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 حٍِْ حثعذ غضٗ  خطجخ اىشع٘ه اىنشٌٌ

 رحيٍيٍخ( ثالغٍخ دساعخ)

 

 د . ٗعٌٍ عجذ اىجيٍو ٍصطفى ش٘ىً

 ٗصاسح األٗقبف ٗاىشؤُٗ اىذٌٍْخ   -ميٍخ اىذع٘ح اإلعالٍٍخ 

 فيغطٍِ -قيقٍيٍخ  

 

 

 

 

 اىخالصخ

 دالًٰز دسثعز - ف٢ٰ٤ ر٧ز٥ ثٛذسثعز ث٠ٛ٪ع٪ٟز خـذز ثٛشع٪ٙ ثٛ٘شٯٞ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، دوذ ًض٩صضٜخض 

ثٛضٮ ٩ػـ ٨ُٰج ثٛذجفظ أ٠٧ٰز  ث٠ٛٔذٟز، فٰظ ٨٠ٰذ، ٩ُظٚ ٩ثفذ، ٩خجص٠ز، ٩ص٪طٰجسصقٰٰٜٜز، ُٮ ٟٔذٟز، ٩ص

٢ٟ خالٙ ٨٤ٟؼ دسثعض٨ج، ٩ِٟشدثص٨ج، د٠٤ٰج  ثٛضٌٜخ ه٨ٰٜج ،٩د٩ثُو٨ج، ٩ثٛظو٪دجس ثٛضٮ ٩ثؽ٨ض٨ج، ٩عذٚ  ثٛذسثعز

٣٩َض ثٛخـذز، ثٛضٮ ٧ٮ ٟ٪ػ٪م  ،رٗش ثٛذجفظ ٦ُٰ شٰتًج ٢ٟ دالًز ثٛشع٪ٙ ثٛ٘شٯٞ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞثٛض٨٠ٰذ 

دسط ٦ُٰ ُٔذ  ُظٚ ثٛذسثعزأٟج  ثٛذسثعز، ٩ثٛغٰجّ ثٛضجسٯخٮ ثٛز٭ ٰٜٓش ٦ُٰ ثٛخـذز، ٩ٟو٤ج٧ج ثٛوجٝ، ٩أ٧ذث٨ُج.

 ٩أعٜ٪ح أعٜ٪دج ثٛض٪ٰٗذ،، ثٛذالًٰز ثٛ٪ثسدر ُٮ ثٛخـذز، ٨٤ٟ٩ج ٢ٟ هٜٞ ث٠ٛوج٣ٮ، ُٮ ٟذجفظ ثٛخذش ثٛذجفظ ثألعجٰٛخ

,ثخٰشث  ٢ٟ٩ ٟذجفظ هٜٞ ثٛذذٯن أعٜ٪ح ث٠ٛٔجدٜز.ثالعض٨ِجٝ، ٩ث٤ٛذثء،  ٢ٟ٩ ٟذجفظ ثإل٣شجء أعٜ٪دجثٛضوشٯَ ٩ثٛض٤ٰ٘ش، 

ٛض٪طٰجس ثٛضٮ ثٛضٮ ثفض٪س ه٬ٜ ث ثٛض٪طٰجسث٣ض٬٨ ثٛذجفظ دجٛخجص٠ز ثٛضٮ رٗش ثٛذجفظ ٣ضجةؼ ثٛذسثعز ٢ٟ٩ عٞ 

 . ه٨٤ج ثٛذسثعز ص٠خؼش
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ABSTRACT 

This study titled as  ((the Historical Speech by the Holy Prophet (PBUH) peace be 

upon him, after the Battle of Hunayn, Rhetorical analytical study)) is summarized  , in 

a preface, an  introduction , one chapter, a conclusion, and recommendations as 

follows: First . Preface : The researcher explained the importance of the study: Its  

motives, the difficulties that encountered it , and ways to overcome them, through the 

methodology  of its  study  , and its vocabulary . Second-the  introduction : The 

researcher talked about  the eloquence of the Holy Prophet, peace be upon him, the 

text of the speech , which is  the subject of the study, and the historical context in 

which the speech is delivered  , its  general meaning, and objectives. Third –the 

chapter  of the study :The researcher   have studied  the rhetorical methods contained 

in the speech, including the science of meanings  (semantics ), in the topics  of the 

predicate , the  two methods : the emphasis and the  method of  and definite  and  

indefinite . And from the subjects of  Construction:  the two  methods of  the question, 

and the call. And from the subjects of the   science of Rhetoric :the  interview 

technique . Fourth- Conclusion: The researcher mentioned  the study results. Fifth-

Recommendations: The researcher mentioned  the recommendations that emerged 

from the study. 
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 اىَقذٍخ

 ثٛق٠ذ هلل ٬ِٗ٩، ٩أصٞ ثٛظالر ٩ثٛضغٰٜٞ ه٬ٜ ث٠ٛظـ٬ِ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، ٩دوذ: إٍَٔخ اىذساعخ: -أٗاًل

ُئ١ ٧ز٥ ثٛذسثعز صخُض خـذز ثٛشع٪ٙ ثٛ٘شٯٞ، عٰذ٣ج ٟق٠ذ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، دوذ ًض٩ر ف٢ٰ٤. ٧٩ز٥     

ثٛخـذز ؽجءس ُٮ كش٩ٍ فشؽز، ٛضوجٛؼ ٩ػوًج ٟضؤِصًٟج، ه٤ذٟج أؽضٙ ثٛشع٪ٙ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، ثألهـٰجس 

ََُ٪َؽُذ٩ُث ه٦ٰٜ، ه٦ٰٜ ٨ٰٞ، ٠ٜٛؤِٛز ٜٓ٪د٨ٞ، ٢ٟ فذٯغٮ ثإلعالٝ، ٩ثعضغ٬٤ ثأل٣ظجس، سػ٪ث١ ثهلل هٜ ُٜٞ ُٯوـ٨ٞ شٰتًج، 

ٌغفش اهلل ىشع٘ه اهلل، ىقً قٍ٘ٔ فؤعطبٌٕ، ٗرشمْب. أعطبٌٕ ٗعٍ٘فْب رقطش ثٛظالر ٩ثٛغالٝ، فض٬ ٓجٙ دوؼ٨ٞ: "

 (. 1")ٍِ دٍبئٌٖ

ُٚ خـ     خ ث٤ٛذٮ، ٧زث ثٛ٪ػن ث٠ٛضؤصٝ ٧٪ ثٛز٭ دهج ثٛشع٪ٙ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، إ٬ٛ ٧ز٥ ثٛخـذز ثٛذٌٰٜز، ٩ٗ

 . ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ دٌٰٜز، ٩ُٮ ث٠ٔٛز ثٛوٰٜج ٢ٟ فٰظ ث٠ٛذ٬٤ ٩ث٠ٛو٬٤ ٩ث٠ٌٛض٫

أ١َ ٟج ٩سد ُٮ ٧ز٥ ثٛخـذز ٢ٟ ث٠ٛوج٣ٮ ثٛذٰٓٔز، ٢ٟ٩ ثألعجٰٛخ ثٛذٰج٣ٰز ثأل٣ٰٔز ٗج١ ٢ٟ أدشص  دٗافع اىذساعخ: -صبًٍّب

 ثٛذ٩ثُن إ٬ٛ دسثعز دالًز ٧ز٥ ثٛخـذز، ٩ثعضٔـجس ثٛوـش ٢ٟ أعجٰٛذ٨ج ثٛذٰج٣ٰز ثٛغجٟٔز. 

 ٛٔذ ٩ثؽ٨ش ٧ز٥ ثٛذسثعز هذر طو٪دجس، ٨٤ٟج: اىصع٘ثبد فً ٗجٔ اىذساعخ: -صبىضًب

عز عجدٔز ٗجٟٜز ف٪ٙ دالًز ثٛخـذز، صغوَ ثٛذجفظ ُٮ ٟوشُز ؽ٠جٙ ثألعجٰٛخ هذٝ ٩ؽ٪د دسث -1

ـَٜخ ٧ز٥ ثٛذسثعز.  ثٛذٰج٣ٰز ُٮ ثٛخـذز، ٠ٟج ص

صذوغش ٟج ٗضخ ف٪ٙ ثٛخـذز ُٮ ٟظجدس ٩ٟشثؽن شض٬؛ ٠ٟج ش٘ٚ طو٪دز ُٮ صِٔظٮ ٟج ٗضخ  -2

 ه٨٤ج ُٮ ٧ز٥ ث٠ٛظجدس ٩ث٠ٛشثؽن.

 ضٯذًث ٢ٟ ثٛؾ٨ذ ٜٛ٪ٓ٪ٍ ه٬ٜ دالًز ٧ز٥ ثٛخـذز.ه٠ْ ٩دٓز ثٛخـجدز ث٤ٛذ٪ٯز؛ ٠ٟج ثعضذه٬ ٟ -3

 ٜٖ ثٛذجفظ ث٨٤٠ٛؼ ثٛ٪طِٮ ثٛضقٰٜٜٮ٩صٌُٜذًج ه٬ٜ ٧ز٥ ثٛظو٪دجس ثٛضٮ ثهضشػش ثٛذجفظ، ع ٍْٖج اىذساعخ: -ساثعًب

 دسثعز ثألعجٰٛخ ثٛذٰج٣ٰز ُٮ ثٛخـذز، ٜٛ٪ٓ٪ٍ ه٬ٜ ث٠ٛذجفظ ثٛذالًٰز ثٛ٘ج٤ٟز ُٮ ع٤جٯج ثٛخـذز. ُٮ

 . ٨٠ٰذ، ٩ُظٚ ٩ثفذ، ٩خجص٠ز، ٩ص٪طٰجس٩ٓذ ؽجءس ثٛذسثعز ُٮ ٟٔذٟز، ٩صٍفشداد اىذساعخ:  -خبٍغًب

  . ٩أٟج ٟٔذٟز ثٛذسثعز ٨ُٮ ٧ز٥ ثٛضٮ د٢ٰ ٯذ٭ ثٛٔجسا

٩أٟج ثٛض٨٠ٰذ ُٔذ رٗش ثٛذجفظ ٦ُٰ: دالًز ث٤ٛذٮ ثٛ٘شٯٞ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، ٩أ٩سد ٣ض ثٛخـذز، ٩ثٛغٰجّ      

 ٩ث٠ٛو٬٤ ثٛوجٝ ٨ٛج، ٩أ٧ذث٨ُج.، ٗشس ٦ُٰ ثٛخـذز ثٛضجسٯخٮ ثٛز٭ ر

٩هجٛؼ ثٛذجفظ ُٮ ُظٚ ثٛذسثعز ٟؾ٠٪هز ٢ٟ ثألعجٰٛخ ثٛذالًٰز ُٮ ثٛخـذز، ٢ٟ ه٠ٜٮ ث٠ٛوج٣ٮ ٩ثٛذذٯن، إر      

٢ٟ هٜٞ ث٠ٛوج٣ٮ، ٢ٟ ٟذجفظ ثٛخذش أعٜ٪دٮ: ثٛض٪ٰٗذ ٩ثٛضوشٯَ ٩ثٛض٤ٰ٘ش، ٢ٟ٩ ٟذجفظ ثإل٣شجء دسط ثٛذجفظ، 

 ٨جٝ ٩ث٤ٛذثء. ٢ٟ٩ هٜٞ ثٛذذٯن أعٜ٪ح ث٠ٛٔجدٜز. أعٜ٪دٮ: ثالعضِ

 ٩ُٮ ثٛخجص٠ز: أؽ٠ٚ ثٛذجفظ ٣ضجةؼ ثٛذسثعز.

٢ٟ ثهلل هض  ٟن ثٛشؽجءؼش ه٨٤ج ثٛذسثعز، ٩ُٮ ثٛض٪طٰجس: رٗش ثٛذجفظ ٟج ٯضظٚ دجٛخـذز ٢ٟ ص٪طٰجس ص٠ّخ

 ٩ؽٚ ثٛٔذ٪ٙ ٩ثٛض٪ُْٰ.
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 اىزٍَٖذ

 ٩ٯضؼ٢٠ :

 .،٩عٜٞط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ  دالًز ثٛشع٪ٙ ثٛ٘شٯٞ، -1

 ٣ُض ثٛخـذز.٩ -2

 ثٛغٰجّ ثٛضجسٯخٮ ٜٛخـذز.٩ -3

 ث٠ٛو٬٤ ثٛوجٝ ٜٛخـذز.٩ -4

 أ٧ذثٍ ثٛخـذز.٩ -5

ٛٔذ ٣شؤ سع٪ٙ ثهلل، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، ُٮ ٓشٯش، ٩صشد٬  :،ثالغخ اىشع٘ه اىنشٌٌ، صيى اهلل عئٍ ٗعيٌ  -1

ُٮ د٤ٮ عوذ؛ ٩ٛزٖٛ ٗج١ ٢ٟ ثِٛظجفز د٠٘ج١، ٩ُٮ ثٛذالًز ُٯشجس إ٦ٰٛ دجَٛذ٤َج١. ٠ٟ٩ج ؽجء ُٮ ٩طَ ٗال٦ٟ ٟج 

ٍب مبُ سع٘ه اهلل ٌغشد مغشدمٌ ٕزا، ٗىنِ مبُ ٌزنيٌ ثنالً رٗشص٦ ثٛغٰذر هجةشز، سػٮ ثهلل ه٨٤ج، فٰظ ٓجٛش: "

ٍِث ٩ٓذ  .(3")مبُ سع٘ه اهلل ٌحِذس حذٌضًب ى٘ عَذٓ اىعبُد ألحصبٓ". ٩ُٮ س٩ثٯز (2")، َفصٍو، ٌحفظٔ ٍِ جيظ إىٍٍِٔ

ذ٨ٞ، ُجٗضغذش ث٤٠ٛضٛز شوش ثِٛظقجء د٠٘ج٣ز ٗال٦ٟ، ٩دالًض٦؛ ٩ٛزٖٛ ثٓضذغ٪ث ٢ٟ ثٛذٰج١ ث٤ٛذ٪٭ ُٮ ٗضجدجص٨ٞ ٩خـ

(، ُغ٤ؾذ ٠٣جرػ أددٰز أ٩سد٧ج ثٛ٘جصخ، 4ث٤ٛذ٪ٯز ٜٛششٯَ ثٛشػٮ()٩ٯ٢٘٠ أ١ ٣و٪د إ٬ٛ ٗضجح )ث٠ٛؾجصثس ثٛشُٰوز ، 

ؤٯذ ٟج ٣ٔ٪ٙ. ٩ٗج١ ثٛقذٯظ ث٤ٛذ٪٭ ٟظذس ٨٣ؼز ه٠ٰٜز ٗذٰشر ٠ُٰج دهج إ٦ٰٛ ٢ٟ ثٛضؤَٰٛ ُٮ ثٛغٰشر ث٤ٛذ٪ٯز، ُص

ٌز ثٛوشدٰز، ٩ٜٛأد٫ إ٬ٛ ك٨٪س هٜٞ ثٛـذٔجس ُٮ ٗٚ ث٤ِٛ٪١. ُٔذ هج١٩ ثٛٔشآ١ ثٛ٘شٯٞ ُٮ ث٣ضشجس ث ِذع٢ٰ،َق٩صشثؽٞ ث٠ُٛ

د٠ج أشجم ٢ٟ أِٛجف دٯ٤ٰز، ٨ُٔ٩ٰز ٢ٟ أِٛجف ثٛشع٪ٙ  أٯؼُج ُٮ ص٪عٰن ث٠ٛجدر ثٌٜٛ٪ٯز ٗج١ ٦ٛ ٩فِل٨ج، ٩دٔجة٨ج، ٩

 ثٛ٘شٯٞ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ،.

 ُّّص خطجخ اىْجً، صيى اهلل عئٍ ٗعيٌ، ثعذ غضٗح حٍِْ: -2

األّصبس، ٍب قبىخ ثيغزًْ "ٌب ٍعشش ٓجٙ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، دوذ أ١ ف٠ذ ثهلل صوج٬ٛ، ٩أع٬٤ ه٦ٰٜ د٠ج ٧٪ أ٦ٜ٧: 

َٗ ًَّ فً أّفغنٌ؟ أىٌ آرنٌ ضالاًل فٖذامٌ اهلل؟ ٗعبىًخ فؤغْبمٌ اهلل؟ ٗأعذاء فؤَىِجعْنٌ،  ف ثٍِ َذٌح ٗجذرَٕ٘ب عي

ُِ ٗأف ٍَ ضو. صٌ قبه: أال رجٍجًّ٘ ٌب ٍعشش األّصبس؟ قبى٘ا: ثَب ّجٍجل ٌب سع٘ه قي٘ثنٌ؟ قبى٘ا: ثيى، اهلل ٗسع٘ىٔ أ

ُِ ٗاىفضو.  َْٗقْذأٍب ٗاهلل ى٘ شئزٌ ىقيزٌ، َفَيَصقبه: اهلل؟ هلل ٗسع٘ىٔ اىَ ُزٌ: أرٍزْب ٍنزثًب فصذقْبك، ىُصِذْقُزٌ 

ِخ ٍِ اىذٍّب فً ُىَعبَع ً أّفغنٌف ٍٗخزٗاًل فْصشّبك، ٗطشٌذًا فآٌْٗبك، ٗعبئاًل فآعٍْبك. أٗجذرٌ ٌب ٍعشش األّصبس

إعالٍنٌ؟ أال رشضُ٘ ٌب ٍعشش األّصبس أُ ٌزٕت اىْبط ثبىشبء ٗاىجعٍش،  ذ ثٖب قًٍ٘ب ىٍغيَ٘ا، ٗٗميزنٌ إىًرؤىف

اٍشًأ ٍِ األّصبس، ٗى٘ عيل  ٗرشجعُ٘ ثشع٘ه اهلل، إىى سحبىنٌ، ف٘اىزي ّفظ ٍحَذ ثٍذٓ  ى٘ال اىٖجشح ىنْذ

ت األّصبس، اىيٌٖ اسحٌ األّصبس، ٗأثْبء األّصبس، ٗأثْبء أثْبء األّصبس. فجنى اىقً٘ األّصبس ِشعجًب، ىغينذ ِشع

ًَب ٗحظب، صٌ اّصشف سع٘ه اهلل، صيى اهلل عئٍ ٗعيٌ، ، قبى٘ا: سضٍْب ثشع٘ه اهلل ِقْغحزى َأخَضي٘ا ِىحبٌٕ

 ( .5) "إىى سحبىٌٖ ٗرفشق٘ا 

ٗج٣ش ًض٩ر ف٢ٰ٤ ُٮ ثٛغ٤ز ثٛغج٤ٟز ٨ٜٛؾشر، هٔخ ُضـ ٟ٘ز ٟذجششر، ٩صوذ ٢ٟ أٗذش اىغٍبق اىزبسٌخً ىيخطجخ: -3

ث٠ٛوجسٕ ثٛضٮ خجػ٨ج ث٠ٛغ٠ٜ٪١ ُٮ هظش ث٤ٛذ٪ر، ٢ٟ٩ أٗغش٧ج خـ٪سر، ٩ٓذ ٩ثؽ٦ ٨ُٰج ث٠ٛغ٠ٜ٪١ طو٪دجس 

َِ َمِضٍَشٍح شذٯذر، ٩ٟ٪ثَٓ هغٰشر، ٨ُٰ٩ج ٣ضٙ ٓ٪٦ٛ صوج٬ٛ: "  َ٘اِط ٍَ ٌُ اهلُل فً  ََّصَشُم ٌْ َىَقْذ  ٍِ ِإْر َأْعَجَجْزُن ٍْ َْ ًَ ُح ْ٘ ٌَ َٗ

 َِ ٍُْذِثِشٌ  ٌْ ٍُْز ََٗى  ٌَ ََب َسُحَجْذ ُص ٌُ اْىَؤْسُض ِث ٍُْن ََٗضبَقْذ َعَي ًٍْئب  ٌْ َش ُْْن ِِ َع ٌْ ُرْغ ٌْ َفَي (. ٩ُذ ٤ًٞ ث٠ٛغ٠ٜ٪١ ٌٟج٣ٞ 6")َمْضَشُرُن

 ٗغٰشر دوذ٧ج .

ُٮ ٯٖ ـجٯج ُٮ ٓشٯش، ٩ُٮ ٓذجةٚ ثٛوشح، ٩ٛٞ ٯٔ٪ٙ ثد٢ ٧شجٝ: "٠ٛ٩ج أهـ٬ سع٪ٙ ثهلل، ٟج أهـ٬ ٢ٟ صٜٖ ثٛو

شٮء، ٩َؽَذ ٧زث ثٛقٮ ٢ٟ ثأل٣ظجس ُٮ أ٣ِغ٨ٞ؛ فض٬ ٗغش ٨٤ٟٞ ثٛٔجٛز، فض٬ ٓجٙ ٓجة٨ٜٞ: ٛٔذ ٛٔٮ  ثأل٣ظجس ٨٤ٟج

٣ظجس ٓذ ٩ََؽُذ٩ث هٰٜٖ ُٮ سع٪ٙ ثهلل ٓ٪٦ٟ، ُذخٚ ه٦ٰٜ عوذ د٢ هذجدر، ُٔجٙ: ٯج سع٪ٙ ثهلل، إ١ ٧زث ثٛقٮ ٢ٟ ثأل

ط٤وش ُٮ ٧زث ثِٛٮء ثٛز٭ أطذش، ٓغ٠ش ُٮ ٓ٪ٟٖ، ٩أهـٰش هـجٯج هلجًٟج ُٮ ٓذجةٚ ثٛوشح، ٩ٛٞ أ٣ِغ٨ٞ؛ ٠ٛج 

ٓجٙ: ٯج سع٪ٙ ٟج أ٣ج إال سؽٚ ٢ٟ ٓ٪ٟٮ.  ٯٖ ُٮ ٧زث ثٛقٮ ٢ٟ ثأل٣ظجس ٨٤ٟج شٮء. ٓجٙ: ُؤٯ٢ أ٣ش ٢ٟ رٖٛ ٯج عوذ؟
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ثٛقلٰشر. ٓجٙ: ُؾجء سؽجٙ ٢ٟ ٓجٙ: ُجؽ٠ن ٛٮ ٓ٪ٟٖ ُٮ ٧ز٥ ثٛقلٰشر. ٓجٙ: ُخشػ عوذ ُؾ٠ن ثأل٣ظجس ُٮ صٜٖ 

ث٨٠ٛجؽشٯ٢، ُذخٜ٪ث، ُضش٨ٗٞ، ٩ؽجء آخش١٩ ُشد٧ٞ، ٠ُٜج ثؽض٠و٪ث ٦ٛ أصج٥ عوذ، ُٔجٙ: ٓذ ثؽض٠ن ٖٛ ٧زث ثٛقٮ ٢ٟ 

 (. ٩ٓجٙ خـذض٦ ٧ز7.٥ثأل٣ظجس، ُؤصج٧ٞ سع٪ٙ ثهلل، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ")

٩عال٦ٟ، ه٢ ٓجٛز، ٩طٜش إ٦ٰٛ، ٩دٌٜض٦ ٢ٟ ٯغض٨ِٞ ثٛشع٪ٙ ثٛ٘شٯٞ، طٜ٪ثس ثهلل ه٦ٰٜ  اىَعْى اىعبً ىيخطجخ:-4

دؤُؼج٦ٛ ه٬ٜ  ع٨ٞ ه٢ ث٤ٛذٮ دوذ ص٪صٯو٦ ٤ٌٜٛجةٞ، ٟزٗشًث، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ،ثأل٣ظجس، ٩ه٠ج فَض ُٮ ٣ِ٪

٠ٛغضٰٔٞ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، إ٬ٛ ثٛـشٯْ ثٛظقٰـ، ٩ثٛظشثؽ ث ثٛشع٪ٙ، ثأل٣ظجس ف٠٤ٰج ٗج٣٪ث ُٮ ػالٙ ٨ُذث٧ٞ

٨ٛزث ثٛذٯ٢ عٞ ثهضشُ٪ث دوذ عؤثٙ ثٛشع٪ٙ ٨ٛٞ، ٩ع٠َٜ٪ث، ٩أٓش٩ث دِؼٚ ثهلل ٩سع٪٦ٛ،  دئصذجه٨ٞ ٩أ٦٣ أَٛ د٢ٰ ٜٓ٪د٨ٞ،

ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، عٞ د٢َٰ ٨ٛٞ ُؼ٨ٜٞ ٩ٟ٘ج٣ض٨ٞ ه٬ٜ عجةش ث٤ٛجط، ٩أ١ ث٤ٛذٮ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ ٧٪ ٢ٟ 

٩ث ٠ٗج ٗج٣٪ث سثػ٢ٰ دشع٪ٙ ثهلل، ثٛغجد٢ٰٔ ٛالهضشثٍ د٨زث ثِٛؼٚ ٨ٛٞ، ُغ٤٘ش ٣ِ٪ع٨ٞ، ٩ثسصجفش ٜٓ٪د٨ٞ، ٩هجد

 ًج ٩فلج.٠َْغط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، ِٓ

 ٢ٟ ث٢٘٠٠ٛ فظش أ٧ذثٍ ثٛخـذز ُٮ ٧ذ٢ُٰ ثع٢ٰ٤ ٠٧ج: إٔذاف اىخطجخ:-5

ُْٟشث٨ٛذٍ ثأل٩ٙ: ٣ِغٮ،       ِعاًل، ٯ٪ؽ٦ ثٛ٘الٝ ٛأل٣ظجس، ٩ٗج١ ث٠ٛضٜٔٮ ٗج١ ٦ُٰ ث٤ٛذٮ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، 

ثٛزٯ٢ ع٠و٪ث ثٛخـذز، ٩صؤعش٩ث د٨ج إ٬ٛ دسؽز ثٛذ٘جء ثٛشذٯذ، ثٛز٭ ؽوٚ ٛقج٧ٞ ثٛششٯِز صذضٚ  ٜٛخـذز ثأل٣ظجس،

 ٩فلج. ِْٓغ٠ًَجدذٟ٪ه٨ٞ ثٛـج٧شر، فض٬ ٓجٛ٪ث: سػ٤ٰج دشع٪ٙ ثهلل، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، 

ٜٜٛٔ٪ح، د٠ج  ٩ث٨ٛذٍ ثٛغج٣ٮ: ؽ٠جٛٮ، ٧٩٪ ثإلع٠جم ٩ثإلٟضجم ٛأل٣ظجس، د٘ال٦ٟ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، ثٛشجُٮ     

صؼ٦٤٠ ٢ٟ أعجٰٛخ دالًٰز ُجةٔز، فشٗش ثٛـجٓجس ثٛ٘ج٤ٟز ٛذ٫ ٣ِ٪ط ثأل٣ظجس، ٨ِٛٞ ٟوج٣ٮ خـذض٦ ثٛششٯِز 

 ٩إدسث٨ٗج.

. ، ه٦ٰٜ أُؼٚ ثٛظالر، ٩أصٞ ثَٛغال٠ٝج ٓج٦ٛ عٰذ ثأل٣جٝد ٩ٓذ ٗج٣ش ث٤ٛضٰؾز ث٨٤ٛجةٰز ٨ٜٛذ٢ُٰ ثٛغجد٢ٰٔ ثٛشػج ثٛضجٝ       

 جٛٮ.٠ٗج عٰل٨ش ُٮ ثٛؾذ٩ٙ ثٛض

 أ٧ذثٍ ثٛخـذز ٠ٗج ٧٪ ٟغض٤ضؼ ٢ٟ د٤جة٨ج ثٛضشٰٗذٮ:

 (1ؽذ٩ٙ سٓٞ )

 ث٤ٛضٰؾز ث٨٤ٛجةٰز ٨ٜٛذ٢ُٰ ثٛغجد٢ٰٔ صوشٯ٦ِ ٣٪ه٦ ث٨ٛذٍ

٧٩٪ إك٨جس ثٛذش٧ج١ ٩ثٛذٰٛٚ ه٬ٜ ٗالٝ  ٣ِغٮ ث٨ٛذٍ ثأل٩ٙ

 ثٛشع٪ٙ ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ.

٠ج ٓج٦ٛ عٰذ ثأل٣جٝ ، ط٬ٜ ثهلل ثٛشػج ثٛضجٝ د

٩فظ٪ٙ ثٛـ٠ؤ٤ٰ٣ز ٩ثٛغالٝ ه٦ٰٜ ٩عٜٞ ، 

 ٩ثٛ٪ةجٝ

٧٩٪ ثإلع٠جم ٩ثإلٟضجم ٛأل٣ظجس  ؽ٠جٛٮ ث٨ٛذٍ ثٛغج٣ٮ

 سػ٪ث١ ثهلل ه٨ٰٜٞ

٠ج ٓج٦ٛ عٰذ ثأل٣جٝ ، ط٬ٜ ثهلل ثٛشػج ثٛضجٝ د

ه٦ٰٜ ٩عٜٞ ، ٩فظ٪ٙ ثٛـ٠ؤ٤ٰ٣ز ٩ثٛغالٝ 

 ٩ثٛ٪ةجٝ
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 اعخفصو اىذس

 ٩ٯضؼ٢٠َ )ثألعجٰٛخ ثٛذالًٰز ُٮ ثٛخـذز(: 

 أعجٰٛخ هٜٞ ثٛذٰج١ )هٜٞ ث٠ٛوج٣ٮ(:٢ٟ  -أ٩اًل

 ٢ٟ ٟذجفظ ثٛخذش: - أ

 أعٜ٪ح ثٛضؤٰٗذ. -1

 أعٜ٪ح ثٛضوشٯَ ٩ثٛض٤ٰ٘ش. -2

 ٢ٟ ٟذجفظ ثإل٣شجء: - ح

 أعٜ٪ح ثالعض٨ِجٝ. -1

 أعٜ٪ح ث٤ٛذثء. -2

 ٢ٟ أعجٰٛخ )هٜٞ ثٛذذٯن( -عج٣ًٰج

 أعٜ٪ح ث٠ٛٔجدٜز. -

 

 ٍِ أعبىٍت عيٌ اىَعبًّ -أٗاًل

 ٢ٟ ٟذجفظ ثٛخذش: - أ

  ُٮ ثٛخـذز ٩أد٩ثص٦ ٩دالٛض٦ ثٛذالًٰز. أعي٘ة اىز٘مٍذ -1

 

 (2ؽذ٩ٙ سٓٞ )

ث٠ٛٔـن ٢ٟ ثٛخـذز ثٛز٭ ٩سد ُٮ أعٜ٪ح  ثٛشٓٞ 

 ثٛض٪ٰٗذ

 دالٛض٦ ثٛذالًٰز أدثر ثٛض٪ٰٗذ

 ثٛوشع ثٜٛـَٰ، ٟن ثألٟش ثٛخَِٰ أال ؟"أال رجٍجًّ٘ ٌب ٍعشش األّصبس" 1

 ٩ٞثٛضولٰٞ دجٛٔغثٛذغؾ ُٮ ثٛقذٯظ،  أٟج )٩ثهلل( "أٍب ٗاهلل ى٘ شئزٌ ىقيزٌ" 2

 صٯجدر صؤٰٗذ ٟٔ٪ٛز ثأل٣ظجس ثٛالٝ ث٠ٛؤٗذر "ى٘ شئزٌ ىقيزٌ" 3

 ثٛوشع ثٜٛـَٰ، ٩ثألٟش ثٛخَِٰ أال  "أال رشضُ٘ ٌب ٍعغش األّصبس" 4

ف٘اىزي ّفظ ٍحَذ ثٍذٓ ى٘ال اىٖجشح ىنْذ " 5

  "اٍشًأ ٍِ األّصبس

ثٛٔغٞ ُٮ: 

ُ٪ثٛز٭ ٣ِظ "

 ٟق٠ذ دٰذ٥"

ز ثٛشع٪ٙ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ َؾُفصؤٰٗذ 

٩عٜٞ، ٩هذٝ ثٛشًذز ُٮ ثالُضشثّ أ٩ 

ه٨٤ٞ، أ٩ ثٛضق٪ٙ ه٢  ثالدضوجد

  دٯجس٧ٞ

 

 (، عجدْ ثٛزٗش: 2) ششؿ ٩ص٪ػٰـ أعٜ٪ح ثٛض٪ٰٗذ ُٮ ثٛخـذز ثٛ٪ثسدر ُٮ ثٛؾذ٩ٙ سٓٞ

ََٗذ، ثٛ٪ث٩، ٩ثٛ٘جٍ، ٩ثٛذثٙ، صذٙ ه٬ٜ شٍذ ٩إف٘جٝ،  -1 صوشٯَ ثٛض٪ٰٗذ ٌٛز: ٓجٙ ثد٢ ُجسط: "٩َ

ٌٚ صشذ د٦ ثٛذٔشر ه٤ذ ثَٛق٩أ٩ٗذ هٔذٕ: أ٭ شذ٥. ٩ثٛ٪ٗج  (.8ِخ")ْٜد: فذ

 (.9ثٛض٪ٰٗذ ثطـالفًج: "٧٩٪ صقْٰٔ ث٠ٛو٬٤ ُٮ ث٤ِٛظ، دئهجدر ِٛق، أ٩ ٟو٬٤") -2

سس ُٔذ َٓشسس ث٠ٛؤٗذ، ٩ٟج هْٜ د٦ ُٮ ٣ِظ ثٛغجٟن، أ٠٧ٰض٦: "٩ؽذ٫٩ ثٛض٪ٰٗذ إ٣ٖ إرث َٗش -3

َُؤصَٛض٦ُ")٤ٟ٘٩ض٦ ُٮ ٜٓذ٦، ٩أٟـش شذ٨ز سد٠ج خجٛؾض٦، أ٩ ص٪٠٧َش ًًِٜز ه٠ج أ٣  (.10ش دظذد٥ 
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دْٰٓ ث٠ٛغٜٖ، ٯٔ٪ٙ هذذ ثٛٔج٧ش ثٛؾشؽج٣ٮ ه٦٤: "س٩٭ ه٢ ثد٢ ثأل٣ذجس٭ أ٦٣ ٓجٙ: سٗخ ث٤٘ٛذ٭  دقظ ٩ثٛض٪ٰٗذ     

٦: إ٣ٮ ألؽذ ُٮ ٗالٝ ثٛوشح فش٪ًث، ُٔجٙ أد٪ ثٛوذجط: ُٮ أ٭ ٟ٪ػن (، ٩ٓجٙ 11ٛث٠ٛضِٜغَ إ٬ٛ أدٮ ثٛوذجط)

ٌٞ، عٞ ٯٔ٪ٛ٪١: إ١َ هذذ ثهلل ٩ؽذس رٖٛ؟ ُٔجٙ: أؽذ ثٛوشح ٯٔ٪ٛ٪١: هذذ ثهلل ٓجةٞ،  عٞ ٯٔ٪ٛ٪١: إ١َ هذذ ثهلل  ٓجة

ٛٔجةٞ،ُجألِٛجف ٟض٘شسر ٩ث٠ٛو٬٤ ٩ثفذ، ُٔجٙ أد٪ ثٛوذجط: دٚ ث٠ٛوج٣ٮ ٟخضِٜز الخضالٍ ثألِٛجف، ُٔ٪٨ٛٞ: هذذ ثهلل ٓجةٞ، 

إخذجس ه٢ ٰٓج٦ٟ، ٩ٓ٪٨ٛٞ: إ١َ هذذ ثهلل ٓجةٞ، ؽ٪ثح ه٢ عؤثٙ ثٛغجةٚ، ٩ٓ٪٨ٛٞ: إ١َ هذذ ثهلل ٛٔجةٞ، ؽ٪ثح ه٢ إ٣٘جس 

 (.12ُٔذ ص٘شسس ثألِٛجف دض٘شثس ث٠ٛوج٣ٮ، ٓجٙ: ٠ُج أفجس ث٠ٛضِٜغَ ؽ٪ثدًج") ٰٓج٤ٟ،٦ٟ٘ش 

٩ثػـ ُٮ  ٮ ثٛخـذز ث٤ٛذ٪ٯز ثٛششٯِز ٠ٗج ٧٪ٟؤٗذثس ثٛخذش ُٮ ثٛخـذز: ٩سدس هذر ٟؤٗذثس ُ -4

 ثٛؾذ٩ٙ ثٛغجدْ، ٨٤ٟ٩ج: 

ٛض٦ ه٬ٜ ثٛض٪ٰٗذ دقشٍ ثٛض٤ذ٦ٰ )أال(، دِضـ ث٠٨ٛضر أ٩ ثٛضخَِٰ. ٩ٓذ أشجس ثٛو٠ٜجء إ٬ٛ دال - أ

 (. 13ثٛض٪ٰٗذ)

؟"، ٩ُٮ أال رجٍجًّ٘ ٌب ٍعشش األّصبس:"٩ٓذ ٩سد ُٮ ثٛخـذز ُٮ ٟ٪ؿ٢ٰ٤ ثع٢ٰ٤، ُٮ ٓ٪٦ٛ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ،

( ُٮ ث٠ٛ٪ؿ٢ٰ٤ ثٛغجد٢ٰٔ ص٤ذ٦ٰ َجَٛ؟"، ٩ُٮ ثٛض٪ٰٗذ دـ )َأأال رشضُ٘ ٌب ٍعشش األّصبسٓ٪٦ٛ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ،:" 

ثٛشع٪ٙ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، ٩فض٬ ٯشػ٪ث د٠ج ٓجٙ، ط٬ٜ  ث، فض٬ ُٯؾٰذ٪ثأل٣ظجسٛـَٰ ٩هشع خَِٰ ه٬ٜ 

َْ أعٜ٪ح ثٛض٪ٰٗذ دـ )أال( ٧ذٍ ثٛشع٪ٙ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، ُجعضؾجد٪ث ٜٛشع٪ٙ،  ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، ٨ٛٞ، ٩ٓذ فَٔ

 .٦ ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، ٩سػ٪ث دط٬ٜ ثهلل

٬ دال٦ٛ شِ٪م دجالعض٨ِجٝ: ٣َض ثٛو٠ٜجء هٜث٠ٛج( ث٠ٛٔش١٩ دجٛٔغٞ، ٩َٟثٛض٪ٰٗذ دقشٍ ثٛض٤ذ٦ٰ )َأ  - ح

ث٠ٛخجؿخ ه٬ٜ ٛض٤ذ٦ٰ ٓذٚ ثٛٔغٞ؛  صؤصٮثٛشؤ١:"أٟج ثٛضٮ ُٮ ٧زث ( ه٬ٜ ثٛض٪ٰٗذ، فٰظ ٯٔ٪ٙ أفذ٧ٞ َجَٟ)َأ

 (.14ث٠ٛٔغٞ ه٦ٰٜ") ثعض٠جم ثٛٔغٞ، ٩صقْٰٔ

"، ُِٮ ىقيزٌ أٍب ٗاهلل ى٘ شئزٌـذز ُٮ ٓ٪٦ٛ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ،:"٩ٓذ  ٩سد ثٛض٪ٰٗذ د٨ج ُٮ ثُٛخ

ثٛض٪ٰٗذ )أٟج( ٩ثٛٔغٞ صؤٰٗذ ه٬ٜ ٟٔ٪ٛز ثأل٣ظجس، ٩طقز صٔذٯش ث٤ٛذٮ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، ٠ٛج 

٣ظجس ٢ٟ ثٌٛؼخ عٰٔ٪ٛ٪١، ٩د٠ج عٰؾٰذ٪١، ٠ٟج ٢ٟ٘ ٢ٟ ثٟضظجص ٗٚ ٟج ُٮ ٣ِ٪ط ثأل

 .ِؽَذِر٠َْ٪٩ثٛ

 ثع٢ٰ٤:ثٛض٪ٰٗذ دجٛٔغٞ: ٯشد ثٛض٪ٰٗذ دجٛٔغٞ ُٮ ثٛخـذز، ُٮ ٟ٪ؿ٢ٰ٤  -ػ         

َٞ ثأل٩ٙ:     "  زٌيأٍب ٗاهلل ى٘ شئزٌ ىق، "ُٮ ٓ٪ٙ، ط٬ٜ ثهلل هٰٜز ٩عٜ

 األّصبس"ٍِ  اٍشأال اىٖجشح ىنْذ ى٘"ف٘ اىزي ّفظ ٍحَذ ثٍذٓ، ٩ثٛغج٣ٮ: ُٮ ٓ٪٦ٛ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ:  

ثٛٔغٞ ثٛغج٣ٮ: ٦ُٰ ص٪ٰٗذ ه٬ٜ ٟقذز ث٤ٛذٮ، ط٬ٜ ثهلل ٩ٞ هلل، هض ٩ؽٚ، ث٠ٛٔغٞ د٦. ٩ٰثٛٔغٞ ٦ُٰ صٔشٯش ٛأل٣ظجس، ٩صول

صول٠ٰج هلل  "،ذٓف٘ اىزي ّفظ ٍحَذ ث٩٩ٍٓن ثٛٔغٞ دِٜق: " ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، ثٛخجٛظز ٛأل٣ظجس، سػ٪ث١ ثهلل ه٨ٰٜٞ، 

هض ٩ؽٚ ، ثٛز٭ ٣جطٰز ٟق٠ذ، ط٬ٜ ثهلل هٰٜز ٩عٜٞ، دٰذ٥، ٩ُٮ رٖٛ دٰٛٚ ٓجؿن ه٬ٜ طذّ ٟج ٯٔ٪٦ٛ ثٛشع٪ٙ، 

 إخالص ٛأل٣ظجس، سػ٪ث١ ثهلل ه٨ٰٜٞ ، .ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، ٢ٟ فخ ٩٩ُجء ٩ثهلل ط٬ٜ 

ظ دقجؽ٦ إ٬ٛ ٧زث ثٛٔغٞ ٛض٪ٰٗذ ٩ٰٛ ٢ٟ٩ ث٠ٛوٜ٪ٝ أ١ ثٛشع٪ٙ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، طجدّ ُٮ ٗٚ ٟج ٯٔ٪ٙ،       

٢ٟ أ٦٣،  ٦٤٘ٛ، ه٦ٰٜ ثٛظالر ٩ثٛغالٝ، أ٩سد٥ ُٮ ثٛخـذز ؽذشًث ٜٛٔ٪ح ثأل٣ظجس ٢ٟ ثال٣٘غجس ٠ُٰج ك٤٪٥، ٟج ٯٔ٪ٙ،

٣ِ٪ط ثأل٣ظجس ٣٩غٮ ثأل٣ظجس، ُقْٔ ثٛض٪ٰٗذ دجٛٔغٞ ًجٯض٦، ٩هجدس ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، ٓذ هجد إ٬ٛ أ٧ٚ ٟ٘ز 

 .ٟشػًٰز ، سثػًٰزؿجةوًز ؿٰذًز

(، ٩ٓذ ٩سدس ُٮ ثٛخـذز ُٮ 15ثٛض٪ٰٗذ دجٛالٝ ث٠ٛؤٗذر: ٛٔذ ٣َض ثٛو٠ٜجء ه٬ٜ دالٛز ثٛالٝ ث٠ٛؤٗذر ه٬ٜ ثٛض٪ٰٗذ) -د

ز ٛص٪ٰٗذ ٠ٛج عٰٔ٪٦ٛ ثأل٣ظجس، ٩ُٮ رٖٛ دالصٯجدر  ٖ"، ٩ُٮ رٛٗاهلل ى٘ شئزٌ ىقيزٌثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ،: "ٓ٪٦ٛ، ط٬ٜ 

، ٩ٟج ٯخضٜؼ ٨ُٰج ٢ٟ ٟشجهش خِٰز، ٩ٟج عض٤٪٭ ٓ٪٦ٛ ٢ٟ دخِجٯج ث٤ِٛ٪ط ثٛذششٯزه٬ٜ ٟوشُض٦، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، 

 ٗالٝ.
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ُِٟٔ٪ٯًج خـذز ث٤ٛذٮ ثٛ٘شٯٞ،  ٩ٗال٦ٟ ثٛششٯَ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، ٰٛذٜي شٌجٍ ثٜٛٔ٪ح، ٧٩٘زث ٯشد أعٜ٪ح ثٛض٪ٰٗذ 

، ٩صضشٕ ث٠ٛخجِٛز ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞشع٪٦ٛٛهلل ٩ ص٠جٝ ثالٓض٤جم، ُضشه٪٭ ٩ٯغضٔش ُٮ ع٪ٯذثء ث٤ِٛ٪ط، ُضٔض٤ن د٦

 ألٟش ثهلل، هض ٩ؽٚ، ٩ألٟش سع٪٦ٛ، ه٦ٰٜ ثٛظالر ٩ثٛغالٝ.

 أعي٘ثب اىزعشٌف ٗاىزْنٍش -2

 أعي٘ة اىزعشٌف -أٗاًل

 .( 16")إ٣شجد ثٛؼجٛز، ٩هَشٍ ثٛؼجٛز٧٪ "ثإلهالٝ، ٩ثٛضوشٯَ أٯؼًج:  ثٛضوشٯَ ٌٛز -1

ُٚ ثعٞ ٟوش٩ٍ د٤ِغ٦، ٟخضض، ال َٯش٘ٚ دٌٰش٥")  -2  (.17ثٛضوشٯَ ثطـالفًج ٧٪ "ٗ

ٛ٘الٝ، إر ٛ٘ٚ أ٠٧ٰض٠٨ج: "٠٧٩ج ٢ٟ ثألعجٰٛخ ثٛذالًٰز ثٛضٮ ٢ٟ فْ ثٛذٰٜي أ١ ٯشثه٠٨ٰج ُٮ ث -3

صوشٯَ ث٠ٜ٘ٛز ُٮ ٟ٪ػن، ٩ال ٯقغ٢ ٦ُٰ  ، ٩ال ٯقغ٢ ٦ُٰ ًٰش٥، ُٔذ ٯقغ٢ٜذ٦ضـ٠٨٤ٟج ٟ٪ػو٦ ثٛز٭ ٯ

١ ٟج ٯِٰذ٥ ثٛض٤ٰ٘ش ًٰش ٟج ٯِٰذ٥ رٖٛ ألُٮ ٟ٪ػن آخش، ظقٰـ، ثٛص٤ٰ٘ش٧ج، د٠٤ٰج ٣ش٫ ثٛو٘ظ ٧٪ 

(. ٧٩زث ثٛ٘الٝ 18وشٯ٨ِج")ثٛضوشٯَ، ٩ثألعذجح ثٛضٮ صذه٪ إ٬ٛ ص٤ٰ٘ش ث٠ٜ٘ٛز ٟخجِٛز ٛضٜٖ ثٛضٮ صذه٪ إ٬ٛ ص

 ٖٛ أل١ ثٛضوشٯَ ٯقذد ثالعٞ صقذٯذًث صجًٟج دو٘ظ ثٛض٤ٰ٘ش ثٛز٭ ُٯذٔٮ ثالعٞ شجةوًج ُٮ ؽ٤غ٦.رطقٰـ؛ 

 

  :أعٜ٪ح ثٛضوشٯَ ٩ثٛض٤ٰ٘ش، ٦٤ٟ٩ -2

 ثٛضوشٯَ دِٜق ثٛؾالٛز "ثهلل" ُٮ ثٛخـذز، ٩دالٛض٦ ثٛذالًٰز: -أ أعٜ٪ح ثٛضوشٯَ دجٛوٜٞ، ٦٤ٟ٩-1

 ( ٢ٟ أعجٰٛخ ثٛخذش: 3ؽذ٩ٙ سٓٞ )

٢ٟ ثٛخـذز ثٛز٭ ٩سد ٦ُٰ ِٛق ث٠ٛٔـن  ثٛشٓٞ 

 ثٛؾالٛز "ثهلل"

 دالٛض٦ ثٛذالًٰز ِٛق ثٛؾالٛز

 ثٛضولٰٞ ثهلل .." فٖذامٌ اهلل"..  1

 ثٛضولٰٞ ثهلل .." فؤغْبمٌ اهلل"..  2

 ثٛضولٰٞ ثهلل .".. اهلل ٗسع٘ىٔ .".. 3

 ثٛضولٰٞ ثهلل ..."  ٌب سع٘ه اهلل"...  4

 ثٛضولٰٞ ثهلل ..." أٍب ٗاهلل"...  5

 ثٛضولٰٞ ثهلل  ..." ثشع٘ه اهلل"...  6

 ثٛذهجء ث٨ٜٛٞ ..." اىيٌٖ"...  7

 ثٛضولٰٞ ثهلل .." ثشع٘ه اهلل"...  8

 

 :٠ذ" ُٮ ثٛخـذز، ٩دالٛض٦ ثٛذالًٰزثٛضوشٯَ دجعٞ  ثٛشع٪ٙ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، "ٟق-ح

 ( 4ؽذ٩ٙ سٓٞ )

ث٠ٛٔـن ثٛز٭ ٩سد ٦ُٰ ثعٞ ثٛشع٪ٙ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ 

 .٩عٜٞ

ثعٞ ثٛشع٪ٙ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ 

 ٩عٜٞ.

 دالٛض٦ ثٛذالًٰز

" ُ٪ثٛز٭ ٣ِظ ٟق٠ذ دٰذ٥ ٛ٪ال ث٨ٛؾشر ٤٘ٛش 

 ثٟشًأ ٢ٟ ثأل٣ظجس ..." 

ثٛضو٢ٰٰ ثٛضجٝ، ٛالعٞ  ٟق٠ذ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ.

 ثٛششٯَ.
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 ٢ٟ ث٠ٛوجسٍ ثٛ٪ثسدر ُٮ خـذز ث٤ٛذٮ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ: -4

 : ٨جث٤ٛذٮ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، ٤ٟع٠ز هذر ٟوجسٍ ٩سدس ُٮ خـذز 

ُٟـًٜٔج، ثٛضوشٯَ  دجٛو٠ٰٜز: ٩ثٛوٜٞ ٧٪ ثالعٞ - أ ُٟغ٠َج٥  ُٚ ٩ٓذ هَش ثٛز٭ ٌٯو٢َٰ  ٦ُ ث٤ٛقجر دٔ٪٨ٛٞ: "٧٪ ٗ

، ٟغٚ: صٯذ، ٤٧٩ذ، ٩هذذ ثهلل، ٩أدٮ ثعٞ ٩ُِػن ه٬ٜ شٮء ٟخظ٪ص؛ ٰٛضوشٍ د٦ د١٩ عجةش ؽ٤غ٦

 (.19ٯز، ٩ؽوٜض٦ ٣ِغ٦ ثالعٞ")إرث ٛٞ صشد دزٖٛ ثإلػجُز، ٩ال ث٤٘ٛجد٘ش، 

(، ٩ث٤ٰٛغجد٪س٭ ُٮ ) 20)ثٛؾجٟن ثٛظٌٰش ُٮ هٜٞ ث٤ٛق٪()٩إ٬ٛ ٟغٚ ٧زث ثٛضوشٯَ ر٧خ ثد٢ ٧شجٝ ُٮ ٗضجد٦     

 (.21ًشثةخ ثٛٔشث١، ٩سًجةخ ثِٛشٓج١()

 ٩عٰٔضظش ثٛذجفظ ُٮ دسثعز ثٛذجفظ ث٠ٛوجسٍ ُٮ ٧ز٥ ثٛخـذز ه٬ٜ ثٛضوشٯَ دجٛوٜٞ، ٩ثإلػجُز ٩دوغ ثٛؼ٠جةش.

ث٤ٛ٪م ثأل٩ٙ: ثٛضوشٯَ دجٛو٠ٰٜز: ٩عٰٔضظش ثٛذجفظ ه٬ٜ ط٢ِٰ٤ ٢ٟ ثألهالٝ، ٠٧ج: ثٛظ٤َ  -1

شع٪ٙ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ثأل٩ٙ ثٛضوشٯَ دِٜق ثٛؾالٛز "ثهلل"، ٩ثٛظ٤َ ثٛغج٣ٮ: ثٛضوشٯَ دجعٞ ثٛ

 ُٮ ثٛخـذز. ٩عٜٞ،"ٟق٠ٌذ"

ثٛؾالٛز "ثهلل": ُٯالفق  ٩س٩د هٜٞ ثَٛزثس ث٠ٛٔذعز " ثهلل" عذقج٦٣ ٩صوج٬ٛ، ُٮ  دِٜقثٛظ٤َ ثأل٩ٙ: ثٛضوشٯَ     

 ثٛخـذز ع٠ج٣ٮ ٟشثس، عذن ٟشثس دِٜق ثٛؾالٛز "ثهلل"  ٩ٟشر ٩ثفذر ُٮ ثٛذهجء، دِٜق "ث٨ٜٛٞ". 

ه٨ٰٜٞ،  ، هلل، هض ٩ؽٚ، ُٮ ٣ِ٪ط ثأل٣ظجس، سػ٪ث١ ثهلل٧٩زث ثٛوٜٞ ٯشد ُٮ ثٛخـذز ٛضشدٰز ث٨٠ٛجدز ٩ثإلؽالٙ    

ِٚ ٟج ٯؤص٪١ ٩ٟج ٯزس١٩، ٧٩زث ٧٪ ثٛز٭ فذط فًٔج، ٠ُج إ١ ع٠ن ثأل٣ظجس ثٛخـذز، ٩ٟج  فض٬ ٯش٧ذ٦ ثأل٣ظجس، ُٮ ٗ

٨ُٰج ٢ٟ رٗش ِٜٛق ثٛؾالٛز "ثهلل" فض٬ خشوش ٜٓ٪د٨ٞ، ٩ث٣ظجه٪ث  ٨ٛزث ثإل٦ٛ ثٛولٰٞ ثٛز٭ أسعٚ إ٨ٰٛٞ ٧زث ثٛشع٪ٙ  

، عٞ ٛشع٪٦ٛ، ط٬ٜ ث٨ٛذثٯزُٮ ٧ز٥ ؼٚ ٗٚ ثِٛؼٚ هلل، هض ٩ؽٚ، ثٛ٘شٯٞ، ُؤخشؽ٨ٞ ٢ٟ ثٛل٠ٜجس إ٬ٛ ث٤ٛ٪س، ُجِٛ

 ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ.

ف٘اىزي ٧٪ هٜٞ ث٠ٛظـ٬ِ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، ُٮ ٓ٪٦ٛ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ،:"ثٛظ٤َ ثٛغج٣ٮ ٢ٟ ثألهالٝ:     

". ُٰالفق أ١ ثعٞ ثٛشع٪ٙ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، ٟق٠ذ، ٓذ ّفظ ٍحَذ ثٍذٓ ى٘ال اىٖجشح ىنْذ اٍشًأ ٍِ األّصبس

ؽجء ُٮ عٰجّ ثٛٔغٞ، إر ٛ٪ال ث٨ٛؾشر ثٛضٮ ٰٟضص٦ ه٢ ثأل٣ظجس، ٛ٘ج١ ٢ٟ ثأل٣ظجس؛ ٩رٖٛ ٛقذ٦ ثٛشذٯذ، ط٬ٜ ثهلل 

 ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، ٛأل٣ظجس، ٤ٛظشص٨ٞ ٦ٛ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، ٩ٛضؼقٰض٨ٞ ُٮ عذٰٚ دٯ٢ ثهلل صوج٬ٛ،  ٩ٓذ طَشؿ، ط٬ٜ

ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، دقخ ثأل٣ظجس، دؤش٨ش أع٠جة٦، ه٦ٰٜ ثٛظالر ٩ثٛغالٝ، ٧٩٪ ثعٞ )ٟق٠ذ(، ثٛوٜٞ ث٠٠ٰٛض ٦ٛ، ط٬ٜ 

ث٢ٰٰٔٛ ثٛٔجؿن دقذ٦ ثٛشذٯذ ٨ٛٞ، ٩هذٝ ثٛضخٜٮ ه٨٤ٞ، ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، ه٢ عجةش ث٤ٛجط؛ ٰٛضسم ُٮ ٜٓ٪ح ثأل٣ظجس، 

 أ٩ ثٛضق٪ٙ إ٬ٛ ًٰش٧ٞ، ٠٨ٟج ٗج٣٪ث، ٩صقش أ٭ كشٍ ٗج١.

 عٜ٪ح ثٛضوشٯَ، ٦٤ٟ٩ ثٛضوشٯَ دجٛؼ٠جةش، ثٛ٪ثسدر ُٮ ثٛخـذز، ٩دالٛض٨ج ثٛذالًٰز ٨٤ٟ٩ج:أ -2

 

 

 (5ؽذ٩ٙ سٓٞ )

ث٠ٛٔـن ٢ٟ ثٛخـذز ثٛز٭ ٩سد ٦ُٰ  ثٛشٓٞ 

 ثٛضوشٯَ دجٛؼ٠ٰش

 دالٛض٦ ثٛذالًٰز ٣٪م ثٛؼ٠ٰش

ػ٠ٰش ثٌٛجةذز )٧ٮ(، ثٛوجةذ -أ ًْزثيغ 1

 ه٬ٜ ثٛٔجٛز

٩ػ٠ٰش ث٠ٛضٜ٘ٞ )٭( ثٛوجةذ -ح

ثٛشع٪ٙ،ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ه٬ٜ 

 ٩عٜٞ

ثٛٔجٛز إ٬ٛ  ثٛض٪ٰٗذ دذٜ٪ى

ثٛشع٪ٙ ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ 

 ٩عٜٞ ، .
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ػ٠ٰش ؽ٠جهز ث٠ٛخجؿذ٢ٰ،  أّفغنٌ 2

 ث٠ٛؼجٍ ٛأل٣ِظ

ص٠ٰٰض ث٠ٛخجؿذ٢ٰ أشذ 

 ص٠ٰٰض

ػ٠ٰش ؽ٠جهز ث٠ٛخجؿذ٢ٰ، ثٛ٪ثٓن  فٖذامٌ اهلل 3

 ٟ٪ٓن ث٠ِٛو٪ٙ د٦

 ص٠ٰٰض ث٠ٛخجؿذ٢ٰ

ؽ٠جهز ث٠ٛخجؿذ٢ٰ، ثٛ٪ثٓن ػ٠ٰش  فؤغْبمٌ اهلل 4

 ٟ٪ٓن ث٠ِٛو٪ٙ د٦

 ص٠ٰٰض ث٠ٛخجؿذ٢ٰ

ػ٠ٰش ثٌٛجةخ )٧٪( ثٛوجةذ ه٬ٜ -أ فؤىف ثٍِ قي٘ثنٌ 5

 ثهلل، صوج٬ٛ

ػ٠ٰش ؽ٠جهز ث٠ٛخجؿذ٢ٰ -ح

 ث٠ٛؼجٍ ٛأل٣ِظ

 صولٰٞ ثٛزثس ثإل٨ٰٛز-أ

 

 ص٠ٰٰض ث٠ٛخجؿذ٢ٰ-ح

ػ٠ٰش ثٌٛجةخ )ث٨ٛجء( ثٛوجةذ إ٬ٛ  ثو اهلل ٗسع٘ىٔ 6

 ثهلل هض ٩ؽٚ 

ثٛضولٰٞ ٩ثٛضششٯَ 

٠ٜٛؼجٍ إ٦ٰٛ )ثهلل( 

 صوج٬ٛ

ػ٠ٰش ثٌٛجةخ )ث٨ٛجء( ثٛوجةذ إ٬ٛ  هلل ٗىشع٘ىٔ اىَِ ٗاىفضو  7

 ثهلل هض ٩ؽٚ

ثٛضولٰٞ ٩ثٛضششٯَ 

٠ٜٛؼجٍ إ٦ٰٛ )ثهلل( 

 صوج٬ٛ

 

 ٨ٜٗج، ٩رٖٛ ٛالخضظجس، ٣لشًث ٛ٘غشص٨ج، ٩صوذد ٟوج٨ٰ٣ج. ُصذسط٩ٛٞ  ، ٟٜق٪كز: ُدسعش دوغ ثٛؼ٠جةش

 دجٛؼ٠جةش ُٮ ثٛخـذز:ثٛضوشٯَ 

، أ٩ ٟخجؿخ، أ٩ ًجةخ، صٔذٝ رٗش٥، ِٛلًج، أ٩ ٟو٬ً٤، أ٩ ٠ٛضٜ٘ٞصوشٯَ ثٛؼ٠ٰش: ثٛؼ٠ٰش ٧٪ " ٟج ٩ُػن -1

 (22) ُف٠ً٘ج"

ُٮ صوشٯ٦ِ ٜٛؼ٠ٰش ٓجةاًل:"٩ث٠ٛؼ٠ش، ال ٯخٜ٪ أ١  أ٩ؽض٧ج ثٛضٟخشش٭فجالس ثٛؼ٠ٰش: ٩ٜٛؼ٠ٰش فجالس -2

 (.٩23 ٤ٟظ٪دًج، أ٩ ٟؾش٩سًث")ٯ٘٪١ ٟضظاًل، أ٩ ٤ِٟظاًل، أ٩ ٟشُ٪هًج، أ

 ٢ٟ ثٛؼ٠جةش ثٛ٪ثسدر ُٮ ثٛخـذز عذوز ػ٠جةش ُٮ عذن ٟ٪ثػن: ثٛذجفظوجٛؼ ٢ٟ ثٛؼ٠جةش ُٮ ثٛخـذز: عٰ-3

؟" ٩ٓذ ٍب قبىخ ثيغًْأ٨ٛ٩ج ٯخُض )ثٛٔجٛز( ثٛضٮ طذسس ٢ٟ ثأل٣ظجس، ُٮ ٓ٪٦ٛ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، "    

  أدّ صوذٰش، ٩أ٩ؽض٥؛ إر أ٬٤ً ثٛؼ٠ٰش ه٢ ص٘شثس ثالعٞ )ثٛٔجٛز(.)٧ٮ( ٟوذشًث ه٢ ثٛٔجٛز ؽجء ػ٠ٰش ثٌٛجةذز 

ُٮ ٯجء ث٠ٛضٜ٘ٞ، ثٛ٪ثٓن " ثيغًْج: عالعز ػ٠جةش صخض ثٛشع٪ٙ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، ٩ثفذ ُٮ ٓ٪٦ٛ، "٩عج٨ٰ٣

ػ٠ٰشث ثٌٛجةخ ُٮ  ظالر ٩ثٛغالٝ، ٩ثالع٤ج١ ثألخشٯج١ٟ٪ٓن ث٠ِٛو٪ٙ د٦، ٜٛضؤٰٗذ ه٬ٜ دٜ٪ى ثٛٔجٛز إ٦ٰٛ، ه٦ٰٜ ثٛ

". ُِٮ إػجُز هلل ٗىشع٘ىٔ اىَِ ٗاىفضو"، ٩ٓ٪٦ٛ أٯؼًج: "ثو اهلل ٗسع٘ىٔٓ٪٦ٛ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ،:"

ثٛشع٪ٙ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، إ٬ٛ ػ٠ٰش ثٌٛجةخ )ث٨ٛجء( ثٛذثٛز ه٬ٜ ثٛزثس ثإل٨ٰٛز، صولٰٞ هلل، هض ٩ؽٚ، 

 رٖٛ صٯجدر ُٮ ثٛضشدٰز ٩ؽٚ، ٩ُٮأسع٦ٜ ثهلل، هض  ٩ٛشعجٛز ثٛشع٪ٙ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، ٩ٜٛشع٪ٙ ثٛز٭

 ٩ثٛـجهز ٩ثإلرهج١ ٩ثال٣ٰٔجد هلل، هض ٩ؽٚ، ٩ٛشع٪٦ٛ ثٛز٭ أسع٦ٜ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ.

أّفغنٌ، ٩ثألسدوز ثألخش٫ صخض ثأل٣ظجس، ُٮ ػ٠ٰش ؽ٠ن ث٠ٛخجؿذ٢ٰ، ُٮ ٓ٪٦ٛ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، "

زث ثٛخـجح دؼ٠ٰش ث٠ٛخجؿخ صششٯَ ٩ص٘شٯٞ ٩إهالء ٢ٟ ٓذس ". ٩ُٮ ٧فٖذامٌ، فؤغْبمٌ، فؤىف ثٍِ قي٘ثنٌ

٨زث ثٛخـجح أدٜي ثألعش ُٮ ٛألف٪ث٨ٛٞ دوذ ثٛذوغز ث٤ٛذ٪ٯز ثٛششٯِز، ٩ٓذ ٗج١ ٰش ثٛؾزس٭ ٰثأل٣ظجس، ٩صزٰٗش دجٛضٌ

ثهلل ٩سع٪٦ٛ دٰٜ٘ض٨ٞ، الٙ ثٛغخ٠ٰز ٢ٟ ٩ؽذث٨٣ٞ، ٩ثإلٓذجٙ ه٬ٜ ثٛشػ٬ ٩ثٛشػ٪ث١ إ٬ٛ ٣ِ٪ع٨ٞ، ٩ثعضإهجدر 
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، ٩ٗشٝ ؽ٪٧ش٧ٞ، ٩طِجء ٜٓ٪د٨ٞ، ٩هٔ٪٨ٛٞ ٣٩ِ٪ع٨ٞ أ٩دض٨ٞ؛ ٩ٗٚ رٖٛ  دٰٛٚ ه٬ٜ ؿٰذز ٟوذ٩ٞ٨٣فغ٢ 

 سػ٪ث١ ثهلل ه٨ٰٜٞ.

 ٢ٟ ٟذجفظ ثٛخذش: - أ

 (:6ؽذ٩ٙ سٓٞ ) أعٜ٪ح ثٛضوشٯَ، ٦٤ٟ٩ أعٜ٪ح ثٛضوشٯَ دجإلػجُز ٩دالٛض٦ ثٛذالًٰز: -2

أعٜ٪ح د ٦ُٰ ٯشث٠ٛٔـن ٢ٟ ثٛخـذز ثٛز٭  ثٛشٓٞ 

 ثٛضوشٯَ دجإلػجُز

 دالٛض٦ ثٛذالًٰز ٟ٘ج٦٣ ٢ٟ ث٠ٛٔـن

ثٛضششٯَ ٛأل٣ظجس،  ٟوشش ثأل٣ظجس "ٌب ٍعشش األّصبس" 1

 سػ٪ث١ ثهلل ه٨ٰٜٞ

أىٌ آرنٌ ضالال فٖذامٌ اهلل، ٗأعذاء فؤىف " 2

 "اهلل ثٍِ قي٘ثنٌ

 ث٠ٛقذز ٩ثٛ٪ةجٝ د٢ٰ ٜٓ٪د٘ٞ

 "ٗأفضوقبى٘ا: ثيى اهلل ٗسع٘ىٔ أٍِ " 3

 "قبى٘ا: ثَب ّجٍجل ٌب سع٘ه اهلل"

ثٛضششٯَ ٜٛشع٪ٙ، ط٬ٜ  سع٪ٙ ثهلل

 ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ.

ٌب ٍعشش األّصبس فً أّفغنٌ أٗجذرٌ " 4

 "ىعبعخ ٍِ اىذٍّب رؤىفذ ثٖب قٍ٘ب  ىٍغيَ٘ا

ثٛضششٯَ ٛأل٣ظجس  ٟوشش ثأل٣ظجس

 سػ٪ث١ ثهلل ه٨ٰٜٞ

ثٛضششٯَ ٛأل٣ظجس  إعالٟ٘ٞ "ٗميزنٌ إىى إعالٍنٌ" 5

 سػ٪ث١ ثهلل ه٨ٰٜٞ

ٍعشش األّصبس أُ ٌزٕت أال رشضُ٘ ٌب " 6

 " اىْبط ثبىشبء ٗاىجعٍش

ثٛضششٯَ ٛأل٣ظجس  ٟوشش ثأل٣ظجس

 سػ٪ث١ ثهلل ه٨ٰٜٞ

ثٛضولٰٞ ٜٛشع٪ٙ، ط٬ٜ  سع٪ٙ ثهلل "ٗرشجعُ٘ ثشع٘ه اهلل" 7

 ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ

صششٯَ ٛشفجٙ ثأل٣ظجس  سفجٛ٘ٞ "إىى سحبىنٌ" 8

 سػ٪ث١ ثهلل ه٨ٰٜٞ

 صخظٰض ٣ِظ ٟق٠ذ "ف٘اىزي ّفظ ٍحَذ ثٍذٓ" 9

ى٘ عيل اىْبط شعجًب، ىغينذ شعت " 10

 "األّصبس

 صششٯَ ٩صقذخ شوخ ثأل٣ظجس 

اىيٌٖ اسحٌ األّصبس ٗأثْبء األّصبس ٗأثْبء  11

 "األّصبسأثْبء 

٩أد٤جء ثأل٣ظجس ٩أد٤جء 

 ثأل٣ظجسأد٤جء 

 ثٛضقذخ

    

 ثبإلضبفخاىزعشٌف 

، ٛضخظض  ٛضوشٍ د٨ج ًجٛذًج، ٩ث٤ٛ٘شر إ٬ٛ ٣٘شر صوشٯَ ثإلػجُز: ثإلػجُز ٧ٮ " إػجُضٖ ث٤ٛ٘شر إ٬ٛ ث٠ٛوشُز،-1

 (.24") ٧زث ًالٝ َعٍَِش" :  : ٧زث ًالٟٖ، ٩ٟغجٙ ثٛغج٣ٮ دجإلػجُز إ٨ٰٛج، ٟغجٙ ثأل٩ٙ

أل٦٣ ٯؼجٍ إ٬ٛ طجفخ  دج٠ٛؼَٰ -أه٤ٮ ث٠ٛؼجٍ–ٟو٬٤ ثإلػجُز: "٩ٟو٬٤ ثإلػجُز: ثٛؾ٠ن، ٩شذ٨٪٥ -2

 (.25وشٍ د٦")ث٤٠ٛضٙ، ُٰ

 ذز: ٩ٓذ ٩سدس ثإلػجُز ُٮ ثٛخـذز ٠ُٰج ٯٔجسح ٢ٟ أفذ هشش ٟ٪ؿ٤ًج ٧ٮ:٩س٩د ثإلػجُز ُٮ ثٛخـ-3

" ُٮ عالعز ٟ٪ثؿ٢، "٩ث٠ٛوشش: ش األّصبسٌب ٍعش٦ٛ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، " إػجُز ث٠ٛوشش إ٬ٛ ثأل٣ظجس، ُٮ ٓ٪-أ

(, ُٰالفق ُٮ خـجح ثٛشع٪ٙ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، ٛأل٣ظجس د٨ز٥ 26ؽ٠ن ٟوجشش، ٧٩ٞ ؽ٠جهجس ث٤ٛجط")

جسًث ٨ٛٞ دؤ٨٣ٞ ٟوشش٥، ٩أ٦٣ ٨٤ٟٞ، ٠ٟ٩ج صثد ٢ٟ ثٛظٌٰز ث٠ٛؼجُز إ٬ٛ ثأل٣ظجس صؤًِٰٛج ٜٛٔ٪د٨ٞ، ٩صششٯًِج ٨ٛٞ، ٩إشو
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شعت األّصبس، ٗأثْبء  ٧زث ثٛضؤَٰٛ، ٩رٖٛ ثٛضششٯَ ثإلػجُجس ثٛالفٔز، ُٮ ٓ٪٦ٛ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، "

٪ػٰـ ٟ٘ج٣ض٨ٞ ثٛوجٰٛز ثٛغجٰٟز، ه٤ذ سع٪ٙ ثهلل، ط٬ٜ "؛ ٠ٟج صثد ٢ٟ صششٯ٨ِٞ، ٩صاألّصبس، ٗأثْبء أثْبء األّصبس

 ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ.

سع٘ه ؤصٮ إػجُز ثٛشع٪ٙ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، إ٬ٛ ثهلل، هض ٩ؽٚ، ُٮ ٓ٪٦ٛ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، " عٞ ص-ح

 " ٟشص٢ٰ، صشدٰز ٨٠ٛجدز ثهلل، هض ٩ؽٚ، ُٮ ٜٓ٪ح ثأل٣ظجس.اهلل

ف٘اىزي ّفظ ٍحَذ دٔ٪٦ٛ: "هض ٩ؽٚ،  ،عٜٞ، ٣ِغ٦ ثٛششٯِز ٟؼجُز إ٬ٛ ثهللعٞ ٯ٪سد ثٛشع٪ٙ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩     

 " صول٠ًٰج هلل، هض ٩ؽٚ، ثٛز٭ ٯ٠ٜٖ ٣جطٰز ثٛشع٪ٙ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ.ثٍذٓ

ثٍِ قي٘ثنٌ، " عٞ صٜٮ ٧ز٥ ثإلػجُجس ثٛذٌٰٜز ثإلػجُجس ثٛخجطز دجأل٣ظجس، ُٮ ٓ٪٦ٛ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ،      

" ٩ُٮ رٛ٘ٞ صششٯَ ٩صقذخ ٛأل٣ظجس، ٩إك٨جس ٠ٛ٘ج٣ض٨ٞ ُٮ ٜٓخ ثٛشع٪ٙ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٗإعالٍنٌ، ٗسحبىنٌ

٩إ١ دَٛش ٧ز٥ ثإلػجُجس ه٬ٜ شٮء ، ُئ٠٣ج صذٙ ه٬ٜ رٖٛ ثٛخْٜ ثٛولٰٞ ثٛز٭ صق٬َٜ د٦ ثٛشع٪ٙ ثٛ٘شٯٞ ،  ٩عٜٞ،

ٛأل٣ظجس، ٩ثٛز٭ هذشس ه٦٤  ق٦ٜ٠ ثٛشع٪ٙ ثٛ٘شٯٞرٖٛ ثٛخْٜ: ثٛ٪ُجء ثٛولٰٞ ثٛز٭ ٯ ٢ٟ٩ آعجس ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ،

 ثٛخـذز أدٜي صوذٰش، ٩أد٦ٓ.

 

  ٍِ ٍجبحش اىخجش  -أ

 (.7ثٛ٪ثسد ُٮ ثٛخـذز، ٩دالٛض٦ ثٛذالًٰز، ؽذ٩ٙ سٓٞ ) صبًٍّب: أعي٘ة اىزْنٍش

ث٠ٛٔـن ٢ٟ ثٛخـذز ثٛششٯِز ثٛز٭ ٩سد ُٮ  ثٛشٓٞ

 أعٜ٪ح ثٛض٤ٰ٘ش

َ٘شر  دالٛض٨ج ثٛذالًٰز ث٠ٜ٘ٛز ث٤٠ٛ

ٍب قبىخ ثيغزًْ عْنٌ ٗجذح ٌب ٍعشش األّصبس " -1

 "عيً فً ّف٘عنٌ

 ٓجٛز

 ٩ؽذر

 ثإلُشثد ٩ثٛ٪فذر

 ثإلُشثد ٩ثٛ٪فذر

أىٌ آرنٌ ضالاًل فٖذامٌ اهلل،ٗعبىخ فؤغْبمٌ " -2

 "ٗأعذاء فؤىف ثٍِ قي٘ثنٌاهلل،

 ػالال

 هجٛز

 أهذثء

 ث٠ٛذجٌٛز

 ث٠ٛذجٌٛز

 ث٠ٛذجٌٛز

أرٍزْب ٍنزثًب فصذقْبك، ٍٗخزٗاًل فْصشّبك، " -3

 "فؤٌْٗبك، ٗعبئاًل فآعٍْبكٗطشٌذًا 

 ٟ٘زدج

 ٟخز٩ال

 ؿشٯذث 

 هجةال

 دٰج١ ثٛقجٙ

 دٰج١ ثٛقجٙ 

 دٰج١ ثٛقجٙ 

 دٰج١ ثٛقجٙ  

أٗجذرٌ ٌب ٍعشش األّصبس فً ىعبعخ فً  " -4

 "اىذٍّب

 ثٛضقٰٔش ٛوجهز

 ثإلد٨جٝ ٓ٪ٟج "ارؤىفذ ثٖب قًٍ٘ب ىٍغيَ٘" -5

 ثإلُشثد ٩ثٛ٪فذر  شوذج "ٗى٘ عيل اىْبط شعجب " -6

 ٓغ٠ج "سضٍْب ثبهلل قغَب ٗحظب" -7

 فلج

 ثإلُشثد ٩ثٛ٪فذر

 ثإلُشثد ٩ثٛ٪فذر
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 صبًٍّب: أعي٘ة اىزْنٍش

ُٚ ثعٞ شجةن ُٮ ؽ٤غ٦، ال ٯخضض د٦ ٩ثفذ د١٩ ٩ثفذ") -1  (27صوشٯَ ثٛض٤ٰ٘ش: ثٛض٤ٰ٘ش ٧٪ " ٗ

 ٩س٩د٥ ُٮ ثٛخـذ٦: ٯشد ثٛض٤ٰ٘ش ُٮ ثٛخـذز ٠ٛوج١ دالًٰز عجٰٟز ٩ٟخضِٜز. -2

ٍب قبىخ، ىنِ اٍشًأ ٍِ األّصبس، ٗى٘ ث٠ٛوج٣ٮ، ثإلُشثد ٩ثٛ٪فذر، ُٮ ٓ٪٦ٛ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، :"٢ٟ٩ ٧ز٥      

" ُج٠ٜ٘ٛجس )ٓجٛز، ٩ثٟشأ، ٩شوذج، ٩ٓغ٠ج، ٩فلج( ٨ٜٗج صذٙ ه٬ٜ عيل اىْبط شعجًب، ٗسضٍْب ثبهلل قغًَب ٗحظًب

 ثإلُشثد ٩ثٛ٪فذر.

عٜٞ، ٩فذ٧ج، ٩ثٛشع٪ٙ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، ٛ٪ال ث٨ٛؾشر ٛ٘ج١ ُجٛٔجٛز ص٤ج٧ش إ٬ٛ ع٠جم ث٤ٛذٮ، طٚ ثهلل ه٦ٰٜ ٩    

٩ثفذًث ٢ٟ ثأل٣ظجس، ٩ٛغٜٖ ث٤ٛذٮ شوخ ثأل٣ظجس، ٩ٛ٪ عٜٖ ث٤ٛجط شوذًج ٩ثفذًث، ٩ثأل٣ظجس سػ٪ث١ ثهلل ه٨ٰٜٞ، 

 سػ٪ث دجهلل ٩فذ٥، عٞ دشع٪ٙ ثهلل، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، ٓغ٠ًج ٩فلًج.

ضالاًل، ٗعبىخ، ، أ٭ دٜ٪ى ثٛض٠جٝ ُٮ ث٠ٛو٬٤، ُٮ ٓ٪٦ٛ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، :"٩ٯذٙ ثٛض٤ٰ٘ش ٗزٖٛ ه٬ٜ ث٠ٛذجٌٛز    

ثأل٣ظجس، سػ٪ث١ ثهلل ه٨ٰٜٞ، ٓذٚ دوغز ث٤ٛذٮ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، ٧٩ؾشص٦ إ٨ٰٛٞ،٩دوذ  ٗج١ " ٩فٔج ٧٘زثٗأعذاء

٩إخ٪ر ٟضقجد٢ٰ، سػ٪ث١ ثهلل ث٣ٜٔذ٪ث إ٬ٛ ٧ذثر ٨ٟذٯ٢ٰ، ٩أ٤ًٰجء ٩ثُشٯ٢، دوغض٦ ٧٩ؾشص٦، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، 

 ه٨ٰٜٞ.

٩ٯشد ثٛض٤ٰ٘ش ُٮ ثٛخـذز ٟذ٤ًٰج ٛقجٙ ثٛشع٪ٙ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، إر ٓذٝ ث٠ٛذٯ٤ز ٨ٟجؽشًث، فٰظ ٗج١ )ٟ٘زدج،     

 ٩ٟخز٩ال، ٩ؿشٯذث، ٩هجةال( َُظذ٦ٓ ثأل٣ظجس ٣٩ظش٥٩، ٩آ٥٩٩، ٩أ٤ً٪٥.

ؿ ه٢ أع٠جء ثألٓ٪ثٝ، ثٛزٯ٢ صؤِٛش ٜٓ٪د٨ٞ ُٮ ٓغ٠ز ث٤ٌٛجةٞ، ٩ٯشد ثٛض٤ٰ٘ش أٯؼًج دثاًل ه٬ٜ ثإلد٨جٝ ٩هذٝ ثإلُظج    

" ٩ٟوش٩ٍ أ١ ثٛض٤ٰ٘ش ٤٧ج ٦ُٰ عضش ٧ؤالء رؤىفذ ثٖب قًٍ٘ب، ىٍُغيَ٘اٯل٨ش ٧زث ُٮ ٓ٪٦ٛ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، :"

 .ػ ُٰؤر٩ث، ٠ٟج ٓذ ٯغذخ ٨ٛٞ ثٛقش وشُ٪ث، ُُِٰؼق٪ث أٟجٝ ث٤ٛجط، ٩ص٤٘شَ عشثةش٧ٞ،ث٠ٛؤِٛز ٜٓ٪د٨ٞ، فض٬ ال ُٯ

ٍعشش األّصبس فً ىعبعخ أٗجذرٌ  ٌب ٰش ُٮ ٓ٪٦ٛ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، :"ٰشًث ٯشد ثٛض٤ٰ٘ش دثاًل ه٬ٜ ثٛضق٩ٔأخ     

ُٚ ٧ز٥ ث٤ٌٛجةٞ ٩ثألٟ٪ثٙ ثٛضٮ ُأخزس دوذ ث٠ٛوشٗز، ٩ثٛضٮ ٯضضثف٠٪١ ٍِ اىذٍّب ؟"، فٰظ شذ٦، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، ٗ

ُٟشٰشًث، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، إ٬ٛ  ه٨ٰٜج دشٮء ػوَٰ ٢ٟ ث٤ٛذجس ثٛظٌٰش ثٛؼوَٰ، ٧٩٪ )ثُٜٛوجهز( دؼٞ ثٛالٝ، 

ثفٞ أ٩ صخجطٞ، إرث ٟج ٰٓظ د٤وٰٞ ثٱخشر ثٛولٰٞ أ١َ ٟضجم ثٛذ٣ٰج ٦ٜٗ صج٦ُ ٯغٰش، ٩ال ٯ٤ذٌٮ أ١ ٯ٘٪١ ٟ٪ػن صض

٩ث٠ٰٛٔٞ، عٞ د٢َٰ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، ثٛق٠٘ز ٢ٟ إٯغجس دوغ ثٛٔذجةٚ ثألخش٫ ه٬ٜ ثأل٣ظجس ُٮ أ٣ظذز ث٤ٌٛجةٞ، 

٧٩ٮ صؤَٰٛ ٓ٪ٝ ُٰٛغ٠ٜ٪ث، أٟج ثأل٣ظجس، ُجٛشع٪ٙ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، ٩ثعْ ص٠جٝ ثٛغٔز ٢ٟ إعال٨ٟٞ، ٛزٖٛ ٛٞ 

" ُٔذ ٗميزنٌ إىى إعالٍنٌ ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، :"ٯغض٨ٰٜ٠ٞ د٦، ٩ٛزٖٛ ٯٔ٪ٙ، ط٬ٜ ثهللث دقجؽز إ٬ٛ أ١ ٯوـ٨ٰٞ د٠ج ٯ٘٪٣٪

 عجّ ٨ٛٞ ثٛشع٪ٙ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ عالط ٟوج١ ٧ٮ:

 أ٩اًل: صِج٧ز ٟضجم ثٛذ٣ٰج ٠٨ٟج ٗغش.

 ١ ٗغشر ثٛوـجء ٰٛغش دٰٛاًل ه٬ٜ هٜ٪ ثٛشؤ١.عج٣ُٰج: إ

 ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، ٟـ٠ت٢ إ٬ٛ إعالٝ ثأل٣ظجس ٩إٯ٠ج٨٣ٞ، ٛزٖٛ ٛٞ ٯ٢٘ دقجؽز إ٬ٛ أ١ ١ ث٤ٛذٮ، ط٬ٜ ثهللعجٛغًج: إ

 ٯضؤَٛ ٜٓ٪د٨ٞ.

٧٩٘زث ؽجءس ثإلػجُجس ث٤ٛذ٪ٯز ٠ٓز هٰٜج ُٮ ثٛذالًز ثٛخـجدٰز، ٩ٟؤدٯز ث٠ٛشثد ٨ُٰج دغ٨٪ٛز ٩ٯغش، ال صضؤص٬ إال     

 ُٮ ثألعٜ٪ح ث٤ٛذ٪٭، ثٛز٭ ال ٯؾجسٯ٦ أعٜ٪ح دشش٭ ه٬ٜ ثإلؿالّ.

 ٍجبحش اإلّشبء.ٍِ -ة

 ثٛ٪ثسد ُٮ ثٛخـذز ٩أدثص٦، ٩دالٛض٦ ثٛذالًٰز. أعي٘ة االعزفٖبً-1
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 ( 8ؽذ٩ٙ سٓٞ )

ث٠ٛٔـن ٢ٟ ثٛخـذز ثٛششٯِز ثٛز٭ ٩سد ٦ُٰ  ثٛشٓٞ

 أعٜ٪ح ثالعض٨ِجٝ

 دالٛز ثالعض٨ِجٝ ثٛذالًٰز أدثر ثالعض٨ِجٝ

ٍب قبىخ ثيغزًْ عْنٌ، ٗجذح ٗجذرَٕ٘ب عيً " -1

 ؟" فً أّفغنٌ

 ثالعضٌشثح ٩ثالعض٨ؾج١ ٟج

أىٌ آرنٌ ضالال فٖذامٌ اهلل؟ ٗعبىخ فبغْبمٌ " -2

 اهلل؟ ٗأعذاء فؤىف ثٍِ قي٘ثنٌ؟"

 ثٛضٔشٯش ٩ثٛضزٰٗش ث٠٨ٛضر

 ثألٟش د٠و٬٤ )أؽٰذ٪٣ٮ( ث٠٨ٛضر ؟"أال رجٍجًّ٘ ٌب ٍعشش األّصبس" -3

 ثالعضٰؼجؿ ٩ثالعضخذجس ٟجرث ؟"ثَبرا ّجٍجل ٌب سع٘ه اهلل" -4

ٌب ٍعشش األّصبس فً أّفغنٌ فً  أٗجذرٌ" -5

رؤىفذ ثٖب قٍ٘ب ىٍُغيَ٘ا،  ىعبعخ ٍِ اىذٍّب

 ؟"ٗٗميزنِ إىى إعالٍنٌ

 ثالعضٌشثح ٩ثالعض٨ؾج١ ث٠٨ٛضر

أال رشضُ٘ ٌب ٍعشش األّصبس أُ ٌزٕت " -6

ٍش، ٗرشجعُ٘  ثشع٘ه اىْبط ثبىشبء ٗاىجع

 ؟"نٌاهلل إىى سحبى

ثألٟش، ثٛذثٙ ه٬ٜ ثٛوشع  ث٠٨ٛضر

، ٩عٚ ٩ثالعضشػجء٩ثالٛض٠جط 

 .ثٛغخ٠ٰز

 

 أعٜ٪ح ثالعض٨ِجٝ ُٮ ثٛخـذز، ٩دالٛض٦ ثٛذالًٰز: -1

 (.28) ثالعض٨ِجٝ ٌٛز: ٧٪ )ؿٜخ ث٨ِٛٞ(-1

 (.29) ثطـالفج: ٧٪ )ثعضخذجسٕ ه٢ ثٛشٮء ثٛز٭ ٛٞ ٯضٔذٝ ٖٛ هٜٞ د٦(-2

٩ثإل٣٘جس، ٩ثَٛضؽش، ٩ثألٟش، أ٠٧ٰض٦: ٧٩٪ )أؽ٠ن ٠ٜٛوج٣ٮ ثإل٣شجةٰز، ٢ٟ٩ ُ٪ثةذ٥: ثٛضؤٰٗذ، ٩ثإلٓشثس، ٩ثٛض٤ذ٦ٰ، -3

 (، ٩ًٰش رٖٛ ٢ٟ ث٠ٛوج٣ٮ ثٛذالًٰز.٩30ثٛضقٰٔش()

ثالعض٨ِجٝ ُٮ خـذز ث٤ٛذٮ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ،: ثالعض٨ِجٝ ُٮ خـذز ث٤ٛذٮ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، أعٜ٪ح -4

، ٩ٓذ صؼ٤٠ش خـجدٮ ٟشٟ٪ّ، ؽوٚ ٢ٟ ثٛخـذز ٓـوز ٤ُٰز، فٰ٪ٯز، سثةوز، ٩ٟض٠جع٘ز، صخجؿخ ثٛؤٚ ٩ثٜٛٔخ ٟوًج

عش ؽ٠ٚ ثعض٨ِجٰٟز، ٠ٗج ٩سد ُٮ ثٛؾذ٩ٙ ثٛغجدْ، خشػ ٨ُٰج ثالعض٨ِجٝ إ٬ٛ إًشثع  -سًٞ ٓظش٧ج–ثٛخـذز 

 دالًٰز أخش٫، ٧ٮ ه٬ٜ ثٛضشصٰخ ٠ٗج ٩سدس ُٮ ثٛخـذز:

 ثالعضٌشثح ٩ثالعض٨ؾج١.-أ

 ٩ثٛضٔشٯش ٩ثٛضزٰٗش.-ح

 ٩ثألٟش.-ػ

 ٩ثالعضٰؼجؿ ٩ثالعضخذجس.-د

 ٩.١ثالعضٌشثح ٩ثالعض٨ؾج-٧ـ

 ثٛذثٙ ه٬ٜ ثٛوشع ٩ثالٛض٠جط، ٩ثالعضشػجء، ٩عٚ ثٛغخ٠ٰز ٢ٟ ث٤ِٛ٪ط.٩ثألٟش  -٩
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 : ٩صِظٰٚ رٖٛ ه٬ٜ ث٤ٛق٪ ثٛضجٛٮ

؟"، ُِٮ ثٛؾ٠ٜز ٍب قبىٌخ ثيغزًْ عْنٌ، ٗجذح ٗجذرَٕ٘ب عيً فً أّفغنٌأ٩اًل: ُٮ ٓ٪٦ٛ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، :"

شع٪ٙ، ٩ثالعض٨ؾج١ ٠ٛج أشٰن ٢ٟ ثهضشثع ثأل٣ظجس ه٬ٜ ٓغ٠ز ثٛثٛغجدٔز ثعض٨ِجٝ ٯق٠ٚ ُٮ ع٤جٯج٥ ثالعضٌشثح 

ٞ ًض٩ر ُف٢ٰ٤، ٩ُٮ ٧زث ثالعض٨ِجٝ هضجح ٛأل٣ظجس، ثٛزٯ٢ ٧ٞ هذر ثٛشع٪ٙ، ط٬ٜ ثهلل ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، ٤ٌٛجة

 ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، ٩هضجد٥، ٩ٛٞ ُٯو٨ذ ٨٤ٟٞ ٧زث ثالهضشثع، ٩صٜٖ ثٛٔجٛز.

ىٌ آرٍنٌ ضالال فٖذامٌ اهلل، ٗعبىخ فؤغْبمٌ اهلل، ٗأعذاء فؤىف اهلل ثٍِ ، أعج٣ًٰج: ٩ُٮ ٓ٪٦ٛ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ

؟" ُٮ ٧زث ثالعض٨ِجٝ صٔشٯش ٢ٟ ثٛشع٪ٙ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، د٤و٠ز ثهلل، صوج٬ٛ، ه٬ٜ ثأل٣ظجس د٨زث قي٘ثنٌ

ثِٛٔش إ٬ٛ ثٛز٭ دِؼ٦ٜ أخشػ ثأل٣ظجس ٢ٟ ثٛؼالٛز إ٬ٛ ث٨ٛذثٯز، ٢ٟ٩ ثٛشع٪ٙ ث٠ٛخضجس، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، 

 ٢ٟ٩ ثٛوذث٩ر إ٬ٛ ثألِٛز ٩ث٠ٛقذز.ث٬٤ٌٛ، 

ْٰ د٠و٬٤: ثألٟش ثٛشُ؟" ثعض٨ِجٝ دثٙ ه٬ٜ أال رجٍجًّ٘ ٌب ٍعشش األّصبس"عجٛغًج: ٩ُٮ ٓ٪٦ٛ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، 

أؽٰذ٪٣ٮ ٯج ٟوشش ثأل٣ظجس ٠ُٰج ٜٓش ٛ٘ٞ، ٧٩زث ثالعض٨ِجٝ ٧٪ أدٜي ٢ٟ ثألٟش ث٠ٛذجشش ثٛظشٯـ، ٩ٓذ ؽوٚ ٧زث 

ٜ٪ح ٢ٟ ثالعض٨ِجٝ ٣ِ٪ط ثأل٣ظجس ٩ٜٓ٪د٨ٞ ُٮ أٓظ٬ فجالس ثٛض٨ٰؤ ٩ثال٣ششثؿ ٛ٘ٚ ٟج عٰٔ٪٦ٛ ثٛشع٪ٙ ثألع

 ثٛ٘شٯٞ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ.

؟" ثعض٨ِجٝ ٯق٠ٚ ُٮ ؿٰجص٦ ٤ٟض٬٨ ثَبرا ّجٍجل ٌب سع٘ه اهللسثدوًج: ٩ُٮ ٓ٪ٙ ثأل٣ظجس، سػ٪ث١ ثهلل ه٨ٰٜٞ، "

 ظجس ٠ٛج عٰؾٰذ٪١ ثٛشع٪ٙ ثٛ٘شٯٞ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، د٦.ثألدح، ٩فُخ ث٠ٛوشُز ٩ثالعضٰؼجؿ ٢ٟ ثأل٣

عبعخ ٍِ اىذٍّب رؤىفذ ثٖب أٗجذرٌ ٌب ٍعشش األّصبس فً أّفغنٌ فً ُى"٩ُٮ ٓ٪٦ٛ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ،  خجٟغًج:

 ؟" إهجدر ألعٜ٪ح ثالعضٌشثح ٩ثالعض٨ؾج١ ٢ٟ صؤعش ثٛظقجدز ثأل٣ظجس ٢ٟ ٓغ٠زقٍ٘ب ىٍغيَ٘ا ٗٗميزٌ إىى إعالٍنٌ

طٌٰشر صثةٜز، وجهز( ث٤ٌٛجةٞ، ٩ٯالفق ص٨٪ٯ٢ ثٛشع٪ٙ ثٛ٘شٯٞ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، ٤ٌٜٛجةٞ د٪ط٨ِج دؤ٨٣ج )ُٛ

ٯ٘٪١ ثٛضوْٜ  دجإلعالٝ ُٮ ث٠ٛجء، ُال ٯ٤ذٌٮ ثٛضوْٜ د٨ج، دٚ ٯؾخ أ١  عشهج١ ٟج ص٤ز٩٭ ٩صز٩ح ر٩دج١ ث٠ٜٛـ

 دقـجٝ ثٛذ٣ٰج، ثٛقٰٔش ثٰٜٛٔٚ ثٛضثةٚ.ثٛغجدض٢ٰ ٩ثٛشثعخ٢ٰ ٩ثٜٛزٯ٢ ال ٯض٩ال١، ٩ال ٯٔجعج١ ٩ثإلٯ٠ج١ 

أال رشضُ٘ أُ ٌزٕت اىْبط ثبىشبء ٗاىجعٍش ٗرشجعُ٘ عجدعًج: ٩ُٮ آخش ثعض٨ِجٝ ُٮ ٓ٪٦ٛ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، "

؟" هشع ٛـَٰ ٛأل٣ظجس ٩ثٛض٠جط ٗشٯٞ ٨ٛٞ، ٩ثعضشػجء ٯْٰٜ دقغ٢ ٟآعش٧ٞ، ٩ٛٔذ ثشط ثشع٘ه اهلل إىى سحبىنٌ

 ٤ٛذثء ثٛز٭ ٯ٤ـ٪٭ ه٬ٜ ثٛضق٢٤ ٩ثٛضقذخ ٛأل٣ظجس. آصس ٧زث ثالٛض٠جط أعٜ٪ح ث

، ٩ُٮ ثٛز٧جح هذٝ ثٛشؽوز، ٩ثعضخذثٝ ُوٚ )سؽن( ٟن  ٜٓ٪د٨ٞ ث٠ٛؤِٛز٩ُٯالفق ثعضخذثٝ ثِٛوٚ )ر٧خ( ٟن     

ثأل٣ظجس، ُجٛشؽ٪م ه٪در، ٩ثٛو٪د أف٠ذ، ال صقَ٪ٙ ٩ال صذُذٙ ٩ال ٣٘٪ص ٦ُٰ، ٧٩ٮ ع٠ز ثأل٣ظجس ُٮ إٯ٠ج٨٣ٞ 

 صوج٣٩.٬ٛظشص٨ٞ هلل، 

٩فَؾز ث٠ٛظـ٬ِ ٣ظجس د٘الٝ ٧٩٘زث ؽجء أعٜ٪ح ثالعض٨ِجٝ ُٮ ثٛخـذز ٟؤدٯًج ث٠ٛو٬٤ ث٠ٛشثد ٦٤ٟ ُٮ إ٤ٓجم ثأل      

ث٠ٛخضجس، ٠ُج ٗج١ ٢ٟ ثأل٣ظجس إاَل ثالعضؾجدز ٜٛشع٪ٙ ثٛ٘شٯٞ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، ٩ثٛو٪در إ٬ٛ ٟج ٗج٣٪ث ه٦ٰٜ ٢ٟ 

شص٦ ٩ؿجهض٦، ٩هذٝ ثال٣ٰٔجد ٨ٛ٪٫ ث٤ِٛظ، ٩ثٛذٰٛٚ ه٬ٜ رٖٛ ثٛذٟ٪م ٟقذز ثٛشع٪ٙ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، ٣٩ظ

 ثٛضٮ ث٣غ٘ذش ٢ٟ أه٨٤ٰٞ ُذَٜٜش ٛقج٧ٞ ثٛ٘شٯ٠ز.

٠ََِ٘ز أ١ أعٜ٪ح ثالعض٨ِجٝ ٓذ ٩سد ُٮ ثٛخـذز عش          ٢ٟ٩ هؾجةخ دالًز أعٜ٪ح ثالعض٨ِجٝ ُٮ ٧ز٥ ثٛخـذز ث٠ُٛق

٩سد ُٮ ثٛخـذز عش ٟشثس، ٩ُٮ رٖٛ ص٪ثص١ ٟض٢ٰ، ٯذٙ ه٬ٜ  ٟشثس ٟغج٩ٯج ٛوذد ٩س٩د أعٜ٪ح ث٤ٛذثء، ٨ُ٪ ثألخش

أعٜ٪ح ثٛشع٪ٙ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، ث٠ٛق٘ٞ ثٛشط٢ٰ، ٩ه٬ٜ ٓ٪ر ثٛخـجدز ه٤ذ ثٛشع٪ٙ ثٛظجدّ ثأل٢ٰٟ، ط٬ٜ 

 ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، طالر دثة٠ز ٠ٟ٩ضذر إ٬ٛ ٯ٪ٝ ثٛذٯ٢.
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 ٢ٟ ٟذجفظ ثإل٣شجء:-ح

 ٩دالٛض٦ ثٛذالًٰز:أعٜ٪ح ث٤ٛذثء ُٮ ثٛخـذز، ٩أدثص٦،  -2

 (9ؽذ٩ٙ سٓٞ )

ث٠ٛٔـن ٢ٟ ثٛخـذز ثٛز٭ ٩سد ٦ُٰ أعٜ٪ح  ثٛشٓٞ

 ث٤ٛذثء

 دالٛض٦ ثٛذالًٰز  ث٤٠ٛجد٫ أدثر ث٤ٛذثء

 ثٛضششٯَ ٟوشش ثأل٣ظجس  ٯج  " ٌب ٍعشش األّصبس"  -1

 ثٛضششٯَ ٟوشش ثأل٣ظجس  ٯج  "ٌب ٍعشش األّصبس " -2

سع٪ٙ ثهلل، ط٬ٜ ثهلل  ٯج " ٌب سع٘ه اهلل" -3

 ه٦ٰٜ ٩عٜٞ 

 ثٛضششٯَ

 ثٛضششٯَ ٟوشش ثأل٣ظجس  ٯج " ٌب ٍعشش األّصبس" -4

 ثٛضششٯَ ٟوشش ثأل٣ظجس  ٯج  " ٌب ٍعشش األّصبس " -5

اىيٌٖ اسحٌ األّصبس، ٗأثْبء األّصبس، " -6

 "ٗأثْبء أثْبء األّصبس

 ثألدثر

 ٟقز٩ُز 

ثٛذهجء ٛأل٣ظجس ٩أد٤جء ثأل٣ظجس  ِٛق ثٛؾالٛز ثهلل

 دجٛشف٠ز٩أد٤جء أد٤جء ثأل٣ظجس 

 

 أعي٘ة اىْذاء فً اىخطجخ ٗدالىزٔ اىجالغٍخ:

 صوشٯَ أعٜ٪ح ث٤ٛذثء: -1

دجٛ٘غش، ٩ث٤َٛذثء ح دظٌٰض٢ٰ ثع٤ض٢ٰ ٠٧ج: "ث٤ِٛذثء ث٤ٛذثء ٌٛز: ٩سدس ٠ٜٗز ث٤ٛذثء ُٮ ٛغج١ ثٛوش - أ

دجِٛضـ، ٩ث٤ِٛذثء: ثٛظ٪س، ٟغٚ: ثُٛذهجء، ٩ثُٛشًجء، ٩ٓذ ٣جدث٥، ٣٩جد٫ د٦، ٣٩جدث٥ ٤ٟجدر ٣٩ذثًء، أ٭ طجؿ 

(. ٩ٟغ٦ٜ ٓجٙ ثِٰٛش٩ص أدجد٭ ُٮ ثٛذظجةش، ٩ؽوٚ:"أطٚ ث٤ٛذثء ٢ٟ ٣ََذ٫َ ثٛٔ٪ٝ ٣ذ٩ث؛ أ٭ ثؽض٠و٪ث؛ 31د٦")

 (.32أل١ ث٤٠ٛجد٫ ٯـٜخ ثؽض٠جم ثٛٔ٪ٝ")

أده٪، أ٩ أ٣جد٭. ٤ٟجح ثِٛوٚ  "ده٪ر ث٠ٛخجؿخ ٛإلٓذجٙ، دقشٍ ٣جةخذثء ثطـالفًج: ٧٪ ث٤ِٛ - ح

٩ث٤٠ٛجد٫: ٧٪ ثعٞ ٩ٓن دوذ فشٍ ٢ٟ أفشٍ ث٤َٛذثء، ٧٩٪ ٤ٟظ٪ح ِٛلًج، أ٩ صٔذٯشًث، دجِٛوٚ )أ٣جد٭(، 

 (.33الصٝ ثإلػ٠جس، ثعض٤ٌجًء دل٨٪س ٟو٤ج٥، ٟن ٓظذ ثإل٣شجء، ٩ٗغشر ثالعضو٠جٙ")

( ٗغش أعٜ٪ح ث٤ٛذثء دـ )ٯج أٯ٨ج ٛٞ ٛٔذ أؽجح ثٛضٟخشش٭ ه٢ ثٛغؤثٙ:  ُٮ ثٛوشدٰز:أ٠٧ٰز ث٤ٛذثء  -2

، ُؤؽجح ٓجةاًل: "ٜٓش: العضٔال٦ٛ دؤ٩ؽ٦ ٢ٟ ثٛضؤٰٗذ ٯٞ د١٩ ًٰش٥ ٢ٟ ثألعجٰٛخ ثألخش٫؟ُٮ ثٛٔشآ١ ثٛ٘ش

ُٚ ٟج ٣جد٫ ثهلل د٦ هذجد٥ ٢ٟ أ٩ثٟش  أ٣ـْ ٠ٟج رٖٛ ٩ًٰش ٩هلجص٦، ،، ٣٩٪ث٩٥٦ٰ٧أعذجح ٢ٟ ث٠ٛذجٌٛز، أل١ ٗ

 إ٨ٰٛج، ٩دظجةش٧ٞ دٜٔ٪د٨ٞ ٩ٯ٠ٰٜ٪ث ٨ٛج، ٯضٰٔل٪ث أ١ ه٨ٰٜٞ ٩ٟوج١ ؽغجٝ، ٩خـ٪ح هلجٝ، أٟ٪س ، ٗضجد٦ د٦

ٟشثةٮ، ٢ٟ ٩ٓجٙ ثٛشٰخ إدشث٧ٰٞ ثٛغج (.34ثألدٜي") دجٱٗذ ُٯ٤جَد٩ث أ١ ثٛقجٙ ُجٓضؼش ًجُٜ٪١، ه٨٤ج ٧٩ٞ

 ( 35شٮء ٢ٟ ٛ٪ثصٝ ثٛوشدٰز ثألطٰٜز".)أ٠٧ٰز أعٜ٪ح ث٤ٛذثء دجٛوشدٰز: "ٰٛغش ٢ٟ شٖ أ١ أعٜ٪ح ث٤ٛذثء 

٢ٰ ثٛغجد٢ٰٔ طقٰـ، ٩رٖٛ أل١ ث٤ٛذثء ٯخضشّ ثألر١ إ٬ٛ ثٜٛٔخ، ُٰقذط ُٮ ٣ِغٰز ث٤٠ٛجد٫ دِضـ ٩ٗالٝ ثٛوج٠َِٛ     

ه٢ ثٛشش، ٨ُ٪ أعٜ٪ح ٯـ٨ش ث٤ِٛظ ثٛذششٯز ٢ٟ  ثٛذثٙ صٌٰٰشًث ؽ٪٧شٯًج إٟج دجالعضؾجدز إ٬ٛ ثٛخٰش، أ٩ ثال٣ضؽجس

ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، ٩ٗالٝ ثٛشش٩س، ٩ٯق٨ٰٜج د٘ٚ خٰش ٣٩٪س؛ ٛزث ٗغش ُٮ ٗالٝ ثهلل، هض ٩ؽٚ، ٩ٗالٝ سع٪ٙ ثهلل، 

ثٛذشش؛ ٛزث ٰٛظ هؾذًج ثعضخذثٝ ثٛشع٪ٙ ثٛ٘شٯٞ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، ٤ٜٛذثء ُٮ خـذض٦، ٩ٓذ ٩سد أعٜ٪ح ث٤ٛذثء ُٮ 

 عش ٟشثس، ٩ٓذ ؽجء ث٤ٛذثء ٟ٪ؽ٨ًج إ٬ٛ عالعز أشٰجء: ثٛخـذز

: ٗج١ ٟ٪ؽ٨ًج إ٬ٛ ثهلل، صوج٬ٛ، ُٮ ٨٣جٯز ثٛخـذز ه٬ٜ ش٘ٚ دهجء ٢ٟ ثٛشع٪ٙ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ،أ ١ ثأل٩ٙ    

اىيٌٖ اسحٌ األّصبس، ٯشفٞ ثأل٣ظجس، ٩أد٤جء ثأل٣ظجس، ٩أد٤جء أد٤جء ثأل٣ظجس، ُٮ ٓ٪٦ٛ ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، :" 

 ".ٗأثْبء األّصبس، ٗأثْبء أثْبء األّصبس
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إر ٛٞ ٯٔضظش ثٛذهجء ه٬ٜ ثٛشؽجٙ ثٛ٘ذجس ٩ٯضؾ٬َٜ ُٮ ٧زث ثٛذهجء ث٤ٛذثةٮ دوذ ٣لش ث٤ٛذٮ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ،      

٢ٟ ثأل٣ظجس ُقغخ، ٩إ٠٣ج صوذث٧ٞ إ٬ٛ ثٛشذجح ٩ثٛظٌجس ٢ٟ أد٤جء ثأل٣ظجس، ال دٚ ر٧خ ه٦ٰٜ ثٛظالر ٩ثٛغالٝ 

 ٢ٟ ثأل٣ظجس ٛٞ ٯ٪ٛذ دوذ. ٢ٟ رٖٛ، إ٬ٛ ؽٰٚ ٓجدٝدذهجة٦ أدوذ 

ه٬ٜ سع٪ٙ ثهلل، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ،  أٓذٜ٪ث٩ٛٔذ ٗج١ ٨ٛزث ثٛذهجء أهلٞ ثألعش ُٮ ٣ِ٪ط ثأل٣ظجس ثٛزٯ٢      

ثنى اىقً٘؛ حزى أخضي٘ا ىحبٌٕ. ٗقبى٘ا: ؿجةو٢ٰ، ٩ه٦٤، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، سثػ٢ٰ ص٠جٝ ثٛشػج، فض٬ "

 ".اهلل، قغًَب ٗحظًبسضٍْب ثشع٘ه 

٩ٗج١ أعٜ٪ح ث٤ٛذثء ثٛغج٣ٮ: ٟ٪ؽ٨ًج إ٬ٛ ثٛشع٪ٙ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، ه٤ذٟج ٓجٙ ثأل٣ظجس، سػ٪ث١ ثهلل      

؟". ٩ُٮ ٧زث ث٤ٛذثء ثٛ٘شٯٞ، ٜٛشع٪ٙ ثٛ٘شٯٞ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، ٢ٟ ثأل٣ظجس ثَبرا ّجٍجل ٌب سع٘ه اهلله٨ٰٜٞ، :"

ةذ ثٛشثةذ، ثٛز٭ ٟج خز٨ٛٞ ُٮ ٟ٪َٓ ٢ٟ  ٩ثٛض٪ٰٓش، ٩ثٛضششٯَ ٜٛشع٪ٙ ثٛٔج ٤ٟض٬٨ ث٠ٛقذزثٛزٯ٢ آ٩٩ث ٣٩ظش٩ث 

٩ٗج١ أعٜ٪ح ث٤ٛذثء ثٛغجٛظ ٟ٪ؽ٨ًج إ٬ٛ ثأل٣ظجس، سػ٪ث١ ثهلل ه٨ٰٜٞ،  ث٠ٛ٪ثَٓ، ٩ٟج صخ٬ٜ ه٨٤ٞ ُٮ ٯ٪ٝ ٢ٟ ثألٯجٝ.

٩ثهضضثص دجأل٣ظجس، ُِٮ ٧زث ث٤ٛذثء صششٯَ، ٩صقذخ، ٩ص٪ٰٓش،"  ٌب ٍعشش األّصبس دٔ٪٦ٛ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، :"

ثٛزٯ٢ ٣ظش٩ث ثٛذه٪ر ثإلعالٰٟز ُٮ أشذ ٟج الٓش ٢ٟ ثٛشذثةذ ٩ث٠ٛق٢، ُ٘ج٣٪ث ؽ٤ذ ثإلعالٝ ثأل٩ُٰجء ث٠ٛخٜظ٢ٰ. ٩ٛٔذ 

٠ٟج ؿٰخ ٣ِ٪ط  ٗج١ ٨ٛزث ثألعٜ٪ح أدٜي ثألعش ُٮ ٣ِ٪ط ثأل٣ظجس، ٠ٟ٩ج صثد ٢ٟ دالًض٦ ص٪ٰٗذ٥ دجٛض٘شثس،

ع٪٦ٛ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، ٩أٓذٜ٪ث ه٬ٜ سع٪ٙ ثهلل، ُوٚ ثٛغقش ُٮ ثٜٛٔ٪ح، ُؤره٤٪ث هلل ٩ٛش ثأل٣ظجس، ٩ُوٚ ٨ُٰٞ

ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، دج٢ٰٗ، ؿجةو٢ٰ، ٟزه٢ٰ٤، ٤ٟٔجدٯ٢ ٠ٛج ط٤ن ثٛشع٪ٙ ثٛ٘شٯٞ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، ُٮ ٓغ٠ز 

ش ُٮ ٜٓ٪د٨ٞ ٦ٰٜ ٩عٜٞ، ثٛضٮ أدخٜث٤ٌٛجةٞ، ُضِشٓ٪ث ٧٩ٞ ُٮ ًجٯز ثٛشػج ٩ثٛشػ٪ث١ ٛٔغ٠ز ثٛشع٪ٙ، ط٬ٜ ثهلل ه

 ثٛغ٤ٰ٘ز ٩ثالؿ٠ت٤ج١.

٧٩٘زث ُئ١ أعٜ٪ح ث٤ٛذثء ُٮ ٧ز٥ ثٛخـذز، ٗج١ رث أعش ه٠ْٰ ٩هلٰٞ، ٩ٗج١ ٟل٨شًث ٢ٟ ٟلج٧ش دالًز ث٤ٛذٮ،      

ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، ٠ٟج ؽوٚ ثأل٣ظجس ٯ٤ٔجد١٩ إ٬ٛ ثٛشع٪ٙ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، دغ٨٪ٛز ٩ٯغش، ٩ٯضشثؽو٪١ 

٣ِ٪ع٨ٞ، ٢ٟ ثِٛؾَذِر، ٢ٟ٩ ثٛخ٪ٍ أ١ ٯضش٨ٗٞ ثٛشع٪ٙ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، ٩ٯٰٔٞ ُٮ ٟ٘ز ٟ٪ؿ٦٤  ه٠ج ُٮ

ُؾجء أعٜ٪ح ث٤ٛذثء ُقغٞ رٖٛ ثٛخ٪ٍ، دؤعٜ٪ح ال صوشٍ ثٛخـجدز أشذ ٦٤ٟ ٩ٓوج ه٬ٜ  ثألطٜٮ، دوذ ُضـ ٟ٘ز.

 ث٤ِٛ٪ط، ٩ال أدٜي ٦٤ٟ صٌٌٜال ُٮ ثٜٛٔ٪ح.

 عج٣ًٰج: ٢ٟ أعجٰٛخ هٜٞ ثٛذذٯن.

 ٪ح ث٠ٛٔجدٜز ُٮ ثٛخـذز، ٩أٓغج٦ٟ، ٩دالٛض٦ ثٛذالًٰز:أعٜ -

 أ٩اًل: ٩طَ فجٙ ثأل٣ظجس، إر ؽجء٧ٞ ث٠ٛظـ٬ِ ث٠ٛخضجس، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ:

 (10ؽذ٩ٙ سٓٞ )

ث٠ٛٔـن ٢ٟ ثٛخـذز ثٛز٭ ٩سد  ثٛشٓٞ

 ٦ُٰ أعٜ٪ح ث٠ٛٔجدٜز

ثٛشْ ثأل٩ٙ 

 ٢ٟ ث٠ٛٔجدٜز

ثٛشْ ثٛغج٣ٮ 

 ٢ٟ ث٠ٛٔجدٜز

 دالٛز ث٠ٛٔجدٜز ثٛذالًٰز

أٛٞ آص٘ٞ  "أىٌ آرنٌ ضالال فٖذامٌ اهلل" 1

 ػالال

ثالٟض٤ج١ ه٬ٜ ثأل٣ظجس دضق٪٨ٛٞ ٢ٟ  ٨ُذثٗٞ ثهلل

ثٛؼالٙ إ٬ٛ ث٨ٛذثٯز ٠ٛؾٮء ثٛشع٪ٙ، 

 ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ

ثالٟض٤ج١ ه٬ٜ ثأل٣ظجس دجٛضق٪ٙ ٢ٟ  ُؤ٤ًجٗٞ ثهلل هجٛز ""ٗعبىخ فؤغْبمٌ اهلل  2

ثِٛٔش إ٬ٛ ث٬٤ٌٛ ٠ٛؾٮء ثٛشع٪ٙ، 

 ه٦ٰٜ ٩عٜٞ ط٬ٜ ثهلل

أَٛ د٢ٰ  أهذثء "ٗأعذاء فؤىف ثٍِ قي٘ثنٌ" 3

 ٜٓ٪د٘ٞ

ثالٟض٤ج١ ه٬ٜ ثأل٣ظجس دجٛضق٪ٙ ٢ٟ 

٠ٛؾٮء ثٛشع٪ٙ،  ثٛضآَٛثٛوذثء إ٬ٛ 

 ٜٞط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩ع



 10

6102

 

77 
 

 عج٣ًٰج: ٩طَ فجٙ ث٤ٛذٮ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، إر ؽجء ث٠ٛذٯ٤ز ٨ٟجؽشث ُٮ ف٬٠ ثأل٣ظجس، سػ٪ث١ ثهلل ه٨ٰٜٞ:

 (11ؽذ٩ٙ سٓٞ )

ث٠ٛٔـن ٢ٟ ثٛخـذز ثٛز٭ ٩سد ٦ُٰ  ثٛشٓٞ

 أعٜ٪ح ث٠ٛٔجدٜز

ثٛشْ ثأل٩ٙ ٢ٟ 

 ث٠ٛٔجدٜز

ثٛشْ ثٛغج٣ٮ ٢ٟ 

 ث٠ٛٔجدٜز

دالٛز ث٠ٛٔجدٜز 

 ثٛذالًٰز

ٟٔجدٜز ثٛض٘زٯخ  ُظذ٤ٓجٕ أصٰض٤ج ٟ٘زدج "أرٍزْب ٍنزثًب فصذقْبك"  1

 دجٛضظذٯْ

ٟٔجدٜز ثٛخزال١  ٤ُظش٣جٕ ٟخز٩ال  "ٍٗخزٗال فْصشّبك" 2

 دج٤ٛظش

ٟٔجدٜز ثٛـشد  ُآ٩ٯ٤جٕ ؿشٯذث  "ٗطشٌذا فؤٌْٗبك" 3

 دجإلٯ٪ثء

 ٟٔجدٜز ثٛوٰٜز دج٬٤ٌٛ ُؤ٤ًٰجٕ هجةال "ٗعبئال فؤغٍْبك" 4

 

٣ظجس، سػ٪ث١ ثهلل ه٨ٰٜٞ، دشع٪ٙ ثهلل، ط٬ٜ سؽ٪م ثأل٩عجٛغًج: ط٪سر ر٧جح ث٤ٛجط دجٛشجء ٩ثٛذوٰش، ٟن ط٪سر 

 ٬ سفج٨ٛٞ:ٛثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، إ

 (12ؽذ٩ٙ سٓٞ )

ث٠ٛٔـن ٢ٟ ثٛخـذز ثٛز٭ ٩سد ٦ُٰ  ثٛشٓٞ

 أعٜ٪ح ث٠ٛٔجدٜز

ثٛشْ ثأل٩ٙ ٢ٟ 

 ث٠ٛٔجدٜز

ثٛشْ ثٛغج٣ٮ ٢ٟ 

 ث٠ٛٔجدٜز

دالٛز ث٠ٛٔجدٜز 

 ثٛذالًٰز

أال رشضُ٘ ٌب ٍعشش األّصبس أُ " 1

ٌزٕت اىْبط ثبىشبء ٗاىجعٍش، 

ٗرشجعُ٘ ثشع٘ه اهلل إىى 

 "سحبىنٌ

ط٪سر أ١ ٯز٧خ 

ث٤ٛجط دجٛشجء 

 ٩ثٛذوٰش

ٯشؽن ط٪سر أ١ 

ثأل٣ظجس دشع٪ٙ ثهلل 

 إ٬ٛ دٯجس٧ٞ

ث٠ٛٔجد٦ٜ د٢ٰ أ١ 

ٯز٧خ ث٤ٛجط دجٛشجء 

٩ثٛذوٰش، ٩أ١ ٯشؽن 

ثأل٣ظجس دشع٪ٙ 

ثهلل، ه٦ٰٜ ثٛظالر 

 ٩ثٛغالٝ

 

 أعٜ٪ح ث٠ٛٔجدٜز ُٮ ثٛخـذز:

 وٰذ١٩صوشٯَ ث٠ٛٔجدٜز: ال ٯخضَٜ ه٠ٜجء ثٛذالًز ثخضالُج ٗذٰشث ُٮ صوشٯ٨ِٞ ٠ٜٛٔجدٜز، فض٬ إ٨٣ٞ ُٰٛ -1

صوشٯَ ٓذثٟز د٢ ؽوِش ٠ٜٛٔجدٜز، ٟن صوذٯالس دغٰـز ُٮ ثٛظٰجًز، ٩ثٛضٮ ٯوش٨ُج دٔ٪٦ٛ: "٧٩٪ أ١ ٯظ٤ن 

٩دوغ، ٩ث٠ٛخجِٛز، ُٰؤصٮ ُٮ ث٠ٛ٪ثُْ د٠ج ٯ٪ث٦ُٔ، ٩دج٠ٛخجَٛ  جهش ٟوج٣ٮ ٯشٯذ ثٛض٪ُْٰ د٢ٰ دوؼ٨جثٛش

ؾخ أ١ ٯؤصٮ ٠ُٰج ٯ٪ث٦ُٔ أ٩ ٯشضشؽ شش٩ؿج، أ٩ ٯوذد أف٪ثال ُٮ أفذ ث٠ٛو٢ٰٰ٤، ُٰ د٠ج ٯخجَٛ ه٬ٜ ثٛظقز،

 (36ذد رٖٛ".)ظد٠غٚ ٟج هذد٥، ٩ث٠ٛخجَٛ د

 (٧37ٮ "أ١ ٯؤص٬ د٠و٢ٰٰ٤ ٟض٪ث٢ُٰٔ، أ٩ ٟوج١ ٟض٪ثُٔز، عٞ د٠ج ٯٔجد٨ٜج ه٬ٜ ثٛضشصٰخ".) أ٩

 (38أ٩ ٧ٮ، دئٯؾجص "ثٛؾ٠ن د٢ٰ ث٠ٛو٢ٰٰ٤ ٩ػذ٠٧ج".)

ـّد٢ٰ ثِٛشّ د٢ٰ ث٠ٛٔجدٜز ٩ -2 ـّذجّ ثِٛشّ د٢ٰ ذجّ: ٯ٘٪١ثٛ ُٮ "أ١ ثٛـذجّ ال ٯ٘٪١  ث٠ٛٔجدٜز ٩د٢ٰ ثٛ

 (.39إال د٢ٰ ثٛؼذٯ٢ ًجٛذج، ٩ث٠ٛٔجدٜز ص٘٪١ ألٗغش ٢ٟ رٖٛ ًجٛذج")

٩ثٛز٭ ٯذذ٩ ٜٛذجفظ أ١ ثِٛجسّ د٢ٰ ث٠ٛٔجدٜز ٩ثٛـذجّ ُجسّ ٠ٗٮ، ٰٛظ ًٰش، "ُئرث ؽج٩ص ثٛـذجّ ػذٯ٢ 

 (.40ٗج١ ٟٔجدٜز")
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أ٠٧ٰز ث٠ٛٔجدٜز ٟج ٯؤصٮ: "٩عش أعٜ٪ح ث٠ٛٔجدٜز ُٮ أ٠٧ٰز ث٠ٛٔجدٜز: ٯٔ٪ٙ ث٨ٛجد٭ ثٛـشثدٜغٮ ُٮ  -3

(، ٩رٖٛ ه٢ ؿشٯْ صق٪ٯٚ ثالخضشثّ إ٬ٛ ثصِجّ، 41خشّ ًشثدز، أ٩ خشّ هجدر") أ٩ِٟجؽؤر،  ص٨ٰب

 ٟخضِٜز. جٍسصض٤٪م أش٘ج٦ٛ ص٤٪َه

ر ص٘غخ ٩فٔج ٟج ٓج٦ٛ ثٛـشثدٜغٮ، ٠ُٜٜٔجدٜز ٩كِٰز ؽ٠جٰٛز صؤعٰشٯز، دجٌٛز ثٛضؤعٰش ُٮ ٣ِ٪ط ثٛغجٟو٢ٰ، إ     

٠وج٣ٮ إ٬ٛ ٜٓ٪ح ث٤ٛجط ٛثٛضوذٰش ؽ٠جال، ٩ث٠ٛوج٣ٮ فغ٤ج، ٧٩زث ثٛؾ٠جٙ ُٮ ثٛضوذٰش ٯغج٧ٞ ُٮ ص٪طٰٚ ث

 ٩ٟشجهش٧ٞ، ٧٩٪ أٟش ٯوش٦ُ ه٠ٜجء ثٛذالًز، ٩أ٧ٚ ثألدح.

ؽ٠جٙ ث٠ٛٔجدٜز ُٮ خـذز ثٛشع٪ٙ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ: ه٤ذٟج ٯذْٓ ثٛذجفظ ث٤ٛلش ُٮ  -4

 ثٛشع٪ٙ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، ٯؾذ ٟج ٯؤصٮ:ث٠ٛٔذالس ثٛ٪ثسدر ُٮ خـذز 

أ٩ال: ُٮ ث٠ٛٔـن ثأل٩ٙ ٢ٟ ثٛخـذز، ُٮ ٩طَ فجٙ ثأل٣ظجس إر ٧جؽش إ٨ٰٛٞ ث٠ٛظـ٬ِ ث٠ٛخضجس، ط٬ٜ ثهلل 

 ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، ُٮ ٧زث ث٠ٛٔـن ٯؾذ ثٛذجفظ عالط ه٤جطش أعجعٰز ُٮ ث٠ٛٔجدٜز ٧ٮ:

٬٤ٌٛ، ٩ثٛوذث٩ر دجألِٛز ٩ث٠ٛقذز(. ٧٩ز٥ ثٛذ٤ٰز ثٛضشٰٗذٰز ثٛو٤ظش ثأل٩ٙ: )ٟٔجدٜز ثٛؼالٙ دج٨ٛذ٫، ٩ثٛوٰٜز دج      

دالس صضؼ٢٠ ثٛض٪ثص٭ ثٛضجٝ ُٮ هذد ثٛقش٩ٍ؛ ٠ٟج ٯ٤ٞ ه٢ ؽ٠جٙ دج٧ش ُٮ خـذز ثٛشع٪ٙ، ط٬ٜ ثهلل ج٨ٛز٥ ث٠ٛٔ

ٯخضٜؼ ُٮ ٣ِ٪ط ثأل٣ظجس، ُٰـٜو٨ٞ  ٠جه٦ٰٜ ٩عٜٞ، ٩ُٮ ثٛ٪ٓش رثص٦ ٯؾذ ثٛذجفظ ص٪ػٰقج ٠ٛوج٣ٮ ثٛ٘الٝ، ٟ

 ٩إ٬ٛ ث٠ٛقذز ٩ثٛظِجء ث٠ٛو٨٪دٯ٢ ٨ُٰٞ.٦ُٰ، ُٰوٰذ٧ٞ إ٬ٛ ؽجدر ثٛظ٪ثح، ١٩ شه٠ج ٯِ٘

٩ثٛو٤ظش ثٛغج٣ٮ ٢ٟ ث٠ٛٔجدٜز: ث٠ٛٔجدٜز د٢ٰ ص٘زٯخ ث٤ٛجط ٜٛشع٪ٙ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، ٩صظذٯْ ثأل٣ظجس      

ط٬ٜ  ٦ٛ، ٩د٢ٰ خزال١ ث٤ٛجط ٜٛشع٪ٙ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، ٣٩ظشر ثأل٣ظجس ٦ٛ، ٩د٢ٰ ؿشد ث٤ٛجط ٜٛشع٪ٙ،

ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، ٩د٢ٰ ثٛوٰٜز، ٩إ٤ًجء ثأل٣ظجس ٦ٛ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ  ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، ٩إٯ٪ثء ثأل٣ظجس ٦ٛ،

 ٩عٜٞ، ٩ٟ٪ثعجر ثأل٣ظجس ٦ٛ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، دج٤ِٛظ ٩ث٤ِٰٛظ.

ٮ ثٛخـذز، ٢ٟ٩ ث٠ٛالفق أ١ ث٠ٛٔجدالس ثأل٬ٛ٩ ُٮ ثٛخـذز رثس ؿجدن إ٣شجةٮ، دو٘ظ ث٠ٛٔجدالس ثٛغج٣ٰز ُ     

 ٨ُٮ رثس ؿجدن خذش٭.

ثٛخـجح، ال ٩هذٔشٯز ُزر ُٮ  ٩ُٮ صٜ٪ٯ٢ ثٛخـجح د٢ٰ ثإل٣شجء ٩ثٛخذش ُٮ ث٠ٛٔجدالس ص٢٤ِ ُٮ ثٛ٘الٝ،      

 صضؤص٬ إال ٢٠ٛ أ٩صٮ ٟؾجٟن ثٜٛ٘ٞ، ٩ثخُضِظَش ٦ٛ ثٛ٘الٝ ثخضظجسث.

 ٧٩زث ثٛضٜ٪ٯ٢ ُٮ ثٛخـجح ٯـشد ث٠ٜٛٚ ه٢ ثٛغجٟن، ٩ٯؾو٦ٜ ٯظٌٮ إ٬ٛ ث٠ٛشثد ه٢ ثٛخـجح دش٪ّ ٩ثُش.     

٢ٟ ٟٔجدالس ثٛشع٪ٙ ثٛ٘شٯٞ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، ُٮ خـذض٦ ٧ز٥ ؽجءس : ٩ثٛو٤ظش ثٛغجٛظ ٩ثألخٰش       

ٔجدٜز ثٛشط٤ٰز صضؾ٬ٜ هل٠ز ثٛشع٪ٙ ، ُِٮ ٧ز٥ ث٠ٛٝ، ه٦ٰٜ أُؼٚ ثٛظالر ٩أصٞ ثٛغالٟٝغٖ ثٛخضجٝ ٢ٟ عٰذ ثأل٣ج

ثٛ٘شٯٞ، ه٦ٰٜ ثٛظالر ٩ثٛغالٝ، ُٮ ثٛٔذسر ه٬ٜ ثإل٤ٓجم، ٩صؾوٚ ثٛغجٟن ٯَٔ ٤ٟذ٧شج د٢ٰ ط٪سص٢ٰ ٟضٔجدٜض٢ٰ 

 .ر ٩ٟضٌجٯشص٢ٰ ص٠جٝ ث٠ٌٛجٯش

 ظ٪سر ثأل٬ٛ٩: أ١ ٯز٧خ ث٤ٛجط إ٬ٛ دٰ٪ص٨ٞ دجٛشجء ٩ثٛذوٰش، ٧٩ٮ فٰ٪ث٣جس ٩ػٰوز ٩خغٰغز.ثٛ         

ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، إ٬ٛ  عٰذ٣ج ٟق٠ذ ، ،دغٰذ ثٛ٪ؽ٪د ثٛظ٪سر ثٛغج٣ٰز: ط٪سر أ١ ٯشؽن ثأل٣ظجس ٩      

 سفج٨ٛٞ، ٧٩٪ ٧ذٯز ثهلل ث٤ِٰٛغز إ٨ٰٛٞ، ٩إ٬ٛ ث٤ٛجط ٗجُز.

 ٩شضج١ د٢ٰ ثٛظ٪سص٢ٰ ثٛغجدٔض٢ٰ:

ٮ ثٛذ٣ٰج ٩ُٮ ط٪سر أ١ ٯو٪د ثأل٣ظجس ُٮ سفج٨ٛٞ دشع٪ٙ ثهلل، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، ٧٩٪ أ٣ِظ ٣ِٰظ ُ      

 ثٱخشر.

 ٩ط٪سر أ١ ٯز٧خ ث٤ٛجط ُٮ سفج٨ٛٞ دؤخظ خغٰظ ٢ٟ شجء صغٌ٪، ٩دوٰش ٯشً٪.   



 10

6102

 

78 
 

٩فٔج إ٨٣ج ٟٔجدٜز ٟز٧ٜز ٜٛؤٚ، ٩طجدٟز ِٜٛ٘ش، ُٮ ًجٯز ثٛش٩هز ٩ثإلصٔج١، ٩ص٠غٚ ٠ٓز ثإلٯؾجص          

٤ِ٪ط ثٛشجسدر، ٩أه٤ز ز ثَِٟٛص٩ثإلهؾجص، ٩صضؾ٬ٜ ٨ُٰج ثٰٛٔجدر ثٛق٠ٰ٘ز ٢ٟ ثٛشع٪ٙ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، أَل

 ، ٩ٯج أُظـ ثِٛظقجء.!٩ٯج أدٜي ثٛذٌٜجء !،قز، ُظ٬ٜ ثهلل هٰٜٖ ٩عٜٞ، ٯج خجصٞ ثأل٣ذٰجءثٜٛٔ٪ح ثٛؾجٟ

ثهلل، صوج٬ٛ ٤ٟ٩ق٦ ٛشع٪٦ٛ  ز ث٨ٛذ٭ ث٤ٛذ٪٭، ص٠غٚ ٤ٛج ٟج فذج٨ُ٥ز٥ ث٠ٛٔجدٜز ط٪سر سثةوز ٩ٟششٓز ٢ٟ دالً        

٢ٟ ُظجفز ثٛٔ٪ٙ، ٩إهؾجص ثٛذٰج١، ٩إطجدز ثٛشأ٭، ٩ٓ٪ر ثٛقؾز، ٩دشثهز ثِٛقؾجػ، ثٛ٘شٯٞ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، 

ٯخ، أ٩ ٯذثخ٨ٜج ٢ٟ ث٤ِٛ٪ط، العضالٙ ٟج ٯخجٟش٧ج ٢ٟ س ٩ثٛٔذسر ثِٛجةٔز ه٬ٜ ث٤ِٛجر إ٬ٛ ثٜٛٔ٪ح، ٩ثإلفجؿز دذخجةٚ

 خ٪ٍ، فض٬ ٯو٪د ٨ٛج طِجء ثإلٯ٠ج١، ٩ع٤ٰ٘ز ثٛشػج، ٩دشد ث٢ٰٰٔٛ.

جس، سػ٪ث١ ثهلل ه٨ٰٜٞ ٢ دالًز ث٠ٛٔجدالس ُٮ ٧ز٥ ثٛخـذز، صخظٰض ثٛخـجح ٩ص٪ؽ٦٨ٰ ٛأل٣ظ٠ٟ٩ج ٯضٯذ ٟ         

٪س٧ٞ د٨زث ثٛضخظٰض، ؽو٨ٜٞ ٯ٨ض٠٪١ د٠ج ٯ٪ؽ٦ إ٨ٰٛٞ ٢ٟ خـجح، ٩ٯظٌ٪١ إ٦ٰٛ ص٠جٝ ثإلطٌجء، أؽ٠و٢ٰ، ُشو

٦ٰ ٩ثٛضٰٔق إ٬ٛ ٟج ٧٩٘زث ُئ١ ث٠ٛٔجدالس د٠ج صؼ٤٠ض٦ ٢ٟ أعجٰٛخ دالًٰز ٟشٟ٪ٓز، أعجسس ُٮ ٣ِ٪ط ثأل٣ظجس ثٛض٤ذ

 عٰض٬ٜ ه٨ٰٜٞ.

٩ٛٔذ ك٨شس ٣ضجةؼ دالًز ٧ز٥ ث٠ٛٔجدالس ثإلٯؾجدٰز ُٮ ث٣ششثؿ طذ٩س ثأل٣ظجس ٛ٘الٝ ث٠ٛظـ٬ِ ث٠ٛخضجس، ط٬ٜ      

ثنى اىقً٘، سض٘اُ اهلل عيٌٍٖ، حزى أخضي٘ا ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، ٩عشهز ث٣ٰٔجد٧ٞ ٦ٛ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، إر "

 ثشع٘ه اهلل قغَب ٗحظب".ىحبٌٕ، ٗقبى٘ا: سضٍْب 

٩دوذ ٨ُزث دوغ ثألعشثس ثٛذالًٰز ُٮ خـذز ثٛشع٪ٙ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، دوذ ًض٩ر ُف٢ٰ٤، ٩أهلٞ عش ُٮ       

٧ز٥ ثٛخـذز أ٨٣ج ٛٞ صضٙ ٟششٓز دج٠ٛوج٣ٮ ثٛ٪ػٰتز ٩ثألِٛجف ثأل٣ٰٔز، ٩ثألعجٰٛخ ثٛذٰٓٔز، ٩ٛٞ صضٙ ث٤ِٛ٪ط ثٛل٠ؤ٫ 

 ش٫ صؾذ ٨ُٰج ٧ذٯ٨ج.صؾذ ٨ُٰج سٯ٨ج، ٩ثٜٛٔ٪ح ثٛقٰ

 

 اىخبرَخ ٗاىْزبئج

ثٛغجدٔز، آٯز ُٮ ثٛقغ٢ ٩ُٮ ثٛؾ٠جٙ، ٟقٔٔز  ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، ٩أخٰشًث صضؾ٬ٜ ٜٛٔجس٭ ٩ٜٛغجٟن خـذز ثٛشع٪ٙ

ثإل٤ٓجم ٩ثإلٟضجم ٟوج، ٩رٖٛ ٢ٟ خالٙ فجؽض٢ٰ أعجعٰض٢ٰ صضؤٜج١ دج٠ٛخجؿذ٢ٰ، ٧٩ٞ ثأل٣ظجس، ٩ثٛقجؽضج١ ٠٧ج: 

ٛأل٣ظجس، صٜٖ  ٦ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، ثألعجٰٛخ ثٛذٰج٣ٰز ٩ثٛـشّ ثٛذالًٰز ثٛغجٰٟز ُٮ خـجدثخضٰجس ثٛشع٪ٙ، ط٬ٜ 

ط٬ٜ  ثألعجٰٛخ ٩ثٛـشّ ثٛضٮ فشٗش ثٜٛٔ٪ح ٩ثٛؤ٪ٙ ٟوج، دثهٰز إ٬ٛ ثٛضِٰ٘ش ثٛو٠ْٰ ُٮ أعذجح عٜ٪ٕ ثٛشع٪ٙ،

ثهلل ه٨ٰٜٞ، ٨٤ٟج، ٩ه٤ذٟج  ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، ُٮ إهـجء ث٤ٌٛجةٞ دال فذ٩د ٠ٜٛؤِٛز ٜٓ٪د٨ٞ، ٩فشٟج١ ثأل٣ظجس، سػ٪ث١

ثأل٣ظجس إ٬ٛ صٔذٚ ط٤ٰن سع٪ٙ ثهلل، ه٦ٰٜ ثٛظالر ٩ثٛغالٝ، ُٮ ٓغ٠ز ث٤ٌٛجةٞ،  مهشٍ ثٛغذخ دـٚ ثٛوؾخ، ُغجس

ثِٛٔش،  ه٬ٜ ث٠ٛقٚ ثٛلجٟبٞ ٩ٜٓ٪د٨ٞ، ٣ض٩ٙ ثٌٰٛظ ث٠٨٤٠ٛش، ٣٩٨ضٛش ٠ٜٗجص٦، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، ه٬ٜ أع٠جه

٭، ٩ٗج١ صؤعٰش خـذض٦، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، ٨ُٰٞ ه٠ٰٔج، صخٜٚ إ٬ٛ ُؤخظخ ثٛؾذح، ٩ثٛؾذٯخ، ٩أ٣وش ثٛزث٩

أه٠جّ أه٠جّ ثأل٣ظجس ُج٣ٔجد٩ث ٜٛشع٪ٙ ثٛ٘شٯٞ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، ثعضغالٟج ٦ٛ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، ٩أعِج 

ثٛـج٧شر ه٬ٜ ٟج ٩ؽذ٥٩ ُٮ أ٣ِغ٨ٞ، صؾج٥ ٓغ٠ز ثٛشع٪ٙ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، ٤ٌٜٛجةٞ، ُِجػش دٟ٪ه٨ٞ ثٛضٰٗز 

، دجٛذ٘جء، فض٬ أخؼٜ٪ث ٛقج٧ٞ، دجٛذ٘جء، ٩خشوش ٣ِ٪ع٨ٞ سثػٰز ٟشػٰز دٔغ٠ز عٰذ ث٠ٛشع٢ٰٜ ٩إٟجٝ ثأل٣ذٰجء

 ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ.

٩ال أ٣٘ش هٰٜ٘ٞ شٰتًج، ٢٘ٛ٩ أ٣٘ش هٰٜ٘ٞ أال  ُ٘ؤ٦٣، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، ٯٔ٪ٙ ٨ٛٞ: أ٣ج ٟغٜٞ د٘ٚ ٟج صٔ٪ٛ٪١،

 أُوٚ. صقج٩ٛ٪ث ٨ُٞ ثٛق٠٘ز ٢ٟ ٩سثء ٟج
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 ٧٩٘زث ُئ١ ٢ٟ ٣ضجةؼ ٧ز٥ ثٛذسثعز:

إ١ ٧ز٥ ثٛخـذز ص٘شَ ه٢ أ٣جٓز أعٜ٪ح ثٛشع٪ٙ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، ُٮ ثخضٰجس ثألِٛجف ٩  -1

 ٬ٜ ٟج ٯٔ٪ٙ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ.ث٠ٛؤٯذر دجٛذشث٢ٰ٧ ٩ثألدٛز ه ثٛضشثٰٗخ،

٠ؾجٟن ثٜٛٔ٪ح، ٩ٯ٠ضػ د٢ٰ ثٛقٰٔٔز ٛذالًٰز ُٮ ثٛخـذز، ص٤٪هًج ٯؤخز د٩ٯالفق ص٤٪م ثألعجٰٛخ ث -2

 ثٛذٯ٤ٰز، ٩د٢ٰ ثٛؾ٠جٙ ث٤ِٛٮ ثٛذجسم ُٮ ثٛضوذٰش، 

٩ُٯ٠ٜظ ُٮ ثٛخـذز ٤ٟق٬ ثٛغ٨٪ٛز ٩ثٰٛغش ُٮ ثٛ٪ط٪ٙ إ٬ٛ ث٠ٛشثد دؤٓظش هذجسر، ٩أدّ  -3

إشجسر، ُشًٞ ٟش٩س أٗغش ٢ٟ أسدوز هشش ٓش٣ًج ه٬ٜ ٧ز٥ ثٛخـذز، ال صؾذ ٨ُٰج أِٛجكًج طوذز، هغٰشر ه٬ٜ 

 . صغضٌْٜ ه٬ٜ ثإلدسثٕ ٩ث٨ِٛٞ ٩ أعجٰٛخ طوذزث٨ِٛٞ، أ

 

 ىز٘صٍبدا

ُئ١ ثٛذجفظ  ٠ٛ٩ج ٗج٣ش ٧ز٥ ثٛخـذز ث٤ٛذ٪ٯز ٓـوز ٤ُٰز أددٰز، ُٮ ًجٯز ثٛذالًز ٩ثٛقغ٢ ٩ثِٛظجفز ٩ثٛؾ٠جٙ،        

 ٯ٪طٮ د٠ج ٯٜٮ:

ال دذ ٢ٟ ؽ٠ن خـخ ثٛشع٪ٙ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، ٩صشصٰذ٨ج فغخ ثألصٟج١ ثٛضٮ ٰٜٓش ٨ُٰج،  -1

 ث٤٠ٛجعذجس ثٛضٮ رٗشس ٨ُٰج، ص٨٠ٰذث ٛذسثعض٨ج. ٩فغخ

 ال دذ ٢ٟ ٟضٯذ ٢ٟ ثٛذسثعجس ثٛذالًٰز ُٮ ٧ز٥ ثٛخـخ ث٤ٛذ٪ٯز ثٛششٯِز، ث٠ِٛو٠ز دجٛذالًز. -2

إ١ خـخ ث٤ٛذٮ، ط٬ٜ ثهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ، ص٠ضجص دؤ٨٣ج صٜذٮ فجؽجس ثٛؤ٪ٙ ث٤ِٛغٰز، ٩فجؽجس  -3

 ذسط ٩ثٛذسثعز، ٛإلُجدر ٨٤ٟج ُ٘شًث، ٩أددًج ُٮ آ١ ٩ثفذ.ث٤ِٛ٪ط ثٛ٪ؽذث٣ٰز ٩ثٛؾ٠جٰٛز؛ ٛزث ٨ُٮ ؽذٯشر دجٛ

 

 

 ىٖ٘اٍشا
 .498صثٛغٰشر ث٤ٛذ٪ٯز، الد٢ ٧شجٝ ، ثٛٔغٞ ثٛغج٣ٮ، ثٛؾضء ثٛشثدن، (1)

 .25/ص1طقٰـ ثٛذخجس٭، ٛإلٟجٝ ثٛذخجس٭، ػ (2)

 .152/ص4طقٰـ ثٛذخجس٭، ػ (3)

 ث٠ٛؾجصثس ث٤ٛذ٪ٯز، ٜٛششٯَ ثٛشػٮ. (4)

 .500-499ثٛغج٣ٮ، ثٛؾضء ثٛشثدن، ٢ٟ صثٛغٰشر ث٤ٛذ٪ٯز، الد٢ ٧شجٝ ، ثٛٔغٞ  (5)

 .25ع٪سر ثٛض٪دز، ثٱٯز  (6)

 .498ثٛغٰشر ث٤ٛذ٪ٯز، الد٢ ٧شجٝ ، ثٛٔغٞ ثٛغج٣ٮ، ثٛؾضء ثٛشثدن، ص (7)

ََٗذ"ٟوؾٞ ٟٔجٯٰظ  (8)  . ثٌٜٛز، الد٢ ُجسط، ٟجدر "٩َ

 .472/ص1ٗشَ ث٠ٛش٘ٚ ُٮ هٜٞ ث٤ٛق٪، ٜٛقٰذسر ث٤٠ٰٛٮ، ػ (9)

 .264/ص5ثٛوضٯض، ِٰٜٛش٩ص أدجد٭، ػدظجةش ر٩٭ ثٛض٠ٰٰض، ُٮ ٛـجةَ ثٛ٘ضجح  (10)

 ٧٪ أد٪ ثٛوذجط ث٠ٛذَشد، ثٛوجٛٞ ث٤ٛق٪٭، طجفخ ٗضجح ث٠ٛٔضؼخ. (11)

 .260ص  دالةٚ ثإلهؾجص، ٛوذذ ثٛٔج٧ش ثٛؾشؽج٣ٮ، (12)

 .235/ص4عٰذ٪ٯ٦، ثٛ٘ضجح، ػ -ُٯ٤لش: أ (13)

 .86/ص٩1ثد٢ ٧شجٝ، ُٮ ث٤ٌ٠ٛٮ، ػ (14)

 .28، ص  ثٛذٯ٢ دٯخ ٗشَ ث٠ٌٛ٪ع ه٢ ٓ٪ثهذ ثٛذالًز ٩ثٛوش٩ع، ٰٛجع٢ٰ ثألٯ٪دٮ ٩ٟقٰٮ (15)

 .233/ص4عٰذ٪ٯ٦، ثٛ٘ضجح، ػ (16)

(17) ."ٍَ  ثٜٛغج١، الد٢ ٤ٟل٪س، ٟجدر "َهَش

 .239/ ص2ٗشَ ث٠ٛش٘ٚ ُٮ هٜٞ ث٤ٛق٪، ػ (18)

 .340ٌٛز ثٛٔشآ١ ثٛ٘شٯٞ، ٛوذذ ثٛؾٰٜٚ هذذ ثٛشفٰٞ، ص (19)

 .539/ص2ٗشَ ث٠ٛش٘ٚ ُٮ هٜٞ ث٤ٛق٪، ػ (20)
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 .5ثٛؾجٟن ثٛظٌٰش ُٮ هٜٞ ث٤ٛق٪، الد٢ ٧شجٝ، ص (21)

 .96، ص٩1سًجةخ ثِٛشٓج١، ٤ٰٜٛغجد٪س٭، ػًشثةخ ثٛٔشآ١،  (22)

 .3/ص2ششؿ ثٛ٘جُٰز، ٛألعضشدجر٭، ػ (23)

 .21، ٜٛضٟخشش٭، صث٠ِٛشد ٩ث٠ٛؤصَٜ (24)

 .21ٗشَ ث٠ٛش٘ٚ ُٮ هٜٞ ث٤ٛق٪، ص (25)

 .413/ص 1ث٠ٛظذس ثٛغجدْ رثص٦، ػ (26)

 ٟوؾٞ ثٛظقجؿ، ٜٛؾ٪٧ش٭، ٟجدر "َهَشَش". (27)

 .439/ ص2ٗشَ ث٠ٛش٘ٚ ُٮ هٜٞ ث٤ٛق٪، ػ (28)

 .431/ص1ػ ٟوضشٕ ثألٓشث١، ٜٛغٰ٪ؿٮ، (29)

 .711ثٛذالًز ٤ُ٪٨٣ج ٩أ٤ُج٨٣ج، ِٛؼٚ هذجط، ص (30)

 .39أعجٰٛخ ثٛٔشآ١ ثٛ٘شٯٞ، ِٜٛشث٧ٮ، ص (31)

 ٛغج١ ثٛوشح، ٟجدر "٣ََذَ٭". (32)

 .32، ص5أدجد٭، ػُٮ ٛـجةَ ثٛ٘ضجح ثٛوضٯض، ِٰٜٛش٩صدظجةش ر٩٭ ثٛض٠ٰٰض  (33)

 .169ثٛضغ٨ٰٚ، الد٢ ٟجٖٛ، ص (34)

 .68/ص1،ػثٛ٘شجٍ، ٜٛضٟخشش٭ (35)

 .43ٞ ثٛغجٟشثةٮ، ص٢ٟ أعجٰٛخ ثٛٔشآ١، إلدشث٧ٰ (36)

 .141ٛٔذثٟز د٢ ؽوِش، ص ،٣ٔذ ثٛشوشثء (37)

 .353ثإلٯؼجؿ، ٜٛٔض٩ٯ٤ٮ، ص (38)

 .211ٓجٟ٪ط ٓ٪ثهذ ثٛذالًز، ٠ٛغوذ ث٨ٛ٪ثس٭، ص (39)

 .656-655ث٠ٛوؾٞ ث٠ِٛظٚ ُٮ هٜ٪ٝ ثٛذالًز،إل٣وجٝ َُ٪ٙ ه٘ج٩٭، ص (40)

 .15/ص2سشْٰ، ػ الد٢ثٛو٠ذر،  (41)

 . ٠ٛ10ق٠ذ ثٛـشثدٜغٮ ، صخظجةض ثألعٜ٪ح، (42)

 

 ٗاىَشاجعاىَصبدس 

دثس ثٛ٘ضخ ثٛو٠ٰٜز، دٰش٩س ؿذوز دجأل٩ُغش،  ثإلعضشدجر٭، سػٮ ثٛذٯ٢، ششؿ ثٛ٘جُٰز ُٮ ث٤ٛق٪، (1)

 ه٢ ٟ٘ضذز ث٠ٛغ٬٤ ُٮ دٌذثد، د.س.ؽ.

ثألٯ٪دٮ، ٯظ، ٩ٟقٰٮ ثٛذٯ٢ دٯخ، ٗشَ ث٠ٌٛ٪ع ه٢ ٓ٪ثهذ ثٛذالًز ٩ثٛوش٩ع، دثس ثٛش٠جٙ  (2)

 .1999ٜٛـذجهز ٤ٜٛشش ٩ثٛض٪صٯن، 

 ثٛذخجس٭، ٟق٠ذ د٢ إع٠جهٰٚ، طقٰـ ثٛذخجس٭، ٟـذوز ٟق٠ذ هٜٮ طذٰـ، ثٛٔج٧شر، د.س.ؽ. (3)

 .٧ـ1319،  ٟـذوز ثٛضشٓٮ، ثٛٔج٧شر ثٛؾشؽج٣ٮ، هذذ ثٛٔج٧ش، دالةٚ ثإلهؾجص، (4)

 .1948ٝ، 1ثد٢ ؽوِش، ٓذث٦ٟ، ٣ٔذ ثٛشوش، صقْٰٔ ٠ٗجٙ ٟظـ٬ِ، ٟ٘ضذز ثٛخج٣ؾٮ، ثٛٔج٧شر، ؽ (5)

 ٝ.2007، 1ٟوؾٞ ثٛظقجؿ، دثس ث٠ٛوشُز، دٰش٩س، ؽثٛؾ٪٧ش٭، إع٠جهٰٚ د٢ ف٠جد،  (6)

ع٤ٰ٤ز، ٓغٞ ثٌٜٛز إٗجٟٚ ٟق٠ذ أد٪  ثٛقٰذسر، ث٤٠ٰٛٮ، ٗشَ ث٠ٛش٘ٚ ُٮ هٜٞ ث٤ٛق٪، دسثعز ٩صقْٰٔ (7)

 ٝ.1975 -٧ـ 1395ؽغضٰش" ٓذٟش ع٤ز ٛوشدٰز، ؽجٟوز ثٛٔج٧شر "سعجٛز ٟجث

 ٝ.1981، 5ثٛؾٰٚ، دٰش٩س، ؽثد٢ سشْٰ، ثٰٛٔش٩ث٣ٮ، ثٛو٠ذر ُٮ ٟقجع٢ ثٛشوش ٩آدثد٦ ٣٩ٔذ٥، دثس  (8)

ثٛشػٮ، ثٛششٯَ، ث٠ٛؾجصثس ث٤ٛذ٪ٯز، صقْٰٔ ٩ششؿ ؿ٦ ٟق٠ذ ثٛضٯ٤ٮ، ٟؤعغز ثٛقٜذٮ ٤ٜٛشش  (9)

 ٩ثٛض٪صٯن، ثٛٔج٧شر، د.س.ؽ.  

 ثٛضٟخشش٭، ثٛ٘شجٍ، ٣شش دثس ثٛ٘ضجح ثٛوشدٮ، دٰش٩س، د.س.ؽ. (10)

(، 11ٟؾٜذر سٓٞ )ٟغض٨ٚ ٢ٟ صقْٰٔ د٨ٰؾز ثٛقغ٤ٮ، ُٮ ث٤ٛق٪،  ثٛضٟخشش٭، ث٠ِٛشد ٩ث٠ٛؤصَٜ (11)

 ٝ.1970 -٧ـ 1387ث٠ٛؾ٠ن ثٛو٠ٜٮ ثٛوشثٓٮ، دٌذثد،  ٢ٟ ٟؾ٠ٜز

 ٝ.1983-٧ـ1403ثٛغجٟشثةٮ، إدشث٧ٰٞ، ٢ٟ أعجٰٛخ ثٛٔشآ١، دثس ثِٛشٓج١، ه٠ج١،  (12)



 10

6102

 

77 
 

 ٝ.1983، 3عٰذ٪ٯ٦، ثٛ٘ضجح، صقْٰٔ هذذ ثٛغالٝ ٧جس١٩، هجٛٞ ثٛ٘ضخ، دٰش٩س، ؽ (13)

صقْٰٔ ٟق٠ذ هٜٮ ثٛذؾج٩٭، دثس ثِٛ٘ش ثٛٔشآ١، ثٛذٯ٢، ٟوضشٕ ثألٓشث١ ُٮ إهؾجص  ٙثٛغٰ٪ؿٮ، ؽال (14)

 ثٛوشدٮ، ثٛٔج٧شر، د.س.ؽ.

ٜٛغٔجُز، ث٨ٰٛتز  ثٛـشثدٜغٮ، ٟق٠ذ ث٨ٛجد٭، خظجةض ثألعٜ٪ح ُٮ ثٛش٪ٰٓجس، ٣شش ث٠ٛؾٜظ ثأله٬ٜ (15)

 ٝ.1996، 1ٜٛ٘ضجح، ثٛٔج٧شر، ؽ ث٠ٛظشٯز، ثٛوجٟز

، 1ِشٓج١، ه٠ج١، ؽهذجط، ُؼٚ فغ٢، ثٛذالًز ٤ُ٪٨٣ج ٩أ٤ُج٨٣ج، "هٜٞ ث٠ٛوج٣ٮ"، دثس ثٛ (16)

 ٝ.1987-٧ـ1407

-٧ـ1400هذذ ثٛشفٰٞ، هذذ ثٛؾٰٜٚ، ٌٛز ثٛٔشآ١ ثٛ٘شٯٞ، ٣شش ٟ٘ضذز ثٛشعجٛز ثٛقذٯغز، ه٠ج١،  (17)

1970.ٝ 

(18) َ٘  ٝ.1992ج٩٭، إ٣وجٝ َُ٪ثٙ، ث٠ٛوؾٞ ث٠ِٛظٚ ُٮ هٜ٪ٝ ثٛذالًز، دثس ثٛ٘ضخ ثٛو٠ٰٜز، دٰش٩س، ه

صقْٰٔ هذذ ثٛغالٝ ٧جس١٩، ٟـذوز  ثد٢ ُجسط، أد٪ ثٛقغ٢ د٢ صٗشٯج، ٟوؾٞ ٟٔجٯٰظ ثٌٜٛز، (19)

 ٝ.1971ثٛقٜذٮ، ثٛٔج٧شر، 

، ٟؾذ ثٛذٯ٢ د٢ ٟق٠ذ، دظجةش ر٩٭ ثٛض٠ٰٰض ُٮ ٛـجةَ ثٛ٘ضجح ثٛوضٯض، صقْٰٔ ثِٰٛش٩ص أدجد٭ (20)

 ٟق٠ذ هٜٮ ث٤ٛؾجس، ٣شش ث٠ٛ٘ضذز ثٛو٠ٰٜز، دٰش٩س، د.س.ؽ.

 ٧ـ.1400دٰش٩س،  ثٛٔض٩ٯ٤ٮ، ؽالٙ ثٛذٯ٢، ثإلٯؼجؿ ُٮ هٜ٪ٝ ثٛذالًز، دثس ثٛ٘ضجح ثٜٛذ٤ج٣ٮ، (21)

ثد٢ ٟجٖٛ، ؽ٠جٙ ثٛذٯ٢، صغ٨ٰٚ ثِٛ٪ثةذ ٩ص٠ٰ٘ٚ ث٠ٛٔجطذ، صقْٰٔ ٟق٠ذ ٗجٟٚ دشٗجس، دثس ثٛ٘ضجح  (22)

 ٝ.1967-٧ـ1387ثٛوشدٮ، ثٛٔج٧شر، 

ٟغٜٞ، ثإلٟجٝ ٟغٜٞ، طقٰـ ٟغٜٞ، صقْٰٔ ٟق٠ذ ُؤثد هذذ ثٛذجٓٮ، ٣شش ٟ٘ضذز ثٛقٜذٮ، ثٛٔج٧شر،  (23)

1955.ٝ 

 ٝ.1956طجدس، دٰش٩س، ثد٢ ٤ٟل٪س، ٛغج١ ثٛوشح، دثس  (24)

-٧ـ1381ث٤ٰٛغجد٪س٭، ٣لجٝ ثٛذٯ٢، ًشثةخ ثٛٔشآ١، ٩سًجةخ ثِٛشٓج١، ٟـذوز ثٛقٜذٮ، ثٛٔج٧شر،  (25)

1962.ٝ 

ثد٢ ٧شجٝ، ثأل٣ظجس٭، ثٛؾجٟن ثٛظٌٰش ُٮ ث٤ٛق٪، ف٦ٔٔ ٟق٠ذ ثٛضٯذْ، ٟـذوز ث٠ٛالؿ،  -26 (26)

 ٝ.1981-٧ـ1388دٟشْ، 

، ف٦ٔٔ ٟقٰٮ ثٛذٯ٢ هذذ ثٛق٠ٰذ، ٟـذوز  ٯخثد٢ ٧شجٝ، ثأل٣ظجس٭، ٤ٌٟٮ ثٜٛذٰخ ه٢ ٗضخ ثألًجس (27)

 ث٠ٛذ٣ٮ، ثٛٔج٧شر، د.س.ؽ.

، ثٛغٰشر ث٤ٛذ٪ٯز، ف٨ٔٔج، ٩ػذـ٨ج، ٩ششف٨ج، هذذ ث٠ٜٖٛ د٢ أٯ٪ح ثٛق٠ٰش٭ ث٠ٛوجُش٭ثد٢ ٧شجٝ،  (28)

٩٩ػن ٨ُجسع٨ج ٟظـ٬ِ ثٛغٔج، ٩إدشث٧ٰٞ ثألدٰجس٭، ٩هذذ ثٛقِٰق شٜذٮ، ؿذن ششٗز ٟظـ٬ِ 

 ٝ.1955-٧ـ1375ثٛغج٣ٰز،  ثٛـذوزثٛٔج٧شر، ، ثٛذجدٮ ثٛقٜذٮ

 ٝ.1995ث٨ٛ٪ثس٭، ٟغوذ، ٓجٟ٪ط ثٛذالًز، ٣شش ٟ٘ضذز ثإلٯ٠ج١، ثٛٔج٧شر،  (29)


