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رإرقلإ بجوÃ  باتكلإ إذه ّفلُأإ

١٣١/٢٠٠٣  مقر يرإزولإ

ميلعتلإو ةيبÎلإ ةرإزول

 ‘ جإرخإلإو ميمصصتلإ يوغللإ  قيقدتلإو تانايبلإ لاخدإإ تايلمع ت“
 ةيميلعتلإ لئاصسولإو يصسردŸإ باتكلإ جاتنإإ زكرم

جهانŸإ ريوطتل ةماعلإ ةيريدŸاب
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ظف◊او  ةوÓتلا ررقم

 ¤اعت هللا ديحوت: ¤وألا ةدحولا

                         ٌ مهف - (٢٩-٤٨) نؤنمؤؤŸا  :      لوألا سسردلا

                              wيسسدق  ٌثيدح - ¤اعتِ هلل ُسصÓخإلا  :   Êاثلا سسردلا

                     ِ هsللابِ كرسشلاُ ةرؤطخ  :   ثلاثلا سسردلا

  sلجوsزعِ هsللاب ُةناعتسسلا  :     عبارلا سسردلا

 tدŸا: ةيناثلا ةدحولا

                                                 tيعرفلا tدŸاو  tيعيبطلا tدŸا :       سسماÿا سسردلا

                                                ُ لسصتŸا tدŸا  :       سسداسسلا سسردلا

                                       ُ لسصفنŸا tدŸا  :     عباسسلا سسردلا

 tج◊ا: ةثلاثلا ةدحولا

                                              ٌ مهفو ةوÓت - (٣٣-٦٢)  tج◊ا :     نماثلا سسردلا

                         ٌ فيرسشٌ ثيدح - ُروŸÈا tج◊ا  :    عسساتلا سسردلا

                                                ُ ُهناكرأا و ِج◊اُ طورسش  :    رسشاعلا سسردلا

                                             ِج◊اُ عفانم : رسشع يدا◊ا سسردلا
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ِناسسنإلاب ِمÓسسإلا ُةيانع: ةعبارلا ةدحولا

                                     ٌ مهفو ةوÓت - (٢٩-٧٨)ُ ةدئاŸا : رسشع Êاثلا سسردلا

                          ٌ فيرسش  ٌثيدح - ِلقعلا ُةمعن : رسشع ثلاثلا سسردلا
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                                    ٌمهفو ةوÓت - (٣١-٦)ُ تارج◊ا : رسشع سسماÿا سسردلا
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                                           ِ ةلماعŸاُ نسسح :  رسشع عباسسلا سسردلا

                                            ِ دسس◊اُ بانتجا :     رسشع نماثلا سسردلا

                      ِ ةيرخtسسلاُ بانتجا : رسشع عسساتلا سسردلا

 uيمÓسسإلا ِعمتÛاُ ميظنت : ةسسداسسلا ةدحولا

                                  ٌ مهفو ةوÓت - (٠١-٦)ُ رسش◊ا : نورسشعلا سسردلا

                      ٌ فيرسش ٌ ثيدح - ِملسسŸا ؤخأاُ ملسسŸا : نورسشعلاو يدا◊ا سسردلا

                                            ِراسصنألاوَ نيرجاهŸاَ Úبُ ةاخاؤؤŸا :  نورسشعلاو Êاثلا سسردلا

                  مِهÒغبَ ÚملسسŸاِ ةقÓعُ ميظنت : نورسشعلاو ثلاثلا سسردلا

 ِمÓسسإلا ‘ ِلاŸاُ ميظنت :  نورسشعلاو عبارلا سسردلا
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Ëدقت
هبحسصو هلآا ىلعو دمحم انديسس هقلخ ريخ ىلع ملسسنو يلسصنو ،دمحلا مامت هدمحن هلل دمحلا

دعبو  ...نيعمجأا

ةلماكتم ةيميلعت ةموظنم دعاوق ءاسسرإا لÓخ نم ةيميلعتلا ةيلمعلا ديوجت ىلع ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو صصرحت

.ةيلاحلا اهتابلطتم عم بسسانتتو ةينامعلا ةئيبلا تاجايتحا يبلت

ةرازو تماق ،ههجاوت يتلا تايدحتلا مهأا ديدحتو هئادأا ىوتسسم صسايقو ةنطلسسلل يميلعتلا ماظنلا ةعجارم دعبو

ةنطلسسلا تاهجوت عم ىسشامتي امب ريوطتلا ثادحإل اهدوهج ميظنتو ،اهتايولوأا بيترت ةداعإاب ميلعتلاو ةيبرتلا

داوملل ربكأا امامتها تلوأا يتلا ةيسساردلا ةطخلاو ،ةيبرتلل ةماعلا فادهألا ريوطت ىرج ثيح ،ةيلبقتسسملا اهتيؤورو

ا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت يد˘ي˘ع˘سص ىل˘ع تاد˘ج˘ت˘سسم˘لا ة˘ب˘˘كاو˘˘م˘˘ل ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘ي˘˘سسارد داو˘˘م تثد˘˘ح˘˘ت˘˘سساو ،تا˘˘غ˘˘ل˘˘لا صسيرد˘˘تو ة˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا

تايجيتارتسساو بيلاسسأا ىلع لخدأا يذلا ريوطتلا نع Óسضف اذه ،تاراهملا نم لمعلا قوسس تاجايتحاو تامولعملا

 .ةيملعتلا ةيميلعتلا ةيلمعلا روحم هرابتعاب ملعتملاب ىنعت تحبسصأا يتلا ةيسساردلا جهانملا صسيردت

تءاجف ، ةيرذجلا تارييغتلا نم ريثكلا  تثدحأا ةيميلعتلا ةيلمعلا يف ايلاح اهدهسشن يتلا ةيعونلا ةلقنلا نإا

،تابلاطلاو ةبلطلا انئانبأا تايوتسسم عم اهتاعوسضوم يف قفاوتلاو ،ةنورملاو ةثادحلاب ةمسستم ةيسساردلا بتكلا

ةيندبلا ةسضايرلاو ةينفلاو ةيراهملا بناوجلاب تمتهاو ،ةيعامتجلا مهتفاقثو ،يسسفنلاو يلقعلا مهومن صصئاسصخو

تززعو ،درفلل ةلماكتملا ةيسصخسشلا ءانب ىلإا يعادلا ةنطلسسلا يف ةيبرتلا ةفسسلفئدابم نم ليسصأا أادبمل اقيقحت

يسسردملا باتكلا دعي ملو ،ينواعتلا ملعتلاو يتاذلا ملعتلا تاراهم هباسسكإا لÓخ نم ملعتلا ةيلمع يف ملعتملا رود

رداسصم هنزتخت ام ىلإا لوسصولل بلاطلا هب دسشرتسسي Óيلد لإا -تاهاجتاو ميقو تاراهمو فراعم نم هيوحي امب-

مايقلا بلاطلا ىلعو ،فراعم نم ىرخألا ةينورتكلإلا ملعتلا رداسصمو ةيبتكملا عجارملاك ةفلتخملا تامولعملا

اذه مدقن تابلاطلاو بÓطلا يتانبو يئانبأا مكيلإاف .لمسشأاو قمعأا وه ام ىلإا لوسصولل يسصقتلاو ثحبلا ةيلمعب

نطولا اذه ءامنو مدقت نم هيلإا ىعسسن ام قيقحتل ؛نيعم ريخ مكل نوكيو ،مكنم مامتهلا نيع دجي نأا نيجار باتكلا

هللا هظفح مظعملا ديعسس نب صسوباق ناطلسسلا ةلÓجلا بحاسص ةرسضح انلومل ةميكحلا ةدايقلا لظ تحت ءاطعملا

.هاعرو

،، قيفوتلا يلو هللاو

 ةينابيسشلا دمحأا تنب ةحيدم .د

 ميــلعتلاو ةـيبرتـلا ةرــيزو
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ةمدقŸا

: دعبو ،نيلسسرملاو ءايبنألا متاخ ىلع مÓسسلاو ةÓسصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا

انئانبأل همدقن يسساسسألا نماثلا فسصلل ررقملا ةيمÓسسإلا ةيبرتلا باتك نم لوألا ءزجلا وه اذهف

تاقلطنملا ةاعارم ىلع باتكلا وفلؤوم صصرح دقو . هيف ءاج امم ةدافتسسلاو همهفو هتسساردل ، انتانبو

: ةيلاتلا

امهفو ةوÓت : ىلاعت هللا باتكب بÓطلا ةلسص قيثوت ىلإا فدهي باتكلا اذه نإاف ؛ مدقت ام ىلع ءانبو

ىلاعت هللاب ناميإلا ةيمنت ىلع صصرحي امك . اظفحو امهفو ةءارق:ملسو هيلع هللا ىلص لوسسرلا ثيدحبو ، اظفحو

ةاخاؤوملا لثم ةرجهلا دعب ةرطعلا ةيوبنلا ةريسسلا نم بناجب بÓطلا فرعيو ، هلسسرو هبتكو هتكئÓمو

هعاونأاب نيميلاو ةنسسلاو نآارقلا يف ةمرحملا ةمعطألاو ةرمعلاو جحلاب ةسصاخلا ةيهقفلا ماكحألا صضعبو

يف ةرثؤوم نوكت ىتح تادابعلاو ةديقعلا نيب باتكلا طبريو . ةلماعملا نسسحك ةيمÓسسإلا بادآلا صضعبو

. كولسسلا

لÓخ نم ققحتيو ؛ هنع ىنغ ل يسساسسأا بلطم اذهو بÓطلا ىدل يتاذلا ملعتلاو ريكفتلا ةيمنت@

ميركلا نآارقلا صسورد يف ةبسسوحملا جماربلا مادختسساو ،ةعونتم ةيماتخو ةيئانب ةطسشنأا ذيفنت

.هقفلاو ،ةيوبنلا ةريسسلاو

ميوقتلا بيلاسسأاو ةيميلعتلا ةطسشنألا تءاج دقف كلذل ؛ مهتادادعتسساو مهتاردق يف بÓطلا توافت@

. بÓطلا نيب ةيدرفلا قورفلا ىعارت ةعونتم

. مامتهلا نم اديزم تاعومجم نمسض ملعتلا يطعأا انه نمو ؛ ةيبرتلل يعامتجلا دعبلا@

ةايح يف ةيمÓسسإلا ةيبرتلا ةفيظو رهظتل ؛ ةيلمعلا ةسسرامملاو قيبطتلا ىحنم ىلع ديكأاتلا@

.اهجراخو ةسسردملا لخاد ؛ بÓطلا

يف ذخأات ةيبرتلاف ؛ ةيوبرتلا ةيلمعلل ةيئاهنلا ةلسصحملا وه ةنزاوتملا ةيمÓسسإلا ةيسصخسشلا ءانب@

. يمسسجلا بناجلاو ، يبلقلا بناجلاو ، يلقعلا بناجلا نابسسحلا
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قÓطلا ةروسس نم (٥-١)نم تايآلاو ميرحتلا ةروسس ىلإا ةفاسضإلاب تادحو تسس ىلع باتكلا لمتسشا دقو

، ناسسنإلاب مÓسسإلا ةيانعو ، جحلاو ، دملا و ، ىلاعت هللا ديحوت : يه تادحولا هذهو ، ةوÓتلل ررقمك

يف صسوردلا تءاجو . لوألا يسساردلا لسصفلا رادم ىلع يمÓسسإلا عمتجملا ميظنتو ، ملسسملا تافسصو

بسسانت ىرخأا صسوردو فيرسشلا يوبنلا ثيدحلاو ميركلا نآارقلا نم صسوردل ةلماسش تسسلا تادحولا

.ةدحاو ةدحو يف دحاولا عوسضوملا تاذ صسوردلا يتأات ثيحب ؛ ةدحولا عوسضوم

تاينقتلا فيظوتو ،ةعونتملا ةيميلعتلا لئاسسولاو ميوقتلاو ةطسشنأÓل ةسصاخ ةيانع باتكلا ىطعأاو

ىلع ةردق رثكأا حبسصي نأا بلاطلا نم لمؤوي يتلاو ةسسردملاب ملعتلا رداسصم زكرم يف ةرفاوتملا ةيوبرتلا

ةبسسوحملا جماربلا ةيلاعفب مدختسسيو اهريغو ثوحبلا ةباتك يف ملعتلا رداسصم نم ديفتسسيف يتاذلا ملعتلا

نمسضتتو .اهركذ قبسس يتلا تاقلطنملا نم ةقثبنملا جاهنملا فادهأل اقيقحت ؛ ةيمÓسسإلا ةيبرتلا لاجم يف

جاتحي لو ،يميلعتلا فقوملا  يف لثام يئانب طاسشن لك هبلطتي امو ،ةيئانب ةطسشنأا باتكلا صسورد صضعب

حاسسفإا ةطسشنألا نم عونلا اذه نم صضرغلاو . فسصلا يف ةرفاوتم ريغ ةيملع ةدام وأا تاءارجإا ىلإا هذيفنت

ملعتلا يمنت ةيئانبلا ةطسشنألاف . جاتنتسسلاو ءارقتسسلاو مهفلا لÓخ نم اوملعتي يك بÓطلا مامأا لاجملا

. ةيملعتلا ةيميلعتلا ةيلمعلا يف بلاطلا ةكراسشم نم ديزتو يتاذلا

ةيمهأا اوكردي نأاو ، مهبÓطل ةنسسحلا ةودقلا اونوكي نأا تاملعملاو نيملعملا ءÓمزلا ىلع دوقعم لمألاو

دهجلاب اذه ققحتي نأا نكميو . ةيمÓسسإلا ةيبرتلا فادهأا قيقحتل ؛ اهب نوموقي يتلا تابجاولاو فئاظولا

نيفرسشملاو ، ةسسردملا يف ءÓمزلاو لوألا ملعملا عم رمثملا نواعتلاو ، بوؤودلا لمعلاو ، صصلخملا

، ةلعافلا  ةيميلعتلا ةيملعتلا بيلاسسألا رايتخا نسسح مهيلعف . ةيميلعتلا ةقطنملا يف نيينعملاو نييوبرتلا

.جاهنملا فادهأا قيقحتل ؛ ةعونتملا تاربخلاو ةطسشنألاو ةفرعملا فيظوتو

. نيملاعلا بر هلل دمحلاو ، ريسصنلا معنو ىلوملا معن هنإا ، قيفوتلاو دادسسلا ىلاعت هللا لأاسسن

نؤفلؤؤملا
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11

 :ةيلاتلا فادهألا قيقحتُ عsقَوُتي

Úب نم لطابلا هيتأاي ل يذلا دلاÿا هللا باتك هنوك Ëركلا نآارقلاب بلاطلا طابترا ديكأات.١

.هفلخنم لو هيدي

ةوÓتلا ماكحأاً ايعارم ءاطخألا نم ةيلاخ ةديج ةوÓت ررقŸا مكلا ةوÓت نم بلاطلا Úك“.٢

.ةيسساسسألا

،“ِِركsدtم ِنم َْلهَف ِركuذِلل َناَءرُقْلا َانرsسَسي ْدََقلو” : ¤اعت هsللا لوقب ÓمعررقŸا مكلا ةبلطلا ظفح.٣

مامتهلاب ىظ– يتلا ةينآارقلا تاقباسسŸا ةمدخ ‘ اماهسسإاو ،مهيدل ظف◊ا ةكلŸ ابيردتو

.هللا هظفحي ناطلسسلا ةلÓج ندل نم يماسسلا

قيق– ‘ اقئاع لكسشتو ،ةبلطلا ضضعب اهنم Êاعي يتلا ةيئارقلا تابوعسصلا ضضعب ة÷اعم.٤

.ةدوسشنŸا ةيوبÎلا فادهألا

Òثأات لÓخ نم ،ةبلطلا ىدل ةيعامتجلاو ةيسسفنلا تاكولسسلا ضضعب ة÷اعم ‘ ماهسسإلا.٥

 .ةيرسشبلا ضسفنلا ىلع يونعŸا Ëركلا نآارقلا
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(٥-١) تايآلا قÓطلا ةروسس + ميرحتلا ةروسس : ةوÓتلا ررُقم
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(٥-١) تايآلا قÓطلا ةروسس + ميرحتلا ةروسس : ةوÓتلا ررُقم
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(٥-١) تايآلا قÓطلا ةروسس + ميرحتلا ةروسس : ةوÓتلا ررُقم
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ىلاعت هللا ديحوت

ُةيميلعتلاُ فادهألا

 ْ:نأاِ بلاطلاَ ِنمُ عsقَوُتي

.َ نونمؤوملاِ ةروسسْ نم (٢٩ -٤٨)ْ نمِ تايآلا ولتي  -١

.ُ هظفحيو»ىلاعتِ هsلل ُصصÓخإلا« :ُ هعوسضومو ،َ فيرسشلاَ ثيدحلاَ مهفي  -٢

 .ِ ةمsرحملاِ ةناعتسسلا ِعاونأاَ صضعبَ فsرعتي  -٣

. ىلاعتِ هsللابِ كرسشلا ىلع َةبترتملا َةيبلسسلا َراثآلا َددعي  -٤

.ُفيرسشلاُ ثيدحلاِ هيلإا ُدسشري امو ،ِ ةدحولا يفُ ةررقملاُ تايآلاِ هيلإا ُدسشرت امَ جتنتسسي -٥

.ُ َهتقيقحو ىلاعتِ هsلل ِصصÓخإلا ىنعمَ كردي  -٦

.ِ ِهلامعأا يف ىلاعتِ هsلل ِصصÓخإلا ىلع َصصرحي  -٧

 .ِ كرسشلا ِرهاظمَ عيمجَ بsنجتي  -٨

.(٢٩ -٤٨) تايآلا نونمؤوملاةروسس -١

. ىلاعت هلل صصÓخإلا -٢

. هللاب كرسشلا ةروطخ -٣

. لجوزع هللاب ةناعتسسلا -٤
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ِديحوتْ نع اّولسضْ مهنم اًريثك sنكلو ،ِ ديحوتلا ىلع َصسانلا ىلاعتو َهناحبسسُ هsللا َرطف

. اهِريغوِ بكاوكلاو ِمانسصألاَ نم اَهنودبعي ًةهلآا هعم اوكرسشأاو sلجوsزعِ هsللا

َماقأاو ،ِ ِهديحوت ىلإا َصسانلاَ نوعديِ هِلسسروِ هِئايبنأاَ عيمج ىلاعتو َهناحبسسُ هsللاَ ثعبف

. ُهلَ كيرسش ل ٌدحاوُ هنأا ىلعَ حسضاولاَ ليلدلاُ مهل

: ىلاعتُ هsللا َلاق

ُ لsوألا ُسسردلا1
ٌ مهفو ةوÓت (٢٩-٤٨)ُ تايآلاَنونمؤوملاُ ةروسس

﴾

﴿
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ُ.ميظعلاُ عسساولا ُكلملا         :

. يمحيو ُثيغي          :

.َ نوعَدُْختَ فيكف           :

 .َ هsزنتوَ عsفرت          :

 :  ىلاعتِ هsللا ُديحوت

ْمهيلعِ ةsُجحلاِ َةماقإلَ نيكرسشملاِ ةرواحمب ملسو هيلع هللا ىلص اًدمحمُ هsيبن ىلاعتوُ َهناحبسسُ هsللا َرمأا

ُهَدحو َوه ىلاعتو َهناحبسسَ هsللا sنأاْ ُمَهلُ ِتْبُثيو ، ىلاعتو َهناحبسسِ هsللاِ ديحوتبْ ِمهِعانقإاو

ِديحوتلا ىلإاْ مُهsدريو ،ِ ةديقعلا يفَ بارطسضلاَ كلذْ مهلَ حuحسصي يكلو ،ِ ةَدابعلل tقحتسسملا

(١)ِ صصلاخلا

،ِ تانئاكلاَ نم اهِريغوٍ تاتابنوٍ تاناويحْ نم اهيف امو ِصضرألاِ هذهْ نع مِهلاؤوسسبُ أادبيف

مهلأاسسيَ كلذكو ،ُ هsللاُ هنإا َنوبيجيَ فوسسَ نيكرسشملا sنإاف ؟ اهُكلامو اهُقلاخو اهُدجوم َوهْ َنم

      .ُ هsللا َوه نولوقيْ ُمهsنإاف ٍءيسش uلكِ كلامو ِصشرعلا uبروِ تاوامسسلا uبرْ نع

 :ِ هsللا ىلعَ نيكرششملاُ ءارتفا

﴿:ِ ِهلوقب ِرtكفتلاو ِرtبدتلا ىلإاَ نيكرسشملا َوعديْ نأا ملسو هيلع هللا ىلص اًدمحمُ هيبنُ هsللا ُرمأاي

ِعابتا ىلإاْ مُهُدوقيَ كلذ sلعل ، ِدوجولا اذه يف ِرظنلاِ ناعمإا يفْ ُمهل ًابيغرت. ﴾

 . ﴾                             ﴿ :ِ ِهلوقب ىوقsتلا ىلع كلذك ْ مهtثحي امك  .(٢) ِلطابلا ِكرتو uقحلا

.٦٩٤صص ،٣ج ،ريدقلا حتف، يناكوسشلا يلع نب دمحم(٢)

. م٥٨٩١ ،٨٧٤٢صص ،٤ج ،نآارقلا لÓظ يف: بطق ديسس (١)

:ُ لsَوألا tيئانبلاُ طاسشنلا
َعمْ ُمهsنكلوِ هsللا ِدوجوبَ نوّرُقيَ نوكرسشملا

ْنمُ جتنتْسَست اذام .ِ هsللا َريغَ نودبَعيَ كلذ

؟َ كلذ

ِةميركلاِ تايآلل tيلامجإلا ىنعملا

:ِ تاملكلا يناعم
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ُهلإلا َوهو ىلاعتوُ َهناحبسسُ هsللا َوه ٍءيسش tلكِ هِديبوَ نوكلا اذهَ قلخ يذلا sنأاُ نsيبتي اذهبو

.ُ َهلَ كيرسش لُ هَدحو tقحلا

ُهُدهاسشت اsممُ نوكلا اذهِ هيلع ُريسسي يذلا ِماظنلا ِرهاظمَ صضعب ْركذا (أا)

.  ِمولعلا ِجاهنم يفُ َهتْسسرد اsممو ،ِ ةايحلا ِعقاو يف

.ِ ةينادحولا ِموهفمب هتقÓعْ نuيبو ِرعاسشلا لوق ىنعم يفْ لsمأات  (ب)

: ُرعاسشلاَ لاق

 ُدِحاجلاُ هُدحجيَ فيكْ مأا       ُ هلإلا ىسصُْعيَ فيك ًابجع ايف

ُدـــحاولاُ هsنأا ىلــــع tلدت         ٌةــــــيآا ُهل ٍءيــــسش uلـــك يفو

ُطاسشنلا

tيئانبلا
:يناثلا

َيه ْيِتلاب مِهعانقإاو ِمهتوعدبَ نيرخآلا ىلإا ىلاعتِ هللاِ ةينادحو َةجحُ لسصويُ ملسسملاو

و˘هوُ ه˘لَ كير˘سش ل ٌد˘حأا ٌد˘حاوَ هs̆ل˘لا sنأا ِة˘لدألا˘ب اً̆ح˘سضو˘مو مِ̆ه˘تدا˘ب˘˘عَ نÓ˘˘ط˘˘ب ا˘ً̆ن˘˘ي˘˘ب˘˘مُ ن˘˘سسحأا

  .ِ ةدابعللُ قحتسسملا

:ِ ةينادحولاُ لئلد

ُلsسصوتي ، ىلاعتِ هsللا ِْقلخ يف ِلtمأاتلاو ِرtبدتلاو ِرtكفتلا يفُ َهلقعُ مدختسسي يذلاَ نمؤوملا sنإا

ُهsجوتي لو ، اًقداسص ًاناميإاِ هsللابُ ِنْمؤويف ، ىلاعتُ هsللا َوهَ نوكلا اذهَ قلخ يذلا sنأا ىلإا

. sلجوsزع هيلإا لإاِ ةدابعلاب

sلجو sزع َوهف ، ىلاعتُ َهناحبسسِ هللا ُريغِ نوكلا اذهلٌ هلإاَ كانهَ نوكيْ نأا ُليحتسسيُ هsنإاف

َكانهَ نوكيْ نأاُ نكميَ فيك ْذإا ، ٍءيسش tلكِ ِهديب يذلا َوهو ،َ قزرلاَ طسسبوَ قلخلاَ قلخ يذلا

لٍ دحاو ٍماظنب ُريسسيو ٌرمتسسمٍ تاقولخمْ نمِ هيف اموَ نوكلا اذه sنأا ىرنُ نحنوِ هsللا ُريغٌ هلإا

tلدي اذهو ٌةميقتسسموٌ ةرمتسسمَ ةايحلا sنأا ُدهاسشنو ىرنَ كلذكو ، ُريغتي لوُ لّدبتي لوُ فلتخي

.ُ هُريغٌ هلإا ُدجوي لو ٌدحاوٌ هلإا َوهِ نوكلا sبر sنأا ىلع
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 : يلي اميفِ ةحيحسصلا ِةرابعلاَ مامأا (4) َةمÓعْ عسض:ً لوأا

. ِصضرألاوِ تاوامسسلا tبر َوهَ هsللا sنأاَ نوملعيَ نوكرسشملا -١

. ىلاعتِ هsللاِ ةينادحوب ٌناميإا ملسو هيلع هللا ىلص ِلوسسرلا ُةعاط -٢

 . ىلاعتِ هsللاِ ةينادحو ىلعٌ ليلدِ نوكلا اذهُ ماظن -٣

. ىلاعتِ هsللاِ ةينادحو ىلعٌ ليلدِ بيغلاُ َملاع -٤

(١٩)ِ ةيآلا ِلÓخ نمَ كلذْ لuلع .ٍ هلإاْ نم ُرثكأاِ نوكلا اذهلَ نوكيْ نأاُ نكمي ل: ًايناث

. صصنلا نم

. ىلاعتِ هsللا ِريغل نيكرسشملاِ ةدابعَ نÓُطبْ نuيب: ًاثلاث

؟ ِنمؤوملا ِبلقِ ةنينأامطوِ هsللاِ ةينادحو نيب ةقÓعلا ام: اًعبار

. يعيبطلا uدمللَ عسضاوم َةثÓثِ ةميركلاِ ةينآارقلا تايآلاَ نمْ جرختسسا: اًسسماخ

ا˘ي˘نtد˘لا ي˘ف ىلا˘ع˘تِ هs̆ل˘لاِ ة˘ي˘ناد˘حو˘ب ِدا˘ق˘ت˘علاِ ةد˘ئا˘ف ن˘ع اً̆سصخ˘ل˘مْ بت˘كا: ا˘ًسسدا˘سس

 .ِ ةرخآلاو

ُميوقتلاو ُةطسشنألا
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0٢

ِةsينبِ ِهلام˘عأاَ ع˘ي˘م˘ج يuدؤو˘يُ م˘ل˘سسم˘لا

لو ،ُ هَدحو ىلاعتو َهناحبسسِ هsللِ بtرقتلا

: يسسدقلاِ ثيدحلا يف ءاج امك هبُ كرسُشي

ُهsللاُ لوقي« :َ لاق ملسو هيلع هللا ىلص uيبsنلا ِنعَ ةريره يبأاْ نعٍ ديز ِنب ِرباجْ نعَ ةديبع وبأا

ِءاكرtسشلا ىنغأا انأاوُ هtلكُ َهل َوُهف ، يْريَغِ هيفَ كَْرسَشأاً Óَمَعَ لِمَعْ َنم :ىلاعتوَ كرابت

 (١) »ِ كْرuسشلا ِنع

. ىلاعتِ هsللاَ هجوِ ِهلامعأا ِعيمجبُ ملسسملا َدسصقيْ نأا َوه ُصصÓخإلا

ٍةÓسصْ ِنم ىلاعتو هَناحبسسِ هsللُ ملسسملا اهيدؤوي يتلا ِلامعألا ُصساسسأا ُصصÓخإلاف

َةsينلا َرسضحتسسيْ نأاٌ َبلاطم ِلامعألاِ هذه ِعيمج يفُ هsنإاف َكلذلو ، اهِريغو ٍةاكزو ٍمايسصو

 . ىلاعتو َهناحبسسِ هsلل

﴾                                                                 ﴿ : sلجو sزعُ هsللاُ لوقي

َبsنجتيوُ هاسضرَ لاني يكل sلجو sزعِ ِهتعاطو ىلاعتِ هsللا ِرمأاَ لاثتما لامعألا هذهب يونيف

. ىلاعتوُ َهناحبسسِ هللا َدنع ًةلوبقمُ ُهلامعأاَ كلذبَ نوكتف ،ُ هَطخسس

امsنإاوِ تايuنلاب ُلامْعألا امsنإا«: ملسو هيلع هللا ىلصِ هsللاُ لوسسرَ لاق ، ىلاعَتِ هsللٍ ةsينِ نودبٌ لمعُ حلسصي لو

.(٢) » ىَون امٍ ئْرما uلكل

.٠٦ ثيدحلا مقر ، رفكلاو كرسشلا ركذ يف باب ،حيحسصلا عماجلا ، عيبرلا مامإلا دنسسم  (١)

.١ ثيدحلا مقر ، يحولا ءدب باتك ، حيحسصلا : يراخبلا  (٢)

ه˘˘يور˘˘ي ا˘˘م و˘˘ه : يسسدقلا ثيدح˘لا

ىلاعتو كرابت هللا نع ملسو هيلع هللا ىلص لوسسرلا

نوكيو مÓسسلا هيلع ليربج ةطسساوب

. ملسو هيلع هللا ىلص لوسسرلا دنع نم هظفل

:ِ لمعلا يف ُصصÓخإلا

.٥ ةيآلا ، ةنيبلا ةروسس

يناثلا ُسسردلا٢
wيسسدقٌ ثيدح   ىلاعتِ هsلل ُصصÓخإلا

: فيرششلاِ ثيدحلل tيلامجإلا ىنعملا
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1٢

ِصسفن يفُ ةديقعلاُ حبسُصتِ ِهنودبو ،ِ ةدابعلا ُرهوج َوه ىنعملا اذهب ُصصÓخإلاو

ِْنم sنإافَ كلذلو ؛ اهلَ حور لٍ تاكرحُ ةدابعلاُ حبسصتو ،ِ ِهتايح ىلع اَهل َرثأا لِ ناسسنإلا

َكلذلو ، ِصسانلاِ ةاسضرم ىلإا َصسيلوِ هsللاِ ةاسضرم ىلإاُ ِنمؤوملا ىعسسي ْ نأا ِصصÓخإلا ِِلئلد

.(١)ىلاعتُ هsللاَ هَرمأا امكُ لمعي َوهف

:ِ لمعلا يفِ كرششلا ُِرهاظم

:ِ لمعلا ىلع ِءايرلا ُرثأا

ٍصضرغ ىلعَ لوسصحلا ِهتدابعبُ ناسسنإلا َيونيْ نأا ِلمعلا يفِ كرسشلا ِرهاظمْ ِنم

 . َكلذ ِريغ وأا ِصسانلاَ نم ِحْدَملاو ِءانثلاَ لثمِ ةينافلا ايندلا ِصضارغأاْ ِنم xيويند

يفٌ عسشاخَ لاُقيل َكلذُ لعفيُ هsنإاف ،ِ هِتÓسص يف  ِعوسشخلاب ُرهاظتي امدنعُ هsنإاف

ُهلَ لsثمو َيفخلا َكرسشلاُ هاsمسسو ملسو هيلع هللا ىلصُ لوسسرلاُ هنم َرsذح يذلاُ ءايرلا َوه اذهو،ِ ِهتÓسص

امَدنعَ كلذكو ،(٢)  ِلجرلا ِرظنْ نم ىري اِملُ َهتÓسصُ ّنيزيف ّيلسصيفُ موقي يذلا لجرلاب

. ِ هلل ِةدابعلا ِصصÓخإا عَم ىفانتي اذهوٌ ميرك ٌنÓف ُهنعَ لاقي يكلُ قsدسصتيُ هsنإافُ قsدسصتي

َلاقي يكلَ لمعلاَ كلذَ لمعيْ نأا ىونو ، ىلاعتِ هsللا َريغِ ِهتsين يف ُ ناسسنإلا كرسشأا اذإا

لاُقي امنإاوِ هيلع ىلاعتُ هsللاُ ُهبيثي لوً Óطابُ نوكيُ َهلمع sنأاُ َهءازج sنإاف ، اذكو اذكُ ْهنع

.ُ هلَ تلمعْ نsممَ كَرجأا ْذخ ُ:هل

ينsرسس ٌدحأاِ هيلعَ َعلsطا اذإافِ هsللَ لمعلاُ لمعأل يّنإاِ هsللاَ لوسسر اي : ٍريهزُ نبُ بدنجَ لاق

﴿ : ىلاعت هلوقَ لزنف ، ِهيفَ كِرُوسش امُ لبقي لَ هsللا sنإا : ملسو هيلع هللا ىلصِ هsللاُ لوـسسرَ لاقف

﴾  .

. فرسصتب١١صص صصÓخإلا :  نيمأا ةعمج (١)
.٤٩١٤ ثيدحلا مقر ،دهزلا باتك : هجام نبا ننسس  (٢)
.٥٥٣ صص ،٤ج، يناعنسصلا ليعامسسإا نب دمحم ، مÓسسلا لبسس  (٣)

(٣) .٠١١ ةيآلا : فهكلا ةروسس

:ُ لsَوألا tيئانبلاُ طاسشنلا
: ملسو هيلع هللا ىلصِ ِهلوق ىنعمْ حuسضو

.» ىون ام ٍءىرما uلكل امsنإاو «
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ىلاعتِ هsللا ُديحوت

٢٢

sنأا ينعي»ُهtلكُ هل َوهف « uيسسدقلاِ ثيدحلا يف sلجو sزعُ ُهلوقِ هيلإا ُريسشي ام اذهو

ِنع wينغَ هsللا sنأل؛ ىلاعتِ هsللا ىلإاَ بات اذإا لإاِ هيلعُ هُبيثي لوُ هنمُ ُهلبقتي ل ىلاعتَ هsللا

.َ نيملاعلا

، ُرغسصألا ُكرسشلا َوهو ،ِ كرسشلا ِعاونأاْ نم اًعون ملسو هيلع هللا ىلصُ لوسسرلاُ هلعج ْدقف ِءايuرلاِ ةروطُخل اًرظنو

؟ ُرغسصألا ُكرسشلا امو اولاق»َرغسصألاَ كرسشلا اوقsتا« :َ لاق ُهنأاُ مÓسسلاوُ ةÓسصلاِ هيلع ُهنعَ ءاج ْدقف

ىلاَعتُ هsللاُ ُمهsمذَ نيذلاَ نيقفانملاَ نمَ نوكي نأا ىلإا اِهبحاسصب يuدؤوت ٌةفسص َوهو .»(١)ُ ءايرلا«:َ لاق

.  ﴾                                                              ﴿ :َ لاقف ِميركلاِ نآارقلا يف

َوهوُ قزارلاو ُقلاخلا َوه sلجو sزعُ هsللاف ، ىلاعتو َهناحبسسِ هsللا ِريغلُ َهلمعُ لعجي لَ لقاعلا نإا امك

َنم َرذحيْ نأاو ِلمعلا يف ِصصÓخإلا ىلع َصصرحيْ نأا ِملسسملا ىلعو.ِ ةدابعلل tقحتسسملاُ هَدحو

. sلجوsزعِ هsللاَ نم َرجألاوَ باوثلا َلانيف ىلاعتو َهناحبسسِ هsللا َدنعً لوبقمَ نوكي َىتح، ِءايرلا

.٣٢٥٢٢ ثيدحلا مقر ، راسصنألا دنسسم، دمحأا دنسسم  (١)
.١٨٧٨١ ثيدحلا مقر ،نيرثكملا دنسسم، دمحأا دنسسم (٢)

.٢٤١ ةيآلا : ءاسسنلا ةروسس

 ؟ ىلاعتِ هsللا َدنعً لوبقم ُلمعلاُ نوكيَ فيك:ً لوأا

 . ِءايرلا ىلع اًدحاوً لاثمِ تاه: ًايناث

 .َ كلذ لuلع . ُهنم ُهلبقي ل sلجو sزعَ هsللا sنإاف ،ِ هيلع ِصسانلاَ ءانثِ هب ُديريً Óمعُ ملسسملاَ لمع اذإا: ًاثلاث

. ِصصÓخإلا ِرامث نمٍ ةرمثك اسضuرلاب ِملسسملا ِصساسسحإا ىدم هيفُ حuسضوت ًاسصخلم ْبتكا : اًعبار

. هْركذا . رخآا ٍمسسابَ ءايرلا ملسو هيلع هللا ىلصُ لوسسرلا ىsمسس: اًسسماخ

. ىلاعت هsللاِ ديحوتبِ ةدابعلاو ِلمعلا يف ِصصÓخإلا َةقÓعْ حuسضو: اًسسداسس

: ْرsبدتوْ أارقا

:ملسو هيلع هللا ىلصِ هsللاُ لوسسرِ هب انمsلع امب َوعدنْ نأاو ، ِصصÓخإلابُ كtسسمتلا ،ُ هنم ِرذحلا ِلجأل ِءايرلاُ جÓعو

.(٢) »ُهُملعن ل املَ كُرفغتسسنوُ هملعن اًئيسشَ كبَ كرسشنْ نأاَ كب ُذوعن اsنإا sُمهللا «

ُميوقتلاو ُةطسشنألا

15-30 sch bk 20 txt mz:19-34.qxp  4/27/14  1:38 PM  Page 22



ىلاعتِ هsللا ُديحوت

٣٢

ٌملظِ هsللابَ كرسشلا sنأا َدsكأاوُ َهتروطخَ نsيبوِ هبِ كرسشلا نم ىلاعتوُ َهناحبسسُ هsللا َرsذح

.ٌ ميظع

   . َرخآا ًاهلإاِ هsللاَ عمُ ناسسنلا َدبعيْ نأا وهِ هsللابُ كرسشلا

،ٌ لطاب َوه اهِريغو ِراجسشألاوِ ناثوألاو ِمانسصألاَ نمِ هsللا ِنودْ نم َُدبُْعي امُ عيمجف

َلاق ِكيرسشلاو ِلثملا ِنعُ هsزنملا َوهوِ ةَدابعلل tقحتسسملاُ هَدحو َوه sلجوsزعُ هsللاو

. ﴾                                        ﴿ : ىلاعت

ْنمو ،ِ ِهتدابع وأاِ ِهتافسص وأاِ ِهلاعفأا وأاِ ِهتاذ يفِ هِريغو ىلاعتِ هsللاَ نيب َيواسسيْ نأا

: ُةيلاتلا ُرهاظملاِ ِهتلثمأا

﴿ :ِ ِهلوقبَ كلذ sلجوsزعُ هsللا ىفن دقو ،  ىلاعتِ هsللا ِريغٍ هلإا ِدوجوب ُداقتعلا  -

﴾ .

﴿ : ىلاعتُ هsللاَ لاق ، اهِريغوِ ناثوألاو ِمانسصألاُ لثم sلجو sزعِ هsللا ِريغُ ةدابع  -

﴾ .

. ِزجعلا وأا  ِلهجلاُ لثمِ صصقنلاِ تافسصْ نمٍ ةفسصب ىلاعتِ هsللاُ فسصو  -

 .ِ هsللا ِريغلُ برقتلاوُ ءاعدلاو ُرذsنلا  -

.١٩ ةيآلا ،نونمؤوملا ةروسس

٦٦ ةيآلا ،ءايبنألا ةروسس

.٢٢ ةيآلا ،ءايبنألا ةروسس

: اهنم ، رهاظم ةدع كرششلل

ُثلاثلا ُسسردلا٣
ِ هsللابِ كرuسشلاُ ةروطخ

:ُ لsَوألا tيئانبلاُ طاسشنلا

، ىلاعتِ هsللاِ ةينادحو ىلعٌ تللدِ نوكلا يف

امْ جتنتسساِ ةقباسسلاِ تايآÓلَ كِمهف ِلÓخْ نم

.ُ هلَ كيرسش ل ٌدحاوَ هsللا sنأا ىلع tلدي

:هsللاب ِكرششلا ُموهفم

 :ِ هsللابِ كرششلا ُرهاظم
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ٍةفسص وأا ، ىلاعتِ هsللا ِدوجو ُراكنإا َكلذك  ىلاعتِ هsللاب ِ كرuسشلا ِرهاظم نمو

،ِ ِهبتك نمٍ باتك وأا ىلاعتِ هsللا ِلُسسرْ نم ٍلوسسر ِراكنإا وأا ، sلجو sزعِ ِهتافسصْ نم

ِناسسنإلاب يuدؤوت ِرومألاِ هذهُ عيمجف .ِ نآارقلاَ نم ٍربخ وأا ٍمكح وأا،ٍ فرح وأا ،ٍ ةيآا ِراكنإا وأا

.ِ كرسشلا يف ِعوقولا ىلإا

،َ ناسسنإلاُ كلُهت يتلا ِِرئابكلا ُربكأا َوهو ، ٌريبكٌ مرجوٌ ميظعٌ ملظ ىلاعتِ هsللابُ كرسشلا

َكرسشلا اهنم َركذو » ... ِتاقبوملاَ عبسسلا اوبنتجا« :َ لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ُلوسسرلاُ هنم َرsذحَ كلذلو

﴿ : ىلاعتَ لاق ،ِ هنبلَ نامقلِ ةيسصو يف َدرو امك ُ هنمُ هsللا َرsذحو ِ،هsللاب

﴾ .

َهsللا نأاِ ةرخآلا يفو ، ًةميخو ًةبقاع ايندلاِ ةايحلا يفَ نيكرسشملا ُةبقاع ْتناكَ كلذلو

                                                         ﴿ : ىلاـعتِ ِهلوـقب َرانلا ُ مَُهءازـجَ لعـجوْ ُمَهنـعل ىلاـعت

َُكنيقيو اvيوقِ هsللابَ ُكناميإاْ ُنكيْلو ، ىلاعتِ هsلل ًةسصلاخَ ِكلامعأاُ عيمجَ نوكتْ نأا ْصصرحاف

. ًاتباث اًخسسار

.٣١ ةيآلا  ، نامقل ةروسس

﴾ .

 .٣٧ ةيآلا ، بازحلا ةروسس

ُميوقتلاو ُةطسشنألا

 .ِ هsللابِ كرسشلاب َدوسصقملاَ حسضو:ً لsوأا

. َةرابعلاِ هذهْ حرسشا .ٌ ميظعٌ ملظِ هsللاب ُكرسشلا : ًايناث

. ِ ِهتايح يفِ هsللابُ كرسشيْ نم َةلاحْ فسص: ًاثلاث

.ِ ةرخآلا ِرادلا يفِ هsللابُ كرسشيْ َنمَ ءازجْ نuيب:اًعبار

 : ِليلعتلا عمِ ةيلاتلاِ تايكولسسلا يفَ ُكيأار ام : اًسسماخ

؟ِ ثْعبلا ىلعِ ةَردقلا ِمدعو ِْزجعلاب ىلاعتُ هsللاُ فسصي -١

؟ ِلسسtرلاِ دحأاِ ةلاسسربُ قuدسصي لو ىلاعت هللابُ نمؤوي -٢

 :ِ كرششلاَ نم ُريذحتلا

ىلاعتِ هsللا ُديحوت

4٢

15-30 sch bk 20 txt mz:19-34.qxp  4/27/14  1:38 PM  Page 24



ىلاعتِ هsللا ُديحوت

5٢

يف ىلاعتو َهناحبسسِ هsللا ىلع ُدمتعيُ ملسسملا

ُعفنلاِ ِهديب يذلاُ هَدحو هsَنأل؛ِ ِهلاوحأا ِعيمج

ْوأا uرسضلا ِعفد ىلع ُِردقي لُ ناسسنإلاو ، tرسضلاو

ِهs̆ل˘لاِ نذإا˘ب لإا هِر˘ي˘غ˘ل لوِ ه˘ِسسف˘نِ̆ل ِع˘ف˘ن˘˘لاِ بل˘˘ج

 . ىلاعت

امَفيكُ فsرسصتي ىلاعتو َهناحبسس َوهو ،ٍ ةفلتخمٍ تانئاكْ نمِ هيف امبَ نوكلا sلجو sزعُ هsللاَ قلخ

:ىلاعتُ هsللاَ لاق ،َ عفنلاو sرسضلاُ كلميو ،ُ عنميو يطعيو ،ُ تيميو ييحي َوهف ،ِ ِهتاقولخم يفُ ءاسشي

﴿                                                                                                                      ﴾ .

﴿ : sلجو sزعُ هsللاُ لوقي ،ُ نوكيُ هsنإاف اًرمأا َدارأا اذإا ىلاعتو َهناحبسسُ هsللاو

﴾ . 

ُهنإاف اًئيسشَ بلطي نأا َدارأا اذإاف ، ىلاعتِ هsللاَ نمِ نوعلاِ بلطبِ هِرومأا uلك يف ُملسسملاُ هsجوتي

صسابع ِنبل ملسو هيلع هللا ىلصِ هsللاُ لوسسرَ لاق ْدقف ،ىلاعتِ هبُ نيعتسسيو sلجو sزعَ هsللاُ لأاسسيو ،ِ هsللاَ نمُ هبلطي

لإا ِءاعدلابُ هsجوتي Óف ،(١)  »هsللابْ نعتسسافَ ْتنعتسسا اذإاوَ هsللا ِلأاسسافَ تلأاسس اذإا « :ٌ مÓغ َوهو

َهناحبسس ُهنأل ىلاعتَ هsللا لإاُ فاخي لو ، sلجو sزعَ هsللا لإا وجري لو ، ىلاَعتو َهناحبسسِ هsللا ىلإا

. اًئيسش نوكلمي ل اًعيمج ُصسانلاو ٍءيسش tلكِ ِهديب

.٠٤٤٢ ثيدحلا مقر ، عرولاو قئاقرلاو ةمايقلا ةفسص باتك :يذمرتلا ننسس ، يذمرتلا (١)

٧١ ةيآلا:ماعنألا ةروسس

. 

 .٢٨ ةيآلا : صسي ةروسس

ىلاعتِ هsللابُ نيعتسسيف ِءاخرلاِ تاقوأا يفوِ ةsدسشلاِ تاقوأا يف ىلاعتِ هsللا ىلإاُ هsجوتيُ ملسسملاف

ُهsللاَ لاـق ،ِ تاجاـحلا يسضقيوَ ءاعدلاُ بيجتسسي sلجو sزع َوهو ،ِ هِجئاوح ِءاسضق يف

ُعبارلا ُسسردلا4
sلجو sزعِ هsللاب ُةناعتسسلا

 :تناك ولْ لعفت اميف ْرuكف

ِداو˘˘م˘˘لاَ ن˘˘مٍ ةدا˘˘م ي˘˘˘ف ٌة˘˘˘بو˘˘˘ع˘˘˘سصَ ك˘˘ُ̆ه˘˘˘جاو˘˘˘ت

.ٌ عوبسسأا ِرابتخلا نع َيقب ْدقوِ ةيسساردلا

 :ُ نيعملاُ هَدحوُ هsللا
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﴾                                                                                                ﴿ : ىلاعت

. ﴾﴿ : ىلاعتوُ َهناحبسسَ لاقو

َهsللا وعدي يذلاُ بلاطلاً Óثمف ، ُديري ام ىلإاِ ةيّدؤوملاِ بابسسألاب َذُخأايْ نأاِ ناسسنإلا ىلعف

ُهsنإاف ِءافسشلابَ هsللا وعدي يذلاُ صضيرملاوُ هَسسورد ُركاذيُ هنإاف ،ِ قّوفتلا ىلإاُ هَقفويْ نأا ىلاعت

َمزتليو ِهتدايق يف َصسرتحي نأا هيلع َةمÓسسلاَ هsللاُ لأاسسي يذلاِ ةبكرملاُ قئاسسوَ جÓعلاُ لوانتي

ِةاجنلاَ بابسسأا ُذخأايف ِرطاخملا نم نيرخآلاَ حاورأاو َهحورَ ظفحي ىتحِ ةددحملاِ ةعرسسلاب

.َ ملْسَسي ىتح

ىلاعتوُ َهناحبسسْ مهtبرْ مهلُ َهحsسضو يذلا ِحيحسصلا ِقيرطلا ِنع ِصسانلاُ صضعبُ فرحني

ُهمهي ٍرمأا يفْ مُهُدحأا ُعقي امدنع ًةئطاخَ كلاسسمَ نوكلسسيو ، ملسو هيلع هللا ىلصُ ُهلوسسرْ مهلُ َهنsيَبو

ْنمَ كلذو ،َ بيغلاَ نوملعيْ مهsنأاَ نومعزيَ نيذلا ُمهو : نيفاsرعلابَ نونيعتسسيفُ ُهنزحيو

يفْ مهلُ ثدحيسس اموْ ِمهِظوظحب ِصسانللَ نوأاsبنتي sمثَ كلذ ِريغ وأا ِموجنلا يفْ ِمهِرظن ِلÓخ

. ِلبقتسسملا

َ،بيغلاَ نوملعي ل ِصسانلاَ عيمجوَ ةَرحsسسلاوَ نيفاsرعلاوَ ناهكلا sنأاُ مÓسسلاَ نلعأا دقو

﴿ : ىلاعتَ لاق هَدحو ىلاَعتو َهناحبسسُ هsللا َوهَ بيغلاُ ملعي يذلا امنإاو

.٩٥ ةيآلا: ماعنألا ةروسس. ﴾

.٠٦ ةيآلا :رفاغ ةروسس

ةرقبلا ةروسس

.٧٣١ ةيآلا :

َرsرحو ،َ ماهوألاو ِتافارخلاَ براحو ،ِ ةفئازلاِ تادقتعملاَ عيمجُ مÓسسإلاَ لطبأا اذل

ُكلميوَ بيغلاُ ملعيُ هَدحوَ هsللا نأاِ هِعابتأا ِصسوفن يف َصسرغَ نيح ، اهنم sيناسسنإلا َلقعلا

  .َ عفنلاو sرسضلا

tيئانبلاُ طاسشنلا
:ُ لsَوألا

 :ِ هsللا ِريغبِ ةناعتشسلاُ مكح

Úِِفْضَشي َُوهَفُ تْضضِرَم إَذِإإَو  ﴾                             ﴿ : ىلاعتُ هsللا ُلوقي

ِباهذِ ةيمهأاوِ ةيآلاِ هذهَ نيبْ قفوتَ فيك

؟ َصضِرم اذإا ِبيبطلا ىلإا ِملسسملا

٠٨ةيآلا ءارعسشلا

ىلاعتِ هsللا ُديحوت

6٢
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ىلاعتِ هsللا ُديحوت

7٢

ًاتاومأاْ مأاً ءايحأا اوناكٌ ءاوسسِ هuرسض وأاٍ دحأا ِعفن ىلعَ نوردقي ل اًعيمج ُصسانلاف

نأا ىلع اوعمتجا ول َةمألا sنأاْ ملعاو«:ُ مÓسسلاوُ ةÓسصلاِ هيلع ُلوقي ،ِ هsللاِ نذإاب لإا

َكوّرسضي نأا ىلع اوعمتجا ولو ، َكلُ هللاُ َهبتك دق ٍءيسشب لإاَ كوعفنيْ مل ٍءيسشبَ كوعفني

.(١)»َكيلعُ هsللاُ َهَبتك دق ٍءيسشب لإا كوّرسضيْ مل ٍءيسشب

ُبهذي امَدنعف ، ِلطابلاب ِصسانلا ِلاومأا ِلكأا ىلإا يدؤوتَ ةرهاظلاِ هذه sنإافَ كلذكو

َلمعلا اذه sنأل ، ِلطابلابْ ُمَهلاومأاَ نولكأايْ ُمهsنإاف ،ِ ةنهكلاوَ نيفاsرعلا ىلإا ِصسانلاَ نمُ لاsهُجلا

 .  ِصسانلا ِعادخ ِلئاسسوْ نم ٌةليسسو

، اًعـطاق اًميرـحتِ نsاهكلاب َةناعتسسلاُ مÓسسلاوُ ةÓسصلاِ هيلعُ لوسسرلاَ مsرـحَ كلذلو

ىلعَ لِْزُنأا امب َرفك ْدقف ،ُ لوقي امبُ هَقsدسصف اًفاsرع وأا ًانهاك ىتأاْ َنم«: ملسو هيلع هللا ىلصَ لاق ْدقف

.(٢)»ملسو هيلع هللا ىلصٍ دمحم

ُهsنأل ؛ٌ مsرحمَ كلذُ عيمجف ، رsيغتي لٌ فقومِ هميدقو ِ هثيدح ِلجدلاَ نم ِمÓسسإلاُ فقومو

ْدقف ، sرسضلاوَ عفنلا اًدقتعمِ هsللا ِريغبُ ناسسنلاَ ناعتسسا اذإاف . ىلاعتِ هsللابَ ناميإلا يفاني

    . sلجو sزعِ هsللاب َرفك

 .٠٤٤٢ ثيدحلا مقر ، عرولاو قئاقرلاو ةمايقلا ةفسص باتك ،يذمرتلا ننسس: يذمرتلا (١)
.١٧١٩ نيرثكملا دنسسم : دمحأا دنسسم (٢)

 : ىلاعتِ هsللاب ةناعتشسلا راثآا

ُملعيُ هsنأل؛ِ ِهتايح ِنوؤوسش لك يف sلجو sزعِ هsللابُ نيعتسسي يذلا َوه tقحلاُ نمؤوملا

 . ٍءيسش tلُكِ ِهديب ىلاعتَ هsللا sنأا

ىلإاِ ِهئاجتلابِ نانئمطلاوِ نامألاب ُرعسشيُ هsنإاف ،َ جهنملا اذهُ ناسسنإلاُ كلسسي امدنعو

tيئانبلاُ طاسشنلا
 : يناsثلا

ِةفرعملَ نيفاsرعلا ىلإا ِصسانلاُ صضعبُ أاجلي  (أا)

َكئÓ˘˘مز  ع˘˘م ْصشقا˘˘ن . م˘˘˘ه˘˘˘ما˘˘˘يأا ل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسم

. لمعلا اذهَ ةروطخ

ِل˘جsد˘لا ر˘˘ها˘˘ظ˘˘م صضع˘˘ب كئÓ˘˘مز ع˘˘م صشقا˘˘ن  (ب)

.ِ ثيدحلا
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ىلاعتِ هsللا ُديحوت

8٢

ُهsنأا امك ،ُ هنع ِررسضلا ِعفد ىلع ٌرداق هsنأاوُ هعمَ هsللا sنأاُ نقوي َوهف ، ىلاعتِ هsللا

.ُ هل ِريخلاِ بلج ىلع ٌرداق ىلاعت

ِهsللابِ ناميإلا uلظ يف لإا اَهتداعسسو اَهنمأاو اَهتنيكسس دجت ل ُةليسصألا ُةيرسشبلاُ ةرطفلاف

 . (١)ِ هب ِءامتحلاوِ هيلإا ِءاجتللاو ، ىلاعت

ىلإاُ هُعفدت اهsنأا امك ، ِداهتجلاو ِلمعلا ىلإاَ ناسسنإلا ُثعبت ىلاعتِ هsللاب ُةناعتسسلاو

. اهُدسشني يتلاِ ةداعسسلا ىلإاِ ةلسصوملاِ بابسسألاب ِذخألا

.٠٤صص ، اطسسو ةمأا اونوكتل : ينحرسسلا فسسوي (١)

تناك اذإاف ؛ اًمقر اهمامأاْ عَسض مث ،َ كرتفد ىلع َاهلقُناَ فقاوم ُةعومجم يلي اميف:ً لوأا

َفْعَسض ُزْرُبت تناك نإاو ، (١)َ مقرلا اهمامأاْ ُبتكافَ حيحسصلاَ ناميإلا ُزْرُبت

ُْبتكاف كرسشلا رهاظم نم اًرهظم تناك نإاو ، (٢)َ مقرلا اهمامأاْ ُبتكاف ،ِ ناميإلا

: (٣)َ مقرلا اهمامأا

.ِ ةبيسصملا َدنع اهيف ُدهتجيو ، ِءارsسسلا يفِ ةدابعلا نعُ لفغي -١

.ِ نآارقلاِ ةءارقو ِليللا ِمايق ىلعُ موادي -٢

. هيلعِ قsدسصتملا ىلعِ هتقدسصب tنُميو ِصسانلاَ مامأا ُقدسَصتي -٣

 .ِ هللا ىلعُ هَرجأاُ بسستحيو َريخلاُ لعفي -٤

ِِهديب يذلاُ هَدحو َوه ىلاَعتوُ َهناحبسسَ هsللا sنأا ىلع ِميركلاِ نآارقلاَ نمً Óيلد ْركذا: ًايناث

 . tرسضلاوُ عفنلا

ُميوقتلاو ُةطسشنألا
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ىلاعتِ هsللا ُديحوت

9٢

ْمل «   : ِ فيرـسشلا ِثيدحلا يف ملسو هيلع هللا ىلص ِلوسسرلا ِلوقْ نمُ ِجْتَنتْسَست اذام :  اــًثلاث

؟ »َ كوّرسضيْ مل « و  »َ كوـعفني

 . ىلاعتِ هsللا ِريغبِ َةناعتسسلا ِرهاظم ىلع ًةلثمأاْ برسضا: اًعبار

 ؟ اًكرسشِ هsللا ِريغب ُةناعتسسلاُ نوكت ىتم:اًسسماخ

 :ِ ةيلاتلاِ تلاحلا يف sيعرسشلاَ ْمُكحلا حuسضو:اًسسداسس

  .َ ءافسشلاُ هنمُ بلطيَ نيفاsرعلاِ دحأا ىلإا اهبَ بهذفُ ُهتنباْ تَسضرم  - أا

 . اًئuدهمً ءاودَ لوانتف ٍعادسصبٌ لجرَ بيسصأا - ب

ىدلُ َهجلاعيلَ بهذف xيعيبط َريغ اًكولسسِ ِهدلو ىلع ٌدلاوَ ظحل - ج

. vيسسفن  xيئاسصخأا

﴾                           ﴿: ىلاـعتُ ُهلوــق اهيف ددرت يتلاِ تارملا َددع ْدuدح : اًعباسس

.َ كلذ َةللدْ ِجْتنتسساو ، ِصسمخلاِ تاولسصلا يفِ دحاولا ِمويلا يف
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ُدملا
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tدــملا

ُةيميلعتلاُ فادهألا

 :ْ نأاِ بلاطلاَ ِنمُ عsقَوُتي

  .ُ لصصفنملا tدملا ،ُ لصصsتملا tدملا ، tيعيبطلا tدملا ، tدملا : َةيلاتلاَ ميهافملاَ فّرعي-١

. ِلصصفنملا uدملاو ، ِلصصتملا uدملاو ، uيعيبطلا uدملا :َ ِنم xلك ىلعٍ ةلثمأاب َيتأاي -٢

.  ِلصصفنملا uدملاو ، ِلصصتملا uدملاو ، uيعيبطلا uدملا :َ نم xلك يف uدملاَ مكحَ حuصضوي-٣

  . ِلصصفنملا uدملاو ، ِلصصتملا uدملاو ، uيعيبطلا uدملا :َ نم xلكَ نيب َزيمي-٤

رادقم ًانيبم ِلصصفنملا uدملاو ، ِلصصتملا uدملاو ، uيعيبطلا uدملا :َ نم xلكَ قيبطتَ نقُتي-٥

. اهنم xلك يف uدملاِ ةكرح

. ِميركلاِ نآارقلاِ ةوÓت َدنع uدملا ِماكحأا ِقيبطت ىلع َصصِرحي-٦

. يعيبطلا دملا -١

. لصصتملا دملا -٢

 .لصصفنملا دملا -٣
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ُدملا
23

ِماكحأاْ نم اًددعَ قبصس اميفُ تملعت

ًاماكحأاُ ملعتأاصس uفصصلا اذه يفو ،ِ ديوجتلا

. tدملا: اهنيب نمو ، ىرخأا

(َ لاق ) ِةملك يـــف (ِفلأ’ا ) ْ تَقُِطنَ فيكُ هبتنأاو ،ِ ةيلاتلاِ تايآ’اِ ةوÓت ىلإا اًديجُ عمتصَسأا

ْتَقِطُنَ فيكو ،ِ ةيناثلاِ ةيآ’ا نم (ُ لوقي )ِ ةملك يف ( واولا )ْ تَقُِطنَ فيكو ، ىلوأ’اِ ةيآ’اَ نـم

.ِ ةثلاثلاِ ةيآ’اَ نم (َ ليق)ِ ةملك يف ( ءايلا )

:ىلاعتُ هsللاَ لاق

١-  ﴿                                                     ﴾

٢-  ﴿                                                         ﴾ 

٣-  ﴿                                            ﴾ 

، ِءايلاو ِ،واولاو ِ،فِلأ’ا :ِ ةثÓثلا uدملاِ فورحبُ قطنلا امsيصس’ ، اُهتعمصس امك ِتايآ’ا ولَتأا

ِهذهُ قْطُنو ،  uدملا يفٍ ةدايزَ نود اvيعيبطْ تَقُِطن  اهsنأاُ ظح’أاو ِرمحأ’اِ نوللاب ُةموصسرملا

 . اvدم ىsمصسي ةيفيكلاِ هذهبِ فورحلا

.tيعيبطلا tدملا : هنإا ؟ uدملاَ نم ِعونلا اذه ىsمصُسيَ مبُ فِرعَتأا

.٨٣ ةيآ’ا نم ، نارمع لآا ةروصس

.٥٧ ةيآ’ا نم ،رمزلا ةروصس

.٤ةيآ’ا نم ،بازحأ’ا ةروصس

 .٤٠٠١: ثيدحلا مقر ، حاتتف’ا باتك ،ننصسلا - يئاصسنلا (١)

َفيك كلام نب َصسنأاُ تلأاصسَ لاقَ ةداتق نع

َناك):َ لاق ملسو هيلع هللا ىلصِ هللا ِلوصسرُ ةءارقْ تناك

(١). ( اvدم َهتوصص tدمي

 ؟ِ ةياورلا ِهذهْ ِنمُ جتنتصست اذام

ُُسسماخلا ُسسردلا٥  

 tيعرفلا tدملا و tيعيبطلا tدملا

 ُةعومÛا

¤وألا
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اهِقطنل اًفÓخ ِفورحلاَ كلتب ِقطنلا َدنعِ توصصلا َةلاطإا :َ ظح’أا يك ، يعامصس َدعبِ تايآ’ا وْلتأا

، اهيف ِدودملا ىلع اًزّكرم ِةيناثلاِ ةعومجملا ِتايآا ولَتأا ، ىلوأ’اِ ةعومجملا ِتايآاِ ةوÓت َدنع

. اهيفِ توصصلاِ ةلاطإاَ ببصسُ جتنتصَسأاو

(ِصسماخلا) ِلاثملا يفو ،ٌ ةزمه اهَدعب َءاج (ىلوأ’اِ ةعبرأ’اِ ةلثمأ’ا يف)uدملاَ فورح sنأاُ ظح’أا

.ٌ نوكصس uدملاِ فرـــح َدعبَ ءاج

.tيعرفلا tدملا ىsمصُسي  ؟ uدملا ِنمُ عونلا اذه ىsمصُسي َمبُ فرعتأا

ِةموصسرملا uدملاُ فورحْ تَقُِطنَ فيك اًديجُ لمأاتأاو ،ِ ةيلاتلاِ تايآ’اِ ةوÓت ىلإاُ عمتصسأا

؟ ِرمحأ’اِ نوللاب

: ىلاعتُ هsللاَ لاق

١)  ﴿                                        ﴾

٢)  ﴿                                                                                      ﴾

٣)  ﴿                                   ﴾ 

٤)  ﴿                               ﴾ 

٥)  ﴿                                                       ﴾ 

.١ةيآ’ا نم ،رصصنلا ةروصس

.٧ةيآ’ا نم ،ةحتافلا  ةروصس

.٤ةيآ’ا نم ،ىلعأ’ا  ةروصس

.١ةيآ’ا نم ،رثوكلا  ةروصس

.٧١ ةيآ’ا نم ،ءاصسنلا ةروصس  ُةعومÛا

ةيناثلا

:ُ مـــــــــsلََعَتأا

. uدملاِ فورحْ نمٍ فرحبِ توصصلا ُةلاطإا :وه tدملا-١

.ٌ نوكصس ’وٌ ةَزمه uدملاِ فرح َدعبُ نوكي ’ يذلا وه  : tيعيبطلا tدملا -٢

.ٌ نوكصس وأاٌ ةَزمه uدملا ِفرح َدعبُ عقي يذلا وه : tيعرفلا tدملا -٣
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.٠٨ ةيآ’ا نم ، ءاصسنلا ةروصس

uيعيبطلا uدملاَ فورحُ لuثمي اِملِ ةحيحصصلاِ ةباجإ’ا ِزمرَ لوحً ةرئادْ عصض :ً ’وأا

. ﴾                                             ﴿ :ىلاعتِ ِهلوق يف

.ُ ةزمهلاوُ فلأ’ا- أا

.ُ ةزمهلاو ُواولا- ب

.ُ فلأ’او ُواولا- ج

.ُ فلأ’اوُ ءايلا - د

؟ uيعرفلا uدملا و uيعيبطلا uدملاَ نيبُ قرفلا ام: ًايناث

ٍدودم َةثÓث اهنم ُجرختصسأاو ، صسيِ ةروصسْ نم (٧-١)ْ نمِ تايآ’ا ولتأا: ًاثلاث

. ِْنييعرف ِْنيsدموٍ ةيعيبط

ُميوقتلاو ُةطششنألا
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 : ِنيمصسق ىلإاُ مصسقني sدملا sنأا ِقباصسلا ِصسردلا يفُ تملعت

.  uيعرفلا uدملا عاونأا ُدحأا ِصسردلا اذه يفو ، tيعرفلا tدملاو tيعيبطلا tدملا

ِنوللاِ تاذ uدملاِ فورحب ِقطtنلاِ ةيفيك ىلإاُ هبتنأاو ،  ِةيلاتلاِ تايآ’اِ ةوÓت ىلإا اًديجُ تصصنأا

. رمَحأ’ا

: ىلاعتُ هsللاَ لاق

.  wطخُ َهتحت يذلا ( ِفلأ’ا) ِفرحب  ِقطtنلا ىلإاُ هبتَنأاو  ِلsوأ’ا ِلاثملا يفَ ةدراولا َةميركلا َةيآ’ا ولَتأا

.  wطخُ هَتحت يذلا (ِ واولا) ِفرحب  ِقطtنلا ىلإاُ هبتَنأاو  يناثلا ِلاثملا يفَ ةدراولا َةميركلا َةيآ’ا ولَتأا

.  wطخُ َهتحت يذلا (ِ ءايلا)ِ فرحب  ِقطtنلا ىلإاُ هبتنأاو ِ ثلاثلا ِلاثملا يفَ ةدراولا َةميركلا َةيآ’ا ولَتأا

،ِ بجاولا uدملاب : uدملا نمُ عونلا اذه ىsمصسيو ، اهصسفنِ ةملكلا يفْ تءاج uدملاَ فورحوَ ةزمهلا sنأاُ ظحُ’أا

.ِ ةوÓتلاَ ءانثأاِ هuدمِ بوجول كلذو

.لقأ’ا ىلع تاكرح َعبرأاُ هtَدمُ بِجي؟ uدملا اذه ُرادقم ام ،ْ نكلو

.٦٧ ةيآ’ا نم ، صصصصقلا ةروصس

١) ﴿                                        ﴾ 

٢) ﴿                                                                                   ﴾ 

٣) ﴿                                                                                                     ﴾ 

.١ ةيآ’ا ،رصصنلا ةروصس

ُسسداسسلا ُسسردلا٦

ُلشصتملا tدملا

.٩٦  ةيآ’ا نم ،رمزلا ةروصس

:ُ لsَوألا tيئانبلاُ طاششنلا
ىوتصسمَ نيبْ نِراق ، sيعيبطلا sدملاَ تملعت نأاَ قبصس

. uيعيبطلا uدملاو  ِلصصsتملا uدملا يف ِ توصصلاِ ةلاطإا
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ُدملا
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.اهِصسفنِ ةملكلا يف uدملا ِفرح دعب ةزمهلا يتأات نأا : وهُ لصصتملا tدملا -١

.لقأ’ا ىلع ٍ تاكرح ِعبرأا ِرادقمب  sدَُمي نأاُ بجي -٢

ِرادقمب وأاِ فرحلاب ِقطtنللِ ةينمزلاِ ةرتفلا ِرادقمب : ُةكرحلا ُصساقت -٣

. هطصسبوأا ِعبصِصإ’اِ صضبق

  ؟ ِمصس’ا اذهبُ لصصتملا tدملا َيuمُصس اذامل:ً ’وأا

اvطخْ عَصضو، uيئÓمإ’ا uطخلابَ كِرتفد ىلإا َةيلاتلا َةينآارقلا َصصوصصنلا لقنا: ًايناث

. ِلصصsتملا uدملاَ تحت  ِْنيطخو uيعيبطلا uدملاَ تحت

: ىلاعتُ هsللاَ لاق

. ﴾                                                                           ﴿ - أا

.﴾                                                    ﴿ - ب

 . ﴾                                              ﴿ - ج

    ﴿ - د

﴾ (٤).

ٍةلثمأا َةثÓث اهنمْ جرختصساو ، صسيِ ةروصسْ نم (٠٣ -٣١ )ِ تايآ’ا ىلإاْ َعجرا: ًاثلاث

. ِلصصsتملا uدملل

.١٨ ةيآ’ا ، ءارصسإ’ا ةروصس

.٠٦ةيآ’ا نم ، رفاغ ةروصس

.١،٢ ناتيآ’ا ، رصصعلا ةروصس

.١٨ ةيآ’ا نم ،ةرقبلا ةروصس

ُميوقتلاو ُةطششنألا
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ُدملا
73

ُقرفلا امو ؟ ُهموهفم امف .ُ لصصفنملا tدملا َوهو uيعرفلا uدملا ِعاونأاْ نمٍ ناثٌ عون ِصسردلا اذه يف

 ؟ ِلصصتملا uدملاَ نيبوُ َهنيب

:ِ َةنsولملا uدملاِ فورحلِ ئراقلا ِقُْطنِ ةيفيك ىلإاُ هبتنأاو ،ِ ةيلاتلاِ تايآ’اِ ةوÓت ىلإا اًديجُ عمتصسأا

: ىلاعتُ هsللاَ لاق

١-  ﴿                                     ﴾ . 

٢-  ﴿                                                                                                ﴾ . 

٣-  ﴿                                                       ﴾ .

؟ِ َةنsولملاِ فورحلاب ِقْطtنلا َدنعُ ظِح’أا اذام

اًدودممِ نsولملاِ فِلأ’ا ِفرحبُ قطنأاو ،  ِلsوأ’ا ِلاثملا يف َةدراولا َةميركلا َةيآ’ا ولتأا

. ُ ُهتْعمصس امك

اًدودممِ نsولملاِ واولا ِفرحبُ قطنأاو ، يناثلا  ِلاثملا يفَ ةدراولا َةميركلا َةيآ’ا ولتأا

. ُ ُهتْعمصس امك

اًدودممِ نsولملا ِءايلاِ فرحبُ قطنأاو ، ِ ثلاثلا  ِلاثملا يفَ ةدراولا َةميركلا َةيآ’ا ولتأا

. ُ ُهتْعمصس امك

ىsمصسُي ام اذهو ،  ِْنيتلصصفنم ِْنيتملك يف َاءاجِ ةزمهلاو uدملا َيفرح sنأا ٍلاثم uلك يفُ ظح’أا

.ِ ةوÓتلاَ ءانثأاِ هuدم ِزاوجلَ كلذو ؛ ِِزئاجلا uدملا وأا ،ِلصصفنملا uدملاب

.١٣ ةيآ’ا ،رونلا ةروصس

.٥٢ ةيآ’ا ،صسي ةروصس

.١ ةيآ’ا ،رثوكلا ةروصس

ُُعباسسلا ُسسردلا٧

ُِلشصـــَْفنملا tدـــملا
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ِلصصتملا uدملا َتحت اvطخْ عصضو ، uيئÓمإ’ا uطخلابَ كِرتفد ىلإا اْهلقناو َةيلاتلا ِ تايآ’اُ لتا :ً ’وأا

ِ.لصصفنملا uدملاَ تحت ِْنيطخو

  : ىلاعتُ هsللاَ لاق

 . ﴾                                                                             ﴿  - أا

.﴾                                                                                                                      ﴿  - ب

.  ﴾                                                                                     ﴿ - ج

                                                                                                    ﴿  - د

﴾ .

. ﴾                                 ﴿ - ـه

.١٦ ةيآ’ا، ءايبنأ’ا ةروصس

.٤٤ ةيآ’ا ، ميرم ةروصس

.٤ ةيآ’ا ،ءاصسنلا ةروصس

.٩٢ ةيآ’ا ،دوه ةروصس

.١ ةيآ’ا ،جوربلا ةروصس

 ِلصصفنملا uدملا َماكحأا اهيف اًقuبطم َةيلاتلا َةميركلاِ تايآ’ا ولتأا :  ةيقيبطت ةلثمأا

: ىلاعتُ هsللاَ لاق

ُدملا
83

١-  ﴿                                        ﴾ .   

٢-  ﴿                                                                                                                               ﴾ .

٣- ﴿                                                                    ﴾ .

.٥١ ةيآ’ا ،قاقصشنإ’ا ةروصس

.٧٦٢ ةيآ’ا ،ةرقبلا ةروصس

.٠٢ ةيآ’ا ، رصشحلا ةروصس

:ُ مـــــــــsلََعَتأا

. ىرُخأاٍ ةملك يفُ ةزمهلاوٍ ةملك يف uدملاُ فرح َيتأايْ نأا :  َوهُ لصصفنملا tدملا -١

.ٍ تاكرح ُصسمخ وأاُ عبرأا : ِلصصفنملا uدملا ُرادقم-٢

ُميوقتلاو ُةطششنألا
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ُدملا
93

uدملا ِعونِ ديدحتلِ بصسانملاِ ناكملا يف ( )َ ةراصشإاْ عصض مث ،َ كِرتفد يف يلاتلاَ لودجلاْ لقنا : ًايناث

 ِ:ةيآ’ا يف ِدراولا

 . َلصصفنملا sدملا اهنمْ جرختصساو صسيِ ةروصس نم (٣٨-٠٦ ) ِتايآ’ا ىلإاْ عجرا: ًاثلاث

.ِ ةكرحلا رادْقمو ْمُكحلاُ ثيح نم ِلصصفنملا uدملاو ِلصصتملا uدملاَ نيبْ نراق : اًعبار

ُمـــــــــsلََعَتأا: اًصسماخ

(يعيبط) يلسصأا

 ةزمهلا

 لسصفنم لسصتم

نوكسسلا

ي ، و ، ا هفورحو

 نيتكرح tدميو

يف ةزم˘ه˘لاو uد˘م˘لا فر˘˘ح نا˘˘ك اذإا

دمي ) ءوصس، ءاج لثم ةدحاو ةملك

.( لقأ’ا ىلعً ابوجو تاكرح عبرأا

ة˘م˘ل˘ك ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ي˘˘ف uد˘˘م˘˘لا فر˘˘ح نا˘˘ك اذإا

انإا لثم ىرخأا ةملك لوأا يف ةزمهلاو

صسمخوأا تاكرح عبرأا دمي )، كانيطعأا

. ( تاكرح

ببصسب ناكام وهو

 نوكصسوأا ةزمه

يعرف

ةيآ’ام

١

٢

٣

٤

٥

﴿                                ﴾

﴿                                               ﴾

﴿                                         ﴾

﴿                        ﴾

﴿                             ﴾

 لصصفنم لصصتميعيبط

(٨) ماعنأ’ا

(٢٤) صسي

(٨٣) صسي

(٢٢) ماعنأ’ا

(٢٣) ماعنأ’ا
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10

tجحلا
14

tجـــَحلا

ُةيميلعتلاُ فادهألا

ْ:نأاِ بلاطلاَ ِنمُ عsقَوُتي

. uجحلاِ ةروسس نم (٣٣ -٦٢ ) نمِ تايآلا َولتي-١

.ُ هَظفحيو  ، ُروربملا tجحلاُ هعوسضومو ،َ فيرسشلاَ ثيدحلاَ مهفي-٢

 .ِ ةيعامتجلاوِ ةيناميإلا uجحلا ِعفانم ىلإاَ فsرعتي -٣

. uجحلا يف uِربلا َرهاظمَ حuسضوي-٤

. uجحلاِ ناكرأا َةيمهأاَ جتنتسسي-٥

.ِ ةيمÓسسإلاِ ةsُمألا ىلع ىلاعتِ هsللاَ لسضف َرعسشتسسي-٦

. ىلاعتِ هsللاِ تامرحَ مّظعي -٧

 .ِ ةرْمُعلاو uجحلاِ كسسانم ِءادأا َةيمهأا َرعسشتسسي-٨

. (٣٣ -٦٢) تايآلا جحلا ةروسس -١

. روربملا جحلا -٢

. هناكرأاو جحلا طورسش -٣

. جحلا عفانم -٤
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tجحلا
24

ْنم ُسسماخلاُ نكرلا َوه tجحلا

ىلاعتُ هللاُ هسضرف ، ِمÓسسإلاِ ناكرأا

ً.Óيبسسِ هيلإا َعاطتسسا ِنم ىلع

﴿

﴾

ُُنماثلا ُسسردلا8
ٌ مهفو ةوÓت (٣٣ ـ٦٢ )ُ تايآلا  ،  uجحلاُ ةروسس

: ىلاعتُ هsللاَ لاق
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tجحلا
34

 ِ.ةرامعلاوِ ةَدابعلل اًعِجَْرمُ هانلعج       :

 .ًاثانإاو اًروكذً ةاسُشم       :

ٍ.ديعب ٍقيرط       :

  ْ.مهَخاسسوأا       :

ِ.ِهنيد ىوسس ٍنيد uلكْ نع َنيلداعَ نيملسسم        :

:ِ تاملكلا يناعم

: uجحلا ىلإا ُةوعدلا

ِ،مارحلاِ تيبلاَ ناكم مÓسسلا هيلعَ ميهاربإاِ هuيبنل ىلاعتِ هsللاِ نايب نع ُةميركلاُ تايآلاُ ثsدحتت

هsلل لاثتماِ هبَ نيفئاطللِ ِهتئيهتوِ تيبلا ِريهطتو ، ىلاعتِ هللاِ ديحوت ىلإاُ مÓسسلاِ هيلعِ ِهتوعدو

ْتَفسصَ نيذلاَ نيدجاsسسلاَ نيعكاsرلاوِ،ِهتدابعوِ هللا ِركذ ىلعَ نومواديَ نيذلاَ نيمئاقلاو ، ىلاعت

 .ُ هلَ كيرسش لَ هدحوِ هللْ ُمهُحراوجْ تعسضخو ُمُهبولقْ تعَسشَخو ْ ُمُهحاورأا

uجحلاب ِسسانلا ِمÓعإابُ مÓسسلاِ هيلعَ ميهاربإاِ هuيبنل ىلاعتِ هsللا َرمأا ُةميركلاُ تايآلا ُركذت sمث

ٍتاعامج ،ًانابكروً ةاسشُم ٍ،قيحسسٍ ناكمو ٍقيمع xجف uلكْ نمِ هيلإاَ نوتأايف  ، ِمارحلاِ تيبلا ىلإا

ايندلا َِعتُم نعَ نيدرجتم ،ِرفسسلاِ ةsقسشمو ،ِ ةفاسسملاِ دُْعبو ، ِقيرطلا ِلوطب نولابي ل ،اًدارفأاو

ْمُ̆هُ̆حاورأا و˘فْ̆سصت˘ف ،ِ تا˘مو˘ل˘ع˘م ٍما˘يأا ي˘فَ ةدا˘ب˘ع˘لاَ كل˘ت نوّدؤو˘ي˘ف ،ِ ة˘ف˘ئاز˘لا ا˘هِر˘ها˘ظ˘موِ ة˘ل˘ئاز˘لا

.ىلاعتِ هsللا َرئاعسش نوّدؤويو ِقيتعلاِ تيبلاَ لوحَ نوفوطيْ مهوْ ُمهُسسوفنو

: uجحلاِ عفانمْ نِم

َنومظعيف ،اهميِظعتب ىلاعتُ هللا َرمأا يتلا ِرئاعسشلاَ كِلتِ سضعب نع ُةميركلا ُتايآلاُ ثدحتت sمث

َ عفانملاَ نولانيو ، uجحلاَ كــسسانمَ نودؤويو ،ِ هِركسشوِ هِحـيبسستوِ هللا ِرـــكذب ،رعاـــــسشملاَ كلــــت

ِ:ةميركلاِ تايآلل يلامجإلا ىنعملا
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tجحلا
44

اهِرحنل uجحلا ىلإا مهعم tجاجحلا اهُقوسسي يتلا ِماعنألا يف ُةميركلاُ تايآلاِ تدكأا ْدقو

ِهذه ْنم اَهنولاني يتلا ِعفانملاو ،ىلاعتِ هلل ًابtرقت uجحلاِ كِسسانم ِءادأا َدعب ىِنم يف اهِحبذو

      . هَدعبو ِرحنلاَ لبق ِلبإلا

ِِهلاوقأا يف َيسصاعملا ُبكتريو ،ىلاعتِ هللابُ كرسشيْ َنم uلك َةبقاع ُةميركلاُ تايآلا تنيب امك

ُرويطلاُ هَقّزمتف ِسضرألا ىلإا ِءامسسلاَ ِنم يوهيْ نَمكِ هبسضغوِ هللاِ باذع يف يوهي َوهف ِ،ِهلاعفأاو

. اهنمَ جورخلاُ عيطتسسي لٍ ةقيمع ٍرئب يفُ طَقسسي وأا

: ىوقتلاُ ليلد ِِرئاعششلاُ ميظعت

وهو ،ِ هللا ِِرئاعسش ِميظعت يف tجاحلاُ هنمُ قلطني يذلا َسساسسألا ُةميركلاُ تايآلاُ نuيبت مث

ِنمؤوملا ىلإاُ ببحتو ، يسصاعملاوِ بونذلاَ نم َسسفنلا ُرuهطتو ، َبلقلا ُرُمَْعت يتلا ىوقتلا

. ِحÓسصلاوِ ةماقتسسلا ىلإاُ هوعدتو ،َةبوتلا

ىلإا ُةعراسسملاو ِ،هيلإاُ باهsذلا ِناسسنإÓل  يغبني اذهلو ٌ،ميظعُ ُهباوثوٌ ليلج ٌلمع tجحلاف

.ً Óيبسسِ هيلإاَ عاطتسسا اذإاِ ِهئادأا

ِتا˘يآلا ن˘م ،َ كِ̆ئÓ˘مز ن˘مٍ ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘مَ ع˘˘مْ ج˘˘ت˘˘ن˘˘ت˘˘سسا

يتلاِ ةيورخألاو ِةيويندلا ِِعفانملاَ سضعبِ ةميركلا

 . tجاحلا اهيلعُ ُلسصحي

َنمُ لكألا : اهنمو ،ِ ةرهاطلا ِنكامألاَ كلت يفْ مهيلع اهبُ هsللاَ لsسضفت يتلا  َةيويندلاو َةيورخألا

ىلعَ نومّرحيَ نيذلا نوكرسشملاِ هيلع ناك امل اًفÓخ ىلاعت هsللا ىلإا اهب نوبsرقتي يتلا ِماعنألا

. uجحلا ِمسسوم يف اهبَ نوبّرقتي يتلا ِماعنألا نم َلكألاْ ِمهِسسفنأا

: tيئانبلاُ طاسشنلا
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.ً Óسصتمً ادمو ،اvيعيبط اvدم ىلوألاِ ةميركلا ِةيآلاَ نمْ جرختسسا:ً لوأا

:ًةحيحسص اَهتباتك ْدِعأاو أاطخلاِ ةرابعلاَ مامأا (* ) َةمÓعْ عسض : ًايناث

ِ.هِريغَ نودِ تيبلا ىلإا uجحلا ىلإاِ ةوعدلابَ ميهاربإا ىلاعتُ هsللا sسصخ  ( أا

.ىسصقألا ُدجسسملا ِمارحلاِ تيبلاب ُدوسصقملا ( ب

. ىلاعتِ هsلل ًابtرقتُ َهَحبذ يذلا ِِيَدهلا نمَ لكأايْ نأا uجاحلل  ( ج

: يلي امْ لuلع: ًاثلاث

ِ.مارحلاِ تيبلاَ ءانب ـ

 . uجحلا يف َُرْحُنت يتلا ِماعنألاَ نم ِلكألاب َرمألا ـ

.ِ ةميركلاِ تايآلا نم امهتدفتسسا نيرمأاْ جتنتسسا: اًعبار

ِةيآلاِ ةللد نع ًةلاـقم ِريـسسفتلاِ بتــك ىلإا ِعوـجرلابْ بـتكا : اـًسسماخ

. ﴾                                                     ﴿ ِ ةيـنآارــقلا

ُميوقتلاو ُةطسشنألا
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ْنمو ،اِهب ِمايقلا يف ُمهبsغرو ،ِ هيلإا اهبَ نوبرقتيً لامعأاِ هِدابعل ىلاعتوُ َهناحبسسُ هsللاَ عرسش

.ُ ةرْمُعلاو tجحلا ِلامعألاَ كلت

َلاق : َلاقَ ةريره يبأا نعٍ ديز ِنب ِرباجْ نعَ ةديبع وبأا

، امَهْنيَب امل ٌةراsفكِ ةرْمُعلا ىلإاُ ةَرْمُعلا« : ملسو هيلع هللا ىلصِ هsللا ُلوسسر

(١).» ةنَجلا لإاٌ ءازجُ هل َسسيل ُروربملا tجحلاو

ِ:فيرششلاِ ثيدحلل يلامجإلا ىنعملا

: tجـــحلا :ً ’وأا

ٍتاقوأاوٍ ةسصوسصخمَ نكامأا يفٍ ةسصوسصخم ٍلامعأا ِءادأل ِمارحلاِ هsللاِ تيب ُْدسصَق وه

.ِ ةsيuنلاَ عمٍ ةنيعم

اًركذو ُ،هل اًديحوت ،ىلاعتُ هsللا اهَسضرفٌ ةَدابع sجحلا sنأا َ ِقباسسلا ِسسردلا يف َ تملع ْدقو

sنأا ملسو هيلع هللا ىلصِ هsللاُ لوسسر انلَ نsيبِ فيرسشلا uيوبنلاِ ثيدحلا اذه يفو ،ىلاعتوُ َهناحبسسِ هِمسسل

. ُةنجلا ِروربملا uجحلاَ ءازج

:ُ ةَرْمــُعلا  : ًايناث

ُيعسسلاو ِ،ةَفsرسشملاِ ةبعكلابُ فاوsطلاو ،ِ تاقيملاَ نم ًامِْرُحم ِمارحلاِ تيبلاُ ةرايز يه

 .َِةأاْرَملل ِريسصقتلاو ِلجرلل ِريسصقتلاب وأا ِقلحلاب ِّللحتلا sمث ،ِ ةَوْرَملاو افسصلا نيب

َبونذلا وحمت َيهف ،ىلاعتِ هلل ًةسصلاخْ تناك اذإا ،ٌليزجٌ باوثو ،ٌ ميظعٌ ْلسضَفِ ةَرْمُعللو

.ِ ةَرْمُعلا ِراركت ىلعَ ملسسملا ملسو هيلع هللا ىلص tيبنلا sثحَ كلذل ،اياطخلاو

.٣٤٤ ثيدحلا مقر ،ةرمعلاو جحلا لسضف يف٢١ باب،جحلا باتك ،حيحسصلا عماجلا:عيبرلا مامإلا (١)

عسساتلا ُسسردلا9

ٌفيرششٌ ثيدح   ُروربـملا tجحلا
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: tيئانبلاُ طاسشنلا

: uجحلا يف uِربلا ُرهاظم :ًاثلاث

: ةيلاتلا ُِرهاظملا ِروربملا uجحلا يف ىsلجتت

nجحلا ُةقفنَ نوكت نأاu حلاِ بيّطلا ِلاملاَ نمÓنأل ؛ ِلs للاsجحْ نَمف ،ًابيط لإاُ لبقي لٌ بيطَ هs ٍلامب

.ِ هيلعُ ُهبيَُثي لوُ هsجحُ هsللاُ لبَْقي ل ٍمارح

nلختلاtجحلاَ عم ِلماعتلا يف ُِقلُخلا ِنسُسحبُ قsُءاسشفإا : ُِقلُخلا ِنْسُسح ِرهاظمْ نمو ْ،مهِريغو ِجا

ْ،ِمهِمتسشُ مد˘عو ، ِسسا˘ن˘لاِ ة˘ق˘يا˘سضم ُمد˘عو َ،ن˘ي˘جا˘ت˘ح˘م˘لاو ِءار˘ق˘ف˘لا ىل˘عُ قا˘ف˘نإلاو ِ،مÓ˘سسلا

ِ.لهاجلاُ ميلعتو ،اُهجاتحيْ نَملِ ةحيسصنلاُ ميدقتو

nللا اهَعَرسش امكِ كسسانملاُ ءادأاsللا ىهن امُ بانتجاو ٍ،ناسصقن وأاٍ ةدايزَ نود ىلاعتُ هsْنمُ هنعُ ه

.(١)ِ بذكلاوِ ةميمنلاوِ ةبيغلاكِ ناسسللاِ تلزو ، ِلاعفألاِ تاركنم

ِ،هِدابعل ىلاعتُ هsللاُ هsدعأا يذلاَ ميظعلا َرجألا sقحتسسا ، ُرهاظملاِ هذهِ هuجح يفْ تققحتْ نَمف

.ُةنجلا َوهو

ْنم َرsهطتي يكل َ،كلذْ نمَ نsكمت اذإا اَهتuوفي لْ نأا ِملسسملا ىلع ٌةسصرفو ٌةميظع ٌةمعنَ كلتف

َكرابتِ ّهبر دنعً لوبقمَ نوكيو ،يسصاعملاوِ بونذلا نم اًرهاطِ ِهنطووِ هِلهأا ىلإا َدوعيوِ ِهبونذ

.ىلاعتو

ِلوق َةللدَ ِكئÓمز ْنمٍ ةعومجم َعم ْسشقان

: ملسو هيلع هللا ىلصِ هsللا ِلوسسر

 .(٢)» ًةجحُ ِلدعتَ ناسضمر يفٌ ةَرْمُع«

.١٩٩٢ثيدحلا مقر ،ناسضمر يف ةرمعلا٥٤ باب ،كسسانملا باتك ، هجام نبا ننسس :هجام نبا (١)
.٨٧ـ٧٧ةحفسص،يناثلا ءزجلا ،فيرسشلا ثيدحلا نم سسبق : نورخآا و يحاورلا دمحم نب ملاسس /د (٢)

tجحلا
74
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tجحلا
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: َةحيحسصلا َةباجإلا رتخا: ً لوأا

. ( ٌةينامث - ٌةتسس - ٌةعبرأا - ٌةثÓث ) ِ:ةرمعلاُ لامعأا -١

ٍتقو uيأا يف -ِ ةنسسلاَ ِنم ٍددحمٍ تقو يف ) :َ ةرمعلاُ ملسسملا يدؤُوي -٢

. (طقف uجحلا ىلإاِ هِجورُخَ َعم - uجحلا ِمسسوم ِريغ يف -ِ ةنسسلاَ نم

.ِ ةَرْمُعلاو uجحلاَ نم Óvك فuرع : ًايناث

.ِ ةَرْمُعلا ِراركت ىلع ملسو هيلع هللا ىلص tيبنلا sثح :ْ لuلع : ًاثلاث

. uجحلا يف uِربلا َرهاظم ْركذا: اًعبار

  ؟َ كُِفقوم امف ،ِ ةَرْمُعلا ِءادألُ باهذلاَ كيلع َسضِرُع: اًسسماخ

ْلuجسسوَ ِكناريج وأاَ كِبراقأا نم uجحلا َةسضيرف ىsدأا َنم عم ًةلباقم ِرجأا : اًسسداسس

sمث . uجحلاِ كسسانم ِءادأاِ ةقيرطلُ هَفسصو َكيدلِ تاظحÓملا ِرتفد يف

.َ كمuلُعم عمِ هيلإاَ تلسصوتام ْسِشقان

ُميوقتلاو ُةطسشنألا
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ُقُقحتي لٌ ناكرأاو ،اهِرفاوتْ نم sدب لٌ طورسشُ هل ِ،مÓسسإلاِ سضئارفْ نم ٌةسضيرف tجحلا

:اهب لإا

.ُةعاطتسسلاو ُ،لقعلاو ُ،غولبلا :اْهِنم ٌ،طورسش uجحلاِ بوجول

ُغولبلا :ُ لsوأ’اُ طرششلا

ِنونجملا ِنع ٍ:ةثÓثْ نعُ ملقلاَ ِعفُر « : ملسو هيلع هللا ىلصِ ِهلوقل َ،غلبي ىsتح ِريغسصلا ىلع tجحلاُ بجي Óف

َمِلتحي ىتح uيبسصلا ِنعو َ،ظقيتسسي ىsتحَ مئانلا نعو ،َ قيُفي ّىتح
ُريغسصلا sجح اذإاو ،(١)»

. ﴾                                                                  ﴿ :ىلاعتِ ِهلوـقل ، ًاحيحسصُ هtجح ناك

ُلقعلا : يناثلاُ طرششلا

.ُ لِقعي لُ هsنأل ؛ tجحلاِ هيلعُ بجي لُ نونجملاف

ُةعاطتشس’ا :ُ ثلاثلاُ طرششلا

ِِهلوقل ِ،ندبلا و ِلاملابُ نوكت و ِ،هِكسسانم ِءادأاو uجحلا ىلإاِ باهsذلا ىلعُ ةردقلاُ هانعمو

ملْ نَمف ،                              ﴾                                                                             ﴿ :ىلاـعت

ِقيرطلاَ نمأا وأا َةلحارلا وأاَ لاملاِ دجي
َ
. tجحلاِ هيلعُ بجي ل اهَعيمج وأاِ ندبلا يف َةحuسصلا وأا 

 .ِ ةَسضافإلاُ فاوطو ،ِ ةَفرعبُ فوقولاو ،ُ مارحإلا َيهو

ِ تاقيملاَ نمُ مارحإ’ا :ُ لsوأ’اُ نكرلا

ُةأارملا ىقبتو ِ،مارحإلا َسسبÓم َسسبليو ِ،ةطيخملاِ ِهبايث نمُ لجرلا َدsرجتيْ نأا َوهُ مارحإلا

sنإا ،َ كيبلَ كلَ كيرسش لَ كيبل ،َ كيبل sمهللاَ كيبل ) :ً Óئاق sجحلا َيوني مثِ ةيداعلا ِاهبايثب

. ةنونجملاو نونجملا ىلع مجرل باب،دودحلا باتك ، حيحسصلا،يراخبلا (١)

.٥٩١ةيآلا  ، نارمع لآا ةروسس

٧٩ةيآلا ، نارمع لآا ةروسس

ُرسشاعلا ُسسردلا١٠

ُُهناكرأاو uجحلاُ طورسش

:  uجحلاُ طورـــــشش

: uجحلا ناكرأا

tجحلا
94
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َنوميقم اsنأا : َكيبل ىنعمو (ٍ ةجحبَ كيبل َ،كلَ كيرسش ل ،َ كلملاوَ كل َةمعنلاو َدمحلا

ِ،ِهتعاط ْنعُ جرخي لُ هsنأاُ هsبر ُدهاعيُ هsنأاك يuبلُملاف،ٍ ةماقإا َدعب ًةماقإاَ ِكتعاط ىلع

. اهيلعَ ميقتسسيْ نأاو

ِ.لودجلا يفٌ حsسضوم َوه امك ِمارحإلاَ تيقاوم ىsمسُست ملسو هيلع هللا ىلص tيبنلا اهدsدحَ نكامأا َنمُ مارحإلاَ نوكيو

 َةَفرعبُ فوقولا : يناثلاُ نكرلا

:ُ مÓــسسلاوُ ةÓــسصلاِ هيلـع لاق ، uجـحلاِ ناكرأا tمـهأا َوهو ،َ تافرـعبُ ْثكُملاِ هب َُدسصُْقيو

ِلاوز نم َةَفرعبُ فوقولاُ أادبيو ،َةفرعبِ فوقولاِ ةيمهأل ًانايبو اًديكأات ،(١)» ُةَفَرَع tجحلا«

ىقبيْ نأا uجاحلا ىلعُ بجيو ،ِسسمسشلا بورغ ىتحِ ةجحلا يذ نم ِعسساتلا ِمويلا يف ِسسمسشلا

،ىلاعتِ هsللا ِركذلُ غرفتي مث ، ميدقت عمج اًرسصقو اًعمج َرسصعلاو َرهظلا اهيف يuلسصي َةفرع يف

 . ُسسمسشلاَ برغت ىتح َةفرع نمُ جرخي لو

.٥١٠٣ثيدحلا مقر ، ةجام نبا ننسس ، ةجام نبا (١)

: يلاتلاِ فقوملا يف رuكف

َك˘˘˘ِئÓ˘˘˘مز َسضع˘˘˘بَ تيأارو َة˘˘˘فر˘˘˘˘ع ي˘˘˘˘ف تن˘˘˘˘ك اذإا

؟ ْ ُمهُحسصنت َمب ،ِ بورغلا لبق نورداغي

: tيئانبلاُ طاسشنلا

(يلع رابآا) ةفيلحلا يذ

( غبار ) ًايلاح ةفحجلا

(ليسسلا يداو ) لزانملا نرق

 قرع تاذ

 ململي

ةنيدملا

برغملاو رسصمو ماسشلا

دجن

قارعلا

 نميلا

مك٠٥٤

مك٤٠٢

مك٤٩

مك٤٩

مك٥٤

ةكم  نع هدعب نم مداقلل تاقيملا
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ِ ةشضافإ’اُ فاوط :ُ ثلاثلاُ نكرلا

:ىلاعت لاق ،ِرسشاـعلا ِمويلاَ نمُ ُهتْقَوُ أادبيو ،ٍ طاوـسشأا َةعبسسِ ةَفsرسشملاِ ةبعكلابُ فاوطلا َوهو

﴿                                       ﴾ .

.ُ َهل sجح Óفِ ةثÓثلاِ ناكرألاِ هذهْ نم ًانكرَ كرتْ نَمف ِ،ناكرألاِ هذه ِءادأاب لإا tجحلا ُققحتي لو

:اْهحuحسصو أاطخلاِ تارابعلاَ مامأا (* ) َةمÓعْ عسض:ً لوأا

 .uجحلاِ ناكرأا ُرخآاِ ةسضافإلاُ فاوط -

.اِهلوخد دنع uجحلاب َةكم ىلإا ُمداقلاُ ملسسملاُ مِْرُحي -

. ِسسمسشلا ِلاوز َلبق َةفرعب ِجاحلاُ فوقوُ بجي -

.ِ ِهنونجْ نمَ قافأا اذإا tجحلاِ نونجملا ىلعُ بجي  -

. uجحلاب ُةيبلتلا َوهُ مارحإلا -

.ِ طيخملا ُسسبل ِةأارملا ِمارحإاِ تاروظحمْ نم -

؟ ِمارحلاِ تيبلابِ فاوطلا ىلعُ ليلدلا ام :  ًايناث

؟ِ ةسضافإلاِ فاوطُ تقوُ أادبي ىتم:  ًاثلاث

:ْ لuلع:  اًعبار

. ِسسمسشلاِ بورغَ لبق َةفرعْ نمَ جرخْ نم tجحُ لطبي  -١

.ِ ةيداعلا اهِسسبÓمبِ ةأارملا tجح-٢

ِثيد˘ح˘لا ي˘ف َة˘فر˘عَ مو˘يَ نو˘سضق˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لا ِجا˘˘ج˘˘ح˘˘لا َلو˘˘حَ كيأارْ بت˘˘كا : ا˘ًسسما˘خ

.ِ قtوسستلاو

.٩٢ ةيآلا نم ،جحلا ةروسس

ُميوقتلاو ُةطسشنألا
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،ٍ ةريثك ٍَمكِحل sجـحلا ىلاعتُ هللاَ عرسش

َهناـح˘ب˘سس - ا˘ه˘ب لs̆سضف˘ت ،ٍ ة˘م˘ي˘ظ˘عَ ع˘فا˘ن˘مو

: ِعفانملاِ هذهْ نمو ،ِ هِدابع ىلع -ىلاَعتو

: اْهنمو ، uجحلا نم ُسساسسألا َُدسصقملا َيهو

ِهجولا ىلع اهِنايتإاوِ هللا ِِرئاعسش ِميظعت يفف : اُهتيمنتوِ بولقلا يف ىوقتلا ُسسرغ -١

 ﴿ : ىلاعت لاق ، uجاحلاِ بلق يف ىوقتلا ُسسرغ ِعورسشملا

﴾  .

ِِهتبحمب َزوفيلِ هuبرب ِنمؤوملاِ ةلسصِ ةيوقتل ٌةليسسو uجحلاُ لامعأاف : ىلاعتِ هsللاَ نمُ برقلا -٢

ِرئاسسو َةفرعب ِفوقولاوِ تيبلابِ فاوطلاك ٍلامعأاوَ كِسسانم نمِ هبُ موقي امبُ هاسضرو

 . ىرخألا ِلامعألا

ىلإا ُنمؤوملا ُدوعيف ،ِ تائيسسلل ٌوحموِ بونذلل ٌريفكت uجحلا يفف ِ:تائيسسلاو اياطخلا ُوحم-٣

ُْهتدـلو ِمويـك ،ِ ِهبنذْ نمَ مsدَقت امُ َهل َرِفـُغ ْدَق ،ٍ بنذ uلكْ نم اًرهاطِ هuَجح َدعبِ هِلهأاوِ هِدÓب

ُهtمأاُ ْهتدلو ِمويكِ ِهبونذ نمَ عجرْ قسسفي ملوْ ثفريْ ملف sجحْ َنم « : ملسو هيلع هللا ىلص لاق ،ُ هtمأا
«(١).

ُمÓسسلا امهيلعَ ليعامسسإاِ ِهدلووَ ميهاربإا ِءايبنألا يبأاب اِهتلسصبِ ةيمÓسسإلاِ ةsُمألا ُريكذت -٤

ِماـقمَ فلـخ ِةÓسصلابَ كلذو َ،مارـحلا َتيبلا امـِهئانبو ،ِ ديحوتلاِ ةوعدب اءاج ِنيذللا

.ِ تارمجلا يمرو ِ،ةَوْرَملاو افسصلاَ نيب يعسسلابو ،َ مزمز ِءامِ بُْرسشو ،َ ميهاربإا

 .٠٢٨١ثيدحلا مقر (جحلا يف لادج لو قوسسف Óف) لجو زع هلوق٠١١باب ،رسصحملا باتك ، حيحسصلا ، يراخبلا (١)

.٣٢ ةيآلا ،جحلا ةروسس

رسشع يداحلا ُسسردلا١١

  uجحلاُ عفانم

: ُةيناميِ إلاُ عفانملا :ً لوأا
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ِءايبنألا ِمتاخِ ةريسسب ٌريكذتو ِ،ةلسصلاَ كلتل ٌةيوقت ، اهِريغو ِلامعألاِ هذه يفف

. ملسو هيلع هللا ىلصٍ دمحم انuيبنَ نيلسسرملاو

ِهللاب ِنمؤوملاِ ةلسصِ ةيوقت يف ٍريبك ٍرثأاْ ِنمِ ةيناميإلا ِعفانملاِ هذه يف ام ىفَخي لو

. ىلاعتِ هللا ِجهنم ىلعِ ةماقتسسلاو ، ملسو هيلع هللا ىلصِ ِهلوسسرو

: ِِعفانملاِ هذه نمو ،ٌةيعامتجاُ عفانم uجحلا يف

ُثيح  َ،نيملسسملاَ نيبِ ةيناميإلاِ ةدحولا ِرهاظمْ نم tجحلاف َ:نيملسسملاَ نيبِ ةدحولاُ قيمعت  -١

. ًاثانإاو اًروكذ ،ِ تايسسنجلاو ،ِ تاغللاِ فِلتُخمْ نمو ِسضرألا ِراطقأا نمَ نوعمتجي

ِءاينغألاو َ،نيموكحملاو ِماكحلاَ نيبَ لسضافت Óف ْ،ُمَهنيبِ ةاواسسملا ِموهفمبَ نيملسسملا ُريكذت -٢

َعيمج نوّدؤويو ٍ،دحاوٍ ديعسص يفَ نوعمتجيُ عيمجلاف ، ِءافعسضلاو ِءايوقألاو ، ِءارقفلاو

يرسساح ِ،نيطيَخم ِريغ ِنيبوثَ نوسسبليُ لاجuرلاو ،ِرهظملا يفٍ ةَقِرفتو ٍزييمتَ نود ِرئاعسشلا

. ٍريخأات لو ٍميدقت لو ٍ،فقوم لو ٍ،بوثبِ هِريغْ نع ٌدحأا ّزيمتي ل ،ِسسوؤورلا

ُ،جاجحلاِ هيف يقتليف ،اvيونسسً ءاقلْ مهل ُرuفوي uجحلاُ مسسومف َ:نيملسسملا َنيبُ فراعsتلا -٤

ِملعلاَ نم اًبيسصنَ نولانيف ِْملِعلا ُةبلط يتأايو ِ،هقفلاو ِنيدلاَ ِلئاسسمُ ءاملعلاِ هيف ُسسرادتيو

ِ.ملعلاو ِركذلاِ تاقلح يف

اهِنمُ لكأايف ؛َُرحْنُتوُ حَبُْذت يتلا يحاسضألا ِموحلب ِعافتنلاو ، uيراجتلا ِلُدابتلل ٌةسصرف uجحلا يف

ْ.مُهُريغوَ نولئاسسلاوُ ءارقفلاوُ جاجحلا

﴿ : ىلاعتَ لاق

﴾ .

 : ُةيداملاُ عفانملا : ًاثلاث

.٢١,٨٢ةيآلا  ،جحلا ةروسس

ُه˘˘ن˘˘مْ جر˘˘خ˘˘ت˘˘سساو uج˘˘ح˘˘˘لاِ ةرو˘˘˘سس  ِسسرد ىلإاْ ع˘˘˘جرا

. uجحللِ ةيناميإلا ِعفانملا ىلإا ُريسشت يتلاِ تايآلا

:ُةيعامتجلاُ عفانملا :ًايناث
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. ﴾                                ﴿ :ىلاعتُ ُهلوق اهيلإا ُريسشي يتلا َةعفنملاْ جتنتسسا:ً لوأا

. uجحلا ِمسسوم يفَ نيملسسملاَ نيبِ ةاواسسملا ِرهاظمَ سضعبْ سصلختسسا:ًايناث

؟ uجحلا ِمسسوم يف ِسسانلاَ نيبُ ةاواسسملاُ ققحتتَ فيك : ًاثلاث

؟َ نيملسسملاَ نيبِ فراعsتلل اًمسسوم tجحلاُ نوكيَ فيك: اًعبار

. uيراجتلا ِلُدابتلل ٌةسصرف uجحلاُ مسسوم : َةيلاتلاَ ةرابعلا حرسشا: اًسسماخ

: ِعادولاِ ةsجح يف ملسو هيلع هللا ىلص هلاق امم: اًسسداسس

. (ىوقتلاب لإا يمجعأاو يبرع نيب قرف ل)

 :ْ جتنتسسا

.ِ هِطبارتو ِملسسملا ِعمتجملاِ ةدحو ىلعِ فيرسشلا ِثيدحلا َةللد

ُميوقتلاو ُةطسشنألا
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ِناسسنإلاب  ِمÓسسإلا ُةيانع

ُةيميلعتلاُ فادهألا

 ْ:نأاِ بلاطلاَ ِنمُ عsقَوُتي
ْنم (٢٩ -٧٨ )ْ نمِ تايآلا َولتي-١

.ِ ةدئاملاِ ةروسس

.ُ هَظفحيو« ِلقعلا ُةمعن» :ُ هعوسضومو ،َ فيرسشلا َثيدحلاَ مهفي -٢

.ِ ةدحولا يفِ ةدراولاِ ةيهقفلاوِ ةِيدَقَعلا ِميهافملا ىلع ٍةيعرسشٍ ةsلدأاب َدهسشتسسي -٣

، ِحراوجلا ، ِعابسسلا ، ِريزنخلا ،ِ ةتيملا :َ نم xلكل ِمÓسسإلا ِميرحتْ نمَ مكحلاَ صصلختسسي-٤

.ِ هبِ هللا ِْريَِغل sِلُهأا ام ، ِحوفسسملا ِمدلا

.ِ ةدقعنملا ِنيميلاو ِوغللا ِنيميلا :َ نيب َزuيمي -٥

. ِلقعلاِ ةمعن ىلعِ ةظفاحملاو ،ِ ةرورsسضلل لإا ىلاعتِ هللابِ فلحلاِ بtنجت : ىلع َصصرحي-٦

 .هنع ىهن امَ بنجتيوِ تابيطلا نم هsللا هsلحأا امبَ مزتلي-٧

.(٢٩ -٧٨) تايآلا ةدئاملا ةروسس -١

. لقعلا ةمعن -٢

.  ةمرحملا ةمعطألا -٣
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ِهيلإا ِمارحلا و ِلÓحلا َرمأا ىلاعتُ هsللاَ لَعج

مهيلعَ مsرحو ،ٍ بيط sلك ِصسانلل sلــحأاف ُ،َهناحبسس

ِةدئاملاِ ةروسسْ نم ُةيلاتلاُ تايآلاو ،ٍ ثيبخ sلك

.َ كلذُ نuيبت

 :ِ نييلاتلاِ نيلاؤوسسلا يف ْرuكف

ْنuيب،َ ثئابخلاَ مsرحوِ تابيطلاُ هللاَ حابأا -١

.  امْهنم xلكَ لولدم

؟ِ ِهنيمي ىلعُ ملسسملا ُظفاحيَ فيك  -٢

رششع يناثلا ُسسردلا
 ٌمهفو ةوÓت (٢٩-٧٨ )ِ تايآلاِ ةدئامــلاُ ةروسس
٢١

: ىلاعتُ هsللاَ لاق

﴾ 

﴿  
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 :ِ تاملكلا يناعم

ِةميركلاِ تايآلل يلامجإلا ىنعملا

. ىلاعتِ هsللابُ ْفَلحلا :يهو ٍنيميُ عمج        :

. ُرامقلا        :

.ِ هsللا ىلإا ًابtرقت اهَدنعَ نوحبذيِ ةيلهاجلاُ لهأاَ ناكِ ةبعكلاَ لوحٌ ةراجح        :

. ٍرَذَْقتْسُسمٍ ثيبخ tلك         :

:ِ تابيطلا ُةحابإا
نم ْ،ُمَهل اهsلحأا يتلاِ تابيطلاُ ِمهِسسفنأا ىلع اومuرحي نأا َ نينمؤوملا ىلاعتو َهناحبسسُ هsللا ىهن

ِدْهtزلاِ دسصقب وأاِ ِهتعاط و ىلاعت هsللا ىلإاِ بtرقتلاِ دسصقبَ كلذ ناك ولو ، ٍصسْبَلم وٍ بَرْسشم و ٍلْكأام

،ُ َهلÓح نومّرحي نيذلاَ نيدتعملا tبحيل هsنأاْ مهل نsيب و ، اِهتاوهسش نع ِصسفنلا ِعْفرو ايندلا يف

 .ِ هِدودحب ِماسصتعلا وِ هللا ىوقتِ بوجوب مُهَرمأا مثُ َهمارحَ نوللحيو

اsملف ؛ِ ِهتدابعْ نع نولأاسسي ملسو هيلع هللا ىلص uيبنلا ِجاوزأاِ تويب ىلإاٍ طْهَر ُةثÓثَ ءاج :َ لاق ٍصسنأا نع

اموَ مsدقتامِ ِهبنذ نمُ هلُ هللا َرفغ ْدق ؟ ملسو هيلع هللا ىلص uيبنلاَ نمُ نحنَ نيأاو : اولاقف ، اهولاقَتْ ُمهsنأاك اوربُْخأا

.ْرطُفأا لو َرهدلاُ موسصأا انأا : ُرخآا لاقو ، اًدبأاَ ليللا يuلسصأا ينإاف ، انأا امأا :ْ مُهدحأاَ لاقف ، َرsخأات

َنيذلاْ ُمتنأا«:َ لاقف ملسو هيلع هللا ىلصِ هsللاُ لوسسرَ ءاجف ، اًدبأاْ جsوزتأا لوَ ءاسسنلاُ لزتْعأاف انأا امأا : ُرخآاَ لاقو

و يuلسصأاو ، ُرطفأا وُ موسصأا يuنكل ،ُ هلْ مُكاقتأاو ِ ّهللْ مُكاسشْخأل ينإا ِ هللا و امأا ؟ اذكو اذكُ مْتلُق

(١).» يuنم َصسيلف ، يتنسسْ نعَ بغرْ نَمف ،َ ءاسسنلاُ جsوزتأا و ، ُدُقرأا

.٦٧٧٤ ثيدحلا مقر ،  حاكنلا يف بيغرتلا باب ، حاكنلا باتك ،حيحسصلا ، يراخبلا مامإلا (١)
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 Gdªæ©≤óIo :مسصي وُ فلاحلا اهُدسصقي يتلا َيهوuُفلحيف ِلبقتسسملا يف اهِقيقحت ىلعُ م

َلخدأاْ نل ِهللاوِ ِهلوق وأا ،ُ لعفي ل مث ، اًدغَ نَقsدسَصَتألِ هللاو :ِ ِهلوقَ لثم ،ِ ِهكرت وأا ٍرمأا ِلعف ىلع

ِةرثك يفف ، ىلاعت هsلل ًاهيزنت ِنيميلاِ ظفح ىلإا وعدت ُةميركلا ُتايآلاو .ُ لخَْدي sمث ، يراج َراد

. ىلاعتِ هsللا ىلعٌ ةأارج ناميإلا

.ِ ةدقعنملا ِنيميلا يف ِعوقولاَ نم ُرَذحلاو ،ِ ةرورسضلل لإا ىلاعتِ هللابِ فلحلاُ بtنجتَ كيلعف

٦٨٢٦ ثيدحلا مقر ، روذنلا و ناميألا باتك ،حيحسصلا : يراخبلا  مامإلا (١)

:ُ ناميألا

: امه ِنيميلاَ نم ِنيعونِ تايآلاِ هذه يف ىلاعت و َهناحبسس tقحلاَ حسضوأا دقل
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ىلعُ فلاحلاُ َمثأاي لو،ٌ مكح اهبُ قsلعتي لو ،ٍ دسصقَ نود ىلاعتِ هللابُ فَلحلا يهو: 

: ىلاعت هلوق نع        ُةسشئاع ةديسسلا تلئسس دقف ،ِ هللاو ىلب ،ِ هللاو ل  : ِلجرلا ِلوقُ لثم ،ِ ِهنيمي

(١).ِ هللاو ىلبو ،ِ هللاو ل : ِلجرلا ِلوق يف َتلِزُنأا تلاق ، ﴾﴿

: يلي امَ كِئÓمزَ عم ْصشقان مث (٩٨) مقر َةيآلاُ لتا

.ُ ةَراsفَكلا اهيفُ بجت يتلاَ نيميلا -١

؟ ِنيميلا َكلت نعُ ملسسملا ُرuفُكيَ فيك -٢

يئانبلاُ طاسشنلا
: يناثلا ُّ
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 ِ:ةيلهاجلاِ تافارحنا نم
َ،لاملاو ،َ لقعلا ُدسسفُت يتلا اِهتافارحنا و ِةيلهاجلا ِلئاذرْ نم اًددع ُةميركلاُ تايآلا ُركذت

ىلاعتوُ َهناحبسسُ هللا َرمأا يتلا يهو ، ِملزألا و ،ِ باسصَنألاو ، ِرسْسيَملا و ، ِرمخلا لثم ،َ نيدلاو

. ِعمتجملاو ِدرفلا ىلعٍ ةريثك ٍرارسضأاْ نمُ ُهِثْدُحت امب ، اهنع ِداعتبلا و اِهبانتجابَ نينمؤوملا

 ﴾                                                                 ﴿ : ىلاعتَ لاق

نم (٧٨) مقرِ ةيآلاوِ ةيآلاِ هذهَ نيبٌ كََرتْسُشم ٌرمأاَ كانه

.ُ ْهحuسضوِ ةدئاملاِ ةروسس

،نونمؤوملا ةروسس

.١٥ ةيآلا نم

 tيئانبلاُ طاسشنلا
:لوألا
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:ِ ةيتآلاِ ديوجتلا ِماكحأاْ نم ٍْمُكح uلكلً لاثمِ ةميركلاِ تايآلاَ نمْ جرختسسا:ً لوأا

. ِلسصتملا uدملا -١

. ِلسصفنملا uدملا -٢

ِ.ةنكاسسلاِ نونلا ِراهظإا -٣

.ٍ ةنغ ِريغب ٍماغدإا -٤

:َ كِرتفد ىلع ِءادألا يف اهتيولوأا بسسحِ ةدقعنملا ِنيميلاَ ةرافكْ بuتر : ًايناث

ٍةبقر ُ ريرحت -١

. ٍمايأا َةثÓثُ مايسص -٢

. نيكاسسمَ ةرسشعُ ماعطإا -٣

؟ ِنيميلاِ ظفح ىلإا ُةيآلاِ تعد اذامل : ًاثلاث

. اِهتافارحنا وِ ةيلهاجلا ِلئاذر ِميرحت ىلإاْ تsدأا يتلاَ بابسسألاْ جتنتسسا : اًعبار

.ِ ةميركلاِ تايآلاَ نم اُمَهتْدفتسسا ِْنيرمأا ْركذا: اًسسماخ

. ِركsسسلاِ ةدسش نم عراsسشلا يف حsنرتي اًدحأا ىرت تنأاوَ كرِعاسشم نع ْرuبع: اًسسداسس

اهَتسسرد يتلاِ ةوÓتلاَ ماكحأا ًايعارم uفسصلا يف ًابيغِ ةميركلاِ تايآلاُ لتا: اًعباسس

. اًقباسس

َريخَ لانِنل ،ُ هنع ىهن ام uلكُ بانتجاو ، ىلاعتُ هللا ِ هب َرمأا ام ُةعاط ، انيلعُ بجي اذل

.ِ ةرخآلا و ايندلا

ُميوقتلاو ُةطسشنألا
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ٍملعِ ةقلح ىلإا ُدمحأاو ٌدمحمَ بهذ

ا˘مِ̆ه˘ِق˘ير˘ط ِءا˘ن˘ثأا ي˘فو ، ِةد˘ل˘ب˘لا ِصسل˘ج˘م˘˘ب

اهبْ تsلظتسساِ دقو َةفيثكلا َراجسشألا ادجو

ةsوق لُ هsللاَ ءاسش ام : لاقف ،ُ تاناويحلا

:ُ لوقي َخيسشلا اعِمسسفِ ةدلبلا ِصسلجم ىلإا Óسصوف امُهَريسس اعبات مث !ِ هللاب لإا

﴿ ىلاَعتِ ِهلوق ِلولدم يف ْرuكف

﴾ .

: ملسو هيلع هللا ىلص ِهللاُ لوسسرَ لاق :َ لاق امُهنعُ هsللا َيسضر ٍصسابع ِنبا نع

.(١)» ِقلاخــــلا يف اورsكـــــفتت لو ِْقلَخـــلا يف اورsكـــــــــَفت «

يتلا ِلقعلا ُةمِعن مَعuنلاِ هذهْ ِنمو ، ىسْصُحت لٍ ةريثك ٍمعنب انيلعُ هsللاَ معنأا :ً Óئاقَ حرسش مث

.ِ هِْمهَفل ِءيسشلا يف ِلقعلاُ لامعإا َوهِ ناسسنلا َدنع ُريكفتلافَ كلذلو ، َرuكفيْ نأاُ ناسسنإلاُ عيطتسسي اهب

. انَخيسش اي  ِريكفتلاُ ةادأاُ لقعلا  اًذإا: ُدمحأا

ْنأاُ ناسسنإلا اهبُ عيطتسسي يتلاُ ةردقلا َوه  uماعلا ِلولدملا يفُ لقعلاف ، ُدمحأا ايَ تنسسحأا :ُ خيسشلا

ُملسو هيلع هللا ىلصلوسسرلا انsثح اذلو ، انْيلع ىلاعتِ هللا ِمَِعنْ نم ٌةمعن َوهو ،  اَهنيب اميف َزuيميوَ مولعلاَ بسستكي

ٍتاقولخمْ نمِ هيف امبِ نوكلا ِءاجرأا يفِ ثحبلاو ِرtكفتلاو ِلtمأاsتلا ىلعِ فيرسشلا ِ ثيدحلا يف

﴾                                                          ﴿ ىلاعت لاق ، اهِريغو ِءامسسلاو ِلابجلاو ِصضرألاك

. ىلاعتِ هللاَ ةردقُ كردنف ، اِنلوقعبِ تاقولخملا ىلإا ُرظننُ نحنف

؟ ِلقعلابُ مÓسسإلا sمتها لهو : ٌدsمحم

ِهب َزuيمن ْنأاُ عيطتسسنف ،ِ هْنأَاسش ِمَظِعل اًرظن اًريبك ًامامتهاِ هب sمتهاِ دقف ، ُدمحم ايْ مََعن:ُ خيسشلا

ِفيلكsتلل اًسساسسأا ُ مÓسسإلاُ َهلعجَ كلذلو ؛ ِمارحلاو ِلÓحلاو ، uراسضلاو ِعفانلاو uرسشلاو ِريخلاَ نيب

ُْهنعَ ِعفُر ْدقفِ هريغوِ نونجملاكُ لِقعي لْ َنم اsمأا، ُلقاعلاُ غلابلا لإاِ ةيعرسشلا ِماكحألابُ فsَلُكي Óف

ِناسسنإلاب ِمÓسسإلا ُةيانع : ةعبارلاُ ةدحولا  .٣٢٨ ثيدحلا مقر ،  لجوزع هلل ميظعتلا يف ةنسسلا٥١ باب  ،حيحسصلا عماجلا  : عيبرلا مامإلا (١)
06

.٨١ ةيآلا  ،لحنلا ةروسس

،نارمع لآا ةروسس

 .١٩١ةيآلا

َرششعَ ثلاثلا ُسسردلا
ٌفيرششٌ ثيدح  ِلقعلا ُةمعن
٣١
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 ،َ ظقيتسسي ىتح ِمئانلا ِنع :ٍ ةثÓثْ نعُ ملقلاَ ِعفُر« : ملسو هيلع هللا ىلص ِهللاُ لوسسرَ لاق ،ُ فيلكsتلا

.(١)»َ لِقعي ىتحِ هوتْعَملا ِنعو ،َ غلبي ىتح uيبسصلا ِنعو

؟ انَخيسش اي ِلقعلابِ نآارقلاِ ةيانع ىلعِ ةsلدألاَ ِنم اًديزم اَنيطُعتْ نأاَ كل له:  ٌرسصان

يف ِلقعللٌ تافدارمْ تَدروف ِلقعلا ِمادختسسا ىلعَ ناسسنإلا tثحتٌ ةريثكٌ تايآاْ تدَرو:ُ خيسشلا

ِِهتيانع ىلع ًاسضيأا tلدي اsممو .ُ بلقلاو ُداؤوفلاو ىهtنلاوُ بابلألا : اهنم ، ِميركلاِ نآارقلاِ تايآا

.ِ ةيرسشبلا ِعفنوْ ِمهِسسفنأا ِعفن يفْ ُمَهلوقعَ نوِمدْختسسيَ نيذلا ِءاملعللُ هُميركت ، ِلقعلاب

. ِميلسسلا ِلقعلاِ ِدئاوفب ًةفرعم انَديزَتْ نأاُ عمطن انsنكلو ، انَخيسش اي اًريخُ هللاَ كازج:ٌ ملاسس

: اْهنمً ةريثك َدئاوف ِلقعلل sنأا يئانبأا اي اوملعا:ُ خيسشلا

ِمولعْ نم ؛ِ ِهتايح يف ُدرفلا اهبُ عفتني يتلاِ تامولعملاوِ فراعملاُ باعيتسسا  -١

ِدادسس ىلإاَ ناسسنإلاُ لِسصوي امك ،ِ كلفلاوِ ةسسدنهلاوِ بطلاوِ ةعيبطلاوِ ةعيرسشلا

 . ِرومألا يفِ ةمكحلاو يأارلا

. sرسشلاو َريخلاَ ناسسنإلاُ فuرعي   -٢

. ِرtكفتلا ِقيرط نعِ ِهتردقو ىلاعتِ هللاِ ةفرعم ىلإاَ ناسسنإلاُ لسصوي   -٣

 ؟ انَخيسش اي ُرtكفتلاُ نوكي ميفو:ِ هللا ُدبع

ِراحبلاو ِلابجلاو ِصضرألاو ِموجنلاوِ تاوامسسلاك ىلاعتِ هsللاِ تاقولخم يفُ نوكي :ُ خيسشلا

 .ِ ةَداهسشلاُ َملاع ىsمسسي اذهوِ تاناويحلاو ِراجسشألاو

ِتاذ يف ِرtكفتلا ِنع ٌيهنِ هيف َدرَو ْدقو اًقباسسُ َهتْرَكَذ يذلا ملسو هيلع هللا ىلص uيبنلاَ ثيدح انْعِمسس دقل: ُدمحأا

 ؟ ُيهنلا اذه اذاملف ىلاعتِ هللا

اذلو ىلاعتِ هللاَ تاذَ كرديْ نأاُ عيطتسسي لِ ةدودحملاِ ةيلقعلاِ ِهتردقبَ ناسسنإلا sنأل:ُ خيسشلا

 .ِ ةيبيغلا ِرومألا نم َ كلذ tدعي

ىلاعتُ هللا َرمأا اميف اهِمادختسساب - ِلقعلاِ ةمعن ىلع ُةظفاحملا ُمكيلع يئانبأا اي اذكهو

. ُ هَفÓتإاُ ببسسي ام uلكْ نع ِداعتبلاو

. اًعيمج اوفرسصناوَ خيسشلاَ نوعمتسسملا ََركسشف ،َ نيعمتسسملاَ عsدووُ خيسشلاَ ماق sمث

.٣٢٤١ ثيدحلا مقر ، دودحلا باتك ،يذمرتلا ننسس : يذمرتلا (١)
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. ىنعملاُ ثيحْ نم ِِقلاخلاو ِْقلَخلا يظفلَ نيبْ قuرف :ً لوأا

يف اْهنuودو ُ ُهتافدارموُ لقعلا اهيف َِركُذَ عِسضاوم َةسسمخ ْدuدحو ِميركلاِ نآارقلا ىلإاْ عجرا: ًايناث

.َ كِرتفد

                                                                   ﴿ ىلاعتَ لاق: ًاثلاث

.ِ ةقباسسلا ِةيآلا َريسسفتْ جرختسساو ِمtلعتلا ِرداسصم ىلإاْ عجرا

: اًعبار

                                                                   ﴿ ىلاعتِ ِهلوق نمُ جتنتسست اذام: اًسسماخ

﴾  . .

. لقعلا يuمُنت يتلاِ ةطسشنألاَ صضعب َكئÓمز عم ْصشقان: اًسسداسس

َِملاع ىلإا يمتنت ىرخأاو ،ِ بيغلا ِملاع ىلإا يمتنت ٍرومأا ىلإا َةيلاتلا َرومألاِ فuنسص: اًعباسس

اًرومأا فسضأاو (تابنلا - بكاوكلا - صضرألا - ةكئÓملا - لمنلا - نجلا )ِ ةداهسشلا

 .ِ ةداهسشلا ِملاع ىلإا ىرُخأاو ِبيغلا ِملاع ىلإا يمتنت

١٢ -٠٢ ناتيآلا نم ،تايراذلا ةروسس

 .٥ ةيآلا ، ةيثاجلا ةروسس

.                            .  ﴾                                               ﴿ ىلاعتَ لاق

ُءاملعلا : َةيلاتلا َةقيقحلا ِلuلع sمث ًةحيحسصً َةءارق َةميركلا َةيآلا كءÓمزو َتنأا أارقا

 . ىلاعتِ هلل ًةيسشخ ِصسانلا tدسشأا

٨٢ ةيآلا ،رطاف ةروسس

﴾ .

ُميوقتلاو ُةطسشنألا
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ِةيلاتلاِ ةميركلا ِةيآلاِ ةللد يف ْرuكف

 ﴿ ىلاعتَ لاق

﴾ 

ِةاكsذلاب ِمازتللاَ نود ِحبذلاب مأا ٍصضرمب مأا اvيداع ًاتومَ ناكأاٌ ءاوسسِ هِفنأاَ فتح َتام ام َيهو

  : اهنموِ ةيعرسشلا

. اًقنخ تام ام َيهو ُةقنخنملا-

.ِ توملا ىتحُ بَْرسُضت يتلا َيهوُ ةذوقوملا-

. ُتومتفِ هِريغ وأا ٍلبج ىلعْ نمُ طقسست يتلا يهو ُةيدرتملا-

 .ُ تومتفُ حَْطُنت يتلا َيهو ُةحيطنلا-

 . ِماعنألاَ نمُ ُعبَسسلاَ لكأا ام-

َتام ْدقَ نوكيْ نأاُ بلغيِ هِفنأاَ فتح تام ام sنأل اهُرِذقتسسيو َةتيملاُ فاعيَ ميلسسلاَ عبطلا نإا

.ُ هُررسضُ َنْمؤُوي لَ كلذ tلكو اvماسس ًاتابنَ لَكأا وأاٍ ةَئراط وأاٍ ةنمزمٍ ةsلعل

.٧٥١  ةيآلا نم ،فارعألا ةروسس

:ُ حوفسسملاُ مدلا

ِميثارـجلا uومـنلِ تائيبلا ِلـسضفأاْ نم tدُعيو اهِريغوِ ةحيبذلا نمَ لاسس يذلاُ مدلا وهو

ِ،ةتيملاك ِررسضلل ٌةsنَظمُ هsنأا امك ،ُ فيظنلا tيناسسنإلاُ ْعبsطلاُ هُفاعي ٌرَذقتسسم َوهفَ كلذلو  ،ِ ةsراسضلا

ِناسسنإلاب ِمÓسسإلا ُةيانع : ةعبارلاُ ةدحولا

36

َرششعَ عبارلا ُسسردلا
ةمsرحملا ُةمعطألا

٤١

﴾ .

ِبلاطمْ نمٌ بلطمِ ناسسنإلا ِمسسج َةمÓسس sنإا

ُةظفاحملاِ تبجوَ كلذلو ،ِ ةيمÓسسإلاِ ةعيرسشلا

ُهtرسضي ام uلكْ نع ِداعتبلابِ ناسسنإلاِ ةحسص ىلع

ُةمعطألاِ ةsرسضملا ِرومألاِ هذهْ نمو ،ِ هيذؤويو

يفُ ةدراولا اهنموِ ةنtسسلاوِ نآارقلا يف  ُةمرحملا

﴿ ىلاعتِ ِهلوق

: َُةتيْملا
٥٤١  ةيآلا  ،ماعنألا ةروسس
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: tيئانبلاُ طاسشنلا

: ِريزنخلاُ محل

َمْظَعلاوَ محسشلاُ لمسشي امنإا ، طقف ِمحللا ِلكأابُ قsلعتي لِ ةيمÓسسإلاِ ةعيرسشلا يفُ ميرحتلاو

.   ِريزنخلابِ تاقuلعتملا sلكو

 .٨١٦ ثيدحلا مقر ، حئابذلا٩٣ باب، حيحسصلا عماجلا : عيبرلا مامإلا (١)

 .٣٣٢٣ ثيدحلا مقر ،٣ج ، ديسصلا باتك ، ننسسلا ، هجام نبا (٢)

ِناتتيملاف :ِ نامدو ،ِ ناتتيم مكلْ تsلُحأا»: ملسو هيلع هللا ىلصِ هللاُ لوسسر لاق

(١)«ُ لاحطلاو ُِدبكلا :ِ نامدلاو ،ُ كمsسسلاو ُدارجلا :

ْنŭي˘ب sمُ̆ث َف˘ير˘سشلا َثيد˘ح˘لا كئÓ˘مزْ ن˘مٍ ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م ع˘˘م أار˘˘قا

. ِ ةيآلاب َهتَقÓع

:ِ هبِ هللا ِريغل sِلُهأا ام

اوركَذ اوَحبذ اذإا نوينثولاَ ناك ْدقف ِمانسصألاك ، ىلاعتِ هللا ِريغُ مسسا ِهيلع َِركُذوَ حبُذ ام يأا

ِريغب ٌدtبعتو ، ىلاعتِ هللا ِريغ ىلإاٌ بtرقت اذهف ىزُعلاو تÓلاك ِمِهمانسصأاَ ءامسسأا ِمِهتحيبذ ىلع

ِراجسشألاو ِروبقلاوِ نويعلا ىلإاِ بtرقتلاَ نم ِصسانلاُ صضعبُ لعفي امك كلذو ، ِميظعلاِ هِمسسا

ٌةينيد ٌةsلِع انه ِميرحتلا ُةsلِعَف  ،ُ ُهبحاسصُ مْثأَاي ٌرفك اذهو، اهب نوكsربتيو اهَدنعَ نوحبذيف

ِهذه َرsخسسَ هللا نإاُ ثيح ، ِةينثولا ِرهاظموِ كرسشلاِ ةبراحمو ،ِ ِدئاقعلا ِريهطتوِ ديحوتلاِ ةيامحل

ِناويحلا اذهْ نمَ مرحيْ نأا sقحتسسا ،ُنذإلا اذهَ لِطُبأاْ نإاف ،ِ هللاِ نذإاب اُهحبذيِ ناسسنإÓلَ ماعنألا

.  ِحوبذملا

uخملا ىلع ُرuثؤوي يذلا ُرمألا ،ِ ناسسنإلا ِمد يف ِصضارمألاِ صضعب ىلإا يuدؤويُ ُهلوانتو

. َةَئجافملا َةبوبيغلاُ بuبسسيو

: ُ حِراوجلا وُ عابسسلا

،ُصسِرتفملا ناويحلا َوهو ٍُعبَسسُ عَْمجُ عابسسلا و ، ِِمئاهبلاَ نمُ عابسسلا ُةنtسسلاُ هَتمsرح اsمم sنإا

ُهsنأا ملسو هيلع هللا ىلص uيبنلا نع        َ ةريره يبأا ْ نَعف  ، uرهلا و ِرمنلا وِ دهفلا وِ بلكلا وِ دسسألا و ِبئذلاك

.(٢) »ٌ مارح ِعابسسلاَ نمٍ بان يذ uلكُ لكأا «:َ لاق
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:لئادبلا نيب نم َةحيحسصلا َةباجإلا رتخا :ً لوأا

ُبرسُضت   - توملا ىsتحُ َقنخت -ُ تومتف ِلبجلا ىلعأا نمُ طُقسست): يتلاِ تاناويحلا نمُ ةَذوقوملا

. (ىلاعتِ هللا ِريغلُ حبُذت - توملا ىsتح

.ُ عبسسلا َلكأا ام ِميرحت نم َةمكحلا ِحuسضو: ًايناث

: ِ ةيلاتلاِ ةمعطألا ِلكأا يف sيعرسشلاَ مكحلا ِنuيب: ًاثلاث

 . ىلاعتِ هللاَ مسسا اهيلع ْركذيْ ملٍ ةحيبذ ِمحل نمٌ نّوُكمٌ ماعط (١

 .ْ تتامف ِرئبلا يفْ تsدرتٌ ةاسش (٢

. اِهتومَ ْلبَقْ َتِحبُذَفُ لبحلا اهِقنعَ لوح sفتلاٌ ةرقب (٣

. ٍريزنخُ محسشِ هبَ طِلُخ ٌ ماعط (٤

. ٍخوبطم ٍلاحطْ ِنمٌ نّوُكمٌ ماعط (٥

.ِ دبكلاب ِدوجوملا ِمدلاو ِحوفسسملا ِمدلاَ نيبُ قرفلا ام: اًعبار

 . ِصسردلا يفِ ةروكذملاِ ةمعطألاَ لكأاُ مّرحت ىرخأا ًةميركٍ تايآاِ ةدئاملاِ ةروسسْ ِنم ْجرختسسا: اًسسماخ

 ؟ ِميركلاِ نآارقلا يف اهميْرَحت ْدري مل هsنأاِ ةsلعب ِعابسسلاَ موحلُ لكأاي نميفَ كيأارام: اًسسداسس

وأا ِروبقلاِ وأاِ نويعلل ًابtرقت ِحِبذلا دنع ِصسانلاَ نيبِ ةرسشتنملا ِعَِدبلاِ صضعب ْنعً ةرقفْ بتكا: اًعباسس

. امهِريغ

ىلع اهـِبلاخمب ودـَعت يتلا ُةحراـجلا ُروـيطلا اهب َُدسصْقيف ُ حِراوجلا  اsمأاو

ِوحنو  ِرسسsنلاو ِباقعلاو ِنيهاسشلاو ِرقسصلا َ لثم ، اهّقسشتو اهُعsطقتف اهـِتسسيرف

ٍبان يذ uلك نع ، ملسو هيلع هللا ىلصِ هللاُ لوسسر ىهن«: لاقُ هsنأا       ٍ  صسابع ِنبا  ِنعف  ،  َكلذ

.(١)»ِريطلا نمٍ بلخم يذ uلكو ِعابسسلاَ نم

ِةيناسسنإلاب tرسضت يتلاِ َفيِجلل اهِلكأاِ ببسسب ُةيناسسنإلا ُصسفنلا اهاْبأَاتِ تاناويحلاِ هذهُ موحلف

. اُهجÓعُ بعسصي يتلاِ ةكاتفلا ِصضارمألاَ نم َديدعلا اهلُ بلجت و

ِناسسنإلاب ِمÓسسإلا ُةيانع : ةعبارلاُ ةدحولا

56

.٠٧٩٤ ثيدحلا مقر ،٣١ج ، حئابذلاو ديسصلا باتك ، ملسسم مامإلا (١)

ُميوقتلاو ُةطسشنألا
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ِمِلْسسُملاُ تافِسص

ُةيميلعتلاُ فادهألا

 :ْنأاِ بلاطلاَ نِمُ عsقَوُتي

ِ.تارجحلاِ ةروسسْ ِنم (٣١-٦ )ْ ِنمِ تايآلاَ مهفي-١

. ُهظفحيو»ةبيِغلا بانتجا« : هعوسضوموَ فيرسشلاَ ثيدحلاَ مهفي-٢

 . َةيرخtسسلاو ، َدسسحلاو ،َ ناتهبلاو ، َةبيِغلا : َةيلاتلاَ ميهافملاَ فّرعي-٣

 . ِعمتجملاو ِدرفلا ىلعِ دسسحلاو ،ِ ةيرخtسسلاو ،ِ ةبيِغلا :َ ِنم xلك َرثأاَ نuيبي-٤

  . ِعمتجملاو ِدرفلا ىلعِ ةلماعملا ِنْسُسح َرثأاَ جتنتسسي-٥

 .ِ هيهنِ بانتجاو ىلاعتِ هsللا رمأا ِعابتا ىلع َصصرحي-٦

 .ِ ةيرخtسسلاو ،ِ دسسحلاو ،ِ ةبيِغلابُ قsلعتت يتلاِ ةئطاخلا ِميهافملاَ صضعبَ مّوقي-٧

 . ىنسسحلاب ِصسانلاِ ةلماعم ىلع َصصرحي -٨

. (٣١-٦)ُ تايآلا،ِ تارجحلاُ ةروسس -١

.ِ ةبيِغلاُ بانتجا -٢

.ِ ةلماعملاُ نسُسح -٣

. ِدسسحلاُ بانتجا -٤

.ِ ةيرخtسسلاُ بانتجا -٥
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َرسصاوأا يuوقت يتلا ،ِ ةليبنلا ِقÓخألاب يuلحتلاو ،ِ ةليسضفلا ىلإا انوعدي tيمÓسسإلا اُننيد

ُةميركلا ُةينآارقلا ُتايآلاو .ٍ ةنينأامطو ٍمÓسسب ِصشياعتلا ىلع انtثحيو ، اَننيبِ ُفلآاتلاوِ ةsبحملا

. اْهنع َدعتبت نأاُ بجي يتلاِ ةَميمذلاِ تافسصلاَ صضعبَ كلُ نuيبتَ َكمامأا ُةَسضورعملا

: ىلاعتُ هsللاَ لاق

َرششع َسسماخلا ُسسردلا

ٌ مهفو ةوÓت (٣١ -٦ )ُ تايآلا،ِ تاُرُجحلاُ ةروسس

٥١

﴿  
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 tيئانبلاُ طاسشنلا
:ُ لsَوألا
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96

. ىلاعتِ هsللاِ ةعاطْ نعٌ جراخ         :

. ُمْتَكَلَهل          :

. ِملtظلا يف اهsدحْ تزواَجت          :

.َ عِجرت          :

.ُ أازهي ل         :

. اوبيَعت ل         :

.َ بويعلا اوعبsتت ل         :

ِةميركلاِ تايآلل tيلامجإلا ىنعملا

 :ِ تاملكلا يناعم

ِربخلاِ ةsحسص ْنمُ ملسسملاُ نsقيتيَ فيك :ْ بِجأاو ْرuكف

 ؟ِ هيلإا ِلوقنملا

: ِرابخألاَ نِمُ تtبثتلا

ل ىتح ، ِربخلاَ ِنمِ تtبثتلاِ ةرورسض ىلإاَ نينمؤوملل ٌةحيرسصٌ ةوعدِ ةميركلاِ ةروسسلاِ هذه يف

ٍربخِ ببسسبْ تلسصحٍ ةنتفْ ِنمْ مكف .ْ ِمهِعينسص ىلع اومدنيف ،َ نيرخآلا ِملظو ، ِقلازملا يف اوعقي

ِركuذلاب َ قسسافلا ىلاعتوَ كرابتُ هsللا sصصخ ْدقو . َءايمعٍ ةنتف ِببسسبْ تقيُرأا ٍءامدْ ِنمْ مكو ،ٍ بذاك

ُلسصألاف،ٍرابخأا نمُ َهنولقني اميفَ نيملسسملاَ نيب tكسشلاَ عيسشي ل ىتح ،ِ بذكلا ُةsنظمُ هsنألِ ةيآلا يف

 .َ قدuسصلا ِنمؤوملاِ ةفسصْ نم sنأل ، ًةقداسصْ مُهُرابخأاَ نوكتْ نأاَ نيملسسملا يف

. ِعََمتجمللوَ كل ٌريخَ كلذ يفف ، اهِلقن  وأا اِهكارسش يفَ عوقولاو ،ِ تاعئاسشلاَ عامسسْ ِبنتجنلف
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:ِ حÓسصإلا ُةsيمهأا

ٌعارسصُ عََقيف ، َنيملسسملاَ نيب ًةنتف  ُةلطابلاُ تاعئاسشلاو ُةبذاكلا ُرابخألاُ ِثْدُحت

، ِِملؤوملا ِفقوملا اذهَ عم َنولماعتيَ فيكَ نيملسسمللُ نuيبت ُةميركلاُ تايآلاِ تءاج اذهلو ،ْ ُمهَنيب

َنيح ِنيدلا يفْ ِمِهناوخإاَ نيبِ فاسصنإلاو ِلدعلاب ِحÓسصإلابَ نينمؤوملا ُرمأاي ىلاعتوَ كَرابتُ هsللاف

ُهنإاف ، ىرُخألاِ ةئفلا ىلعْ تغبو ، اهsدح ٌةئفْ تزواجت اذإاف ، ِْنيتنمؤوم ِْنيتئفَ نيبٌ فÓخُ ثُدحي

. ُرارقتسسلاوُ نمألا َدوسسيو ،ُ لدعلاَ قsقحتي ىsتح، اهُعدرُ بجي

: ٌةsيعامتجاٌ تافآا

ِتاداعلاو ، ِميمذلاِ كولسسلا ِنعْ مُهاهنتف ،َ نينْمؤوملل اَههيجوت ُةميركلاُ ةروسسلاُ عباتتو

، ِءاسضغبلاوِ ةوادعلاِ كارسش يفْ ُمهُِعقوتو ، ِعمتجملا ِدارفأاَ نيب َةموسصخلا ُّدلوت يتلاِ ةئيسسلا

ِنعْ مُهاهنت امك ،ِ ةئيذبلاِ باقلألابْ ُمهيمرو ،ْ ِمهبُ ءازهتسسلاو ِصسانلاَ ِنم ُةيرخtسسلاَ كلذْ ِنمو

امب ِمهركذو ، مِهبويع نعِ ثحبلاوْ ِمِهتاروع ِعtبتتْ نعو ،َ نينمؤوملا ِمِهناوخإابِ ةئيسسلاِ نونظلا

.ْ ِمِهبايغ يفَ نوهَْرَكي

:ِ لُسضافتلا ُسساسَسأا ىوقتلا

ِرسشبلاَ نيبِ ةاواسسملاو ،ِ ةيعامتجلاِ ةلادعلاَ أادبمِ ةروسسلاِ هذه يف ىلاعتوَ كرابتُ هsللا ُرّرقي

ِهsللا ُدابعُ عيمجلاو ،ٍ بارتْ نمُ مدآاو ،َ مدآاْ نم tلكلاف ،ٍ ةغل وأا ،ٍ نول وأا ، ٍصسنجَ نيب ٍزييمت نود

sزعِ هsللا ىوقت sنأاو ، ِصسانلاَ نيبِ فراعتلاُ قيقحت : يه ِصسانجألا ِدtدعتْ نم َةمكحلا sنأاو ، ىلاعت

َهsللا يسضُري يذلا ِحلاسصلا ِلمعلاب لإاٍ دحأا ىلعٍ دحألَ لسضف Óف ،ْ ُمَهنيب ِلُسضافتلا ُرايعم sلجو

. ىلاعت

ِءازهتسسلا ِروسصَ صضعب :َ ِكئÓمزْ ِنمٍ ةعومجمَ عم ْصشقان

،ِ ة˘سسرد˘م˘لا ي˘فِ بÓ˘ط˘لاَ ن˘ي˘بُ ثد˘˘ح˘˘ت ي˘˘ت˘˘لاِ ة˘˘ير˘˘خ˘˘tسسلاو

. اهنمْ ُمكَفقوم اونuيبو

tيئانبلاُ طاسشنلا
: ُيناثلا
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: ِةيتآلاِ ديوجتلا ِماكحأاْ نم اًمكحُ نsمسضتي اvسصنِ ةميركلاِ تايآلا نمْ جرختسسا:ً لsوأا

.ُ لسصتملا tدملا  -  أا

.ُ لسصفنملا tدملا - ب

. ُةلقلقلا - ج

.ِ ةنكاسسلا ِميملاُ ءافخإا - د

.َ ِكئاقدسصأاْ نم ِْنينثا َنيبٌ فÓخُ ثدحي امدنعُ فرسصتتَ فيكْ نuيب: ًايناث

، ِصسـtسسجتلاو ،ِ ةيرخـtسسلاك ِةئـيسسلاِ تاكوـلسسلاَ نم ٍريثكْ نعَ نينمؤوملا ُمÓـسسإلا ىهن : ًاثلاث

 .َ كلذْ نم َةمكِحلاِ صصلختسسا

. اْهنمُ هُديفتسست امْ جتنتسساو (٨ ,٧ ) ِنيتيآلا ىلإاْ عجرا:  اًعبار

وأا،َ ِكتيبِ ةبتكم يف وأا ، ِمtلعتلا ِرداسصم ِزكرم يفِ ةرفاوتملا ِريسسفتلاِ بتكِ دحأا ىلإاْ عجرا : اًسسماخ

 : يليام َيناعمُ هنمْ جرختسساو ،ِ دجسسملاِ ةبتكم يف

﴿                             -                                    -            -                 ﴾ .

؟ كِسسفن يف ةروسصلا كلتُ ثعبت اذامو ؟ِ ةميركلاِ تايآلا يفَ باتغملا ىلاعتُ هللاَ هsبسش مب: اًسسداسس

ملسسملا تافسص : ُةسسماخلاُ ةدحولا

17

ُكtسسمتلاَ كب wيِرحَف !ُ هَئدابمَ لبنأا امو !ُ هَميلاعت َلمجأا امو !َ مÓسسإلاَ مظعأا امف

ُفلآاتلا ُققحتيَ كلذبو ،ِ ةايحلا ِعقاو يف ِميلاعتلا َكلت ُةسسراممو،ِ ئدابملاَ كلتب

. ِعمتجملا ِدارفأاَ نيب ُةبحملا ُدوسستو ،ُ نواعتلاو

ُميوقتلاو ُةطسشنألا
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ُمرتــحي ،ِ كولسسلاَ بّذهم ،ِ ناسسللاَ فيفع اًملسسمْ نُك

ىل˘˘عُ ظ˘˘فا˘˘ح˘˘يو ،ْ م˘ِ̆ه˘˘با˘˘ي˘˘غوْ م˘ِ̆هروـسضح ي˘˘˘ف َصسا˘˘˘ن˘˘˘لا

ِهs̆ل˘لا ِر˘مأل ًلا˘ث˘ت˘ما ، ٍءو˘سسب م˘ُهُر˘˘كذ˘˘ي Ó˘˘ف ،ْ م˘ِ̆هِر˘˘عا˘˘سشم

. ملسو هيلع هللا ىلصِ هuيبنو ىلاعت

ُهsللا :اولاق ؟ ُةبيغلا امَ نوردتأا«:َ لاق ملسو هيلع هللا ىلصِ هsللاَ لوسسر sنأا        َ  ةريره يبأاْ نع

يخأا يفَ ناكْ نإاَ تْيأارأا ليق ،ُ هَركي امب َكاخأاَ كُركذ » : لاق ،ُ ملعأاُ ُهلوسسرو

 (١) .»ُ هsَتهب ْدقفْ ُنكيْ ملْ نإاو ،ُ هتَبتغا ْدقفُ لوقت ام هيفَ ناكْ نإا لاق،ُ لوقأا ام

:ِ ميلعتلا يف tيوبنلا ُبولسسألا

َموهفمُ َهباحسصأاَ مuلعي نأا َدارأا امدنع ملسو هيلع هللا ىلصُ لوسسرلاف ، ِميلعتلا يف sيوبنلاَ بولسسألا ِلsمأات

،ْ ِمهِتاربخِ ةراثتسساِ فدهب ،ً لاؤوسسْ ُمهيلعَ حرط امنإاو ،ً ةرسشابم ىنعملاُ مهيلع ِْقُليْ مل ،ِ ةبيِغلا

ِةsيuمهأا ىلع ٌةللد َكلذ يفو ، ْمهيلإا ىقليسس ام ىلإاْ ِمِههابتنا uدسشو ِريكفتلا ىلعْ ِمهِعيجسشتو

 .ِ ِهتروطخو ِعوسضوملا

:ِ ةبيِغلا ُموهفم

يفُ هركي امبُ هاخأا ِملسسملا ُركذ اهsنأاب َةبيِغلاِ فيرسشلاِ ثيدحلا اذه يف ملسو هيلع هللا ىلصُ لوسسرلاَ فsرع

ٌخأاَ كلَ نوكيْ نأاكَ كلذُ لاثمو .ِ هِلهأا مأاِ هِقلُخ يف مأاِ ِهنيد مأاِ ِهندب يفَ كلذَ ناكأاً ءاوسس ِ،ِهتبيغ

 .ِ هيلعِ بيعلاِ دسصقب . ٌريسصق ٌصصخسشُ هsنأابُ هايإا اًفسصاوَ ِكئÓمزَ عمُ هُركذتف ِةماقلا ُريسصق

.٩٨٥٢ ثيدحلا مقر ، ةبيغلا ميرحت باب ،ملسسم حيحسص : ملسسم مامإلا (١)

 :ْ نَعْ ثحبا

. ِعمتجملا يفِ ةبيِغلاِ ةرهاظل ٍلولح

:ِ فيرششلاِ ثيدحلل tيلامجإلا ىنعملا

َرششع َسسداشسلا ُسسردلا

ٌفيرششٌ ثيدح  ِ ةبيِغلاُ بانتجا

٦١
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:ِ ناتهبلاُ موهفم

 ﴿ : ىلاــعتُ هsللاُ لوـقيَ كلذ يفو ، ِلـطابلا يفُ نوـكيُ ناتـهبلا

ِهذــه  ﴾

،ِ هيف صسيل امبَ ملسسملاَ كاخأا َركذتْ نأا َوهو ، ىََرتْفُملاُ بذكلا َوهَ ناتهبلا sنأاُ نuيبت ُةميركلا ُةيآلا

َصسيل وهو ،ٌ ليخب هsنأاب ِملسسملاَ كيخأاْ نعَ لوقتْ نأاكَ كلذو .ِ هِبايغ يف مأاِ ِهترسضح يفَ كلذَ ناكأاٌ ءاوسس

. ًاناتهب tدَعُيُ كولtسسلا اذهف ،َ كلذك

:ِ ةبيِغلاُ مكح

ِةيوبنلاِ ةنtسسلاو ِميركلاِ نآارقلا يفِ ديدسشلاِ ديعولاَ نم اهيفَ ءاج املِ بونذلا ِرئابكْ ِنم ُةبيِغلا

.ِ ةرsهطملا

 ﴿ :ُ لوقي ىلاعتوُ َهناحبسسُ هsللاف

ْتنsمسضت ُةميركلا ُةيآلا ِهذهف                                     . ﴾

ِِهنوكَ لاح ِخألا ِمحل ِلَْكأاب َةبيِغلاَ هsبسش ىلاعتُ هsللاف ، اهل اًعيظف ًاهيبسشتو ،ِ ةبيِغلا نع ًاحيرسص ًايهن

 .ٌ مارح َةبيِغلا sنأابُ مهُفيَ كلذبو ، ًاتيمو اvيحُ ُهلكأا ٌروظحمِ ناسسنإلاَ محل sنأاٌ مولعمو ، ًاتيم

.٥٧٨٤ ثيدحلا مقر ، ةبيغلا باب ، بدألا باتك ،دواد يبأا ننسس: دواد وبأا (١)

.٢١ ةيآلا :تارجحلا ةروسس

.٨٥ ةيآلا :بازحألا ةروسس

: tيئانبلاُ طاسشنلا
َنيبَ قرفلاَ ِكئÓمز نمٍ ةعومجمَ عمْ صصلختسسا

. اُمهنم xلكل ٍلاثم ِءاطعإاَ عمِ ناتهبلاوِ ةبيِغلا

ٌةأارما اهsنأا َةيفسص نمَ ُكبْسسَح : ملسو هيلع هللا ىلص uيبنللُ تلق :        ُةسشئاعُ ةديسسلاُ لوقتِ ةيوبنلاِ ةنtسسلا يفو

يفو ، هتريغوُ هْتدسسفأل يأا(١)»ُ ْهَتجزمل ِرحبلا ِءامبْ َتجُِزم ول ًةملكِ تلق دقل« :َ لاقف ،ٌ ةريسصق

. اِهْحبُقوِ ةبيِغلاِ ةعاسشبلٌ نايب اذه
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:ِ عمتجملاو ِدرفلا ىلعِ َةْبيِغلا ُرثأا

ُهُدعوتيو ، ىلاعتُ هsللاُ ُهسضغبيَ نيرخآلاَ مامأا اهبُ ثدحتيو ،َ نيملسسملاَ بويعُ عsبتتي يذلا sنإا

، ِعمتجملا يفٍ ةعيسضوٍ ةلزنم اذُ نوكيُ هنأا امك ،ِ ةرخآلا يفِ هتبقاعمو ، ايندلا يفِ هرمأا ِحسضفب

.ِ ِهتبحسص يفَ نوبغري لو ،ُ هَعمَ نوسسلجي لو ، ُصسانلاُ هtبحي ل

، ًاسضعبْ ِمهِسضعبِ صضغب ىلإاَ كلذ ىsدأا ، ِصسانلا َنيب اًعئاسش اًكولسس ُةبيِغلاِ تحبسصأا اذإاو

ْ،ُمَهنيبُ ءاسضغبلاوُ ةوادعلا ُرسشتنتو ،ِ ةفُلألاوِ ةبحملا ُرسصاوأاُ ككفتتف ،ْ ُمَهنيب اميفِ ةقuثلاِ بايغو

 .اًفيعسض اًقsزَُمم اًعمتجم ُريسصيف

ُحْسُصنو ، اهِسسلاجم يف ِصسولجلاَ ِنم ُرذحلاو ، اُهبانتجاَ بِجُو ، ًَةَحبقتسسم ُةبيِغلاِتناك اsملو

 .ِ ةميمذلاِ ةفسصلاِ هذه نعِ دعبلابَ ِكناوخإا

 : هلَ كِرايتخاَ ببسسْ لuلع مث ، يلي اممَ كَهاجتاُ بِسساني يذلاَ كولtسسلا رتخا :ً لsوأا

. ِصسانلاِ دحأاِ بايتغا يف ِهئاقدسصأا عمَ كراسش -

. ِصسانلاِ بايتغا يفُ ُهباحسصأا أادب اًسسلجم َرداغ -

. مهكراسشي ملف ِصسانلا َدحأاَ نُوباتغي ُمهَعِمسسفِ ِهئاقدسصأا عم َصسلج  -

 . ِصسانلاِ دحأاِ بايتغا يف اوأادب امدنعِ هِئاقدسصأل ًةحيِسصن َ مsدق  -

.ِ ةبيِغلاَ موهفمْ فuرع : ًايناث

. ِعمتجملاو ِدرفلا ىلعِ ةبيِغلا َرثأاْ حuسضو: ًاثلاث

ْنَع رuفكُيَ فيكَ كلأاسسَو اًملسسمَ باتغافُ هلزتسساَ ناطيsسشلا sنأاَ كربُْخيَ كُقيدسصَ كءاج َْول: اًعبار

؟ُ َهل لوقت اذامف ،ِ ِهَتبيغ

ِةبيِغلا ِنع xيسسردم xيعاذإا ٍجمانرب ِلمع يف uفسصلا يفَ ِكئÓمزْ نِمٍ ةعومجمَ عمْ كرتسشا : اًسسماخ

. اْهنم ِمÓسسإلاِ فقومو

ُميوقتلاو ُةطسشنألا

 67-84 sch bk 20 txt fin mz:71-88.qxp  4/27/14  1:14 PM  Page 74



ِةلماعمَ نسسحِ ةودنلاُ عوسضوم ناكو ، ِمÓسسإلا ِءاملع ُدحأا اهيفَ فيسُضتْسساٍ ةَزَْفَلُتمٍ ةودن يف

. يلاتلا ُراوحلا اهيف َراد ،َ نيرخآلا

أادبمْ ِنم اًقÓطنا ، ِخيسشلا َةليسضف: ِجمانربلاُ مّدقم
ِ
؟َ كلذ ينَْعي اذامف ، (ُةلماعملاُ نيدلا) 

ًلوقِ هِريغَ عم ِملسسملا ُِلماعت ِنْسُسح يف ىsلجتي uيمÓسسإلا ِنيدلا يف ٌصساسسأاٌ أادبم اذه نإا:ُ خيسشلا

 .ً Óمعو

يفِ ةلماعملاُ نسسحُ نوكيَ فيك -ْ ُمَكتليسضف - انل ُمْتنsيبّ Óه ،ْ ُمكلُ هsللا َركسش: ِجمانربلاُ مّدقم

؟ ِلوقلا

ىلاعتوُ هَناحبسسُ هsللاف ، ِنَسسحلا ِلوقلابَ نيرخآلاَ بطاخي نأا ٌرومأامَ ملسسملا نإا ،ْ معن:ُ خيسشلا

ِهِلماعت يف ِملسسملا ىلع sنأا ينعي اذهو ﴾                                    ﴿ :ُ لوقي

، ىنسُسحلاب َصسانلاَ ظعيْ نأاو ، َةبيطلاِ تاملكلاو ، َةنسسحلاَ ظافلألا َراتخيْ نأاَ نيرخآلاَ عم

 ﴿ :ىلاعتُ هsللاُ لوقيَ كلذ يفو ،ُ نسسحأا يه يتلابْ ُمَهلداجيو

﴾ 

ِةلماعملاَ نسسح sنأا ِصسانلا ُصضعبُ نظي : ِخيسشلا َةليسضف ، اًريخُ هsللاْ مُكازج: ِجمانربلاُ مّدقم

 ؟ْ مهلْ ُمُكهيجوت امف ، طقف ِلوقلا ىلع ُرسصتقي

ِ،ةسشاسشبلاكَ ةراسشإلاَ كلذكُ لمسشي امنإاو ، ِلوقلا ىلع اًروسصقم َصسيلِ ةلماعملاَ نسسح نإا:ُ خيسشلا

. ِصسانلاَ نيبِ ةبحملاوِ ةفلألا ِصسرغ يف ٍريبك ٍرثأاْ نم اُمهل اِمل ،َ نيرخآلاِ هوجو يفِ ةماسستبلاو

ُلوقي ، ِفورعملا ِبورسضْ ِنم ًابرسض ٍصشوسشبٍ هجوبَ نيرخآÓل ِملسسملا َةلباقمَ لعج ملسو هيلع هللا ىلص tيبنلاو

ٍهجوبُ َهناوخإا ىقلي يذلاُ ملسسملاف .(١)»ٌةقدسصَ كلَ كيخأاِ هجو يفَ كُمسسبت«  :ملسو هيلع هللا ىلص tيبنلا

.ْ مُهعمِ ةبحملاوِ ةدوملا ىرُع ُدuطويِ هِسسفنِ تقولا يفو ، ىلاعتِ هsللاَ ِنم َرجألاُ لاني ، ٍصشوسشب
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.٦٥٩١ ثيدحلا مقر ، فورعملا عئانسص يف ءاج ام باب ، ننسسلا  : يذمرتلا مامإلا (١)

 .٣٨ ةيآلا : ةرقبلا ةروسس

.٥٢١ ةيآلا : لحنلا ةروسس

.ِ تاقÓعلل ٌديـطوتو ،ِ بوـلقـللٌ فـيـلأات َكلذ يفـف

َرششعَ عباشسلا ُسسردلا

ِ ةلماعملاُ نْسُسح

٧١
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  ِلــــماعت ىـــلع ِةلماعملاُ نـسسح ُرسصتقي له ، ِخيسشلا َةلـيسضف:ِ تادهاسشملا ىدحإا

 ؟ٍ صضعب َعمْ ِمِهسضعبَ نيملسسملا

َِنمَ كلذكُ نوكي امنإاو ،ٍ صضعبلْ ِمِهسضعبَ نيملسسملاَ نيب اًروسصحم َصسيلِ ةلماعملاَ نسسح نإا:ُ خيسشلا

ِةواد˘ع˘لا˘ب َنور˘ها˘جُ̆ي ل ِءلؤوـهَ ماد ا˘مِ بو˘عـسشلاو ِصسا˘ن˘˘جألا uل˘˘كْ ن˘ِ̆مْ م˘ِ̆هِر˘˘ي˘˘غ ع˘˘مَ ن˘˘ي˘˘مـل˘˘سسم˘˘لا

،ْ ِمِهقارعأا نع ِرظsنلاِ فرسصب ،ٍ ةدحاو ٍصسفنْ ِنم ىلاعتُ هsللاْ ُمهَقلخ دق اًعيمج ُصسانلاف ،َ نيملسسملل

 . ْ ِمِهناولأاو ،ْ ِمهِتادقتعمو

ريغِ ةلماعم ِنسسح ىلإاَ نيملسسملا ِمÓسسإلاِ ةوعد نم ُةمكحلا ام ،ُ خيسشلا اهtيأا: ىرخأاٌ ةدهاسشم

 ؟َ نيملسسملا

ِةلدابتملاِ ةقثلا ِصسرغِ فدهب ،َ نيرخآلاَ عم ِنسسحلا ِلماعتلا يف ُردابيَ مÓسسإلا sنإا ،ْ معن:ُ خيسشلا

َنونكمتيَ كلذبو ،َ ةداعسسلاْ مهل ُققحي امبْ ِمهِريسصبتو ،ْ ُمَهنيبِ ةفلألا ىرُع ِقيثوتو ، ِصسانلا نيب

.ُ مÓسسلاوُ لدعلا هُدوسسيٍ فلآاتم ٍعمتجم ِداجيإا نم

ُهل ِمÓسسإلاُ هيجوت امف ،َ نيرخآلاَ ِنمً ءادتعاُ ملسسملاُ هِجاوي دق ، ِخيسشلا َةليسضف: ٌةثلاثٌ ةدهاسشم

؟ِ فقاوملاِ هذه ِلثم يف

ُحيبيو ،ِ هِروسصوِ هِلاكسشأا uلك يفَ ملtظلاُ صضفري َمÓسسإلا sنإاِ ةقيقحلا يف ،ٌ هيجوٌ لاؤوسس:ُ خيسشلا

ِصسوفن نمِ ةيناودعلاِ ةعزنلاِ ةلازإا ىلإا ىعسسيِ تقولا ِصسفن يف َوهو ، ِءادتعلاو ِملظلاَ عفد

﴿ : ىلاعت لوقي ،ِ ةلـماعملا  ِنسسح ىلإا مههـّجويف ،َ نيرخآلا

﴾

 . اًقيدسص tودعلا ُريسصيف ،ٍ ةبحم ىلإاِ ةوادعلا ِلّوحت يف ٌريبك ٌرثأاَ كلذ يفف

uيبنلاِ ةريسس نم ٍلاثم َركذْ ُمِكتليسضف نمُ بلطي uينورتكلإلاِ ديربلا َربعٌ كراسشم: ِجمانربلاُ مّدقم

.َ نيرخآÓلِ ِهتلماعم ِنسسح ىلع ملسو هيلع هللا ىلص

ىذألا ُهلُ عسضيٌ كِرْسُشم ٌراجُ هلَ ناك ْدقف ،َ كلذ يفَ َلثملاَ عورأا  ملسو هيلع هللا ىلصُ لوسسرلا انلُ برسضي:ُ خيسشلا

ُهُدجيَ ناك ام ْدجي ْملوَ جرخ ٍمويَ تاذو ، هاذأا ىلع ٌرباسص  ملسو هيلع هللا ىلص ُ لوسسرلاو ، ٍحابسص sلكِ هرادَ مامأا

ِلوسسرلاَ عينسصُ كِرْسشُملا ىأار املو ،ِ ِهترايزل  ملسو هيلع هللا ىلص َ بهذف ،ٌ صضيرمُ هsنأاب َِربُْخأافُ هنعَ لأاسسف ،ً ىذأاْ ِنم

 . ِمÓسسإلا يفَ لخد  ملسو هيلع هللا ىلص

.٤٣ ةيآلا ،تلسصف ةروسس
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ِنْسُسحبَ نيملسسملاَ لّمجي نأا ىلاعتَ هsللاُ لأاسسنو ، ِخيسشلا َةليسضفْ مكلُ هsللا َركسش: ِجمانربلاُ مّدقم

tمعيو ، ُةفلألا َدوسست ىتح ،َ نيرخآلاَ عم ِنسسحلا ِلماعتلا يفً ةودقْ ُمَهلعجيْ نأاو ،ِ قÓخألا

. ِصسانلاَ نيب ُريخلا

يف يسشَْمتَ تنك اذإا ) ِليلعتلا عمَ كِِفقوم نع ُرuبعي يذلا ِليدبلا ِزمرَ لوحً ةرئادْ عسض:ً لsوأا

 . (َ كنم ُرخسسي ِدلوألا َدحأاَ تعمسسف ، ِقيرطلا

. ِلثملابِ هيلع tدرأا - أا

. ِهب tمتهأا ل - ب

.ُ هنعُ حفسصأا - ج

 .ِ ْهيدلاو ىلإاِ هيكتسشأا - د

. َنيرخآلاَ عمِ ةقÓَعلا يفِ ةلماعملا ِنسسح ِروسصْ ِنم ِنيتروسصْ نuيب: ًايناث

ُءيسسي َرخآاو ، ٍنسسح ٍُقلُخب َصسانلاُ لماعيٍ صصخسشَ نيب ُرثألاُ ثيحْ ِنمْ نراق: ًاثلاث

. ُمَهتلماعم

. ىنسُسحلابْ ِمهِريغِ ةلماعم ىلإاَ نيملسسملا ِمÓسسإلاَ ةوعدْ لuلع: اًعبار

ِةلماعم ىلإاِ ِهتوعدَ نيبو ، ِءادتعلاو ِملظلاَ عفد ِمÓسسإلاِ ةحابإاَ نيبُ قفوتَ فيك: اًسسماخ

 ؟ ىنسُسحلابَ نيرخآلا

ُميوقتلاو ُةطسشنألا
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ُهل ىنمتي ، ِملسسملاِ هيخأل wبحمَ ملسسملا نإا

َُهل وعديو ،ِ ِهتايح يفَ حاجنلاوَ قيفوتلا ًامود

ُهsللاُ هاتآا ام ىلعُ هُدسسحي لو ،ِ ِهقزر يفِ ةكربلاب

.ِ هِلسضفْ ِنم ىلاعت

 :ِ دشسحلا tمذ

ِهريغلَ ءاقsسشلا ىsنمتي امَدنع َدِسساحلا sنأل ؛ُ هَسشيعِ ناسسنإلا ىلع ُدuكني ، ٌحيبقٌ ميمذٌ ءاد ُدسسحلا

ْنأاْ نمً لدب وهف ،ُ هَسسفن يقسُشي ِرمألاِ ةقيقح يف َوه امنإا ،ُ هنعِ ةمعuنلا ِلاوزبِ هيلع وعدي نيح

ٍ،ملأاوٍ ةرسسحوٍ باذعو ٍءاقسش يف صشيعيُ هُدجن ٍريخ نمُ هُريغ يتُوأا اsمم ِرورسسلاو ِحرفلاب َرعسشْي

  ﴿: ىلاـــعتُ هsللاُ لوقي

َوهف اذل ،ِ ِهتياغ ِقيقحت نع َزجعلا َرعسشتسساو ،ِ هِسسفن يف َةقثلا َدقفٌ ناسسنإا َدسساحلا نإا

َنيدسساحلا َدسسحَ لباقُي نأا ِملسسملاب ىرحأا امف ، ٍملأاْ ِنمِ هيقÓُي امم َةقفsسشلاو ،َ ءاثuرلا tقحتسسي

انبرِ هب انُرْمأاي ام اذهو ،ْ ُمهَسسفنأا لإا ّرسضي ل يذلاْ ِمِهدسسح ىلعْ ِمِهتذخاؤوم ِمدعو ،ْ ُمهنع ِوفعلاب

 ﴿ :ِ ِهلوق يف ىلاَعتوُ َهناحبسس

:ِ دشساحلاَ نم ِملشسملاُ فقوم

﴾ .

 : يتآلاِ فقوملا يفَ كَروُعسش ْ فِسص

ِهتمهاسسُمِل اًرظنَ كل ٍليمزُ ميركت sمت

 .ِ ةسسردملاِ ةطسشنأا يف

ُطاسشنلا

؟ كيأار يفُ هَريغ ُدسسحيَ ناسسنإلاُ لعجت يتلاُ بابسسألا ام -:ُ لsَوألا tيئانبلا

﴾  .

.٩٠١ ةيآلا ،ةرقبلا ةروسس

َرششعَ نماثلا ُسسردلا

ِدسسحلاُ باِنْتجا
٨١

.٢٣ةيآلا ، ءاسسنلا ةروسس
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:ُ لوقيُ ثيح ،َ نيدـسساحلا uرـسشْ نمِ هبِ ةذاعـتسسلاب ىلاعتوَ كرابتُ هsللا انُرْمأاي َرخآا ٍعسضوم يفو

﴿                                    ﴾ .

ُهاتآا امب ُةعانقلا : اهنم ، ِصضرملا اذه نمِ صصtلختلا يف َدسساحلاُ نيعتٌ ةددعتمُ لئاسسوَ كانهو

ًةمعن ُرفوأاو ، اvظحُ هنم ُدعسسأا وهْ نمبِ هلاـحِ ةنراقم ِمدعو ،ِ ةايحلاِ هذه يف ٍريخ نم ىلاعتُ هsللا

ىلاعتِ هsللاَ لسضفَ كرديل ؛ ِريخلاو ِلسضفلا يفُ هنود َوهْ نَم ىلإا َرظني نأاِ هيلع امنإاو ، اًريخو

 : ملسو هيلع هللا ىلصُ ميركلا انtيبنُ لوقي اذه يفو ،ِ هيلعُ َهتمعنو

ّلسضُفْ نsِممُ ْهنم َلفسسأا َوهْ َنم ىلإا ْرظنيلف ، ُِقلُخلاو ِلاملا يفِ هيلعَ لsسضفْ َنم ىلإاْ مُكُدحأا َرظن اذإا«

(١) »ِ هيلع

.٣٦٩٢ :  ثيدحلا مقر ، قئاقرلاو دهزلا باتك ،ملسسم حيحسص :  ملسسم مامإلا (١)
. فtرسصتب ،٩٣٢ صص ، م٨٨٩١ ةنسس ، - يمÓسسإلا نيدلا حور -  هرابط حاتفلادبع فيفع ¯
.٤٠٢صص ،١ج ، يراخبلا حيحسص حرسش يرابلا حتف ، ينÓقسسعلا دمحأا مامإلا (٢)

، َنيدسساحلا ِنع ِوفعلاب ىلاَعتِ هsللا ِرمأاَ نيبُ قuفوتَ فيك

؟ْ ِمهuرسشْ ِنم هبِ ةذاعتسسلابُ َهناحبسسِ هِرمأا نيبو

tيئانبلاُ طاسشنلا
: ُيناثلا

ْرsبدتوْ أارقا

» ؟َ تْكّربَ كبجُعي امَ تْيأار اذإا Ósه « : َةعيبر ِنب ِرماعل ملسو هيلع هللا ىلص tيبنلاَ لاق

. هsللا ءآاسش ام ، هsللا كرابت : لوقي يأا(٢)

٥ ةيآلا،قلفلا  ةروسس

ملسسملا تافسص : ُةسسماخلاُ ةدحولا
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ملسسملا تافسص : ُةسسماخلاُ ةدحولا

08

 . َدسسحلا ِ فuرع: ً لsوأا

 . (ُ هَسسفن لإا tرسضي ل ُدسساحلا)  :ِ ةيتآلاِ ةرابعلا ىنعمْ نuيب: ًايناث

 . ِملسسملا ِصسفن يفِ ةمعنلابُ لuسضفتملا َوه ىلاعتَ هsللا sنأابِ ناميإلا َرثأاْ حuسضو : ًاثلاث

   َ.ِكقtوفتِ ببسسبَ ِكتسسارد يفَ كَدسسح ْدق ام ًاسصخسش sنأاب ُرعسَشتَ نيحُ فsرسصتتَ فيك : اًعبار

.َ نيرخآلاِ دسسح ىلإاِ ناسسنإلاَ ءوجلْ لuلع : اًسسماخ

 :ِ ةيتآلاِ تافtرسصتلا يف sيعرسشلاَ مكحلا ِدuدح: اًسسداسس

. ِملسسملا ِنع ِلاملاِ ةمعن ِلاوز ينمت  - أا

 .َ نيرخآلا َدنع ام ِلثم ىلع ِلوسصحلا يفِ ةسسفانملا - ب

 . ِهيلإاَ نيرخآلاِ ةمعنَ لاقتناِ ناسسنإلا uبح  - ج

ُميوقتلاو ُةطسشنألا
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ملسسملا تافسص : ُةسسماخلاُ ةدحولا

18

ْنأاُ بsنجتي َوهف ،ِ ِهلاعفأاوِ هلاوقأا يف ىنْسُسحلابَ نيرخآلاِ ةلماعم ىلع اًمئادُ ملسسملا ُصصرحي

ِرمألً لاثتما ،ْ ِمهِرَسُسأا وأا ،ْ ِمهِركف وأا ،ْ ِمِهلامعأا وأا ،ْ ِمهُِقلُخْ ِنم َرخسسيْ نأا وأا ، ٍحيبقبُ َهناوخإا َركذي

   . ملسو هيلع هللا ىلصِ ِهلوسسر ِرمأاو ىلاعتِ هsللا

ِريهسشتلا ِدسصقب ،ٍ ةناهتسساو ٍراقتحاَ ةرظنَ نيرخآلا ىلإاُ ناسسنإلا َرظنيْ نأا ينعت ُةيرخtسسلا

َيهف ،ِرtبكتلاوِ ْبجُعلابٍ ةسضيرم ٍصسفن نمّ لإاُ ثعبنت ل ُةيرخtسسلاو .ْ ِمهِرْدَقْ ِنم ِلازنإلاو ،ْ ِمهب

امك كلذو ،ِ ةسضيرملا اِهقامعأا يفِ ةلغلغتملاِ ةيقوفلاب ِروعسشلا ِعفادب اهِلوح ْ َنم  ِءاذيإا ىلعُ لمعت

ِ،نلذخلاوِ ةَراسسخلابَ ءابف ،ُ ْهنم ٌريخ انأا :ً Óئاقُ هنم َرخسسوُ مÓسسلاِ هيلعَ مدآاب ُصسيلبإاَ ناهتسسا

 .ٍ ةريثكٍ تافسصبُ هَزsيموَ مدآاَ مsرك ىلاَعتَ هsللا نأاَ كرْدألَ مدآاِ تافسص يف َرظنلاَ نعمأاُ هsنأا ولو

َ:كلذْ ِنمو ،ِ هِسسفن يفٍ ةئيندٍ فادهأاَ قيقحتَ نيرخآلابِ ِهتيرخسسْ نمُ فدهي َرِخاsسسلا sنأا امك

يف ًةبغر وأا ، اهب ِذخألا وأا اهِريدقتْ نع َصسانلا sدسصيل ؛ ِلطابلابْ ِمِهلامعأاوْ ِمهِراكفأا ُةمواقم

 .َ نيرخآلا ِملآاِ باسسح ىلعِ كحسضلاوِ ةيلسستلا

 :  اْهنم ،ٍ ةsدع ٍرومأا يف َنيرخآلاَ ِنم ِصسانلاُ صضعب ُرخسسي ْدق
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وأا ِجرعلاك ،ٍ تاءÓتبابِ هِدابعَ صضعب يلتبي sلجو sزعُ هsللاف: 

امsنإاُ هنإاف ، ِرومألا ِهذه نم ٍءيسش يفِ ناسسنإلاِ هيخأاْ نمُ ناسسنإلا ُرخسسيَ نيحو ، ِرَوعلا وأا ، ىمعلا

َرِخاsسسلا اذه ىلتبا sلجو sزعَ هsللا sنأا ولو ،ُ هَرييغت وأاُ هليدعتِ هب ىلتبملاُ كلمي ل ٍرمأاْ نم ُرخسسي

 . اًئيسشِ هسسفنْ نع َعفديْ نأاَ عاطتسسا املَ كلذْ نم ٍءيسشب

: اهُعفاودو ُةيرخtشسلا

؟ ُةيرخtشسلاُ نوكتَ ميف

َرششعَ عشساتلا ُسسردلا

ِةيرخtسسلاُ بانتجا
٩١
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.٤٣ ةيآلا

ملسسملا تافسص : ُةسسماخلاُ ةدحولا
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ِهِليمز نم tيكذلا ُصصخسشلا َرخسسيْ نأاكَ كلذو : 

ُةمكح اْهتسضتقا ًةميظع ًةقيقحَ لهاجت ِرخاsسسلا اذهُ لثمو ،ً ءاكذُ هنم tلقأا وه يذلا

 .ِ تاناكمإلاو ، ِتاردقلا يفَ نيتوافتم ِصسانلا ِلعجْ ِنم ىلاعتِ هsللا

Gdù°

t
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 GdªÉ∫p :ينغلا ُرخسسي دقt للاُ هاتآا يذلاsَنمِ قزرلاو ِلاملا يف ًةعسس ىلاعتُ ه

ِفهكلاِ ةروسس يف انيلع ىلاعتوَ كرابتُ هsللا tصصقيَ كلذ يفو ،ً ءارثُ َهنود َوهْ نمم وأا ، ِريقفلا

ِفانسصأاْ نم اهيفَ نيتاسسبو ، ِْنيتريبك ِْنيتنج امُهدحأا ىلاعتُ هsللا ىتآا ِنيذللا ِنيلجرلا َةسصق

اًدلووً لامَ كنم ُرثكأا انأاُ هل لاقو ،ُ َهَتلزنم َرقتحاو ، ِرخآلا ىلع ِءارثلاُ بحاسص َرخافتف ، ِرامuثلا

، ﴾                                                                                              ﴿ : ىلاعتُ هsللا ُلوقي ، اًزعو

ُبجاولاَ ناكو ، َةمعuنلا َكلتُ َهمَرحْ نأاب ىلاعتُ هsللاُ َهبقاعف ،ِ هيلع ىلاعتِ هsللا َةمعن ْركذتي ْملو

      . َصسانلا اهب َرقتحيل اهsلغتسسي لو ،اهيلع ىلاعتَ هsللا َركسشيْ نأاِ هيلع

َدنع اًسصوسصخو ،ُ ْهنع ُدعبلاو ،ُ ُهبtنجت ُ بجيِ ةيلهاجلا ِءاودأاْ نمٌ ءاد َةيرخtسسلا نإا

ىرُعَ كuكُفتْ نأا اِهْنأاسشْ ِنمَو ،َ نيقفانملاو ِرافكلاِ تامسسْ ِنم َِيهو ،ِ ةموسصخلاوِ َةنحاسشُملا

،ُ َهناحبسسِ ِهناوسضرْ ِنمٌ ةدعبمو ، sلجو sزعِ هsللا ِرمأل ٌةحيرسص ٌةفلاخم اهنأا يفكيو، ِعمتجملا

َكلذلو ،ِ هبِ باذعلا ِلولح ِبابسسأاْ ِنمَو ، اِهبحاسصل ٍمؤوسش ُريذن يهو ،ِ ِهبر َركذَ ناسسنإلا يسسنت

 ﴿ :ِ ِهلوق يف اهنع ىلاعتُ هsللا ىهن

﴾  . 

ِقلاخلا ىلع ٍصضارتعاْ ِنم اِهنومسضم يفُ لمحت امو ، اهِْحبُِقل اًرظن ؛ِ ةيرخtسسلاَ بtنجتَ كيلعف

. ِعمتجملا يفٍ ةئيسس ٍراثآاْ ِنم اهنعُ ُجتني امو ، ىلاعتوُ َهناحبسس

:ِ ةيرخtشسلاُ مكح

.١١ ةيآلا ،تارجحلا ةروسس

ِلعجْ نم َةمكحلاَ ِكئÓمزْ نمٍ ةعومجمَ عمْ صصلختسسا

.ِ تاقاطلاوِ تاردقلا يفَ نيتوافتم َصسانلا ىلاعتِ هsللا :  tيئانبلاُ طاسشنلا
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 . َةيرخtسسلاِ فuرع: ً لsوأا

 .ْ ِمهِريغْ ِنمَ نورخسسي ِصسانلاَ صضعبُ لعجت يتلاَ عفاودلا ِحuسضو: ًايناث

. َرخآاْ ِنم ُرخسسيَ كلً Óيمزُ عمسستَ نيحُ فرسصتتَ فيكْ نuيب: ًاثلاث

: ىلاعتِ هsللا ِلوق يفَ نيرخآلاَ ِنم ِ ةيرخtسسلاِ ةمرح ىلعَ لادلا َدهاسشلاَ عسضوم ْدuدح: اًعبار

﴿                                                                                             ﴾ .         

ًامuدقمو ، ِعمتجملاو ِدرفلا يف اهَراثآا هيف ًانuيبمِ ةيرخtسسلا ِنع اًعوسضومْ بتكا: اًسسماخ

 .َ نيرخآلاَ ِنمِ ةيرخtسسلاِ بtنجت ىلع اهيف مهtثحتَ ِكئÓمزل ِحئاسصنلاَ صضعب

.٠٤١٣ :ثيدحلا مقر ، ِءÓبلا ِلهأا ىلإا َرظن اذإا لجرلا هب وعدي ام باب ،ةجام نبا ننسس، ةجام نبا  (١)

.١١ ةيآلا ، تارجحلا ةروسس

 ْرsبدتوْ أارقا

نأا ٍءيسشب sلجو sزعُ هsللاُ هÓتبا اًدحأا ىقليَ نيحَ ملسسملا ملسو هيلع هللا ىلصُ ميركلا tيبنلا َرمأا

.(١)» ِهبَ كÓتبا اsمم ينافاع يذلاِ هsلل ُدمحلا«  :ِ هuرِسس يف َلوقي

ُميوقتلاو ُةطسشنألا

ملسسملا تافسص : ُةسسماخلاُ ةدحولا

38
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uيمÓسسإلا ِعمتجملاُ ميظنت

ُةيميلعتلاُ فادهألا

 ْ:نأا ِبلاطلاَ ِنمُ عsقَوُتي
. ِرسشحلاِ ةروسسْ ِنم (٠١ -٧ )ْ ِنمِ تايآلاَ َمهَْفي-١

 .ُ هَظفحيو ِملسسملا وخأاُ ملسسملا ُهعوسضومو ،َ فيرسشلاَ ثيدحلاَ َمهَْفي-٢

 . ِلاملا َزنكو ،َ لاملاو ،َ ةاخاؤوملا : َةيلاتلاَ ميهافملاَ فuرعي-٣

. uيعامتجلا ِلفاكتلا َروسصَ فsرعتي-٤

  . ِعمتجملاو ِدرفلا ىلع يخآاتلا َةيمهأاَ نuيبي-٥

 . ِراسصنألاوَ نيرجاهملاَ نيبِ ةوخألا َةيمهأاَ كردي-٦

. ِملسسملا ِنع ِملظلا ِعفرَ ةرورسضَ جتنتسسي-٧

.َ نيملسسملاِ ِهناوخإا uُبح يفْ مهب يدتقيو َةباحsسصلا sبُحي-٨

. يخآاتلل ِملسسملا َةجاح َرuدقي-٩

.ِ ةيلاملاِ تÓماعملا يف ِمÓسسإلاَ ماكحأاَ قبطي-٠١

. (٠١-٧)ُ تايآلا ،ِرسشحلاُ ةروسس -١

. ِملسسملا وخأاُ ملسسملا -٢

. ِراسصنألاوَ نيرجاهملاَ نيبُ ةاخاؤوملا -٣

. مهِريغبَ نيملسسملاِ ةقÓعُ ميظنت -٤

. ِمÓسسإلا يف ِلاملاُ ميظنت -٥
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:ِ تاملكلا يناعم

uيمÓسسإلاِ عمتجملاُ ميظنت : ُةسسداسسلاُ ةدحولا
68

امهمِ هِدارفأا َنيبِ نواعتلاوِ ةبحملا ىلع ِمئاقلا ِلُفاكتلا ِسساسسأا ىلعَ عمتجملاُ مÓسسإلا ينبي

.ْ ُمُهناطوأاوْ ُمُهتاغلْ تفلتخا

﴿

﴾

َنورششعلا ُسسردلا

ٌ مهفو ةوÓت(٠١-٧ )ُتايآلا،ِرسشحلاُ ةروسس

٠٢

: ىلاعتُ هsللاَ لاق

ِ.لاومألاَ ِنم رsيسص       :

.ً لوادتم       :
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. َسصرحوَ لخب       :

. اًدَسَسحو ًاسضُغب       :

:tيعامتجلاُ لفاكتلا

:ٌةبجاوملسو هيلع هللا ىلصِ لوسسرلا ُةعاط

:ِراسصنألاو َنيرجاهملا َنيبُ ةsوخألا

َيهو ، ِمÓسسإلا يف uيعامتجلا ِلُفاكتلا ِروسصْ ِنمً ةروسص ىلوألا ُةميركلاُ تايآلاِ تنsمسضت

ِحلاسصم ىلعِ ةيمÓسسإلا ِةلودلا ىلإا ُريسصت يتلا ِلاومألا ِعيزوتب ملسو هيلع هللا ىلصُ َهلوسسر ىلاعتِ هsللا ُرمأا

.َ نيملسسملا

ىهن امِ بانتجاو ،ِ هب َرمأا ام ِلِْعف يف ملسو هيلع هللا ىلص uيبنلاِ ةعاطَ بوجو ُةميركلاُ تايآلاُ نuيبت

ملسو هيلع هللا ىلص uيبنلاِ ةعاط يف sنأاو ، ٍداسسفو xرسش uلك نع ىهنيو ، ٍحÓسصو ٍريخ uلكب ُرمأايُ هنإاف ،ُ هنع

.ِ ديدsسشلا ىلاعتِ هsللاِ باذعل َسضtرعتلاِ ِهتفلاخم يفو ، sلجوsزعِ هsللا ىوقت

، ِراسصنألاوَ نيرجاهملاَ نيبْ تطبر يتلا ِةميمحلاِ ةوخألا َرسصاوأا ُةميركلاُ تايآلاُ نuيُبت

يناعمْ ِنم ًةقرسشم اًروسصْ تتآاف ، ىلاعتِ هللاب tيوقلاُ ناميإلا اهَروذجَ قsمع يتلاُ ةsوُخألاِ هذه

ِرخآÓلِ قداسصلا uبُحلاَ ِنم ِنيقيرفلاَ ِنم wلكِ هبَ فسصsتا ام يفْ تلsثمت يتلاِ ةيمÓسسإلاِ ةوخألا

 . sلجو sزعِ هsللاَ نم اسضuرلاوِ ةرفغملابُ هل ِءاعدلاوِ هسسفن ىلعِ هراثيإاو

ِةميركلاِ تايآلل tيلامجإلا ىنعملا

ًةعاط ُهبَسْسحتُ هنعَ تيهتنا اًرمأا وأاِ هبَ تمقً Óمع ركذا

. ملسو هيلع هللا ىلص uيبنلل

:ِراسصنألاوَ نيرجاهملا ىلع ىلاعتِ هsللاُ ءانث

َِنم ُمهْنم wلكِ هبَ فسصsتا اِمل ؛ ِراسصنألاوَ نيرجاهملا نم xلك ىلع ُةميركلاُ تايآلا ينثت

ِْنمو ،ٍ ناكموٍ نامز uلك يفَ ةربعلاو َسسردلاَ نوملسسملا اهنم َذخأايْ نأِابِ ةيقيقحلاِ تافسصلا

:ِ تافسصلاِ هذه

 tيئانبلاُ طاسشنلا
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 . مهِتاكلتممو مِهلاومأاب ِمهنيد ىلع ِظافحلا ِليبسس يف ُةيحسضsتلا -١

.ِ ِهناوسضرو ىلاعتِ هsللا ِلسضفُ ءاغتبا-٢

،ِ هيهاونْ نَع ِءاهتنلاوِ هِرماوأا ِقيبطتب ِلاملاو ِسسفsنلاب ىلاعتِ هsللا ِنيدُ ةرسصن-٣

 .ُ ْهنعْ مُهاهن اsمع ِءاهتنلاوِ هبْ مُهَرمأا ام ِعابتاب ملسو هيلع هللا ىلص uيبنلل مِهترسصنو

 . ىلاعتِ هsللا ِليبسس يف ىذألا َدئادسش  مهلمحتبَ كلذوِ ناميإلاُ قدسص-٤

 .مَهنيب اميف ِراثيإلا ِةفـسصب يuلـحتلاو ، مِهسضعبَ هاجتِ دـسسحلاوِ دـْقِحلاَ ِنمِ بولقلاُ ءاقن-٥

 : » ِراثيإلا«  يناعمْ ِنم ِ َةحيحسصلاِ ةرابعلا َمامأا ِدوجوملاِ فرحلاَ لوحً ةرئاد ْعسض :ً لوأا

 .  ِريغلا ىلع ِسسفsنلاُ ميدقت -أا

 .ِ هيلإاِ ةجاحلاَ عم ِلاملابُ عtربتلا -ب

.  ِلاملاَ ِنم ِريسسيلا ِءزجلابُ قtدسصتلا  -ج

ِةمير˘كلاِ تا˘يآلاَ نِ̆مِ ة˘ي˘لا˘ت˘لا ِة˘يد˘يو˘ج˘ت˘لا ِما˘كحألاَ نِ̆م ٍم˘كح uل˘كلً لا˘ث˘مْ جر˘خ˘ت˘سسا : ًاي˘نا˘ث

:ِ ةقباسسلا

.ِ ةنكاسسلاِ نونلا ُءافخإا ،ُ لسصفنملا tدملا ،ُ بÓقإلا ، ِةنكاسسلاِ نونلا ُراهظإا ،ُ لسصsتملا tدملا

  . ِةميركلاِ ةينآارقلاِ تايآلاَ ِنم اُمَهتدفتسسا ِنيرمأا ْركذا :  اثلاث

: ِملعتلا ِرداسصمِ دحأاب اًنيعتسسمِ ةيلاتلاِ تاملكلا يناعمْ نَع ْثحبا: اًعبار

،        ،                .

. uفسصلا يف ِملعملاَ مامأا َةميركلاِ تايآلاُ لتا: اًسسماخ

ُميوقتلاو ُةطسشنألا

uيمÓسسإلاِ عمتجملاُ ميظنت : ُةسسداسسلاُ ةدحولا
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ْنَعٍ ةعومجم tلُكَ ثحبتْ نأا انقفتا يذلاِ فيرسشلاِ ثيدحلا ِحرسش يفَ مويلا ُسشقانتنسس: ُةملعملا

.ُ هنم ٍءزج ِحرسش

ل ِملسسملا وخأاُ ملسسملا « :َ لاق ملسو هيلع هللا ىلصِ هsللاَ لوسسر sنأا اُمهنعُ هsللا َيسضر َرمع ِنبا ِنَع

ْنَعَ جsرفْ َنموِ ِهتجاح يفُ هsللاَ ناكِ هيخأاِ ةجاح يف َناكْ َنمو ،ُ هُملسسي لوُ هُملظي

ُهََرتسس اًملسُسم ََرتَسسْ َنمو ،ِ ةمايقلا ِمويِ تابركْ ِنم ًةبرك ْهنعُ هsللاَ جsرف ًةبرك ٍملسسم

.(١) »ِ َةمايقلاَ مويُ هsللا

sنأا اهنم انْمهَفو ،ِ فيرسشلاِ ثيدحلاَ ِنم ىلوألاَ ةرابعلا انْرتخا ْدقل: ىلوألاُةعومجملا

ُْمُهتاغلْ تفلت˘خا ا˘م˘ه˘م ، uي˘مÓ˘سسإلا ِن˘يد˘لا ُة˘ط˘بارْ مُ̆ه˘ُع˘م˘ج˘تْ م˘هَ̆ن˘ي˘ب ا˘م˘ي˘فٌ ةو˘خإاَ ن˘ي˘م˘ل˘سسم˘لا

ُهنأا لإا ً،لوسسرو اvيبن ملسو هيلع هللا ىلص ٍدمحمبو ًانيد ِمÓسسإلابو ًابرِ هsللاب اونمآا مهtلكف ،ْ ُمُهناطوأاْ تدعابتو

. »هُملسسي ل « ملسو هيلع هللا ىلصِ ِهلوق ىنعم انيلعَ لكسشتسسا

ىلعَ نيرخآلاُ نيعُي ل ْيأا :ُ هُملسسي ل ىنَْعمو ،ِ بuيطلاِ دهجلا اذه ىلع ُنتنسسحأا: ُةملعملا

ِْنم sنأا امك ،ِ ةيمÓسسإلاِ ةوخألا ِرامثْ ِنمٌ ةرمث ِ هذهوُ هُرسصنيوَ ملtظلاُ هنعُ عفدي امنإاو ِ،هِملظ

ٍةياسشو وأا ،ِ هيْذؤوي ٍلعف وأا ، اهبُ ُهحرجيٍ ةملكبَ ملسسملاُ هاخأاُ ملسسملاَ ملظي لْ نأا ِرامثلاِ هذه

ُ.هّرسضت

ىلإا انْلsسصوتو ،ِ ثيدحلاَ ِنمِ ةيناثلاِ ةرابعلا ِريسضحتب انمُقفُ نحن امأا: ُةيناثلا ُةعومجملا

ىعسسْ َنم sنأا يأا ، »ِ هيخأا ِةجاح يفَ ناكْ نِم « ملسو هيلع هللا ىلصُ ُهلوق َوهو اْهنم ِلsوألا ِءُزجلا ىنعم

يفِ ِهَتناعإل ىعسسيْ نأاك ،ِ ِهنوؤوسشْ ِنمٍ نأاسش ِءاسضق يفَ نيملسسملاِ ِهناوخإاْ ِنم ٍخأاِ ةدعاسسمل

،ِ هِدرفمبِ هبَ مايقلاُ عيطتسسي ل ٍرمأاب ِمايقلا ىلعِ ِهتدعاسسم وأا ،ِ قزرلا ِبسسك وأا ِملعلاِ بلط

. ِحيسضوsتلاَ ِنمٍ ديزم ىلإا هيف ٍةجاحب اننإاف ،»ِِهتجاح يفُ هsللا ناك «ُ ُهلوق امأا

َنورششعلاو يداحلا ُسسردلا

ٌفيرششٌ ثيدح ِملسسملا وخأاُ ملسسملا

١٢

.٠١٣٢ ثيدحلا مقر ، ملاظملا باتك ، حيحسصلا، يراخبلا مامإلا (١)
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ىعسسي يذلا َدبعلا sنأا :يأا »ِهِتجاح يفُ هsللاَ ناك « ملسو هيلع هللا ىلصِ ِهلوق ىنعمو ، نكيفُ هsللاَ كراب: ُةملعملا

ْنإاْ مهجئاوح ِءاسضقل ىعسسي وأا ،َ ءارقف اوناكْ نإاْ مِهيلعَ قsدسصتي ْنأاك َ،نيملسسملاِ ِهناوخإاِ ةناعإل

ُهايند يفُ هَرومأا هل َرuسسيُيو ِ،هِجئاوح ِءاسضق ىلعُ َهنيعيْ نأابُ هُئفاكي ىلاعتَ هsللا sنإاف ،َ ءافعُسض اوناك

ِنوع ىلإاُ جوحأا ُدبعلاو ِ.ةمايقلا ِموي يفِ هِباسسحْ ِنمَ ففُخيو ،ِ قزرلا َرمأاُ َهل َرuسسيُي ْنأاك ؛ِ ِهترخآاو

 .ُ هل ىلاعتِ هsللاِ نوعْ ِنمٌ ءزجِ ِهناوخإاَ نوع sنأل ،َ نيملسسملاِ ِهناوخإاِ نوع َِْنم ىلاعتِ هsللا

ىلإا انلsسصوتو ، ِفيرسشلاِ ثيدحلاَ ِنمِةثلاثلاِ ةرابعلا ىنَعم يف اْنَثَحب ْدقل: ُةثلاثلا ُةعومجملا

ٍةقئاسض وأاٍ ةلكسشمِ ببسسبٍ نزح وأا xمَهْ ِنمُ هُدجي ام ِملسسملاِ هيخأاْ نَع ُسسuفني يذلاَ ملسسملا sنأا

ٍلاوهأاْ ِنم هُدجي امُ هنع ُسسّفني ىلاعتَ هsللا sنإاف ، اهيلعِ بtلغتلا يفُ هُدعاسسيف ،ِ ِهتايح يفُ هُسضرتعت

 ؟ِ ةمايقلاَ مويِ دبعلا ِنَعُ هsللا ُسسuفنيَ فيك نكلو. ِ ِهدئادسشوِ ةمايقلاَ موي

َنمِ هيقيْ نأاب نوكي امنإاِ ةمايقلاَ مويِ دبعلل ىلاعتِ هsللا َسسيفنت نإا ، اًريخْ ُمتيُزج: ُةملعملا

ِفوخلاَ ِنمُ َهنْمؤُويو ، ِميظعلا ِمويلاَ كلذ يفِ هيلعَ ففخيو ،ِ ةمادنلاوِ ةرسسحلا
َ
ُهَئفاكيو ،  ِعزفلاو 

. ِرانلاَ نمِ ةاجsنلاوِ ةنجلا ِلوخدبَ نورسشبيَ نيذلا ِءادعtسسلاِ ةرمز يفُ هَرسشحيو ،ِ ِهبونذِ ةرفغمب

يذلاَ ملسسملا sنأا اْهنم انْمهفف ، ِفيرسشلاِ ثيدحلاَ ِنمُ ةريخألاُ ةرابعلا اsمأا: ُةعبارلا ُةعومجملا

ُُهَحسضفي Óف،ِ ةمايقلا ِموي يفِ هيلع ُرتسسي ىلاعتَ هsللا sنإاف ؛ ِملسسملاِ هيخأاِ تارْوَعْ ِنمً ةَروع ُرتسسي

ِ.هيلعَ بوتيوُ هنع َوفعيْ نأابُ هُرتسسي امنإاو ،ٍ تائuيسسوٍ بونذْ ِنمِ هب ام ُسساsنلا ىريلِ ِهباتكِ فسشكب

ٍرمأا يفَ عَقو ٍملسسم ىلع َرتسستْ نأا َوهو ،ُ ملسسملاِ هيلعُ باثيوٌ بجاو ُرتsسسلاف ُنْتنسسحأا: ُةملعملا

ِْمهِسضارعأا ىلع ِءادتعلاوَ نيملسسملا ِءاذيإابَ نوموقي نيذلاَ نيمرجملا sنأا ِنيح يف ،ٍ ةsرم ِلsوأل

. َرتsسسلاَ نوّقحتسسي لْ ِمهِسسفنأاوْ ِمِهلاومأاو
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:  » ٍةبرك « ىنعم ىلع sلادلاَ فرحلا ِرتخا:ً لوأا

.ةدعاسُسم - أا

.ةمدخ  - ب

. ةناعإا - ج

. ةِقئاسض  - د

.ُ فيرسشلاُ ثيدحلا امهيلإا َدسشرأا ِْنيرمأا ْركذا : ًايناث

ىرُخأاٍ ةلثمأا َةثÓثو ، اينtدلا ِرومأا يفِ هِدابعل ىلاعتِ هsللاِ نوع ىلعٍ ةلثمأا َةثÓث ْركذا : ًاثلاث

.ِ ةرخآلا ِرومأا يفِ هِدابعلِ هsللاِ نوع ىلع

: يلي اsمم xلكل ٍلاثمبْ حuسضو: اًعبار

. اهيف نُكسست يتلاِ ةدلبلاب xيريخ ٍلمع يفَ كتمهاسُسم  - أا

.  َنيملسسملاَ ِكناوخإاْ ِنم ٍخألَ كنوع  - ب

.ِ ةسسردملا ِقفارم ىلعِ ظافحلابَ كمامتها -ج

؟َ كلذْ نِم كفقوم امو .َ ملسسملاُ هاخأاُ ملْسسُملا اهيفُ ملظي ْدقٍ تاكولسس َةثÓث ْدuدع: اًسسماخ

: يلي امَ هاجتَ كَفقومْ نuيب: اًسسداسس

. اهْمهفيْ مل ًةلأاسسمُ هلَ حuسضوتْ نأاَ ُكليمز َكيلإاَ بلَط  - أا

 . ًةيلامً ةدعاسُسمَ ِكئÓمُز ُدحأاَ كيلإاَ بلَط  - ب

.ِ تاناحتملا يف tسشغيَ ِكئÓمُز َدحأا sنأاَ تفرع  - ج

ُميوقتلاو ُةطسشنألا
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ِدجسسمُ ءانبِ ةرsونملاِ ةنيدملا ىلإاِ هترجه َدعب ملسو هيلع هللا ىلص tيبنلا اهبَ ماق يتلا ِلامعألا ِلsوأاْ ِنم

؟ِ ةاخاؤوملا ىنعم امف ،ِراسصنألاوَ نيرجاهملاَ نيبُ ةاخاؤوملاو  ،َ ءابق

:ِ ةاخاؤؤملاُ فيرعت

:ِ ةاخاؤؤملاَ ِنمُ جذامن

ِهترجه َدعب ملسو هيلع هللا ىلص tيبنلا اهقsبط ،ُ مÓسسإلا اهيلإا اعد يتلاِ ةيمÓسسإلاِ ةsوخألاَ ِنمٌ عون َِيه

َِنمٍ دحاو uلكل َلعجف ، ِراسصنألاوَ نيرجاهملاَ نيب ىخآاُ ثيح ،ِ ةرsونملاِ ةنيدملا ىلإا

وأا اvيدام ًانوعَ ناكً ءاوسسِ ةايحلا ِءابعأاِ ةهجاوم ىلعُ ُهنيعي ِراسصنألاَ ِنم اًخأاَ نيرجاهملا

. ًةبحمو اًروازتو ًةحيسصنو ًةياعر

ُرَمُعَ ناكو       ٍ كلام ِنبَ نابتِعو         ِ باطخلا ِنب َرمعَ نيب ملسو هيلع هللا ىلص tيبنلا ىخآا -١

ًاموي ُرمع ُرسضحيُ ثيحب ، ملسو هيلع هللا ىلص uيبنلا ِسسلجم ِروسضح يف ،َ نابتِعِ هيخأاَ عمُ بوانتي

 .(١)ِ هيخأاِ بايغ يفُ هَدافتسسا ام ِرخآÓل اُمهنم ُدحاولاُ لقنيو ، ًامويُ نابتِعو

َسضرع ْدقو ،          ِعيبرلا ِنبِ دعسسو        ٍ فوع ِنب ِنمحرلاِ دبعَ نيب ملسو هيلع هللا ىلص tيبنلا ىخآا امك-٢

ٍفوعُ نب ِنمحرلا ُدبعَ لاقف ،ُ كلمي امَ فسصنِ هيطعيفُ هَدعاسسيْ نأا ِنمحرلاِ دبع ىلع  ٌدعسس

(٢) »ِ قوسسلا ىلع ينsلُد ،َ كلاموَ كلهأا يف َكلُ هsللاَ كراب « :

.٥٢٣  سص - م١٣٨٩١ط  نانبل ، توريب ، ةفرعملا راد ،٢ـج ، ةيوبنلا ةريسسلا ، ريثك نبا (١)
.٣٤سص ، راسصنألا بقانم باب ، قلخلا ءدب باتك ، حيحسصلا ، يراخبلا مامإلا (٢)

ِنب ِنمحرلا ِدبعُ فقومِ هيلع tلدي امْ نuيب

 ٌدعسسِ هيلع َسضرع امدنع ،        ٍ فوع

.ُ كلمي امَ فسصنِ هيطعيْ نأا

َنورششعلاو يناsثلا ُسسردلا
ِراسصنألاوَ نيرجاهملاَ نيبُ ةاخاؤوملا
٢٢
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.ِ ةيمÓسسإلا ِةديقعلا ِسساسسأا ىلعِ ةمئاقلاِ ةوخألاَ ةدعاق يّوقت -١

. uيمÓسسإلا ِعمتجملا ِدارفأاَ نيب ِنماسضتلاو uيعامتجلا ِلفاكتلا َةيمهأا ُدكuؤوت-٢

. ِنيملسسملاَ نيب uيداسصتقلاِ نزاوتلا ِقيقحت ىلعُ لمعت-٣

:ِ ةاخاؤؤملا ُراثآا

:ِ هsللا يف يخآاتلا ُةيمهأا

 : يلي ام اِهنيبْ ِنم ، َ نيخآاتملا ىلع  ُدوعت ٌةميظعُ عفانمو ُدئاوفِ هsللا يفِ ةوخأÓل

َيسسن اذإا ُهاخأاُ نمؤوملا ُرuكذيُ ثيح ِةدابعلاوِ ةعاطلا ِرومأا يفِ هيخأاِ نوع ىلإا ِملسسملا ُةجاح-١

ِتادابعلاِ فونسص يفُ هَعم ُسسفانتيو ، َةحيسصsنلاوَ ةروسشملاِ هيلإاُ مuدُقيو ، َرَكَذ اذإاُ هنيُعيو

.ِ تاعاطلاو

ِعفانلا ِملعلاِ بلط يفُ هعمُ نواعتيُ ثيح ِلمعلاو ِملعلا ِلاجم يفِ هيخأا ىلإا ِملسسملا ُةجاح -٢

. ِميركلا ِسشيعلا ِريفوت ىلع ِنيعملا ِلمعلاِ بسسكو

َسضِرم اذإا ُهنعُ فuفَُخيو ،َ جاتحا اذإاُ هنيعيُ ثيح ، ِنحملاوِ دئادسشلا َدنعِ هيخأا ىلإا ِملسسملا ُةجاح-٣

. َيلتبا وأا

ِةيعامتجلاوِ ةيحسصلاوِ ةيداسصتقلاِ ةفلتخملاِ ةايحلا ِرومأا يفِ هيخأاِ نوع ىلإا ِملسسملا ُةجاح -٤

. اهِريغو

اًعمتجمُ حبسصيف ، ِعمتجملا ىلع اهَُرَثأا َسسكعنا ِدارفألاَ نيب ُةميظعلاُ عفانملا هذهْ تقsقحت اذإاف

.ِ نواعتلاوِ ةفلألاوِ ةبحملاِ هِدارفأا نيب ُدوسست ًاكسسامُتم  اvيوق

uسسمأا يفَ ملسسملا sنإاف ،ْ مهَهاجتِ ةوخألاَ قوقح َيuدؤوتوِ بÓطلاَ كِئÓمزَ عم ىخآاتتْ نأاَ كيلعف

ِميظعلا ِلسضفلابَ نيخآاتملاُ هsللا َدعوَ كلذلو ، ِنيuدلاو اينtدلا ِرومأا يفْ مهبُ نيعتسسيٍ ةَوخإا ىلإاِ ةجاحلا

.ِ ةمايقلاَ موي

.٨٤ ثيدحلا مقر ، ةرامإلاو ةيلولا يف : باب ،حيحسصلا عماجلا ، عيبرلا مامإلا (١)

لإا sلظ لَ موي ِهّلظ يفُ هsللاُ ُمهtلظي ٌةعبسس« َلاق ملسو هيلع هللا ىلص sيبنلا sنأا        َ ةريره يبأاْ نع

. (١) » َكلذ ىلع اقsرفتو اعمتجا ِهsللا يف اsباحت ِنÓجر : -ْ مُهنم َرَكذو -ُ هtلظ

: ْرsبدتوْ أارقا
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: ملسو هيلع هللا ىلص uيبنلاِ دهع يفِ ةاخاؤوملا ِماظن ِعيرسشت نمِ فدهلا ىلع  sلادلاَ فرحلا ِرتخا:ً لsوأا

.ِ هِدارفأاَ نيبِ طباورلاِ ةيوقتب ِملسسملا ِعمتجملا ِميظنت -  أا

.ِ تابجاولاوِ قوقحلا يف ِراسصنألاوَ نيرجاهملاَ نيبِ ةاواسسملا - ب

.َ نيرجاهملا ِمهناوخإاْ ِنم ِراسصنألاِ فقوم ِرابتخا - ج

 .ِراسصنألا ِمهناوخإاْ ِنمَ نيرجاهملاِ فقوم ِرابتخا - د

ٍليمزَ نيبوَ كنيبِ ةوخألا َرِسصاوأا يuوُقي اsممَ ِكتسسردم يف اهبُ موقت ٍرومأا َةثÓَث  ْدuدَع: ًايناث

 . ِ هsللا يفُ َهتيخآاَ كل

 . ِ هsللا يف يخآاتلا َةيمهأاْ حuسضو : ًاثلاث

ِةباحsسصلاَ نيبِ ةاخاؤوُملل ىرُخأاَ جذامنْ نَعْ ثحباو ِمtلعتلا ِرِداسصم ىلإاْ َعجرا: اًعبار

ْهيَلَعِ هsللا ناوسضِر
ِ

. م

ُميوقتلاو ُةطسشنألا

uيمÓسسإلاِ عمتجملاُ ميظنت : ُةسسداسسلاُ ةدحولا
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 tيئانبلاُ طاسشنلا

ِمايألا ُذنم ملسو هيلع هللا ىلصِ هsللاُ لوسسر sمتها ،ِ تاقÓعلا ِميظنت ىلإا uيمÓسسإلا ِنيدلاِ ةوعدل اًرظن

ِلِخادْ ِمهِريغو َنيمل˘سسم˘لاَ ن˘ي˘بِ ة˘قÓ˘َع˘لا ِم˘ي˘ظ˘ن˘ت˘بِ ةرsو˘ن˘م˘لاِ ة˘ن˘يد˘م˘لا ي˘فِ هِرار˘ق˘ت˘سسل ىلوألا

. اهِجِراخوِ ةنيدملا

ِ ةنيدملاُ لخاد :ً لوأا

يف ِدوهيلاوَ نيملسسملاَ نيبِ ةقÓعلا ِميظنتبَ ماقِ ةرsونملاِ ةنيدملا ىلإا ملسو هيلع هللا ىلص tيبنلاَ مدق امل

ِهيلعو ٌقوقح ٍفرط xلكلَ نوكيْ نأا ىلعٍ قاثيمو ٍدهع َعيقوتْ مِهيلع َسضرعو ، ِةنيدملا

:  يلي ام ىلعِ دهعلا ُدونبْ تلمتسشا دقو،ٌ تابجاو

.ِ ةرsونملا ِةنيدملا يف ِسسانلاِ ِفئاوطَ نيب ُةمكاحلا َِيه ىلاعتِ هsللا ُةعيرسش-١

. ملسو هيلع هللا ىلصِ ِهلوسسروِ هsللا ىلإاُ هtدرم ِسسانلا ُدارفأاِ هيفُ فلتخي ام-٢

. ٍملاظل لو ٍمثآل َةيامح لُ هsنأا امك ،مُهلاومأاْ ُمهنم ُذخؤوت لو ،ْ ُمُهلاومأاوْ ُمُهنيِد ِدوهيلل -٣

ْنأا ِةلودلا ىلعو ،َ نوملسسملا ُمهسسي امكِ ةلودلاِ تاقفن يف اومهسُسيْ نأا ِدوهيلا ىلع -٤

. هيلع ىدتُْعي ٍملسسم sلك َرسصنت امك ،ْ مهنمُ ملُظيَ نم َُرسصنت

. ٍناودع uلك sدسضِ ةلودلاِ نايكْ نع ِرطخلا ِءردلَ نيملسسملاَ عم اونواعتيْ نأا ِدوهيلا ىلع -٥

 .ْ مهُرسصاُنيْ َنمو ِةلودلا ِءادعأاِ ةيامحْ نَع اوِعنتميْ نأا ِدوهيلاوَ نيملسسملا ىلع -٦

.ِ ةلودلاِ ةيامحب ٌةنوسصم اهِجراخ ىلإاوِ ةلودلا ِلخاد يف ِلاقتنلا ُةيرح-٧

.ِ ناودعلاو ِمثإلا ىلع ل ، ىوقsتلاو uِربلابِ نواعتلا ِسساسسأا ىلعُ موقيُ عمتجملا -٨

َنيبوُ َهنيب َدهعلا ملسو هيلع هللا ىلص uيبنلاِ ةباتكْ ِنم َةمكحلا ِجتنتسسا

.ِ ةرsونملاِ ةنيدملا يف ِدوهيلا

َنورششعلاوُ ثلاثلا ُسسردلا
ْ ِمهِريغبَ نيملسسملاِ ةقÓعُ ميظنت

٣٢
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َنيب ِماظنلاِ دعاوق ِءاسسرإاو ، uيمÓسسإلا ِعمتجملا ِميظنتب ملسو هيلع هللا ىلص tيبنلاَ ماق نأا دعب

ِميظنت يف ُمÓسسلاو ةÓسصلاِ هيلعَ عرسش ، ِدوهيلاِ فئاوطْ ِنمْ مُهعم ُسشيعيْ نمَوِ هِدارفأا

ِةيبرعلاِ ةريزج˘لاَ ل˘خادَ ن˘ي˘م˘ل˘سسم˘لا˘بُ ط˘ي˘ح˘ت ي˘ت˘لا ىو˘ق˘لاَ ع˘مِ ة˘ي˘جرا˘خ˘لاِ تا˘قÓ˘ع˘لا

ِتماق ْدقو ، uيرجهلا ِسسداسسلا ِماعلا يفِ ةيبيدحلا ِحلسص َدعبَ كلذو ، اَهجراخو

:ِ ةيلاتلا ِسسسسألاوِ ئدابملا ىلع ىوقلاَ كلتوَ نيملسسملاَ نيبُ تاقÓعلا

ٌمركم َوهفُ ُهنيد وأاُ هُسسنج وأاُ ُهنولَ ناك امهمُ ناسسنإلاف : ُةيناسسنإلا ُةماركلا -١

، ﴾                            ﴿ : ىلاعتُ هsللاَ لاق .ِ ِهتيناسسنإل

ِراطإا يف َرخآا ىلع ٍسسنجِ ةيلسضفأل لو ، uيرسصنعلا ِزييمتلل َدوجو لُ هنإافَ كلذلو

.ْ ِمهِريغوَ نيملسسملاَ نيبِ تاقÓعلا

ُةدحولاِ هذهو ،ٍ بارتْ نمُ مدآاو ، مدآل مهtلكف  : ِسسانلاَ نيب uيرسشبلا ِلسصألاُ ةدحو-٢

. uيرسشبلا ِسسنجلاِ ةعفنملْ ُمَهنيب اميفَ نواعتلاو ِسسانلا َنيبَ ةاواسسملا يسضتقت

ٍناسسنإا uيأا ىلإا ِمÓسسإلاِ ةوعد ِلاسصيإا قح ٍملسسم uلكل :ِ هsللا ىلإاِ ةوعدلا ُةيرح-٣

ُعنم ُزوجي لو ، ٌريخو ٌةيادهَ مÓسسإلا sنأل ؛ِ ةوعدلاِ هذهِ هيلإاَ غuلبيْ نأاُ عيطتسسي

.َ نيرخآلا ِنع ِريخلا

ِةلماعملاَ أادبمَ نودمتعيْ ِمهِريغبْ ِمِهتاقÓع يفَ نيمـلسسملا sنإاف : ِلثملاب ُةلماعملا -٤

. ْمهريغْ مهيفَ عمطي ل ىsتحَ كلذو ، ِلثملاب

   :ِ تاقلعلا ِميظنت ُرامثوُ جئاتن : ًاثلاث

ِةنيدملا ِلخاد يف ِمهريغوَ نيملسسملاَ نيبِ تاقÓعلا ِميظنت ىلع  ملسو هيلع هللا ىلص uيبنلا ِسصرحلَ ناك

َنيرخآلا َعمْ مهلُماَعت يفِ ةميظعلا ِتافسصلاَ ِنمَ نوملسسملاِ هبَ فسصsتا اِملو ، اهِجراخوِ ةرsونملا

ِلوخدلل ملسو هيلع هللا ىلص uيبنلا ىلعُ لئابقلاِ تدفاوتو ، ًاجاوفأاِ هللا ِنيد يف ِسسانلا ِلوخد يف ُريبكلا ُرثألا

.٠٧ ةيآلا ،ءارسسإلا ةروسس

ِ ةنيدملاُ جراخ : ًايناث
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َنيب اُهتباهم اهلٍ ةsيوقٍ ةيمÓسسإاٍ ةلود ِنيوكت ىلإا ىsدأا يذلا ُرمألا ، ِمÓسسإلا يف

. ًةيعاوطِ هsللا ِنيد يف اولخدْ نsممَ نامعُ لهأاَ ناكو ، ىرُخألا ِلوtدلا

: ْرsبدتوْ أارقا

َنينمؤوملا ِريمأا يدي نيب ءاسضقلل Óثم املو ،         ٍبلاط يبأا ِْنب  xيلع ىلع wيدوهي ىكتسشا

ايَ تفسصنأا ام         wيلعَ لاقف ،ِ هِمسساب sيدوهيلاو ،ِ ِهتيُنِكب اvيلع ىدان         ِ باطخلا ِْنب َرمع

ينوعدتف اَننيب َيواسست ْنأاَ كيلعَ ناكو ،ُ هنع ينتْزsيَمَفِ هِمسسابُ هَتوعدو يتينكب يَنتْوَعد ُرمع

.ِ هِمسسابُ َهتوعد امك يمسساب

ِةقÓعلا ِميظنتب ملسو هيلع هللا ىلص tيبنلا sمتها :ِ ةاطعملا ِِلئادبلا ِنيبْ ِنمِ بسسانملا ِليدبلاَ لوحً ةرئادْ عسض:ً لوأا

:ِ ببسسب ِمهِريغوَ نيملسسملاَ نيب

 .َ نيملسسملاَ عمِ ةقÓعلا ِميظنت يفَ نيملسسملا ِريغِ ةبغر - أا

ِ.تاقÓعلاِ هذه ِميظنت يفْ ِمهِريغو َنيملسسملاَ ِنمِ ةكرتسشملاِ ةبغرلا - ب

    .ْ ِمهِريغبَ نيملسسملاِ ةقÓع ِميظنت ىلإا ِمÓسسإلاِ ةوعد - ج

 . ِتاقÓعلاِ هذه ِميظنت يفْ مُهُريغْ مهقبسسيْ نأاْ ِنمَ نيملسسملاِ فوخ - د

يف هَرثأاْ نuيبو ،ْ ِمهريغو َنيملسسملاِ ةقÓع ِميظنت يفِ ةَدراولا ِدونبلاَ ِنمَ عسساتلا َدنبلا أارقا: ًايناث

.ِ هِقيبطتبْ ِمهِريغوَ نيملسسملاَ ِنم xلكِ كtسسمت ِلاح

يفِ ةدراولاِ ةعبرألاِ ئدابملا ىلعَ كِعÓطا َدعب اهيلإا َتلسصوت ًةجيتن اهيفُ نuيبتً ةَرابعْ بتكا: ًاثلاث

 .ِ ةَرsونملاِ ةنيدملا َجراخْ ِمهِريغوَ نيملسسملاَ نيبِ ةقÓعلا ِميظنت

.ْ ُمهُتباهموَ نيملسسملاُ ةوقْ ِمهِريغوَ نيملسسملاَ نيبِ ةقÓعلا ِميظنت ِراثآاْ ِنمَ ناك:ْ لuلع:  اًعبار

َةنيدملاَ نونكسسي اوناك نيذلا ِدوهيلاو ملسو هيلع هللا ىلص uيبنلاَ نيبِ ةبوتكملاِ ةقيثولا ِدونب ىلإاْ عجرا: اًسسماخ

. uفسصلا يف ِملعملاَ عم اهْسِشقانو َةبعسصلاِ تاملكلا اهنمْ جرختسسا sمثَ ةَرsونملا

ُميوقتلاو ُةطسشنألا

uيمÓسسإلاِ عمتجملاُ ميظنت : ُةسسداسسلاُ ةدحولا
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َعرسش انهْ ِنمو ُ،ةايحلاِ هببسسب  ُسشَِعْتَنتَو ،ُ مُمألا  ىوقتِ هب ،ِ ةايحلاُ بسصعُ لاملا

. ِسسانلا َ نيب َةيلاملاِ تÓماعتلا ُمظني امُ مÓسسإلا

: هتيمهأاو ِلاملاُ فيرعت

(١).ٌ لاومأاُ هُعمجو ، ٍءيسش uلكْ ِنمُ َهتكلم ام: ًةغلُ لاملا

َناكً ءاوسسِ هِكtلمت يف ىلاعتُ هsللاَ نذأاو ،ِ ناسسنإلاُ عبطِ هيلإاَ لام ام َوه اًعرسشُ لاملاو

ُلزنملاوُ ةرايسسلاو ُةجاردلاوٌ لام ِهينتقت يذلاِ بوسساحلا ُزاهجف ، ًةينيع وأا ًةيدقنً لاومأا

ُهsللا َرَطف ْدقو ٌ.لام ىرتسُشيوَ عاُبي نأاُ نكميوِ هِكtلمتبُ عراسشلاَ حمسس ٍءيسش tلكو ، اهريغو

ُِرهَدزت لوٌ ملعُ مsدقتي ل ِلاملا نودْ نِمَف ، ُسضرألا َرمَْعت يكل ؛ ِلاملا uُبح ىلع َسسانلا ىلاعت

اvتسس َِركُذُ ثيح ، ِميركلاِ نآارقلا يفِ هِركذ ُدtدعت ِلاملاِ ةsيمهأا ىلع tلدي اsممو . ٌةسشيعم

. ﴾                                    ﴿ : ىلاعت ُهلوقَ كلذْ ِنمو ،ً ةرمَ نيعبسسو

:ِ ةعورسشملا ُريغو ُةعورسشملاِ بسسكلاُ قرط

ِةايحلا ِريفوتل ، ِلاملا ىلع ِلوسصحلاو ،ِ قزرلاِ باسستكل يعسسلابٌ فلكمَ ملسسملا sنأا َعمو

يتلا ِ ةعورسشملاِ قرtطلاَ ِنمَ نوكي  ْنأاُ بجي ِلاملل ُ َهباسستكا  sنأا لإا ،ِ هِلهأاوِ هسسفِنلِ ةميركلا

:ىلاعت ُ هsللا لاق ،اهِريغوِ ةراجتلاوِ ةعانسصلاو ِ ةعارزلاو ِءارسشلاو  ِعيبلاكُ مÓسسإلا اهدsدح

﴿                                                              ﴾  . 

ِْنمو ،ِ هب ِلماعتلا وأاِ هبْسسَك  ىلعُ َمثأايَ ملسسملا sنإاف ،ِ بسسكلاَ ِنمُ مÓسسإلاُ َهمsرح ام امأا

﴿ : ىلاعتُ هsللاَ لاق  ٍمّرـُحم uلكب ُراـجuتلاو tسشغلاو ُرامقلاو ابuرلاَ كلذ

﴾ .

. يدابأا زوريفللطيحملا سسوماقلا (١)

. (٠٢) ةيآلا ،رجفلا  ةروسس

. (٨٦١) ةيآلا ،ةرقبلا  ةروسس

. (٨٨١) ةيآلا ،ةرقبلا ةروسس

َنورششعلاوُ عبارلا ُسسردلا
 ِمÓسسإلا يف ِلاملاُ ميظنت

٤٢
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ِمÓسسإلاِ ةظفاحم ِرهاظمْ ِنمو ، ِلاملا  ىلعِ هب ُ ظفاحي ام ِماكحألاَ ِنم  ُمÓسسإلا َ عرسش

: ِلاملا ىلع

 . ِميكحلاُ عرسشلا اهsرقأا يتلاِ قرtطلابِ ِهتيمنتب َرمأاُ هsنأا -١

: ىلاعت ُ هsللاَ لاق ِقافنإلا يف ِلادتعلا ىلإا اعدوِ فرsتلاو ِريذبsتلا  ِنَع ىهن -٢

﴿                                                                                       ﴾ 

ٍبابسسأل ِعمتجملا ِءانبأاْ ِنم ٍ ةليلق ٍ ةئف يديأا يف  اهِسسيدكتوِ ةورثلا ِْزنَكْ نع ُ مÓسسإلا ىهن

: هsنأا اهنم

.ُ مÓسسإلا  اَهبراح  يتلا ِ ةيقبطلا ِروهظ  ىلإا  يuدؤوي -١

 .َ نيفرتملا ِءاينغألاَ هاجتَ نيزوعملا ِءارقفلاَ ِنم اًدَسَسحو اًدقِح ِسسوفنلا يفُ ثروي  -٢

ْدقفَ كلذلو ،ِ ةعفانلاِ ةيداسصتقلا ِعيراسشملا ِةماقإاْ ِنم اُهمرحيو ،ِ ةsُمألاَ نايكُ فعسضي-٣

َنومرحيو اهَنوزنكيو َةلئاطلاِ تاورثلاَ نوعمجي نيذلاَ كئلوأاُ ميركلاُ نآارقلا َدsده

 ﴿ ىلاعت لاق اهِعفنْ ِنم َةsُمألا

﴾  .

:ِ هِريذبتُ مدعو ِلاملا ىلع ُةظفاحملا

: اهِليطعتو ِلاؤمألا ِْزنَك ُةمرح

.٧٢ ةيآلا ،ءارسسإلا ةروسس

.٤٣ ةيآلا ،ةبوتلا ةروسس

ُطاسشنلا

:ُ لsَوألا tيئانبلا

ِبسسكلاَ قر˘˘ُطَ ك˘ِ̆ئÓ˘˘مزْ ن˘ِ̆م ًة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘مو ْسضر˘˘ع˘˘ت˘˘˘سسا

ِْنمٍ ةقيرطكِ ةيلاتلا ِنهملا َةيمهأا اونuيب مث ،ِ ةَعورسشملا

، ُة˘˘طا˘˘ي˘˘خ˘˘لا ،ُ ةرا˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘لا. ِعور˘˘˘سشم˘˘˘لاِ بسسكلا ِقر˘˘˘ُط

. ُةعارuزلا ، ِراخفلا  ُةعانِسص

ُ طاسشنلا

: يناsثلا tيئانبلا
اَهمsرح يتلا ِلاملاِ قافنإا يفِ فارسسإلا ِرهاظمْ ِنم ًاسضعب ْدuدع

. ِعمتجملاو ِدرفلا ىلع اهرَرسضْ نuيب sُمث،ُ مÓسسإلا

uيمÓسسإلاِ عمتجملاُ ميظنت : ُةسسداسسلاُ ةدحولا
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ُميوقتلاو ُةطسشنألا

P :ِ ةحيحسصلا ِ ةرابعلا ِمقرَ مامأا ( ) َةمÓعْ عسض:ً لوأا

.ٌ لئازٌ ءيسشُ هsنأل ِلاملاب ِمامتهلا ِمدع ىلإاُ مÓسسإلا اعد -١

. ِعورسشملا ِريغِ بسسكلا ِنع اًريثك ُفلتخي لُ عورسشملاُ بسسكلا -٢

 . ِعمتجملا يفِ ةيقبطلا ِروهظ ىلإا يuدؤوي ِلاومألا ُزنك  -٣

ِريغِ بسسكلا ِعاونأاْ ِنم ىرُخأا ًةثÓثو، ِعورسشملاِ بسسكلا ِعاونأاْ ِنم ًةثÓث ْدuدع: ًايناث

ِ.عورسشملا

ِْنم ٍعونِ ةمرح ىلع نلدت ٍثيدح وأاٍ ةيآاْ نَعْ ثحباو ، ِمtلعتلا ِرداسصم ىلإاْ عجرا: ًاثلاث

.ِ بسسكلا ِعاونأا

ْنَعَ نيمجحملاَ كِعمتجمَ ءانبأاِ هيفُ حسصنتٍ ةحفسصِ فسصن ِدودح يفً لاقمْ بتكا :اًعبار

 . مهبسسانتٍ ةنهم ِرايتخاب هيف مهببحت  ِنهملاِ سضعبِ ةسسراُمم

.ِ فارسسإلا uراسضمْ نمٍ ثÓثْ نعِ بÓطلاَ ِكئÓمُزَ مامأاْ ثsدحت: اًسسماخ
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ُةيملعلاُ عجارŸا

. م٢٩٩١ ، ـه٢١٤١ ،١ط ، ةوعدلا راد ، ةيردنكسسإلا ،  سصÓخإلا: زيزعلادبع Úمأا ةعمج

 . ةماقتسسلا ةبتكم ، نامع ةنطلسس ، بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسسم : بيبح نب عيبرلا

. م٥٨٩١، ـه٥٠٤١ ،١١ط  قورسشلا راد ، توÒب ، نآارقلا لÓظ ‘ : بطق ديسس

. م٣٠٠٢ ، ـه٤٢٤١ ،١ط، دعاولا لي÷ا ةبتكم، اطسسو ةمأا اونوكتل ، ينحرسسلا ميهاربإا نب فسسوي

. م٦٩٩١ ، لوألا رادسصإلا ، رخسص ةكرسش جاتنإا نم بسسوح جمانرب : فيرسشلا ثيد◊ا ةعوسسوم

ُةيناثلاُ ةدحولا

ةعبطلا، توÒب ، ةيملعلا بتكلا راد ، ديوجتلا دعاوق ‘ ديد÷ا طبنتسسŸا ، يعفاسشلا عيمسسلا دبع دومح دمحأا

. م٠٠٠٢ ¤وألا

. م٥٧٩١ ، رطق ةلود / ميلعتلاو ةيبÎلا ةرازو ، نآارقلا مولعو ديوجتلا ، رقسص ديسسلا عيدبلا دبع

. م٢٠٠٢ ، نامع ةنطلسس / ةسضهنلا عباطم ، ديوجتلا ملع ‘ سسبقلا ، يبونقلا ديعسس نب هللادبع

 . م٤٩٩١ ، ةرهاقلا / ةعبارلا ةعبطلا ، ديوجتلا ملع ‘ ديرŸا ةياغ ، رسصن لباق ةيطع

،ةيناثلا ةعبطلا ، ثاÎلل ةيرهزألا ةبتكŸا ، ديوجتلا ملع ‘ ديمعلا باتك حرسش ديÛا حتف ، ةسسب يلع دومـح

 . م٩٧٩١

 ُةثلاثلاُ ةدحولا

. ةديد÷ا ةيملعلا ةبتكŸا ، ةدمعلا حرسش ‘ ةدعلا ، لبنح نب دمحأا مامإلا

. ةروسصم ةطوطخم، ءاريبغلا ةبتكم ، جحلا باتك ، يسصورخلا سسيمخ نب دعاج  خيسشلا

ةفاقثلاويموقلا ثاÎلا ةرازو ، عباسسلا ءز÷ا، Úبغارلا غÓبو Úبلاطلا جهنم ، يسصقسشلا ديعسس نب سسيمخ خيسشلا

 . نامع ةنطلسس ،

. م٣٧٩١ ، ةيناثلا ةعبطلا ، توÒب ، يبرعلا باتكلا راد ، ةنسسلا هقف ، قباسس ديسسلا

 .م٨٨٩١ ، ةرسشاعلا ةعبطلا ، توÒب ، ةيملعلا بتكلا راد ، دسصتقŸا ةياهنو دهتÛا ةيادب ، يبطرقلا دمحأا نبدمـح

 . ةفاقثلاو يموقلا ثاÎلا ةرازو ، رئازلاو جا◊ا ماكحأا ‘ رئا◊ا داسشرإا ، يسشاطبلا سسماسش نبدمـح خيسشلا

. سسماÿا ءز÷ا ، توÒب ، حتفلا راد ، ليلعلا ءافسشو لينلا حرسش ، سشيفطأا فسسوي نبدمـح خيسشلا

¤وألاُ ةدحولا
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 ُةعبارلاُ ةدحولا

. م٣٨٩١ ، توÒب - ةيملعلا بتكلا راد ، تاÿÒا رطانق ، ›اطي÷ا.د

. م٣٨٩٩١ / ـه٣٠٤١ ، ةثلاثلا ةعبطلا ، توÒب - يبرعلا باتكلا راد ،  ةنسسلا هقف ، قباسس ديسسلا

 . م٢٩٩١ / ـه٢١٤١ ،٧١ ةعبطلا ، قورسشلا راد ، Ëركلا نآارقلا لÓظ ‘ ، بطق ديسس

  ، ¤وألا ةعبطلا / ةنراقم ةسسارد / ةيمÓسسإلا ةعيرسشلا ‘ رمÿا برسش ماكحأا ، هكول دمحأا ÒنŸا

 . م٤٩٩١  ، عيزوتلاو رسشنلل ةيÒهام÷ا راد

. م٦٩٩١ ، لوألا رادسصإلا ، رخسص ةكرسش جاتنإا نم بسسوـح جمانرب : فيرسشلا ثيد◊ا ةعوسسوم

. م١٩٩١/ ـه١١٤١ ¤وألا ةعبطلا ، رسصاعŸا ركفلا راد ، ÒنŸا Òسسفتلا : يليحزلا ةبهو

 . م٠٨٩١ ، ةبهو ةبتكم ، مÓسسإلا ‘ مار◊او لÓ◊ا ، يواسضرقلا فسسوي

ُةسسماÿاُ ةدحولا

. م٧٨٩١ ، ةاي◊ا ةبتكم ، توÒب ، نيدلاو ايندلا بدأا باتك ، يدرواŸا يلع نسس◊ا وبأا

راد ، توÒب ، فورعŸا عئانسص ‘ ءاج ام باب ، حيحسصلا ، يذمÎلا ىسسيع نبدمـح ىسسيع وبأا

 .م٧٨٩١ ،ةيملعلا بتكلا

 . يبرعلا ثاÎلا ءايحإا راد ، توÒب ، (٥) ءز÷ا ، دمحأا مامإلا دنسسم ، لبنح نب دمحأا

 . ةيوبنلا ةنسسلل ةيفلألا ةبتكŸا

. م٨٨٩١ ، ÚيÓملل ملعلا راد ، نانبل ، توÒب ، يمÓسسإلا نيدلا حور ، ةرابط رداقلا دبع فيفع

: تنÎنإلا نم عقاوم

ُةسسداسسلاُ ةدحولا

 .ندرألا - نامع / ناقرفلا راد ، يبرŸا يبنلا ، رمسسألا دمحأا

. نانبل توÒب ، يمÓسسإلا ثاÎلا ءايحإا راد، Òسسافتلا ةوفسص ، Êوباسصلا يلع دمـح

. م٦٩٩١ ، لوألا رادسصإلا ، رخسص ةكرسش جاتنإا نم بسسوـح جمانرب : فيرسشلا ثيد◊ا ةعوسسوم

Htt://www. Mara.gov.om/ library

Htt://www. Islam-online.net

Htt://www. Annabaa.org/ nabenwes
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