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 انتأصيم نهجىدة في انقرآٌ انكريى وانسُت انُبىيت
 ى. ًٞػَ ػزي هللا أكٔي ػ٢ِ

 ىحد رٔلخ٣َ ػ٤ًِ٥َ٤ٔش حُؼِّٞ ٝح أٓظخً حُظل٤َٔ ٝػِّٞ حُوَإٓ حُٔٔخػي
 حُيٍحٓخص حإلٓال٤ٓش رؤْ -ؿخٓؼش حُِٔي هخُي 

ٚ:ِحُٔ  و

ٌٛح حُزلغ ػزخٍس ػٖ ىٍحٓش طل٤ِ٤ِش ٝحهؼ٤ش طظ٘خٍٝ حُظؤ٤َٛ ُِـٞىس ك٢ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ،       

طٔؼ٠ حُزخكؼش ُظ٤ٟٞق طؤ٤َٛ ٓلّٜٞ حُـٞىس ٝر٤خٕ أُٜٛٞخ حَُ٘ػ٤ش ٝإٔ ٓلّٜٞ ٝك٤ٚ 

حُـٞىس ك٢ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ٣وٜي ٓ٘ٚ ؿٞىس حألىحء ٝاطوخٗٚ ك٢ ًَ ٓ٘خك٢ حُل٤خس، ٣ٟٝٞق 

وَإٓ ح٣ٌَُْ كغ ػ٠ِ حُـٞىس ٝحإلطوخٕ ٝحإلكٔخٕ حُٔٔظَٔ ٓيٟ حُل٤خس، حُزلغ إٔ حُ

ٍ ٌُٖٝ ٢ٛ ٓخ ٗلؼِٚ، كخُـٞىس طؼزَ ػٖ ك٠خٍس أ١ رِي ٖٓ  ٕ حُـٞىس ٤ُٔض ًالٓخً ٣وخ ٝأ

هالٍ حُويٓخص حُٔويٓش، حُظ٢  طؼٌْ ٍٛٞ حُ٘ظْ حالؿظٔخػ٤ش ٝحألهاله٤ش حُظ٢ طٔٞى 

 حُٔـظٔغ ٝأٜٗخ أٓخّ حُل٠خٍس حإلٓال٤ٓش.

 حُٔ٘ش حُ٘ز٣ٞش  –حُوَإٓ ح٣ٌَُْ  –حُـٞىس  –: حُظؤ٤َٛ نكهًاث انًفتاحيتا
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Summary 
This research is a realistic analytical study dealing with the 

rooting of quality in the Holy Quran, in which the researcher 

seeks to clarify the rooting of the concept of quality and the 

statement of its legal origins and that the concept of quality in the 

Holy Quran is intended to quality performance and mastery in all 

walks of life, the research shows that the Koran urged the quality 

and perfection and charity Quality is not what is being said, but 

what we do. Quality reflects the culture of any country through 

the services provided, which reflect the social and moral systems 

that prevail in society and the basis of Islamic civilization. 
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 حُٔويٓش:     

حُلٔي هلل ح١ٌُ أٍَٓ ٍُٓٞٚ رخُٜيٟ ٝى٣ٖ حُلن ٤ُظَٜٙ ػ٠ِ حُي٣ٖ ًِٚ ُٝٞ ًَٙ 

َّٖ ػ٠ِ حُٔئ٤ٖ٘ٓ اً رؼغ ك٤ْٜ ٍٓٞالً ٖٓ أٗلْٜٔ ٣ظِٞ ػ٤ِْٜ آ٣خطٚ ٤ًِ٣ْٜٝ  َٓ حًَُٕٔ٘ٞ، ٝ
٤ٓي  ٣ٝؼِْٜٔ حٌُظخد ٝحُلٌٔش ٝإ ًخٗٞح ٖٓ هزِٚ ُل٢ ٟالٍ ٓز٤ٖ، ٝحُٜالس ٝحُٔالّ ػ٠ِ

ٖ ٤ٓيٗخ ٓلٔي  ٚ ِْٝٓ  -حألٗز٤خء ٝهخطْ ح٤َُِٓٔ ٗخَٛ حُلن رخُلن، ح١ٌُ أهَؽ  -٠ِٛ هللا ػ٤ِ
حُ٘خّ ٖٓ ػزخىس حُؼزخى ا٠ُ ػزخىس هللا ٝكيٙ ٖٝٓ ٤ٟن حُي٤ٗخ ا٠ُ ٓؼش حُي٤ٗخ ٝح٥هَس ٖٝٓ 

 ؿٍٞ حألى٣خٕ ا٠ُ ػيٍ حإلٓالّ.
 أٓخ رؼي:

كبٕ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ٛٞ حُٔ٘ؼَ حُٞهخى، ٝحُٔ٘خٍ ح٢٠ُٔء، ح١ٌُ ٤٘٣َ ألؿ٤خٍ أٓظ٘خ حُط٣َن      
ٗلٞ حُٔـي ٝحَُكؼش ٝحُٔؼخىس ٝه٤خىس حُي٤ٗخ ا٠ُ حُو٤َ، رَ إ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ٓ٘زغُ ػِط٘خ 

َ ك٤ٚ، ٓ٘زؼن ٖٓ ٓ٘ظٞٓظٚ ٝأٛيحكٚ؛  ٝك٠خٍط٘خ اًح ٕ ٓلّٜٞ حُـٞىس ٓلّٜٞ أ٤ٛ ٚ ٗـي أ ػيٗخ ا٤ُ
حُظ٢ ٣ٔؼَ حإلطوخٕ ٝحُيهش ٝحإلكٔخٕ ك٤ٜخ ٌٓخٗش ػخ٤ُش، ٜٝٓٔخ طويٓض حأل٣خّ ًَٝص ح٤ُِخ٢ُ 
ك٤ٔزو٠ حُوَإٓ ٓالً ٌٛٙ حألٓش طلِع ا٤ُٚ ك٢ حألُٓخٕ، ك٤ؤهٌ ر٤يٛخ ا٠ُ حُو٤َ ٝحُظويّ 

 ٝحُٜالف، ٣ٝزِـٜخ حُٔؼخىس ٝحُٔـي ٝحُلالف، رَ ٣زو٠ حُٔالً حألٝكي ح١ٌُ ال طـي ٓٞحٙ.
 غ:حُزلأٛيحف 

 ٣ٜيف ٌٛح حُزلغ ُظلو٤ن ح٥ط٢:

ر٤خٕ أٗ٘خ اًح ػيٗخ ا٠ُ ٓ٘زغ ػِط٘خ ٝك٠خٍط٘خ، ا٠ُ ًظخد، هللا حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ٗـي إٔ  -ٔ
ٓلّٜٞ حُـٞىس ٓلّٜٞ أ٤َٛ ك٤ٚ، ٓ٘زؼن ٖٓ ٓ٘ظٞٓظٚ ٝأٛيحكٚ، حُظ٢ ٣ٔؼَ حإلطوخٕ 

 ٝحُيهش ٝحإلكٔخٕ ك٤ٜخ ٌٓخٗش ػخ٤ُش.  
 طؤ٤َٛ ٓلّٜٞ حُـٞىس ٝر٤خٕ أُٜٛٞخ حَُ٘ػ٤ش ٝأٜٗخ أٓخّ حُل٠خٍس حإلٓال٤ٓش.  -ٕ
 حُظؼَف ػ٢ِ أْٛ ٓؼخ٤٣َ ٟٔخٕ حُـٞىس ٖٓ هالٍ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ.   -ٖ

 ر٤خٕ حُٔلخ٤ْٛ حُظ٢ طظ٠ٔ٘ظٜخ ح٣٥خص حُوَآ٤ٗش ٝحألكخى٣غ حُ٘ز٣ٞش .  -ٗ
 حُظَؿ٤ذ ك٢ طـ٣ٞي حُؼَٔ.  -٘

 
 :أ٤ٔٛش حُزلغ

طٌٖٔ أ٤ٔٛش حُزلغ ك٢ حُظؼَف ػ٠ِ حألٍٛٞ حَُ٘ػ٤ش ُِـٞىس ك٢ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ         

ٝٛ٘خى ػيس ٝإٔ حُؼَٔ ر٠ٔخٕ حُـٞىس  ٖٓ ٤ْٔٛ  ى٣٘٘خ ٝػو٤يط٘خ ٝػزخىط٘خ، ٝحُٔ٘ش حُ٘ز٣ٞش، 
َ ُِـٞىس ك٢ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ(، كظ٘خٍٝ ٟٓٞٞع  ٍ ٌٛح حُزلغ )حُظؤ٤ٛ أٛيحف ٝىٝحكغ ٍٝحء حهظ٤خ

ٓٔخكش ًز٤َس ٖٓ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ٌٝٛح ٣يٍ ػ٠ِ أ٤ٔٛش ٌٛح حُٟٔٞٞع، ًٔخ إٔ  حُـٞىس ٣َ٘ٔ
حُٟٔٞٞع  ٣ْٜٔ ك٢ َٗ٘ ػوخكش حُـٞىس ٝٓيٟ أ٤ٔٛظٜخ ٝططز٤وٜخ ك٢ ؿ٤ٔغ ٓ٘خك٢ حُل٤خس،  

٤٘٣َ حُزلغ ا٠ُ إٔ حُـٞىس طزيأ ٖٓ ٣ْٜٝٔ ك٢ َٗ٘ ٍٝف حُظؼخٕٝ ر٤ٖ ك٣َن حُؼَٔ حُٞحكي، ٝ

ُؼخ٤ِٖٓ  ٝحُظؼَف ػ٠ِ كخؿخطْٜ، ٝظَٝف حُؼَٔ حُٔل٤طش رْٜ، حُيحهَ : رٔؼ٠٘ حالٛظٔخّ رخ
 ٣ٝئًي حُزلغ ػ٠ِ أ٤ٔٛش ٓوخكش هللا ٝحُؼَٔ رٔخ ٢َٟ٣ هللا ٓزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ.

 أٓجِش حُيٍحٓش:

 ٓخ حُٔؼخ٢ٗ حُظ٢ ٣يٍ ػ٤ِٜخ ُلع حُـٞىس ك٢ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ٝحُٔ٘ش حُ٘ز٣ٞش ؟  - ٔ

 ُوَإٓ ح٣ٌَُْ ٝحُٔ٘ش حُ٘ز٣ٞش ؟ٓخ حألُلخظ حُيحُش ػ٠ِ ٓؼ٠٘ حُـٞىس ك٢ ح -ٕ

 ٓخ حُٔلخ٤ْٛ حُظ٢ طظ٠ٜٔ٘خ ٌٛٙ حألُلخظ ؟ - ٖ 



 د. كىثر عبد هللا أحًد عهي

 

 الجزء التاسع  9102لسنة  العشرون العدد  مجلة البحث العلمي في اآلداب
- 11 - 

 

 :ٜٓ٘ؾ حُزلغ

حُزلغ ػزخٍس ػٖ ىٍحٓش طل٤ِ٤ِش ٝطط٣َ٣ٞش ٠ُٔخ٤ٖٓ ػوخكش حإلطوخٕ ك٢ ح٣َُ٘ؼش         

حإلٓال٤ٓش حُٔٔظويٓش ُظط٣َٞ حألىحء ٝاطوخٗٚ ٝٓوخٍٗظٚ رظلٖٔ حُ٘ٞػ٤ش ٝحُلخػ٤ِش ُِٔٔخثَ 
 –حُؼ٤ِٔش. ٝحػظٔيُص ك٢ ًظخرش ٌٛح حُزلغ ػ٠ِ ٜٓ٘ؾ حُظل٤َٔ حُٟٔٞٞػ٢ ٜٓ٘ؾ )ٝٛل٢ 

ٙ ح ُٜٔ٘ؾ حُؼ٢ِٔ حُٔ٘خٓذ ًُي حُٜٔ٘ؾ ح١ٌُ ٣وّٞ ػ٢ِ ؿٔغ ح٣٥خص ٝحألكخى٣غ طل٢ِ٤ِ( رخػظزخٍ
ٝحُٔؼخٍف ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ ٝؿٔغ حُٔؼِٞٓخص ٝط٤ٜ٘لٜخ ٝطل٤ِِٜخ ٝطل٤َٔٛخ ٖٓ هالٍ حَُؿٞع 

    ا٠ُ ًَ ٓخ ٛٞ ٓظؼِن رخُزلغ ٖٓ ٜٓخىٍٙ حأل٤ِٛش ، ٝحطزؼُض ك٢ حُزلغ حُوطٞحص ح٥ط٤ش: 
 خ  أ٤ٔٛش حُزلغ ٝأٛيحكٚ ٜٝٓ٘ـٚ. هٔض ربػيحى حُٔويٓش ٝك٤ٜ -ٔ

ٕ ح٣ٌَُْ ٝحُٔ٘ش  -ٕ هٔض رـٔغ ح٣٥خص ؿٔغ أُلخظ حُـٞىس ٝحألُلخظ حُيحُش ػ٠ِ ٓؼخ٤ٜٗخ ٖٓ حُوَآ
 حُ٘ز٣ٞش.

 كَٔص رؼٞ ح٣٥خص حُظ٢ ٍٝىص ك٢ ٌٛح حُٟٔٞٞع. -ٖ
 حًظل٤ض ك٢ كخٍ طؼيى حألهٞحٍ رًٌَ حُوٍٞ حَُحؿق أٝ حُٔ٘خٓذ ُْٝ أُِّ ٗل٢ٔ  -ٗ

 هٞحٍ حُٔظؼيىس ك٢ ًَ ٓٔؤُش ٓوخكش حإل١خُش.رَٔى حأل

ؿض حألكخى٣غ حُ٘ز٣ٞش ٖٓ ًظذ حُٔ٘ش حُٔؼظٔيس ٖٓ حُٜل٤ل٤ٖ أٝالً أٝ أكيٛٔخ  -٘ َّ  ه
ػخ٤ٗخً، ٝاًح ُْ ٣ٞؿي ك٤ٜٔخ حؿظٜيص ك٢ طو٣َـٚ ٖٓ رو٤ش ًظذ حُلي٣غ حُٔظش أٝ ؿ٤َٛخ ٖٓ 

طـخٙ ك٢ طو٣َؾ ح٥ػخٍ ح٣َُٝٔش حُٔٔخ٤ٗي أٝ حُٔـخ٤ٓغ ًٝظذ حُظلخ٤َٓ حُٔٔ٘يس، ٝحطـٜض ٌٛح حال
 ػٖ حُٜلخرش ٝحُظخرؼ٤ٖ.

حٓظؼ٘ض ك٢ كخالص ٗخىٍس رزؼٞ ًظذ حُظخ٣ٍن حُظ٢ ًظزٜخ رؼٞ حُٔل٣َٖٔ ٖٓ ًظذ  -ٙ
 حُظخ٣ٍن 

 ُزؼٞ حُؼِٔخء، ًٔخ حٓظؼ٘ض أ٠٣خً رزؼٞ ًظذ ح٤َُٔس حُ٘ز٣ٞش.
 هٔض ربػيحى حُوخطٔش ٝك٤ٜخ أْٛ حُ٘ظخثؾ ٝحُظ٤ٛٞخص. -7

 هٔض ربػيحى حُلٜخٍّ. -8 
 : حُيٍحٓخص حُٔخروش

أُؿ٣َض ىٍحٓخص ػيس ك٢ ٟٓٞٞع حُـٞىس، ؿ٤َ إٔ حُو٤َِ ٜٓ٘خ ػ٢٘ رظؤ٤َٛ ٌٛح حُٔلّٜٞ      
 ٖٓ حٌُظخد ٝحُٔ٘ش، ٝٗٔظؼَٝ ك٤ٔخ ٢ِ٣ أْٛ ٌٛٙ حُيٍحٓخص: 

 ؿٞىس حُظؼ٤ِْ ٖٓ حُٔ٘ظٍٞ حإلٓال٢ٓ، ُٔلٔي ٗخ٤ٖٛ، ٝآٔخػ٤َ  ٗ٘ي١، ًٝخٕ ٛيكٜخ-  ٔ

 حٓظ٘زخ١ حُٔؼخ٤٣َ حُظَر٣ٞش حُ٘خرؼش ٖٓ حُلٌَ  حإلٓال٢ٓ ٝحُظ٢ طئًي ػ٠ِ طـ٣ٞي حُظؼ٤ِْ ٝاطوخٗٚ.

ؿٞىس حُظؼ٤ِْ ٖٓ ٓ٘ظٍٞ آال٢ٓ )حإلكٔخٕ ، حإلطوخٕ، حُـٞىس، حُظ٤ِٔ(، ُلٖٔ ػزي هللا - ٕ

(، ٝٛيكض حُيٍحٓش ا٠ُ حُظؼَف ػ٠ِ أٛيحف حُظؼ٤ِْ ٝأٗٔخ١ٚ حُلي٣ؼش، ٝٓخ  ٕٙٓٓرخ٤ٗٞس )
 ٢ أْٛ ٓؼخ٤٣َ حُـٞىس ٖٓ ٓ٘ظٍٞ آال٢ٓ. ٛ

، ( ٕٙٓٓٓزخىة اىحٍس حُـٞىس حُ٘خِٓش ك٢ ٟٞء حُٜٔ٘ؾ حإلٓال٢ٓ، إلرَح٤ْٛ حُؼـ٢ِٗٞ، ( -ٖ

٢ٛ رلغ ٓويّ َُِ٘٘ ك٢ ٓـِش ؿخٓؼش ىٓ٘ن، ٝٛيكٚ حٍُٞٛٞ ا٠ُ كْٜ أػٔن ُلِٔلش اىحٍس 
 س ك٢ حإلٓالّ. حُـٞىس حُ٘خِٓش ٝٓيٟ طٞحكوٜخ أٝ طؼخٍٟٜخ ٓغ ٓزخىة اىحٍس حُـٞى
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 حُوطش:

ٍ: ٓلّٜٞ حُظؤ٤َٛ ُِـٞىس.  حُلَٜ حألٝ

ٍ: ٓلّٜٞ حُظؤ٤َٛ.  حُٔزلغ حألٝ
 حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ: ٓلّٜٞ حُـٞىس ك٢ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ.

 حُٔزلغ حُؼخُغ: طؼ٣َق حُـٞىس ٝحإلكٔخٕ ٝحإلطوخٕ ك٢ حُِـش.
 حُلَٜ حُؼخ٢ٗ: ٓللِحص ؿٞىس حُؼَٔ ك٢ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ.

 ٓزخىة حُـٞىس ك٢ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ٝٓؼخ٤٣َٛخ.حُٔزلغ حألٍٝ : 
 حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ : ٓزخىة ٝٓؼخ٤٣َ حُـٞىس ػ٘ي حألٗز٤خء.

 حُٔزلغ حُؼخُغ : ٓزخىة حُـٞىس ك٢ هٜش ١ً حُو٤َٖٗ ٝٓؼخ٤٣َٛخ.
 حُلَٜ حُؼخُغ: حُـٞىس ك٢ حُٔ٘ش حُ٘ز٣ٞش. 

ٍ: ٓزخىة حُـٞىس ػ٘ي حُ٘ز٢   ٝٓؼخ٤٣َٛخ. -  -حُٔزلغ حألٝ
 .ٗٔخًؽ ٖٓ طَر٤ش حُٜلخرش ػ٠ِ حإلطوخٕ ٝحُـٞىسحُٔزلغ حُؼخ٢ٗ: 

 

 انفصم األول:   يفهىو انتأصيم  نهجىدة
 انًبحث األول: يفهىو انتأصيم

 
       َُ ٤ ِٛ َُ  طَؤْ ٤ ِٛ ٍَ ػَخرٍِض، طَؤْ ْٛ ح أَ ًَ  ُٚ ُ ََ  ح٢َُِّْ٘ء: َؿْؼِ ُٛ ، أ ِٚ خَُظِ َٛ أَ َٝ  ِٚ ِِ ْٛ ُٕ أَ ذِ: طَز٤َْخ َٔ َ،  حَُّ٘ ُٛ ٣َؤ

 ََ ُٛ ََ   أَٛخُشً، كٜٞ أ٤ََٛ، أَ ُٛ ١َ، أَ ِٞ ََ  :ػَزََض ٝهَ ُٛ َٕ  حَُأ١ُْ: ؿخى ٝحٓظلٌْ، ٝأَ َُ: ًخ ُؿ ََّ حُ
 ُ َُٚ  ََ ُٛ ، أَ ٌَ ْٛ ٍَ  أَ ٣ُق:  َحََُّ٘ ُٛ ُُِٚ، ٝأ ْٛ ١َ، ػَزََض أَ ِٞ َن، هَ َُ: ًخٕ ٖٓ َٓ ُؿ ََّ ٣َٗق،  أَٛ حُ

 ََ ُٛ ََ  ٝأَ ُٛ َف، ٝأَ َُ َٗ ُذ:  َٔ َّ ََ  حُ٘ َّٛ ، ٝأَ ِٙ ٍِ ِٙ ٝحرْظٌِخ ي٣ِي ـْ طَ َٝ  ِٚ وِ َٔ حً رَِ٘ ِِّ٤ َٔ ظَ ُٓ  َٕ ُِٞد حٌُخطِذِ: ًخ ْٓ ُ أ
ٝحُلؼَ ا٠ُ ح٢ُ٘ء: ؿؼَ ُٚ أٛال ػخرظخ ٣ز٠٘ ػ٤ِٚ، ٝرٌٜح ٣ٌٕٞ ٓؼ٠٘ حُظؤ٤َٛ اٍؿخع حُوٍٞ 

ٝحُوَإٓ ٝحُلي٣غ ٛٔخ أَٛ حُؼِّٞ ٝأٓخٓٚ، كخُظؤ٤َٛ ٛٞ  أَٛ ٝأٓخّ ٣وّٞ ٣ٝز٠٘ ػ٤ِٚ.
 ر٤خٕ حألَٛ ٖٓ ًظخد هللا أٝ ٖٓ ٓ٘ش ٗز٢ هللا ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ. 

 انًبحث انثاَي : يفهىو انجىدة في انقرآٌ انكريى
َ ك٢ حٌُظخد ٝحُٔ٘ش ٣ـي إٔ ُلع: "حُـٞىس" ٣ٔظؼ        ٍّ حُٔظؤٓ َ رٌِٔش: "حإلطوخٕ"، رَ ٢ٛ أى ٔ

٢ٍْء([ ٝهُٞٚ طؼخ٠ُ:  ػ٠ِ حُٔوٜٞى ٖٓ ًِٔش: حُـٞىس. َٗ  ََّ ًُ َٖ ١ٌِ أَطْوَ َّ ِ حُ َْ٘غ هللاَّ ُٛ
()ٔ

ك٢ ٤ٛجظٚ،  
ٟ ك٢ِ َهِِْن  [ ٝك٢ ُٓخٗٚ، ٝك٢ ٌٓخٗٚ، ٝك٢ ٝظ٤لظٚ، ٝك٢ ٌِٗٚ، ٝهِوظٚ، أطوٖ حُٔٔٞحص ََ خ طَ َٓ

صٍ  ُٝ ْٖ طَلَخ ِٓ  ِٖ َٔ ْك ََّ حُ
 ()ٕ

ٖ ٓـ٣َخص حألكيحع، كٌِٜخ رويٍ، ًٔخ هخٍ ٓزلخٗٚ [ : ، ٞ هي أطو ٛٝ ََّ اَِّٗخ ًُ
 ٍٍ ٢ٍْء َهَِوَْ٘خُٙ رِوََي َٗ()ٖ

ٝؿؼَ ٌُِٕٞ ٗٞح٤ْٓ ال ٣وَؽ ػٜ٘خ، ٝأكٖٔ حُوِن، ٝأَٓ ػزخىٙ  ، 

( [رخإلكٔخٕ : َٖ ٤ِ٘ ِٔ ْل ُٔ َ ٣ُِلذُّ حُْ َّٕ هللاَّ ُ٘ٞح اِ ِٔ أَْك َٝ
()ٗ

٣ٝؤَٓ ٣ظوٖ حُؼَٔ،  - -ًٝخٕ ٗز٤٘خ  ،

] :ٕ  إ هللا ًظذ حإلكٔخٕ ػ٠ِ ًَ ٢ٗء رخإلطوخ
()٘

٣ؼ٢٘: أٝؿزٚ ك٢ ًَ ٢ٗء، "ػ٠ِ" . 

                                                                 

  88سورة النمل: ( 1)

 3سورة الممك: ( 2)

 49سورة القمر: ( 3)

 195سورة البقرة: ( 4)

 5167رواه مسمم: ( 5)
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ٝحإلكٔخٕ ك٢ ًَ  ٝهخٍ حُٔ٘ي١ ػ٠ِ حُ٘ٔخث٢: "حَُٔحى رخإل٣ـخد: حُ٘يد حُٔئًي". رٔؼ٠٘: ك٢.
٢ٗء ٖٓ حألػٔخٍ، ٌُٖ اكٔخٕ ًَ ٢ٗء رلٔزٚ ًٔخ ك٢ ؿخٓغ حُؼِّٞ ٝحُلٌْ.
 ()ٙ  

٣َٗٝؼش ٝأهالهخً ٝكِٔلشً ٌُِٕٞ ٝحإلٗٔخٕ ٝحُل٤خس ٝٛٞ ًٔخٍ حُـٞىس حإلٓالّ ػو٤يس 
َحً ٝحإلريحع، ًُي إٔ حإلٓالّ ى٣ٖ هللا ؿِض كٌٔظٚ " ) ْٓ ح ه٠٠ََ أَ ًَ اِ َٝ  ِٝ ٍْ حألَ َٝ حِص  َٝ خ َٔ رَِي٣غُ حَُّٔ

 ُٕ ٍُ َُُٚ ًُٖ ك٤ٌََُٞ خ ٣َوُٞ َٔ َّ "كَبِٗ
(7)

.  
 

ٗـي إٔ ٓلّٜٞ  -حُوَإٓ ح٣ٌَُْ  -ٝاٗ٘خ اًح ػيٗخ ا٠ُ ٓ٘زغ ػِط٘خ ٝك٠خٍط٘خ ًظخد هللا        
حُـٞىس ٓلّٜٞ أ٤َٛ ك٤ٚ، ٓ٘زؼن ٖٓ ٓ٘ظٞٓظٚ ٝأٛيحكٚ؛ حُظ٢ ٣ٔؼَ حإلطوخٕ ٝحُيهش ٝحإلكٔخٕ 

 ك٤ٜخ ٌٓخٗش ػخ٤ُش.  
 

ٜخ، ٣ٝٔؼَ ه٤ٔش إ ٓلّٜٞ حُـٞىس كخَٟ ك٢ ًَ طؼخ٤ُْ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ر٠ٔخ٤ٓ٘ٚ ًِ      
آال٤ٓش َٓ٘هش، كبٕ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ هي كغ ػ٠ِ حُـٞىس ك٢ ؿ٤ٔغ حألػٔخٍ حُظ٢ ٣٘زـ٢ إٔ 
 ََ ْْ هِزَ ُؿٌَُٞٛ ُٝ ح  ُُّٞ َٞ ُ ََّ إَٔ ط َْ حُْزِ ْ٤َّ ٣ئى٣ٜخ حإلٗٔخٕ  ٣ٝظَٜ ًُي ؿ٤ِخ ٖٓ هالٍ هُٞٚ طؼخ٠ُ: )ُ

َٖ رِ  َٓ ْٖ آ َٓ  ََّ َّٖ حُْزِ ٌِ
ََُٰ َٝ ِد  َِ ـْ َٔ حُْ َٝ ِم  َِ ْ٘ َٔ آط٠َ حُْ َٝ  َٖ َّز٤ِّ٤ِ حُ٘ َٝ ظَخِد  ٌِ حُْ َٝ ِش  ٌَ اَلثِ َٔ حُْ َٝ  َِ ِّ ح٥ِْه ْٞ ح٤َُْ َٝ  ِ خهللَّ

هَخِد  َِّ ك٢ِ حُ َٝ  َٖ حَُّٔخث٤ِِِ َٝ  َِ َٖ حَُّٔز٤ِ حرْ َٝ  َٖ ٤ ًِ خ َٔ َٔ حُْ َٝ  َٰ٠ َٓ ح٤َُْظَخ َٝ ر٠َ   َْ ُ ١ِٝ حُْو ًَ  ِٚ ٍَ َػ٠ََِٰ ُكزِّ خ َٔ َّ حُْ أَهَخ َٝ
ُٔٞكُ  حُْ َٝ خسَ  ًَ َِّ آط٠َ حُ َٝ َّٜاَلسَ  َٖ حُ ِك٤ َٝ حِء  ََّ ح٠َُّ َٝ خِء  َٓ َٖ ك٢ِ حُْزَؤْ ٣ َِ خرِ َّٜ حُ َٝ ح َػخَٛيُٝح ۖ  ًَ ْْ اِ ِٛ َٕ رَِؼِْٜي ٞ

ظَّوُٕٞ(  ُٔ ْ ُْ ُح جَِي ُٛ
أََُُٰٝ َٝ َيهُٞح ۖ  َٛ  َٖ ٣ ٌِ َّ جَِي حُ

ِّ ۗ أََُُٰٝ
حُْزَؤْ

(8) 
، هخٍ ٤ٓي هطذ: "ك٢ ٌٛٙ ح٣٥ش ٠٣غ هللا 

ٍ حإل٣ٔخ٢ٗ حُٜل٤ق ، ٝهٞحػي حُِٔٞى  حإل٣ٔخ٢ٗ حُٜل٤ق، ٣ٝليى ٛلش حُٜخىه٤ٖ هٞحػي حُظٜٞ
حُٔظو٤ٖ، كخُزَ طٍٜٞ ٝٗؼٍٞ ٝأػٔخٍ ِٝٓٞى، ٣٘٘ت أػَٛخ ك٢ ك٤خس حُلَى ٝحُـٔخػش( "

(9) 
 ،

 ُ ؤَُ ْٔ ُ َُظ َٝ (  :ٍ ُِٕٞ(٣ٝلٌٍ هللا حُ٘خّ ٖٓ حُظٔخَٛ ٝػيّ حإلطوخٕ ك٢ أػٔخُْٜ ك٤وٞ َٔ ْْ طَْؼ ُ َّٔخ ًُ٘ظ َّٖ َػ
 

(ٔٓ) 
ػ٠ِ ٝؿٞد حألهٌ رٔزيأ حُـٞىس ٝحإلطوخٕ حُ٘خَٓ؛ كٌَ ك٢ ٌٛٙ ح٣٥ش ٣ئًي هللا طؼخ٠ُ ،

 اٗٔخٕ ٤ٓٔؤٍ ػٖ ػِٔٚ ال ٓلخُش. 

ٝهي حٍطز٢ ٜٓطِق حُـٞىس ك٢ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ رٔلَىحص ٝٓلخ٤ْٛ ًؼ٤َس  ًحص ػالهش ٜٓ٘خ       

ٕ ٝحإلكٌخّ ٝحإلٛالف ٝؿ٤َٛخ، ٝٓؤًظل٢ ٛ٘خ رخُلي٣غ ػٖ ٓلّٜٞ ٝحكي ٝٛٞ  حإلكٔخٕ ٝحإلطوخ
ْ٘ؼٚ، ٝٓ٘ٚ ٓلّٜٞ حإلكٔ ُٛ َٖٔ ح٢ُ٘ء أؿخى  ٞ كٖٔ، ٝأَْك َ ٓخ ٛ ٞ كؼ ُٕ ك٢ حُِـش: ٛ خٕ، كخإلكٔخ

) ْْ ًُ ٍَ َٞ ُٛ  َٖ َٔ ْْ كَؤَْك ًُ ٍَ َّٞ َٛ َٝ هُٞٚ طؼخ٠ُ: )
 (ٔٔ)

حإلكٔخٕ رٔؼ٠٘ حُٜ٘ق ك٢ حُؼزخىس ٝرٌٍ  َٝ ( ،
حُـٜي ك٢ طْل٤ٜٔ٘خ، ٝاطٔخٜٓخ، ٝأًخُٜخ 

(ٕٔ)
، ٝاًح ًخٗض حُـٞىس ٓظَٜحً ٖٓ ٓظخَٛ حإلكٔخٕ 

 ۖ ِ شَ هللاَّ ـَ زْ ِٛ ٝٗظ٤ـش ٖٓ ٗظخثـٚ؛ كبٕ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ُٚ ىػٞسٌ ٓطِوشٌ ا٠ُ حإلكٔخٕ هخٍ طؼخ٠ُ :(
ـَ  زْ ِٛ  ِ َٖ هللاَّ ِٓ  ُٖ َٔ ْٖ أَْك َٓ ُٖ َُُٚ َػخرِيُٕٝ( َٝ َْٗل َٝ شً ۖ 

(ٖٔ)
.  
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 131/  1في ظالل القرآن : سيد قطب : (9)

 93سورة النحل  اآلية (11)

 64سورة غافر اآلية (11)

 51معجم المغة العربية المعاصرة : مختار : (12)

 . 138سورة البقرة اآلية (13)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%AC%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%AC%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%AC%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%AC%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%AC%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%AC%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%AC%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%AC%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%AC%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/736_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/736_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/736_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/795_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/795_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/795_%D9%87%D9%80
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ََ أٗٚ ُٖ ٤٠٣غ أؿَ ٖٓ ػَٔ ٝأؿخى ٝأطوٖ. هخٍ طؼخ٠ُ :( اَِّٗخ اَل ٤٠ُِٗغُ أَ  --ٝهي ر٤ٖ هللا      ْؿ
اًل  َٔ َٖ َػ َٔ ْٖ أَْك َٓ

(ٔٗ)
( )، ٝهخٍ ٓوخ١زخً حُـٔخػش : َٖ ٤ِ٘ ِٔ ْل ُٔ َ ٣ُِلذُّ حُْ َّٕ هللاَّ ُ٘ٞح ۛ اِ ِٔ أَْك َٝ

(ٔ٘)
، ٝك٢ 

اًل ()هُٞٚ طؼخ٠ُ : َٔ ُٖ َػ َٔ ْْ أَْك ُ ْْ أ٣ٌَُّ ًُ َٞ ُ ٤َُِزِْ
 (ٔٙ)

اٗخٍسٌ ؿ٤ِشٌ ٝحٟلشٌ ا٠ُ إٔ حُـِحء ٣ظؼِن ر٤ٌل٤ش 
ُٛ ٌٛح حألىحء . ٝٓؼِٚ هُٞٚ طؼخ٠ُ: حألىحء ًخث٘خً ٓخ ًخٕ َٞ ُ َخ َُِ٘زِْ َّٜ ٣َ٘شً ُ ُِ  ِٝ ٍْ خ َػ٠َِ حأْلَ َٓ ْْ )اَِّٗخ َؿَؼَِْ٘خ 
اًل( َٔ ُٖ َػ َٔ ْْ أَْك ُ أ٣َُّٜ

(ٔ7)
ٝهخٍ طؼخ٠ُ ٝٛٞ ٣لٞ حإلٗٔخٕ ػ٠ِ حُـٞىس ٝحإلكٔخٕ ٝحإلريحع: . 

٣َخَىسٌ( ُِ َٝ  َٰ٠َ٘ ْٔ ُ٘ٞح حُُْل َٔ َٖ أَْك ٣ ٌِ َّ ُِِّ(.
 (ٔ8)

  

ٍ: حُظٞؿٚ رخُؼَٔ هلل      ، ٝحُؼخ٢ٗ: حٓظؼٔخٍ ٝحإلكٔخٕ ك٢ حُؼَٔ ػ٠ِ ه٤ٖٔٔ، حألٝ

أػ٠ِ ىٍؿخص حُٜٔخٍس ٝحإلطوخٕ ك٤ٚ(.
 (ٔ9)

)، ٝٓٔخ ٓزن ٗـي إٔ حإلكٔخٕ ٣ظ٠ٖٔ ٓؼ٠٘   
حٌُٔخٍ ٝحإلؿخىس ٝحإلطوخٕ ٝحإلهالٙ ، ٝرٌٜح طٌٕٞ حُـٞىس ٓظَٜحً ٖٓ ٓظخَٛ حإلكٔخٕ ، 

 ٝػَٔس ٖٓ ػٔخٍٙ . 

ْْ إَٔ  ٝهي     ٌُ٘ ِٓ خَء  َٗ  ٖ َٔ ٓزن حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ا٠ُ ًًَ أرَُ ٓزخىة حُـٞىس ك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ: )ُِ
ْٝ ٣َظَؤَهََّ (  َّ أَ ٣َظَوَيَّ

(ٕٓ)
)ك٢ ٌٛٙ ح٣٥ش اهَحٍ ألرَُ ٓزخىة حُـٞىس، ٝٛٞ ؿٞد حالٓظَٔحٍ ك٢  

ْ: ) كخُؼزي ال ٣ِحٍ ك٢ طويّ أٝ طؤهَ، ٝال ٝهٞف ك٢ حُط٣َن  حُظل٤ٖٔ ٝحُظط٣َٞ. هخٍ حرٖ حُو٤
حُزظش، كبٕ ُْ ٣ٌٖ ك٢ طويّ، كٜٞ ك٢ طؤهَ ٝال ري( 

(ٕٔ)
، كال ٣٘زـ٢ أل١ ٓئٓٔش أٝ ًَٗش أٝ 

َٔح٣ٍش حُظط٣َٞ ٝحُظل٤ٖٔ رلـش أٜٗخ هي رِـض حُٔ٘ظ٠ٜ ك٢ ٤ٛجش ُػ٤ِخ إٔ طظٞهق ػٖ حٓظ
حإلطوخٕ ٝحُـٞىس، ٝٗخُض حُٜ٘خىحص حُؼخ٤ُٔش ك٢ ًُي؛ ألٜٗخ اًح طٞهلض ػٖ حُظط٣َٞ كبٜٗخ 

رخ٠ٍَُٝس طظؤهَ، كخٌُٕٞ أريحً ال ٣ؼَف حُٞهٞف، كٖٔ ال ٣ظويّ كظٔخً ٣ظؤهَ 
(ٕٕ)

                                               .                         

ٖٓ هالٍ ٓخ ًًَُ ػ٘ٚ ٓخروخً ٣ظز٤ٖ ُ٘خ إٔ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ٜٓ٘ؾ ُِـٞىس ٝحإلطوخٕ ك٢      

٢ٍْء (  َٗ  ٖ ِٓ ظَخِد  ٌِ ١َََّْ٘خ ك٢ِ حُْ خ كَ َّٓ ػ٤ٓٞٔخص حُل٤خس ٝكَٝػٜخ ٝطلخ٤ِٜٛخ. هخٍ طؼخ٠ُ: )
(ٕٖ)

.  

 غتانًبحث انثانث: تعريف انجىدة واإلحساٌ واإلتقاٌ في انه
ُوي حٍطز٢ ٜٓطِق حُـٞىس ك٢ حإلٓالّ رٔلَىحص ٝٓلخ٤ْٛ أهَٟ، ُٝؼَ ٖٓ أرَُ ٌٛٙ   

حُٜٔطِلخص حإلكٔخٕ ٝحإلطوخٕ، كخُـٞىس ك٢ حُِـش أِٜٛخ حالٗظوخه٢ )ؽ  ٝ ى( ٝٛٞ أَٛ ٣يٍ 

ػ٠ِ حُظٔٔق رخ٢ُ٘ء ًٝؼَس حُؼطخء
(ٕٗ)

ىٙ أ١ ٛخٍ ؿ٤يحً ٝأؿخى: أط٠ رخُـ٤ي  ّٞ ، ٝؿخى ح٢ُ٘ء ؿ

                                                                 

 31الكيف اآلية سورة (14)

 195البقرة، آية: (15)

 2سورة تبارك اآلية(16)

 7، آية: الكيف(17)

 2، آية: يونس(18)

 . 75نظر: مفيوم الجودة : مدكور : ي( 19)

 37، آية: المدثر(21)

 281الفوائد : ابن القيم : (21)

 134/ 1مبادئ إدارة الجودة الشاممة : الشريف : (22)

 38، آية: األنعام(23)
 1/ ج 1991معجم مقاييس المغة، أبو الحسن أحمد بن زكريا بن فارس، دار الجيل، بيروت،  -24

 . 493ص
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ٍ: أؿخى كالٕ ك٢ ػِٔٚ ٝأؿٞى ٝؿخى ػِٖٔٚٓ حُوٍٞ  ٝحُلؼَ، ٣ٝوخ
(ٕ٘)

، ٝأؿخى ح٢ُ٘ء َؿٞىٙ 
طـ٣ٞيحً ٝحٓظـخىٙ ػّيٙ ؿ٤يحً ٝؿٔغ حُـٞى ؿ٤خى. 

(ٕٙ)
، ٝحُـ٤ي ٟي حَُى١ء ٍٝؿَ ٓـ٤ي: أ١ 

٣ـ٤ي ًؼ٤َحً 
(ٕ7)

 . 

 
 " :َ ٤َخىُ ٝؿخء ك٢ ٓلٌْ حُظ٣ِ٘ ـِ خكَِ٘خُص حُْ َّٜ ٢ِّ حُ ِ٘ ِٚ رِخَُْؼ َٝ َػ٤َِْ َِ ًْ ُػ  " اِ

(ٕ8)
ٝحُـ٤خى ك٢  

ح٣٥ش حُٔخروش رٔؼ٠٘ حُـ٤يس ك٢ حُـ١َ ٝح٣َُٔؼش ك٢ حالٗو٤خى ًٝؼ٤َس حُؼطخء ٝحَُحثؼش ك٢ 
حُـٔخٍ 

(ٕ9)
ّ: أ١ ٛخٍ ٍحثؼخً ٣ـٞى ؿٞىسً.  . ٝؿخى حُلَ

(ٖٓ)
 

ٖٝٓ هالٍ حُؼَٝ حُٔخرن ُٔؼخ٢ٗ حُـٞىس ٖٓ ٗخك٤ش ُـ٣ٞش ٣ظ٠ق أٜٗخ طظ٠ٖٔ حألىحء 
 حُـ٤ي ٝحُؼطخء حُٞحٓغ حُٔٔظَٔ ح١ٌُ ٣ظٜق رخَُٝػش ٝحُـٔخٍ. 

 :ٕ  ٓلّٜٞ حإلكٔخ
ٍٝىص ٓ٘ظوخطٚ ك٢ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ َٓحص ًؼ٤َس، طخٍس ر٤ٜـش حُٜٔيٍ ٝطخٍس ر٤ٜؾ 

َّٕ هللّاَ ٣ُِلذُّ يس ٓوخ١زخً ك٤ٜخ حُـٔخػش " حُلخػَ ُْٝ طَى ر٤ٜـش حألَٓ اال َٓس ٝحك حْ اِ َٞ ُ ٘ ِٔ أَْك َٝ
 َٖ ٤ِ٘ ِٔ ْل ُٔ "حُْ

(ٖٔ)
.  

ٖ: كؼَ ٓخ ٛٞ كٖٔ ٝأكٖٔ ح٢ُ٘ء أؿخى ٛ٘ؼٚ ٝحإلكٔخٕ ك٢ حُِـش ٖٓ أكٔ
(ٖٕ)

 ،
ٝحإلكٔخٕ رٔؼ٠٘ حُٜ٘ق ك٢ حُؼزخىس ٝرٌٍ حُـٜي ك٢ طل٤ٜٔ٘خ ٝاطٔخٜٓخ ٝأًخُٜخ

(ٖٖ)
ف   . َّ ٝػ

حُؼَٔ ٝاطوخٗٚ ٝٓوخرِش حُو٤َ رؤًؼَ ٓ٘ٚ ٝحَُ٘ رؤهَ ٓ٘ٚ"حإلكٔخٕ رؤٗٚ " اكٌخّ 
(ٖٗ)

.  
 

كخإلكٔخٕ ك٢ حُؼَٔ ًٝ ٗو٤ٖ، حألٍٝ حٓظؼٔخٍ أه٠ٜ ىٍؿخص حُٜٔخٍس ٝحإلطوخٕ ك٤ٚ ٝأٓخ 

حُ٘ن حُؼخ٢ٗ كٜٞ حُظٞؿٚ رخُؼَٔ هلل ػِ ٝؿَ
(ٖ٘)

.  
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 . 255-254ص 2/ ج2113
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ٕ حُؼَٔ ٝرخإلؿٔخٍ كبٕ حإلكٔخٕ ٣ظ٠ٖٔ ٓؼ٠٘ حُظٔخّ ٝحإلًٔخٍ ٝكؼَ ح٢ُ٘ء حُـ٤ي ٝاطوخ
 ٝاهالٛٚ هلل ػِ ٝؿَ، ٝرٌُي طٌٕٞ حُـٞىس ٓظَٜحً ٖٓ ٓظخَٛ حإلكٔخٕ ٝػَٔس ٖٓ ػٔخٍٙ. 

 

 :ٕ  ٓلّٜٞ حإلطوخ
حإلطوخٕ ك٢ حُِـش ٖٓ أطوٖ ح٢ُ٘ء أكٌٔٚ ٝاطوخٗٚ اكٌخٓٚ، كخإلطوخٕ حإلكٌخّ ُأل٤ٗخء

(ٖٙ)
 ،

( :َ ٖٝؿخء ك٢ ٓلٌْ حُظ٣ِ٘ ِٓ َِْض  ِّٜ ُ َّْ ك ُ ُٚ ػ ُ ْض آ٣َخط َٔ ٌِ ظَخٌد أُْك ًِ  ٍَ ٍْ َهز٤ِ ٤ ٌِ ْٕ َك َّيُ ُ)
(ٖ7)

. كخإلطوخٕ أكي 
ٓظخَٛ ٝٓئَٗحص حُلٌٔش ك٢ حُؼَٔ، ٝحُل٤ٌْ ٛٞ حُٔظوٖ ُألٍٓٞ

(ٖ8)
، ٍٝؿَ طوٖ ٓظوٖ 

ُأل٤ٗخء كخًم
(ٖ9)

.  
 

ٝحإلطوخٕ رٔؼ٠٘ حإلكٔخٕ ٝحإلكٌخّ ٢ُِ٘ء
(ٗٓ)

َٕ ، ٝؿخء ك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ: ) خ َٔ َُوَْي َهَِوَْ٘خ حإِلٗ
 ٍْ ٣ ِٞ ِٖ طَوْ َٔ (ك٢ِ أَْك

(ٗٔ)
ٝ ،      :ٚ ٙ ػزخىٙ ا٠ُ اطوخٕ ٛ٘ؼظٚ ك٢ هِوٚ روُٞ ٚ ٝطؼخ٠ُ حٗظزخ ُلض ٍر٘خ ٓزلخٗ

( َٕ خ طَلَْؼُِٞ َٔ ٌَ رِ ُ َهز٤ِ َّٚ ٢ٍْء اِٗ َٗ  ََّ ًُ َٖ ١ٌِ أَطْوَ َّ ِ حُ َْ٘غ هللاَّ ُٛ)
(ٕٗ)

، ٝر٤ٖ ٍد حُؼِس ك٢ ًظخرٚ حُل٤ٌْ 
َيْىَٗخَٛخرؼٞ ٓظخَٛ اريحػٚ ٝاطوخٗٚ ك٢ ٌٛح حٌُٕٞ حَُك٤ذ ) َٓ  َٝ ٍْ حألَ َٝ  ٢َ ِٓ ح َٝ ٍَ أَُْو٤ََْ٘خ ك٤َِٜخ  َٝ

٤ِ٘ذٍ  ُّٓ َِّ َػزٍْي  ٌُُِ ٟ ََ ًْ ًِ َٝ سً  ََ ِٜ ٤ؾٍ * طَزْ ِٜ ؽٍ رَ ْٝ َُ  َِّ ًُ ٖ ِٓ أَٗزَظَْ٘خ ك٤َِٜخ  َٝ)
 (ٖٗ)

. 
 

٣ظ٠ق ٓٔخ طويّ إٔ حإلطوخٕ ٓلّٜٞ ٣ظ٠ٖٔ اكٌخّ ح٢ُ٘ء ٝاكٔخٗٚ ٝأىحء حُؼَٔ رٜٔخٍس 
َ٤٘٣ٝ

(ٗٗ)
ا٠ُ إٔ "ٛ٘خى ػالهش ٓظيحهِش ر٤ٖ حإلطوخٕ ٝحإلكٔخٕ ؿ٤َ إٔ حإلطوخٕ ػَٔ ٣ظؼِن  

رخُٜٔخٍحص حُظ٢ ٣ٌظٔزٜخ حإلٗٔخٕ ك٤ٔخ حإلكٔخٕ هٞس ىحه٤ِش طظَر٠ ك٢ ٤ًخٕ حُِْٔٔ ٝطظؼِن ك٢ 

 ٤َٟٔٙ ٝطظَؿْ ا٠ُ ٜٓخٍس ٣ي٣ٝش، كخإلكٔخٕ أَٗٔ ٝأػْ ىالُش ٖٓ حإلطوخٕ. 
 

ـٞىس طؼ٢٘ اؿخىس حُؼَٔ، ٝحإلطوخٕ ىٍؿش ػخ٤ُش ك٢ حُـٞىس، ٝرخإلؿٔخٍ ٣ٌٖٔ حُوٍٞ، إ حُ
َ إٔ حأله٤َ أهٚ ٖٓ ك٤غ حُيالُش ٌُٞٗٚ ٣ظ٠ٖٔ كٌم ح٢ُ٘ء  ٕ ؿ٤ ُٕ َٓحىٌف ُإلطوخ ٝحإلكٔخ

َ ح١ٌُ ٣٘زؼن ػ٘ٚ كؼَ حُٜٞحد ٝؿٞىس  ٞ حألٛ ٛ ُٕ ٚ ٝاكٌخٓٚ، ٣ٝزو٠ حإلكٔخ ٝحُٜٔخٍس ك٢ أىحث
ىحكؼش ٝٓللِس ٌَُ ػَٔ ٣لزٚ هللا ػِ ٝؿَ  حُؼَٔ ٝاطوخٗٚ، رٜلظٚ ه٤ٔش ٍٝك٤ش ا٣ٔخ٤ٗش

 ٣َٟٝخٙ. 
 ٖٝٓ هالٍ حُظؼ٣َلخص حُٔخروش ُِـٞىس ك٢ حُؼَٔ ٣ظ٠ق ٓخ ٣ؤط٢: 

إ ٓلّٜٞ حُـٞىس ك٢ حُؼَٔ، ٤ُْ كي٣ؼخً ٝاٗٔخ ٛٞ هي٣ْ ٝٓٔزٞم ٖٓ هالٍ كغ حإلٓالّ  -
 ػ٠ِ حإلكٔخٕ ك٢ حُؼَٔ ٝاطوخٗٚ. 
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ط٠ٖٔ ٓلّٜٞ حُـٞىس حُؼ٤ِٔش رٌَ ػ٘خَٛٛخ ٝطلخ٤ِٜٛخ ُظل٤ٖٔ حُٔ٘ظؾ ٖٓ هالٍ طٞك٤َ  -
 حإلٌٓخٗخص حُٔظخكش ٝطٞظ٤لٜخ ٟٖٔ هطش ٓيٍٝٓش. 

 حُلٌْ ػ٠ِ ؿٞىس حُؼَٔ، ٝحألىحء ٣ظْ ك٢ ٟٞء ٓؼخ٤٣َ ٓليىس.  -

 حٍطزخ١ حُـٞىس رٔظطِزخص ٓٞم حُؼَٔ ٝحكظ٤خؿخطٚ.  -
ا٠ُ اٍٟخء هللا   -ٝٛٞ ٣ٔؼ٠ ا٠ُ طلو٤ن حُـٞىس حُؼخ٤ُش ك٢ حُؼَٔ  –٣ظطِغ حُلَى حُِْٔٔ  -

ػِ ٝؿَ ٖٓ هالٍ حُظِحّ ٓخ أَٓ رٚ ٝكغ ػ٤ِٚ ٝال ٣ظؼخٍٝ ٌٛح ٓغ حالٓظـخرش 
الكظ٤خؿخص ٝطٞهؼخص ٓٞم حُؼَٔ ٝطلو٤ن حُلخثيس ٝحُ٘لغ ٤ُِِٖٔٔٔ، ػٔالً رخُظٞؿ٤ٚ حُ٘ز١ٞ 

هللا أٗلؼْٜ ُِ٘خّ" ح٣َُ٘ق " أكذ حُ٘خّ ا٠ُ 
(ٗ٘)

. 
 

 
 انفصم انثاَي: يحفزاث جىدة انعًم في انقرآٌ انكريى

 انًبحث األول: جىدة انعًم في انقرآٌ انكريى
 حُلغ ػ٠ِ حُؼَٔ حُٜخُق:  -أ

ْٖ كغ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ آ٣خطٚ ػ٠ِ حُؼَٔ حُٜخُق ٖٝٓ ًُي هُٞٚ طؼخ٠ُ: ) َٓ َٝ
َّٖٔ َىَػخ  ِّٓ اًل  ْٞ ُٖ هَ َٔ خًُِلخأَْك َٛ  ََ ِٔ َػ َٝ  ِ (ا٠ُ هللاَّ

(ٗٙ)
، ٍٝؿذ ح٠ُُٞٔ ٓزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ ػزخىٙ 

( :َ ُِٞحْ حُٔئ٤ٖ٘ٓ رخُٔيحٝٓش ػ٠ِ حُؼَٔ حُٜخُق روُٞٚ ػِ ٝؿ ِٔ َػ َٝ ُ٘ٞحْ  َٓ ٣ٖ آ ٌِ َّ َِ حُ ِّ٘ رَ َٝ
 ٍُ ٖ طَْلظَِٜخ حألََْٜٗخ ِٓ  ١َِ ـْ ْْ َؿَّ٘خٍص طَ ُ َُٜ َّٕ خَُِلخِص أَ َّٜ (حُ

(ٗ7)
ف ٓغ ، كخُؼَٔ حُٜخُق ٣َ١ن حُلال

ٚ رخإل٣ٔخٕ ٝحُظٞرش   َٖ حهظَحٗ لِِِْل٤ ُٔ َٖ حُْ ِٓ  َٕ ٌَُٞ٣ ٕ ٠َٔ أَ خًُِلخ كََؼ َٛ  ََ ِٔ َػ َٝ  َٖ َٓ آ َٝ ٖ طَخَد  َٓ خ  َّٓ )كَؤَ
 (ٗ8)

.  

 
٣ٝلغ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ػ٠ِ حُٔزخىٍس ا٠ُ حُؼَٔ حألك٠َ ٣ٝوخٍٕ ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ ؿ٤َٙ ٖٓ 

( :ٚ وَخ٣َشَ حألػٔخٍ حُظ٢ ال طَطو٢ ا٤ُ ِٓ  ْْ ُ َٖ رِخهلّلِ أََؿَؼِْظ َٓ ْٖ آ َٔ ًَ  ِّ ح ََ ِي حَُْل ـِ ْٔ َٔ سَ حُْ ٍَ خ َٔ ِػ َٝ حَُْلخؽِّ 
 * َٖ ٤ ِٔ َّ حُظَّخُِ ْٞ هللّاُ الَ ٣َِْٜي١ حُْوَ َٝ َٕ ِػَ٘ي هللّاِ  ُٝٞ ظَ ْٔ َِ هللّاِ الَ ٣َ ز٤ِ َٓ َؿخََٛي ك٢ِ  َٝ  َِ ِّ ح٥ِه ْٞ ح٤َُْ َٝ َٖ ٣ ٌِ َّ حُ

َِ هللّاِ  ز٤ِ َٓ َؿخَٛيُٝحْ ك٢ِ  َٝ َُٝحْ  َٛخَؿ َٝ ُ٘ٞحْ  َٓ ُْ آ َُجَِي ُٛ ْٝ ُ أ َٝ َؿشً ِػَ٘ي هللّاِ  ٍَ ُْ َى ْْ أَْػظَ ِٜ ِٔ ُ أَٗل َٝ  ْْ ِٜ حُِ َٞ ْٓ رِؤَ
 َٕ ُِٝ (حُْلَخثِ

(ٗ9)
َ ػ٠ِ ؿِذ  . كخُؼَٔ حُٜخُق ك٢ حإلٓالّ ٣ظٜق رخٍُ٘ٔٞ ٝحُظ٘ٞع ٝٛٞ ال ٣وظٜ

حُو٤َ حُ٘خكغ ٝاٗٔخ ٣ظؼّيحٙ ا٠ُ ٓلخٍرش حَُ٘ ح٠ُخٍ، ٝحُؼَٔ حُٜخُق ٣لظخؽ ا٠ُ اػيحى ٝطَر٤ش 
٣ذ ػ٠ِ أىحثٚ ٝطٞك٤َ ٓئٓٔخطٚٝطيٍ

(٘ٓ)
.  

 
ٝحُؼَٔ حُٜخُق ًٌُي ٣٘زـ٢ إٔ ٣ٌٕٞ أهاله٤خً ٝٗخؿلخً، كبًح ًخٕ أهاله٤خً ٝؿ٤َ ٗخؿق ال 

٣ـِذ ٓ٘لؼش ٝال ٣يكغ ٍَٟحً ٝاًح ًخٕ ٗخؿلخً ٝؿ٤َ أهاله٢، كبٗٚ ٣ـِذ ٍَٟحً ٝاًح حؿظٔغ 
حالػ٘خٕ ك٤ٚ ًخٕ ػٔالً ٗخكؼخً ؿ٤َ ٟخٍ

(٘ٔ)
.  
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ح٣ٌَُْ، ٤َٔٓس حإلٗٔخٕ ك٢ ك٤خطٚ ٤َٜٓٝٙ ك٢ ح٥هَس، ٝؿؼَ حَُرق ٝهي ُوٚ حُوَإٓ 

ٝحُؤخٍس ر٘خًء ػ٠ِ ػالػش ٓوخ٤٣ْ، ٢ٛ حإل٣ٔخٕ ٝحُؼَٔ حُٜخُق ٝحُظٞح٢ٛ رخُلن ٝحُٜزَ 

ُ٘ٞح " :)ٝؿخء ًُي ًِٚ ٓوظَٗخً رخُؤْ رخُٞهض َٓ َٖ آ ٣ ٌِ َّ ٍَ * ااِلَّ حُ ْٔ َٕ َُل٢ِ ُه خ َٔ َّٕ حإِلٗ َِ * اِ ْٜ حَُْؼ َٝ
 ُ ِ ِٔ َػ َٝ َِ زْ َّٜ ح رِخُ ْٞ َٛ ح َٞ طَ َٝ ح رِخَُْلنِّ  ْٞ َٛ ح َٞ طَ َٝ خَُِلخِص  َّٜ (ٞح حُ

 (ٕ٘)
.  

 
( :َ ٕ ح٣ٌَُْ ػ٠ِ حُظٔخرن ك٢ حألػٔخٍ حُو٤َس ًٔخ ؿخء ك٢ هُٞٚ ػِ ٝؿ ٍَّ ٝكغ حُوَآ ٌُُِ َٝ

حصِ  ََ ظَزِوُٞحْ حَُْو٤ْ ْٓ ٤َُِّٜخ كَخ َٞ ُٓ  َٞ ُٛ ٌ ْؿَٜش ِٝ)
(ٖ٘)

زّخه٤ٖ ك٢ ّٔ حُو٤َ  ، ٝٝػي ح٠ُُٞٔ ٓزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ حُ
ِْ رخُـ٘ش ٝحُُِٔ٘ش حُؼخ٤ُش  ) َِّؼ٤ َٕ * ك٢ِ َؿَّ٘خِص حُ٘ رُٞ ََّ وَ ُٔ َُجَِي حُْ ْٝ ُ َٕ * أ َٕ حَُّٔخرِوُٞ حَُّٔخرِوُٞ َٝ)

 (٘ٗ)
.  

 
َ:  -د  حُلغ ػ٠ِ حإلكٔخٕ ك٢ حُؼٔ

( :ٚ ِٕ أَٓ هللا ٓزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ رخإلكٔخٕ ك٢ هُٞ خ َٔ حإِلْك َٝ  ٍِ َُ رِخَُْؼْي ُٓ َّٕ هللّاَ ٣َؤْ (اِ
(٘٘)

، ٝك٢ 
ٟٓٞغ آهَ ٖٓ ًظخرٚ حُؼ٣ِِ، ؿخء حالهظَحٕ ر٤ٖ حإل٣ٔخٕ ٝحُظوٟٞ ٝحإلكٔخٕ ح١ٌُ ٣لزٚ هللا 

خ  َٓ ح  ًَ ُٔٞحْ اِ خ ١َِؼ َٔ خَُِلخِص ُؿَ٘خٌف ك٤ِ َّٜ ُِٞحْ حُ ِٔ َػ َٝ ُ٘ٞحْ  َٓ َٖ آ ٣ ٌِ َّ َْ َػ٠َِ حُ ٓزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ ُؼزخىٙ  )٤َُْ
َّْ حطَّ  ُ خَُِلخِص ػ َّٜ ُِٞحْ حُ ِٔ َػ َٝ ُ٘ٞحْ  َٓ آ َّٝ (حطَّوَٞحْ  َٖ ٤ِ٘ ِٔ ْل ُٔ هللّاُ ٣ُِلذُّ حُْ َٝ ُ٘ٞحْ  َٔ أَْك َّٝ َّْ حطَّوَٞحْ  ُ ُ٘ٞحْ ػ َٓ آ َّٝ وَٞحْ 

(٘ٙ)
.  

إ ٤ُٞٔٗش حُٜٔ٘ؾ حإلٓال٢ٓ ٝطـط٤ظٚ ٌَُ ؿٞحٗذ حُل٤خس حإلٗٔخ٤ٗش، ٝحًزظٜخ ىػٞس 
حإلٓالّ حإلٗٔخٕ ا٠ُ حإلكٔخٕ ك٢ ًَ ػَٔ ٣وّٞ رٚ ٝحٍطز٢ حُـِحء رخُ٘ٔزش ُإلٗٔخٕ ر٤ٌل٤ش 

الً ىحء )حُؼَٔ ٝحأل َٔ ُٖ َػ َٔ ْْ أَْك ُ ْْ أ٣َُّٜ ُٛ َٞ ُ َخ َُِ٘زِْ َّٜ ٣َ٘شً ُ ُِ  ِٝ ٍْ خ َػ٠َِ حألَ َٓ (اَِّٗخ َؿَؼَِْ٘خ 
(٘7)

، ٝؿؼَ هللا 

١ٌِ َهََِن ػِ ٝؿَ حالرظالء ٝحالهظزخٍ رخُؼَٔ ؿخ٣ش حُل٤خس حُي٤ٗخ ُوُٞٚ ٓزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ: ) َّ حُ
 َٔ ْْ أَْك ُ ْْ أ٣ٌَُّ ًُ َٞ ُ حَُْل٤َخسَ ٤َُِزِْ َٝ َص  ْٞ َٔ اًل حُْ َٔ (ُٖ َػ

 (٘8)
.  

 
( :ٚ َّٕ ٝر٤ٖ هللا ػِ ٝؿَ ك٢ هَآٗٚ ح٣ٌَُْ، إٔ أؿَ حُؼَٔ حُلٖٔ ال ٤٠٣غ ػ٘يٙ ٓزلخٗ اِ

اًل  َٔ َٖ َػ َٔ ْٖ أَْك َٓ  ََ خَُِلخِص اَِّٗخ اَل ٤٠ُِٗغُ أَْؿ َّٜ ُِٞح حُ ِٔ َػ َٝ ُ٘ٞح  َٓ َٖ آ ٣ ٌِ َّ (حُ
 (٘9)

. 
ٚ:  -ؽ  حُظؤ٤ًي ػ٠ِ اطٔخّ حُؼَٔ ٝأًخُٚ ػ٠ِ أك٠َ ٝؿ

َّ حُي٣ٖ ك٢  ْٞ ٚ: )ح٤َُْ حُٔلّٜٞ حإلٓال٢ٓ، ٗظخّ ػخّ حطٜق رخٌُٔخٍ ٝحُظٔخّ ٝطِ٘ٙ ػٖ حُ٘و
َّ ِى٣ً٘خ( ْٓالَ ُْ حإِل ٤ُض ٌَُُ ِٟ ٍَ َٝ ظ٢ِ  َٔ ْْ ِْٗؼ ُض َػ٤ٌَُِْ ْٔ َٔ أَطْ َٝ  ْْ ْْ ِى٣ٌَُ٘ ُِْض ٌَُُ َٔ ًْ أَ

(ٙٓ)
.  

 
اطٔخّ  ٝؿخء ػ٠ِ ُٔخٕ ٗز٢ هللا ٗؼ٤ذ ػ٤ِٚ حُٔالّ ٓوخ١زخً ٠ٓٞٓ ػ٤ِٚ حُٔالّ ١ٝخُزخً ٓ٘ٚ

( :ّ ِٖ َػ٠َِ حُؼَٔ ك٢ حُٔيس حُٔليىس ٓوخرَ أؿَ ٓؼِٞ َلَي اِْكَيٟ حرَْ٘ظ٢ََّ َٛخط٤َْ ٌِ ْٕ أُٗ ٣يُ أَ ٍِ
ُ ٍَ ا٢ِِّٗ أ هَخ

ي٢ُِٗ إِ ـِ ظَ َٓ ْٕ أَُٗنَّ َػ٤ََِْي  ٣يُ أَ ٍِ
ُ خ أ َٓ َٝ ْٖ ِػِ٘يَى  ِٔ ح كَ ًَ ْ٘ َض َػ ْٔ َٔ ْٕ أَطْ ؾٍ كَبِ ـَ خ٢َِٗ ِك َٔ ٢ِٗ ػَ ََ ٕ طَؤُْؿ َٗخء  أَ
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 ُ َٖ  هللاَّ خُِِل٤ َّٜ َٖ حُ ِٓ)
(ٙٔ)

ٚ ارَح٤ْٛ   ٚ ٝطؼخ٠ُ ٗز٤ َ ٖٓ ٓظخَٛ حُٞكخء ٝهي ٝٛق ٓزلخٗ كبطٔخّ حُؼٔ
( :ٚ ك٠َّ(ػ٤ِٚ حُٔالّ روُٞ َٝ  ١ٌِ َّ َْ حُ ٤ ِٛ ح ََ اِرْ َٝ

 (ٕٙ)
.  

  

ٝاطٔخّ حُؼَٔ ػ٤ِٔش ر٘خث٤ش طٌخ٤ِٓش ٖٓ ك٤غ حُـٜي حُٔزٌٍٝ ٝطظٜق رخالٓظَٔحٍ ٝرٌٍ 
 ٣ِٓي ٖٓ حُٔظخرؼش ٝحَُٔحؿؼش ٝحُ٘ظَ ٝحُظو٤٤ْ ٝإ ريٟ ؿٔخُٜخ ٝكٜٔ٘خ ُِ٘خظ٣َٖ. 

 
ٝإلهَحؽ حُؼَٔ ػ٠ِ أطْ ٝؿٚ ٝأًَٔ ٍٛٞس، ال ري ٖٓ طٞحكَ ٓ٘ظٞٓش ٖٓ حُو٤ْ 

ؼَٔ ٢ٛٝ ريٍٝٛخ رخػؼش ٝٓ٘ـؼش ػ٠ِ ًُي، ٣ٌٖٝٔ حإلٓال٤ٓش ُيٟ حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ ٓـخٍ حُ
 اؿٔخٍ أرَُٛخ ك٤ٔخ ٣ؤط٢: 

ٔ-  :َ  اهالٙ حُؼَٔ هلل ػِ ٝؿ
٣ؼَف حإلهالٙ رؤٗٚ طٜل٤ش حُؼَٔ ٖٓ ًَ ٗٞد أ١ ال ٣ٔخُؽ حُؼَٔ ٓخ ٣٘ٞرٚ ٖٓ 

ٗٞحثذ اٍحىحص حُ٘لْ، ًطِذ حُٔيف ٖٓ حُ٘خّ أٝ طؼظ٤ْٜٔ أٝ ١ِذ أٓٞحُْٜ أٝ ؿ٤َ ًُي ٖٓ 
 ٞحثذ. حُؼَِ ٝحُ٘

 
ٕ ٣وِٚ ح٤ُ٘ش ك٢ حُؼَٔ ٣ٝظو٘ٚ ٣ٜٝ٘ق ك٤ٚ ه٤٘ش ٖٓ هللا  ٣ٝٞؿذ حإلٓالّ ػ٠ِ حُؼخَٓ أ

طؼخ٠ُ، ألٗٚ ٣َحهزٚ ٝكظ٠ ٣ٌٕٞ حُؼَٔ ٓظو٘خً ٖٓ ٝؿٜش حُ٘ظَ حإلٓال٤ٓش، ٣٘زـ٢ إٔ ٣ظْ ػ٠ِ 
أًَٔ ٝؿٚ ىٕٝ اٛٔخٍ أٝ طو٤َٜ أٝ طل٢٣َ

(ٖٙ)
.  

 

ظخرش حُل٤ٌْ رخإلهالٙ ك٢ حُؼزخىس ٝهي أَٓ هللا ػِ ٝؿَ ػزخىٙ ك٢ ٓٞحٟغ ػيس ٖٓ ً
( :َ َٖ ٝحألػٔخٍ ٖٝٓ ًُي هُٞٚ ػِ ٝؿ ٣ َٖ َُُٚ حُيِّ ٤ ِٜ ْوِِ ُٓ  َ َُٝح ااِلَّ ٤َُِْؼزُيُٝح هللاَّ ِٓ ُ خ أ َٓ َٝ)

(ٙٗ)
، ٝك٢ 

َ هلل ػِ ٝؿَ ) ٖ ربهالٙ حُؼٔ ٕ ح٣ٌَُْ حُٔئ٤٘ٓ ُؿٞ ُِوَخء ٟٓٞغ آهَ ٣َؿذ حُوَآ َْ َ٣ َٕ خ ًَ  ٖ َٔ كَ
 َْ َٔ ِٚ ك٤ََِْْؼ رِّ ِٚ أََكًيحٍَ رِّ ٍَ َِْى رِِؼزَخَىِس  ْ٘ ُ ال ٣ َٝ خًُِلخ  َٛ الً  َٔ (َػ

 (ٙ٘)
.  

 
إ ٖٓ ٓظطِزخص حإلهالٙ ك٢ حُؼَٔ، أىحإٙ رٍٜٞس ؿ٤يس، كخإلهالٙ هلل ك٢ حُؼَٔ 

ح٢ُٜ٘ٔ َٝٓحػخس حُيهش ك٢ ط٘ل٤ٌٙ ٖٓ أرَُ أَٓحٍ ٗـخكٚ، ٝٓظ٠ ٛيٍ حُؼَٔ ػٖ ٤ّٗش ٛخىهش 
ٕ ٣يأد حُؼخَٓ  ػ٠ِ ٓٞحِٛظٚ ىٕٝ ٓآٓش أٝ َِٓ ٝأك٠٠ ا٠ُ ٍكغ ٝٗؼٍٞ ٓوِٚ، أىٟ ا٠ُ أ

ًلخ٣ش حإلٗظخؽ
(ٙٙ)

، ٣ٝؼي حإلطوخٕ ٓظَٜحً ٖٓ ٓظخَٛ حإلهالٙ ك٢ حُؼَٔ ٝٛٞ ال ٣وظَٜ ك٢ 
حإلٓالّ ػ٠ِ ػَٔ ىٕٝ آهَ، رَ ٛٞ ٓطِٞد ك٢ ًَ ػَٔ ٖٓ أػٔخٍ حُي٣ٖ ٝحُي٤ٗخ

(ٙ7)
.  

 

                                                                 
 (27)القصص، اآلية:  -61
 (37)النجم، آية:  -62

 . 117/ 2111ينظر: القيادة واإلدارة التربوية في اإلسالم، زاىر الدين عبيدات، دار البيارق، عمان،  -63
 (5)البينة، آية:  -64
 (111)الكيف، آية:  -65
 . 45/ 1981العمل في اإلسالم، أحمد ماىر البقري، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، -66

 . 413/  1997القيادة التربوية في اإلسالم، مفيدة إبراىيم، دار مجدالوي، عمان،  -67
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ػ٘ي هللا ػِ ٝؿَ، ًٔخ  ُٝٔخ ًخٕ حُؼَٔ ػزخىس، كوي ُِّ اهالٙ ح٤ُ٘ش ك٤ٚ، ١ًَ٘ ُِوزٍٞ
إٔ حإلهالٙ رخػغ ػ٠ِ اطوخٕ حُؼَٔ ٝحُظلخ٢ٗ ّ ك٢ أىحءٙ ُالٍطوخء ٗلٞ حألك٠َ

(ٙ8)
.  

 

ٕ-  :ٍ  حُظِحّ حألٓخٗش ك٢ أىحء حألػٔخ
( :ٚ َٕ ٝٛق هللا ػزخىٙ حُٔئ٤ٖ٘ٓ روُٞ حُػٞ ٍَ  ْْ ِٛ َػِْٜي َٝ  ْْ ِٜ خَٗخطِ َٓ ْْ أِلَ ُٛ َٖ ٣ ٌِ َّ حُ َٝ)

 (ٙ9)
. ٝػّي حرٖ 

كـَ إٔ اطٔخّ حُؼخَٓ ُؼِٔٚ ػ٠ِ أًَٔ ٝؿٚ ٝأطْ ٍٛٞس ٖٓ حألٓخٗش 
(7ٓ)

.  
 

ٖ-  :ٍ  حٓظ٘ؼخٍ حُٔٔئ٤ُٝش طـخٙ حألػٔخ
ٓخ ٖٓ ٗي ك٢ إٔ حُؼخَٓ ح١ٌُ ٣ٔظ٘ؼَ ٓؼ٠٘ حُٔٔئ٤ُٝش ك٢ ًَ ٓخ ٣وّٞ رٚ ٖٓ ػَٔ، 

َٗخء ظ٣َِ٘ )ٗـيٙ ٣لَٙ ػ٠ِ حُظِحّ حُيهش ٝحإلؿخىس ك٢ أىحء ٝحؿزخطٚ، ٝؿخء ك٢ ٓلٌْ حُ  ْٞ َُ َٝ
ُِٞ َٔ ْْ طَْؼ ُ َّٔخ ًُ٘ظ َّٖ َػ ُ ؤَُ ْٔ ُ َُظ َٝ َ٘خء  َ٣ ٖ َٓ ٣َِْٜي١  َٝ َ٘خء  َ٣ ٖ َٓ  َُّ ٠ُِ٣ ٌِٖ ُ َٝ حِكَيسً  َٝ شً  َّٓ ُ ْْ أ َؼٌَُِ ـَ (َٕ هللّاُ َُ

 (7ٔ)
 

كخإلٗٔخٕ ٓلخٓذ ػٖ ػِٔٚ ٓٞحٌء أريحٙ ُِ٘خظ٣َٖ أٝ أهلخٙ كخهلل ػِ ٝؿَ ٓطِغ ػ٠ِ ػِٔٚ 
إِ ٤ٓٝلخٓزٚ ػ٤ِٚ   َٝ ِٚ هللّاُ ) زٌُْْ رِ ِٓ ْٝ طُْولُُٞٙ ٣َُلخ ْْ أَ ٌُ ِٔ ُ خ ك٢ِ أَٗل َٓ (طُزْيُٝحْ 

 (7ٕ)
. 

 
 حُظؼخٕٝ ٝحُؼَٔ رَٝف حُل٣َن:  -ى

ُٗٞحْ َػ٠َِ  َٝ طََؼخ َٝ ( :ٚ كغ ح٠ُُٞٔ ٓزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ ػزخىٙ ػ٠ِ حُظؼخٕٝ ك٢ ٓـخٍ حُو٤َ روُٞ
حُْؼُ  َٝ  ِْ ُٗٞحْ َػ٠َِ حإِلػْ َٝ الَ طََؼخ َٝ  ٟ َٞ َّوْ حُظ َٝ  َِّ (حُْز ِٕ ح َٝ ْي

(7ٖ)
.  

 

كخُؼَٔ حُـٔخػ٢ حُوخثْ ػ٠ِ حُظؼخٕٝ ر٤ٖ حألكَحى حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ ٓـخٍ حُؼَٔ، ٣ظ٤ق حُلَٛش 
ُظلـ٤َ حُٔٞحٛذ ٝحُطخهخص حالرظٌخ٣ٍش ًٔخ ٣َٜٔ ػ٤ِٔش طزخىٍ حُوزَحص، ٣ٝٔخْٛ ك٢ رٍِٞس 

ٍإ٣ش ٝحكيس ٓ٘ظًَش طٔؼَ طٞؿٜخً ٓٞكيحً، ٣ظلخ٠ٗ حُظٌَحٍ ٝحُظ٘خهٞ ٝحُظ٠خٍد، ٣ٝؼَٔ 
: -طؼخ٠ُ–ي هُٞٚ ـ٣َن حُٞحكـػ٠ِ طلي٣ي حُٜٔخّ ٝحُٞحؿزخص ريهش ٝهي ػزَ ػٖ حُؼَٔ رَٝف حُل

الَ طََ٘ ) َٝ  ُ َُُٚٞٓ ٍَ َٝ أ٤١َُِؼٞحْ هللّاَ  َٛــــَٝ ٌْ طَ َٝ ُِٞحْ  َ٘ ُػٞحْ كَظَلْ َُ َغ ـخ َٓ َّٕ هللّاَ  َُٝحْ اِ زِ ْٛ ح َٝ  ْْ ٣ُلٌُ ٍِ َذ 
 َٖ ٣ َِ خرِ َّٜ (حُ

 (7ٗ)
.  

 
طظخكَ حُـٜٞى ٝحُظؼخٕٝ حُز٘خء روٜي حإلػٔخٍ ٝحإلٛالف ٝٓٞحؿٜش ٖٝٓ حُ٘ٔخًؽ حُـ٤ِش ك٢    

حُظلي٣خص ٝحألهطخٍ ٓخ ؿخء ك٢ هٜش ١ً حُو٤َٖٗ ك٤٘ٔخ ١ِذ ٓ٘ٚ هٞٓٚ ر٘خء ٓي ر٤ْٜ٘ ٝر٤ٖ 
حُٔلٔي٣ٖ ك٢ حألٍٝ، كطِذ حُؼٕٞ ٖٓ هللا ػِ ٝؿَ حرظيحًء ػْ ١ِذ ْٜٓ٘ حُؼٕٞ ٖٓ أؿَ 

ٕ حُؼَٔ ٝاكٌخٓٚ ٣ٝظ٠ ٌ حُٜٔٔش ٝاطوخ َ: )ط٘ل٤ ِٖ ق ًُي ٖٓ هالٍ هُٞٚ ػِ ٝؿ ْ٤َٗ َْ ح حُْوَ ًَ هَخُُٞح ٣َخ 
 ْْ ُ ر٤ََْٜ٘ َٝ ََ ر٤َََْ٘٘خ  َؼ ـْ ًؿخ َػ٠َِ إَٔ طَ َْ َُ ََُي َه َؼ ـْ َٗ َْ ِٝ كََٜ ٍْ َٕ ك٢ِ حأْلَ يُٝ ِٔ لْ ُٓ ؤُْؿَٞؽ  َٓ َٝ َّٕ ٣َؤُْؿَٞؽ  ح اِ ّيً َٓ

ٍس  َّٞ ُ ٌَ كَؤَِػ٢ُِٗٞ٘٤ رِو ر٢ِّ َه٤ْ ٍَ  ِٚ ٢ٌَِّّ٘ ك٤ِ َٓ خ  َٓ  ٍَ ََ حَُْلِي٣ِي * هَخ رَ ُُ خ * آط٢ُِٗٞ  ًٓ ْى ٍَ  ْْ ُ ر٤ََْٜ٘ َٝ  ْْ َْ ر٤ٌََُْ٘ أَْؿَؼ

                                                                 
 1989الفكر التربوي عند الشوكاني، معين صالح، رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة أم القرى،  -68
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ح  ًَ ِٚ هِطْ َِْؽ َػ٤َِْ ٍَ آط٢ُِٗٞ أُكْ ح هَخ ًٍ ح َؿَؼَُِٚ َٗخ ًَ ٍَ حٗلُُوٞح َكظ٠َّ اِ ِٖ هَخ َيك٤َْ َّٜ َٖ حُ ٟ ر٤َْ َٝ خ َٓ ح  ًَ خ َكظ٠َّ اِ َٔ * كَ
ظَطَخُػٞح َُُٚ َٗوْ  ْٓ خ ح َٓ َٝ  َُُٙٝ ْٓطَخُػٞح إَٔ ٣َظَْٜ (زًخح

 (7٘)
. 

 

 حُظِحّ ٓزيأ حٍُٟ٘ٞ ٝطزخىٍ حَُأ١:  -ٛـ
ٖ ح٤ُِٖٔٔٔ، رٔخ ٣ؼٞى رخُٔ٘لؼش ٝطلو٤ن حُِٜٔلش حُؼخٓش ٝهي  كغ حإلٓالّ ػ٠ِ حُظ٘خٍٝ ر٤

َِ هخ١ذ ح٠ُُٞٔ ٓزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ ٗز٤ٚ هخثالً ) ْٓ ْْ ك٢ِ حألَ ُٛ ٍْ ِٝ خ َٗ َٝ  ْْ ُ َُٜ َْ لِ ـْ ظَ ْٓ ح َٝ  ْْ ُ (كَخْػُق َػْٜ٘
(7ٙ)

 ،
ٚ: )ٝك٢ ٟٓٞغ آهَ ٖٓ  ُْْ ًظخرٚ حُؼ٣ِِ ٝٛق حُٔئ٤ٖ٘ٓ روُٞ ٟ ر٤ََْٜ٘ ٍَ ُٞٗ ْْ ُٛ َُ ْٓ أَ َٝ)

(77)
 ٖٓٝ ،
هز٤َ حالٓظ٘خٍس ُظط٣َٞ ٝطل٤ٖٔ حُؼَٔ، ٓئحٍ أَٛ حالهظٜخٙ ٝحُوزَس ػٔالً روُٞٚ ػِ 

( :َ َٕ ٝؿ ُٞٔ ْْ الَ طَْؼَِ ُ َِ إِ ًُ٘ظ ًْ ٌِّ ََ حُ ؤَُُٞحْ أَْٛ ْٓ (كَخ
(78)

( :ِ اَل ، ٝك٢ ٟٓٞغ آهَ ٖٓ ًظخرٚ حُؼ٣ِ َٝ 
 ٍَ َُ َهز٤ِ ؼْ ِٓ (٣َُ٘زِّجَُي 

(79)
، ٝهي أريٟ ٠ٓٞٓ ػ٤ِٚ حُٔالّ، حٓظؼيحىحً ه٣ٞخً ُظؼِْ ٝحًظٔخد حُوزَس 

َض ٝحُٜٔخٍس حُـي٣يس كـخء ػ٠ِ ُٔخٗٚ ك٢ ٓلٌْ حُظ٣َِ٘ ) ْٔ َّٔخ ُػِِّ ِٓ  ِٖ َٔ َْ أَطَّزُِؼَي َػ٠َِ إَٔ طَُؼِِّ َٛ
ًيح ْٗ ٍُ

 (8ٓ)
.  

 
ٝ-  :ِ  حٓظؼٔخٍ حُظلل٤

َ: )أهَ حإلٓالّ ٓزيأ  َْ حُظلل٤ِ ُٖٔ أكٖٔ حُؼَٔ، ًٔخ ٣لْٜ ًُي ٖٓ هالٍ هُٞٚ ػِ ٝؿ َٛ
 ُٕ خ َٔ ِٕ ااِل حإِلْك خ َٔ حء حإِلْك َِ (َؿ

(8ٔ)
، ٝكٌٍ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ٖٓ ؿ٢ٔ كن حُ٘خّ ٝحُظٌَ٘ ُـٜٞىْٛ 

٤َخءُْْٛ ) ْٗ َّ أَ َّخ الَ طَزَْؤُٞحْ حُ٘ َٝ
 (8ٕ)

َ ػزخىٙ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ػ٠ِ ٓٔخٍٓش حُؼَٔ  . ِ ٝؿ ِ ح٠ُُٞٔ ػ ٣ٝلل
ٖ ٜخُق حُٔظوٖ ٖٓ هالٍ ر٤خٕ ػٔخٍٙ َٝٓىٝىٙ ك٢ حُي٤ٗخ ٝح٥هَس )حُؼَٔ حُ ِّٓ خًُِلخ  َٛ  ََ ِٔ ْٖ َػ َٓ

خُٗٞحْ  ًَ خ  َٓ  ِٖ َٔ ُْٛ رِؤَْك ََ ْْ أَْؿ ُ َّٜ َ٘٣ ِِ ـْ ََُ٘ َٝ ُٚ َك٤َخسً ٤َ١ِّزَشً  َّ ٌٖ كََُِْ٘ل٤ِ٤َ٘ ِٓ ْئ ُٓ  َٞ ُٛ َٝ ْٝ أُٗؼ٠َ  ٍَ أَ ًَ ًَ َٕ ُِٞ َٔ (٣َْؼ
 (8ٖ)

.  
 

َ ًًَٙ ك٢ ٌٛح  حُٔوخّ، إٔ حٌُٔخكؤس اٗٔخ طٌٕٞ ػ٠ِ ىٍؿش حإلطوخٕ، ٤ُٝٔض ػ٠ِ ٖٝٓ حُـي٣

ٗٞع حُؼَٔ ٌٝٛح ٣ؼ٢٘ إٔ طظ٘ٞع حٌُلخءحص ٝطظٔخٟٝ حُو٤ْ ٝحُٔوخ٤٣ْ، ٝحُظلل٤ِ ك٢ حُٜٔ٘ؾ 
ٌَُ ٓلٖٔ ٝٓظوٖ ك٢ ػِٔٚ ٝأىحثٚ، ُٝؼَ ٖٓ أًزَ حُٔللِحص حُٔؼ٣ٞ٘ش رخُ٘ٔزش  -حإلٓال٢ٓ 

ٌٍ ك٢ هِوٚ ٝٛٞ حٌٍُ٘ٞ، ٝإٔ ُِؼخَٓ حُٔئٖٓ، حػظوخىٙ حُـخُّ رؤٕ هللا  ٓزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ ػخى
ََٓؼ٠ ٓؼ٤ٚ ك٢ حُو٤َ ال ٤٠٣غ ٝال ٣ٌلَ ٝىٍ ػ٠ِ ًُي هُٞٚ طؼخ٠ُ: ) خ  َٓ ِٕ ااِلَّ  خ َٔ ٗ َْ ُإِْلِ ْ٤َّ إَٔ ُ َٝ
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ك٠َ ْٝ حء حأْلَ َِ ـَ حُٙ حُْ َِ ـْ ُ ٣ َّْ ُ ٟ * ػ ََ َف ٣ُ ْٞ َٓ َْٓؼ٤َُٚ   َّٕ أَ َٝ  *)
(8ٗ)

 :ِ ، ٝك٢ ٟٓٞغ آهَ ٖٓ ًظخرٚ حُؼ٣ِ
َٕ كَ ) خطِزُٞ ًَ اَِّٗخ َُُٚ  َٝ  ِٚ ْؼ٤ِ َٔ ُِ َٕ ح ََ ٌٖ كاََل ًُلْ ِٓ ْئ ُٓ  َٞ ُٛ َٝ خَُِلخِص  َّٜ َٖ حُ ِٓ  َْ َٔ ٖ ٣َْؼ َٔ

 (8٘)
.  

 

ٖٝٓ ٓظخَٛ حُظلل٤ِ حُٔؼ١ٞ٘ ُِؼخ٤ِٖٓ، طٞك٤َ ٓ٘خم اٗٔخ٢ٗ ر٤ْٜ٘، هخثْ ػ٠ِ حُلذ 
٣ِٓي ٖٓ ٝحالكظَحّ ٝحُظوي٣َ، رٔخ ٣٘ؼَْٛ رخألٖٓ حُٞظ٤ل٢ ٝحالٓظوَحٍ ٣ٝ٘ـؼْٜ ػ٠ِ رٌٍ 

َ طلو٤ن أػ٠ِ ىٍؿخص حُـٞىس ك٢ حُٔ٘ظؾ، ٝهي هخ١ذ هللا ػِ ٝؿَ ٗز٤ٚ  حُـٜي ٝحُظلخ٢ٗ ٖٓ أؿ
ٚ: ) -٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ٝآُٚ ِْٝٓ - َُِي كَخْػُق روُٞ ْٞ ْٖ َك ِٓ ٞحْ  ْٞ ًَُ٘ض كَظًّخ َؿ٤ِِعَ حُْوَِِْذ الَٗل٠َُّ َُ َٝ

 ْْ ُ َُٜ َْ لِ ـْ ظَ ْٓ ح َٝ  ْْ ُ َػْٜ٘
 (8ٙ)

. 
 

 انًبحث انثاَي: يبادئ انجىدة ويعاييرها عُد األَبياء 

َ إٔ ٣ٌِق هللا ٤ٓيٗخ آىّ -ٔ ٚ حألٓٔخء ًِٜخ ك٢ِٔ ح٠ُٞءـ ُٚ ٣ٌٍُٝظٚ   هز رؼٔخٍس حألٍٝ، ػَِّٔ
( :َ ْْ ا٠ُ أرَُ ٗوخ١ حُوٞس ُي٣ْٜ ُؼٔخٍس حألٍٝ ٝٛٞ حُؼو ُٜ َٟ ََ َّْ َػ ُ َخ ػ َّٜ خَء ًُِ َٔ ْٓ َّ حأْلَ َْ آَى َّ َػِ َٝ

 َٔ َٖ َػ٠َِ حُْ خِىه٤ِ َٛ  ْْ ُ ْٕ ًُْ٘ظ ُئاَلِء اِ خِءََٰٛ َٔ ْٓ ٍَ أَْٗزِج٢ُِٗٞ رِؤَ ِش كَوَخ ٌَ (اَلثِ
 (87)

ُ ٗوخ١ ح٠ُؼق  ْ رؤرَ ، ٝأهزَٛ

ال َٝ ٤ْٗخ  ُْ حَُْل٤خسُ حُيُّ ُ ٌَّ ٗ ََّ ـُ ِ َكنٌّ كاَل طَ ْػَي هللاَّ َٝ  َّٕ ُّ اِ َّخ َخ حُ٘ ٕ: )٣خ أ٣َُّٜ  حُظ٢ هي طؼٞهْٜ ًخُي٤ٗخ ٝح٤ُ٘طخ
ـُ  َ٣ ْْ ُ ٌَّ ٗ ََّ( ٍُ ٝ َُ ـَ ِ حُْ ْٖ (٘رِخهللَّ ِٓ ُ ٤ٌَُُُِٞٗٞح  رَٚ ِْ خ ٣َْيُػٞح ِك ح اَِّٗٔ ًّٝ ٌّٝ كَخطَِّوٌُُٝٙ َػيُ ْْ َػيُ ٌَُُ َٕ َّٕ ح٤َُّْ٘طخ اِ

)َِ لخِد حَُِّٔؼ٤ ْٛ أَ
 (88)

ُ   ٟٝٝغ أٓخْٜٓ ٛيكخً َٓك٤ِخً ٛٞ ػٔخٍس حألٍٝ رَ٘ع هللا: ، )َٝػَي هللاَّ
ُِٞح حُ ِٔ َػ َٝ  ْْ ٌُْ٘ ِٓ ُ٘ٞح  َٓ َٖ آ ٣ ٌِ َّ ْْ حُ ِٜ ْٖ هَزِِْ ِٓ  َٖ ٣ ٌِ َّ ظَْوََِق حُ ْٓ خ ح َٔ ًَ  ِٝ ٍْ ْْ ك٢ِ حأْلَ ُ َّٜ ظَْوِِلَ٘ ْٔ خَُِلخِص ٤ََُ َّٜ

ً٘خ  ٣َْؼزُي٢َُِ٘ٗٝ  ْٓ ؤَ ْٔ ِٜ كِ ْٞ ْٖ رَْؼِيَه ِٓ  ْْ ُ َّٜ َُ٘ ٤َُُزَيِّ َٝ  ْْ ُ ط٠٠َََٰ َُٜ ٍْ ١ٌِ ح َّ ُْ حُ ُ ْْ ِى٣َٜ٘ ُ َُٜ َّٖ َ٘ ٌِّ َٔ ُ ٤َُ َٕ ر٢ِ َٝ ًَُِٞ ْ٘ ُ اَل ٣
 ًَ  ْٖ َٓ َٝ ٤ْجًخ ۚ  وُٕٞ(َ َٗ ِٓ ُْ حُْلَخ جَِي ُٛ

َُِي كَؤََُُٰٝ
ًََٰ ََ رَْؼَي  لَ

(89)
، ٍٝث٤ٔخً آظَحط٤ـ٤خً ٛٞ ٠ٍٟ هللا ٝحُـ٘ش: 

 ُ ُ َػْٜ٘ ٢َ هللاَّ ِٟ ٍَّ  ٍٕ خ َٔ َٖ حطَّزَُؼُْٞٛ رِبِْك ٣ ٌِ َّ حُ َٝ  ٍِ خ َٜ حأْلَٗ َٝ  َٖ ٣ َِ َُٜٔخِؿ َٖ حُْ ِٓ  َٕ ُُٞ َّٝ َٕ حأْلَ حَُّٔخرِوُٞ َٝ ( ْْ
 ُ أََػيَّ َُٜ َٝ ُٟٞح َػُْ٘ٚ  ٍَ َٝ ُْ ُُ حَُْؼِظ٤ ْٞ َُِي حُْلَ

ًََٰ َٖ ك٤َِٜخ أَرًَيح ۚ  ٍُ َهخُِِي٣ ١َِ طَْلظََٜخ حأْلََْٜٗخ ـْ  ْْ َؿَّ٘خٍص طَ
(9ٓ)

.  

كَٙ ٤ٓيٗخ ٗٞف ػ٠ِ ر٘خء ٓل٤٘ش ٓظ٤٘ش حُٜ٘غ، ػ٠ِ أػ٠ِ ىٍؿخص حُـٞىس، ٤ُٝظؤًي ٖٓ  -ٕ

ْك٤َِ٘خ  َٝ َٝ َ٘غِ حُْلَُِْي رِؤَْػ٤َُِ٘٘خ) رؼ٘خ٣ش هللا   ْٛ ح َٝ ٟٔخٕ حُـٞىس ًخٕ اػالٓٚ ، هخٍ طؼخ٠ُ: ) 
(9ٔ)

. 

زًخ  -ٖ ًَ ْٞ ًَ أٟ  ٍَ  َُ ْ٤َّ ِٚ حُِ َّٖ َػ٤َِْ خ َؿ َّٔ طيٍؽ ٤ٓيٗخ ارَح٤ْٛ ك٢ طؼ٣َق ػزََيس حٌُٞحًذ روخُوْٜ )كََِ
( َٖ ٍَ ال أُِكذُّ ح٥ْك٤ِِِ ََ هخ خ أَكَ َّٔ ر٢ِّ كََِ ٍَ ٍَ ٌٛح  ََ 7ٙهخ خ أَكَ َّٔ ر٢ِّ كََِ ٍَ ٍَ ٌٛح  ًؿخ هخ ُِ ََ رخ َٔ أَٟ حُْوَ ٍَ خ  َّٔ ( كََِ
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ْْ ٣َْٜيِ  َُ ْٖ ٍَ َُجِ ( هخ َٖ خ٤ُِّ ِّ ح٠َُّ ْٞ َٖ حُْوَ ِٓ  َّٖ ر٢ِّ أَلًََُٞٗ ٍَ  ٢ِٗ
(9ٕ)

، ٣ٝٔظلخى ٜٓ٘خ حُظوط٢٤ ٝاَٗحى 
حُٔٔظل٤ي٣ٖ ك٢ حٍُٞٛٞ ا٠ُ حُٔ٘ظَؾ حُٔطِٞد رظيٍؽ ٓ٘طو٢.

 (9ٖ) 

ََٗي هٞٓٚ ا٠ُ حُِٝحؽ رخُٜخُلخص، كخُِٝحؽ أكٖٔ  -ٗ كَٙ ٤ٓيٗخ ١ُٞ ػ٠ِ حُٔـظٔغ، ٝأٍ

 ََ ًْ ٌُّ َٕ حُ ْْ ٖٓ حًٌُ٘ٝ ) أَطَؤْطُٞ ُ َْ أَْٗظ ْْ رَ حِؿٌُ َٝ ُْ ْٖ أَ ِٓ  ْْ ُ رٌُّ ٍَ  ْْ خ َهََِن ٌَُُ َٓ  َٕ ٝ ٍُ ٌَ طَ َٝ  ، َٖ ٤ ِٔ َٖ حَُْؼخَُ ِٓ  َٕ ح
) َٕ ٌّ َػخىُٝ ْٞ هَ

 (9ٗ)
 ِٚ َٕ ا٤َُِْ ُػٞ ََ ُْٜ٣ ُٚ ُٓ ْٞ َؿخَءُٙ هَ َٝ ، ٌُح كؼْٜ ػ٠ِ حُِٝحؽ ٖٓ ٗٔخء أٓظٚ حُٜخُلخص: )

 ٍَ َٕ ح٤َُِّّٔجَخِص ۚ هَخ ُِٞ َٔ ًَخُٗٞح ٣َْؼ  َُ ٖ هَزْ ِٓ َٝ  ِٕ ٝ ُِ اَل طُْو َٝ  َ ْْ ۖ كَخطَّوُٞح هللاَّ ٌَُُ َُ َّٖ أ١ََْٜ ُئاَلِء رََ٘خط٢ِ ُٛ ََٰٜ ِٓ ْٞ ٣َخ هَ
٤ْل٢ِ ۖ  َٟ ٤يٌ ك٢ِ  ِٗ ٍَّ  ٌَ ُؿ ٍَ  ْْ ٌُ٘ ِٓ  َْ   (.أ٤ََُْ

(9٘)
  

٘-  َٕ ح َِ ٤ ِٔ حُْ َٝ  ََ ْ٤ ٌَ كُٞح حُْ ْٝ ٤ٓيٗخ ٗؼ٤ذ ٣يػٞ حُ٘خّ ا٠ُ حُؼ٘خ٣ش رـٞىس حُٔوخ٤٣ْ حُظـخ٣ٍش:  )كَؤَ

ال  َٝ ْْ ُ ْٕ ًُْ٘ظ ْْ اِ ٌَُُ ٌَ ْْ َه٤ْ ٌُُِ ًَ اَلِكَٜخ  ْٛ ِٝ رَْؼَي اِ ٍْ يُٝح ك٢ِ حأْلَ ِٔ اَل طُلْ َٝ  ْْ ٤َخَءُٛ ْٗ َّ أَ َّخ طَزَْؤُٞح حُ٘
) َٖ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٓ

 (9ٙ)
  

٤ٓيٗخ ٠ٓٞٓ ٣ؼخطذ ر٢٘ آَحث٤َ ك٤ٖ ١ِزٞح طـ٤٤َ حُطؼخّ حُـ٤ي، ٝحٓظزيحُٚ رطؼخّ أهَ  -ٙ

 ١ٌِ َٕ حُ ظَزِْيُُٞ ْٔ ٌَ (ؿٞىس  هَخٍ )أَطَ َٞ َه٤ْ ُٛ ١ٌِ َٞ أَْى٠َٗ رِخُ ُٛ 
(33)

. 
7-  ٢ِّ٘ ِٓ ُق  َٜ َٞ أَكْ ُٛ ُٕ ٍُٝ أَِه٢ َٛخ َٝ ُٝلَٛٚ ػ٠ِ أؿٞى أٓخ٤ُذ حُيػٞس ١ِذ ٓؼٚ ٓٔخٗيحً: )

) ِٕ رُٞ ٌِّ ٌَ ُ ه٢ُِ٘ ۖ ا٢ِِّٗ أََهخُف إَٔ ٣ يِّ َٜ ُ ْىًءح ٣ ٍِ ِؼ٢َ  َٓ  ُِْٚ ِٓ ٍْ خًٗخ كَؤَ َٔ ُِ 
(98)

ٌٝٛح حُطذ ٓ٘ٚ ى٤َُ ػ٠ِ  .
٤ِٓس ٖٓ ِٓح٣خٙ، َُٔحػخطٚ طظزغ أػ٠ِ ٓوخ٤٣ْ حُـٞىس؛ ٢ٛٝ كَٛٚ حُ٘ي٣ي ػ٠ِ إٔ ٤ٜ٣ت 

 .َُٓخُظٚ أه٠ٜ ٓخ ٣ٔظط٤غ ٖٓ ٝٓخثَ حُ٘ـخف
(33)

  

ٖ ٝٛلظٚ حَُٔأس حُٜخُلش رؤٗٚ ٣ظل٠ِ رٜلظ٢َ:  -8 َٓ ٤ًق ال ٣لَٙ ػ٠ِ حُـٞىس ٝحإلطوخٕ 
 :ُٖ ٤ ِٓ ١ُِّٞ حأل ()هَخَُْض حُوَ ُٖ ٤ ِٓ ١ُِّٞ حأْلَ طَخُْوَ َْ ظَؤَْؿ ْٓ ِٖ ح َٓ  ََ َّٕ َه٤ْ ُٙ ۖ اِ َْ ظَؤِْؿ ْٓ خ ٣َخ أَرَظِخ َٔ اِْكَيحُٛ

 (ٔٓٓ)
؟ ٝػ٠ِ 

 ٛخط٤ٖ حُٜلظ٤ٖ ٓيحٍ حُـٞىس ٝحإلطوخٕ.

ظَٜ حُلَٙ ػ٠ِ ٟٝٞف حَُإ٣ش  رخٗظَح١ٚ ـ هزٍٞ ؿٞىس حُظؼ٤ِْ ػ٘ي ٓوخ١زش حُؼزي  -9
َكِش ـ ١َٗخً ٣ظلن ػ٤ِٚ حالػ٘خٕ، ٣ٌٝٞٗخٕ ك٢ حُٜخُق ٤ُٔيٗخ ٠ٓٞٓ  حُٔٔخف ُٚ رٔ٘خًٍظٚ حُ

َّزَْؼظ٢َِ٘ كاََل  كَ اًح أهَ رخ١َُ٘ ُْٝ ٣ِظِّ حُطَف حُؼخ٢ٗ رٚ. ٝٛٞ ٤ٓيٗخ ٠ٓٞٓ:  )هخٍ كبٕ حط
٢ٍْء َكظَّ  َٗ  ْٖ ؤ٢َُِْ٘ َػ ْٔ حطَ ًَ ًْ ًِ  ُ ْٚ٘ ِٓ (٠ أُْكِيَع ََُي 

 (ٔٓٔ)
، كٟٞٞف حَُإ٣ش ٝحَُٓخُش ٝحُو٤ْ ُيٟ 

 ُزيء رظؤ٤ْٓ أ١ ًَٗش.حًَُ٘خء ٜٓٔش ؿيحً هزَ ح
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ًخٕ حُ٘ظخّ ٝحُظ٘ظ٤ْ ٓٔش ٍؿْ ًؼَطْٜ ٝط٘ٞع أٛ٘خكْٜ، ٝحٟلش ك٢ ؿ٘ٞى ٤ٓيٗخ  -ٓٔ
 ْْ ُ َِ كَٜ حُط٤َّْ َٝ  ِْ ْٗ حإْلِ َٝ  ِّٖ ـِ َٖ حُْ ِٓ  ُ َٕ ُؿُ٘ٞىُٙ خ َٔ ْ٤َُُِِٔ ََ ِ٘ ُك َٝ ( :ٚ ٤ِٓٔخٕ؛ ٌُح ٝٛلْٜ حُوَإٓ روُٞ

) َٕ ُػٞ َُ ُٞ٣
 (ٕٔٓ)

٤ذ ٝٗظخّ، كال ٣ظويّ أكيْٛ ػٖ ، أ١: ٣ٕٔ٘ٞ ٓغ ٤ٓيٗخ ٤ِٓٔخٕ ػ٠ِ طَط

، ٝٓؼَكظٚ رـ٤خد حُٜيٛي ى٤َُ  حُو٤خىس  ََ ُِٓ٘ظٚ ٝال ٣ظؤهَ،  ًٔخ إٔ طلوُّي ٤ٓيٗخ ٤ِٓٔخٕ حُط٤
حُ٘خؿلش حُٔظخرِؼش ُ٘ئٕٝ حألكَحى َٝٓحهزظْٜ.

 (ٖٔٓ)
. 

ٍؿْ حُـٞع حُ٘ي٣ي اال إٔ أكي حُلظ٤ش ٖٓ أٛلخد حٌُٜق ُْ ٣ٔ٘ؼٚ ؿٞػٚ ٖٓ حُظ٤ًٌَ  -ٔٔ
َْ رؤ٣ُٞٝش حُز لغ ػٖ أ٤١ذ حُطؼخّ ٝأؿٞىٙ، كوخٍ ٓوخ١زخً اهٞطٚ ٓز٤٘خً إٔ حُـٞىس أٝالً )ك٤ََِْْ٘ظُ

) ُْٚ٘ ِٓ ٍم  ُْ َِ ْْ رِ طٌُِ
خ ك٤ََِْؤْ ًٓ ٠ًَ ١ََؼخ ُْ َخ أَ أ٣َُّٜ

 (ٔٓٗ)
. 

ٛخكذ حُـ٘ظ٤ٖ حأل٤ٍٟظ٤ٖ )حُزٔظخ٤َٖٗ( ٛيحٙ هللا ا٠ُ ٍُحػش ًَ رٔظخٕ رؤؿٞى ٣َ١وش:  -ٕٔ
 ٍَ ؼاَلً  َٓ  ْْ ُ ْد َُٜ َِ ْٟ ح َٝ خ ) َٔ ُ َؿَؼَِْ٘خ ر٤ََْٜ٘ َٝ  ٍَ خ رَِْ٘و َٔ َكلَلَْ٘خُٛ َٝ ْٖ أَْػَ٘خٍد  ِٓ  ِٖ َّظ٤َْ خ َؿ٘ َٔ ِٛ ِٖ َؿَؼَِْ٘خ ألَكِي ُؿ٤َِْ

ح( ًَ خ ََٜٗ َٔ َٗخ ِهالُُٜ َْ َـّ كَ َٝ ٤ْجًخ  َٗ  ُ ْٚ٘ ِٓ  ْْ ْْ طَظِِْ َُ َٝ ِٖ آطَْض أًََُُِٜخ  َّظ٤َْ ٘ ـَ ِْظَخ حُ ًِ ًػخ،  ٍْ َُ (ٔٓ٘)
. كخَُٜ٘ ىحثْ 
حُـ٣َخٕ ك٢ ٢ٓٝ حُزٔظخٕ؛ ١َُِ حُٔٔظَٔ، ٝحُ٘وَ ػ٠ِ حُلٞحف؛ ُٜي ح٣َُخف ٝحُـزخٍ، 
ٝٓؼَٝٗخص حألػ٘خد طٌَ٘ ٓولخً كٞم حٍُِع؛ كظلـذ ٓخ ُحى ػٖ كيٙ ٖٓ أٗؼش حُْ٘ٔ 

ٝطللع حُلي حُٔطِٞد ٖٓ ح١َُٞرش حُظ٢ ٣لظخؿٜخ حٍُِع، ك٤٘جٌ ٣ُوَؽ ًَ رٔظخٕ أك٠َ ػَٔٙ 
       ٍُٝػٚ.     

ٕ ك٢ حُظوط٢٤ ػ٘ي ٣ٞٓق -ٖٔ   : هخٍ طؼخ٠ُ: )هخٍ طٍِػٕٞ ٓزغ ٤ٖ٘ٓ  -ػ٤ِٚ حُٔالّ –حإلطوخ
( ػْ ٣ؤط٢ ٖٓ رؼي ًُي ٓزغ ٗيحى  7ٗىأرخ كٔخ كٜيطْ كٌٍٝٙ ك٢ ٓ٘زِٚ اال ه٤ِال ٓٔخ طؤًِٕٞ( ) 

ُ٘خّ ( ػْ ٣ؤط٢ ٖٓ رؼي ًُي ػخّ ك٤ٚ ٣ـخع ح ٣ٗ8ؤًِٖ ٓخ هيٓظْ ُٜٖ اال ه٤ِال ٓٔخ طلٜٕ٘ٞ ) 

ٚ ٣ؼَٜٕٝ )  ٍ حٍؿغ ا٠ُ ٍري كخٓؤُٚ ٓخ  9ٗٝك٤ ٍ هخ ٍ حُِٔي حثظ٢ٗٞ رٚ كِٔخ ؿخءٙ حَُٓٞ ( ٝهخ
رخٍ حُ٘ٔٞس حُالط٢ هطؼٖ أ٣ي٣ٜٖ إ ٍر٢ ر٤ٌيٖٛ ػ٤ِْ (

 (ٔٓٙ)
  

ٔٗ-  َْ ْْ ۖ كََٜ ٌُ ِٓ ْٖ رَؤْ ِٓ  ْْ ٌَُ٘ ِٜ ْْ ُِظُْل ٌَُُ ٍّ َْ٘ؼشَ َُزُٞ َٛ َ٘خُٙ  ْٔ َّ َػِ َٝ ْْ  حإلطوخٕ ػ٘ي ىحٝٝى هخٍ طؼخ٠ُ: ) ُ أَْٗظ

ِى( َْ ٍْ ك٢ِ حَُّٔ هَيِّ َٝ خٍص  ـَ خرِ َٓ  َْ َٔ ِٕ حْػ ( حألٗز٤خء ٝهخٍ ُٚ :)أَ َٕ َُٝ ًِ خ َٗ
 (ٔٓ7)

، طو٢ ًَ حُـٔي، ٝال 
ِى( كخُٔٔٔخٍ رلٔذ حُلِوش، كال طـؼَ حُٔٔخ٤َٓ ىهخهخً  َْ ٍْ ك٢ِ حَُّٔ هَيِّ َٝ ط٤٠ن ػ٠ِ الرٜٔخ،)

٠ِ هيٍ حُلخؿش، ٌٛٙ حُؼ٤ِٔش كظلِض، ٝال ؿالظخً كظٌَٔ حُلِن، هّيٍ ك٢ حَُٔى، حؿؼِٚ ػ
ٝك٢ ٌٛح  -ػ٤ِٚ حُٔالّ-حإلطوخ٤ٗش ك٢ ٓٔؤُش حُٜ٘خػش حُالُٓش ُِـٜخى، ًخٗض ٖٓ ٗؤٕ ىحٝى 

 ىٍّ ػظ٤ْ ٌُٜٙ حألٓش .

حالطوخٕ ٝحُـٞىس ػ٘ي ًٟ حُو٤َٖٗ، كوي ًخٕ ًٝ حُو٤َٖٗ ٌِٓخً ٛخُلخً، ٝهي أػطخٙ هللا ٖٓ  -٘ٔ
ِي ٝحُلظٞف ٓخ ُْ ٣ٌٖ ُـ٤َٙ، كًٌَ هللا  حُوٞس ٝحألٓزخد  ٖٓ كٖٔ ٤َٓطٚ ٍٝكٔظٚ ٝه ُٔ ٞس حُ

ٌِٓٚ ٝطٞٓؼٚ ك٢ حُٔ٘خٍم ٝحُٔـخٍد ٓخ ٣لَٜ رٚ حُٔوٜٞى حُظخّ ٖٓ أهٌ حُؼزَس ٖٓ ٤َٓطٚ 
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ٝٓؼَكش أكٞحُٚ، كؤهزَ أٗٚ أػطخٙ ٖٓ ًَ ٢ٗء ٓززخً ٣لَٜ رٚ هٞس حُِٔي، ٝػِْ ح٤ُٔخٓش 
ُْٔو٠ِغ ُألْٓ، ًٝؼَس حُـ٘ٞى ، ٝط٤َٜٔ حُٔٞحٛالص، ٝٓغ ًُي كوي ٝكٖٔ حُظير٤َ، ٝحُٔالف حُ

ٍَ اًح ؿَرض ك٤ٚ  حؿظٜي ك٢ حألهٌ رخألٓزخد. كزيأ ًٝ حُو٤َٖٗ ٣ـخٛي رـ٤٘ٚ كظ٠ َٝٛ ا٠ُ ٓل

جٍَش( ِٔ ٍٖ َك ُد ك٢ِ َػ٤ْ َُ ـْ َؿَيَٛخ طَ َٝ (  :ْ حُ٘ٔ
 (ٔٓ8)

َد ك٢ ٤ٓخٙ  ـْ ، أ١: ٍآٛخ ك٢ ٍإ٣ش حُؼ٤ٖ ًؤٜٗخ ط
ْٜٓ٘ حُِْٔٔ ٝحٌُخكَ، ٝحُزَ ٝحُلخؿَ، كوخ١زٚ ٤٘٤١ش ُٜٞٗخ أٓٞى. ٝٝؿي ػ٘ي ًُي حُٔلَ هٞٓخً، 

ً٘خ ( ْٔ ْْ ُك ِٜ ٌَ ك٤ِ َِّو ْٕ طَظ خ أَ َّٓ اِ َٝ َد  ٌِّ ْٕ طَُؼ خ أَ َّٓ ِٖ اِ ْ٤َٗ َْ ح حُوَ ًَ ٚ: ) هَُِْ٘خ ٣خ  ػ٠ِ ُٔخٕ ٗز٢ هٞٓ
 (ٔٓ9)

 

حرًخ  ٌَ ُ َػ رُٚ ٌِّ ِٚ ك٤ََُؼ رِّ ٍَ ىُّ ا٠ُ  ََ ُ ٣ َّْ ُ ُ ػ رُٚ ٌِّ َف َُٗؼ ْٞ َٔ َْ كَ ْٖ ظََِ َٓ خ  َّٓ ٍ: )أَ ََ كوخ ِٔ َػ َٝ  َٖ َٓ ْٖ آ َٓ خ  َّٓ أَ َٝ ح،  ًَ ٌْ ُ ٗ
ح ( ًَ ْٔ ُ َٗخ ٣ َِ ْٓ ْٖ أَ ِٓ  َُُٚ ٍُ َ٘وُٞ َٓ َٝ  ٠َ٘ ْٔ حًء حُُل َِ ُٚ َؿ خًُلخ كََِ َٛ

 (ٔٔٓ)
زَزخً (  َٓ َّْ أَطْزََغ  ُ . )ػ

(ٔٔٔ)
أ١: ػْ ػَٔ 

رخألٓزخد حُظ٢ أٝط٤ٜخ رؼيٓخ أه٠غ أَٛ حُٔـَد ٍؿغ ٣لظق أهطخٍ حألٍٝ، كظ٠ َٝٛ ا٠ُ 
َ ٠ٔٔ٣ )ٓطِغ حُْ٘ٔ( ْْ ٓل َُ ٍّ ْٞ َؿَيَٛخ طَطُِْغُ َػ٠َِ هَ َٝ َ ا٤ُٚ حُلخطلٕٞ. )  ، ٌٝٛح ٓ٘ظ٠ٜ ٓخ ٝٛ

ح ( ًَ ظْ ِٓ ْٖ ىَُِٜٝٗخ  ِٓ  ْْ ُ َُٜ َْ َؼ ـْ َٗ
 (ٕٔٔ)

ٖ حُْ٘ٔ، ال ػ٤خد ٣٘ٔـٜٞٗخ ٣ِٝزٜٔٞٗخ،  َ ُْٜ ػ ، أ١: ال ٓظ
ٝال ر٤ٞص ٣زٜ٘ٞٗخ ٣ٝؤٕٝٝ ا٤ُٜخ، كخُوّٞ ح٣ٌُٖ ك٢ أه٠ٜ حَُٔ٘م رٌٜٙ حُٜلش ٝحُٞك٤٘ش 

٤ٖ ػٖ حُ٘خّ كخُْٜ ًلخٍ حُٞكٕٞ، ٝحُٔوٜٞى أٗٚ َٝٛ ا٠ُ ٌٓخٕ رؼ٤ي ػٖ حُٔي٤ٗش ٓ٘وطؼ
) ِٖ َٖ حَُّٔي٣َّْ ح رَََِؾ ر٤َْ ًَ ٝحُؼَٔحٕ، ُْ ٣َٜ ا٤ُٚ أكي. ػْ طٞؿٚ ا٠ُ ٓ٘طوش أهَٟ )َكظ٠َّ اِ

 (ٖٔٔ)
رِؾ 

َ ٓلالً ٓظٞٓطخً ر٤ٖ ِِٓٔظ٢ ؿزخٍ ػظ٤ٔش ٗخٛوش ٓظٞحِٛش، كٞؿي ػ٘ي طِي حُلـٞس  ٌِّ كـٞس ط٘
ٞٓخً ال ٣ٌخىٕٝ ٣لوٜٕٞ هٞالً؛ ٖٓ رُؼي ُـظْٜ، ٝهِش ػِْٜٔ، ٟٝؼق حطٜخُْٜ رخألْٓ، كخٓظـخػٞح ه

ر١ٌ حُو٤َٖٗ ٝحٗظٌٞح رؤْٜٗ ٗؼذ ٟؼ٤ق طُـ٤َ ػ٤ِْٜ هزخثَ ٓظٞك٘ش طيػ٠ ٣ؤؿٞؽ ٝٓؤؿٞؽ 
َٕ ك٢ِ حأل يُٝ ِٔ لْ ُٓ ؤُْؿَٞؽ  َٓ َٝ َّٕ ٣َؤُْؿَٞؽ  ِٖ اِ ْ٤َٗ َْ ح حُوَ ًَ َُ ٣لٔيٕٝ ك٢ أٍْٟٜ ) هَخُٞح ٣خ  َؼ ـْ َٗ َْ ِٝ كََٜ ٍْ

) ٌَ ر٢ِّ َه٤ْ ٍَ  ِٚ ٢ٌَِّّ٘ ك٤ِ َٓ خ  َٓ ح، هَخٍ  ًيّ َٓ  ْْ ُ ر٤ََْٜ٘ َٝ ََ ر٤َََْ٘٘خ  َؼ ـْ ْٕ طَ ًؿخ َػ٠َِ أَ َْ ََُي َه
 (ٔٔٗ)

ٖ هَحؿٌْ،  ِٓ
 ْْ ُ ر٤ََْٜ٘ َٝ  ْْ َْ ر٤ٌََُْ٘ ٝحُوَحؽ: ٣َٟزش ٓوخرَ حُلٔخ٣ش، كؤهزَْٛ إٔ حُلَ رز٘خء ٍىّ ػظ٤ْ )أَْؿَؼ

خ(  ًٓ ْى ٍَ
(ٔٔ٘)

ََ حَُلِي٣ِي(  رَ ُُ ٍ: )آط٢ُِٗٞ  ر٤ٖ ٓالَٓ طِي حُـزخٍ، ٝأٍٗيْٛ ا٠ُ ٤ًل٤ش ر٘خثٚ كوخ
(ٔٔٙ)(ٔٔ7)

. 

َِؿٞح ٝحؿٔؼٞح ٢ُ ؿ٤ٔغ هطغ حُلي٣ي ٖٓ ٛـخٍ ًٝزخٍ، ٝحًٍٔٞٙ ر٤ٖ حُٔي٣ٖ،  أ١: حٓظو

 ) ِٖ َيك٤َْ َّٜ َٖ حُ ٟ ر٤َْ َٝ خ َٓ كلؼِٞح ًُي كظ٠ ًخٕ حُلي٣ي طِٞالً ػظ٤ٔش ٓٞحُٗش ُِـزخٍ، )ٝ
(ٔٔ8)

 ، أ١:
  :ٍ حهظخٍ أٗٔذ ؿز٤ِٖ ٓظٜخىك٤َٖ )ٓظوخر٤َِٖ( ك٢ ِِٓٔش حُـزخٍ ُز٘خء أٓخّ حَُىّ ر٤ٜ٘ٔخ. هخ
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ح(  ًَ ِٚ هِطْ َِْؽ َػ٤َِْ ح هَخٍ آط٢ُِٗٞ أُكْ ًٍ ُ َٗخ ح َؿَؼَِٚ ًَ )حْٗلُُوٞح َكظ٠َّ اِ
(ٔٔ9)

، أ١: أٗؼِٞح ٗخٍحً ًز٤َس رل٤غ 
ٍُٜٜٔٞ( ٝؿؼَ ٤ٔ٣ِِّٚ ر٤ٖ طل٠ٔ هطغ حُلي٣ي كظٜزق ًؤٜٗخ ٗخٍ، ػْ أَٓ رخُوطَ )حُ٘لخّ ح

 َ ٌِّ ٠َّٔ، كخُظلْ رؼ٠ٜخ رزؼٞ، ٝطـِـَ حُ٘لخّ ر٤ٖ هطغ حُلي٣ي، ُظ٘ هطغ حُلي٣ي حُٔل

ْٓطَخُػٞح  خ ح َٔ ٍ: )كَ حُلخؿِ، كلَٜ رٌُي حُٔوٜٞى ٖٓ كزْ هزخثَ ٣ؤؿٞؽ ٝٓؤؿٞؽ، ٌُٜٝح هخ
ُ َٗوْزً ظَطَخُػٞح َُٚ ْٓ خ ح َٓ َٝ َُُٝٙ(  أ١: ٣ٜؼيٝح ًُي حَُىّ، ) ْٕ ٣َظَْٜ خ(أَ

 (ٕٔٓ)
، ػوذ حَُىّ. ٌُ٘ٚ 

ٛخٍكْٜ رؤٕ ٓخ هٔض رٚ ٖٓ حُؼَٔ ٝحُل٤ُِٞش ر٤ٌْ٘ ٝر٤ٖ ٣ؤؿٞؽ ٝٓؤؿٞؽ ٓئهض ا٠ُ أؿَ، 
ٍ:  ؿخء أٓزخدكبًح  حُوٞس ٝحُٜ٘خػخص ٤ُؤؿٞؽ ٝٓؤؿٞؽ ك٤ظٜيّ حُٔي، ًُي حألؿَ هيٍَّ هللا  هخ

ر٢ِّ َؿَؼَُِٚ َىًَّخَء(  ٍَ ْػيُ  َٝ ح َؿخَء  ًَ )كَبِ
(ٕٔٔ)(ٕٕٔ)

 . 

 انجىدة فى انسُت انُبىيتانفصم انثانث: 

حُـٞىس حُ٘خِٓش، ٢ٛٝ ٓٞؿٞىس  –ظَٜ ك٢ ٌٛح حُِٓخٕ ٜٓطِق )حُـٞىس( حُـٞىس حُ٘ٞػ٤ش      

ك٢ حإلٓالّ، ٝحُلي٣غ ػٖ حُـٞىس ٝحإلطوخٕ أٛالً ٛٞ كي٣غ آال٢ٓ، ٌُٖ رؼٞ حُ٘خّ اًح 
ا٠ُ ًُي، ٝحُٔلَىحص حُظ٢ ؿخء حُـَد ر٢٘ء كظٖ رٚ، ٣ٝظٖ أْٜٗ ؿخإٝح رٚ ُْٝ ٣ٔزوْٜ أكي 

-ؿخءص ك٢ ح٣َُ٘ؼش ك٢ ٌٛٙ حُو٤٠ش ٢ٛ حإلطوخٕ، ٝحإلكٔخٕ، ٝحُظـ٣ٞي، ٝحإلكٌخّ هخٍ هللا 

ٍَ( -ٓزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ ٍْ َهز٤ِ ٤ ٌِ ْٕ َك ْٖ َُيُ ِٓ َِْض  ِّٜ ُ َّْ ك ُ ُ ػ ْض آ٣َخطُٚ َٔ ٌِ ظَخٌد أُْك ًِ ( :
 (ٕٖٔ)

. أكٌٔض : هخٍ 
 حُٔؼي١ ٍكٔٚ هللا : أطو٘ض ٝأكٔ٘ض .

 (ملسو هيلع هللا ىلص)انًبحث األول : يبادئ انجىدة ويعاييرها عُد انُبى 

َ حُ٘ز٢ ًَ ٓخ طويّ ك٢ ًِٔخص ر٤ٔطش كؤَٓ رخُـٞىس ٝحإلطوخٕ ُْٝ ٣ليى ُٚ ٓؼ٤خٍ ٝال  ٝهي حهظٜ
 ٓوخ٤٣ْ رَ طًَش ُألػَحف ٝحُظوخ٤ُي ٝأهٞحٍ حُوزَحء.

 : حُٜٔخٍس ٓزيأ -ٔ
ٕ ٓغ  ٌٚ ٝ ِْٓ : "حُٔخَٛ رخُوَح ٍ ٠ِٛ هللا ػ٤ِ حُٔلَس حٌَُحّ حُزٍَس ٝح١ٌُ ٣وٌَإٙ ٣ٝظٌؼظغ ك٤ٌٚ هخ

 ٝٛٞ ٗخم ُٚ حؿَحٕ" ٓظلن ػ٤ِٚ .

 ٓزيأ حُؼَٔ حُٜخُق : –ٕ

هخٍ طؼخ٠ُ: )ٖٓ ػَٔ ٛخُلخً ٖٓ ًًَ أٝ أٗؼ٠ ٝٛٞ ٓئٖٓ. كِ٘ل٤٤ٌ٘ٚ ك٤خٌس ٤١زٌش ُٝ٘ـ٣ٌِْٜ٘ 
أؿَْٛ رؤكٖٔ ٓخ ًخٗٞح ٣ٌؼِٕٔٞ (

 (ٕٔٗ)
  

  ٓزيأ حُؼَٔ حُـٔخػ٢ –ٖ
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ٌَٟ هللا ػٌِْٔ ٍُٝٓٞٚ. ٝحُٔئٕٓ٘ٞ(هخٍ طؼخ٠ُ:  )ٝهَ حػِٔٞح ك٤ٔ
 (ٕٔ٘)

  

 ٓزيأ حُٔطخروش ُِٔٞحٛلخص : –ٗ

ْ: "ِٛٞح ًٔخ ٍأ٣ظ٢ٌٗٞٔ أ٢ُِٛ"، ٝهخٍ  :)ٖٓ  -٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ-هخٍ ٠ِٛ هللا ػ٤ٌِٚ ٝ ِٓ
ٌْ ػ٤ٌِٚ حَٓٗخ كٜٞ ٍى( ٍٝحٙ ِْٓٔ.  ػَٔ ػٔالً ٤ُ

 ٓزيأ حَُهخرش : –٘

:  -٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ  -(، ٝهخٍ ٔهخٍ طؼخ٠ُ: )إ هللا ًخٕ ػ٤ٌٌِْ ٍه٤زٌخً( )ٍٓٞس حُ٘ٔخء ح٣٥ش
)إ هللا ٣لذ اًح ػَٔ أكيًْ ػٔالً إٔ ٣ظو٘ٚ(. ٍٝحٙ حُطزَح٢ٗ ك٢ حأل٢ٓٝ، ٝأرٞ ٣ؼ٠ِ 
ٝؿ٤َٛٔخ ػٖ ػخث٘ش ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ، ٝٛللٚ حألُزخ٢ٗ ك٢ حُِِٔٔش ُ٘ٞحٛيٙ،  ٝك٢ ٍٝح٣ش: 

 ٣لذ ٖٓ حُؼخَٓ اًح ػَٔ ػٔالً إٔ ٣لٖٔ(. ٛللٚ حألُزخ٢ٗ، ًٝخٕ حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا )إ هللا
ػ٤ِٚ ِْٝٓ اًح ػَٔ ػٔالً أػزظٚ(. ٍٝحٙ ِْٓٔ ػٖ ػخث٘ش ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ. هخٍ حُٔ٘خ١ٝ ك٢ 

َ: "أ١ أكٌْ ػِٔٚ رؤٕ ٣ؼَٔ ٖٓ ًَ ٢ٗء رل٤غ ٣يّٝ ىٝحّ أٓؼخُٚ، ًُٝي ٓلخكظش  ك٤ٞ حُوي٣
 خٙ".  ػ٠ِ ٓخ ٣لذ ٍرٚ ٣َٟٝ

ْ: )إ هللا ًظذ  ٍ: هخٍ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِٝٓ ٍٟٝٝ ِْٓٔ ػٖ ٗيحى رٖ أّٝ هخ

ٝهخٍ ػ٢ِ رٖ أر٢ ١خُذ : )ه٤ٔش حَُٔء ٓخ ٣لٖٔ(،  ١ٍٝٝ ػٖ  حإلكٔخٕ ػ٠ِ ًَ ٢ٗء(، 
ػخث٘ش ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ: )إ هللا ال ٣وزَ ػَٔ حَٓة كظ٠ ٣ظو٘ٚ، هخُٞح: ٣خ ٍٍٓٞ هللا، ٝٓخ 

 :ٍ ٣وِٜٚ ٖٓ ح٣َُخء ٝحُزيػش(، ٝك٢ ُلٍع )ٌُٖٝ إٔ هللا ٣لذ اًح ػَٔ أكيًْ ػٔالً اطوخٗٚ؟ هخ
 إٔ ٣ظو٘ٚ( أهَؿٚ حُز٤ٜو٢ ك٢ ٗؼذ حإل٣ٔخٕ .

ٍُ هللاِ  – ُٞٓ ٍَ  َُُٚ ٍَ ، هَخ ِٕ ح ًَ ٣ٍي ُأِلَ َُ  ِٖ ٍُإ٣َخ َػزِي هللاِ ر ِش  َّٜ ك٢ هِ حَُّٔالُّ -َٝ َٝ َّٜالسُ  ِٚ حُ َغ : “-َػ٤َِ َٓ  ْْ ُ كَو

ٍٍ كَؤَُْنِ  ٘يَ  راِل ِٓ ٞطًخ  َٛ ُ أََٗيٟ  َّٚ ، كَبِٗ ِٚ ْٕ رِ ًِّ أ٣ََض؛ ك٤ََُِْئ ٍَ خ  َٓ  ِٚ َلُٚ ”. َػ٤َِ لَّ َٛ َٝ  ُٙ َُ َؿ٤ َٝ َى  ُٝ حُٙ أَرُٞ َىح َٝ ٍَ
ُ٘ٞح  ِٔ ْْ كَؤَْك ُ ح هَظَِْظ ًَ ٢ٍْء، كَبِ َٗ  َِّ َٕ َػ٠َِ ًُ خ َٔ ظََذ حإِلْك ًَ َّٕ هللاَ  ْ: )اِ . ٝهخٍ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِٝٓ حألَُزَخ٢ُّٗ

 َٝ ر٤َِلظَٚ( )ٍٝحٙ ِِْٓٔ(.حُْوِظَِْشَ،  ًَ ْف  َِ ُ ٤
ُْ َٝ طَُٚ  ََ لْ َٗ  ْْ ٤ُُِْليَّ أََكيًُُ َٝ رَْلشَ،  ٌِّ ُ٘ٞح حُ ِٔ ْْ كَؤَْك ُ رَْلظ ًَ ح  ًَ  اِ

 ٓزيأ حُٔؼَكش : -ٙ

َ ػ٠ِ ًُي هٍٞ هللا طؼخ٠ُ:  َ حُٔؼَكش أٝال ٝحُي٤ُ ٕ ك٢ حألػٔخٍ ك٢ حإلٓالّ ٛٞ طٞك ّ حإلطوخ أٓخ

)ٝال طوق ٓخ ٤ُْ ُي رٚ ػِْ(
 (ٕٔٙ)

ؼَكش ريٕٝ ػَٔ ال طٟٔٞ ٢ٗء ٝهي أًي هللا طؼخ٠ُ ، ٝحُٔ
ًُي هخٍ طؼخ٠ُ: )ٝهَ حػِٔٞح ك٤َٟٔ هللا ػٌِْٔ ٍُٝٓٞٚ( 

(ٕٔ7)
ٌُٜٝح ػ٠ِ أ١ اٗٔخٕ إٔ ٣ظًٌَ 
َ ٛ٘خى ٍهخرش ٖٓ هللا طؼخ٠ُ ٢ٛٝ أػ٠ِ ىٍؿخص حُٔٔخثِش حُلَى٣ش ٝحُـٔخػ٤ش  ٕ كٞم ٍهخرش حُز٘ أ

هخٍ طؼخ٠ُ: )ٝهلْٞٛ اْٜٗ ٓٔئُٕٝٞ( 
(ٕٔ8)

. 

7- :ٟ  ٓزيأ حٍُ٘ٞ
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ىػخ حإلٓالّ ا٠ُ حالُظِحّ رٔزيأ حٍُٟ٘ٞ ٖٓ هالٍ حُظ٘خٍٝ ٓغ حألكَحى ك٢ حطوخً حُوَحٍحص 
ٝكَ حٌُٔ٘الص، ٣ٝظَٜ ٌٛح ٖٓ هالٍ هُٞٚ طؼخ٠ُ: )ٝٗخٍْٝٛ ك٢ حألَٓ(

 (ٕٔ9)
، كخٍُٔ٘ٞس 

 ٛ٘خ طئى١ ا٠ُ ػَٔ ٓظوٖ ١ًٝ ؿٞىس.

8-:ٕ  ٓزيأ حُظؼخٝ

٢ ٓز٤َ حُو٤َ، هخٍ طؼخ٠ُ: )ٝطؼخٝٗٞح ػ٠ِ حُزَ كوي أًي حإلٓالّ ػ٠ِ ٍَٟٝس حُظؼخٕٝ ك
ٝحُظوٟٞ ٝال طؼخٝٗٞح ػ٠ِ حإلػْ ٝحُؼيٝحٕ(

 (ٖٔٓ)
كخُؼَٔ حُـٔخػ٢ رَٝف حُل٣َن ٛٞ ٖٓ 

 حُٔظطِزخص حألٓخ٤ٓش إلىحٍس حُـٞىس حُ٘خِٓش.

9- :ٚ  ٓزيأ اطوخٕ حُؼَٔ ٝحإلهالٙ ك٤

ٖٓ حُؼ٤ٞد ٝحُٔؼ٢  كوي كغ حإلٓالّ ػ٠ِ اطوخٕ حُؼَٔ ٍَٟٝٝس طلو٤ن حُـٞىس ك٤ٚ ٝهِٞٙ
ُِظل٤ٖٔ حُيحثْ، ٍَٟٝٝس إٔ ٣لذ حُؼخَٓ ػِٔٚ ٣ٝوِٚ ك٤ٚ ًخَٓ حإلهالٙ، ٝهخٍ طؼخ٠ُ: 

)اٗخ ال ٤٠ٗغ أؿَ ٖٓ أكٖٔ ػٔال( 
(ٖٔٔ)

، ٝهخٍ طؼخ٠ُ: )ُٝظٔجِٖ ػٔخ ً٘ظْ طؼِٕٔٞ(
 (ٖٕٔ)

. 

 ٓزيأ حَُهخرش حإلٓال٤ٓش:-ٓٔ

حألٛيحف ٝحُٔؼخ٤٣َ حُٟٔٞٞػش ٝكوخ ٓٞحء ًخٗض هخٍؿ٤ش أٝ ًحط٤ش طئى١ ا٠ُ حُظؤًي ٖٓ ط٘ل٤ٌ 

ُِٔؼخ٤٣َ ٝحُٔوخ٤٣ْ ٝح٠ُٞحر٢ حَُ٘ػ٤ش حإلٓال٤ٓش، ًٔخ إٔ حَُهخرش حٌُحط٤ش ُيٟ حُِْٔٔ رٌخَٓ 
حُٔٔئ٤ُٝش طـخٙ أػٔخُٚ ك٢ حُي٤ٗخ ٝح٥هَس، هخٍ طؼخ٠ُ: )ًَ ٗلْ رٔخ ًٔزض ٤ٍٛ٘ش(

 (ٖٖٔ)
. 

ٔٔ- :ْ  ٓزيأ حُؼِ

٤ِٖٔ ٝٛٞ ٣ئًي ػ٠ِ ٍَٟٝس حُؼِْ ٝأ٤ٔٛظٚ ك٢ ٌٓ٘ إٔ ٍِٗ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ رآ٣خطٚ ػ٠ِ حُٔٔ

ك٤خس ح٤ُِٖٔٔٔ، ٣وٍٞ طؼخ٠ُ: )٣َكغ هللا ح٣ٌُٖ آٓ٘ٞح ٌْٓ٘ ٝح٣ٌُٖ أٝطٞح حُؼِْ ىٍؿخص(
 (ٖٔٗ)

 ،
 ٤ٗٝٞع أ٤ٔٛش حُؼِْ ٍَٟٝٝطٚ ك٢ ك٤خس حألكَحى ٛٞ أكي ٓظطِزخص طلو٤ن حُـٞىس حُ٘خِٓش.

 ٓزيأ حُلٌٔش: -ٕٔ

٢ٛٝ حُؼِْ رلوخثن حأل٤ٗخء ػ٠ِ ٓخ ٢ٛ ػ٤ِٚ، ٝحُؼَٔ رٔوظ٠خٛخ، هخٍ طؼخ٠ُ: )٣ئط٢ حُلٌٔش     
ٖٓ ٣٘خء ٖٝٓ ٣ئص حُلٌٔش كوي أٝط٢ ه٤َح ًؼ٤َح( 

(ٖٔ٘)
ٝحُلٌٔش ىٍؿش أػ٠ِ ٖٓ حُؼِْ ك٢ٜ 

طظ٠ٖٔ ٓؼَكش حُلن ٝحُؼَٔ رٚ، ٝحإلٛخرش ك٢ حُوٍٞ ٝحُؼَٔ، ٝٓلّٜٞ حُلٌٔش حإلٓال٢ٓ 
 َس ػ٠ِ ٓلّٜٞ حُـٞىس حُ٘خِٓش حإلٓال٢ٓ ٣ٝؼ٣َٚ ٣ٝـ٤٘ٚ ٣ٝو٣ٞٚ.٠٣ل٢ ىالالص ًؼ٤
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 (:ملسو هيلع هللا ىلص)ٗٔخًؽ ٖٓ اطوخٕ حُ٘ز٢

 أٝالً: ر٘خء حُٔٔـي 
ًٔخ طويّ ٓؼ٘خ ٖٓ حُ٘ٞحٛي، أَٓ رخإلطوخٕ ك٢ حألػٔخٍ، ٝك٢  -٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ -ٗز٤٘خ  

ٍ: ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حإلٗـخُحص ٓؼالً ك٢ ر٘خء حُٔٔـي؛ ػٖ ه٤ْ رٖ ١ِن، ٝ حُؼزخىحص. ػٖ أر٤ٚ، هخ

، ٝأٛلخرٚ ٣زٕ٘ٞ حُٔٔـي، كٌؤٗٚ ُْ ٣ؼـزٚ ػِْٜٔ، -٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ-"ؿجض ا٠ُ حُ٘ز٢
ٍ ١ِن: كو٢ِ رٜخ حُط٤ٖ كٌؤٗٚ أػـزٚ أه١ٌ حُٔٔلخس، ٝػ٢ِٔ، ٛٞ أٛالً  كؤهٌص حُٔٔلخس. ٣وٞ

ذ حُو٢ِ، كوخٍ  ط٤ٖ، ىػٞح حُل٘ل٢ ٝحُ :-ػ٤ِٚ حُٜالس ٝحُٔالّ-حُو٤٠ش ٤١ٖ، ٝٓخء، ٌُٖ حُِّ٘ٔ
  كبٗٚ أٟزطٌْ ُِط٤ٖ

 (ٖٔٙ)
٘ٚ حرٖ كـَ. ّٔ  ، ٝك

ٖ ػ٢ِ: "ر٤ُ٘ض حُٔٔـي ٓغ ٍٍٓٞ هللا  َ: هخٍ ١ِن ر ٖ كـ ٍ حر كٌخٕ  -٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ-ٝهخ
:ٍ ّٔخً، ٝأٗيًْ ُٚ ٓزٌخً   ٣وٞ ٌٛح اطوخٕ، ٌٛح " هَرٞح ح٤ُٔخ٢ٓ ٖٓ حُط٤ٖ، كبٗٚ أكٌْٔ٘ ُٚ ٓ

ٍٝحٙ   كبٗٚ أكٌْٔ٘ ُٚ ٓٔخً، ٝأٗيًْ ُٚ ٓزٌخً  ٤ٌ،اكٔخٕ، ٌٛٙ ٜٓخٍس، ٌٛٙ ؿٞىس، ؿٞىسٌ ك٢ حُظ٘ل
:ٍ ٚ: "كؤهٌُص حُٔٔلخس كوِطض حُط٤ٖ، كٌؤٗٚ أػـزٚ كوخ ىػٞح حُل٘ل٢   أكٔي، ٝك٢ ُلع ُ

ٕ: "٣خ ٍٍٓٞ هللا، أأٗوَ ًٔخ ٣٘وِٕٞ،  ٝحُط٤ٖ، كبٗٚ أٟزطٌْ ُِط٤ٖ ، ٝك٢ ٍٝح٣ش حرٖ كزخ
ٍ: ال، ٣ٟٞغ ًَ ٝحكي  َ رخُلَٔ، طل٤َٔ حُٔٞحى، هخ ٌُٖٝ حه٢ِ ُْٜ   ك٢ ٌٓخٗٚ حُٔ٘خٓذ،أٗظـ

 . حُط٤ٖ كؤٗض أػِْ رٚ
)ٖٔ7(

 

 ػخ٤ٗخً: كلَ حُو٘يم

َ ىكخػخً ه٣ٞخً   ٌّ َ حُو٘يم ٛٞ ًٗٔٞؽ ُِؼَٔ رخإلطوخٕ حٌُٖٔٔ ٓغ حُِٖٓ حُٔليٝى رخُلو٤وش، ك٘ كل
ٓلٌٔخً؛ ألٕ حُٔي٣٘ش ًخٗض ٓلخ١ش ٖٓ حَُٔ٘م، ٝحُٔـَد رخُلَط٤ٖ، ٖٝٓ حُـ٘ٞد رخُز٤٘خٕ، 

ٍُ ٛٞ حُـٜش حُ٘ٔخ٤ُش، كلَ حُو٘يم ٖٓ ٝحُلَحٍ،  ٝحُزٔخط٤ٖ، ٝحُٔ٘وٌ حُٞك٤ي أل١ ؿ٤ٖ ؿخ
حُ٘ٔخٍ ٖٓ حُلَس حَُ٘ه٤ش ا٠ُ حُلَس حُـَر٤ش، ٖٓ حُطَف ا٠ُ حُطَف، ُٝٝع حُللَ ر٤ٖ 

حُٔـخٛي٣ٖ، ٝحُ٘خّ، كؤػط٠ ًَ ػَ٘س أٍرؼ٤ٖ ًٍحػخً ٣للَٜٝٗخ، كؤطٔٞح حُللَ ك٢ ٓيس 
 ٝؿ٤ِس.

 

 يٍ تربيت انصحابت عهى اإلتقاًٌَاذج انًبحث انثاَي: 
ٟ حُلَى١ ٍر٠ حُ٘ز٢   حإلطوخٕ ك٢ ٗلّٞ أٛلخرٚ، ًٝخٗض  -ػ٤ِٚ حُٜالس ٝحُٔالّ-ػ٠ِ حُٔٔظٞ

حُطخهخص طٌُظ٘ق ٌٓ٘ ٖٓ ٓزٌَس، كخًظ٘خف حُٔٞٛٞر٤ٖ ػ٘ي ح٤ُِٖٔٔٔ ٓخرن ػ٠ِ حًظ٘خكٚ ػ٘ي، 
ُٔخ الكظٞح ػ٤ِٚ إٔ  -٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ-ٖٝٓ ٗٔخًؿٚ ٣ُي رٖ ػخرض ح١ٌُ ؿ٢ء رٚ ُِ٘ز٢

، ٌٝٛح ٣لظخؽ إٔ ٣َٞٛ ا٠ُ حُوخثي  ٕ ػ٘يٙ َٓػش ك٢ حُللع، َٝٓػش ك٢ حُظؼُِّْ ػ٘يٙ ٜٓخٍس، أ
ػ٤ِٚ -حألػ٠ِ، ٌٛح ػَٜ٘ ٓٞٛٞد، ٣َ٣ي ُٚ ػ٘خ٣ش ػ٠ِ حُٔٔظٟٞ حُؼخ٢ُ، كٔخًح ّٝؿٚ حُ٘ز٢ 

، ٍٝرٔخ ٣ٌٕٞ ألٕ حُو٤خىس حُؼ٤ِخ طؼَف ٓخ ٢ٛ حالكظ٤خؿخص أًؼَ ٖٓ ح٥ه٣َٖ حُٜالس ٝحُٔالّ؟
٣خ ٣ُي، طؼِْ ٢ُ ًظخد هخٍ : -ػ٤ِٚ حُٜالس ٝحُٔالّ-ٛ٘خى حكظ٤خؿخص ىه٤وش، ٝكٔخٓش .كخُ٘ز٢

ال ك٢ هَحءطٚ، ٝال ك٢ ًظخرظٚ، ٝأهخف إ أَُٓص  ٣ٜٞى، كب٢ٗ ٝهللا ٓخ آٖٓ ح٤ُٜٞى ػ٠ِ ًظخر٢

َأ ػ٢ِ ٣ٜٞى٣خً إٔ ٣ٌظذ ٢٘ٓ ًظخد ح٤ُٜٞى إٔ ٣ِ٣ي، ٣ٝ٘وٚ، ٝإ ؿخء ًظخد ٖٓ ح٤ُٜٞى، ٣ٝو
ص ر٢ هٔٔش ػَ٘ ٤ُِش كظ٠ كٌهظٚ"]ٍٝحٙ  َّ ٣ِ٣ي ٣ٝ٘وٚ، هخٍ ٣ُي: "كظؼُِٔض ًظخرْٜ ٓخ ٓ

َٓس أهَٟ ًِٔش: "كٌهظٚ" ٖٓ حٌُِٔخص حَُٔحىكش  ، ٝكٔ٘ٚ ٓلووٞ حُٔٔ٘ي،8ٕٔٙٔأكٔي: 
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حف، هخٍ:  ُٟٔٞٞع حإلطوخٕ، ٝحُـٞىس، ٝحإلكٔخٕ. َّ ٣ؼ٢٘: ػَكظٚ، ٝأطو٘ظٚ، ٝػِٔظٚ ًٔخ هخٍ حُ٘
ػ٘ي حُظ١ٌَٓ، ٝأر٢ ىحٝى، "طؼِّٔٚ ك٢  ظذ ُٚ اًح ًظذ، ٝأهَأ ُٚ اًح ًُظذ ا٤ُٚ"."كٌُ٘ض أً

، ٝهخٍ حألُزخ٢ٗ: كٖٔ ٛل٤ق، 7ٖٗٙ، ٝأرٞ ىحٝى: 7ٍٕٔ٘ٝحٙ حُظ١ٌَٓ: هٔٔش ػَ٘ ٣ٞٓخً".

هخٍ حرٖ ًؼ٤َ ك٢ حُزيح٣ش ٝحُٜ٘خ٣ش: "ٝطؼِْ حُلخ٤ٍٓش ٖٓ ٍٍٓٞ ٝ  .ٖ٘ٗٙٛل٤ق أر٢ ىحٝى: 
ٓٞ٣ َ ٠ِٛ -خً، ٝطؼِْ حُلز٤٘ش، ٝح٤َُٓٝش، ٝحُوزط٤ش ٖٓ ُهيحّ ٍٍٓٞ هللا ًَٟٔ ك٢ ػٔخ٤ٗش ػ٘

 (.ٖٖ/  8حُزيح٣ش ٝحُٜ٘خ٣ش: ) "-هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ
 اطوخٕ حُٜلخرش ؿٔغ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ َٝٓحكَ ًُي:

 ًخٕ حإلطوخٕ ٝحٟلخً ك٢ ػَٔ حُٜلخرش، ُٞ أهٌٗخ ٓؼالً: ؿٔغ حُوَإٓ. 
ؼٚ ٖٓ حُُؼُٔذ، ؿ٣َي حُ٘وَ، ٝحُِوخف: ُٔخ ًَٝ ٣ُي رظ٤ٌَ٘ ُـ٘ش طظزؼض حُوَإٓ، أؿٔ

حُلـخٍس، حَُهخم، ٝٛيٍٝ حَُؿخٍ ٓغ ٌٛٙ حُِـ٘ش، "اٗي ٍؿَ ٗخد ػخهَ ال ٗظٜٔي، ٝهي 
ً٘ض طٌظذ حُٞك٢"

(ٖٔ8)
. 

 
 

ؿخءص حُوطٞحص رـخ٣ش حُيهش، طُ٘ٔن حُٜلق حُظ٢ ؿٔؼٜخ ٣ُي ك٢ ػٜي أر٢ رٌَ ك٢ ٜٓخكق، 
َ حٌُظخرش، ػْ رؼي ًُي ٗٔوض ح٥ٕ ٓـٔغ ٜٓلق ًخَٓ، ًخٗض ٓلَهش ك٢ ٌٛٙ،  ٝٓخث

 ٕ ّ ػ٤ِٚ،  -٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ-ٜٓخكق، ػؼٔخ ؿخ٣ش حإلطوخٕ؛ ألٕ ٌٛح ٜٓلق، حألٓش ٓظوٞ
ّ حُٔخػش. ٍ ا٠ُ ه٤خ َ حألؿ٤خ  حُو٤٠ش ٟؤش، ٝآػخٍٙ ػز

ٚ هَإٓ . -ٔ  ال ٣ٌُظذ ٢ٗء اال رؼي حُظلون ٖٓ أٗ

َ ك٢ حُؼَٟش حأله٤َس -ٕ ٚ حٓظو  .ال ٣ٌُظذ ٢ٗء اال رؼي حُؼِْ أٗ
ٖ-. ٚ ٚ ُْ ٣٘ٔن ُلظ  ال ٣ٌُظذ ٢ٗء اال رؼي حُظؤًي أٗ

 ال ٣ٌُظذ ٢ٗء اال رؼي ػَٟٚ ػ٠ِ ؿٔغ ٖٓ حُٜلخرش .-ٗ
٘-. ٖ  اًح حهظِلٞح ٣ٌظذ رِـش ه٣َ

 حُٔلخكظش ػ٠ِ حُٔظٞحطَ.-ٙ
َ رٍٜٞس ٝحكيس .-7 ٚ ٝؿٞٙ حُوَحءحص ٣َٓ  حُِلع ح١ٌُ ال طوظِق ك٤

ٚ ٝؿٞٙ حُوَحءحص، ٣ٝ-8  َ:حُِلع ح١ٌُ طوظِق ك٤ ٣َخ  ٌٖٔ ٍٓٔٚ ك٢ حُو٢ ٓلظٔالً ُٜخ ًِٜخ،٣ٔؼ
ُٞح ٌن رَِ٘زَبٍ كَظَز٤ََّ٘ ِٓ ْْ كَخ ْٕ َؿخَءًُ ُ٘ٞح اِ َٓ َٖ آ ٣ ٌِ َّ َخ حُ  أ٣َُّٜ

)ٖٔ9( 
[(2) 

ٚ ٝؿٞٙ حُوَحءحص، ٝال ٣ٌٖٔ ٍٓٔٚ ك٢ حُو٢ ٓلظٔالً ُٜخ ٣ٌظذ ك٢ -9  حُِلع ح١ٌُ طوظِق ك٤
 ْ ٞ حُٞؿٞٙ، ٝك٢ ٗٔوش أهَٟ رَٓ ٣ٞحكن حُٞؿٚ ح٥هَ، ٗٔوش رَْٓ ٣ٞحكن رؼ

:َ ٣َْؼوُٞدُ   ٓؼ َٝ  ِٚ ُْ ر٤َِ٘ ٤ ِٛ ح ََ ٠َّٛ رَِٜخ اِرْ َٝ َٝ
)ٔٗٓ(

" )ٝأ٠ٛٝ" ك٢ ٗٔوش أهَٟ، رٌٜح حُٜٔ٘ؾ  (ٖ) 
حُيه٤ن ًُظذ حُٜٔلق حُؼؼٔخ٢ٗ ك٢ ؿخ٣ش حإلطوخٕ، ٝح٠ُز٢، ٝحُظل١َ.

 (ٔٗٔ)
 (4)) 

 

 ٗظخثؾ حُزلغ:ٝحُوخطٔش 
ٓؼ٠ حإلٓالّ ىحثٔخ ُظلو٤ن حإلطوخٕ ألؿَ حٍُٞٛٞ ا٠ُ ه٘خػش ٓٔخٍٓش حإلكٔخٕ ك٢ ًَ 

ٖٓ  ٓـخالص حُل٤خس، ٝحإلكٔخٕ ٢ٛ أػ٠ِ ىٍؿخص حإلطوخٕ حُظ٢ ط٘ظؾ ٖٓ طَحًْ ٓ٘ظـخص حُـٞىس
ٚ حُظ٢ ٢ٛ ه٘خػش ٝٓٔئ٤ُٝش كَى٣ش، الٕ حإلطوخٕ  ٙ ح٤ُ٘ش ك٤ ٍ ٍر٢ ًُي رؤٓخٗش حُؼَٔ ٝاهال هال
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ىحثٔخ حُو٘خػش حُل٣ٌَش، ٝطٞكَ ح١َُٝ٘ حُٔ٘لؼِش ُألىحء ح٤ُِْٔ ٝحألىحء حُٔظ٤ِٔ حُز١َ٘ ٣وظ٢٠ 
 ىٕٝ طل٢٣َ، ٝرؼي اطٔخّ ٌٛح حُزلغ طِٞٛض ُِ٘ظخثؾ حُظخ٤ُش:

 ٖٓ ٣َؿغ ٌُظخد هللا ٝٓ٘ش ٗز٤ٚ ٣ـي حُو٤َ ٝحُٔؼخىس. -ٔ

 حُؼَٔ حُٜخُق ػزخىس. -ٕ
 حُـٞىس طيهَ ك٢ حُؼَٔ حُٜخُق. -ٖ

 حُٔٔظَٔ.ؿٞىس حُؼَٔ طؼ٢٘ حُظل٤ٖٔ  -ٗ
  

 ؿٞىس أػ٠ِ طؼ٢٘ طٌِلش أهَ -٘
 حُـٞىس ٓٔئ٤ُٝش ًَ كَى ٓ٘خٍى ك٢ حُؼَٔ  -ٙ

 حَُهخرش حٌُحط٤ش ٓطِذ أٓخ٢ٓ ك٢ حُؼَٔ. -7
 

 :انتىصياث
 حَُؿٞع ا٠ُ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ٝحُٔ٘ش حُ٘ز٣ٞش ح٣َُ٘لش ٤َُِٔ ػ٠ِ ر٤َٜس ك٢ أىحء حُؼَٔ ٝاطوخٗٚ.     

 
طؼ٣ِِ حُو٤ْ حإلٓال٤ٓش، حُٔللِس ػ٠ِ طـ٣ٞي حُؼَٔ، اهالٙ حُؼَٔ هلل ػِ ٝؿَ، حألٓخٗش  -ٔ

 ك٢ أىحء حألػٔخٍ، حُظل٤ٌَ حُ٘خهي، حُظؼخٕٝ ٖٓ أؿَ حُٜخُق حُؼخّ. 
 اك٤خء ٓلّٜٞ حُظؼزي هلل ػِ ٝؿَ رخُؼَٔ حُٜخُق ك٢ ؿ٤ٔغ ٓ٘خك٢ حُل٤خس.ٖ
ٓ٘خم حُؼَٔ ٝحُوخثْ ػ٠ِ حُلذ  طؤ٤ًي ٍَٟٝس طٞك٤َ حُٔ٘خم حُ٘ل٢ٔ ٝحالؿظٔخػ٢ ك٢ٗ

ٖ حُؼخ٤ِٖٓ ٖٓ ؿٜش ٝر٤ٖ حَُإٓخء ٝحَُٔإ٤ٖٓٝ ٖٓ ؿٜش  ٍ ٝحُؼالهش حُيحكجش ر٤ ٝحالكظَحّ حُٔظزخى
 أهَٟ. 

حهظ٤خٍ حُؼخ٤ِٖٓ حألًلخء ك٢ ًخكش ٓـخالص حُؼَٔ ٝكن ٓؼخ٤٣َ ٓليىس طظ٠ٖٔ حهظ٤خٍ حألٗٔذ ٘
 ٝحألِٛق. 

 طؼ٣ِِ ػوخكش حُلٞحٍ حُز٘خء ٝطزخىٍ حَُأ١ ٝحٍُٔ٘ٞس ر٤ٖ حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ ٓـخٍ حُؼَٔ.  -ٙ
َ حُؼَٔ َٗ٘ -7 ٖ ػ٠ِ طط٣ٞ ٖ ألػٔخُْٜ ٝحُل٤ٜ٣َ ٖ ٝحُٔظو٤٘ ِ حُٔٔظَٔ ُِؼخ٤ِٖٓ حُٔـي٣ حُظلل٤

 ػوخكش حُـٞىس ٍٝرطٜخ رخُٔ٘ظٍٞ حإلٓال٢ٓ ػ٠ِ ٓوظِق ٓ٘خك٢ حُل٤خس.
 ُؼَٔ رخٓظَٔحٍ.اىهخٍ ٠ٓخ٤ٖٓ حُـٞىس ٝاطوخٕ ح-8

 حُزلغ ػٖ حٌُٔ٘الص حُٔظؼِوش رخُؼَٔ، ٖٝٓ ػْ ٓؼخُـظٜخ كظ٠ ال ٣ظٌٍَ ٝهٞػٜخ -9
 حالكظَحٝ رؤٕ حألهطخء ُٖ طليع، ٣ٝظْ حُظوط٢٤ ُظـ٘زٜخ.ٓٔ

 حُْٜٔ اٍٟخء هللا هزَ ًَ ٢ٗء ػْ اٍٟخء ؿٜش حُؼَٔ حُٔؼ٤٘ش. -ٔٔ  
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 انًصادر وانًراجع:

 حُوَإٓ ح٣ٌَُْ. -

  ،ٍٝف حُٔؼخ٢ٗ ك٢ طل٤َٔ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ٝحُٔزغ حُٔؼخ٢ٗ، 98٘ٔح٢ُٓٞ٥، ٓلٔٞى )ّ

 ىحٍ اك٤خءحُظَحع حُؼَر٢، ر٤َٝص. ١ٗ

  .اىحٍس حُـٞىس حُ٘خِٓش( ، ِِٓٔش هالٛخص ًظذ 99ٖٔؿخرَ ٢ٌٔ٤ٗٝ، ؿ٣ُٞق ) ّ

، حًَُ٘ش حُؼَر٤ش ُإلػالّ حُؼ٢ِٔ ٗؼخع ٙ، حُؼيىٔحُٔي٣َ ٍٝؿَ حألػٔخٍ، حُٔ٘ش
 س.،حُوخَٛ

  .َىحٍ ّٗ ( حُٜلخف طخؽ حُِـش( ،طلو٤ن: أكٔي ػطخٍ، 99ٓ١ٔحُـ١َٛٞ، آٔخػ٤ ،

 حُؼِْ ُِٔال٤٣ٖ، ر٤َٝص.

 ٛـ 79٘ ٛـ 7ٖٙ حُل٘ز٢ِ ٍؿذ حرٖ حُلخكع  :ْ  .ٕ٘ٔ/ٔؿخٓغ حُؼِّٞ ٝحُلٌ

  .ْح٤ُٜجش ٖأِٓٞد حُٔلخٍٝس ك٢ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ( ،١ ّ، (99٘ٔك٘ل٢، ػزي حُل٤ِ ،

 ح٣َُٜٔش ٌُِظخد، حُوخَٛس.

  .ْحُوٜٚ حُوَآ٢ٗ ك٢ ٓ٘طٞهٚ، ٓلٜٞٓٚ، 97٘١ٔحُوط٤ذ، ػزي ح٣ٌَُ ) ّٕ ،

 ر٤َٝص.

  .ر٤َٝص.ٔ( ٓلخط٤ق حُـ٤ذ( ، ىحٍحٌُظذ حُؼ٤ِٔش، ١ ٕٓٓٓحَُح١ُ، كوَحُي٣ٖ ٓلٔي ، 

  .ٞحَٛحُوخّٓٞ(، طلو٤ن: ػ٢ِ ١َ٤ٗ ّ ( طخؽ حُؼَّٝ ٖٓ ؿ99ٗٔحُِر٤ي١، ٓلٔي

 ى. ١ ، ىحٍحُلٌَ، ر٤َٝص.

  .ىحٍحُلٌَ، ىٓ٘ن.ّٔ ( حُظل٤َٔح٤َُ٘ٔ( ،99ٔ١ٔحُِك٢ِ٤، أ.ى. ٝٛزش ، 

  .ٖٔط٤ٔ٤َحُِط٤ق حُٔ٘خٕ ك٢ هالٛش طل٤َٔحُوَإٓ(، ١، ٕٕٗٔحُٔؼي١، ػزيحَُك )ٙ

 ُٝحٍس حُ٘ئٕٝ حإلٓال٤ٓش ٝحألٝهخف ٝحُيػٞس ٝحإلٍٗخى،ح٣َُخٝ.

  .ٍٓٞس حٌُٜق:  )ٜٓ٘ـ٤خص ك٢ حإلٛالف ٝحُظـ٤٤َ(،8١ٕٓٓٛالف. ِٓطخٕ، ى ،ّٔ 
 ىحٍِٓطخٕ َُِ٘٘،حُوخَٛس.

  .اىحٍس حُـٞىس حُ٘خِٓش ٝٓظطِزخص حُظؤَٛ ٣٥ِٝ، ىحٍؿ٣َذ، 99٘ٔح٢ُِٔٔ، ػ٢ِ( ،ّ

 ) ى.١ ،حُوخَٛس.

  ٍحُٜخُل٢،ػ٢ِ. ى.ص، )ح٠ُٞء ح٤َُ٘ٔػ٠ِ حُظل٤َٔ )ؿٔغ ُظل٤َٔ حرٖ حُو٤ْ ،ٌٓظزش ىح

 ى.١ ،ح٣َُخٝ. حُٔالّ،

  .ٖحُٞحك٢ رخُٞك٤خص، ػ٘خ٣ش: ِْٛ ٝط٣َظَ ٝآهَٕٝ، 9ٕٙٔحُٜلي١، ٛالف حُي٣ ،ّ

 ىحٍكَحِٗٗظخ٣َ٘، ى.١ ،ٗظٞطـخٍص،أُٔخ٤ٗخ.

  .ٓيهَ طؤ٢ِ٤ٛ (، ٓـِش حُز٤خٕ، ػيى  99٘ٔح٣ُٜٞخٕ،أكٔي :َ ّ، ) ىٍحٓش حُٔٔظوز
 ، ُ٘يٕ. 9ٓ٘ش8ٙ

  .ُْ٘خِٓش ك٢ ٟٞء حُٜٔ٘ؾ حإلٓال٢ٓ ّ )ٓزخىة اىحٍس حُـٞىس حٕٙٓٓحُؼـ٢ِٗٞ، ارَح٤ٛ

حُيًظٍٞحٙ ك٢ حإلىحٍس، ٓـِش ؿخٓؼش  (، ٓٔظِش رلغ ػ٢ِٔ ٓويّ حٓظٌٔخالً ُٔظطِزخص
 .ٗىٓ٘ن، ٙ

  .ىحٍ ح٥كخم ّٔ، )حإلػـخُحُو٢ٜٜ ك٢ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ(، ١ٕٙٓٓػط٤ش، ى. ٓؼ٤ي ،
 حُؼَر٤ش، حُوخَٛس.

  .َٛط٣َٞ٘ حُؼوَ حُـي٣ي ّ، (طل٣ََ حُٔؼ٠٘ حُٔي٣ي 98ٗٝٔحرٖ ػخٍٗٞ،ٓلٔي حُطخ

ٍ حُظ٤ٔٗٞش َُِ٘٘، طْٞٗ. َ )،. ١ حُيح َ ٝحُظ٣ٞ٘ َ حٌُظخد حُٔـ٤ي ح٤َُٜ٘ رخُظل٣َ  ٝطل٤ٔ

  .(حإلىحٍس ك٢ ٍٓٞس ٣ٞٓق )، ٍٓخُش ٓخؿٔظ٤َ، ٤ًِش أٍٛٞ 9ٕٓٓه١َٞٓ، ٗخ٣ق ّ

 حُي٣ٖ، حُـخٓؼش حإلٓال٤ٓش، ؿِس.

  .ىحٍحَُ٘ٝم،ر٤َٝص.ّٓٔ ( ك٢ ظالٍ حُوَإٓ، 98ٔ١ٔهطذ، ٤ٓي ، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%AC%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%AC%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%AC%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%AC%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%AC%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%AC%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%AC%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%AC%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%AC%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/736_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/736_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/736_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/795_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/795_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/795_%D9%87%D9%80
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 طل٤َٔحُوَإٓ حُؼظ٤ْ(، طلو٤ن:  ٓخ٢ٓ ٓالٓش، 999١ٔرٖ ًؼ٤َ، آٔخػ٤َ. ح  )ّٕ ،
 ىحٍ ٤١زش َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ، ح٣َُخٝ.

  .( ُٔخٕ حُؼَد، )ى.١، ىحٍ ٛخىٍ، ر٤َٝص.997ٔحرٖ ٓ٘ظٍٞ، ٓلٔي ،ّ 

  .َٕٝٛـ، ( حإلىحٍس حُؼخٓش:  حألْٓ ٝحُٞظخثق( 7ٓٗٔحَُ٘ٔ، ٓؼٞى رٖ ٓلٔي ٝآه
 خٝ.ىحٍحُلَُىم،ح٣َُ-ٗ-،١

  .ٖكيحثن حَُٝف ٝح٣َُلخٕ ك٢ ٍٝحر٢ ػِّٞ حُوَإٓ.ٕٔٓٓح١ٍَُٜ، ٓلٔي حأل٤ٓ،) ّ 

 


