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 نأسلس )  ايتدٛلٝ   ٚأُٖٝل١  َهاْل١  عًل٢  ايهل٤ٛ  تػلًٝ   إىل ايسضاغ١ ٖصٙ تٗسف املًدل

 اـكلللٛم ٚدللل٘ ٚعًللل٢ اإلغللل٬َٞ اإلزاضٟ ايفهلللط يف(  اإلزاضٜللل١ ايعًُٝللل١ عٓاقلللط

ٌ .  ايٓبٜٛل١  ٚايػ١ٓ ايهطِٜ ايكطإٓ ٔ  ٜعٜلس  َلا  فكبل ّ  دلا٤  قطْلا  عؿلط  أضبعل١  عل  اإلغل٬

 طٌٜٛ أٚ(  ايتهتٝهٞ)  ا٭َس قكرل ٛا٤غ ايتدٛٝ  أقٍٛ ع٢ً َٚ٪نسا َؿت٬ُ

 يللسْٝاٙ ٜعُللٌ إٔ املػللًِ ٚعًلل٢.  اؿٝللا٠ َٓللاسٞ نافلل١ يف(  ا٫غللذلاتٝذٞ)  ا٭َللس

 ا٭غلاؽ  ايتدٛلٝ   ٜعتلدل .  غسا ميٛت نأْ٘ ٯخطت٘ ٜعٌُ ٚإٔ أبسا ٜعٝـ نأْ٘

 ؾل٤ٞ  ٜٛدلس  ٫ ايتدٛٝ  فبسٕٚ ، ا٭خط٣ اإلزاض٠ عٓاقط باقٞ عًٝ٘ ٜعتُس ايصٟ

 ٚايتشًًٝلللللللٞ ايٛقلللللللفٞ امللللللللٓٗر اغلللللللتدساّ مت.  َٚطاقبتللللللل٘ ٛدٝللللللل٘ٚت يتٓعُٝللللللل٘

ٔ  ايٓلٛ   هللصا  املٓاغلب١  يهْٛٗلا  ٚا٫غتٓباطٞ ٌ .  ايسضاغل١  َل  ايل   ا٫غلتٓتادات  متجل

 ايفهللط يف ايتدٛللٝ  أُٖٝلل١ انتؿللاف مللٛ ا٭َللاّ إىل خٛلل٠ٛ إيٝٗللا ايتٛقللٌ مت

 . اضٚا٫ظزٖ ٚايػٝاز٠ ايطقٞ أغباب ٚبًٛغ تٛبٝك٘ أدٌ َٔ اإلغ٬َٞ اإلزاضٟ

 

 ؾعت َكٛف٢ ْبٌٝ. ز

 – ملفتٛس١ا ايكسؽ داَع١ يف املػاعس ا٭عُاٍ إزاض٠ أغتاش

 فًػٛني
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 َكس١َ :

ٜعتدل ايتدٛٝ  أسس ايعٓاقط ايط٥ٝػ١ يإلزاض٠ ، فهُا ٖٛ َتعاضف عًٝ٘ تتهٕٛ عٓاقط اإلزاض٠ َٔ ايتدٛٝ  ٚايتٓعِٝ 

ٚايتٛدٝ٘ ٚايطقاب١ سٝح ٜعس ايتدٛٝ  ايكاعس٠ ايعطٜه١ اي  ٜطتهع عًٝٗا باقٞ عٓاقط ) ٚظا٥ف ( اإلزاض٠ . ٜٚتفط  َٔ 

اؾساٍٚ ايع١َٝٓ  -6اإلدطا٤ات ،  -5ايدلاَر ،  -4ايػٝاغات ،  -3ا٭ٖساف ،  -2ايتٓب٪ ،  -1َا ًٜٞ :  ايتدٛٝ 

 املٛاظْات .  -7، 

عًُٝا بسٕٚ ايتدٛٝ  ٫ ميهٔ اؿسٜح عٔ أٟ ْؿاط يتٓعُٝ٘ أٚ يتٛدٝٗ٘ أٚ يطقابت٘ ، ٚايتدٛٝ  ٖٛ ْؿاط شٖين 

تٛقعات٘ ٚاؽاش ايذلتٝبات ٚايتسابرل اي٬ظ١َ ملٛاد١ٗ ٖصٙ ايتٛقعات عكًٞ ٜعتُس ع٢ً اؿكا٥ل ٜٚسٚض سٍٛ املػتكبٌ ٚ

 بايٛطٜك١ امل١ُ٥٬ ٚغعٝا يتشكٝل أٖساف قسز٠ مت ٚنعٗا َػبكا يف إطاض اإلَهاْٝات ٚاملٛاضز املتاس١ . 

يٝ٘ َٔ ٖٚٛ َٓاقض متاَا يًعؿٛا١ٝ٥ ٚا٫ضػاي١ٝ ٚحيع٢ ايتدٛٝ  يف عكطْا بأ١ُٖٝ ٚعٓا١ٜ فا٥ك١ بػبب َا ٜ٪زٟ إ

اغتغ٬ٍ أَجٌ يًُٛاضز ، فُا نإ يًسٍٚ املتكس١َ عًُٝا ٚتكٓٝا ٚاقتكازٜا إٔ تكٌ إىل َا ٚقًت إيٝ٘ إ٫ بفهٌ إتباعٗا 

 ٚتٛبٝكٗا ي٘، ٖصا ايٓذاح ايصٟ بٗط أْعاض زٍٚ ٚؾعٛب أخط٣ يتشصٚ سصٚ تًو ايسٍٚ . 

 أ١ُٖٝ ايتدٛٝ :

  ٚشات أٖساف قسز٠ ٖٛ يف سكٝك١ ا٭َط إٖساض يًذٗس ٫ ؾو إٔ غرل ايعٌُ زٕٚ خ١ٛ َػبك١ ٚانش١ املعامل

 ٚايٛقت ٚاملاٍ .

  ٌٜهتػب ايتدٛٝ  أُٖٝت٘ َٔ نْٛ٘ ْؿاط ٜسٚض سٍٛ تٛقعات املػتكبٌ يفذل٠ ظ١َٝٓ قسز٠ ، ٚاملػتكب

بٛبٝع١ اؿاٍ فٍٗٛ ، يصا فإ ايتشٛط ٚاؽاش ايتسابرل ٚايذلتٝبات اي٬ظ١َ ملٛاد١ٗ ٖصٙ ايتٛقعات َٔ ؾأْ٘ 

 فض ع٢ً ا٭قٌ ْػب١ اـٛأ ٚايػًبٝات بسضد١ ًَُٛغ١ ، ٜٚػاعس ع٢ً ؼكٝل ا٭ٖساف ادحمسز٠ َػبكاإٔ خي

 َطاعا٠ َا ًٜٞ :ايتدٛٝ   حيتاز

قٌ ايسضاغ١ متٗٝسا ٫ختٝاض ايبسٌٜ ا٭فهٌ نكطاض ي٘ ملٛنٛ  با تٛفرل مجٝع ايبٝاْات اي٬ظ١َ ٚشات ايك١ً 

ٚضغِ اـ١ٛ املٓاغب١ يف ن٤ٛ شيو .

 بعس ايتأنس َٔ قشتٗا . َٚٔ اؾ١ٗ املدتك١ كا٤ املعًَٛات َٔ املكازض املٛثٛق١اغت -2

 ٚقٍٛ املعًَٛات يًذ١ٗ اي  طًبتٗا يف ايٛقت املٓاغب . -3
 تتُجٌ َؿه١ً ايبشح يف ايػ٪اٍ ايط٥ٝؼ ايتايٞ : َؿه١ً ايبشح : 
 -يػ١ٓ ايٓب١ٜٛ ع٢ً ٚد٘ اـكٛمايكطإٓ ايهطِٜ ٚا -ٖٞ َها١ْ ايتدٛٝ  ٚأُٖٝت٘ يف ايفهط اإلزاضٟ اإلغ٬َٞ َا

 ٖٞ فا٫ت تٛبٝك٘ ؟ َٚا

 ٜٚتفط  َٔ ٖصا ايػ٪اٍ ا٭غ١ً٦ ايتاي١ٝ:

  َا َس٣ ٖصٙ ا٭١ُٖٝ ؟

 َا ٖٞ بعض ايُٓاشز ع٢ً ايتدٛٝ  يف ايكطإٓ ايهطِٜ ٚايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ ؟
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  ٌٖ حيتاز اإلْػإ إىل تٛبٝك٘ يف كتًف أعُاي٘ ؟

ٌٖ ايتدٛٝ  َأَٛض ب٘ ؟

 : أٖساف ايبشح

تٗسف ٖصٙ ايسضاغ١ إىل تبٝإ َها١ْ ايتدٛٝ  يف ايفهط اإلزاضٟ اإلغ٬َٞ 

املٓاغبتني قبٌ  نُا تٗسف ٖصٙ ايسضاغ١ إىل ايتعطٜف بإٔ اإلغ٬ّ نإ غباقا إل٤٬ٜ ايتدٛٝ   املها١ْ ٚا٭١ُٖٝ -2

 إٔ ٜعطف يف ايفهط اإلزاضٟ ايٛنعٞ.

 ٚايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ ايٛاٖط٠ ايتعطف ع٢ً بعض مناشز ايتدٛٝ  َٔ ٚاقع ايكطإٓ ايهطِٜ -3

 بٝإ إٔ ايتدٛٝ  َأَٛض ب٘ إللاظ ا٭عُاٍ يف اؿٝا٠ ) عبازات َٚعٝؿ١ ٚػاض٠......إخل( -4

 ٚا٭غباب تهُٔ أ١ُٖٝ ٖصٙ ايسضاغ١ يف أْٗا قاٚي١ يتصنرل املػًُني بهطٚض٠ ا٭خص بايتدٛٝ  أ١ُٖٝ ايبشح :

 -ع٢ً غبٌٝ املجاٍ -املها١ْ املٓاغب١ بني ا٭َِ، فًسِٜٗ  يف كتًف أعُاهلِ نٞ ٜتػ٢ٓ هلِ إٔ ٜتب٩ٛٚا ُاٚتٛبٝكٗ

َٔ ايجطٚات ايٛبٝع١ٝ َا ميهِٓٗ َٔ بًٛغ ايطفع١ ٚايطقٞ إٕ ِٖ أسػٓٛا اغتجُاض ٖصٙ ايجطٚات ٚٚفل خٛ  َعس٠ 

 َٚسضٚغ١ بعٓا١ٜ

ا َٓاغب١ هلصا ايٓٛ  يهْٛٗ ٛقفٞ ٚايتشًًٝٞ ٚا٫غتٓباطٞ غٝعتُس ايباسح بؿهٌ ض٥ٝؼ ع٢ً املٓٗر اي َٓٗذ١ٝ ايبشح :

 ؾُع املعًَٛات . تإايط٥ٝػ تإا٭زا ُاٖٚايتشًٌٝ ايكطا٠٤  َٔ ايسضاغ١  ٚغتهٕٛ

 زضاغات غابك١ :

أ.ز. قُس عًٞ ععب : ) ا٭خص با٭غباب نك١ُٝ إغ١َٝ٬ يف ايكطإٓ ايهطِٜ ٚتٛبٝكاتٗا ايذلب١ٜٛ( ، ف١ً - 1

 . 2010، أبطٌٜ  67ن١ًٝ ايذلب١ٝ بايعقاظٜل ، ايعسز 

 ؼسثت ايسضاغ١ عٔ اؾاْب ايذلبٟٛ فُٝا ٜتعًل با٭خص با٭غباب .

زضاغ١ ز. فٝكٌ بٔ أمحس بٔ عابس ؾعٝيب : ) ايتدٛٝ  اإلزاضٟ اإلغ٬َٞ يف ايعٗس ايٓبٟٛ املسْٞ ( ، ف١ً  -2

 ّ ( .2001ٖل / 1422، )  97- 59، م م 1،    10داَع١ املًو عبس ايععٜع : ا٫قتكاز ٚاإلزاض٠ ، ّ 

يف ايعٗس ايٓبٟٛ املسْٞ ٚمل تطنع  –زٕٚ غرلٙ َٔ ا٭ْٛا  ا٭خط٣  –ٖصٙ ايسضاغ١ عٔ ايتدٛٝ  اإلزاضٟ ؼسثت 

 ٚاغتٓباط اٯٜات ايساي١ ع٢ً ايتدٛٝ  مبذا٫ت٘ املتعسز٠ يف ايكطإٓ ايهطِٜ . ع٢ً ايتعطف

٠ ٜٛغف ( ، ف١ً زضاغ١ ز. ق٬ح ايسٜٔ قُس قاغِ ايٓعُٝٞ : ) غٝاغ١ ايتدٛٝ  ا٫غذلاتٝذٞ يف ن٤ٛ غٛض -3

 ّ.2013،  388 – 355( ، م م  31/1اؾاَع١ ايعطاق١ٝ ، ايعسز ) 

ضنعت ٖصٙ ايسضاغ١ ع٢ً منٛشز ايتدٛٝ  ايٛاضز يف غٛض٠ ٜٛغف زٕٚ مناشز أخط٣ يًتدٛٝ  ٚضزت يف غٛض أخط٣ 

 َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ . 

ّ . ع٢ً َٛقع  1/8/2004زضاغ١ ز. ٜٛغف ايكطناٟٚ : ) ايتدٛٝ  يًُػتكبٌ ٚاإلميإ بايغٝب ( ،  -4

www.onislam.net 

ضنعت ايسضاغ١ ع٢ً ايتدٛٝ  يف َٛاقف َع١ٓٝ َٔ ايػرل٠ ايٓب١ٜٛ زٕٚ ايذلنٝع ع٢ً مناشز َٔ ايتدٛٝ  يف 

 ايكطإٓ ايهطِٜ . 
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  www.alhiwar.netزضاغ١ ز. عجُإ قسضٟ َهاْػٞ : ) ايتدٛٝ  ٚاؽاش ا٭غباب ( ع٢ً َٛقع  -5

تدٛٝ  يف ايكطإٓ ايهطِٜ زٕٚ ايتٛطم إىل قٛض ايتدٛٝ  يف ايػرل٠ ايٓب١ٜٛ تٛطقت ايسضاغ١ إىل قٛض َٔ اي

 املٛٗط٠ . 

املٛنٛ  َٔ ايعا١ٜٚ ايذلب١ٜٛ فك  ، ٚبعهٗا ضنعت ع٢ً بعض ٖصٙ ايسضاغات تٓاٚيتتعكٝب ع٢ً ايسضاغات ايػابك١ :

يف ايكطإٓ ايهطِٜ ، ٚايبعض  تٓاٍٚ قٛض َٔ ايتدٛٝ  يف ايػرل٠ ايٓب١ٜٛ فك  زٕٚ ايذلنٝع ع٢ً قٛض َٔ ايتدٛٝ 

 اٯخط ضنعت ع٢ً قٛض َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚمل تتٛطم إىل قٛض َٔ ايػرل٠ ايٓب١ٜٛ . 

ؽتًف ايسضاغ١ اؿاي١ٝ عٔ ٖصٙ ايساضغات يف أْٗا ػُع بني اؾاْبني ايط٥ٝػني ، أٟ أْٗا تتٓاٍٚ مناشدا َٔ ايتدٛٝ  

١ املٛٗط٠ ٚتٛضز أْٛا  ايتدٛٝ  ا٭غاغ١ٝ ٖٚٞ ايتدٛٝ  اإلزاضٟ ، يف ايكطإٓ ايهطِٜ ٚنصيو مناشدا َٔ ايػرل٠ ايٓبٜٛ

 ٚا٫قتكازٟ ، ٚا٫دتُاعٞ ، ٚايسعٟٛ ، ٚاؿطبٞ ، ٚايػٝاغٞ . 

 املبشح ا٭ٍٚ : َفاِٖٝ ْعط١ٜ

املع٢ٓ ايًغٟٛ يًتدٛٝ املًٛب ا٭ٍٚ :  

  بايكًِ : نتب; ٚايتدٛٝ  : ايتػٛرل; ٚضز يف يػإ ايعطب ٫بٔ َٓعٛض : اـ : ايٛطٜك١ املػت١ًٝٛ يف ا٭ضض ... ٚخ

١٤ٛ ل بايهِ ل: ؾب٘ ايكك١ ٚا٭َط ...  ـٝ ١٤ٛ ل بهػط اـا٤ ل: ا٭ضض ٚايساض خيٛٗا ايطدٌ ... حيتذعٖا ٜٚب٢ٓ فٝٗا; ٚا ـٔ ٚا

ََأت  َٗا ُسُط َٕ ٔفٝ ُُٛ َُٜععِّ  ١ٟ٤ٛ ْٔٞ ُخ َِٜػٜأٝيٛ ٙٔ ٜيا  َٝٔس َْٞفٔػٞ ٔب َٚاي٤ٔصٟ  َٖا" ٚف٢ سسٜجٗا ٚف٢ سسٜح اؿسٜب١ٝ :"  ٜٖا ِِ إ٢ ُٗ ُِٝت ٜٛ ٘ٔ إ٢ي٤ا ٜأِع ٤ً اي

ٚانشٟا يف اهلس٣ ٚا٫غتكا١َ... ٚف٢ ضأغ٘ خ١ٛ : أٟ أَط َا  اَطأأٜهٟا : " إْ٘ قس عطض عًٝهِ خ١ٛ ضؾس فاقبًٖٛا " أٟ 

 .( 1) ... ٚقٛهلِ : خ١ٛ ْا١ٝ٥ أٟ َككس بعٝس

   ٚاسس اـٛٛط ٚخ  بايكًِ نتب ، كٛ  : فٝ٘ ٚٚضز يف كتاض ايكشاح  دصض ن١ًُ ؽٛٝ  : " ر ط ط " : اـ

خٛٛط . ٚاـ١ٛ بايهػط : ا٭ضض اي  خيٛٗا ايطدٌ يٓفػ٘ ٖٚٛ إٔ ٜعِِّ عًٝٗا ع١َ٬ باـ  يٝعًِ أْ٘ قس اختاضٖا 

 .( 2) يٝبٓٝٗا زاضٟا ... ٚاـ١ٛ بايهِ ا٭َط ٚايكك١

          فُٔ َعاْٞ ايتدٛٝ  إشٕ:

 .ضغِ خٛٛط .1

 .ا٭ضض تسٍ ع٢ً سٝاظتٗاضغِ ع١َ٬ ع٢ً  .2

 .يهتاب١ا  .3

أٚ ا٭َط املككس . ايكك١ 

 ايتدٛٝ  اق٬ٛسٟاملًٛب ايجاْٞ: ا

ٜٛضز ايسنتٛض مجٌٝ تٛفٝل عسزا َٔ ايتعاضٜف فٝكٍٛ إٔ ٖٓاى َٔ ٜعطف ايتدٛٝ  بأْ٘ ) ايتكطٜط غًفا مبا جيب عًُ٘ 

ٜتهُٔ ا٫ختٝاض بني ايبسا٥ٌ َٔ ا٭ٖساف ٚنٝف، َٚت٢، َٚٔ ايصٟ ٜكّٛ ب٘ ( َٚٔ ايهتاب َٔ ٜط٣ إٔ ايتدٛٝ  ) 

( أَا ٖٓطٟ فاٍٜٛ فٝكٍٛ : ) إٕ ايتدٛٝ  يف ايٛاقع ٜؿٌُ  يبًٛغٗاٚايػٝاغات ٚاإلدطا٤ات ٚايكٛاعس َع ؼسٜس ايٛغا٥ٌ 

ايتٓب٪ مبا غٝهٕٛ عًٝ٘ يف املػتكبٌ َع ا٫غتعساز هلصا املػتكبٌ ( ٜٚكسّ دٛضز ترلٟ ايتعطٜف ايطزلٞ اٯتٞ ) 
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ٖٛ ا٫ختٝاض املطتب  باؿكا٥ل ٚٚنع ٚاغتدساّ ايفطٚض املتعًك١ باملػتكبٌ عٓس تكٛض ٚتهٜٛٔ ا٭ْؿ١ٛ ايتدٛٝ  

    (.3) املكذلس١ اي  ٜعتكس بهطٚضتٗا يتشكٝل ايٓتا٥ر املٓؿٛز٠

 ففٞ ػًُني عطفٛٙ ٚطبكٛٙ َٓص ًَٛع اإلغ٬ّ ،بٌ إٕ امل إٕ ايتدٛٝ  يٝؼ عًُا سسٜجا نُا ٜطاٙ نجرل َٔ املفهطٜٔ

ٞٗ َق٢٤ً ف ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٜتهض يٓا شيو سسٜح ٖٓٔب ٍَ: )) َخ ٤ اي ُ٘ ٜقا ِٓ ُ٘ َع ٤ً َٞ اي ََِػُعٕٛز َضٔن  ٢ٔ ٘ٔ ِب ٤ً ِٔ َعِبٔس اي َع

ٟٛا ٔقَغاّضا ٜٛ ََٚخ ٤ ُخ  ،ُ٘ ِٓ َٔ ََٛغٔ  َخاض٢ّدا  ٦ٛا ٔفٞ اٞي ََٚخ ٤ َخ ََُطٖبّعا،  ٦ٛا  َِ َخ ٤ً ََٚغ  ٔ٘ ِٝ ًٜ ُ٘ َع ٤ً ِٔ  اي َٔ ََٛغٔ   ََٖصا اي٤ٔصٟ ٔفٞ اٞي إ٢ٜي٢ 

ََٖصا  َٚ  ،ٔ٘ ِٚ ٜقِس ٜأَساٜط ٔب ٘ٔ، ٜأ َُٔشٝ ٠ ٔب  ُ٘ ًٝ ََٖصا ٜأَد َٚ  ،ُٕ َِْػا ََٖصا اٞيإ٢  :ٍَ َٜٚقا ََٛغٔ ،  ٘ٔ اي٤ٔصٟ ٔفٞ اٞي ْٔٔب ٙٔ َدا َٖٔص َٚ  ،ُ٘ ًٝ ََ َٛ َخاض٢ْز ٜأ ُٖ اي٤ٔصٟ 

ُٙ ٜٜٛأ ِٕ ٜأِخ ٜٛٝ  ايٚكَغاُض اٞيٜأِعَطاُض، ٜفإ٢ ُ٘ اٞيُد ََٗؿ َْ ََٖصا   ُٙ ٜٜٛأ ِٕ ٜأِخ َٚإ٢ ََٖصا،   ُ٘ ََٗؿ َْ  ( .4ٖصا ((  ) ََٖصا 

 ٚظٗطت أفهاض "ا٫ٖتُاّ بايسضاغ١ ٚايتشًٌٝ ٚايبشح عكطْا اؿانط أخص َهاْ٘ اؿكٝكٞ َْٔط٣ إٔ ايتدٛٝ  قٞ  

( 5) 1910ّعاّ َٔ ايعامل ايٓطٚجيٞ نطٜػتٝإ ثْٓٛٗٝسض يف عج٘ -خاق١ ايتدٛٝ  ا٫قتكازٟ  -ايتدٛٝ  

ايسٍٚ ادحماضب١  ايتدٛٝ  بعس اؿطب ايعامل١ٝ َٚا أسسثت َٔ خطاب ٚزَاض يًُسٕ ٚاْٗٝاض اقتكازٜات َععِ ٚظازت أ١ُٖٝ

إىل ايٝابإ َٚٔ ٖٓا اظزازت أ١ُٖٝ ايتدٛٝ   ٚناْت زٍٚ أٚضٚبا ايغطب١ٝ َٔ أِٖ ايسٍٚ اي  تعطنت يًسَاض باإلناف١

اؿطب قاَت نجرل َٔ ايسٍٚ با٫ػاٙ إىل ا٭خص  َٚٔ بعس ْٗا١ٜ.ضٚغ١َس يًٓٗٛض َٔ دسٜس بٛطم دسٜس٠ ٚخٛٛات

زٍٚ ايعامل تكطٜبا تًذأ إىل ايتدٛٝ   ٜٚط٣ اٯٕ َععِ .ٚإعاز٠ عُطاْٗا بايتدٛٝ  يٝهٕٛ أغاؽ بٓا٤ اقتكازٖا

أغاؽ   تعًُٝٞ ٖٛاجملا٫ت ٚخاق١ ايتع١ًُٝٝ َٓٗا إمياْا بإٔ اجملاٍ اي ٫ظ١َ يًت١ُٝٓ ٚايتٜٛٛط يف مجٝع نإغذلاتٝذ١ٝ

ايعًِ ٚنبض  ايهدل٣، ٚيًهطٚض٠ املتعاٜس٠ يف ْؿط  املٝعا١ْٝ ًَٚٓٛل باقٞ اجملا٫ت يصا خككت َععِ ايسٍٚ يًتعًِٝ

ايتدٛٝ  بايتكسّ يٮَاّ ، مما  َٚٔ ٖٓا بسأ عًِ  (6)اؾٌٗ. ٚاعتدل ايتدٛٝ  ايكاعس٠ ا٭غاغ١ٝ يف مجٝع ايسٍٚ. 

 ايتدٛٝ  عًُا َتفطعا ٫ ٜكتكط ع٢ً ْٛ  ٚاسس َٔ أْٛا  اغتُطاض ٚأقبضدعٌ املٗتُني فٝ٘ ٜتهاعف عسزِٖ ب

ع٢ً ايسٍٚ املتكس١َ ٚيهٔ أخصت ب٘ ايسٍٚ ايٓا١َٝ اي  تعاْٞ َٔ ايفكط ايؿسٜس،  ايتدٛٝ  ، ٚايتدٛٝ  مل ٜكتكط

َٔ خ٬ٍ يػهاْٗا ٚ ضأت تًو ايسٍٚ إٔ ايتدٛٝ  عاٌَ َػاعس يف تكسَٗا ٚتٛفرل ايطخا٤ ٚاملعٝؿ١ اؾٝس٠ سٝح

باغتدساّ ايتدٛٝ  ع٢ً ايطغِ َٔ اخت٬ف ؾاغع بٝٓٗا  اغتغ٬ٍ َٛاضزٖا ٚإَهاْٝاتٗا املتاس١  ٚا٫غتدساّ ا٭َجٌ هلا

 ايتدٛٝ  ٖٛ ايٛطٜل ايٛسٝس يًٓٗٛض بايسٍٚ ايٓا١َٝ اي  فٝٗا ق١ً باملٛاضز مبدتًف ٚبني ايسٍٚ املتكس١َ إ٫ إٔ

 ا١َٝ أخصت بايتدٛٝ  ايتُٟٓٛ سػب إَهاْاتٗاايسٍٚ ايٓ ٬ٜٚسغ إٔ نجرلا َٔ، أْٛاعٗا

 املًٛب ايجايح : َفّٗٛ ايتدٛٝ  يف اإلغ٬ّ

مل ميٓلع اإلغل٬ّ َلٔ عًللِ ايتدٛلٝ  يًُػلتكبٌ ، ٚإٔ ٜػتؿلطف املػللًِ َػلتكبً٘ بعلني ايفلاسل اـللبرل ، مبلا يسٜل٘ َللٔ            

٫ ميهلٔ يإلْػلإ اإلساطلل١ بل٘ أٚ َعطفلل١    َعٛٝلات ، ٖٚلصا ٫ ٜتٓللاف٢ َلع علسّ ايعًللِ بايغٝلب ، فلإٕ ايغٝللب املًٛلل ٖلٛ ايللصٟ         

ؾ٤ٞ َٓ٘، ٚإمنا ايعًِ ايٓػيب املبين ع٢ً املعٛٝات ايع١ًُٝ، ٚاإلغ٬ّ قلا٥ِ عًل٢ ايتدٛلٝ  يًُػلتكبٌ ٚضفلض ايعؿلٛا١ٝ٥       
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يف ايللتفهرل ٚايتدٛللٝ ، ٚيعللٌ سٝللا٠ ايطغللٍٛ قلل٢ً اهلل عًٝلل٘ ٚغللًِ يف اهلذللط٠ ٚاـٛلل١ املٛنللٛع١ هلللا ، َٚتابعلل١ ا٭سللساخ  

آْصاى ايسا٥ط٠ بني ايكٛتني ايععُٝني ايفطؽ ٚايطّٚ ، ٚإضغاٍ ايطغا٥ٌ يًًُٛى ٚايط٩غا٤ يٝسٍ ز٫ي١ ٚانلش١ عًل٢    ايعامل١ٝ

 اغتؿطاف ايطغٍٛ يًُػتكبٌ، ٚايتدٛٝ  املٓعِ هلصا ايسٜٔ، َع ايتٛنٌ اؿل ع٢ً اهلل تعاىل. 

اغتٓباط شيو مما دا٤ يف ايكطإٓ ايهلطِٜ  اإلغ٬ّ، سٝح ميهٔ  إٕ اإلغ٬ّ مل ٜغفٌ ايتدٛٝ  مبدتًف أْٛاع٘ َٓص ْؿأ٠

اـًفلا٤   ٚضز عٔ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ َٔ أسازٜلح ،ٚنلصيو َلا ْكلٌ إيٝٓلا َلٔ غلرل        يف قهِ اٯٜات ٚفُٝا

ضأٜٟا ٚع٬ُ فل٬ بلس إٔ ٜكلّٛ عًل٢ اؿكلا٥ل ايل  ٜٓبغلٞ         ٚملا نإ ايتدٛٝ .ايطاؾسٜٔ َٚا فعً٘ ايػًف ايكاحل َٔ أعُاٍ

 ايكللطإٓ عللٔ ا٫عتُللاز عًلل٢ ايعللٔ ٭ْلل٘ قللس حيللسخ َٓلل٘ أَللٛض عهػلل١ٝ ٚيٝػللت يف قللاحل      قلل١ ٚعُللل فكللس ْٗلل٢ تككللٝٗا بس

أٖسافِٗ َجًُا دا٤ يف غٛض٠  ٚقس أٚنض إٔ ايصٜٔ ٫ ٜعتُسٕٚ ع٢ً اؿكا٥ل ٜٚػتٓسٕٚ إىل ايعٔ ٜهًٕٛ عٔ -املػًُني

ِِ إ٢ي٤ا ٜظ ﴿:ْٜٛؼ عًٝ٘ ايػ٬ّ قاٍ تعاىل ُٖ َٜٖتٔبُع ٜأٞنَجُط ََا  َٚ     َٕ ًٝلٛ َٜٞفَع َُلا  ِْ ٔب ًٔلٝ َ٘ َع ٤ًل ٕٖ اي ٦ِّٝا إ٢ َٔ اٞيَشٚل َؾل َٔ  ٞٔٓ ُِٜغ ٖٔ ٜيا  ٕٖ ايع٤ ط   ﴾ ٓ٘ا إ٢

اختٝلاضا ملٛقلع    ق٬ًٝ يف ٖذط٠ ايين ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ َٔ َه١ إىل املسٜٓل١ فٓذلس أْٗلا ناْلت     ٚيٓا إٔ ْتُعٔص  36ْٜٛؼ: 

١َٝ٬ ايٛيٝلس٠ ؼكٝكلا يًٗلسف ا٭زلل٢ ٖٚلٛ ْؿلط ايلسٜٔ يف بكلا          عٌُ دسٜس ٜكتهٞ ٚنع خ١ٛ تػرل عًٝٗا ايسٚيل١ اإلغل  

تكِ اعتباطا ٚع٢ً غرل ٖس٣ بٌ ع٢ً أغاؽ  ا٭ضض ، ٫ٚ ؾو إٔ ايسٚي١ اإلغ١َٝ٬ يف عٗس ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ مل

٬ختكاقلات  فٝٗلا تٛظٜلع ي   اإلغ٬َٞ ٚتكّٛ غٝاغتٗا ع٢ً اؿلل ٚايعلسٍ،   خ١ٛ غ١ًُٝ يف ْؿط ايٛعٞ ايسٜين ْٚؿط ايسٜٔ

ِ     ، يف عسز َٔ ايػًٛات، نكٝاز٠ اؾٝٛف ٚتفٜٛض بعض ايكشاب١  ٚإَا١َ ايٓاؽ يف غٝب١ ايطغلٍٛ قل٢ً اهلل عًٝل٘ ٚغلً

ع٢ً تكسّ اإلغ٬ّ يف فاٍ ايتدٛٝ  غٛا٤ طٌٜٛ ا٭َس أٚ قكرل ا٭َس  ٖٚٓاى ز٥٫ٌ نجرل٠.ٚدبا١ٜ املاٍ إىل غرل شيو

  عٓ٘: " اعٌُ يسْٝاى نأْو تعٝـ أبسا)طٌٜٛ ا٭َس( ٚاعٌُ ٭خطتوعًٞ بٔ أبٞ طايب ضنٞ اهلل َٚٔ شيو َج٬ قٍٛ

            ٌ ايعًٝلللا يف   نأْلللو متلللٛت غسا)قكلللرل ا٭َلللس(  " بٗلللصا حيلللض عًللل٢ ا٫غلللتعساز يًُػلللتكبٌ ايبعٝلللس َلللع َطاعلللا٠ املجللل

 ايػٛاز بايعطام يف عٗس عُط بٔ اـٛاب ٚنلع عُلط ضنلٞ اهلل عٓل٘ خٛل١ يتعُرلٖلا ٚتٛغلٝع        ٚسني فتشت أضض.ايتٛبٝل

إٔ ٜكلٝؼ ا٭ضض   َاغلشا ٚناْلت َُٗل١ املاغلض     قعتٗلا َٚلٔ نلُٔ َلا علني يف املٓاقلب ايط٥ٝػل١ٝ بٗلا عجُلإ بلٔ سٓٝلف           ض

فهلإ عًُل٘ ا٭غاغلٞ     فلا٫ت ايتٛغلع ٚايلتعُرل،    ٜٚكػُٗا ٚفكا ٭ْٛا  ايعض  فٝٗا ست٢ ٜهب  خطادٗا ٚميهلٔ ايٓعلط يف  

 .ايتٌُٜٛ ٚخ١ٛ ايتعُرل إَساز ايسٚي١ باؿكا٥ل اي  تبين خ١ٛ

كتًف َطاسًٗا بتدٛٝ  املٛاضز املاي١ٝ ايل  تهفل٢ يًٓٗلٛض     ملا نإ املاٍ عكب اؿٝا٠ فكس عٓٝت ايسٚي١ اإلغ١َٝ٬ يف

ُ  ا٫دتُلاعٞ ٚا٫قتكلازٟ،    تًلو امللٛاضز إىل أْلٛا  َٓٗلا اـلطاز، ٚايفل٤ٞ، ٚاؾعٜل١، ٚايعؿلط، ٚا٭ْفلاٍ، ٚايكلسق١،           تفكػل

تكلسٜط َلا غلٛف ؼكلً٘      مجعٗلا ٚاغلتدساَٗا، سٝلح ميهلٔ عًل٢ أغاغلٗا      ٚيكس نإ سكط ٖصٙ املٛاضز َكسَل١ يتدٛلٝ    

         ٌ  ( 7)نللٌ َللٛضز يف ْاسٝلل١ إْفللام قللسز٠.     إلْفللام  ايسٚيلل١ َللٔ أَللٛاٍ، ثللِ إٕ تكػللُٝٗا بٗللصا ايؿللهٌ نللإ ٜٗٝلل٧ ايػللبٝ
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 املبشح ايجاْٞ 

 ايع٬ق١ بني ايتدٛٝ  يًُػتكبٌ ٚا٭خص با٭غباب َٔ د١ٗ ٚبني ايسٜٔ َٔ د١ٗ أخط٣

 ا٭ٍٚ : ايتدٛٝ  ٚا٫غتؿطاف املًٛب

٢ُٖ : )عًّٛ املػتكبٌ( ٖٚٞ اي  تػتؿطف آفام املػتكبٌ يف ن٤ٛ إَهاْات اؿانط  َٔ فطٚض ايهفا١ٜ ايّٝٛ َا ٜػ

ايعاٖط٠ ٚاملدب٠٤ٛ، ٚامله١ْٛٓ يف طاقات ا٭١َ ٚع٬قاتٗا مبا سٛهلا َٚٔ سٛهلا، َٚا تٓب٧ عٓ٘ ايسضاغات ايع١ًُٝ، اي  

صا ا٭غاؽ ا ٜتٛقع، ع٢ً غبٌٝ ايعٔ، ٫ ايكٛع ٚايٝكني، ٖٚصا ٜهفٞ يًتدٛٝ  يًُػتكبٌ ع٢ً ٖتعٛٞ تطدٝشات مل

َّا بعس ّٜٛ، ٚؽسَٗا ايعًُٞ املكسٚض عًٝ٘.،  ٫ٚ جيٛظ يًُػًُني إٔ ٜعٝؿٛا مبععٍ عٔ ٖصٙ ايعًّٛ اي  تتكسّ ٚتتٛٛض ٜٛ

 ( 8عكٍٛ نبرل٠، َٚ٪غػات ند١ُ يف أما٤ ايعامل.  )

بللاض شيللو َلٔ بللاب )ايتٓبلل٪ بايغٝلب( ايللصٟ ٫ ٜعًُلل٘ إ٫ اهلل; ٭ٕ ٖلصا يف ايغٝللب املًٛللل، أَلا ايغٝللٛب ايٓػللب١ٝ      ٫ٚ ٜٓبغلٞ اعت 

اي  دعٌ اهلل يًبؿط غب٬ٟٝ إىل اغتؿلفافٗا ٚإزضانٗلا بٛغلا٥ٌ َعٝٓل١، يف زا٥لط٠ ايػلٓٔ اإلهلٝل١، فًٝػلت يف ْٛلام ادحمعلٛض           

     ٜ تٓبللأ بلاؿطاض٠ ٚايلدلٚز٠، ْٚللعٍٚ املٛلط، ٚمللٛ شيلو، بٓللا٤ عًل٢ ظللٛاٖط      ؾلطّعا، إمنلا ٖللٞ أؾلب٘ بعًللِ ا٭ضقلاز اؾٜٛلل١، ايلصٟ 

د١ٜٛ َؿٗٛز٠، هلا آثاضٖا املعٗٛز٠، ٚبٓا٤ عًٝٗا ٜتٛقع َا حيسخ َٔ تغرلات املٓار.

ٚإشا نإ اإلسكا٤ َٔ ز٥٫ٌ ايٛطٜك١ ايع١ًُٝ فايتدٛٝ  نصيو، بٌ ٖٛ أٚنض ز٫ي١ عًٝٗا، ٚايتدٛٝ  إمنا ٜعتُلس   

 ( 9ٜطاز بايتدٛٝ  ٚنع خ١ٛ ملٛاد١ٗ استُا٫ت املػتكبٌ، ٚؼكٝل ا٭ٖساف املٓؿٛز٠. )ع٢ً اإلسكا٤، ٚ

َٚٔ ايٓاؽ َٔ ٜتكٛضٕٚ أٚ ٜكٛضٕٚ ايسٜٔ يف َٛقف املعاضض أٚ املٓاقض يفهط٠ ايتدٛٝ  ايعًُلٞ يًُػلتكبٌ، ٖٚلصا َلٔ     

 ، أٚ خٛإ َتٛاظٜإ ٫ ًٜتكٝإ. أثط ايفهط٠ ايكسمي١ اي  دعًت ايعًِ َكاب٬ٟ يإلميإ، فُٗا نٖسإ ٫ جيتُعإ

ٚاؿكٝك١ إٔ فهط٠ ايسٜٔ يف دٖٛطٖا قا١ُ٥ ع٢ً أغاؽ ايتدٛٝ  يًُػتكبٌ، ففٝ٘ ٜأخص املط٤ املتسٜٔ َٔ َٜٛ٘ يغسٙ، 

ٚبعباض٠ أخط٣: َٔ سٝات٘ ملٛت٘، َٚٔ زْٝاٙ ٯخطت٘، ٫ٚ بس ي٘ إٔ خيٛ  سٝات٘ ٜٚطغِ يٓفػ٘ َٓٗاّدا ٚفل عكٝست٘ ٜٛقً٘ 

 ( 10ٖٚٞ ضنٛإ اهلل َٚجٛبت٘.  )  إىل ايغا١ٜ،

ٚيف ايكطإٓ ايهطِٜ قك١ دعًٗا اهلل عدل٠ ٭ٚيٞ ا٭يباب، ٖٚٞ قك١ ْيب اهلل ٜٛغف عًٝ٘ ايػ٬ّ، ٚفٝٗا ٜصنط ايكطإٓ يٓا 

َّا، ملٛاد١ٗ أظ١َ غصا١ٝ٥ عا١َ، عطف ٜٛغف ل مبا أهلُ٘ اهلل، ٚع٤ًُ٘  َؿطٚ  ؽٛٝ  ي٬قتكاز ايعضاعٞ ملس٠ مخػ١ عؿط عا

ُٚنٌِّ إيٝ٘ تٓفٝصٖا،  َٔ تأٌٜٚ ا٭سازٜح ل أْٗا غتكٝب املٓٛك١ نًٗا، ٚقس اقذلح ٜٛغف ل عًٝ٘ ايػ٬ّ ل َؿطٚ  اـ١ٛ، ٚ

٘ٔ إ٫ ق٬ًٟٝ  ﴿ٚنإ فٝٗا اـرل ٚايدلن١ ع٢ً َكط َٚا سٛهلا:  ًٔ ُِٓب قاٍ تعضعٕٛ غبَع غٓنَي َزٜأّبا فُا سكسمت ٜفَصُضٚٙ يف ُغ

ٖٔ إ٫ ق٬ًٟٝ مما ُتشكٕٓٛ* ثِ ٜأتٞ َٔ بعس شيو مما تأنًٕٛ* ثِ ٜأتٞ َٔ بعٔس  َٔ َا قسَتِ هل شيو غبْع ؾساْز ٜأنً

َٜعكط٢ٕٚ* ُٜغاُخ ايٓاُؽ ٚفٝ٘  ّْ فٝ٘   ص.49ل47ط ٜٛغف:  ﴾عا

 املًٛب ايجاْٞ: ايتدٛٝ  ٚايتٛنٌ ع٢ً اهلل :  

َٜعٔ آخطٕٚ إٔ ايتدٛٝ  يًغس ٜٓايف ايتٛنٌ ع٢ً اهلل، أٚ اإلميإ بكهلا٥٘، ٚقلسضٙ،    ٚهللصا ٜػلتبعسٕٚ نلٌ ا٫غلتبعاز إٔ     ٚ

 ٜكبلللللللللللللللللللٌ ايلللللللللللللللللللسٜٔ فهلللللللللللللللللللط٠ ايتدٛلللللللللللللللللللٝ ، فهللللللللللللللللللل٬ٟ علللللللللللللللللللٔ إٔ ٜٛٚدللللللللللللللللللل٘ إيٝللللللللللللللللللل٘، أٚ حيلللللللللللللللللللح عًٝللللللللللللللللللل٘.  

ٚاؿللل إٔ ايللصٟ ٜتعُللل يف زضاغلل١ نتللاب اهلل، ٚغلل١ٓ ضغللٛي٘ ٜتللبني يلل٘ أُْٗللا ٜطفهللإ ا٫ضػللاٍ ٚايعؿللٛا١ٝ٥، ٚتللطى ا٭َللٛض     
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 ٖٔٝ ٖٓٔتٗا بغرل ناب ، ٫ٚ ضاب  ٫ٚ ْعاّ، ٚب ايطغٍٛ ل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ل إٔ ايتٛنٌ ع٢ً اهلل ٫ ٜعين اطِّطاح ػطٟ يف أع

( ، ٫ٚ ٜهاز َػًِ جيٌٗ قك١ ا٭عطابلٞ ايلصٟ دلا٤ إىل    11ا٭غباب أٚ إغفاٍ ايػٓٔ، اي  أقاّ اهلل عًٝٗا ْعاّ ٖصا ايٛدٛز )

ٌ ْلاق  ٚأتٛنلٌ أّ أطًكٗلا ٚأتٛنلٌ؟     ايلٓيب ل قل٢ً اهلل عًٝل٘ ٚغلًِ ل ٚتلطى ْاقتل٘ أَلاّ املػلذس قلا٬ٟ٥: ٜلا ضغلٍٛ اهلل، أأعكل                

 (12فكاٍ ي٘: "أعكًٗا ٚتٛنٌ".)ضٚاٙ ايذلَصٟ ٚابٔ سبإ ٚابٔ خعمي١(. )

َٚٔثلَل بلاهلل، ٚأٜكللٔ إٔ               ِٔ ََلل ٚقلاٍ اإلَلاّ ايٛلدلٟ ٜللطز عًل٢ َلٔ  ظعللِ إٔ تعلاطٞ ا٭غلباب ٜل٪ثط يف نُللاٍ ايتٛنلٌ : اؿلل إٔ 

ب، إتباعلا يػلٓت٘ ٚغل١ٓ ضغلٛي٘، فكلس ظلاٖط ل قل٢ً اهلل عًٝل٘ ٚغلًِ ل            قها٤ٙ عًٝ٘ َاض٣، مل ٜكسح يف تٛنً٘ تعاطٝل٘ ا٭غلبا  

بني زضعني ٚيبؼ ع٢ً ضأغ٘ املغفط، ٚأقعس ايطَا٠ ع٢ً فلِ ايٗؿلَعب، ٚخٓلسم سلٍٛ املسٜٓل١، ٚأشٕ يف اهلذلط٠ إىل اؿبؿل١، ٚإىل        

عًٝل٘ َلٔ ايػلُا٤، ٖٚلٛ نلإ      املس١ٜٓ، ٖٚادط ٖٛ، ٚتعاط٢ أغباب ا٭نٌ ٚايؿطب، ٚازخط ٭ًٖ٘ قٛتِٗ، ٚمل ٜٓتعط إٔ ٜٓعٍ 

 (13أسل اـًل إٔ حيكٌ ي٘ شيو. أ. ٖل. )ْكً٘ ايؿٛناْٞ يف ٌْٝ ا٭ٚطاض(. )

 املًٛب ايجايح :  ز٫٫ت ايتدٛٝ  يًُػتكبٌ يف ايػرل٠ ايٓب١ٜٛ املٛٗط٠ :

                ٘ َُٜعلٗس يهلٌ أَلط عستل٘، ٜٚٗٝل٧ يل٘ أغلباب٘ ٚٝأَٖبتل َُكلٚسّضا    َٚٔ قلطأ غلرلت٘ عًٝل٘ ايكل٠٬ ٚايػل٬ّ، ٚدلس أْل٘ نلإ  ، آخلّصا ٔسلِصَضٙ، 

 مجٝع ا٫ستُا٫ت، ٚانّعا َا أَهٓ٘ َٔ ا٫ستٝاطات، َع أْ٘ نإ أق٣ٛ املتٛنًني ع٢ً اهلل تعاىل. 

فٗٛ سني أَط أقشاب٘ ل بعس إٔ اؾتس إٜصا٤ قطٜـ هلِ ل باهلذط٠ إىل اؿبؿ١، مل ٜهٔ ٖصا ا٭َلط اعتباٟطلا، أٚ ضَٝل١ َلٔ غلرل        

٣ّ، بٌ نإ ْتٝذ١ َعطف١ ب  ايعطٚف اؾغطاف١ٝ، ٚايس١ٜٝٓ ٚايػٝاغ١ٝ يًشبؿ١ يف شيو ايٛقت. ضا

ٖٚللصا ٜللسيٓا عًلل٢ إٔ ايطغللٍٛ ٚأقللشاب٘ مل ٜهْٛللٛا يف ععيلل١ عللٔ ايعللامل َللٔ سللٛهلِ، ضغللِ قللعٛب١ املٛاقلل٬ت بللني ا٭قٛللاض         

 بعهٗا ٚبعض. 

( ، مملا  14ؿلطنني يف ٖلصا )  ٜٚسٍ ع٢ً شيو أّٜها : َٛقفِٗ َٔ سطب ايفطؽ ٚايطّٚ، َٚا نإ َٔ دسٍ بني املػًُني ٚامل

َٝغًبٕٛ* يف بهلع٢ غلٓنَي هلٔل ا٭َلُط َلٔ            ﴿ْعيت فٝ٘ أٚا٥ٌ غٛض٠ ايطّٚ  َْل٢ ا٭ضض٢ ٖٚلِ َلٔ بعلس غًلٔبِٗ غل ُّ * يف أز ٝغًبِت ايطٚ

ُٜدًلُف اهلٝل ٚعلسَ   ََٔ ٜؿا٤ُ ٖٚٛ ايععٜع ايطسِٝ* ِٚعَس اهلٔل ٫  ٌُ َٚٔ بعُس ٦َٜٕٛٚص ٜفطُح امل٪َٕٓٛ* بٓكط٢ اهلٔل ٜٓكط  ٖٔ  قب ُٙ ٚيهل

َٜٚيلِ ٜتفهلطٚا يف أْفٔػلِٗ َللا                 أنجلَط ايٓلاؽ٢ ٫ ٜعًُلٕٛ* ٜعًُلٕٛ ظلاّٖطا َلٔ اؿٝلا٠ٔ ايلسْٝا ٖٚللِ علٔ اٯخلط٠ٔ ٖلِ غلافًٕٛ* ٜأ

ٕٖ نجرّلا َٔ ايٓلاؽ٢ بًكلا٤ٔ ضٚبٗلِ يهلافطٕٚ*     ٢ُٖ ٚإ َُػ  ٣ٌ -2)ايلطّٚ: ﴾خًَل اهلٝل ايػُاٚأت ٚا٭ضَض َٚا بُٝٓٗا إ٫ باؿٚل ٚأد

8 .) 

فكس ناْٛا ل ِٖٚ يف فذط ايسع٠ٛ، ٚضغِ ايهعف ٚا٫نٛٗاز ل ع٢ً ق١ً بايكطا  ايعاملٞ بلني ايلسٚيتني ايععُلٝني       ٖٚهصا..

يف شيو ايعكط، أٚ املعػهطٜٔ ايهبرلٜٔ: ايؿطقٞ ٚايغطبٞ، ٚملٔ غٝهٕٛ املػتكبٌ َُٓٗا؟ ٖٚلٌ غلٝبك٢ ايٛنلع عًل٢ َلا ٖلٛ       

 عًٝ٘ أٚ غٝتغرل؟ ٚيكاحل أٟ ايفطٜكني؟ 

ٚأٚنللض َللٔ شيللو َٛقفلل٘ ل قلل٢ً اهلل عًٝلل٘ ٚغللًِ ل يف ٖذطتلل٘ إىل املسٜٓلل١، ففٝٗللا ٜتذ٤ًلل٢                    ىل املسٜٓلل١ :خٛلل١ اهلذللط٠ إ 

 ايتدٛٝ  ايعًُٞ، ٚايتٛنٌ اإلمياْٞ دّٓبا إىل دٓب. 

 فًكس أعس ل عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ ل َٔ داْب٘ نٌ َا ٜػتٛٝع ايبؿط إعسازٙ َٔ ايٛغا٥ٌ ٚا٫ستٝاطات ٚاملعٝٓات.

ىل املٗذط ايصٟ غٝٓتكٌ إيٝ٘، بعس إٔ باٜع امل٪َٓني َٔ ا٭ٚؽ ٚاـعضز بٝع١ ايعكب١ ا٭ٚىل ٚايجا١ْٝ، ٚيكس اطُإٔ إ 

 ٚاؾذلط يٓفػ٘ إٔ ميٓعٛٙ مما ميٓعٕٛ َٓ٘ أْفػِٗ ٚشضاضِٜٗ. 
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ًُٔ٘ َٔ َفادآت، ٚمل ٜهٔ ٖٓاى  ٚاطُإٔ إىل ايطفٝل ايصٟ غٝكشب٘ يف ضسًت٘ اؾاٖس٠ مبا فٝٗا َٔ أخٛاض، َٚا َتِش

 هٌ َٔ أبٞ بهط ضفٟٝكا. أف

ٚاطُإٔ إىل ايفسا٥ٞ ايصٟ غٝبٝت َهاْ٘، َعٚطّنا ْفػ٘ ٫ستُا٫ت اـٛط، ٚغسضات املذلبكني، ٚمل ٜهٔ ٖٓاى أفهٌ َٔ 

 عًٞ ابٔ عُ٘ أبٞ طايب فاضؽ اإلغ٬ّ هلصٙ امل١ُٗ. 

عني ايٛايبني، فهإ َؿطٟنا ٚضتب ايسيٌٝ ايصٟ ٜسي٘ ع٢ً ايٛطٜل، َٚا فٝ٘ َٔ َٓعٛفات ٚكاب٧ ميهٔ إٔ تهًٌ عٓ٘ أ

ّٓا، ٖٛ عبس اهلل ابٔ أضٜك ، ٖٚٛ َا أخص َٓٗا ايفكٗا٤ دٛاظ ا٫غتعا١ْ باـدل٠ ايف١ٝٓ غرل اإلغ١َٝ٬، َع ا٫ط٦ُٓإ  أَٝ

 ٚا٭َإ. 

ٖٚٝللأ ايطٚاسللٌ ايلل  غللُٝتٛٝٗا ٖللٛ ٚقللاسب٘ ٚزيًٝلل٘ يف غللفطِٖ ايٜٛٛللٌ، ٚاتفكللٛا عًلل٢ املهللإ املٛعللٛز ايللصٟ ٜػللتكًٕٛ بلل٘      

 نا٥ب. ايط

َّللا َعللسٚز٠، ستلل٢ ؽللف سللٖس٠ ايًٛللب، ٜٚتًُللو ايكللّٛ ايٝللأؽ، ٚاختللاضٙ يف غللرل ططٜللل     ٚؽٖٝللط املدبللأ ايللصٟ خيتفللٞ فٝلل٘ أٜا

املس١ٜٓ، ظٜاز٠ يف ايتع١ُٝ ع٢ً ايكّٛ، فهإ غاض "ثٛض". ٚأعس فطٜل اـس١َ ايلصٟ ٜلأتٞ بلايعاز، ٚا٭ْبلا٤ خل٬ٍ أٜلاّ ا٫ختفلا٤،        

بٞ بهط، َٚٔ بعسُٖا عاَط بٔ فٗرل٠ َٛىل أبٞ بهط ٜأتٞ بغُٓ٘ فٝشًبٕٛ َٓٗا ٜٚعفٞ ع٢ً آثاض فهاْت أزلا٤ ٚعبس اهلل بٔ أ

 (15أزلا٤ ٚعبس اهلل.)

َُشٜه١ُ اؿًكات، َتٜكٓل١ ايتلسبرل، ٚمل ُتلذلى فذل٠ٛ زٕٚ إٔ ُتُلٮ، ٫ٚ ثغلط٠ زٕٚ إٔ ُتَػلس، ٚٚنلع فٝٗلا نلٌ دٓلسٟ يف             خ١ٛ 

ٌٙ يف َٛقع٘ ايكشٝض. زٚضٙ املٓاغب يعطٚف٘ ٚقسضات٘، فسٚض أبٞ به  ط، غرل زٚض عًٞ، غرل زٚض أزلا٤، ٚن

َٚع ٖصا اإلسهاّ ايسقٝل، نازت اـ١ٛ ؽفل، ٚاغتٛا  املؿطنٕٛ إٔ ٜكلًٛا إىل ايغلاض، ٜٚكفلٛا عًل٢ بابل٘، ٚنلإ ٜهفلٞ        

أبلٛ بهلط   يهؿف ا٭َط ٚإفػاز اـ١ٛ، إٔ ٜٓعلط أسلس ايكلّٛ ؼلت قسَٝل٘، يلرل٣ ايطغلٍٛ ٚقلاسب٘ يف ايغلاض، ٖٚلصا َلا خؿلٝ٘             

ٚقٖطح ب٘ يًطغٍٛ ل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ل سني قاٍ: يٛ ْعط أسسِٖ ؼلت قسَٝل٘ يطآْلا، فكلاٍ يل٘ نًُتل٘ امل٪َٓل١ ايٛاثكل١:           

ٕٖ اهلٜل َعٓا  ﴿"َا ظٓو ٜا أبا بهط باثٓني اهلل ثايجُٗا" ؟  ِٕ إ  ص . 40ط ايتٛب١:  ﴾٫ ؼع

َا يف ٚغع٘، ٜٚتدص َٔ ا٭غباب ٚاـٛ  َا ٜكلسض عًٝل٘، ٜلس  َلا     ٖٚٓا ػ٢ً زٚض "ايتٛنٌ" اؿل، فبعس إٔ ٜبصٍ اإلْػإ 

 (   ٫16 ٜكسض عًٝ٘ َٔ َفادآت ايكسض، هلل ٚسسٙ، ٖٚٓا تكع "إٕ اهلل َعٓا" َٛقعٗا ٚت٪تٞ ٝأٝنًٜٗا. )

                                               

 املبشح ايجايح

 َها١ْ ايتدٛٝ  ٚمناشز َٓ٘ يف ايكطإٓ ايهطِٜ

ََُعسٟا إعساّز دٝسٟا َٚسضٚغٟا زضاغ١ ٚاف١ٝ ، ٚا  َعطٚف١ أبعازٙ ٚدسٚاٙ ، َٚطاسً٘ يعٌُ ا٫ضػايٞ ٫ ٜ٪تٞ أنً٘ نُا يٛ نإ 

ٚنللٌ عُللٌ أٚ فهللط٠ ؽٛللط عًلل٢ ايبللاٍ ٫ بللٖس إٔ ؽٛلل  يلل٘ ؽٛٝٛللٟا ، دٝللسٟا تطاعللٞ فٝلل٘ اهلللسف َٓلل٘ ٚبساٜتلل٘ ٚإمتاَلل٘              

ٝٓات٘ ، ٚإ٫ نإ ع٬ُٟ  ٞٙ ٚإجيابٝات٘ ٚغًب ََْذَض فٓذاُس٘ َطسً عؿٛا٥ٟٝا قس ٜٓذض ٚقس ٜفؿٌ ، ٚاستُا٫ت فؿً٘ أندل . ٚإٕ 

 أٚ غرل َهتٌُ .

 ٚايكطإٓ ايهطِٜ ٜهع بني أٜسٜٓا مناشز َٔ ايتدٛٝ  ، ايصٟ ٜ٪زٟ إىل ايٛقٍٛ إىل اهلسف املٓؿٛز َٓٗا:
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ٗ         ايُٓٛشز ا٭ٍٚ : ِ ، ٜٚفهلً٘ عًلِٝٗ ، فُلاشا ٜفعًلٕٛ ؟     َا فعً٘ إخ٠ٛ ٜٛغلف سلني ؾلعطٚا إٔ أبلاِٖ حيلب ٜٛغلف أنجلط َلٓ

َّلا              ﴿تساضغٛا ا٭َط فُٝا بِٝٓٗ فكلاٍ بعهلِٗ :    ِٛ ٙٔ ٜق ِٔ َبِعلٔس َٔل ُْلٛا  ََٚتٝهٛ  ِِ ُ٘ ٜأٔبلٝٝه َِٚدل  ِِ ٌُ ٜيٝهل َِٜدل ُٙ ٜأِضّنلا  ٢ٚ اٞطَطُسلٛ ُُٜٛغلَف ٜأ ًٝلٛا  اٞقُت

 . ص 9ط ٜٛغف:  ﴾َقأئشنَي  

  ٕ ٌَ هلللِ ايكتللٌ ، ٚبعللس شيللو ٜعللٛزٚ ٖٗ أتكٝللا٤ أْكٝللا٤ ٚنللإٔ ايكتللٌ ٫ ٜللذلى يف ايكًللب ْهتلل١ غللٛزا٤ تلل٪ضم    تفهللرل ؾللٝٛاْٞ غلل

ِٓلتُ       ﴿قاسبٗا إىل إٔ ميٛت  ِٕ ٝن ٖٝاَض٠ٔ إ٢ ُ٘ َبِعلُض ايٖػل ٛٞل ًَٞتٔك َٜ َٝاَبل١ٔ اٞيُذلٚب  ُٙ ٔفٞ ٜغ َٜٚأٞيٝكٛ ُُٜٛغَف  ًٝٛا  ِِ ٜيا َتٞكُت ُٗ ِٓ َٔ  ٌْ ٍَ ٜقا٥ٔ ًٔنَي   ٜقا ِِ ٜفلأع

 . ص 10ط ٜٛغف:  ﴾

فلطأٚا إٔ إيكلا٤ٙ يف اؾلب أغلًِ هللِ ، ٚيلٔ ٜل٪ضقِٗ نُلا يلٛ أْٗلِ قتًلٛٙ . . ثلِ دلا٤ٚا أبلاِٖ ٜكٓعْٛل٘ إٔ                ٚقًبٛا ٚدٛٙ ا٭َط 

ٜػُض هلِ باقٛشاب ٜٛغف َعِٗ ، يف ضس١ً بط١ٜ ٜذلٜهٕٛ ٜٚكٛازٕٚ ، ٚأنسٚا هلِ سطقِٗ ع٢ً أخِٝٗ ، فًُا أظٗلط  

ُب فٝأنًلل٘ أقػللُٛا أْٗللِ ٫ ٜذلنْٛلل٘ ٚإ٫ فٗللِ  ا٭ب ؽٛفلل٘ إٔ ٜذلنللٛٙ ٖٚللٛ قللغرل فٝعللسٚ عًٝلل٘ ل يف غفًلل١ َللِٓٗ ل ايللص٥           

 . (17)خاغطٕٚ . ٚنأْ٘ يك١ِٓٗ سذ١ ِٖ عاد١ إيٝٗا ٜتعًًٕٛ بٗا عٓس أبِٝٗ 

َٕ        ﴿ٖٚهللصا نللإ    َٓأقللُشٛ ُ٘ ٜي ْٖللا ٜيلل َٚإ٢ ُُٜٛغللَف  ًٜلل٢  ٖٓللا َع ََ ََللا ٜيللٜو ٜيللا َتٞأ َْللا  َٜللا ٜأَبا ًَٞعللبِ   *ٜقللاٝيٛا  َٜ َٚ َِٜطَتللِع  َٓللا ٜغللّسا  َََع  ُ٘ ًٞ ُ٘   ٜأِضٔغلل ْٖللا ٜيلل َٚإ٢

 َٕ َٕ *ٜيَشأفٝعٛ ًٛٝ ُ٘ ٜغأف ِٓ ِِ َع ُِْت َٜٚأ ُ٘ ايٚص٥ُِب  ًٜ َٜٞأٝن  ِٕ َٜٚأَخاُف ٜأ  ٔ٘ َُٖبٛا ٔب ِٕ َتِص ٓٔٞ ٜأ ُْ َِٝشُع ْٚٞ ٜي ٍَ إ٢ ُٔ     * ٜقا َِْشل َٚ ُ٘ ايلٚص٥ُِب  ًٜل ِٔ ٜأٜن ٜقاٝيٛا ٜي٦ٔ

َٕ ْٖا إ٢ّشا ٜيَدأغُطٚ  . ص 14-11ط ٜٛغف:  ﴾*ُعِكَب٠١ إ٢

َٕ      ﴿ٚضتبٛا َهلطِٖ ْٚفلصٚا خٛلتِٗ ،     ٚسبهٛا قٓكتِٗ َِٜبٝهلٛ ِِ ٔعَؿلا٤ّ  ُٖ َٓلا         *ََٚدلا٤ُٚا ٜأَبلا ََٚتَطٞن َِْػلَتٔبُل  َٓلا  َِٖب ْٖلا َش َْلا إ٢ َٜلا ٜأَبا ٜقلاٝيٛا 

ٖٓا َقأزٔقنَي  ِٛ ٝن َٜٚي َٓا  ٣ٔ ٜي َٔ ٪ُُِ َِْت ٔب ََا ٜأ َٚ ُ٘ ايٚص٥ُِب  ًٜ َٓا ٜفٜأٜن َََتأع َِٓس   .ص 17-16طٜٛغف:﴾ُُٜٛغَف ٔع

 َطاسٌ اـ١ٛ : تػًػٌ 

دا٤ٚا أباِٖ عؿا٤ّ ف٬ ٜط٣ ايغسض يف عِْٝٛٗ 

 بسأٚا ٜبهٕٛ فؿعط باـٛب اؾػِٝ قبٌ إٔ ًٜكٛٙ ع٢ً زلع٘ . .2

ٝٓأٙ بها٩ِٖ ع٢ً تكٓبٌ املكٝب١ اي  غٝػُعٗا َِٓٗ . .3 ٖ 

١ٛفٛا ي٘ بايكٍٛ : " ٜا أباْا " ٚهلصا فا٥ستإ : .4  تً

 ٘ هلِ ف٬ ٜعاقبِٗ .ايفا٥س٠ ا٭ٚىل : ٖٞ ن١ًُ اغتعٛاف يرلٓم قًب

 ايفا٥س٠ ايجا١ْٝ : إٜٗاَ٘ قسقِٗ يف سطقِٗ ع٢ً أخِٝٗ .

 يك١ٓٛٙ اؿذ١ اي  زلعٖٛا َٓ٘ يف اعتصاضٙ عٔ إضغاٍ ٜٛغف َعِٗ " أنً٘ ايص٥ب " . .5

 أْت ٫ تكسقٓا َع أْٓا قازقٕٛ . .6

ٖٔ ٖصا ايتدٛٝ  ادحمهِ ْكض غٛأ نبرل ٚقعٛا فٝ٘ زٕٚ إٔ ٜؿلعطٚا سلني    ٚ  ﴿يه ٌِ       ََٚدلا٤ُ ٍَ َبل ٣ّ ٜنلٔصٕب ٜقلا ٘ٔ ٔبلَس ُٔٝٔكل ًٜل٢ ٜق ا َع

ٌْ ُٝٔ َِّطا ٜفَكِبْط َد ِِ ٜأ ِْٝفُػٝه ِِ ٜأ ٖٜٛيِت ٜيٝه  . ص 18ط ٜٛغف:  ﴾ َغ

ٓٓل٘ غلرل مملٓعم ، فايلص٥ب ايلصٟ أنًل٘ نلإ شنٝلٟاعع يكلس دعًل٘ خيًلع قُٝكل٘ قبلٌ إٔ ٜأنًل٘                ٛٓثٟا بسّ يه نإ ايكُٝل ًَ

دٛٝ  نا٬َٟ ، فٗصٙ ايجغط٠ فهشتِٗ ، ٚعطف ا٭ب شيو فكاٍ : ٖصا َهط ست٢ ٜػتفٝس َٓ٘ إخٛت٘عع يصيو مل ٜهٔ ايت

 .(18) زفعهِ إيٝ٘ ْفٛغهِ اـبٝج١ 
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َطأ٠ ايععٜع تطاٚز ٜٛغف سني بًغ َبًغ ايطداٍ ٚنإ مج٬ٟٝ ، ٚغُٟٝا ، تتفذط ايسَا٤ َٔ عطٚق٘ اٖٚصٙ :: ايُٓٛشز ايجاْٞ

ََََٕعاَش ا ﴿ٜٚٛفض ٚدٗ٘ إؾطاقٟا فٝأب٢ شيو ٜٚكٍٛ :  ُُٛ ًُٔض ايع٤أي ُٜٞف ُ٘ ٜيا  ْٖ َٟ إ٢ َٛا ََِج  َٔ ُ٘ َضٚبٞ ٜأِسَػ ْٖ ٘ٔ إ٢ ٤ً فعُٚدٗا  ص 23ط ٜٛغف: ﴾ ي

َّ ٜٛغللَف ، ٚتعٗللسٙ بايطعاٜلل١ . فهٝللف ٜػلل٤ٞ إيٝلل٘ يف ظٚدتلل٘ ؟ع ٫ ٜفعللٌ شيللو إ٫ اـللا٥ٕٓٛ ايللصٜٔ جيللاظٕٚ اإلسػللإ        أنللط

 .١ٓ بايػ٤ٛ ، ٜٚٛغف يٝؼ َِٓٗ . ٚاْتؿط اـدل بني ْػا٤ املسٜ

 تػًػٌ َطاسٌ اـ١ٛ :

 اَطأ٠ ايععٜع تطاٚز فتاٖا عٔ ْفػ٘ . .1

ٍٖ ندلٜا٤ٖا  اَتٓع عًٝٗا ٚأش

 ٚا٭َطإ ٚق١ُ عاض عًٝٗا فأضازت إٔ تًذِ أفٛاٖٗٔ فُاشا فعًِت :

 زعتٗٔ إىل قكطٖا .-1

أنطَتٗٔ بايٛعاّ ٚايفان١ٗ-2

 أَطت ٜٛغف إٔ خيطز عًٝٗٔ فدطز .-   3

 ا٭ضض ، فسٖؿٔ هلصا اؾُاٍ ا٭خاش .ؾُاٍ ًَهٟا ميؿٞ ع٢ًضأٜٓ٘ فا٥ل ا- 4

مل ٜؿعطٕ إ٫ ٚايسَا٤ تػٌٝ َٔ أقابعٗٔ فكس أخص اإلعذاب ظُاي٘ ٚايسٖؿ١ ي٘ َٓٗٔ نٌ َأخص -5

 ، فذطسٔ أٜسٜٗٔ .

 ؾعطت با٫ْتكاض عًٝٗٔ ، فعاتبتٗٔ ع٢ً َا قًٔ يف سكٗا َٔ ػطٜض .-6

ت مبهٓللٕٛ قًبٗللا مللٛٙ ، ٚأقللطت عًلل٢ تعًكٗللا بلل٘ ٚايطغبلل١ يف     سللني ضأت ْفػللٗا َٓتكللط٠ٟ عًللٝٗٔ باسلل  -7

ٚقاي٘ ، ٚيٛ أز٣ شيو إىل غذٓ٘ إٕ أب٢ .

١ٓٝ ٫ ٜفعًٗا إ٫ قاسب ايهٝس ايصنٞ َُٖتٜهٟأ  ﴿ ( 19) ٖٚصٙ خ١ٛ دُٗٓ  ٖٔ ُٗ َٜٚأِعَتَسِت ٜي  ٖٔ ٢ٗ ِٝ ًِٜت إ٢ٜي ٖٔ ٜأِضَغ ٖٔ َُٞهط٢ َُٔعِت ٔب ُٖا َغ ًٜ ٜف

َٚأسَس٠ٕ  ٌٖ َٔ َساَف ٔي َٜٚآَتِت ٝن ًٞ َٚٝق  ٖٔ ُٗ َٜ ِٜٔس َٔ ٜأ ٤ِٛع َٜٚق  ُ٘ َْ ُ٘ ٜأٞنَبِط َٓ ِٜ ُٖا َضٜأ ًٜ ٖٔ ٜف ٢ٗ ِٝ ًٜ َٜٚقاٜئت اِخُطِز َع ّٓا  ٖٔ ٔغهِّٝ ُٗ ِٓ ََٖصا َٔ  ِٕ ََٖصا َبَؿّطا إ٢ ََا   ٔ٘ ٤ً

 ِْ ًٜو٠ ٜنط٢ٜ ََ ُ٘ َع *إ٢ي٤ا  َِٚزُت َٜٚيٜكِس َضا  ٔ٘ ٓٔٞ ٔفٝ ٖٓ ُُِت ٖٔ اي٤ٔصٟ ٝي ٖٔ ٜقاٜيِت ٜفَصٔيٝه َٓ ُِٝػَذ ُٙ ٜي َُُط ََا ٜآ  ٌِ َٜٞفَع  ِِ ِٔ ٜي َٜٚي٦ٔ  َِ ٘ٔ ٜفاِغَتِعَك َْٞفٔػ  ِٔ

 َٔ َٔ ايٖكأغط٢ٜ َٔ  ِٔ َْ َٝٝهٛ ص.32-31ط ٜٛغف: ﴾َٜٚي  

 نٝف خٛ  عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ يًدطٚز َٔ ايػذٔ بٌ نٝف خٛ  اهلل تعاىل ي٘ : يٓتأٌَ ايُٓٛشز ايجايح :

1. ﴿ ٔ٘ ْٔٞ ٔب ًٔٝو ا٥ُِتٛ َُ ٍَ اٞي  . ﴾ َٜٚقا

ٖٔ إ٢ ﴿ .2 ُٗ َٜ ِٜٔس َٔ ٜأ ٤ِٛع ٤ًأتٞ ٜق ٠َٔٛ اي ِٓٚػ ٍُ اي ََا َبا  ُ٘ ٍَ اِضٔدِع إ٢ٜي٢ َضٚبٜو ٜفاِغٜأٞي ٍُ ٜقا ُٙ ايٖطُغٛ ُٖا َدا٤َ ًٜ ِْ ٜف ًٝٔ ٖٔ َع ٖٔ ِٝٔس  ﴾ٕٖ َضٚبٞ ٔبٜه

3. ﴿  ٔ٘ َْٞفٔػ  ِٔ ُُٜٛغَف َع  ٖٔ َِٚزُت ٖٔ إ٢ِش َضا ُٛٞبٝه ََا َخ  ٍَ  ﴾ٜقا

4. ﴿ ٔ٘ ٤ً َٔ َساَف ٔي ًٞ ِٔ ُغ٤ٕٛ  ٝق َٔ  ٔ٘ ِٝ ًٜ َٓا َع ُِ ًٔ  ﴾ََا َع

َٔ ايٖكأزٔقنَي ﴿ .5 ُٔ ُ٘ ٜي ْٖ َٚإ٢  ٔ٘ َْٞفٔػ  ِٔ ُ٘ َع َِٚزُت َْا َضا َٕ َسِكَشَل اٞيَشٗل ٜأ ََِطٜأ٠ٝ اٞيَعع٢ٜع٢ اٞيٜآ ُ٘       *ٜقاٜئت ا ِٓل ِِ ٜأُخ ْٚلٞ ٜيل َِ ٜأ ًٜ َِٝع َشٔيلٜو ٔيل

ٓٔنَي َِٝس اٞيَدا٥ٔ ِٗٔسٟ ٜن َٜ َ٘ ٜيا  ٤ً ٕٖ اي َٜٚأ ِٝٔب  ٕٖ َضٚبلٞ         * ٔباٞيَغ َِ َضٚبلٞ إ٢ ََلا َضٔسل َٖلاَض٠٠ ٔبايٗػل٤ٔٛ إ٢ي٤لا  ٖٓٞفَؼ ٜيٜأ ٕٖ ايل َْٞفٔػٞ إ٢ ََا ٝأَبٚط٨ُ  َٚ

ِْ    ﴾*ٜغٝفْٛض َضٔسٝ

َٓٞفٔػٞ  ﴿ .6 ُ٘ ٔي ًِٔك ٘ٔ ٜأِغَتِد ْٔٞ ٔب ًٔٝو ا٥ُِتٛ َُ ٍَ اٞي  ﴾َٜٚقا
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َٔنْي ﴿ .7 ََٔهنْي ٜأ َٓا  ِٜ َّ ٜيَس ِٛ َٝ ْٖٜو اٞي ٍَ إ٢ ُ٘ ٜقا َُ ُٖا ٜن٤ً ًٜ   ﴾*ٜف

 ﴿ ِْ ًٝٔ ْٚٞ َسٔفٝغ٠ َع ٢ٔ اٞيٜأِضض٢ إ٢ ٢ًٜ َخَعا٥ٔ ٓٔٞ َع ًٞ ٍَ اِدَع . ص 55-50ط ٜٛغف:  ﴾*ٜقا

 ٖٚهصا نإ ؽٛٝ  اهلل تعاىل ي٘ سٝح أخطد٘ َٔ ايػذٔ إىل ايكساض٠ َٚٔ نْٛ٘ َط٩ٚغٟا إىل قرلٚضت٘ ض٥ٝػٟا .

  إىل َكط ؟نٝف خٛ  ٜٛغف عًٝ٘ ايػ٬ّ ٫غتعذاٍ أخٝ٘ بٓٝاَني ايُٓٛشز ايطابع : 

1. ﴿ َٕ ِٓٔهُطٚ َُ  ُ٘ ِِ ٜي ُٖ َٚ  ِِ ُٗ ٘ٔ ٜفَعَطٜف ِٝ ًٜ ًٝٛا َع ُُٜٛغَف ٜفَسَخ  ٠َٝٛ   ﴾*ََٚدا٤َ إ٢ِخ

2. ﴿ َْ َٜٚأ  ٌَ ِٝ ْٚٞ ٝأٚٔفٞ اٞيٜه َٕ ٜأ ِٚ ِِ ٜأٜيا َتَط ِٔ ٜأٔبٝٝه َٔ  ِِ ْٔٞ ٔبٜأر٣ ٜيٝه ٍَ ا٥ُِتٛ ِِ ٜقا ٖٔ َٗاظ٢ ِِ ٔبَذ ُٖ َٖٗع ُٖا َد ِٓع٢ٔينَيَٜٚي ُُ ُِٝط اٞي   ﴾*ا َخ

٢ٕٜف ﴿ .3 َٜٚيا َتٞكَطُبٛ ِٓٔسٟ  ِِ ٔع ٌَ ٜيٝه ِٝ ًٜا ٜن ٘ٔ ٜف ْٔٞ ٔب ِِ َتٞأُتٛ ِٕ ٜي   ﴾*إ٢

4. ﴿ َٕ ًٛٝ ْٖا ٜيٜفأع َٚإ٢  ُٙ ُ٘ ٜأَبا ِٓ ٢ُٚز َع َُٓطا   ﴾*ٜقاٝيٛا َغ

 ﴿ ٚ      ًٔ ِٖ ًُٜبللللللٛا إ٢ٜيللللللل٢ ٜأ ِْٜك َٗلللللللا إ٢َشا ا َْ َِٜعط٢ٝفٛ  ِِ ُٗلللللل ٤ً ِِ ٜيَع ٢ٗ ِِ ٔفلللللللٞ ض٢َسللللللأي ُٗ ًٝلللللللٛا ٔبَهللللللاَعَت ٘ٔ اِدَع ْٔلللللل َٝا ٍَ ٔئفِت ٘ ٜقللللللا ٤ًللللللل ِِ ٜيَع ٢ٗلللللل

َٕ ﴾*َِٜطٔدُعٛ

ْٖللللللا               ﴿ .6 َٚإ٢  ٌِ َْٞهَتلللللل َْللللللا  َٓللللللا ٜأَخا َََع  ٌِ ٌُ ٜفٜأِضٔغلللللل ِٝلللللل ٖٓللللللا اٞيٜه َٔ ٓٔللللللَع  َُ َْللللللا  َٜللللللا ٜأَبا ِِ ٜقللللللاٝيٛا  ٢ٗ ُٖللللللا َضَدُعللللللٛا إ٢ٜيلللللل٢ ٜأٔبللللللٝ ًٜ ُ٘ ٜف  ٜيلللللل

َٕ  . ص 63-58ط ٜٛغف:  ﴾*ٜيَشأفٝعٛ

ِِ ُض ﴿ .7 ُٗ ََٚدُسٚا ٔبَهاَعَت  ِِ ُٗ َََتاَع ُٖا ٜفَتُشٛا  َٓلا          َٜٚي ًٜ ِٖ ُٔلرُل ٜأ َْ َٚ َٓلا  ِٝ َٓا ُضٖزِت إ٢ٜي ٙٔ ٔبَهلاَعُت َٖلٔص َِْبٔغلٞ  ََلا  َْلا  َٜلا ٜأَبا ِِ ٜقاٝيٛا  ٢ٗ ِٝ ٖزِت إ٢ٜي

َٜٔػرْل   ٌْ ِٝ ٌَ َبٔعرل٣ َشٔيٜو ٜن ِٝ َِْعَزاُز ٜن َٚ َْا  َِْشٜفٝغ ٜأَخا  . ص65ط ٜٛغف: ﴾َٚ

ٖٚلِ عؿلط٠ ضدلاٍ ، فكلايٛا ٖٓلاى عٓلس أبلِٝٗ ضدلٌ         أضاز إٔ ٜط٣ أخاٙ ايؿكٝل ، فأظٗط تعذب٘ َٔ نجطتِٗ : يف ضساب اٯ١ٜ

 آخط . فكاٍ عٓس شيو د٦ٝٛا ب٘ ٭ضاٙ ، فإٕ مل جي٤ٞ ف٬ نٌٝ يهِ عٓسٟ .

ٚئ ٜعٛزٚا غطٜعٟا ، إمنا غٝعٛزٕٚ سني ٜٓفص ايكُض ، يصيو دعٌ مثٔ ايبهاع١ فٝٗا يعًُ٘ أِْٗ سني ٜفتشٕٛ َتاعِٗ ، 

ٜعٛلِٝٗ إشا مل   ٔغٝذسٕٚ مثٓ٘ ، ٚغٝهلٛطٕٚ إىل ايعلٛز٠ يلسفع ايلجُٔ ، ٚيف ايٛقلت ْفػل٘ ٜأخلصٕٚ َلرل٠ دسٜلس٠ ، يهٓل٘ يل           

باقللٛشابِٗ بٓٝللاَني ٖٚهللصا نللإ ، بعللس إٔ اغللتٛثل َللِٓٗ عًلل٢    ٜهللٔ أخللٛٙ َعٗللِ . إشٟا غٝهللغٕٛٛ عًلل٢ أبللِٝٗ يٝػللُض    

 اؿفاظ عًٝ٘ .

 : (20) نٝف خٛ  يٝشتفغ بأخٝ٘ زٕٚ إٔ ٜٓتبٗٛا إىل شيو  ايُٓٛشز اـاَؼ :

1. ﴿ َُ َِٜع ُْٛا  َُا ٜنا ًٜا َتِبَت٦ِٔؼ ٔب َْا ٜأُخٜٛى ٜف ْٚٞ ٜأ ٍَ إ٢ ُٙ ٜقا ٘ٔ ٜأَخا ِٝ ٣َٚ إ٢ٜي ُُٜٛغَف ٜآ  ٢ًٜ ًٝٛا َع ُٖا َزَخ ََٕٜٚي ًٛٝ* ﴾ 

2. ﴿  ٔ٘ ٢ٌ ٜأٔخٝ ١َٜٜ ٔفٞ َضِس ٌَ ايٚػٜكا ِِ َدَع ٖٔ َٗاظ٢ ِِ ٔبَذ ُٖ َٖٗع ُٖا َد ًٜ  ﴾ٜف

3. ﴿ َٕ ِِ ٜيَػاض٢ٝقٛ ْٖٝه َٗا اٞئعرُل إ٢ ُٜٖت ْٕ ٜأ ََُ٪ٚش  َٕ ِٖ ٜأٖش  ﴾ *ُث

4. ﴿  َٕ ََاَشا َتٞفٔكُسٚ  ِِ ٢ٗ ِٝ ًٜ ًٝٛا َع َٜٚأٞقَب َُ *ٜقاٝيٛا  َٚٔي ًٔٔو  َُ َٛاَ  اٞي َْٞفٔكُس ُق ِْ    ٜقاٝيٛا  ٘ٔ َظٔعلٝ َْلا ٔبل َٜٚأ ٌُ َبٔعرل٣  ُِ ٘ٔ ٔس ٜقلاٝيٛا   *ِٔ َدا٤َ ٔب

ٖٓا َغاض٢ٔقنَي ََا ٝن َٚ ُٓٞفٔػَس ٔفٞ اٞيٜأِضض٢  َٓا ٔي ََا ٔد٦ِ  ِِ ُُِت ًٔ ٘ٔ ٜيٜكِس َع ٤ً   ﴾*َتاي

ِِ ٜنأشٔبنَي  ﴿ .5 ُِٓت ِٕ ٝن ُٙ إ٢ َُا َدَعا٩ُ َٛ َد *ٜقاٝيٛا ٜف ُٗ ٘ٔ ٜف ًٔ ُٚٔدَس ٔفٞ َضِس  ِٔ ََ  ُٙ ُٔنيَ ٜقاٝيٛا َدَعا٩ُ َِْذع٢ٟ ايع٤لأي ُٙ ٜنَصٔيٜو   *َعا٩ُ

﴾  
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6. ﴿  ٔ٘ ٢َٚعا٤ٔ ٜأٔخٝ  ٌَ ِِ ٜقِب ٢ٗ َٝٔت ِٚٔع  ﴾ٜفَبَسٜأ ٔبٜأ

ًٔلؤ     ﴿ .7 َُ ٢ٔ اٞي ُٙ ٔفلٞ ٔزٜل َٝٞأُخَص ٜأَخلا َٕ ٔي ََا ٜنا ُُٝٛغَف  َْا ٔي ٘ٔ ٜنَصٔيٜو ٔنِس ٢َٚعا٤ٔ ٜأٔخٝ  ِٔ َٔ َٗا  ِٖ اِغَتِدَطَد ََٜؿلا٤َ اهلٝل   ُث  ِٕ إ٫ ٜأ

ِْ*َْطٜفُع َزضدإت  ِٝ ًٔ ٣ِ َع ًٞ ٌٚ ٔشٟ ٔع َِٛم ٝن َٜٚف ََْؿا٤ُ   ِٔ  . ص 76-69ط ٜٛغف: ﴾ََ

ٓٓف ، ٜٚسفع نعف مثٔ َا غطق٘ . أَا يف ؾلط  ٜعكلٛب ٚأبٓا٥ل٘ فلإٕ ايػلاضم ٜكلبض        يف ؾط  املًو نإ ايػاضم ٜهطب ، ٜٚع

 .(21) عبسٟا ملٔ غطق٘ ، فعاًَِٗ بؿطٜعتِٗ ٫ ؾطٜع١ املًو 

 37 ط٘: طاٖا يف اٯٜات طْٓا َٛغ٢ يف غٛض٠ ط٘ ، ٚتٝػرل اهلل ٚسفع٘ ي٘ يف قكط فطعٕٛ فأَا قك١ غٝس : ايُٓٛشز ايػازؽ

 (22) ص . 40ل 

 تػًػٌ َطاسٌ اـ١ٛ :

َٓ٘ إٔ تهع٘ يف قٓسٚم خؿيب بعس إضناع٘ . .1  أٚس٢ اهلل إىل أ

ُٜكلٖسّ يل٘ َلٔ سًٝلب املطنلعات غلرل سًٝلب أَل               .2 ٘ ايلصٟ  أَطٖا بإضناع٘ نٞ حيبل٘ َٛغل٢ ، فل٬ ٜتكٓبلٌ َٛغل٢ َلا 

 اغتػاغ٘ ٚئ ٜطن٢ بغرلٙ .

 زفعت٘ ا٭َٛاز بإشٕ اهلل إىل قكط فطعٕٛ ، عسٚ اهلل ، ٚعسٚ َٛغ٢ . .3

 نتب اهلل ي٘ ايكبٍٛ عٓس آٍ فطعٕٛ ، يٝبك٢ عٓسِٖ . .4

 َتابع١ٝ أخت٘ ي٘ ست٢ تعطف إىل أٜٔ غٝٓتٗٞ . .5

ٍٗ ايباسجني ع٢ً أَ٘ يذلنع٘ . .6  أخُت٘ تس

َٓ٘ بعٕٛ اهلل َٚػا .7  عست٘ .عٛز٠ َٛغ٢ إىل أ

 طٜسٙ غ١ٛ غ١ًُٝ ، ٚتفهرل غسٜس .إْ٘ ؽٛٝ  ضب ايعاملني ، حيفعْا ع٢ً تطتٝب َا ْ

قَٛ٘  أضازفهإ تػًػٌ َطاسٌ اـ١ٛ نُا ًٜٞ: ًْٚشغ ايتدٛٝ  يف نػط إبطاِٖٝ أقٓاّ قَٛ٘ :  ايُٓٛشز ايػابع

ٛٓ املهإ فاًْٛل إىل ا٭قٓاّ اـطٚز َٔ املس١ٜٓ يف عٝس هلِ فأعتصض بأْ٘ َطٜض فذلنٛٙ ، ٚخطدٛا ، فاغتِٓ فط ق١ خً

٢ّ  ﴿فشُٛٗا  ُٓٗذٛ َْٞعَط٠ٟ ٔفٞ اي َٜٓعَط  ِْ  *ٜف ْٚٞ َغٔكٝ ٍَ إ٢ َٔ  *ٜفٜكا َُِسٔبط٢ٜ  ُ٘ ِٓ ِٛا َع َٛي٤ َٕ  *ٜفَت ٍَ ٜأٜيا َتٞأٝنًٝٛ ِِ ٜفٜكا ٢ٗ َٗٔت ََا  *ٜفَطاَغ إ٢ٜي٢ ٜآٔي

 َٕ ٛٔٝكٛ ِٓ ِِ ٜيا َت ُٔ *ٜيٝه َٝ ِِ َنِطّبا ٔباٞي ٢ٗ ِٝ ًٜ  .ص 93-88طايكافات: ﴾ني٢ ٜفَطاَغ َع

ٝٓٔ إلبطاِٖٝ َهإ بٓا٤ ايبٝت نٞ ٜككسٙ ايٓاؽ  أضاز اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل إٔ ٜعبسٙ ايٓاؽ َتذٗني إىل قب١ً قسز٠ ، فب

 سادني ٚأَطٙ بعس اْتٗا٤ ايبٓا٤ إٔ ٜ٪ٚشٕ فإشا أٖشٕ أزلع اهلل ْسا٤ٙ إىل املدًٛقات مجٝعٟا .

﴿ ٖٝٔ َْا ٔيإ٢ِبَطا ٖٛٞأ ِٝٔت َٚإ٢ِش َب َٕ اٞيَب ََٜها ٦ِّٝا ﴿ ﴾َِ  ِٕ ٜيا ُتِؿط٢ٞى ٔبٞ َؾ َٚايٗطن٤ع٢ ايٗػُذٛٔز ﴾﴿ٜأ ُٔنَي  َٚاٞيٜكا٥ٔ ٤ٛا٥ٔٔفنَي  َٞ ٔيً ِٝٔت ِٗٚط َب  ﴾ *َٜٚط

َٔط٣  ﴿ ٌٚ َنا ٢ًٜ ٝن ََٚع َٜٞأُتٜٛى ض٢َداٟيا  ٖٓاؽ٢ ٔباٞيَشٚر  ِٕ ٔفٞ اي  .ص 27- 26ط اؿر:  ﴾َٜٚأٚش

 ّ إٔ ٜهٕٛ ايبٝت اؿطاّ يف َه١ قب١ً يعبازٙ ، حيذٕٛ إيٝ٘ ٜٚٛٛفٕٛ سٛي٘ ٜٚعبسٕٚ ضٓب٘ .فاهلل غبشاْ٘ خٛ  َٓص ايكس

ٜٛلُف أشاْل٘ فلطززت َلا قلاٍ           إزلاعٌٝٚقاّ إبطاِٖٝ ٚابٓ٘  ٗٓ  ببٓا٤ ايبٝت ٚػٗٝعٙ ؿذاز بٝلت اهلل اؿلطاّ ، ثلِ أٓشٕ فػلُعت اي

(23). 

 :ص  44ل  27ٚيف غٛض٠ ايٌُٓ اٯٜات ط   ايُٓٛشز ايجأَ :

 تػًػٌ َطاسٌ اـ١ٛ :
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 عاز اهلسٖس إىل غًُٝإ حيٌُ خدل ممًه١ ايُٝٔ اي  ٜػذس أًٖٗا يًؿُؼ ٜٚعبسْٚٗا . .1

ُٕ عًٝ٘ ايػ٬ّ اهلسٖس نتابٟا فٝ٘ زع٠ٛ إىل اإلميلإ بلاهلل ، ًٜكٝل٘ بلني ٜلسٟ بًكلٝؼ ًَهل١ غلبأ ، ثلِ           .2 ٌَ غًُٝا ُٖ َس

 ٜبتعس فرلاقب ضز٠ ايفعٌ .

 ع١ً٘ ٜذلنٗا ٚب٬زٖا . أضغًت بًكٝؼ ٖس١ٜ إىل غًُٝإ .3

 ملا أب٢ غًُٝإ إ٫ إغ٬َٗا ٚقَٛٗا اًْٛكت إىل عاق١ُ ًَه٘ ظا٥ط٠ . .4

 أضاز اختباض شنا٥ٗا فأَط عٌُ عطؾٗا إىل فًػٛني . .5

 محً٘ أسس ايعاضفني باهلل يف دحم١ ايبكط بإشٕ اهلل . .6

 ْه١ط عطؾٗا ٚعطن٘ عًٝٗا فًِ ؽ٦ٛ٘ . .7

١ْٓ أْ٘ َا٤ يؿس٠ قفا٥٘ .ب٢ٓ قكطٟا َٔ ايعداز ايكايف ، فًُا أض .8  ازت زخٛي٘ نؿفت عٔ غاقٝٗا ظا

٠ٕٓٛ فآَٓت بسٜٓ٘ . .9  ضأت عع١ُ َا يػًُٝإ َٔ ًَو ْٚب

١ًُٕٛ ٭َللط إ٫ إشا نللإ ععُٝللٟا ، فدٛلل  غللًُٝإ يللصيو ظًللب عطؾللٗا ٚبٓللا٤ ايككللط ايععللِٝ    ٚاملًلٛى يتعللاظُِٗ ٫ ٜػلل

 . (24) يٝدًب يٖبٗا ابتسا٤ّ فتػًِ ي٘ ، ٚنإ ؽٛٝٛ٘ َٛفكٟا

ٚقبٌ شيو لس اي١ًُٓ تتدص ا٭غباب ، ٜٚػاعسٖا ع٢ً شيلو غلًُٝإ عًٝل٘ ايػل٬ّ ، فٓلط٣ غلًُٝإ ًٜٓٛلل ٚدٓلٛزٙ َلٔ          

ٌٖ َٓتؿلطٟا يف         اؾٔ ٚاإلْؼ ٚايٛرل ، فٝكًٕٛ إىل ٚازٟ ايٌُٓ ، ٚنإ ايٌُٓ خاضدٟا َٔ أعؿاؾل٘ ٜبشلح علٔ ضظقل٘ ، فلإشا ظل

، ٚقلٛا٥ِ ايػلبا  ، ٚاؾلٝـ نلبرل ايعلسز ، ٚيلٔ تػلًِ منًل١ َلِٓٗ ، فكايلت           ايٛازٟ فػتٛ٪ٙ أضدٌ اؾٓٛز ، ٚسلٛافرل اـٝلٌ   

َٗللا  ﴿منًلل١ يبٝبلل١ ضأت َللٔ بعٝللس دللٝـ غللًُٝإ ٜٗللع ا٭ضض ؼتلل٘ قللاضخ١ يف قَٛٗللا َٓبٗلل١ ايػللاَعني َللِٓٗ يٝشللصضٚا      ٜٗ َٜللا ٜأ

ِِ ُٖ َٚ  ُٙ ُُٓٛز َُٚد  ُٕ َُا ِٝ ًٜ ِِ ُغ ٖٓٝه َُ ٔٛ َِٜش ِِ ٜيا  َٓٝه َََػأن ًٝٛا  ٌُ اِزُخ ُِ ٖٓ َٕ اي َِٜؿُعُطٚ  . ص 18ط ايٌُٓ: ﴾ ٜيا 

ٍُ ضبل٘ إٔ ٜطظقل٘ ؾلهطٙ عًل٢ ْعُل٘ ايل  ٖٚبل٘            فٝػُع غًُٝإ عًٝ٘ ايػ٬ّ قٛتٗا ٚؼصٜطٖا ، فٝٛقف تكلسّ اؾلٝـ ، ٜٚػلأ

إٜاٖا ٚيٛايسٜ٘ ، ٜٚػأي٘ ايعُلٌ ايكلاحل ايلصٟ ٜطنلٝ٘ ، ٚإٔ ٜطظقل٘ دٓتل٘ ٚضنلٛاْ٘ ، ٚزخًلت ايًُٓل١ َػلهٓٗا ٚتبعٗلا ايُٓلٌ             

 ٚفطغت ا٭ضض ، فاًْٛل املًو غًُٝإ عًٝ٘ ايػ٬ّ إىل ٖسف٘ ؾانطٟا ساَسٟا .  َِٓٗ فد٬ اؾٛٗ

١ٜٓ ٚاملع١ٜٛٓ يف يكا٤ ايعسٚ .  ايُٓٛشز ايتاغع :  خياطب اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل امل٪َٓني إٔ ٜتدصٚا ا٭غباب املاز

 أَا املجاٍ ع٢ً اؽاش ا٭غباب املع١ٜٛٓ فكٛي٘ غبشاْ٘ : 

َٗا اي٤ ﴿ ٜٗ ِِ ٔف١ٟ٦ََٜا ٜأ ُٓٛا إ٢َشا ٜئكُٝت ََ َٔ ٜآ َٕ ﴾﴿ٜفاِثُبُتٛا  ﴿ ﴾ ٔصٜ ًُٔشٛ ِِ ُتٞف ٤ًٝه َ٘ ٜنٔجرّلا ٜيَع ٤ً ُ٘   ﴾﴿* َٚاِشٝنُطٚا اي ََٚضُغٜٛي  َ٘ ٤ً  ﴾َٜٚأٔطُٝعٛا اي

﴿  ِِ ََٖب ض٢حٝيٝه ََٚتِص ًٝٛا  َٓاَظُعٛا ٜفَتٞفَؿ َٔ ﴿ ﴾َٜٚيا َت َََع ايٖكأبط٢ٜ  َ٘ ٤ً ٕٖ اي  . ص 46-45طا٭ْفاٍ: ﴾ *َٚاِقٔبُطٚا إ٢

ٜٛلّطا    ﴿ثِ ْٗاِٖ إٔ ٜهْٛٛا بٛطٜٔ أؾطٜٔ ٜطا٩ٕٚ ايٓاؽ ٫ٚ خيًكٕٛ هلل غبشاْ٘  ِِ َب ٖٔ َٜلاض٢ ِٔ ٔز َٔ َٔ َخَطُدٛا  ُْٛا ٜناي٤ٔصٜ َٜٚيا َتٝهٛ

َُٔشٝ ٠   َٕ ًٛٝ َُ َِٜع َُا  ُ٘ ٔب ٤ً َٚاي  ٔ٘ ٤ً ٢ٌ اي ِٔ َغٔبٝ َٕ َع َُٜكٗسٚ َٚ ٖٓاؽ٢   . ص 47طا٭ْفاٍ: ﴾َٚض٥َ٢ا٤َ اي

فايجبلللاُت ، ٚشنلللُط اهلٔل ، ٚطاعُتللل٘ ٚطاعللل١ ضغلللٛي٘ ، ٚايٛسلللس٠ٝ اإلمياْٝللل١ ، ٚايكلللدُل ، ٚايبعلللس علللٔ ايطٜلللا٤ ،   :  ايُٓلللٛشز ايعاؾلللط

ٚاإلخل٬ُم هلل غللبشاْ٘ أغللباب َعٜٓٛل١ ، إٕ اؽللصٖا املػللًُٕٛ ْكلطِٖ اهلل تعللاىل ، ٫ٚ أضاْللا يف ٖلصٙ ا٭ٜللاّ ايطز٦ٜلل١ ْتكللف      

١ًٜٝ ايؿطٖٕٛ إىل ايتٗاَٗابٛاسس٠ َٓٗا ... يصيو تطاْا ناي  .ككع١ اي  ٜتساع٢ اٜ٭ٜن
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٘ٔ  ﴿ٚاملجاٍ ع٢ً اؽاش ا٭غباب املاز١ٜ قٛي٘ غبشاْ٘ :  ٤ً ٖٚ اي ٘ٔ َعُس َٕ ٔب ُٖٔبٛ ٢ٌ ُتِط ِٝ ِٔ ض٢َبأط اٞيَد َٔ َٚ  ٠ٕٖٛ ِٔ ٝق َٔ  ِِ ِٜٛعُت ََا اِغَت  ِِ ُٗ َٜٚأٔعٗسٚا ٜي

ِِ ٜيا َتِع ٢ٗ ْٔ ِٔ ُزٚ َٔ  َٔ َٜٚآَخط٢ٜ  ِِ ٖٚٝن ََُُٛٚعُس ًٜ ِِ ٜيا ُتٞع ُِْت َٜٚأ  ِِ ِٝٝه َٖٛف إ٢ٜي ُٜ  ٔ٘ ٤ً ٢ٌ اي ٤ِٕٞ ٔفٞ َغٔبٝ ِٔ َؾ َٔ ِٓٔفٝكٛا  ََا ُت َٚ  ِِ ُٗ ُُ ًٜ َِٜع  ُ٘ ٤ً ُِ اي ُٗ َْ ُُٛ ط  ﴾َٕ ًٜ

 . ص 60ا٭ْفاٍ:

ٟٓ ٜػتسعٞ :  (25) فاإلعساز املاز

١ٓٝ ٚايًٝاق١ ايعاي١ٝ . .1  ايذلب١ٝ ايبسْ

 ايتسضٜب ع٢ً ايػ٬ح بهٌ أْٛاع٘ . .2

 ٬ح ايجكٌٝ ، ٚايتسضب عًٝ٘ .تأَني ايػ .3

 إضٖاب ايعسٚ بإظٗاض ايك٠ٛ قسض اإلَهإ . .4

ٚٗ ٜٚػاعسٙ . .5  ايك٠ٛ تطٖب َٔ ميٗس ايعس

 إْفام املاٍ يف غبٌٝ اهلل ٚايعكٝس٠ . .6

ٟ عؿط : ٖصا غٝسْا َٛغ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ ٜط٣ ل ٖٚٛ عا٥س إىل أًٖ٘ يف َكط ٚظٚدت٘ َع٘ ل ْاضٟا ٚايسْٝا باضز٠ ،   ايُٓٛشز اؿاز

ٚاملهإ َعًِ ، ٫ٚ بٖس يًسف٤ ٚا٭َإ ، ٚض١ٜ٩ َٔ ٜككسْٚ٘ َٔ اؿكٍٛ ع٢ً ايٓاض ، ٖٚلا ٖلٛ ٜطاٖلا َلٔ بعٝلس فلٝذلى أًٖل٘        

ٌٓ عٓل٘ ٚقلس          قطٜبٟا َٔ املهإ ، ٜٚػط  إىل ايه٤ٛ يٝكبؼ قبػ١ تفٝسٙ فُٝا ٜطَٞ إيٝ٘ َٔ أسلس ٜسيل٘ عًل٢ ايٛطٜلل ، فكلس نل

املٛقل١ً  يٓاض تطٜ٘ إٜاٖا نُا إٔ ظٚدت٘ أخلصٖا ايًٛلل ، ٖٚلصا أخلص با٭غلباب      ٖبت ضٜض ؾسٜس٠ فٓطقت َاؾٝت٘ ، فٗٛ ٜػع٢

 ايطاس١ ، ٚا٭َإ ، ٚايسف٤ ... إىل 

ُٖللا ٜقَهلل٢  ﴿إىل اهلل غللبشاْ٘ ٖٚٓللاى ٜهًُلل٘ اهلل غللبشاْ٘ ٚتعللاىل ٜٚعطفلل٘ عكٝكتلل٘ ، ٜٚللأَطٙ إٔ ٜللصٖب إىل فطعللٕٛ ٜللسعٛٙ   ًٜ ٜف

َْ ٘ٔ ٜآ ًٔ ِٖ ََٚغاَض ٔبٜأ  ٌَ ِٚ َدل       ََُٛغ٢ اٞيٜأَد َٗلا ٔبَدَبلط٣ ٜأ ِٓ َٔ  ِِ ًِّلٞ ٜآٔتلٝٝه َْلاّضا ٜيَع َِْػلُت  ْٚٞ ٜآ َِٝهُجٛا إ٢ ٘ٔ ا ًٔ ِٖ ٍَ ٔيٜأ َْاّضا ٜقا ٥ٛٛض٢  ْٔٔب اي ِٔ َدا َٔ َٔ  َؼ  َٔل  ٠َٕٚ ِص

 َٕ ًٛٝ ٜٛ ِِ َتِك ٤ًٝه ٖٓاض٢ ٜيَع  (26) . ٜٚعٛٝ٘ اهلل غبشاْ٘ َٔ ا٭غباب املػاعس٠ ع٢ً إب٬غ ايسع٠ٛ غ٬سني :ص29طايككل: ﴾اي

 يعكا اي  تٓكًب ثعباْٟا ٜجرل ايطعب ٚاهلًع يف ْفٛؽ اؿانطٜٔ .ا .1

 ايتٖٛر ايؿسٜس يٝسٙ سني ٜسخًٗا يف دٝب قُٝك٘ . .2

 نُا ٜ٪ٜسٙ بأخٝ٘ ٖاضٕٚ فٗٛ فكٝض ايًػإ ٚانض ايه٬ّ .

 ٜٚٓفٞ عٓ٘ اـٛف َٔ فطعٕٛ إٔ ٜكتٖل َٓ٘ ٭ْ٘ قتٌ قبٟٛٝا . . 

﴿ َٖ ُٖا َضٜآ ًٜ ِٕ ٜأٞيل٢ َعَكاٜى ٜف َُٜعكِِّب َٜٚأ  ِِ َٜٚي َُِسٔبّطا  َٚي٢٤   ٕٙ َٗا َدا ْٖ َِٗتٗع ٜنٜأ ٓٔنَي   ﴾﴿ا َت َٔ َٔ اٞيٜآ َٔ ْٖٜو  َٜٚيا َتَدِف إ٢  ٌِ ََُٛغ٢ ٜأٞقٔب  ﴾* َٜا 

ِٝط٢ ُغ٤ٕٛ  ﴿ ِٔ ٜغ َٔ َِٝها٤َ  ِٝٔبٜو َتِدُطِز َب ََٜسٜى ٔفٞ َد ًٝٞو  ِٖٔب  ﴾﴿اِغ َٔ ايٖط َٔ َٓاَسٜو  ِٜٝو َد ِِ إ٢ٜي ُُ  ﴾َٚاِن

﴿ ْٔ ًٜ ٜفَصا ََ َٚ  َٕ ِٛ ِٔ َضٚبٜو إ٢ٜي٢ ٔفِطَعل َٔ  ٢ٕ َْا َٖا َّلا ٜفأغلٔكنَي     ٦ٔل ٜو ُبِط ِٛ ُْٛا ٜق ِِ ٜنلا ُٗل ْٖ ِٕ        ﴿ ﴾*٘ٔ إ٢ َْٞفّػلا ٜفٜأَخلاُف ٜأ  ِِ ُٗ ِٓ َٔل ًٞلُت  ْٚلٞ ٜقَت ٍَ َضٚب إ٢ ٜقلا

  ٢ٕ ًٝلٛ َُٜكللسٚ    *َٜٞكُت َٞ ض٢ِز٤ّا  ََٔعل  ُ٘ ًٞ ّْا ٜفٜأِضٔغلل ٓٚلٞ ٔيَػللا َٔ َٛ ٜأٞفَكللُض  ُٖلل  ُٕ َٖلاُضٚ ٢ٕ  َٜٚأٔخللٞ  ُٜٜهللٚصُبٛ  ِٕ ْٚلٞ ٜأَخللاُف ٜأ ٓٔٞ إ٢ َُٓؿللٗس َعُهللَسٜى   ﴿ ﴾ٝق ٍَ َغ ٜقلا

َُا  ِٝٝه َٕ إ٢ٜي َٜٔكًٝٛ ًٜا  ّْا ٜف ٜٛا ًٞ َُا ُغ ٌُ ٜيٝه َِْذَع َٚ َٕ  ﴾﴿ٔبٜأٔخٜٝو  َُا اٞيَغأيُبٛ ٢ٔ اٖتَبَعٝه ََ َٚ َُا  ُِْت َٓا ٜأ َٜأت  . ص 35-31ط ايككل: ﴾*ٔبٜآ

ِٕ      ﴿عاىل ملٛغ٢ يف ايٓذا٠ َٔ فطعٕٛ ، ثِ إغطام فطعٕٛ أَط اهلل ت يٓتأٌَ ايُٓٛشز ايجاْٞ عؿط : ََُٛغل٢ ٜأ َٓلا إ٢ٜيل٢  ِٝ َِٚس َٜٚيٜكلِس ٜأ

َٜٚيلا َتِدَؿل٢    ََٜبّػا ٜيا َتَداُف َزَضٟنا  ِِ ٜطط٢ٜٟكا ٔفٞ اٞيَبِشط٢  ُٗ ِٚ        *ٜأِغط٢ ٔبٔعَبأزٟ ٜفاِنط٢ِب ٜي َٝ َٔ اٞيل َٔل  ِِ ُٗ َٝ ٙٔ ٜفَغٔؿل ُٓلٛٔز ُٕ ٔبُذ ِٛ ِِ ٔفِطَعل ُٗ ٜفلٜأِتَبَع

ََ ِِ ُٗ َٝ  . ص 78-77ط ط٘: ﴾*ا ٜغٔؿ
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﴿  ٣ٕ ُٛٝ َُٚع ٖٓإت  ِٔ َد َٔ  ِِ ُٖ َٓا ٣ِ *ٜفٜأِخَطِد ٣ّ ٜنط٢ٜ ََٜكا َٚ ُٓٛظ٣  ٌَ ﴿ ﴾*َٚٝن ٓٔٞ إ٢ِغَطا٥ٔٝ َٖا َب َٓا َِٚضِث َٜٚأ   ﴾*ٜنَصٔيٜو 

َُِؿط٢ٔقنَي ﴿  ِِ ُٖ ُُ ﴾﴿*ٜفٜأِتَبُعٛ ْٖا ٜي ََُٛغ٢ إ٢ ٍَ ٜأِقَشاُب  ٢ٕ ٜقا َُِعا ُٖا َتَطا٣٤َ اٞيَذ ًٜ َٕ ٜف ٢ٔ  ﴿ ﴾*ِسَضٝنٛ ِٗٔسٜ َٝ َٞ َضٚبٞ َغ ََٔع  ٖٕ ٍَ ٜن٤ًا إ٢   ﴾*ٜقا

﴿  ٢ِ ِٛٔز اٞيَعٔعٝ ٤ٛ ٌٗ ٔفِطم٣ ٜناي َٕ ٝن ًَٜل ٜفٜها ِْٜف ٢ٕ اِنط٢ِب ٔبَعَكاٜى اٞيَبِشَط ٜفا ََُٛغ٢ ٜأ َٓا إ٢ٜي٢  ِٝ َِٚس َٔ  *ٜفٜأ ِٖ اٞيٜآَخط٢ٜ َٓا َث    ﴾*َٜٚأِظٜيٞف

َََع ﴿  ِٔ ََ َٚ ََُٛغ٢  َٓا  ِٝ َِْذ َُٔعنَي َٜٚأ َٔ  ﴾﴿*ُ٘ ٜأِد َٓا اٞيٜآَخط٢ٜ ِٖ ٜأٞغَطٞق  . ص 66-57ط ايؿعطا٤: ﴾*ُث

﴿  َٕ َُٖتَبُعٛ  ِِ ْٖٝه ًٟا إ٢ ِٝ َٕ  *ٜفٜأِغط٢ ٔبٔعَبأزٟ ٜي َُِغَطٝقٛ ِْٓس  ِِ ُد ُٗ ْٖ ّٛا إ٢ ِٖ   ﴾*َٚاِتُطٔى اٞيَبِشَط َض

 . ص 24-23ط ايسخإ: 

 (27) ػس َٛغ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ اؽص ا٭غباب ايتاي١ٝ : 

 اغتٓذس بطب٘ سني زعاٙ إٔ ٜٓكصٙ ٚقَٛ٘ َٔ فطعٕٛ ٚدٓسٙ . .1

 أَطٙ اهلل إٔ ًٜٓٛل بك٠ٛ اػاٙ املؿطم ، فػاض بِٗ ي٬ٟٝ نٞ ٜكٛع َػاف١ ط١ًٜٛ قبٌ إٔ ٜؿعط بِٗ فطعٕٛ . .2

ايبشط نإ فطعٕٛ َػطعٟا ظٝؿ٘ ٜكذلب َِٓٗ . فكس ضأ٣ نلٌ َلٔ ايٛلطفني ايٛلطف      ؾاط٧ٚسني ٚقًٛا إىل  .3

٢ اهلل إىل َٛغ٢ إٔ انطب بعكاى ايبشط ففعٌ ، فاْفًل ايبشط ، ٚاْؿل ططٜلْل ٜلابْؼ بلني دلبًني     اٯخط ، فأٚس

 َٔ املا٤ .

 أغط  َٛغ٢ بكَٛ٘ إىل ايٛطف اٯخط ِٖٚ َؿفكٕٛ خا٥فٕٛ . .4

ِٖ إٔ ٜهطب املا٤ يٝعٛز ايبشط نُلا نلإ ستل٢ ٫ ٜػلتٛٝع فطعلٕٛ       ايؿاط٧ٚقٌ َٛغ٢ ٚقَٛ٘ إىل  .5 اٯخط ، ٖٚ

 .ايعبٛض إيِٝٗ 

أَطٙ اهلل غبشاْ٘ إٔ ٜذلى ايبشط نُا ٖٛ يٝسخٌ فطعٕٛ ايٛطٜل ٚدٓٛزٙ ، فًُا قاض اؾٝـ ن١ً٘ يف ايٛطٜل  .6

 أَط اهلل تعاىل املا٤ ، فعاز نُا نإ فأغطم ايهافطٜٔ .

ِٙ بهللطب٘ َللط٠ أخللط٣ يٝعللٛز نُللا نللإ .    . اؽللاش فا٫غللتٓذاز بللاهلل ، ٚايللسعا٤ يلل٘ ، ٚاملػللرل يف ايًٝللٌ ، ٚنللطب املللا٤ ، ثللِ اهللل

 يٮغباب .

ٖٔ ايتدٛللٝ  ٚاؽللاش ا٭غللباب ٫ ٜٛقلل٬ٕ إىل اهلللسف إ٫ إشا أضاز اهلل غللبشاْ٘ ٚتعللاىل شيللو ، فعًٝٓللا ايللتفهرل ٚعًلل٢ اهلل   يهلل

 ايتسبرل ، ٖٚصا ٖٛ ايتٛنٌ ع٢ً اهلل .

 ﴿ نتاب٘ ايععٜع: يف سٝح ٜكٍٛ اهلل تعاىلؿ١٦ٝ اهلل عع ٚدٌ. مل خانعايتدٛٝ  يًُػتكبٌ لاح  ايُٓٛشز ايجايح عؿط :

ٌْ َشٔيٜو ٜغّسا  ْٚٞ ٜفأع ٤ِٕٞ إ٢ ٖٔ ٔيَؿ َٖلَصا          *َٜٚيا َتٝكٜٛي  ِٔ َٔل ٢ٔ َضٚبلٞ ٔيلٜأٞقَطَب  َٜ ِٗلٔس َٜ  ِٕ ٌِ َعَػل٢ ٜأ َٚٝقل َْٔػلَٝت  َٚاِشٝنِط َضٖبٜو إ٢َشا   ُ٘ ٤ً ََٜؿا٤َ اي  ِٕ إ٢ي٤ا ٜأ

 ص 24-23ط ايهٗف: ﴾*َضَؾّسا

َُا ٜآَتاٜى ﴿ :ٜٚكٍٛ تعاىل َٜٚيلا َتِبلغ٢           َٚاِبَتغ٢ ٔفٝ ِٝلٜو  ُ٘ إ٢ٜي ٤ًل َٔ اي َُلا ٜأِسَػل ِٔ ٜن َٜٚأِسٔػل َٝا  ِْ َٔ ايلٗس َٔل َْٔكَٝبٜو  َِٓؼ  َٜٚيا َت ُ٘ ايٖساَض اٞيٜآٔخَط٠ٜ  ٤ً اي

     َٔ ُُٞفٔػلٔسٜ ُٜٔشلٗب اٞي َ٘ ٜيلا  ٤ًل ٕٖ اي ٕ ص ، يف ٖلصا نلطٚض٠ إٔ ٜأخلص املػلًِ با٭غلباب يف سٝاتل٘ ٚأ       77ط ايككلل:  ﴾ اٞيٜفَػاَز ٔفٞ اٞيلٜأِضض٢ إ٢

 ٜتعٚز بايتك٣ٛ َٔ زْٝاٙ ٯخطت٘ .

بسأت ايسع٠ٛ يإلغ٬ّ غط١ٜ يج٬خ غٓٛات ٜسعٛ : غط١ٜ ايسع٠ٛ يف َطاسًٗا ا٭ٚىل ثِ اؾٗط بٗا ،  ايُٓٛشز ايطابع عؿط

 فٝٗا ايطغٍٛ أًٖ٘ ٚأقشاب٘ يًسٜٔ ٚاؿه١ُ َٔ غط١ٜ ايسع٠ٛ :

دٛ بعٝس عٔ إثاض٠ املعٛقات يف ططٜل غرل ايسع٠ٛ ;  ايذلٜح ضٜجُا تتهٕٛ يبٓات ق١ٜٛ املعز ، ؾسٜس٠ ايتُاغو يف
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٭ٕ ٖصٙ ايًبٓات ٖٞ ايك٠ٛ ايسافع١ اي  غٝعتُس عًٝٗا بٓا٤ اجملتُع اإلمياْٞ اؾسٜس يف َٛاد١ٗ ق٣ٛ ايعًِ ٚايبغٞ 

 املذلبك١ بٗصا ايسٜٔ يف قدل ٫ ٜعطف ايٖٛٔ ، ٚدٗاز ٫ ٜعطف ايٝأؽ 

٭ٕ َٗامج١ ٖصا اجملتُع ايغاضم يف ؾطٚضٙ َٚٛادٗت٘ به٬ي٘ ٚغام ايسع٠ٛ مل  ْٗر املػامل١ امل٪قت١ يف ايبسا١ٜ ;

ٜػتٛ بعس ، ٜ٪شٕ بتشطٜو زٚافع املكا١َٚ يًسع٠ٛ يف ْفٛؽ املػتهدلٜٔ ، ٚايسع٠ٛ ٫ تعاٍ يف أٍٚ خٛٛاتٗا ، فتتعجط يف 

 غرلٖا ، ٖٚٞ ٫ تعاٍ ٚيٝس٠ طط١ٜ . 

ض بسعٛت٘ ٚتبًٝغ ضغايت٘ ، سطقٟا َٓ٘ إٔ ٜهٕٛ غرلٖا َٛطزٟا ٥ٚٝسٟا ٖاز٥ٟا ، يصيو آثط ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ا٫غتُطا

تػرل إىل ايكًٛب غ٢ٛ ثابت١ ، ست٢ تتُهٔ َٔ اإلع٬ٕ عٔ ْفػٗا يف ايٛقت املٓاغب ، بعس إٔ ٜ٪َٔ بٗا عسز َٔ ايٓاؽ 

 ٜهشٕٛ يف غبًٝٗا بايغايٞ ٚايٓفٝؼ ، مما ٜهُٔ اغتُطاضٖا ٚبكا٤ٖا .

ق١ يًسع٠ٛ ست٢ تكٌ إىل َػاَع ايعطب يف َٛازلِٗ ٚقافًِٗ ٚأغٛاقِٗ َٚهاضب َٓاظهلِ ، فأتت ٖصٙ ل إتاس١ ايفط 3

اـ٠ٛٛ أنًٗا ، سٝح أقبٌ إىل َه١ فطٜل َِٓٗ ، ٜتشػؼ أخباضٖا ، ٜٚتعطف َهاْٗا يف خف١ٝ ٚسصض ، ست٢ إشا بًغٛا 

٢ اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ، ٚإٖتسٚا بٗسٜ٘ ، ٚآَٓٛا مبا دا٤ ب٘ َأَٓٗا يف َكطٖا )زاض ا٭ضقِ( أغًُٛا هلل تعاىل ، ٚاتبعٛا ضغٛي٘ قً

 َٔ اؿل . 

ُٜهٛٗسٚا يف فذل٠ َبهط٠ ٚقبٌ إٔ تتهٕٛ هلِ ق٠ٛ أٚ -4 ُٜكه٢ ع٢ً أقشاب٘ أٚ  خؿ١ٝ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ َٔ إٔ 

فػٝهٕٛ أٍٚ َٔ ٜتبع٘  ٜٓتؿط هلِ شنط ٜٚعًِ عسز ٫ بأؽ ب٘ َٔ ايٓاؽ مبباز٨ زعٛت٘ ، فًٛ أْ٘ أعًٔ ايسع٠ٛ َباؾط٠ ،

ق١ً َع ا٫نٛٗاز ، ٚئ ٜتعطف أسس ع٢ً َباز٨ ايسع٠ٛ ٭ْ٘ ٫ ٜعطفٗا إ١٫ قاسبٗا ،ٚإمنا ناْت تطب١ٝ أقشاب٘ أ٫ٟٚ أِٖ 

 َٔ اإلع٬ٕ ٚاؾٗط بايسع٠ٛ . 

ايسع٠ٛ ، يصا ا٭ِٖ َٔ ٖصا نً٘ ، إٔ ايٓيب ٫ ٜٓٛل عٔ اهل٣ٛ ، فٗٛ َطغٌ كاطب بايٛسٞ ، مل ٜأت٘ ا٭َط باؾٗط ب-5

 (28عًٝ٘ إٔ خيهع ٭َط اهلل تعاىل ًٜٚتعّ مبا خٛٛ٘ اهلل تعاىل ي٘ َٔ أَط ايسع٠ٛ ٚغطٜتٗا ست٢ ٜأتٝ٘ ا٭َط باؾٗط)

ُُٖسٚثُط  َٜا ﴿: اهلل تعاىلسٝح ٜكٍٛ  َٗا اٞي ٜٗ ِْٔصِض *ٜأ ِِ ٜفٜأ ِٗٚط  *ََٚضٖبٜو ٜفٜهٚبِط  *ٝق ٜٛ َٝاَبٜو ٜف ُِٖذط *َٚٔث ص  5-1ط املسثط:  ﴾*َٚايٗطِدَع ٜفا

ناْت ايسع٠ٛ اؾٗط١ٜ َطس١ً دسٜس٠ َٔ َطاسٌ بساٜات ايسع٠ٛ اإلغ١َٝ٬، ٚيف بسا١ٜ ٖصٙ املطس١ً أعًٔ ضغٍٛ اهلل ثِ 

 زعٛت٘ بُٝٓا ظٌ بك١ٝ املػًُني ع٢ً غٓطٜتِٗ َا اغتٛاعٛا، ٚنإ ٖصا تسضّدا ٚانّشا يف ططٜل ايسع٠ٛ.

ٜبسأ بأقطبا٥٘ بايتشسٜس ٚزٕٚ بك١ٝ ايٓاؽ، ٚنإ ٖصا أّٜها ّْٛعا َٔ ايتسضز يف ٚنُا ٝأَط ايطغٍٛ بايب٬غ، فكس ٝأَط إٔ 

ِْٔصِض َعٔؿرَلَتٜو اٜ٭ٞقَطٔبنَي ﴿( ، سٝح نإ قس ْعٍ قٛي٘ تعاىل: 29إٜكاٍ ايسع٠ٛ يًعاملني ) ٜكٍٛ اهلل ص 214ٚطايؿعطا٤:  ﴾َٜٚأ

ُُِؿط٢ٔن ﴿تعاىل: ٢ٔ اٞي َٜٚأِعط٢ِض َع ََُط  َُا ُتِ٪ ص 94ط اؿذط: ﴾نَي ٜفاِقَسِ  ٔب

خ١ٛ ايك٠٬ يف ٚقت اـٛف ، فكس بني اهلل عع ٚدٌ يف ايكطإٓ ايهطِٜ يطغلٛي٘ َطاسلٌ ٚتطتٝبلات     ايُٓٛشز اـاَؼ عؿط :

ِٓ   ﴿أزا٤ ايكلل٠٬ يف ٚقللت املعطنلل١ أٚ اـللٛف سٝللح ٜكللٍٛ تعللاىل :   َٔلل ِِ ٜطا٥ٜٔفلل٠١  ًٞللَتٝك ًٜا٠ٜ ٜف ُِ ايٖكلل ُٗلل ُِللَت ٜي ِِ ٜفٜأٜق ٢ٗ ِٓللَت ٔفللٝ ِِ َٚإ٢َشا ٝن ُٗ

  ٥ً َُٜكلل  ِِ َٚٞيَتللٞأٔت ٜطا٥ٜٔفلل٠١ ٝأِخللَط٣ ٜيلل  ِِ ََٚضا٥ٔٝهلل  ِٔ َٔلل ُْللٛا  َٝٝهٛ ًٞ ِِ ٜفللإ٢َشا َغللَذُسٚا ٜف ُٗ ًَٔشَت َٝٞأُخللُصٚا ٜأِغلل َٚٞي َٝٞأُخللُصٚا َََعللٜو  َٚٞي َََعللٜو  ٥ًٛا  َُٝكلل ًٞ ٛا ٜف

ًَٔشٔت ِٔ ٜأِغ َٕ َع ًٛٝ ِٛ َتِغٝف َٔ ٜنٜفُطٚا ٜي َٖٚز اي٤ٔصٜ  ِِ ُٗ ًَٔشَت َٜٚأِغ  ِِ ُٖ ِٕ       ٔسِصَض ِِ إ٢ ِٝٝه ًٜل َٓلاَح َع َٜٚيلا ُد َٚأسلَس٠ٟ  ًٜل١ٟ  ِٝ ََ  ِِ ِٝٝه ًٜل َٕ َع ًٛٝ ُٝٔ َٝ ِِ ٜف َِٔتَعٔتٝه َٜٚأ  ِِ ٝه
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َ٘ ٜأَعلٖس ئ            ٤ًل ٕٖ اي ِِ إ٢ َُٚخلُصٚا ٔسلِصَضٝن  ِِ ًَٔشَتٝه ِٕ َتَهلُعٛا ٜأِغل ََِطَنل٢ ٜأ  ِِ ِٓلُت ِٚ ٝن ٜٛلط٣ ٜأ ََ  ِٔ َٔل ِِ ٜأّش٣  َٕ ٔبٝهل ّٓلا*    ٜنا ٝ٢ٗ َُ َٔ َعلَصاّبا   ط ﴾ًٜٞهلأفط٢ٜ

 ص 102ايٓػا٤: 

ؼلطِٜ اـُلط ايلصٟ مل ٜػلتكط ؼطميل٘ إ٫ بعلس فلذل٠ طًٜٛل١ َلٔ عُلط ايبعجل١ ايٓبٜٛل١ ٚيكلس َلٓط                ايُٓٛشز ايػلازؽ عؿلط :  

 (30ؼطِٜ اـُط يف ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ عدل ث٬خ َطاسٌ : )

ٕٓ يًدُط َػا٨ٚ ٚأنطاضٟا أنجط َٔ املٓافع فٝٗا زٕٚ أ  ٌٓ:املطس١ً ا٭ٚىل:بني اهلل تعاىل أ  ٕ حيطّ ؾطب اـُط فٝكٍٛ عٓع ٚد

ٜػأيْٛو عٔ اـُط ٚاملٝػط قٌ فُٝٗا إثِ نبرل َٚٓافع يًٓلاؽ ٚإمثُٗلا أنلدل َلٔ ْفعُٗلا ٜٚػلأيْٛو َلاشا ٜٓفكلٕٛ          ﴿

 ص219ط ايبكط٠ :  ﴾قٌ ايعفٛ نصيو ٜبني اهلل يهِ اٯٜات يعًهِ تتفهطٕٚ

ٌٓ : املطس١ً ايجا١ْٝ :ؼطِٜ ؾطب اـُط عٓس أٚقات ايك٠٬ فٝكٍٛ ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا ٫ تكطبٛا ايك٠٬ ٚأْتِ  ﴿عٓع ٚد

 ص43طايٓػا٤:   ﴾غهاض٣ ست٢ تعًُٛا َا تكٛيٕٛ 

 :ٌٓ ٜا أٜٗا ايصٜٔ  ﴿املطس١ً ايجايج١ : ايتشطِٜ املًٛل إىل قٝاّ ايػاع١ ٚيف نٌ ا٭ٚقات ٚيف نٌ ايعطٚف فٝكٍٛ عٓع ٚد

إمنا ٜطٜس ايؿٝٛإ إٔ *  َٔ عٌُ ايؿٝٛإ فادتٓبٛٙ يعًهِ تفًشٕٛآَٓٛا إمنا اـُط ٚاملٝػط ٚا٭ْكاب ٚا٭ظ٫ّ ضدؼ 

-90ط املا٥س٠  ﴾* ٜٛقع بٝٓهِ ايعسا٠ٚ ٚايبغها٤ يف اـُط ٚاملٝػط ٜٚكسنِ عٔ شنط اهلل ٚعٔ ايك٠٬ فٌٗ أْتِ َٓتٕٗٛ

 ص 91

ـُلط نلإ بتلسضٜر ْٚلٛاظٍ     ؼلطِٜ ا " ٜكٍٛ اإلَاّ ايكططيب يف نتاب٘ اؾلاَع ٭سهلاّ ايكلطإٓ ايهلطِٜ َفػلطٟا هللصٙ اٯٜل١:       

٢ٔ  ﴿نجرل٠; فإِْٗ ناْٛا َٛيعني بؿطبٗا،ٚأٍٚ َا ْعٍ يف ؾأْٗا  َْٜو َع ُِط٢ٱَِٜػٜأٝيٛ ِٝٔػط٢ٱَٚ ٞيَد َُ َٓأفُع  ٞي ََ َٚ ِْ ٜنٔبرْل  َُآ إ٢ِث ٢ٗ ٌِ ٔفٝ ٝق

ٖٓاؽ٢ يٓا فُٝا فٝ٘ إثِ نلبرل،  : ٫ ساد١ ايٛاأٟ يف ػاضتِٗ; فًُا ْعيت ٖصٙ اٯ١ٜ تطنٗا بعض ايٓاؽ ٚق ص219ايبكط٠: ط ﴾ ٔيً

ِِ ُغٜهاَض٣ يٖك٠ٜ٬ٜٱ٫ٜ َتٞكَطُبٛٞا  ﴿ٚمل ٜذلنٗا بعض ايٓاؽ ٚقايٛا: ْأخص َٓفعتٗا ْٚذلى إمثٗا فٓعيت ٖصٙ اٯ١ٜ  ُِْت ايٓػا٤: ط ٰ﴾َٜٚأ

تل٢  فذلنٗا بعض ايٓاؽ ٚقايٛا: ٫ ساد١ يٓا فُٝا ٜؿغًٓا عٔ ايك٠٬، ٚؾطبٗا بعض ايٓلاؽ يف غلرل أٚقلات ايكل٠٬ س    ص ،43

َٗا َٜۤل ﴿ْعيت: ٜٗ َٔٱٜأ َُلا   ي٤ٔصٜ ْٖ ُٓٛٞا إ٢ ََ ُِلطُ ٱآ ِٝٔػلطُ ٱَٚ ٞيَد َُ ُّٱَٚ ٜ٭َْكلابُ ٱَٚ ٞي ٕ       ض٢ِدلؼْ  ٜ٭ِظ٫ٜ ط ﴾َلٔ عُلٌ ايؿلٝٛإ فلادتٓبٛٙ يعًهلِ تفًشلٛ

 (31"اْت٢ٗ. )اهلل ؾ٦ٟٝا أؾٓس َٔ اـُط. سطّفكاضت سطاَٟا عًِٝٗ ست٢ قاض ٜكٍٛ بعهِٗ: َا  ص90املا٥س٠ :

ٌٓ قس سطَ٘ ع٢ً َطاسٌ نُا ٖٛ آت: :ابع عؿطايُٓٛشز ايػ ٕٓ اهلل عٓع ٚد َٓا ايطبا فُع ؾس٠ ؼطَٝ٘ إ٫ أ  ٚأ

،ٚشنط بعس ص39ايطّٚ:ط ﴾عٓس اهلل  تٝتِ َٔ ضبا يرلبٛا يف أَٛاٍ ايٓاؽ ف٬ ٜطبٛآَٚا  ﴿يف َه١ أْعٍ اهلل عع ٚدٌ بؿإٔ ايطبا:

٢ٌ  ﴿: شيو عكلللاب٘ يًٝٗٛز بػبب أنًِٗ ايطبا ٚقس ْٗللٛا عللٓ٘ ٖٓاؽ٢ ٔباٞيَبأط ٍَ اي َٛا َِ ِِ ٜأ ٢ٗ ًٔ َٜٚأٞن  ُ٘ ِٓ ُٗٛٞا َع ُْ َٜٚقِس  ُِ ايٚطَبا  ٖٔ َٜٚأِخٔص

ُّا  ِِ َعَصاّبا ٜأٔيٝ ُٗ ِٓ َٔ  َٔ ًٜٞهأفط٢ٜ َْا ٔي ،٢ْٗٚ اهلل تعاىل عٔ ايطبا ايفاسـ ايصٟ ٜتلللعاٜللس سللت٢ ٜكرل أنعلافلّلا ص161ايٓػا٤:ط ﴾َٜٚأِعَتِس

ًُٔشَٕٛ  ﴿ٚدٌ: َهاعف١ بكٍٛ املٛىل عع ِِ ُتٞف ٤ًٝه َ٘ ٜيَع ١ً َٚاٖتٝكٛٞا اي ََٗهاَعٜف١ٟ  ُٓٛٞا ٫ٜ َتٞأٝنًٝٛٞا ايٚطَبا ٜأِنَعاٟفا  ََ َٔ آ َٗا اي٤ٔصٜ ٜٗ آٍ ط ﴾َٜا ٜأ

ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا اتكٛا اهلل ٚشضٚا َا بكٞ َٔ ايطبا إٕ  ﴿، ثِ دا٤ ايتشطِٜ ايٓٗا٥ٞ ٚاؿاغِ بكٛي٘ تعاىل:ص130عُطإ:

 . ص278ايبكط٠:ط ﴾ ٪َٓنينٓتِ َ
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ٚيف ايكطإٓ ايهطِٜ مناشز نجرل٠ َٔ ٖصٙ ا٭ْٛا  اي  تعٗط فٝٗا َطاعا٠ ايٓفؼ اإلْػا١ْٝ ٚأسٛاهلا ايعاضن١ ٚايٛاض١٥ 

 (32)ٚا٫غتجٓا١ٝ٥،ضفّعا يًشطز،ْٚع٫ٟٚ عٓس ايهطٚض٠،ٚنٌ شيو ٜسٚض َع َا قكس إيٝ٘ ايؿط  َٔ َكاقسٙ ايعًٝا. 

ا٫غتٓتادات :

أقٍٛ ايتدٛٝ  ايطاغد١ ٚأغايٝب٘ ٚأزٚات٘ ٚأْٛاع٘ ٖٚٛ بصيو قس غبل ايفهط  ع٢ً ايكطإٓ ايهطِٜ ؾتٌُا -1

 .اإلزاضٟ اؿسٜح

َٔ سٝح اجملا٫ت أؾاض  أع٢ٛ ايكطإٓ ايهطِٜ مناشدا نجرل٠ يًتدٛٝ  ٚأْٛاع٘ املدتًف١ ، فع٢ً غبٌٝ املجاٍ -2

طبٞ ٚايػٝاغٞ ٚاملايٞ ٚايعُطاْٞ ، َٚٔ سٝح إىل ايتدٛٝ  اإلزاضٟ ٫ٚقتكازٟ ٚايسعٟٛ ٚا٫دتُاعٞ ٚاؿ

املس٠ ايع١َٝٓ أؾاض إىل ايتدٛٝ  طٌٜٛ ا٭دٌ ) املػ٢ُ سايٝا با٫غذلاتٝذٞ ( ٚايتدٛٝ  قكرل ا٭دٌ ) 

  املػ٢ُ سايٝا باملطسًٞ أٚ ايتهتٝهٞ ( .

١ُ ع٢ً ايعًِ ايكا٥ ايطاغد١ ا٭غؼسٝح  ٚايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ حيع٢ ايتدٛٝ  بأ١ُٖٝ بايغ١ يف ايكطإٓ ايهطِٜ -3

 ٚيٝؼ ع٢ً ايتدُني ٚايعٔ . ٚاملعطف١

 اؾٝس . ٚاإلعسازنطٚض٠ تٛخٞ ايسق١  -4

اغتد٬م ايعدل َٔ ا٭عُاٍ ايػابك١ ٚػٓب  ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ ع٢ًايكطإٓ ايهطِٜ ٚ َفّٗٛ ايتدٛٝ  يفٜطتهع  -5

  ايٛقٛ  يف أخٛا٤ املانٞ .

 عٓس ايكٝاّ بعٌُٚتٛخٞ اؿصض ٚعسّ ايتػط  َفّٗٛ ايتدٛٝ  ٜكّٛ ع٢ً أغاؽ ايتفهرل ايػًِٝ ٚايتأْٞ  إٔ -6

 َا.

  ضب  ايكطإٓ ايهطِٜ لاح ايتدٛٝ  مبؿ١٦ٝ اهلل عع ٚدٌ . -7

 اقذلإ ايتدٛٝ  يف ايفهط اإلغ٬َٞ بايتٛنٌ ع٢ً اهلل ثِ ا٭خص با٭غباب . -8

  "ٚأعسٚا هلِ َا اغتٛعتِ........": قاٍ تعاىل ، أَطٟا قطحيٟا يف ايكطإٓ٘ ٚيكس دا٤ اؿح عًٝ -9

 سسٚخ ايتدٛٝ  جيطٟ بؿهٌ تسضجيٞ ٚع٢ً َطاسٌ .-10

 ايتدٛٝ  يف ايكطإٓ ايهطِٜ ٚايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ شٚ أٖساف َؿطٚع١ تتفل َع ايسٜٔ اؿٓٝف .-11

 ايتٛقٝات : 

أٟ عٌُ إشا َا أضٜس ي٘ إٔ ٜعٛٞ ايٓتا٥ر املطد٠ٛ َٓ٘ جيب ايتدٛٝ  املػبل ي٘ مبا يف شيو زضاغ١ ايعٛاقب  .1

 ٓ٘ .اي  ميهٔ إٔ تتُدض ع

 ايتدٛٝ  ايعًُٞ جيب إٔ ٜػتٓس إىل املعًَٛات ايكشٝش١ ٚايسقٝك١ . .2

 ا٫بتعاز عٔ ايعؿٛا١ٝ٥ ٚا٫ضػاي١ٝ يف ايعٌُ .  .3

ايسضاغ١ ايعُٝك١ ٚاملتأ١ْٝ يًكطإٓ ايهطِٜ ٚايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ املٛٗط٠ ٫غتٓباط أقٍٛ ايتدٛٝ  ايطاغد١ يف  .4

 تُاعٞ ٚاؿطبٞ مجٝع اجملا٫ت : اإلزاضٟ ٚا٫قتكازٟ ٚايسعٟٛ ٚا٫د

 ٚايػٝاغٞ ... إخل .
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ؼفٝع أٌٖ ا٫ختكام َٔ قبٌ اؾٗات ايطزل١ٝ يف اجملتُعات اإلغ١َٝ٬ إلدطا٤ ايسضاغات يف ٖصا اجملاٍ  .5

 يتشكٝل أغباب ايطقٞ ٚايٓٗه١ ٚايػٝاز٠ . 

 .  تٛبٝل أقٍٛ ايتدٛٝ  ايٛاضز٠ يف َكازض ايفهط اإلغ٬َٞ يبًٛغ أع٢ً زضدات اإلتكإ ٚأفهٌ ايٓتا٥ر .6

إٔ ٜهٕٛ ايتدٛٝ  يف مجٝع َطاسً٘ يتشكٝل أٖساف َؿطٚع١ تتفل َع َكاقس ايؿطٜع١ ٖٚٞ ايهطٚضات  .7

 اـُػ١ : سفغ ايسٜٔ ، ٚسفغ ايٓفؼ ، ٚسفغ ايعكٌ ، ٚسفغ ايٓػٌ ، ٚسفغ املاٍ .

١ٝ ايعٌُ ع٢ً ْؿط ايٛعٞ عٔ ايتدٛٝ  نُا ٚضز يف َكازض ايفهط اإلغ٬َٞ يتٛظٝف٘ يف قٝاّ أ١ٜ زٚي١ إغ٬َ .8

 َعاقط٠ .

ايػعٞ اؾاز إلعاز٠ بٓا٤ ثك١ املػًُني يف أْفػِٗ ٚيف إضثِٗ اؿهاضٟ َٔ خ٬ٍ تأقٌٝ زلٛ ايفهط اإلزاضٟ  .9

 اإلغ٬َٞ ع٢ً َا ٜػ٢ُ بايفهط اإلزاضٟ املعاقط . 

 ضب  ايتدٛٝ  زا٥ُا بايتٛنٌ ع٢ً اهلل سٝح ايتٛفٝل ٖٛ َٔ عٓس اهلل . .10

  خامت١ :

مبها١ْ ٚأ١ُٖٝ بايغتني يف ايكطإٓ ايهطِٜ نُا زيت اٯٜات املصنٛض٠ يف ٖصٙ ايسضاغ١ نُا ٬ٜسغ فإ ايتدٛٝ  حيع٢ 

، ٚػسض اإلؾاض٠ إىل إٔ ايكطإٓ ايهطِٜ غين باٯٜات شات ايس٫٫ت ايتد١ٝٛٝٛ ٚإٔ َا مت شنطٙ َٔ آٜات نطمي١ ٖٓا َا ٖٛ 

ٕ نجرل٠ يف إضغا٤ ا٭قٍٛ ايطاغد١ إ٫ قًٌٝ َٔ نجرل ٚإٔ ايكطإٓ ايهطِٜ قس غبل ايفهط اإلزاضٟ اؿسٜح بكطٚ

 يًتدٛٝ  ايٓادض ٚاملجُط .

ٚقس سفًت ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ املٛٗط٠ بأَج١ً نجرل٠ ع٢ً ايتدٛٝ  ٚتٛبٝكات٘ يف كتًف َٓاسٞ اؿٝا٠ ، ٚأنست ع٢ً 

 أُٖٝت٘ نعٓكط أغاغٞ يف سٝا٠ املػًُني .

ٕ ا٭ٚإ إٔ تٓٗض َٔ نبٛتٗا ٚتأخص بأغباب نُا ٬ٜسغ فإ ا٭١َ اإلغ١َٝ٬ متط يف ٚنع ٫ ؼػس عًٝ٘ ، ٚقس آ

ضفعتٗا ٚضقٝٗا ٚتػتعٝس أفازٖا يتتبٛأ َهاْتٗا ايعاي١ٝ ٚاملطَٛق١ ٚشيو َٔ خ٬ٍ ايعٛز٠ اؿُٝس٠ إىل زٜٓٗا ايصٟ 

ٜكطبٗا َٔ اهلل ايعًٞ ايكسٜط ايصٟ بٝسٙ َكايٝس ايػُٛات ٚا٭ضض ٚنٌ ؾ٤ٞ . ٚا٭١َ َسع٠ٛ يتٛبٝل املفاِٖٝ ٚا٭قٍٛ 

 زاض١ٜ ايطاغد١ اي  ٜعخط بٗا زٜٓٗا .اإل

، يتشكٝل أٖساف قسز٠  ٫ تتٓاقض َع ايسٜٔ اؿٓٝف ايصٟ  اإلغ٬َٞ ٚغ١ًٝ ٚيٝؼ غا١ٜايتدٛٝ  يف ايفهط اإلزاضٟ ٚ

 اضتهاٙ اهلل يٓا .

 اهلٛاَـ : 

 181،  180، 287ّ، اجملًس ايػابع، م 1968ابٔ َٓعٛض : يػإ ايعطب ، زاض قازض ٚزاض برلٚت ، برلٚت يبٓإ ،  -1

 180ايطاظٟ ،  قُس بٔ عبس ايكازض ، كتاض ايكشاح ، زاض ايهتاب ايعطبٞ ، برلٚت، يبٓإ ، بسٕٚ تاضٜذ يًٓؿط، م   -2

– 181 

، زاض ايٓٗه١ ايعطب١ٝ يًٛباع١ ٚايٓؿط، برلٚت . م 1986 (َسخٌ ٚظٝفٞ  –ا٭عُاٍ  ) إزاض٠تٛفٝل، ز. مجٌٝ   -3

142- 143 



 

99 

 
 2015يونيو  –يناير    - األولالمجلذ  – العذد الخامس   جامعة الناصرمجلة 

 ؾعت َكٛف٢ ْبٌٝ. ز 

 .http://www.nabulsi.com/blue/ar/art  ، قشٝض ايبداضٟ   ٌٝإزلاعايبداضٟ ،قُس بٔ -4

  17م ٖل1412ايعبٝهإ،،(ايتدٛٝ  ٚاملتابع١ بني ايٓعط١ٜ ٚاملُاضغ١ )ايغطٜاْٞ،ط٬ٍ بٔ غطاز-5

 ايغطٜاْٞ ، َطدع غابل-6

 .  ا٭ضزٕعُإ ، ضٚا٥ع فس٫ٟٚ ،ٖل ،  1411( يف عٗس عُط بٔ اـٛاب  اإلغ١َٝ٬ اإلزاض٠ )ز. فاضٚم  فس٫ٟٚ ،-7

 1/8/2004ايكطناٟٚ ، ز. ٜٛغف ) ايتدٛٝ  يًُػتكبٌ ٚاإلميإ بايغٝب ( ، -8

http://www.onislam.net/arabic/ask-the-scholar/8275/8245/52716-2004-08-01%2017-
37-04.html 

 يهذل١ْٝٚ ايػابك١ .، ايكفش١ ا٫ 1/8/2004ايكطناٟٚ ، ز. ٜٛغف ) ايتدٛٝ  يًُػتكبٌ ٚاإلميإ بايغٝب ( ،  -9

 ، ايكفش١ ا٫يهذل١ْٝٚ ايػابك١ . 1/8/2004ايكطناٟٚ ، ز. ٜٛغف ) ايتدٛٝ  يًُػتكبٌ ٚاإلميإ بايغٝب ( ،  -10

 ، ايكفش١ ا٫يهذل١ْٝٚ ايػابك١ . 1/8/2004ايكطناٟٚ ، ز. ٜٛغف ) ايتدٛٝ  يًُػتكبٌ ٚاإلميإ بايغٝب ( ،  -11

 ، ايكفش١ ا٫يهذل١ْٝٚ ايػابك١ . 1/8/2004يًُػتكبٌ ٚاإلميإ بايغٝب ( ،  ايكطناٟٚ ، ز. ٜٛغف ) ايتدٛٝ  -12

 ، ايكفش١ ا٫يهذل١ْٝٚ ايػابك١ . 1/8/2004ايكطناٟٚ ، ز. ٜٛغف ) ايتدٛٝ  يًُػتكبٌ ٚاإلميإ بايغٝب ( ،  -13

 ذل١ْٝٚ ايػابك١ . ، ايكفش١ ا٫يه1/8/2004ايكطناٟٚ ، ز. ٜٛغف ) ايتدٛٝ  يًُػتكبٌ ٚاإلميإ بايغٝب ( ،  -14

 ، ايكفش١ ا٫يهذل١ْٝٚ ايػابك١ .2004/ 1/8ايكطناٟٚ ، ز. ٜٛغف ) ايتدٛٝ  يًُػتكبٌ ٚاإلميإ بايغٝب ( ،  -15

 ، ايكفش١ ا٫يهذل١ْٝٚ ايػابك١ .2004/ 1/8ايكطناٟٚ ، ز. ٜٛغف ) ايتدٛٝ  يًُػتكبٌ ٚاإلميإ بايغٝب ( ،  -16

 ٚاؽاش ا٭غباب(َهاْػٞ، ز.عجُإ قسضٟ )ايتدٛٝ   -17

http://www.alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=1100             

 املطدع ايػابل ْفػ٘ . -18

 املطدع ايػابل ْفػ٘ -19

 املطدع ايػابل ْفػ٘ -20
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 املطدع ايػابل ْفػ٘   -21

 املطدع ايػابل ْفػ٘ -22

 املطدع ايػابل ْفػ٘  -23

 املطدع ايػابل ْفػ٘ -24

 ْفػ٘ املطدع ايػابل -25

 املطدع ايػابل ْفػ٘ -26

 املطدع ايػابل ْفػ٘ -27

28- http://www.hurras.org/vb/showthread.php?t=34432 

29- http://www.cksu.com/vb/showthread.php?t=366326  

 قغرل، ّ.عبس اهلل بٔ عًٞ : ) أغؼ َٚٛايب قش٠ٛ ا٭١َ اإلغ١َٝ٬ عَُٛا ٚا٭١َ ايعطب١ٝ خكٛقا ( ،  -30

        www.saaid.net/book/15/6857.doc 

 املكسض ايػابل ْفػ٘  -31

 املكسض ايػابل ْفػ٘ - 32

 املكازض ٚاملطادع :

 ايكطإٓ ايهطِٜ . .1

 ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ ايؿطٜف١ .  .2

 181،  180، 287ّ، اجملًس ايػابع، م 1968، زاض قازض ٚزاض برلٚت ، برلٚت يبٓإ ،  (يػإ ايعطب)ابٔ َٓعٛض :  .3

  http://www.nabulsi.com/blue/ar/art  (قشٝض ايبداضٟ إزلاعٌٝ)ُس بٔ ايبداضٟ ،ق .4

 .زاض ايهتاب ايعطبٞ ، برلٚت، يبٓإ ، بسٕٚ تاضٜذ يًٓؿط (،كتاض ايكشاح  )ايطاظٟ ،  قُس بٔ عبس ايكازض  .5

  ٖل .1412(،ايعبٝهإ،ايتدٛٝ  ٚاملتابع١ بني ايٓعط١ٜ ٚاملُاضغ١ )ايغطٜاْٞ،ط٬ٍ بٔ غطاز .6



 

9; 

 
 2015يونيو  –يناير    - األولالمجلذ  – العذد الخامس   جامعة الناصرمجلة 

 ؾعت َكٛف٢ ْبٌٝ. ز 

 ،ع٢ً َٛقع:1/8/2004ٟ، ز. ٜٛغف ) ايتدٛٝ  يًُػتكبٌ ٚاإلميإ بايغٝب (،ايكطناٚ .7

http://www.onislam.net  
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 َهاْػٞ، ز.عجُإ قسضٟ )ايتدٛٝ  ٚاؽاش ا٭غباب(،ع٢ً َٛقع: .14

http://www.alhiwar.net  

   15 - http://www.hurras.org/vb/showthread.php?t=34432 

   16 -   http://www.cksu.com/vb/showthread.php?t=366326   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

:6 

 
 2015يونيو  –يناير    - األولالمجلذ  – العذد الخامس   جامعة الناصرمجلة 

 ؾعت َكٛف٢ ْبٌٝ. ز 

 


