُعٞ ِٓ َ٘خ  ِْ خ أَْسَع َٓ [ كؤك٤خٗخ  ٣ٌٕٞ طؼِْ حُِـش ٗ: َٝ

(٘ٙ). ؼِْ ُـظْٜح٧ؿ٘ز٤ش ٝحؿزخ  ارح طٞهلض دػٞس أَٛ ٛزٙ حُِـش ػ٠ِ ط
 

 خذيتّ نهًذػٕييٍ  -6

حُذحػ٤ش ٫ ٣غظو٤ْ ُٚ كخٍ أٝ ط٘ـق ُٚ دػٞس ا٫ ارح ًخٕ ُٚ سط٤ذ ٖٓ خذٓش حُ٘خط هخٍ 

 َخرۡيَ ِِف َنثرِي  ﴿طؼخ٠ُ
َٔ  ۞َلٍّ ۡ َِ َّنٍّ ۡو إِۡصَلِٰۢح َبنۡيَ ٱّلٍّاِس  ٌّ

َ
ۡؽُروٍف أ ٌَ ۡو 

َ
َمَر ةَِصَدكٍَث أ

َ
َۡ أ ٌَ ًۡ إَِلٍّ  ُٓ ٰ ى

َ َحۡفَؽۡو  ٌَ ٍ  َو ۡجًرا َؼِغي
َ
ِ فََصَٔۡف ُُۡؤتِيِّ أ هخٍ [ ٗٔٔ: ]حُ٘غخء﴾١١٤ا َذٰلَِم ٱةۡخَِغآَء َمۡرَضاِت ٱَّللٍّ

ٖ ٗلّظ ػٖ ٓئٖٓ ًشرش ٖٓ ًشد حُذ٤ٗخ: ملسو هيلع هللا ىلص َٓ ، ٗلَّظ هللا ػ٘ٚ ًشرش ٖٓ ًشد ٣ّٞ حُو٤خٓش، " 

                                 
 . (ٕٕٙ/ٗٓـٔٞع كظخٟٝ حُش٤خ حرٖ رخص ): ( حٗظشٖٙ)

( ٝأرٞ دحٝد ك٢ ع٘٘ٚ ًظخد حُؼِْ رخد سٝح٣ش كذ٣غ أَٛ 3ٕ٘ٙٔح٩ٓخّ أكٔذ ك٢ ٓغ٘ذٙ سهْ حُلذ٣غ ) ( سٝحٙٗٙ)

 .كغٖ طل٤ق: ( ٝهخٍ ػ٘ٚ ح٧ُزخ3٢ٖٗٗٙحٌُظخد سهْ حُلذ٣غ )

 . (ٙ/ٖحُِوخء حُٔلظٞف ُِش٤خ حرٖ ػؼ٤ٔ٤ٖ ) : ( حٗظش٘ٙ)
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ٖ ٣غَّش ػ٠ِ ٓؼغش َٓ ظش ٓغِٔخ  عظشٙ هللا ك٢ ٖٝٓ ع، ٣غَّش هللا ػ٤ِٚ ك٢ حُذ٤ٗخ ٝح٥خشس، ٝ

"... ٓخ ًخٕ حُؼزذ ك٢ ػٕٞ أخ٤ٚ، ٝهللا ك٢ ػٕٞ حُؼزذ، حُذ٤ٗخ ٝح٥خشس
(ٙٙ)

 

ٝٗظذ  إ ح٫ٛظٔخّ رخُٔذػ٤٣ٖٞ كشطش ػظ٤ٔش ٌَُ ٖٓ أخز رضٓخّ حُذػٞس ا٠ُ هللا

ٗلغٚ ٓششذح ٝٓٞؿٜخ إٔ ٣لٞص ػ٠ِ ٛزح ح٧ؿش حُؼظ٤ْ حُز١ ٖٓ هللا رٚ ػ٠ِ ٖٓ ٣خذّ ؿ٤شٙ 

 . ٣ٝظزش ػ٠ِ ٓخ ٬٣ه٤ٚ ٖٓ ؿشحء رُي حرظـخء ٝؿٚ هللا٣ٜٝظْ رٚ 

 انذػٕح يٕضٕعيمبصذ انششيؼخ في : انًجضج انخبَي

 انضشٔسيخ يٕضٕػبد انذػٕحانًطهت األٔل 

 انؼميذح  في انذػٕح ئنى هللا يٕضٕع يٍ انًٕاضيغ انضشٔسيخ -1

ػزخدس حُؼزخد ٖٓ ٓوخطذ حُشش٣ؼش ك٢ حُذػٞس ا٠ُ هللا طلو٤ن حُظٞك٤ذ ٝ اخشحؽ حُؼزخد ٖٓ 

َِا ِِف ﴿ رٚ ح٧ٗز٤خء ٝحُشعَ ًٔخ هخٍ طؼخ٠ُ ٝٛزح ٛٞ ٓخ هخّ حُؼزخد ا٠ُ ػزخدس سد َوىََلۡد َبَؽۡث
ث   ٌٍّ
ُ
ِ أ
ِن ٱخۡ  ُكّ

َ
ۡج َؼيَۡيِّ رٍُّشًَٔل أ َۡ َخلٍّ ٌٍّ  ً ُٓ ِۡ ٌِ ُ َو َدى ٱَّللٍّ َْ  َۡ ٌٍّ  ً ُٓ ِۡ ٍِ ُٰغَٔتۖ فَ ٔاْ ٱىطٍّ َ َوٱۡجَخنُِت ُتُدواْ ٱَّللٍّ

َلٰيَُث   ٰ  ٱلضٍّ ۡرِض فَٱُُغُرواْ َنۡيَف ََكَن َع
َ
بنَِي فَِصرُيواْ ِِف ٱۡۡل َهّذِ ٍُ ۡ  [ٖٙ: ]حُ٘لَ﴾٣٦لِتَُث ٱل

كبخشحؽ حُ٘خط ٖٓ ظِٔخص حُششى ا٠ُ ٗٞس حُظٞك٤ذ ٖٓ أْٛ حُٜٔٔخص ٝأٝؿذ 

ٓٞػٞع حطزخع حُغ٘ش حُٔلٔذ٣ش ٝٗزز ًَ ٓخ ٣خخُلٜخ ٖٓ  حُٞحؿزخص ػْ ٣طشم حُذحػ٤ش رؼذ رُي

َٖ : سعٍٞ هللا ط٠ِ ػ٤ِٚ ٝعِْرذع ٝػ٫٬ص هخٍ  حِشِذ٣ ُُْخَِلَخِء حُشَّ ُعَِّ٘ش ح َٝ ْْ رُِغَّ٘ظ٢ِ  ٌُ " كَؼ٤ََِْ

 َٖ ِذ٤ِّ٣ ْٜ َٔ ُْ حِؿزِ ػؼُّٞح ، ح َٞ خ رِخَُّ٘ َٜ ٞسِ ، َػ٤َِْ ُٓ ُ ْلذَػَخِص ح٧ْ ُٓ َٝ  ْْ ًُ ا٣َِّخ ْلذَػٍَش رِْذَػش  ، َٝ ُٓ  ََّ ًُ  َّٕ ِ ََّ ، كَب ًُ  َّٕ اِ َٝ

«رِْذَػٍش َػ٬ََُش  
 شي ك٤ٚ إٔ حُزذع ٝحُخشحكخص ٖٓ أعزخد ح٫ٗلشحف ك٢ ٝٓٔخ ٫. (3ٙ)

حُؼو٤ذس
(ٙ3)

. 

 

                                 
 . ( 33ٕٙط٬ٝس حُوشإٓ سهْ حُلذ٣غ )  رخد كؼَ ح٫ؿظٔخع ػ٠ِ، (سٝحٙ ٓغِْ ك٢ طل٤لٚ ًظخد حُزًش ٝحُذػخءٙٙ)

رخد حطزخع ، ٝر٘لٞٙ أخشؿٚ حرٖ ٓخؿٚ ك٢ حُٔوذٓش، (3ٔٗٗٔ: كذ٣غ سهْ، 3ٖٖ/3ٕأخشؿٚ أكٔذ ك٢ حُٔغ٘ذ ) (3ٙ)

رخد ٓخ ؿخء ك٢ ح٧خز رخُغ٘ش ، ٝحُظشٓز١ ك٢ حُؼِْ، (ٕٗ: كذ٣غ سهْ، 3ٕ/ٔ)، ع٘ش حُخِلخء حُشحشذ٣ٖ حُٜٔذ٤٣ٖ

. "اع٘خدٙ طل٤ق": ٝهخٍ حرٖ كزخٕ. "كغٖ طل٤ق": ٝهخٍ، (3ٕٙٙ: كذ٣غ سهْ، ٗٗ/٘)، ٝحؿظ٘خد حُزذع
 . (33ٔ/ٔطل٤ق حرٖ كزخٕ ): حٗظش

ٗٞحهؼٚ ، خٞحسٓٚ، ح٣٩ٔخٕ كو٤وظٚ: ح٩سشخد ا٠ُ طل٤ق ح٫ػظوخد ُِذًظٞس طخُق حُلٞصحٕ ًٝزُي ًظخد: حٗظش( 3ٙ)

 . ػ٘ذ أَٛ حُغ٘ش ٝحُـٔخػش ُِذًظٞس ػزذحُشكٖٔ حُٔلٔٞد
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 نهًذػٕييٍأسكبٌ اإلعالو انخًغخ انضشٔسيخ يؼشفخ  يٕضٕػبد انذػٕحٔيٍ  -2

حُظِٞحص حُخٔظ -ٖٓ أْٛ حُٔٞحػ٤غ حُظ٢ ٣ظ٘خُٜٝخ حُذحػ٤ش حُلذ٣غ ػٖ أسًخٕ ح٩ع٬ّ 

ؿخء ؿزش٣َ ػ٤ِٚ حُغ٬ّ ٝهذ  –ٝطّٞ سٓؼخٕ ٝ اخشحؽ حُضًخس ٝ طّٞ سٓؼخٕ ٝحُلؾ 

ٝٛزٙ  ٝعؤٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ػٖ ٛزٙ ح٧سًخٕ ٝٓخ رحى ا٫ ٤ٔٛ٧ظٜخ ك٢ ٗظش حُشخسع حُل٤ٌْ

هخٍ . طْٜ ًَ ٓغِْ ٝٓغِٔش ٝحُـَٜ رٜخ خطش ػظ٤ْ ٝطوظ٤ش ًز٤ش ٖٓ حُذحػ٤ش حُٔٞحػ٤غ

ٜخ ٝحُذػٞس " كٜزٙ حُؼزخدحص ٣ـذ حُلشص ػ٤ِ –سكٔٚ هللا –حُذًظٞس ػزذحٌُش٣ْ ص٣ذحٕ 

٢ٛٝ رٔـٔٞػٜخ طو١ٞ ح٣٩ٔخٕ ٝطشعخٚ ك٢ٜ ُٚ ، ا٤ُٜخ ٫ٝ ٣ـٞص ٓطِوخ  حُظو٤َِ ٖٓ شؤٜٗخ

٤ٜٛٝخص إٔ ٣زو٠ ح٣٩ٔخٕ ػ٠ِ هٞطٚ ارح كشؽ حُٔغِْ ، رٔؼخرش حُٔخء ُِ٘زخص ٝحُٜٞحء ُ٪ٗغخٕ

(3ٙ). رٜخ"
 

 ٖٝٓ حُؼـذ إٔ رؼغ حُذػخس ٣ٜظْ رزؼغ حُٔٞحػ٤غ حُلشػ٤ش ٣ٝـؼِٜخ ٢ٛ ح٧عخط 

٤٘ٔخ ٢ٛ ك٢ حُٞحهغ ٓٞحػ٤غ ٫ طغظلن ًَ ٛزح ح٫ٛظٔخّ ٓؼَ ٓٞحػ٤غ هخثٔش ػ٠ِ حُظٖ ر

 . ٝحُظخ٤ٖٔ ٝحُظٞهغ ٓؼَ رؼغ حُٞهخثغ حُغ٤خع٤ش

حُظ٢ أٓش رٜخ هللا ك٢ ًظخرٚ أٝ أٓش رٜخ حُ٘ز٢  ثميخ انٕارجبدٔيٍ انًٕاضيغ انضشٔسيخ 

 . ٝؿ٤ش رُي ٖٓ حُٞحؿزخصش حُٞحُذ٣ٖ ٝ طِش حُشكْ ٝحُظذم ٝح٧ٓخٗش ملسو هيلع هللا ىلص ًز

 . ٫ُٞٝ خش٤ش ح٩ؽخُش ُزًشٗخ رُي رخ٧دُش ٖٓ حٌُظخد ٝحُغ٘ش ٝأهٞحٍ حُؼِٔخء

 ثيبٌ انًضشيبد يٍ انًٕاضيغ انضشٔسيخ  -3

حُٔلشٓخص عٞحء  ًخٗض ًز٤شس أٝ طـ٤شس ُٜخ أػشٛخ حُغ٤ت ػ٠ِ حُلشد ٝحُٔـظٔغ ٫ٝرذ  

هخٍ  ٢ٌُ ٫ ٣ظ٤زْٜ ٓخ أطخد ح٧ْٓ حُغخروش ٕ ٣لزس حُٔذػ٤٣ٖٞ ٖٓ حُٞهٞع ك٤ٜخُِذحػ٤ش أ

َِا َؼيَۡيِّ َخاِصت  ﴿ طؼخ٠ُ رَۡشۡي
َ
َۡ أ ٌٍّ  ً ُٓ ِۡ ٍِ َخۡذَُا ةَِذۢنتِِّۦۖ فَ

َ
ۡيَدُث ا فّلَُُكًّ أ ُّ ٱلصٍّ َخَذحۡ

َ
َۡ أ ٌٍّ  ً ُٓ ِۡ ٌِ َو

 َۡ ٌٍّ  ً ُٓ ِۡ ٌِ ۡرَض َو
َ
َۡ َخَصۡفَِا ةِِّ ٱۡۡل ٌٍّ  ً ُٓ ِۡ ٌِ ًۡ َو ُٓ ُُفَص

َ
ْ أ ٔٓا ًۡ َوَلِٰلَ ََكُُ ُٓ ٍَ ُ َِلَۡغيِ ا ََكَن ٱَّللٍّ ٌَ َِا  َو ۡغَرۡق

َ
أ

َٔن  ٍُ  (74)[44: ]العنكبوت﴾٤٠َحۡغيِ
  

                                 
 . (3ٖحُذػٞس ُؼزذحٌُش٣ْ ص٣ذحٕ ص )( أطٍٞ 3ٙ)

ًظخد حُـٞحد حٌُخك٢ ُٖٔ عؤٍ ػٖ حُذٝحء حُشخك٢ ٫رٖ حُو٤ْ ًٝزُي ًظخد ػشس حُزٗٞد ٝحُٔؼخط٢ : ( حٗظش3ٓ)

 . ُؼزذحُشكٖٔ حُـ٤َِ
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 انضبريخ يٕاضيغ انذػٕح: انًطهت انخبَي

 ثيبٌ عًبصخ انششيؼخ  -1

طوش٣ذ حُ٘خط ا٠ُ هللا ٝٓلزظْٜ ُٚ ُٝششػٚ ُٝزُي ٣٘زـ٢ ػ٠ِ  ٖٓ ٓوخطذ حُشش٣ؼش

إٔ ٣ز٤٘ٞح ٣ٝٞػلٞح ُِ٘خط ٓذٟ سكٔش هللا طؼخ٠ُ ك٢ طخل٤لٚ ػ٠ِ حُؼزخد  حُذػخس ا٠ُ هللا 

، ًخُظشخض رخُلطش ك٢ سٓؼخٕ ُِٔغخكش، رٔششٝػ٤ش حُظشخض ٓغ ه٤خّ حُٔوظؼ٠ ُِٔ٘غ
ٝحُظشخض روظش حُظ٬س ٝٗلٞٙ
(3ٔ) . 

؛ أٝ سخظش، حُلؼَ حُز١ ٣ـٞص ٌُِِٔق ح٩ط٤خٕ رٚ آخ إٔ ٣ٌٕٞ ػض٣ٔش ٝر٤خٕ إٔ ٓخ٤ٛش
: كخ٧ٍٝ، أٝ ٫ ٣ٌٕٞ ًزُي، ٧ٕ ٓخ ؿخص كؼِٚ آخ إٔ ٣ـٞص ٓغ ه٤خّ حُٔوظؼ٠ ُِٔ٘غ

ك٢ ح٧طَ ٖٓ ح٧ًَ ٝحُششد ٫ ٣غ٠ٔ  كٔخ أرخكٚ هللا ، حُؼض٣ٔش: ٝحُؼخ٢ٗ، حُشخظش

ػْ حُز١ ، ػٖ حُٔغخكش سخظش ٝعوٞؽ سٓؼخٕ، ٣ٝغ٠ٔ ط٘خٍٝ ح٤ُٔظش سخظش، سخظش

ٝح٩كطخس ػ٘ذ خٞف ، ٣ـٞص كؼِٚ ٓغ ه٤خّ حُٔوظؼ٠ ُِٔ٘غ هذ ٣ٌٕٞ ٝحؿزخ ًؤًَ ح٤ُٔظش

ٝهذ ٫ ٣ٌٕٞ ٝحؿزخ ًخ٩كطخس ٝحُوظش ك٢ حُغلش، ح٬ُٜى ٖٓ حُـٞع
(3ٕ) . 

  يٍ انتهزر ثبنُؼى نٓىثًب أثبصّ هللا  انًذػٕييٍ تزكيش ٔيٍ انًٕاضيغ انضبريخ -ٕ
 ٫ طُؼذ ٫ٝ طُلظ٠ ٝهذ أرخف هللا ُْٜ حُظٔظغ رٜزٙ حُ٘ؼْ عٞحء  ًخٗضٗؼْ هللا ًؼ٤شس 

أٝ ٓششٝرخص أٝ ِٓزٞعخص ٖٝٓ شٌش هللا إٔ ٣ؼَٔ حُٔذػٞ رٜزٙ حُ٘ؼْ ك٢ ؽخػش  ٓؤ٫ًٞص

ٔٓاْ َءاَل َداوُۥَد ُشۡهر   ﴿ هللا يُ ٍَ َۡ ِؼَتادَِي ٱۡخ ِ ٌّ ُهُٔر ا  َوكَيِيو    [ٖٔ: ]عزؤ﴾١٣ٱلشٍّ

" ٝحُؼ٤ذ دحثٔخ  ر٤ٖ ٗؼٔش ٖٓ هللا طلظخؽ ا٠ُ شٌش ٝرٗذ  –سكٔٚ هللا –هخٍ حرٖ ط٤ٔ٤ش  

٣لظخؽ ك٤ٚ ا٠ُ حعظـلخس ًَٝ ٖٓ ٛز٣ٖ ٖٓ ح٧ٓٞس ح٬ُصٓش ُِؼزذ دحثٔخ  كبٗٚ ٫ ٣ضحٍ ٣ظوِذ 

ك٢ ٗؼْ هللا ٝآ٫ثٚ "
(3ٖ)

ٝطز٤ًش حُٔذػ٤٣ٖٞ رٜزٙ حُ٘ؼْ ٤ًٝل٤ش شٌشٛخ ٛٞ ٝحؿذ حُذػخس ا٠ُ  

 . هللا

  

                                 
ٝح٩رٜخؽ ك٢ ششف حُٜٔ٘خؽ ، (3٘٘/ٖٝششف ٓخظظش حُشٝػش )، (3ٕٖ/٘حُٔلظٍٞ ُِشحص١ ): حٗظش (3ٔ)

 . (33ٖ/3ٝحُزلش حُٔل٤ؾ ك٢ أطٍٞ حُلوٚ )، (3ٕٔ/ٕٝحُ٘ظخثش ُِغز٢ٌ )ٝح٧شزخٙ ، (3ٔ/ٔ)

، (ٖٓٔٔ/ٖٝٗلخثظ ح٧طٍٞ ك٢ ششف حُٔلظٍٞ )، (33ٖ/3حُزلش حُٔل٤ؾ ك٢ أطٍٞ حُلوٚ ): حٗظش (3ٕ)
 . (3ٙ: ٝع٘ش حُظشى ٝد٫ُظٜخ ػ٠ِ ح٧كٌخّ حُششػ٤ش )ص، (3ٓٓٔ/ٔٔٝٓٞعٞػش حُوٞحػذ حُلو٤ٜش )

 . (33/ٖٔ ط٤ٔش )( حُظللش حُؼشحه٤ش ٫ر3ٖ)
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 د. ػجذانشصًٍ انضبسحي      انٕعبئم ٔاألعبنيت( إًَٔررب   –يٕضٕع انذػٕح –)انذاػيخ  تطجيك يمبصذ انششيؼخ في انذػٕح ئنى هللا

 

 
 ISSN:2617-3158  www.abhath-ye.com  جامعة الحديدة –كلية التربية م( 1049 يونيو – إبريل) (41)العدد  –مجلة أبحاث 

 
ٖٙ3 

  تؼهى أصكبو انجيغ ٔانششاءٔيٍ انًٕاضيغ انتي يضتبرٓب انًذػٕييٍ تجييٍ 
حُز٤غ ٝحُششحء ٖٓ ح٧ٓٞس حُٜٔٔش ٝحُلخؿش ا٤ُٜٔخ ٓخعش ٣ٝظشطذ ػ٤ِٜخ أٓٞس ًؼ٤شس ٝهذ 

ٖٓ دخَ حُغٞم هزَ إٔ  -سػ٢ هللا ػ٘ٚ–هخٍ ػٔش  ٣وغ حُٔذػٞ ك٢ حُشرخ ٝ ٛٞ ٫ ٣شؼش

"  ٣لوٚ ٝهغ ك٢ حُشرخ شخء أّ أر٠
(3ٗ)

ٝهخٍ حُلطخد " رخد حُز٤غ ٓٔخ ٣ظؼ٤ٖ ح٫ٛظٔخّ رٔؼشكش  

أكٌخٓٚ ُؼّٔٞ حُلخؿش ا٤ُٚ ار ٫ ٣خِٞ ٌِٓق ؿخُزخ  ٖٓ ر٤غ أٝ ششحء ك٤ـذ إٔ ٣ؼِْ كٌْ هللا 

ك٢ رُي هزَ حُظِزظ رٚ " 
(3٘)

إٔ ٣ؼِْ حُٔذػ٤٣ٖٞ أكٌخّ حُز٤غ ٝحُششحء  ك٤ـذ ػ٠ِ حُذحػ٤ش 

... ]: ٖٓ ح٧كٌخّ ح٧عخع٤ش ٝهخٍ حرٖ ٗـ٤ْ حُل٘ل٢ ٝٓخ ٣ظؼِن رخُشرخ كظ٠ ٣ظـ٘زٚ ٝٗلٞ رُي
ًٝخٕ حُظـخس ك٢ حُوذ٣ْ ارح عخكشٝح حعظظلزٞح ٓؼْٜ كو٤ٜخ  ٣شؿؼٕٞ ا٤ُٚ ٝػٖ أثٔش خٞحسصّ 

أٗٚ ٫ رذ ُِظخؿش ٖٓ كو٤ٚ طذ٣ن[
(3ٙ)

  

 انتضغيُيخ يٕضٕػبد انذػٕح: انًطهت انخبنج

 انذاػيخ انمصص يتُبٔنٓب يٍ انًٕاضيغ انتي يضغٍ أٌ  -1

رُؼذٙ ٝطزٞأ ٌٓخٗٚ ًؤعِٞد خطخر٢ دػ١ٞ ك٢ عٞس ٓظؼذدس ٖٓ  حُوظض حُوشآ٢ٗ أخز

طؼشػض ُٚ عٞس  -أ١ حُوظض  -ٝرؼؼٜخ ، حُوشإٓ حٌُش٣ْ رؼؼٜخ هظ٤ش ٝرؼؼٜخ ؽ٣َٞ

ح رؤعشٛخ ٫ٝ شي إٔ ُٜزح حُؼشع حُٔظ٘ٞع  ك٢ آ٣خص ه٬ثَ ٝرؼؼٜخ ح٥خش حعظـشهض عٞس 

أٛذحكٚ حُظ٢ ٜٓ٘خ حعظذػخء حُغ٤خم ٓؼ٠٘ ٖٓ ٓؼخ٢ٗ حُوظش أٝ ؿخٗز خ ٖٓ ؿٞحٗزٜخ ك٤وظظش 

ػ٠ِ ٓٞػغ حُشخٛذ ٓ٘ٚ ٓغ ارشحص ٓخ ٣غظذػ٤ٚ حُغ٤خم 
(33)

حُغ٘ش  ًّٝزُي ٗشٟ حٛظٔخ 

 . رخُوظض ُٔخ ُزُي ٖٓ طؤػ٤ش ك٢ حُٔذػ٤٣ٖٞ

ٝطغظ٘زؾ ، ٣ٝؼزض رٜخ حُوِٞد، ٣لشى هللا رٜخ حُؼوٍٞ، ٝ ٛزٙ حُوظض ؿ٘ذ هللا طؼخ٠ُ

 هذ طغظخذّ ٛزٙ حُوظض حعظخذحٓخ  ع٤جخ  ٖٓ رؼغ حُذػخس ُزُي ٜٓ٘خ حُذسٝط ٝحُؼزش ٌُٖٝ

 : ٫رذ إٔ طؼزؾ رؼٞحرؾ ٜٓ٘خ

 إٔ طٌٕٞ حُوظش كو٤و٤ش ٝٓؼزشس  -أ 

                                 
 (ٙٙ/ٕ( اك٤خء ػِّٞ حُذ٣ٖ ُِـضح٢ُ )3ٗ)

 . (ٕٕٔ/ٗ( ٓٞحٛذ حُـ٤َِ )3٘)

 ( حُزلش حُشحثن ٫رٖ ٗـ٤ْ 3ٙ)

 رظظشف ٖٖٔ -ػزذ حُشكٖٔ ح٤ُٔذح٢ٗ  -( هٞحػذ حُظذرش 33)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 . ٫ٝ ؽ٣ِٞش ِٓٔشرخُٔوظٞد  إٔ ٫ طٌٕٞ هظ٤شس ٓخِش - د

 . إٔ ٫ ططـ٠ ػ٠ِ ٓٞحػ٤غ حُذحػ٤ش ٣ٝظزق ًخُوظخص ٫ ْٛ ُٚ ا٫ حُوظض -ؽ 

إٔ ٣ظخِِٜخ طؤط٤َ ػ٢ِٔ ٝط٘ز٤ٚ ا٠ُ حُٔوظٞد ٝطظش٣ق رخُلٞحثذ  -د
(33)

 

حُوظض حُظل٤ق ر١ حُٔـضٟ ٝكخطَ ٓخ طوذّ إٔ ٣ظغِق حُذحػ٤ش رشط٤ذ ًخٍف ٖٓ 

٫ ع٤ٔخ ٝإٔ أعِٞد حُوظش أعِٞد هش٣ذ ٖٓ حُ٘خط ٣شذ ، حُٔؼ٤ٖ ػ٠ِ طوش٣ش ٓغخثَ حُذػٞس

 . حٗظزخْٜٛ ٣ٝئػش ك٤ْٜ أًؼش ٓٔخ طئػش أعخ٤ُذ دػ٣ٞش أخشٟ

انًٕاضيغ انتي تٓى انًزتًغ يخم األيٕس ٔيٍ انًٕاضيغ انتضغيُيخ انتطشق ئنى  -ٕ

٤ش ٝطٞػ٤ش حُٔذػ٤٣ٖٞ رؤ٤ٔٛش ٓؼَ ٛزٙ ح٧ٓٞس ٝهذ ًخٕ أٝ حُخذٓ االلتصبديخ أٔ انصضيخ

إٔ  أٗظ ػٖ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٣شخسى حُٔذػ٤٣ٖٞ ك٢ أٓٞسْٛ حُظ٢ طْٜٜٔ ٝهذ ؿخء ك٢ حُظل٤ق

حُ٘ز٢ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝ عِْ ٓش روّٞ ٣ِولٕٞ كوخٍ ُٞ ُْ طلؼِٞح ُظِق هخٍ كخشؽ ش٤ظخ 
(33)

ًزح ًٝزح هخٍ أٗظْ أػِْ رؤٓش د٤ٗخًْ ((هخُٞح هِض ؟ كٔش رْٜ كوخٍ ٓخ ُ٘خٌِْ
ٖٝٓ رُي . (3ٓ)

كؼٖ أعخٓش رٖ  طلز٣ش حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص حُٔذػ٤٣ٖٞ ٖٓ حُزٛخد ا٠ُ حُز٬د حُظ٢ حٗظشش رٜخ حُطخػٕٞ

ص٣ذ سػ٢ هللا ػ٘ٚ هخٍ هخٍ سعٍٞ هللا ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝ عِْ ) حُطخػٕٞ سؿظ أسعَ ػ٠ِ 

ًخٕ هزٌِْ كبرح عٔؼظْ رٚ رؤسع ك٬ طوذٓٞح ػ٤ِٚ ٝارح  ؽخثلش ٖٓ ر٢٘ اعشحث٤َ أٝ ػ٠ِ ٖٓ

ٝهغ رؤسع ٝأٗظْ رٜخ ك٬ طخشؿٞح كشحسح ٓ٘ٚ (
ٝٛزٙ حُٔٞػٞػخص حُٜٔٔش ٓغئٍٝ  (3ٔ)

 . ػٜ٘خ حُـٜخص حُٔخظظش رٜخ ًٞصحسس حُظلش ٝؿ٤شٛخ

(3ٕ) ططز٤ن حُغ٘ش ٖٝٓ حُٔٞحػ٤غ حُظلغ٤٘٤ش -ٖ
 ك٢ ك٤خس حُٔغِْ  

                                 
 . (3ٕٜٔٓ٘ؾ حُذػٞس ُِذًظٞس ػذٗخٕ حُؼشػٞس ص ): ( حٗظش33)

حُٜ٘خ٣ش ك٢ ؿش٣ذ حُلذ٣غ ٧ر٢ : ٣زظ طخس كشلخ حٗظش( ) كخشؽ ش٤ظخ ( ٛٞ حُزغش حُشد١ء حُز١ ارح 33)

 . (3ٕٙٔ/ٕحُغؼخدحص حُـضس١ رخد حُش٤ٖ ٓغ ح٤ُخء )

( أخشؿٚ ٓغِْ ك٢ طل٤لٚ ًظخد حُلؼخثَ رخد ٝؿٞد حٓظؼخٍ ٓخ هخُٚ ششػخ دٕٝ ٓخ رًشٙ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝ 3ٓ)

 (ٖٖٕٙعِْ ٖٓ ٓؼخ٣ش حُذ٤ٗخ ػ٠ِ عز٤َ حُشأ١ سهْ حُلذ٣غ )

١ ك٢ طل٤لٚ ًظخد ح٧ٗز٤خء رخد } أّ كغزض إٔ أطلخد حٌُٜق ٝحُشه٤ْ {سهْ حُلذ٣غ ( أخشؿٚ حُزخخس3ٔ)

 . (3ٕٕٔ( ٝٓغِْ ك٢ طل٤لٚ ًظخد حُغ٬ّ رخد حُطخػٕٞ ٝحُط٤شس ٝحٌُٜخٗش ٝٗلٞٛخ سهْ حُلذ٣غ )3ٕٖٙ)

 ( حُٔشحد رخُغٖ٘ ٛ٘خ ٛٞ ٓخ ؽِزٚ حُشخسع ٫ ػ٠ِ ٝؿٚ ح٩ُضحّ 3ٕ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 ٝدػٞس حُ٘خط ا٤ُٜخ ٫ٝ طضحٍ ح٧ٓش رخ٤ش رٔوظؼ٤خطٜخٖٓ حُزشًش ططز٤ن حُغ٘ش ٝحُؼَٔ 

ٖٝٓ ؿ٤َٔ ٬ًّ عل٤خٕ ،  ٣ٝؼِٕٔٞ رٔوظؼ٠ حُغ٘شٓخ دحٓٞح ٣زلؼٕٞ ػٖ ٛذ١ سعٍٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 . سكٔٚ هللا هخٍ إ حعظطؼض إٔ ٫ طلي سأعي ا٫ رؤػش كؤكؼَ

حُذػٞس ا٠ُ حُٜذٟ ٝحُخ٤ش  ٢ٛحُذػٞس ا٠ُ اك٤خء عٖ٘ حُ٘ز٢ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ عِْ ٝ 

ٌُٖٝ ٫رذ ٖٓ حُشكن رخُ٘خط ك٢ طؼ٤ِْ حُغ٘ش كوذ عؤٍ ٝر٘ششٛخ ر٤ٖ حُ٘خط ٣لظَ خ٤ش ًؼ٤ش 

َ  ح٩ٓخّ أكٔذ سكٔٚ هللا كوخٍ إًٔٞ ك٢ حُٔـِظ كظزًش ك٤ٚ حُغ٘ش ٫ ٣ؼشكٜخ ؿ٤ش١ : سؿ

ٓخ أسحى ا٫ سؿ٬ : كؼخد ػ٤ِٚ حُوٍٞ كوخٍ، ٫ٝ طخخطْ ػ٤ِٜخ، أخزش رخُغ٘ش: كوخٍ؟ أكؤطٌِْ رٜخ

(3ٖ). ٓخخطٔخ
 

، رؤسع ٣ٌ٘شٕٝ ك٤ٜخ سكغ ح٤ُذ٣ٖ ك٢ حُظ٬س: ٝهخٍ طخُق حرٖ ح٩ٓخّ أكٔذ سكٔٚ هللا
ٌُٖٝ ، ٫ ٣ظشى: هخٍ أر٢؟ ارح كؼَ رُي َٛ ٣ـٞص ُٚ طشى حُشكغ، ٣ٝ٘غزٞٗٚ ا٠ُ حُشكغ

(3ٗ). ٣ذحس٣ْٜ
 

 ٔيٍ يٕضٕػبد انذػٕح انتضغيُيخ انذػٕح ئنى األخالق انضًيذح  -4

ارح  حُٔٞحػ٤غ حُظ٢ حٛظٔض رٜخ حُشش٣ؼش ح٩ع٤ٓ٬ش ٓٞػٞع ح٧خ٬م حُل٤ٔذس حُظ٢ٖٓ 

 . حُٔغِٕٔٞ عخد ر٤ْٜ٘ حُلذ ٝح٩خخء ٝحٗوطؼض ٓٞحسد حٌُشٙ ٝحُشل٘خء رٜخ حُظضّ

ٝأ٤ٔٛش ٓٞػٞع ح٧خ٬م ك٢ حُٔـظٔغ حُٔغِْ طؼٞد ا٠ُ ػظْ أػشٛخ ك٢ طو٣ٞش حُشحرطش 

، ح٣٩ؼخف ٝحُظلظ٤َ ُٜخ ك٢ ًؼ٤ش ٖٓ آ٣خص حٌُظخدُزُي ٝسد ، ر٤ٖ أكشحد حُٔـظٔغ حُٔغِْ
 . ٝكذ٣غ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص

أٓشح  رخُـ٤ذ ، "ًؼشس ح٣٥خص حُوشآ٤ٗش حُٔظؼِوش رٔٞػٞع ح٧خ٬م: هخٍ ػزذ حٌُش٣ْ ص٣ذحٕ

، ٝرّ حُٔظظل٤ٖ رٚ، ٤ٜٗٝخ  ػٖ حُشد١ء ٜٓ٘خ، ٝٓغ حُٔذف حُؼٞحد، ٜٓ٘خ ٝٓذكخ  ُِٔظظل٤ٖ رٚ
٫ٝ شي إٔ ًؼشس ح٣٥خص ك٢ ٓٞػٞع ح٧خ٬م أٓش ْٜٓ ؿذح  ٫ ٣غظـ٢٘ . خدٝٓغ حُزّ حُؼو

                                 
ٓئعغش حُشعخُش ر٤شٝص  ( طلو٤ن شؼ٤ذ ح٧سٗئٝؽٕٕٔ/ٔش ٫رٖ ٓلِق )( ح٥دحد حُششػ٤ش ٝحُٔ٘ق حُٔشػ3ٖ٤)

 ٛــ 3ٔٗٔ

 . (ٖٖٓ/ٔ( ٗلظ حُٔظذس حُغخرن )3ٗ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



Free Hand
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ك٢ٜ طشزٚ أٓٞس حُؼو٤ذس ، ػ٘ٚ حُٔغِْ ٝإٔ ٓشحػخس ح٧خ٬م طِضّ حُٔغِْ ك٢ ؿ٤ٔغ ح٧كٞحٍ

"ٖٓ ؿٜش ػ٘خ٣ش حُوشإٓ رٜخ ك٢ عٞسٙ ح٤ٌُّٔش ٝحُٔذ٤ٗش ػ٠ِ كذ عٞحء
(3٘)

 

ك٢ هٞس حُشحرطش ح٣٩ٔخ٤ٗش ر٤ٖ  ػ٤ِٜخ ُٜخ أػش ػظ٤ْ ح٧خ٬م حُلخػِش حُظ٢ كّغ ح٩ع٬ّ

 . ًٔخ أٜٗخ ٖٓ أرشص ح٧عزخد حُظ٢ طلَٔ ػ٠ِ حُذخٍٞ ك٢ ح٩ع٬ّ، أكشد حُٔـظٔغ حُٔغِْ

رٜزٙ  ح٫ُظضحّ ُزح ًخٕ ػ٠ِ حُذحػ٤ش ؽشف ٛزح حُٔٞػٞع ٝدػٞس حُٔذػ٤٣ٖٞ ا٠ُ

 . حُشد٣جشح٧خ٬م حُلخػِش ٝحرؼذ ػٖ ح٧خ٬م 

 يمبصذ انششيؼخ في ٔعبئم ٔأعبنيت انذػٕح ئنى هللا :انًجضج انخبنج

 تؼشيف األعبنيت ٔانٕعبئم انذػٕيخ في انهغخ ٔاالصطالس

 : حُٞع٤ِش ك٢ حُِـش - ٔ

 . (3ٙ) سؿذ ٝطوّشد: ) ٝعَ ( ك٬ٕ ا٠ُ هللا رخُؼَٔ ) ٣غَ ( ٝع٬  

ٝحُـٔغ ٝعخثَ ، ٝحُٞع٤ِش ٓخ ٣ظوشد رٚ ا٠ُ حُـ٤ش
(33) .، 

حُٞع٤ِش ٢ٛ حُظٞطَ ا٠ُ حُش٢ء رشؿزش : ٝك٢ حُٔلشدحص
(33) . 

، ٣ٝظوشد رٚ، حُٞع٤ِش ٢ٛ ٓخ ٣ظٞطَ رٚ ا٠ُ حُش٢ء: ٣ٝوٍٞ حرٖ ح٧ػ٤ش ك٢ حُٜ٘خ٣ش
ٝؿٔؼٜخ ٝعخثَ 
(33) . 

 : حُٞع٤ِش ك٢ ح٫طط٬ف

أٝ ح٧دحس حُٔغظخذٓش ك٢ ٗوَ حُٔؼخ٢ٗ ، حُو٘خس حُٔٞطِش ُِـخ٣ش: حُٞع٤ِش ك٢ حُذػٞس ٢ٛ

                                 
، حُؼخُؼش: ؽ، ح٩عٌ٘ذس٣ش، دحس ػٔش رٖ حُخطخد ُِطزخػش ٝحُ٘شش، ػزذ حٌُش٣ْ ص٣ذحٕ. د 33أطٍٞ حُذػٞس ص (3٘)

 . ٛـ3ٖٙٔ

 . (ٕٖٓٔ/ٕ)حُٔؼـْ حُٞع٤ؾ ارشح٤ْٛ أ٤ٗظ ٝ آخشٕٝ : ( حٗظش3ٙ)

 . (3ٗٔٔ/  ُِ٘ـٞٛش١ )  حُظلخف: ( حٗظش33)

 ( ٖٕ٘(حُٔلشدحص ك٢ ؿش٣ذ حُوشإٓ ُِشحؿذ ح٧طلٜخ٢ٗ ص )33)

 . (3٘ٔ/٘(حُٜ٘خ٣ش ك٢ ؿش٣ذ حُلذ٣غ ٝح٧ػش ٧ر٢ حُغؼخدحص حُـضس١ )33)
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ٝح٧كٌخس ُِ٘خط
(3ٓ) . 

  -: أٓخ ح٧عِٞد ك٢ حُِـش كٜٞ

ٝح٧عِٞد ، ٣ٝـٔغ أعخ٤ُذ، أٗظْ ك٢ أعِٞد عٞء: ٣ُوخٍ، ٝحُٔزٛذ، ٝحُٞؿٚ، حُطش٣ن: 

أ١ أكخ٤ٖٗ ، أخز ك٬ٕ ك٢ أعخ٤ُذ حُوٍٞ: ٣ُوخٍ، ٝح٧عِٞد رخُؼْ حُلٖ، حُطش٣ن طؤخز ك٤ٚ

ٚ٘ٓ
(3ٔ)
 

 : األعهٕة في االصطالس

٣غظخذٜٓخ حُذحػ٤ش ُِؼزٞس ا٠ُ هِذ حُٔذػٞ ٓـٔٞػش حُطشم حُو٤ُٞش ٝحُؼ٤ِٔش حُظ٢ 

َّْ طلو٤ن حُٜذف حُز١ ٣ظزٞ ا٠ُ طلو٤وٚ"، ٝاه٘خػٚ رٔخ ٣ذػٞ ا٤ُٚ ٖٝٓ ػَ
(3ٕ)
 

ٝٗوَ ح٧كٌخس ، ح٧دحس حُٔغظخذٓش ك٢ ا٣ظخٍ حُٔؼخ٢ٗ: ُ٘خ ٓٔخ عزن إٔ حُٞع٤ِش ٢ٛطز٤ٖ 

 . ٖٓ حُذحػ٢ ا٠ُ حُٔذػٞ

ٝحُلشم ر٤ٜ٘ٔخ إٔ حُٞع٤ِش أػْ ٖٓ ، كٖ حُؼشع ٝحُظؤػ٤ش ٝح٩ه٘خع: أٓخ ح٧عِٞد كٜٞ

 ح٧عِٞد ار اٜٗخ ٢ٛ ح٧دحس حُظ٢ ط٘وَ ح٧عِٞد ٝطٞطِٚ ُِ٘خط

  فٍ ئنمبء انخطجخ األعبنيت انذػٕيخ انضشٔسيخيٍ أْى  -ٔ

 حُذػخس ٧ٕ ٖٓ أعَٜ ٝأكؼَ ح٧عخ٤ُذ حُذػ٣ٞش ٫ٝرذ ٖٓ حعظـ٬ُٜخ ٖٓ هزَ حُخطخرش

 ٝهزٍٞ حُلن ٝحٗظشخس حُذػٞس ٝ هذ حعظخذٜٓخ ُٜخ أ٤ٔٛش رخُـش ك٢ حعظـخرش حُٔذػ٤٣ٖٞ

ٖٓ هزَ ٝط غٔغ ٖٓ هزَ حُؼخُْ ٝحُـخَٛ ٝحُـ٢٘ ٝحُلو٤ش ٝحٌُز٤ش ٝحُظـ٤ش ٝحُزًش  ح٧ٗز٤خء

 . ٝح٧ٗؼ٠

ٝارح حعظخذٓض ٖٓ هزَ حُذحػ٤ش حعظخذحٓخ كغ٘خ  أػشص ك٢ حُٔذػ٤٣ٖٞ ًْٝ ٖٓ ٓوخُش 

ِٔو٢ ك٢ خطخرٚ ٬ًٝٓٚ ٝإ ٖٓ حُاكغخٕ خخؽجش ٝرذػش ٝػ٬ُش ك٢ حُذ٣ٖ حٗظششص رغزذ 

 . حُز٤خٕ ُغلشح  

ٖٓ حُخطزخء ٝ ٛئ٫ء حُخطزخء ُْٜ طؤػ٤ش ػظ٤ْ  حُو٤َِ ٝ ٫ ٣لغٖ كٖ اُوخء حُخطخرش ا٫

                                 
 (3ٕ(سًخثض ح٩ػ٬ّ ك٢ دػٞس ارشح٤ْٛ ػ٤ِٚ حُغ٬ّ ُغ٤ذ حُش٘و٤ط٢ ص )3ٓ)

 . (ٓٗٗ/ٕرٖ حُٔ٘ظٞس ٓخدس عِذ )ُغخٕ حُؼشد ٫: ( حٗظش3ٔ)

 (3ًِ٘خ دػخس ُؼزذهللا حُـخٓذ١ ص ): ( حٗظش3ٕ)
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 . ك٢ حُٔذػ٤٣ٖٞ ٝط٘ظشش خطزْٜ ك٢ ًَ ٌٓخٕ

إٔ طؼوذ دٝسحص طذس٣ز٤ش  حُـخٓؼخص ُٜزح ٝؿذ ػ٠ِ ٓشحًض حُذػٞس ٝأهغخّ حُذػٞس ك٢

أٝ طو٤ْ دٝسحص ، حُخطخرش ٝحُٔٞػظش ٝحُظؤػ٤ش ػ٠ِ حُ٘خطاُوخء كٖ  س ك٢ُظ٤ٔ٘ش ٜٓخسحص حُذػخ

(3ٖ). ك٢ طلؼ٤ش حُٔٞػٞػخص ٝط٘غ٤وٜخ طذس٣ز٤ش
 

 انضٕاسٔيٍ انضشٔسيبد في األعبنيت انذػٕيخ ئتمبٌ فٍ  -ٕ

رٌٔخٕ اطوخٕ حُذحػ٤ش ُلٖ حُلٞحس ٝ ٖٓ ُْ ٣ظو٘ٚ كؼ٤ِٚ إٔ ٣ظذسد ػ٤ِٚ  ح٤ٔٛ٧ش ٖٓ

 . ٣ٝؼشف آدحرٚ ٝؽشهٚ ٝأعخ٤ُزٚ

﴿ ُ ِٰدقنَِي كَال ََ ٱىصٍّ ٌِ ٓ إِن ُنَِج  ا حَؽُِدَُا ٍَ ِ حَِِا ة
ۡ
ۡكََثَۡت ِجَدَّٰلَا فَأ

َ
َِا فَأ ُُِٔح كَۡد َجَٰدۡۡلَ ْ َيٰ ٔا

ٓٞح ٖٓ ، [ٕٖ: ]ٛٞد﴾٣٢ ٝحُـذحٍ ٗٞع ٖٓ ، ًؼشس ؿذحُٚ ُْٜكؤًؼش ؿذحُْٜ كظ٠ طزشَّ

 . حُلٞحس

 ٓٞحهق ػذ٣ذس ك٢ حعظخذّ سعُٞ٘خ حٌُش٣ْ ملسو هيلع هللا ىلص أعِٞد حُلٞحسٝهذ 
(3ٗ)

 

ٝطظٔؼَ ٛزٙ حُلخؿش ك٢ إٔ رؼغ حُٔذػ٣ٖٞ ٣لظخؽ ؛ اطوخٕ ٛزح حُلٖكخُذحػ٤ش رلخؿش ا٠ُ 

ُِلٞحس أػش ًز٤ش ك٢ ٝ ، ا٠ُ حُلٞحس ٓؼٚ ٩ه٘خػٚ رخُلن ٝاصحُش شزٜظٚ رٜخ ٝاهخٓش حُلـش

كؼ٬ ك٢ طخس٣خ حُذػٞس  ًٔخ إٔ أ٤ٔٛظٚ طظٜش رخُ٘ظش ا٠ُ ٗظخثـٚ، اظٜخس حُلن ٝهطغ حُزخؽَ

 . ػ٘ذ حُٔغ٤ِٖٔ ٝٓـخد٫طْٜ ٝٓ٘خظشحطْٜ ٓغ حُٔخخُل٤ٖ ك٢ حُذحثشس ح٩ع٤ٓ٬ش أٝ خخسؿٜخ

  

                                 
ًٝزُي كٖ حُخطخرش ُذ٣َ . دحس حُششٝم ؽ ح٠ُٝ٧ ُؼزذحُـ٤َِ ػزذٙ شِز٢ حُخطخرش ٝاػذحد حُخط٤ذ: ( حٗظش3ٖ)

 .ًخس٤ٗـ٢

 أطٍٞ حُلٞحس ٝآدحرٚ ك٢ ح٩ع٬ّ ُِذًظٞس طخُق رٖ ك٤ٔذ : ( حٗظش3ٗ)
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 في انذػٕح ئنى هللا انتضغيُيخ يٍ األعبنيت: انًطهت انخبنج

 فٍ ئنمبء انشؼش

ٖٓ ح٧عخ٤ُذ ٤ُظ ٌُٝ٘ٚ حُشؼش كغ٘ٚ كغٖ ٝٛٞ ٖٓ ح٧ٓٞس حُظ٢ طلزٜخ حُ٘لٞط 

ا ﴿: ٠ُ رٚ ٝهذ هخٍ طؼخ٠ُٝحُؼشٝس٣ش أٝ حُلخؿ٤ش ٝا٫ ًخٕ حُ٘ز٢ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ عِْ أ ٌَ َو

تنِي   ٌَّ َٔ إَِلٍّ ذِۡنر  َوكُۡرَءان   ُْ ۥٓ  إِۡن  ا يَۢنَتِِغ ََلُ ٌَ ۡؽَر َو ُّ ٱلّشِ َنٰ ٍۡ  [3ٙ: ]٣ظ﴾٦٩َؼيٍّ

 . ح٧شؼخس اُوخء ٣ظوٕ٘ٞ ًخٕ حُغِق ح٥رحٕ ٝهذ كٖ اُوخء حُشؼش ٣ـزد ح٫ٗظزخٙ ٣ٝغظشػ٢

ٝ طل٤لش ك٢ ، ح٩ُوخء حُـ٤ذ ٛٞ حُز١ ٣وذّ حُلشٝف ُِغخٓغ ع٤ِٔش ٖٓ حُؼ٤ٞدٝ

٣٘طن حٌُِٔخص ر٬ ػـٔش ٝ ٫ ُلٖ ٝ ٫ ، ٓخخسؿٜخ طخدهش ك٢ ؿشعٜخ أخخرس ك٢ ا٣وخػٜخ

ٝ ح٫ُظٞحء  ح٫سطزخى طؼؼش رؼ٤ذح ػٖ
(3٘)

. 

 : انضشٔسيخ انٕعبئم انذػٕيخ: انشاثغانًطهت 

 خطجخ انزًؼخ

ٝحُظ٢ طُِو٠ ٖٓ ػ٠ِ ٓ٘زش ، خطزش حُـٔؼش حُظ٢ ٢ٛ حُذسط ح٧عزٞػ٢ ُِٔغ٤ِٖٔ

ٝطظ٤ّٔض رؤٜٗخ ػزخدس ، ٢ٛ ٝػخء ػِْ حُذّػٞس: خطزش حُـٔؼشٔ، حُٔذسعش ح٠ُٝ٧ ُِٔـظٔغ

ٝهذ ر٤ّٖ هللا طؼخ٠ُ ششػٚ ُٜخ ، ٝحُٔغ٘ٞٗش ٓؼَ رو٤ّش حُؼزخدحصطٞه٤ل٤ّش ُٜخ أكٌخٜٓخ حُٔلشٝػش 

خ : هخٍ هللا طؼخ٠ُ؛ ك٢ حٌُظخد ٝحُّغّ٘ش )صٓخٜٗخ ٌٝٓخٜٗخ ٝأهٞحُٜخ ٝأكؼخُٜخ ٝآدحرٜخ( َٜ }٣َخ أ٣َُّ

رَسُ  َٝ  ِ ِش َّللاَّ ًْ ح ا٠َُِ ِر ْٞ ؼَِش كَخْعؼَ ُٔ ـُ ُْ ِّ ح ْٞ َ٣ ٖ ِٓ ٬َسِ  ُِِظَّ ُ٘ٞح اِرَح ُِٗٞد١  َٓ َٖ آ ْْ َخ٤ْش  حَُِّز٣ ٌُ ُِ ُْز٤ََْغ رَ ٝح ح

{ ]حُـٔؼش َٕ ٞ ُٔ ْْ طَْؼَِ ًُ٘ظُ ْْ إِ  ٌُ ٝهذ حعظـَ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص خطزش حُـٔؼش ك٢ طؼض٣ض حُؼٞحرض ، [3: َُّ

 . ٝ كغ حُ٘خط ػ٠ِ حُظوٟٞ ٝحُؼَٔ حُظخُق ٝح٫عظؼذحد ٤ُّٞ حُشك٤َ حُششػ٤ش

                                 
حُششًش حُٞؽ٤٘ش ُِ٘شش ٝحُظٞص٣غ  حُشؼش ك٢ ٓؼشًش حُذػٞس ح٩ع٤ٓ٬ش ُؼزذحُشكٖٔ خ٤َِ ارشح٤ْٛدٝس : ( حٗظش3٘)

  حُـضحثش

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ٖٓ حُؼ٤ذ إٔ طَُٜٔ ٛزٙ حُٞع٤ِش ٫ٝ ٣خظخس  ؿ٤ذح  ٝكخُٞحؿذ ػ٠ِ حُذػخس حعظـ٬ُٜخ 

حُؼ٤ذ أ٣ؼخ  حُظط٣َٞ حَُٔٔ  ٖٓحُظلؼ٤ش حُـ٤ذ ٝ خ٣ُلؼش ٫ُٜ حُٔٞػٞع حُٔ٘خعذ أٝ 

 . ٝح٩ُوخء حُزخسد

 يٍ انٕعبئم انضبريخ: انخبيظانًطهت 

 . ثتذسيظ انششيؼخ اإلعالييخ تؼُى ثُبء انًذاسط ٔانزبيؼبد انتي

كظق حُٔذحسط ح٩ع٤ٓ٬ش ٝحُـخٓؼخص ٝطشـ٤غ حُوخث٤ٖٔ طلظخؽ حُذػٞس ح٩ع٤ٓ٬ش ا٠ُ 

ٝكٔخ٣ش حُٔـظٔؼخص ٖٓ  كٜزٙ حُٞع٤ِش طغْٜ اعٜخٓخ  ػظ٤ٔخ  ك٢ ٗشش طؼخ٤ُْ ح٩ع٬ّ. ػ٤ِٜخ

ح٧كٌخس حُؼخُش ٝطخشؽ دػخس ٓظغِل٤ٖ رخُؼِْ ٝٛ٘خى ؿخٓؼخص أعٜٔض ك٢ حُلٌش ٝحُذػٞس 

رٖ عؼٞد ٝحُـخٓؼش ح٩ع٤ٓ٬ش  ّ دمحمٝحُؼِْ ًـخٓؼش ح٧صٛش ٝؿخٓؼش حُض٣ظٞٗش ٝؿخٓؼش ح٩ٓخ

 . رخُٔذ٣٘ش ٝؿ٤شٛخ ًؼ٤ش

 خيتضغيُانذػٕيخ انعبئم يٍ انٕ: انغبدطانًطهت 

 األَبشيذ

ٖٓ حُٞعخثَ حُظ٢ ط٘شؾ حُٔذػٞ ٝطض٣ذ ك٢ ػض٣ٔظٚ ٓخ ٣غظؼِٔٚ حُذحػ٤ش ٖٓ حُٞعخثَ 

، حُؼَٔ ٖٝٓ ٛزٙ حُٞعخثَ ح٧ٗخش٤ذ حُٔض٣ِش ٌُِغَ ٝحُٔ٘شطش ػ٠ِ، حُٔزخكش أٝ حُٔششٝػش
ُْزََشحءَ ، ٝهذ دٍ كؼَ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ػ٠ِ رُي ٍَ ،  كؼٖ ح ٍَ هللاِ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ عِْ : هَخ َسأ٣َُْض َسُعٞ

َُ حُظَُّشحدَ  وُ ْ٘ َّ ح٧َْكَضحِد ٣َ ْٞ َ٣ ، ِٚ حَسٟ حُظَُّشحُد ر٤ََخَع رَْطِ٘ َٝ هَْذ  َٝ ، ٍُ َٞ ٣َوُٞ ُٛ خ »: َٝ َٓ َْٗض  َ ٫َ أ ْٞ َُ

ظَذ٣ََْ٘خ ْٛ ٫َ ، ح ٫َ َط٤ََِّْ٘خ َٝ َٝ ٤َ٘ش  َػ٤ََِْ٘خ، طََظذَّْهَ٘خ  ٌِ ْٖ َع ِْٗضَُ َ ْٕ ٫َه٤ََْ٘خ، كَؤ َّ اِ ػَزِِّض ح٧َْهذَح َّٕ ح٠َُُ٧ هَْذ ، َٝ اِ

ح َػ٤ََِْ٘خ اِرَح أََسحدُٝح كِظَْ٘ش  أَر٤ََْ٘خ ْٞ «رَـَ
(3ٙ)

 

ٝرزُي ، "ٝك٤ٚ إٔ ك٢ اٗشخد حُشؼش ط٘ش٤طخ ك٢ حُؼَٔ: هخٍ حُلخكع حرٖ كـش سكٔٚ هللا

ؿشص ػخدطْٜ ك٢ حُلشد ٝأًؼش ٓخ ٣غظؼِٕٔٞ ك٢ رُي حُشؿض"
(33) . 

                                 
ٝر٘لٞٙ سٝحٙ ، (3ٖ3ٕ: كذ٣غ سهْ، ٕٙ/ٗ)، رخد كلش حُخ٘ذم، أخشؿٚ حُزخخس١ ك٢ ًظخد حُـٜخد ٝحُغ٤ش (3ٙ)

 . (3ٖٓٔ: ْكذ٣غ سه، ٖٓٗٔ/ٖ)، رخد ؿضٝس ح٧كضحد ٢ٛٝ حُخ٘ذم، ٓغِْ ك٢ حُـٜخد ٝحُغ٤ش

 . (ٖٔٗ/ٕٔٝحُٜٔ٘خؽ ١ُِٝٞ٘ )، (3ٖ٘/3كظق حُزخس١ ٫رٖ كـش ): حٗظش (33)
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ٝؿشص ػخدس حُؼشد ، "حُشؿض ٖٓ رلٞس حُشؼش ػ٠ِ حُظل٤ق: ٝهخٍ سكٔٚ هللا

٤ُض٣ذ ك٢ حُ٘شخؽ ٣ٝزؼغ حُْٜٔ"، رخعظؼٔخُٚ ك٢ حُلشد
(33) . 

ٝٛزح ٣ٞػق ُِذحػ٤ش إٔ حُشؼش حُٔلٔٞد ٝحُشؿض حُٔٔذٝف ٖٓ حُٞعخثَ حُ٘خكؼش ٓغ 

 . حُٔذػ٤٣ٖٞ غرؼ

حُغخ٢ٓ ٝٛٞ ٓوظٞدٙ ٌُٖ ٣٘زـ٢ ُِذحػ٤ش إٔ ٫ ٣ٌؼش ٜٓ٘خ كظ٠ ٫ ٣٘ظشف ػٖ 

 . حُذػٞس ا٠ُ هللا

  -: ٔيٍ انٕعبئم انتضغيُيخ في انٕعبئم انذػٕيخ 

 ٔتفؼهيٓب في َشش انذػٕح اإلعالييخ  يٕالغ انتٕاصم االرتًبػي -: األٔنى 

حُل٤خس ح٤ٓٞ٤ُش حسطزخؽخ  ٜٓٔخ ٝعِٜض ًؼ٤شح  ٛزٙ حُٞع٤ِش طشرؾ ر٤ٖ ح٧كشحد ك٢  أطزلض

  ًؼ٤ش ٖٓ حُ٘خط ٖٓ حُظٞحطَ ر٤ٖ حُ٘خط رَ أكذػض طـ٤٤شح  ٤ًِخ  ك٢ ك٤خس
ٖٝٓ خ٬ٍ ٝعخثَ حُظٞحطَ ح٫ؿظٔخػ٢ ٣ٌٖٔ ػ٠ِ حُذحػ٤ش إٔ ٣غَٜ ػ٠ِ ًؼ٤ش ٖٓ 

 . حُٔغ٤ِٖٔ إٔ ٣ظؼشكٞح ػ٠ِ د٣ْٜ٘ حُظل٤ق ٓغ طٞك٤ش حُـٜذ ٝحُٞهض ٝحُٔخٍ

 . ؿ٤ذس ُِظؼش٣ق رخ٩ع٬ّ ٢ٛٝ ٝع٤ِش

ٝٛزٙ حُٞع٤ِش طظ٤ٔض رخُـٔخ٤ٛش٣ش ٝحُظلخػ٤ِش ٝح٫ٗظشخس ٝحُؼخ٤ُٔش كوذ طـخٝصص حُلذٝد 

 . ٝحُذٍٝ

 . كـذ٣ش رخُذػخس إٔ ٣غظخذٓٞٛخ ح٫عظخذحّ ح٧ٓؼَ ُِٞطٍٞ ا٠ُ حُٔذػ٤٣ٖٞ

إٔ أهٍٞ إٔ حُظلش٣ؾ ك٢ ٓؼشكش ٝعخثَ ٝأعخ٤ُذ حُذػٞس ٛزح حُٔطِذ ُٝؼ٢ِ ك٢ خظخّ 

ٖٝٓ حُٔئعق إٔ ح٧ػذحء  ػ٤ٔ٘ش ٝؽخهخص ػظ٤ٔش أٝهخطخ   ٣ئخش حُذػٞس ا٠ُ هللا ٣ُٜٝذس

خذٓش أٛذحكْٜ حُذ٤ٗجش كٌخٕ حُٔطِٞد ٖٓ حُذػخس ا٠ُ حعظؼٔشٝح ٛزٙ حُٞعخثَ ٝح٧عخ٤ُذ ك٢ 

هللا طغخ٤ش ًخكش ٝعخثَ حُذػٞس ٖٓ خطذ ٝدسٝط ٝٓلخػشحص ًٝزُي حعظخذحّ ٝعخثَ 

ح٫طظخٍ حُلذ٣غ ٓؼَ  كؼخث٤ش ٝطلق ٝٓـ٬ص ٝٝعخثَح٩ػ٬ّ حُٔخظِلش ٖٓ ه٘ٞحص 

 . ح٩ٗظشٗض ٝحُل٤ظ رٞى ٝط٣ٞظش ٝؿ٤شٛخ ك٢ خذٓش حُذػٞس ا٠ُ هللا طؼخ٠ُ

                                 
 . (ٔٙٔ/ٙكظق حُزخس١ ٫رٖ كـش ) (33)
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 انخبتًخ

 ك٢ ٛزح حُزلغ طلخص حُذحػ٤ش حُؼشٝس٣ش ًٝزُي حُلخؿ٤ش ُوذ ط٘خٍٝ حُزخكغ

ٝحُظلغ٤٘٤ش ًٝزُي ٓٞحػ٤غ حُذػٞس ٝحُٞعخثَ ٝح٧عخ٤ُذ ٝػ٬هظٚ رلوٚ ٓوخطذ حُذػٞس ا٠ُ 

 هللا 

 : أْٛ حُ٘ظخثؾ

ٖٓ أرشص طلخص حُذحػ٤ش حُؼشٝس٣ش حُؼِْ ٝحُؼَٔ ٝح٩خ٬ص ٝحُشكن ٝحُظزش  -1

 . ػ٠ِ حُذػٞس

ٖٓ حُٞحؿزخص كٜٞ  ٫ ط٤ٌِق ا٫ ػ٠ِ هذس ح٫عظطخػش كٌَ ٓخ ػـض ػ٘ٚ حُذحػ٤ش -2

 . ٘ٚ ششػخ  ٓؼلٞ ػ٘ٚػ عخهؾ

 . حُذحػ٤ش رٔظٜش كغٖ ظٜٞسٖٓ ٓوخطذ حُشش٣ؼش  -3

 ٖٓ أْٛ ٝحؿزخص حُذػ٤ش حُذػٞس ا٠ُ حُظٞك٤ذ ٝحُغ٘ش ٝاهخٓش أسًخٕ ح٩ع٬ّ  -4

 حُـخ٣ش ٫ طزشس حُٞع٤ِش كٖٔ ٓوخطذ حُشش٣ؼش حطخخر حُٞعخثَ حُٔزخكش ك٢ حُذػٞس  -5

 . حُٞعخثَ حُذػ٣ٞش ُٜخ أكٌخّ حُٔوخطذ حُششػ٤ش -6

 .ذ حُشش٣ؼش حُظش٣ٝق ػ٠ِ حُٔذػ٤٣ٖٞ ٝطلز٤زْٜ ك٢ حُذػٞسٖٓ ٓوخط -7

 انتٕصيبد 

 .خٛذ خخطش ُظخش٣ؾ حُذػخس ا٠ُ هللااٗشخء ٓؼ -ٔ

 . ػوذ حُٔئطٔشحص حُذػ٣ٞش ُٔشحؿؼش حُٔغ٤شس حُذػ٣ٞش -ٕ

حُزلغ ٓخظظش ٣ٌٖٔ ٩خٞح٢ٗ ؽِزش حُٔخؿغظ٤ش ٝحُذًظٞسحٙ إٔ ٣ٌظزٞح ك٢ ٛزح ٛزح  -ٖ

 . ػ٤ِٔش ٫ ٣غظٜخٕ رٜخ حُٔٞػٞع كٜٞ ؿذ٣ش رخُزلغ ٝك٤ٚ ٓخدس

 

 

 

 

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 انًصبدس ٔانًشارغ

 انمشآٌ انكشيى  -1

، ٝػ٢ِ دمحم ػٞع، ح٧شزخٙ ٝحُ٘ظخثش ُِغز٢ٌ طلو٤ن ػخدٍ أكٔذ ػزذ حُٔٞؿٞد -ٕ
 . ٛـٔٔٗٔ( ٔؽ )، حُ٘خشش دحس حٌُظذ حُؼ٤ِٔش/ر٤شٝص

، (ٔؽ )، ر٤شٝص، ُِذًظٞس ػزذحٌُش٣ْ ص٣ذحٕ ٓئعغش حُشعخُش أطٍٞ حُذػٞس -3
 ٛـٕٕٗٔ

. ٛـ3ٖٙٔ( ػخّ ٔؽ )، ُِش٘و٤ط٢. حُز٤خٕ ك٢ ا٣ؼخف حُوشإٓ رخُوشإٓأػٞحء  -4
 . ػخُْ حٌُظذ/ر٤شٝص: حُ٘خشش

ٝصحسس حُشجٕٞ ح٩ع٤ٓ٬ش : حُ٘خشش، ح٧ٓش رخُٔؼشٝف ٝح٢ُٜ٘ ػٖ حٌُٔ٘ش ٫رٖ ط٤ٔ٤ش -5

 . ٛـ3ٔٗٔ، ح٠ُٝ٧: حُطزؼش، حٌُِٔٔش حُؼشر٤ش حُغؼٞد٣ش -ٝح٧ٝهخف ٝحُذػٞس ٝح٩سشخد 

، ر٤شٝص-دحس حٌُظذ حُؼ٤ِٔش : حُ٘خششُِز٤ؼخ١ٝ  ح٩رٜخؽ ك٢ ششف حُٜٔ٘خؽ  -ٙ
 . ٛـٙٔٗٔ

 . ٛـ ٫ٖٔٗ3رٖ كضّ حُظخٛش١ ٓطزؼش حُغؼخدس رٔظش  ح٩كٌخّ -3

ٔ٘ق حُٔشػ٤ش ٫رٖ ٓلِق طلو٤ن شؼ٤ذ ح٧سٗئٝؽ ؽزغ ٓئعغش ح٥دحد حُششػ٤ش ٝحُ -3

 ٛــــ 3ٔٗٔحُشعخُش ر٤شٝص 

: ؽ، دمحم ٗخطش حُذ٣ٖ ح٧ُزخ٢ٗ: طلو٤ن، حُزـذحد١حهظؼخء حُؼِْ ٝحُؼَٔ ُِخط٤ذ  -3
 . ر٤شٝص، حٌُٔظذ ح٩ع٢ٓ٬: حُ٘خشش، ٛـ33ٖٔ، حُشحرؼش

،، طلو٤ن ػزذ حُوخدس حُؼخ٢ٗ، ٛـ(33ُِٗضسًش٢ )ص  أطٍٞ حُلوٚحُزلش حُٔل٤ؾ ك٢  -ٓٔ
 . ٛـ3ٓٗٔ( ٔؽ )، حُ٘خشش ٝصحسس ح٧ٝهخف ٝحُشجٕٞ رخ٣ٌُٞض

دحس طخدس : حُ٘خشش، ٝدحد حُوخػ٢: حُٔلون، حُزظخثش ٝحُزخخثش ٧ر٢ ك٤خٕ حُظٞك٤ذ١ -ٔٔ

 . ٛـ 3ٓٗٔ، ح٠ُٝ٧: حُطزؼش، ر٤شٝص -

طل٤و٤ن ؿٔخػش ٖٓ حُٔلوو٤ٖ حُ٘خشش دحس  ُِضر٤ذ١ ٖٓ ؿٞحٛش حُوخٓٞططخؽ حُؼشٝط  -ٕٔ
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 حُٜذح٣ش 

دحس حٌُظخد : ٙ حُ٘خشش٘ٓٗٔ( ٔؽ ، ارشح٤ْٛ ح٧ر٤خس١: طلو٤ن حُظؼش٣لخص ُِـشؿخ٢ٗ  -ٖٔ

 . ر٤شٝص –حُؼشر٢ 

 . ادحسس حُطزخػش ح٤ُ٘ٔش٣ش رٔظش. ٤ظ ٫رٖ حُـٞص١ ؽطِزظ ارِ -ٗٔ

 دحس اك٤خء حُظشحع حُؼشر٢: حُ٘خشش طلو٤ن دمحم ػٞع ٓشػذ ٨ُصٛش١ طٜز٣ذ حُِـش -٘ٔ
 ّ ٕٔٓٓؽ ح٠ُٝ٧ 

دحس حُل٬ف ُِزلغ : حُظٞػ٤ق ُششف حُـخٓغ حُظل٤ق ٫رٖ حُِٔوٖ حُشخكؼ٢ طلو٤ن -ٙٔ

دحس : حُ٘خشش، 3ّٕٓٓ - ٛـ3ٕٗٔ، ح٠ُٝ٧: ؽ، (3ٔٔ/3ٔ)، حُؼ٢ِٔ ٝطلو٤ن حُظشحع

 . عٞس٣خ -حُ٘ٞحدس دٓشن 

، حُطزؼش ح٠ُٝ٧، ٓئعغش حُشعخُش: حُ٘خشش، أكٔذ دمحم شخًش: ؿخٓغ حُز٤خٕ ُِطزش١ ص -3ٔ
 . ٛـ ٕٓٗٔ

، أرٞ ػزذ حُشكٖٔ كٞحص أكٔذ صٓش٢ُ: ؿخٓغ ر٤خٕ حُؼِْ ٝكؼِٚ ٫رٖ ػزذ حُزش ص -3ٔ
 . (ٗٙٔ/ٔ). ٛـٕٗٗٔ، (ٔدحس حرٖ كضّ ؽ ) -ٓئعغش حُش٣خٕ : حُ٘خشش

 ٛـ3ٓٗٔ، حُطزؼش ح٠ُٝ٧، حُش٣خع ٓطخرغ حُٔذ٣٘ش. صحد حُذحػ٤ش ُِش٤خ حرٖ ػؼ٤ٔ٤ٖ -3ٔ

دحس حرٖ حُـٞص١ ، ُٔلٔذ حُـ٤ضح٢ٗع٘ش حُظشى ٝد٫ُظٜخ ػ٠ِ ح٧كٌخّ حُششػ٤ش  -ٕٓ

 . ٛـٖٔٗٔ، (ٔؽ )، حُغؼٞد٣ش

 دحس حرٖ كضّ : حُ٘خشش ٛـٖٔٗٔ( ٕؽ ) حُذحس٢ٓ طلو٤ن كغ٤ٖ أعذ حُذحس٢ٗ عٖ٘ -ٕٔ

 . ٛـ ٖٓ٘ٔؽزغ حُٔطزؼش حُٔظش٣ش رخ٧صٛش ، حُش٤خ أكٔذ شخًش حُظشٓز١ طلو٤نعٖ٘  -ٕٕ

ػزذ هللا رٖ ػزذ حُٔلغٖ : حُظشطش١ طلو٤نُِطٞك٢ ششف ٓخظظش حُشٝػش  -ٖٕ

 . ٛـ3ٓٗٔ، (ٔؽ )، ٓئعغش حُشعخُش: حُ٘خشش، حُظش٢ً

 حُش٣خع  - ٌٓظزش دحس حُغ٬ّ: ( حُ٘خششٕحُزخخس١ ؽ ) طل٤ق -ٕٗ
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ح٤ٓ٧ش ػ٬ء حُذ٣ٖ ػ٢ِ رٖ رِزخٕ : ٖ كزخٕ طشط٤ذح٩كغخٕ ك٢ طوش٣ذ طل٤ق حر -ٕ٘

 3ٓٗٔ، ر٤شٝص حُطزؼش ح٠ُٝ٧، ٓئعغش حُشعخُش: حُ٘خشش، شؼ٤ذ ح٧سٗخإٝؽ: حُلخسع٢ ص

 .. ٛـ

 حُش٣خع  –ٌٓظزش دحس حُغ٬ّ : ( حُ٘خششٕطل٤ق ٓغِْ ؽ ) -ٕٙ

 ٛـ ٕٔٗٔؽ  ػِْ حُٔوخطذ حُششػ٤ش ُ٘ٞس حُذ٣ٖ حُخخط٢ٔ دحس حُؼز٤ٌخٕ -3ٕ

ٛـ ٗشش  3ٖٗٔ: (ٔؽ )، طلو٤ن دمحم ػزذ حُٔؼ٤ذ خخٕ ُِوخعْ رٖ ع٬ّؿش٣ذ حُلذ٣غ  -3ٕ

 . حُٜ٘ذ -ك٤ذس آرخد حُذًٖ ، ٓطزؼش دحثشس حُٔؼخسف حُؼؼٔخ٤ٗش

. ٗشش دحس حُٔؼشكش، ٛـ ٫ٖٔ33رٖ كـش ؽ ع٘ش  كظق حُزخس١ ششف طل٤ق حُزخخس١ -3ٕ
 . ُز٘خٕ -ر٤شٝص 

 حُلؼخث٤خص ٝحُـضٝ حُلٌش١ ُِذًظٞس ٓلٔٞد ػزذحُشحصم  -ٖٓ

 . 33ّٙٔحُغخرؼش : ؽ، ر٤شٝص، دحس حُ٘لخثظ. حُلٞحثذ ٫رٖ حُو٤ْ -ٖٔ

هٞحػذ ح٧كٌخّ ك٢ ٓظخُق ح٧ٗخّ ُِؼض رٖ ػزذحُغ٬ّ طلو٤ن ٗض٣ٚ ًٔخٍ كٔخد ٝػؼٔخٕ  -ٕٖ

 ٛـ ٕٔٗٔدٓشن ؽ ح٠ُٝ٧  دحس حُوِْ ؿٔؼش ػ٤ٔش٣ش

حًٌُٞذ حُذس١ ك٤ٔخ ٣ظخشؽ ػ٠ِ ح٧طٍٞ حُ٘ل٣ٞش ٖٓ حُلشٝع حُلو٤ٜش ُـٔخٍ حُذ٣ٖ  -ٖٖ

 . ٛـ٘ٓٗٔ، (ٔؽ )، ح٧سدٕ -دحس ػٔخس : حُ٘خشش، دمحم ػٞحد. د: ١ٞ٘ طلو٤نح٩ع

 ٓطخرغ حُش٣خع: حُ٘خشش، ػزذ حُشكٖٔ رٖ هخعْ: ؿٔغ ص ٓـٔٞع حُلظخٟٝ ٫رٖ ط٤ٔ٤ش -ٖٗ

حُ٘خشش ُـ٘ش حُزلٞع ٝحُظؤ٤ُق رـخٓؼش ، ؽٚ ؿخرش حُؼِٞح٢ٗ. ص حُٔلظٍٞ ُِشحص١ -ٖ٘

 . ٛـ33ٖٔ، (ٔح٩ٓخّ دمحم رٖ عؼٞد ح٩ع٤ٓ٬ش ؽ )

، ٕؽ، ُز٘خٕ، ر٤شٝص، شؼ٤ذ ح٧سٗئٝؽ ٓئعغش حُشعخُش ٓغ٘ذ ح٩ٓخّ أكٔذ ص -ٖٙ
 . 333ّٔٛـ/ٕٓٗٔ

دحس حٌُظذ : حُ٘خشش، ُٔلٔذ كئحد ػزذ حُزخه٢، حُٔؼـْ حُٔلٜشط ٧ُلخظ حُوشإٓ حٌُش٣ْ -3ٖ
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 . ٛـٖٗٙٔ، حُٔظش٣ش

 . ؽزؼش دحس حُلٌش، حُٔؼـْ حُٞع٤ؾ هخّ ربخشحؿٚ حُذًظٞس ارشح٤ْٛ أ٤ٗظ ٝؿٔخػش -3ٖ

ػٔخٕ ؽ ح٠ُٝ٫  دحس حُ٘لخثظ ٣ٞعق حكٔذ حُزذ١ٝ ػ٘ذ حرٖ ط٤ٔ٤ش ٓوخطذ حُشش٣ؼش -3ٖ

ٕٔٗٔ ٙ 

حُذحس  -ٓوخطذ حُشش٣ؼش ح٩ع٤ٓ٬ش ٌٝٓخسٜٓخ ُِلخع٢ ٌٓظزش حُٞكذس ح٩ع٤ٓ٬ش  -ٓٗ

 . 3ّٖٙٔ -ٛـ 3ٕٖٔ، حُز٤ؼخء

د٣غٔزش ، ٖؽ، طٞٗظ -ٓوخطذ حُشش٣ؼش ٫رٖ ػخشٞس حُششًش حُظٞٗغ٤ش ُِظٞص٣غ  -ٔٗ

ٔ333ّ . 

 -ٛـ ٗٔٗٔ، ٔؽ، ر٤شٝص -دحس حُٔؼشكش ، خ٤َِ ٓؤٕٓٞ ش٤لخ: خؽ ١ُِٝٞ٘ طلو٤نحُٜٔ٘ -ٕٗ

ٔ33ّٗ 

 333ّٔ -ٕؽ، حُزٞسٗٞ ٌٓظزش حُظٞرشُٔلٔذ  ٓٞعٞػش حُوٞحػذ حُلو٤ٜش -ٖٗ

ٓ٘شٞسحص حُٔؼٜذ حُؼخ٢ُٔ ُِلٌش . أكٔذ حُشع٢ٗٞ٤. د: ٗظش٣ش حُٔوخطذ ػ٘ذ حُشخؽز٢ -ٗٗ

 .33ّٕٔ -ٕؽ، ح٩ع٢ٓ٬

 . حُ٘خشش دحس ُغخٕ حُؼشد ر٤شٝص ُغخٕ حُؼشد ٫رٖ ٓ٘ظٞس:  -٘ٗ

  ٛـ٘ٓٗٔٓئعغش ػِّٞ حُوشإٓ : حُ٘خشش ٓخظخس حُظلخف ُِشحص١ -ٙٗ

حٌُٔظزش : حُ٘خشش. ٛـٖٙٗٔحُؼخ٤ٗش  ؽ حُذػٞس ا٠ُ ح٩ط٬ف ُٔلٔذ خؼش كغ٤ٖ -3ٗ

 حُوخٛشس ، حُغِل٤ش

حُؼخُغ ػشش حُؼذد  ؿخٓؼش حُلذ٣ذس –ٓـِش أرلخع حُظخدسس ٖٓ ٤ًِش حُظشر٤ش رخُلذ٣ذس  -3ٗ

 . ّ (3ٕٔٓٓخسط  -)٣٘خ٣ش

ٛــ ٕٖٗٔسٓؼخٕ ٝشٞحٍ  ٓـِش حُذحػ٢ حُشٜش٣ش حُظخدسس ػٖ دحس حُؼِّٞ د٣ٞ٣٘ذ -3ٗ

 . (ٖ٘( حُغ٘ش )3ٓٔحُؼذد )
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ٓئعغش ، ٛـُٕٔٗٔٔلٔذ أرٞ حُلظق حُز٤خ٢ٗٞٗ ؽ ح٠ُٝ٧  حُٔذخَ ا٠ُ ػِْ حُذػٞس -ٓ٘

 .حُشعخُش

 . ٛـ3ٖٖٔدحس حٌُظخد حُؼشر٢ ر٤شٝص : ( حُ٘خششٕ) ( ؽ ٖٙ٘/  ٖٓذحسؽ حُغخ٤ٌُٖ )  -ٔ٘

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t






