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 ضٕابظ انحٕاس فً انفكش اإلساليً يُٓدا ٔحطبٍما

 ؿ٤ٜخٕ ٗٞس حُذ٣ٖ دمحم حُٔوذّ

هغْ حُؼو٤ذس ٝحُلِغلش ،٤ًِش حُز٘خص حألصٛش٣ش رخُؼخؽش ٖٓ سٓنخٕ، ؿخٓؼش 

 حألصٛش،  ٓقش.

   ur@azhar.edu.eggehannoحُزش٣ذ حإلٌُظش٢ٗٝ:

 انًهخض:

أ٠ُٝ حإلعالّ ٓٞمٞع حُلٞحس أ٤ٔٛش كش٣ذس ك٢ حإلعالّ، كِوذ صخش حُوشإٓ حٌُش٣ْ 

ٝحُغ٘ش حُ٘ز٣ٞش حُٔطٜشس رخٌُؼ٤ش ٖٓ حُوقـ حُظ٠ طـغذ ٛزح حُٔؼ٠٘، كٜٞ أكنَ 

هشم حإله٘خع حُز١ ٣٘زغ ٖٓ رحص حإلٗغخٕ، ًٔخ أٗٚ أعخط حإل٣ٔخٕ حُ٘خرغ ٖٓ دحخَ 

حعظخذّ حُوشإٓ حٌُش٣ْ ، ال ٣ٌٖٔ إٔ ٣لشك ػ٤ِٚ كشمخً ٖٓ حُخخسؽ حإلٗغخٕ ٝحُز١

ٓزذأ حُلٞحس ًٞع٤ِش ٗخؿلش ك٢ طٞم٤ق حُٔٞحهق ٝٛذح٣ش حُؼوٍٞ، ٝحُظذسؽ رخُلـش 

كوذ ًخٕ  ملسو هيلع هللا ىلص حُظ٢ طلظشّ ًشحٓش حإلٗغخٕ ٝطؼ٢ِ ٖٓ ؽؤٕ ػوِٚ، أٓخ حُشعٍٞ

ك٢  ُِلٞحسأكنَ ٖٓ حعظخذّ أعِٞد حُلٞحس ٝػشف أ٤ٔٛظٚ ٝٝظ٤لظٚ. ُزح ًخٕ 

ً رخُلٌٔش ٓظقلخً  كخُلٞحسحإلعالّ مٞحرو ٝأسًخٕ ٝآدحد؛  ٜٔ٘ـخ ُٓ ٣٘زـ٢ إٔ ٣ٌٕٞ 

رخُٔٞػظش حُلغ٘ش، كال ٣٘زـ٢ إٔ ٣ٌٕٞ حُلٞحس أٛٞؿخً دٕٝ أعظ ٝهٞحػذ 

حس رخعظخذحّ ٝمٞحرو، ٝاال حٗوِزض ٗظخثـٚ ُْٝ ٣ئص ػٔخسٙ، ًٔخ ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ حُلٞ

حُٜذف ٖٓ حُزلغ: حُٔظؤَٓ ك٢ حُٞحهغ ، حُلغٖ رؼ٤ذحً ػٖ حُؼ٘ق ٝحُظؾ٤ٌي حألعِٞد

خفش ٝٓخ ك٤ٚ ٖٓ ٛـٔخص ؽشعش ػ٠ِ حإلعالّ، ٣ذسى أٗٚ ٣ظلظْ ػ٠ِ ًَ ٓغِْ حُٔؼ

إٔ ٣ٌٕٞ ُٚ دٝسٙ ك٢ ٓٞحؿٜش طِي حُٜـٔخص، ٝال طؤط٢ حُٔٞحؿٜش اال ػٖ هش٣ن هٞس 

ًٔخ إٔ حُلٞحس ٣غْٜ ك٢ ، حُلـش ٝفلش حُزشٛخٕ ٝعالٓش حُؼشك ٝحُز٤خٕ ٝحُلٌش

طؤف٤َ حُٔلزش ٝحالكظشحّ ر٤ٖ  اػخدس حُؼالهخص حالؿظٔخػ٤ش ا٠ُ هش٣ن حُغالٓش، ٝك٢

حُ٘خط ُخِن ػخُْ اٗغخ٢ٗ ٣وّٞ ػ٠ِ حُٔلزش ٝحالكظشحّ ك٤ٔخ ر٤ْٜ٘. ُزح ك٘لٖ ك٢ كخؿش 

ٓغظٔشس ُز٤خٕ أ٤ٔٛش حُلٞحس ك٢ حُلٌش حإلعال٢ٓ، ٤ًٝق ٣ٌٖٔ حُٞفٍٞ ا٠ُ حُلٞحس 

حُٔ٘طو٢ حُٜٔٔ٘ؾ؟ ٝٓخ ٢ٛ مٞحرو حُلٞحس ٓغ ح٥خش؟ ٝك٢ ٛزح حُزلغ إ ؽخء هللا 

٠ ٗظ٘خٍٝ رخُؼشك ٝحُظل٤َِ مٞحرو ٝأسًخٕ حُلٞحس ك٢ حإلعالّ ٖٓ خالٍ طؼخُ

دسحعش ٓٞؿضس ٝكن حُٜٔ٘ؾ حإلعال٢ٓ حُز١ ًخٕ أٍٝ ٜٓ٘ؾ ػ٢ِٔ ػو٢ِ ٣ذػٞ ا٠ُ 

 حُلٞحس ٝحُـذحٍ رخُظ٢ ٢ٛ أكغٖ.

-: مٞحرو ـ حُلٞحس ـ حُلٌش حإلعال٢ٓ ـ أسًخٕ حُلٞحس  انكهًاث انًفخاحٍت

 .حُٜٔ٘ؾ حإلعال٢ٓ ـ حُظطز٤ن

mailto:gehannour@azhar.edu.eg
https://mawdoo3.com/%D9%83%D9%8A%D9%81_%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%8B
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1
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Abstract:  

 Islam has given dialogue a unique interest, as the Quran 

and the purified Sunnah are full of lots of stories that 

respect such meaning as dialogue is the best way of 

persuasion which springs from the inner soul of man as 

he can't be forced. The Quran used the principle of 

dialogue as a successful means to clarify situations and to 

guide brains and gradually gives a proof which respects 

man's dignity and mind. As for the prophet, peace be 

upon him, he was the best that used dialogue and knew its 

role and importance. Thus, dialogue in Islam had 

regulations, pillars and decency as it should have a wise 

approach that is characterized by good advice as it should 

not be rash without pillars or rules; else its results would 

be reversed and it would be fruitless. Dialogue should use 

good style and be away from doubt and violence.   The 

aim of the research: One who speculates in the recent 

time and what it contains from fierce attacks on Islam, 

will realize that every Muslim has a role in facing such 

attacks and such confrontation does not come but through 

strong and valid proof of conception. Also, dialogue 

contributes to reshaping social relationships to safety 

mailto:gehannour@azhar.edu.eg
mailto:gehannour@azhar.edu.eg
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which in its turn deepens intimacy and respect among 

people to create a world that is built on love and respect.  

Accordingly, we are in a continuous need to show the 

importance of dialogue in the Islamic conception. How to 

reach such logical dialogue? And what are the regulations 

of dialogue with others? In this research, God willing, we 

will analyse and show the regulations and pillars of 

dialogue in slam through a brief study according to the 

Islamic curriculum which was the first scientific one that 

calls for dialogue and debate in a decent way.  

Key words: Regulations, Dialogue, Islamic conceptions, 

Principles of Dialogues, Islamic curriculum, Application                                                                               
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 يمذيت: 

حُلٔذ هلل سد حُؼخ٤ُٖٔ، خِن كغٟٞ، ٝهذس كٜذٟ، خِن حإلٗغخٕ ٝػِٔٚ 

حُز٤خٕ كخُلٔذ هلل ػ٠ِ ٗؼٔش حُز٤خٕ، كخٌُالّ ٝحُز٤خٕ ٖٓ أؿَ ٗؼْ هللا ػ٠ِ 

حإلٗغخٕ، ٝحُقالس ٝحُغالّ ػ٠ِ ٗز٢ حُشكٔش ٝهخثذ حألٓش حُز١ رِؾ حُشعخُش 

كٌؾق هللا رٚ حُـٔش، ٝؿخٛذ ك٢ عز٤َ هللا كظ٠ آطخٙ  ٝأد١ حألٓخٗش ٝٗقق حألٓش

ح٤ُو٤ٖ ، ٝسم٢ هللا ػٖ فلخرظٚ حألرشحس حألخ٤خس ، ٝػ٠ِ ًَ ٖٓ حطزغ ٜٗـٚ 

 ٝعِي هش٣وٚ ا٠ُ ٣ّٞ حُذ٣ٖ. 

  ٝرؼذ...

كوذ كشس حإلعالّ حُؼوٍٞ ٖٓ حُؾشى ٝحُٞػ٤٘ش ٝٓ٘ق حُٔغ٤ِٖٔ كش٣ش 

ٖٓ كغ ػ٠ِ رُي، ًٝخٕ حُشأ١ ٝحُظل٤ٌش، ٝؽشف حإلعالّ ٝهٞطٚ أٗٚ أٍٝ 

حُٔغِٕٔٞ حألٝحثَ ْٛ هخدس حألسك كٌش٣خ ٝػ٤ِٔخ ٝحهظقخد٣خ ٝخِو٤خ..، رلخكض 

ٖٓ طؼخ٤ُْ حُوشإٓ حٌُش٣ْ ٝآدحرٚ ٝطؾش٣ؼخطٚ ٓغ ٝهٞكْٜ ػ٠ِ كنخسس ؿ٤شْٛ 

 ٖٓ حألْٓ ٝ حُلنخسحص ٝأخز ٓخ ٣٘لؼْٜ ٜٓ٘خ.

ٖٝٓ أظٜش أؽشحه حُلش٣ش ٝأهّٞ عزِٜخ ٝأفِلٜخ هش٣وش حُلٞحس 

ـذحٍ رخُظ٢ ٢ٛ أكغٖ؛ ألٕ حُلٞحس حُغ٤ِْ ال ٣ظلون اال رٔ٘خهؾش ح٥سحء ٝحُ

ػ٠ِ رغخه حُلش٣ش ٝحُقشحكش حُِظ٤ٖ ٛٔخ أهّٞ عز٤َ ُلَ حُٔؼنالص 

 ٝطٞم٤ق حُٔزٜٔخص ٝػشك حُٔؼظوذحص ٝح٥سحء ٝطٞك٤ذٛخ ٝطو٣ٞظٜخ.

ٝهذ أ٠ُٝ حإلعالّ ٓٞمٞع حُلٞحس ٝحُـذحٍ أ٤ٔٛش كش٣ذس ك٢ حإلعالّ، 

وشإٓ حٌُش٣ْ ٝحُغ٘ش حُ٘ز٣ٞش حُٔطٜشس رخٌُؼ٤ش ٖٓ حُوقـ حُظ٠ كِوذ صخش حُ

طـغذ ٛزح حُٔؼ٠٘، كٜٞ أكنَ هشم حإله٘خع حُز١ ٣٘زغ ٖٓ رحص حإلٗغخٕ، ًٔخ 

أٗٚ أعخط حإل٣ٔخٕ حُ٘خرغ ٖٓ دحخَ حإلٗغخٕ ٝحُز١ ال ٣ٌٖٔ إٔ ٣لشك ػ٤ِٚ 

 كشمخً ٖٓ حُخخسؽ.

٢ طٞم٤ق حُٔٞحهق حعظخذّ حُوشإٓ حٌُش٣ْ ٓزذأ حُلٞحس ًٞع٤ِش ٗخؿؼش ك

ٝٛذح٣ش حُؼوٍٞ، ٝحُظذسؽ رخُلـش حُظ٢ طلظشّ ًشحٓش حإلٗغخٕ ٝطؼ٢ِ ٖٓ ؽؤٕ 

كوذ ًخٕ أكنَ ٖٓ حعظخذّ أعِٞد حُلٞحس ٝػشف  ملسو هيلع هللا ىلص ػوِٚ، أٓخ حُشعٍٞ

 أ٤ٔٛظٚ ٝٝظ٤لظٚ. 
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٣٘زـ٢ إٔ  ُلٞحسكخك٢ حإلعالّ مٞحرو ٝأسًخٕ ٝآدحد؛  ُِلٞحسُزح ًخٕ 

ٜٔ٘ـخً رخُلٌٔش ٓظقلخً رخُٔٞػظش حُلغ٘ش، كال ٣٘زـ٢ إٔ ٣ٌٕٞ حُلٞحس  ُٓ  ٌٕٞ٣

أٛٞؿخً دٕٝ أعظ ٝهٞحػذ ٝمٞحرو، ٝاال حٗوِزض ٗظخثـٚ ُْٝ ٣ئص ػٔخسٙ، ًٔخ 

 حُلغٖ رؼ٤ذحً ػٖ حُؼ٘ق ٝحُظؾ٤ٌي. حألعِٞد٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ حُلٞحس رخعظخذحّ 

ُزُي حػظزش حُؼِٔخء إٔ حُظغِق روٞحػذ ٛزح حُؼِْ كشك ػ٠ِ ًَ ػخُْ، 

 ش ألٗٚ ٝٝحؿذ ػ٤ِٚ ٓوذط، ؽؤٗٚ ؽؤٕ حُـٜخد ٝحُذكخع ػٖ حُؼو٤ذس حإلعال٤ٓ

ال ٣لغٖ رلخَٓ حُغ٘ش حُـَٜ رخُزشح٤ٖٛ حُؼو٤ِش ٝحُ٘و٤ِش ُلشحعش حُذ٣ٖ "

" ٝحُؼو٤ذس ٖٓ ػزغ حُِٔلذ٣ٖ ٤ًٝذ حُٔزط٤ِٖ
(ٔ)

، ٝألٗٚ أ٣نخ ٛٞ حُٞع٤ِش ُز٘خء 

حُؼو٤ذس حُقل٤لش ٝحإل٣ٔخٕ حُشحعخ ك٢ ٗلظ حإلٗغخٕ ٝػالؽ حُٔؾٌالص حُظ٢ 

طزخؿل ٝٛذّ ٝطلش٣ن رغزذ طؼخ٢ٗ ٜٓ٘خ حإلٗغخ٤ٗش، كٌْ ٖٓ دٓخس ٝكشٝد ٝ

سكل حُلٞحس ٝحُٔ٘خهؾش حُٔٞمٞػ٤ش ٝكن حُٜٔ٘ؾ حُؼ٢ِٔ حُقل٤ق حُز١ ٛٞ 

أعخط حُظؼخ٣ؼ ٝحُظٞحفَ ٓغ ح٥خش، كل٢ حُلٞحس ٝحُٔ٘خظشس رَ ٝحُٔـخدُش 

كٜٔخ رخرخ سكٔش ٝٓلظخكخ رشًش ال ٣ِٜي ػ٤ِٜٔخ سأ١ ٝال "حُغ٤ِٔش خ٤ش ًؼ٤ش 

 "٣ظوزَ ٓؼٜٔخ كضّ
(ٕ)
 . 

َِ َسرَِّي  چ ٍ حرٖ ًؼ٤ش ك٢ طلغ٤ش هُٞٚ طؼخ٠ُ:ٝك٢ رُي ٣وٞ حْدُع ا٠َُِٰ َعز٤ِ

َُْلَغَِ٘ش   ِػَظِش ح ْٞ َٔ ُْ ح َٝ ِش  َٔ ٌْ ِل ُْ ْرِخ ُٜ ُْ َؿخِد ُٖ  ٢َِٛ  رِخَُّظ٢ِ َٝ ، ٕ٘ٔعٞسس حُ٘لَ/ چأَْكَغ

ٖٓ حكظخؽ ا٠ُ ٓ٘خظشس ٝؿذحٍ ك٤ٌِٖ رخُٞؿٚ حُلغٖ رشكن ٤ُٖٝ ٝكغٖ  "أ١ 

 "خطخد
(ٖ)
كبٕ ًخٕ حُٔذػٞ ٣شٟ إٔ ٓخ ٛٞ ػ٤ِٚ " ، ٣ٝوٍٞ حرٖ حُغؼذ١: 

حُلن أٝ ًخٕ دحػ٤ش ا٠ُ حُزخهَ ك٤ـخدٍ رخُظ٢ ٢ٛ أكغٖ ٢ٛٝ حُطشم حُظ٢ 

أدػ٠ العظـخرظٚ ػوال ٝٗوال، ٖٝٓ رُي حالكظـخؽ ػ٤ِٚ رخألدُش حُظ٢ ًخٕ 

٣ؼظوذٛخ كبٗٚ أهشد ا٠ُ كقٍٞ حُٔوقٞد ٝإٔ ال طئد١ حُٔـخدُش ا٠ُ خقخّ 

طلقَ حُلخثذس ٜٓ٘خ رَ ٣ٌٕٞ حُوقذ ٜٓ٘خ  أٝ ٓؾخطٔش طزٛذ رٔوقٞدٛخ ٝال

" ٛذح٣ش حُخِن ا٠ُ حُلن ال حُٔـخُزش ٝٗلٞٛخ 
(ٗ)
. 

                                                           

 3، دحس ٜٗنش ٓقش ه ٖٓٗٓوذٓش حرٖ خِذٕٝ. طلو٤ن.د/ ػ٢ِ ػزذ حُٞحكذ ٝحك٢ ؿ (ٔ)

 ّ. ٕٗٔٓع٘ش

 ، ٌٓظزش حُغ٘ش حُٔلٔذ٣ش.9ٕٕ/ ٔسٝمش حُؼوالء ٝٗضٛش حُؼوالء.دمحم رٖ كنَ كزخٕ ؽ (ٕ)

حُوشؽ٢ حُذٓؾو٢.  رٖ ًؼ٤ش ، حُٔئُق: اعٔخػ٤َ رٖ ػٔشٖ٘/ٗطلغ٤ش حرٖ ًؼ٤ش ؽ  (ٖ)

 ّ.ٕٓٓٓٛـٕٔٗٔع٘ش ٔحُ٘خؽش/ ٓئعغش هشهزش ـ ٌٓظزش أٝالد حُؾ٤خ ُِظشحع ه

 ، حٌُٔظزش حُؾخِٓش.9ٖ/ٖلغ٤ش حرٖ حُغؼذ١.ػزذ حُشكٖٔ حُغؼذ١ ؽط (ٗ)

https://mawdoo3.com/%D9%83%D9%8A%D9%81_%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%8B
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://mawdoo3.com/%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%AD
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ٖٝٓ ػْ ًخٕ حُلٞحس ٝحُـذحٍ رخُظ٢ ٢ٛ أكغٖ ٝحؿزخ، ٝهذ أػذ حُوشإٓ 

حٌُش٣ْ ُٜزح حُؼِْ هخػذطٚ حألعخع٤ش ك٢ دػٞطٚ حُ٘خط ا٠ُ حإل٣ٔخٕ رخهلل ٝػزخدطٚ، 

ح٥خش، ار ال ٣ٌٖٔ إٔ ٣ـِن رخد ٖٓ  ًٝزح ك٢ ًَ هنخ٣خ حُخالف ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ

أرٞحد حُظٞحفَ ٝحُٔؼشكش ر٤ٖ حُ٘خط؛ ألٕ هللا طؼخ٠ُ ؿؼَ رُي ٝكذٙ ٛٞ 

حُلـش ػ٠ِ حإلٗغخٕ ك٢ حُطش٣ن حُٞحعغ حُٔٔظذ أٓخٓٚ ك٢ ًَ حُٔـخالص 

 حُٔظقِش رخُل٤خس.

ٝػ٠ِ رُي ٣٘زـ٢ إٔ ٗز٤ٖ إٔ ػِْ حُٔ٘خظشس ٝحُلٞحس ٛٞ ػِْ اعال٢ٓ 

أٗٚ ال ٣ٔض رقِش ٝال ر٘غذ ا٠ُ حُـذٍ ح٤ُٞٗخ٢ٗ؛ رُي ؽٌال ٝٓٞمٞػخً، ٝ

هٞحػذ ػو٤ِش رخُـش حُذهش ٝمؼٜخ حُٔلٌشٕٝ  "ألٕ حُـذٍ حإلعال٢ٓ ٛٞ: 

حُٔغِٕٔٞ ُٜذف ٓؼ٤ٖ ٓلذد ٛٞ مزو ػ٤ِٔش حُٔ٘خظشس ٝحُلٞحس ُِٞفٍٞ 

ا٠ُ ح٤ُو٤ٖ، ٝك٢ ٛزح حإلهخس ػِْ اعال٢ٓ رلض ٣خظـ رذسحعش حُؼخ٤ُش 

ٖ خالٍ طوؼ٤ذ هٞحػذٛخ حُٔ٘طو٤ش ٝؽشٝهٜخ حألخاله٤ش حُظ٘خظش٣ش حُلٞحس٣ش ٓ

روقذ طط٣ٞش أعِٞد حُٔزخكؼش حُظ٢ طظْ ر٤ٖ هشك٤ٖ ٣غؼ٤خٕ ا٠ُ افخرش حُلن 

 "ك٢ ٤ٓذحٕ ٖٓ ٤ٓخد٣ٖ حُٔؼشكش... 
(ٔ)
. 

ٝك٢ ٛزح حُزلغ إ ؽخء هللا طؼخ٠ُ ٗظ٘خٍٝ رخُؼشك ٝحُظل٤َِ مٞحرو 

س ٝكن حُٜٔ٘ؾ حإلعال٢ٓ ٝأسًخٕ حُلٞحس ك٢ حإلعالّ ٖٓ خالٍ دسحعش ٓٞؿض

 حُز١ ًخٕ أٍٝ ٜٓ٘ؾ ػ٢ِٔ ػو٢ِ ٣ذػٞ ا٠ُ حُلٞحس ٝحُـذحٍ رخُظ٢ ٢ٛ أكغٖ. 

حُٜذف ٖٓ حُزلغ: حُٔظؤَٓ ك٢ حُٞحهغ حُٔؼخفش ٝٓخ ك٤ٚ ٖٓ ٛـٔخص 

ؽشعش ػ٠ِ حإلعالّ، ٣ذسى أٗٚ ٣ظلظْ ػ٠ِ ًَ ٓغِْ إٔ ٣ٌٕٞ ُٚ دٝسٙ ك٢ 

ٖ هش٣ن هٞس حُلـش ٝفلش ٓٞحؿٜش طِي حُٜـٔخص، ٝال طؤط٢ حُٔٞحؿٜش اال ػ

 حُزشٛخٕ ٝعالٓش حُؼشك ٝحُز٤خٕ ٝحُلٌش.

ًٔخ إٔ حُلٞحس ٣غْٜ ك٢ اػخدس حُؼالهخص حالؿظٔخػ٤ش ا٠ُ هش٣ن 

حُغالٓش، ٝك٢ طؤف٤َ حُٔلزش ٝحالكظشحّ ر٤ٖ حُ٘خط ُخِن ػخُْ اٗغخ٢ٗ ٣وّٞ 

 ػ٠ِ حُٔلزش ٝحالكظشحّ ك٤ٔخ ر٤ْٜ٘.

                                                           

، ك٤ُٞش أفٍٞ ٓٙٔهز٤ؼش حُلٞحس ك٢ حُوشإٓ حٌُش٣ْ.د/ ؽٞه٢ ارشح٤ْٛ ػزذ هللا، ؿ (ٔ)

 ّ.99ٕٔٛـ ٕٔٗٔحُذ٣ٖ رخُوخٛشس. حُؼذد حُظخعغ ع٘ش
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ٞحس ك٢ حُلٌش حإلعال٢ٓ، ُزح ك٘لٖ ك٢ كخؿش ٓغظٔشس ُز٤خٕ أ٤ٔٛش حُل

٤ًٝق ٣ٌٖٔ حُٞفٍٞ ا٠ُ حُلٞحس حُٔ٘طو٢ حُٜٔٔ٘ؾ؟ ٝٓخ ٢ٛ مٞحرو 

 حُلٞحس ٓغ ح٥خش؟ 

 خطش حُزلغ:

 ٣ؾظَٔ حُزلغ ػ٠ِ: ٓوذٓش، ٝط٤ٜٔذ، ٝأسرؼش ٓزخكغ، ٝخخطٔش.

 .ش حُزلغخطٝحُٜذف ٓ٘ٚ، ٝأ٤ٔٛش حُٔٞمٞع  حُٔوذٓش: ٝطظنٖٔ:

 ٢ حُزلغ. حُظ٤ٜٔذ ٝك٤ٚ: أْٛ حُٔقطِلخص حُٞحسدس ك

 حُلٞحس  أٗٞحػٚ ــ أسًخٗٚ ــ كٞحثذٙ.حُٔزلغ حألٍٝ: 

 مٞحرو حُلٞحس ك٢ حُلٌش حإلعال٢ٓ.  :حُؼخ٢ٗ حُٔزلغ

 حُٔزلغ حُؼخُغ: ٗٔخرؽ ططز٤و٤ش ٖٓ حُلٞحس ك٢ حُلٌش حإلعال٢ٓ.

 حُٔزلغ حُشحرغ: حُلٞحس ك٢ حُؼقش حُلذ٣غ.

 رٜخ أْٛ حُ٘ظخثؾ. حُخخطٔش:

٢٘ ك٢ ٛزح حُزلغ، ٝأف٠ِ ٝأعِْ ػ٠ِ ٗز٤٘خ ٝأعؤٍ هللا حُؼظ٤ْ إٔ ٣ٞكو

ٝكز٤ز٘خ دمحم رٖ ػزذ هللا ػ٤ِٚ أكنَ حُقالس ٝأطْ حُظغ٤ِْ، ٝػ٠ِ آٍ ر٤ظٚ 

 حألهٜخس ٝػ٠ِ أفلخرٚ حألرشحس. 
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 انخًٍٓذ

 أْى انًظطهحاث انٕاسدة فً انبحث

 أٔال: حؼشٌف انحٕاس نغت ٔاططالحا:

حُشؿٞع ػٖ حُؾ٢ء ٝا٠ُ طؼش٣ق حُلٞحس ُـش: أفِٚ ٖٓ حُلٞس ٝٛٞ 

حُؾ٢ء، ْٝٛ ٣ظلخٝسٕٝ أ١ ٣ظشحؿؼٕٞ حٌُالّ، ٝحُٔلخٝسس ٓشحؿؼش حُٔ٘طن 

ٝحٌُالّ ك٢ حُٔخخهزش 
(ٔ)
حُٔشحدس ك٢ حٌُالّ ٝٓ٘ٚ  ٝحُلٞحسٝحُٔلخٝسس ، 

حُظلخٝس
(ٕ)

رؼذ حُض٣خدس؛ ألٗٚ سؿٞع ٖٓ كخٍ ، ٝحُلٞس أ٣نخ رٔؼ٠٘ حُ٘وقخٕ 

 ا٠ُ كخٍ.

ػِْ ٣ظؼِن روٞحػذ ٗظش٣ش ٝأخاله٤ش طنزو طؼش٣ق حُلٞحس حفطالكخً: 

حُٔزخكؼخص ٝحُٔ٘خظشحص العظزؼخد حُخطؤ ٝحُؾي ٖٓ حُ٘ظخثؾ حُظ٢ ٣ظٞفَ ا٤ُٜخ 

حُٔظ٘خظشحٕ
(ٖ)

حُلذ٣غ ر٤ٖ ؽخق٤ٖ، أٝ  ٖٓرؤٗٚ ٗٞع  :ػشكٚ رؼنْٜ؛ ُٝزُي 

حٌُالّ ر٤ٜ٘ٔخ رطش٣وش ٓظٌخكجش، كال ٣غظؤػش أكذٛٔخ دٕٝ كش٣و٤ٖ ٣ظْ ك٤ٚ طذحٍٝ 

ح٥خش ٣ٝـِذ ػ٤ِٚ حُٜذٝء ٝحُزؼذ ػٖ حُخقٞٓش ٝحُظؼقذ، ٝٛٞ مشد ٖٓ 

حألدد حُشك٤غ ٝأعِٞد ٖٓ أعخ٤ُزٚ
(ٗ)
.  

 ثاٍَا: حؼشٌف اندذل:

حُـذٍ ُـش: ٓؾظن ٖٓ ؿخدٍ ، ٣ـخدٍ. ٝٓ٘ٚ ٣وخٍ: ؿخدُض حُشؿَ كـذُظٚ 

ٍارح ؿِزظٚ، ٝحالعْ: حُـذ
(٘). 

ٝحُـذٍ ٛٞ: دكغ حُٔشء خقٔٚ ػٖ اكغخد هُٞٚ رلـش أٝ ؽزٜش
(ٙ)
. 

                                                           

 8ّٕٓٓ، حُ٘خؽش/ دحس حُٔؼخسف ع٘ش 8ٕٔ/ٗ( ُغخٕ حُؼشد. الرٖ ٓ٘ظٞس.ؽٔ)

 .8ٙٗ/ٔط حُٔل٤و. حُل٤شٝص آرخد١. ؽ( حُوخٕٓٞ)

 ّ.998ٔدحس هظ٤زش ع٘ش  ٔ، هٖٓ( حُلٞحس حإلعال٢ٓ حُٔغ٤ل٢. رغخّ دحٝد ػـي.ؿٖ)

( حُلٞحس آدحرٚ ٝمٞحرطٚ ك٢ مٞء حٌُظخد ٝحُغ٘ش. ٣ل٠٤ رٖ دمحم كغٖ صٓض٢ٓ. ٗ)

 ّ.99ٗٔٛـ ع٘شٗٔٗٔ، حُ٘خؽش/ دحس حُظشر٤ش ٝحُظشحع هٕٕؿ

 .3ٙ/ٕدس ؿذٍ ،ؿـ( ُغخٕ حُؼشد الرٖ ٓ٘ظٞس. ٓخٔ)

،  دمحم رٖ أر٠ رٌش رٖ ػزذ حُوخدس حُشحص١ ُإلٓخّ حٗظش: ٓخظخس حُقلخف (ٙ)

ّ، ٕٕٓٓٛـٖٕٗٔع٘ش ٔ.ر٤شٝص ه حُؼشر٢ دحس حٌُظخد .طلو٤ن/أكٔذ ارشح٤ْٛ صٛٞ.8٘ؿ

https://www.alukah.net/social/0/59730/
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حُـذٍ حفطالكخ: ط٘ٞػض ح٥سحء ٝحُظؼخس٣ق كٍٞ طلذ٣ذ ٓؼ٠٘ حُـذٍ 

حفطالكخ، ٝعٞف ٗزًش أهشد حُظؼخس٣ق ٝكخءح ٝؽٔٞال ُِٔؼ٠٘ 

 حالفطالك٢، ٜٝٓ٘خ:

اظٜخس حُٔظ٘خصػ٤ٖ ٓوظن٠  "ػشف آخّ حُلش٤ٖٓ حُـ٢٘٣ٞ حُـذٍ رؤٗٚ: 

ظشطٜٔخ ػ٢ِ حُظذحكغ ٝحُظ٘خك٢ رخُؼزخسس، أٝ ٓخ ٣وّٞ ٓوخٜٓٔخ ٖٓ حإلؽخسس ٗ

 "ٝحُذالُش
(ٔ)
 . 

ٝػشكٚ حرٖ كضّ روُٞٚ: )ٝحُـذٍ ٝحُـذحٍ: اخزخس ًَ ٝحكذ ٖٓ 

كـظٚ، ٝهذ ٣ٌٕٞ ًالٛٔخ ٓزطال، ٝهذ ٣ٌٕٞ  ٚحُٔخظِل٤ٖ رلـظٚ، أٝ رٔخ ٣وذس أٗ

أٝ ك٢ ٤ًِٜٔخ، ٝال عز٤َ  ، آخ ك٢ ُلظٚ، أٝ ك٢ ٓشحدٙ ،ٓلوخ، ٝح٥خش ٓزطال

إٔ ٣ٌٞٗخ ٓلو٤ٖ ك٢ أُلخظٜٔخ، ٝٓؼخ٤ٜٗٔخ(
(ٕ )
. 

( ٓؼخ٢ٗ ٓظؼذدس ك٢ حُٔذحسط حُلِغل٤ش Dialecticٝهذ أخز حُـذٍ) 

طوّٞ ػ٠ِ كٞحس  شحُٔخظِلش، كؼ٠ِ عز٤َ حُٔؼخٍ ًخٕ حُـذٍ ُذٟ عوشحه ٓ٘خهؾ

) عئحٍ ٝؿٞحد(
(ٖ)
. 

آدحرٚ ٝمٞحرطٚ ٝرًش  ٝهذ ط٘خٍٝ حرٖ خِذٕٝ ك٢ ٓوذٓظٚ حُـذٍ ًؼِْ ُٚ

ٓؼشكش آدحد حُٔ٘خظشس حُظ٢ طـش١ ر٤ٖ أَٛ حُٔزحٛذ حُلو٤ٜش " حُـذٍ رؤٗٚ:

ً ًَ ٝحكذ  ٝؿ٤شْٛ؛ كبٗٚ ُٔخ ًخٕ ٖٓ رخد حُٔ٘خظشس ك٢ حُشد ٝحُوزٍٞ ٓظغؼخ

ٖٓ حُٔظ٘خظش٣ٖ ك٢ حالعظذالٍ ٝحُـٞحد ٣شعَ ػ٘خٗٚ ك٢ حالكظـخؽ، ٝٓ٘ٚ ٓخ 

ظخؽ حألثٔش ا٠ُ إٔ ٣ق٘ؼٞح آدحرخً ٣ٌٕٞ فٞحرخً، ٝٓ٘ٚ ٓخ ٣ٌٕٞ خطؤ، كخك

ً ٣وق حُٔظ٘خظشحٕ ػ٘ذ كذٝدٛخ ك٢ حُشد ٝحُوزٍٞ ٤ًٝق ٣ٌٕٞ كخٍ  ٝأكٌخٓخ

                                                                                                                                   

الرٖ ٓ٘ظٞس ٓخدس  ٛـ، ُٝغخٕ حُؼشد3ٖ٘ٔه ع٘شُِ٘٘ـشؿخ٢ٗ ؿ ٝسحؿغ: حُظؼش٣لخص

 .9ٙ٘/ٖحُـذٍ ؿـ

ه ٕٔطلو٤ن د/ كٞه٤ش كغ٤ٖ ٓلٔٞد.ؿ إلٓخّ حُلش٤ٖٓ حُـ٢٘٣ٞ حُـذٍ ( حٌُخك٤ش ك٢(ٔ

 ّ.939ٔٛـ99ٖٔػ٤غ٠ حُزخر٢ حُلِز٢ ٝؽشًخإٙ ع٘ش

 ٗر٤شٝص ه .دحس حُـ٤َ٘ٗ/ٔ( حإلكٌخّ ك٢ حألكٌخّ. حرٖ كضّ حألٗذُغ٢.ؿـ(ٕ

 ّ.983ٔٛـ3ٓٗٔع٘ش

ٕ حُٔطخرغ .ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُؾج9ٞ٘حُٔؼـْ حُلِغل٢ حُقخدس ػٖ ٓـٔغ حُِـش حُؼشر٤ش.ؿ(ٖ) 

 ّ.98ٕٔٛـٖٕٗٔحأل٤ٓش٣ش ع٘ش
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 "حُٔغظذٍ ٝحُٔـ٤ذ ...
(ٔ)

ٓؼشكش حُوٞحػذ ٖٓ حُلذٝد  "، ٝػشكٚ أ٣نخ رؤٗٚ: 

ٝح٥دحد ك٢ حالعظذالٍ حُظ٢ ٣ظٞفَ رٜخ ا٠ُ كلع سأ١ أٝ ٛذٓٚ، ًخٕ ٛزح 

 .(ٕ)" حُشأ١ ٖٓ حُلوٚ أٝ ؿ٤شٙ

: ٛٞ حُو٤خط حُٔئُق ٖٓ حُٔؾٜٞسحص ًٔخ عزن إٔ أٝمل٘خ ٝحُـذٍ

ٝحُٔغِٔخص، ٝحُـشك ٓ٘ٚ: ٓوخرِش حُلـش رخُلـش، ٝاُضحّ حُخقْ، ٝاهلخّ ٖٓ 

ٛٞ هخفش ػٖ ادسحى ٓوذٓخص حُزشٛخٕ
(ٖ)
. 

ٖٓ خالٍ رُي ٣ظنق ُ٘خ إٔ حُـذٍ ٣ٌٕٞ ٗظ٤ـش خالف ر٤ٖ هشك٤ٖ أٝ 

شف ك٤ٜخ اػزخص فلش كـظٚ، ٝك٢ ػذس أهشحف كٍٞ هن٤ش ٓخ، ٣لخٍٝ ًَ ه

 حُٞهض ٗلغٚ دكغ كـؾ ح٥خش٣ٖ.

 ثانثا: انًظطهحاث راث انظهت:

ٝٛ٘خى حٌُؼ٤ش ٖٓ حُٔقطِلخص رحص فِش رخُلٞحس ، ٝطغظخذّ ًؼ٤شحً ٓغ 

ٓلّٜٞ حُلٞحس، أٝ رذ٣الً ُٚ، خخفش ارح ٓخ أدخِ٘خ ك٢ حالػظزخس أٓشحً آخش ٝٛٞ 

كٌش ٖٓ ٣ظٌِٜٔٞٗخ، كبٕ ؿ٠٘ ٓؼـْ حُذػٟٞ حُظ٢ طوٍٞ رؤٕ حُِـش طلَٔ عٔخص 

حُٔ٘خظشس ك٢ حُِـش حُؼشر٤ش ٤ُذٍ رلن ػ٠ِ طذحٍٝ حُٔغ٤ِٖٔ حألؿِذ ُٜزح 

 حُٜٔ٘ؾ حُـذ٢ُ، ٝحُظضحْٜٓ رٚ ألًؼش ٖٓ ؿ٤شٙ ك٢ طلق٤َ حُٔؼشكش ٝطز٤ِـٜخ.

ٝٛ٘خى حٌُؼ٤ش ٖٓ حُٔلشدحص حُٔؾظشًش ك٢ رُي، ٗزًش ٜٓ٘خ ػ٠ِ عز٤َ 

ٔـخدُش ٝحُٔ٘خهؾش ٝحُٔلخؿش ٝحُٔ٘خصػش حُٔؼخٍ ال حُلقش: حُٔلخٝسس ٝحُ

 ٝحُٔذحخِش...، ٝؿ٤شٛخ حٌُؼ٤ش. شٝحُٔخخهزش ٝحُٔذحُٝ
(ٗ). 

                                                           

( ٓوذٓش حرٖ خِذٕٝ. ػزذ حُشكٖٔ رٖ دمحم حرٖ خِذٕٝ. طلو٤ن/ دس٣ٝؼ حُـ٣ٞذ١ ٔ)

ٛـ ٙٔٗٔع٘ش ٕ، حٌُٔظزش حُٔقش٣ش ُِطزخػش ٝحُ٘ؾش ٝحُظٞص٣غ. ف٤ذح. ر٤شٝص ه8ٕٗؿ

ٔ99ٙ.ّ 

 ( حُٔقذس حُغخرن.ٕ)

١.طلو٤ن د/ س٣خك صًش٣خ ( ٓؼـْ طٜز٣ذ حُِـش.ألر٠ ٓ٘قٞس دمحم رٖ أكٔذ حألصٛش(ٖ

 ّ.ٕٔٓٓٛـٕٕٗٔع٘ش  ٔدحس حُٔؼشكش ر٤شٝص.ُز٘خٕ ه ٔٙ٘/ٔهخعْ.ؿـ

ٛزٙ حُٔخدس حُظ٢ طذٍ ػ٠ِ حُظلخٝس ٝحُـذحٍ ٝحُٔ٘خهؾش ٝحُٔ٘خظشس ٝحُٔشحؿؼش ر٤ٖ  (ٗ)

حُ٘خط ك٢ أٓٞس ٓؼ٤٘ش، هذ طٌشسص ك٢ حُوشإٓ حٌُش٣ْ أًؼش ٖٓ أُق ٝعزؼٔخثش ٓشس، سحؿغ: 
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 انفشق بٍٍ انحٕاس ٔاندذال ٔانًُاظشة ٔانًُالشت:

ُلٞحس ٝحُـذحٍ ًالٛٔخ كذ٣غ ٝٓ٘خهؾش ٝٓشحؿؼش ك٢ حٌُالّ ر٤ٖ ح

ؿذحٍ، ٓقلٞرخ  ا٠ًُؼ٤ش ٖٓ حألك٤خٕ هذ ٣ظلٍٞ حُلٞحس  هشك٤ٖ، ٌُٖ ك٢

 ا٠ُر٤ٖ حُطشك٤ٖ حُٔظلخٝس٣ٖ، دٕٝ حُٞفٍٞ  رخقٞٓش ٝٓؾخدس ك٢ حٌُالّ

ؿخٗذ حُشكن ٝح٤ُِٖ ك٢ حٌُالّ، ك٤ٚ ٣ِظضّ  ٕ حُلٞحسألٝرُي  ؛حُ٘ظ٤ـش حُٔشؿٞس

ألٗٚ ك٢ ٛزٙ حُلخُش ٣خشؽ  ؛كٞحسح ٝػ٘ذ كوذحٕ ٛزح حُـخٗذ ال ٣ٌٕٞ حُلٞحس

ٞحس ٝحُـذحٍ، ر٤ٖ حُل إٔ ٗلشم ٛ٘خ الرذ ٖٓآدحد حٌُالّ، ٖٝٓ حُٔشء ػٖ 

كذ٣غ  أٜٗٔخكخُلٞحس ٝحُـذحٍ ٣ِظو٤خٕ ك٢ ؛ طلش٣وخ ٣ٞمق ٓذٍُٞ ًَ ٜٓ٘ٔخ

ر٤ٖ هشك٤ٖ ٌُٜ٘ٔخ ٣لظشهخٕ رؼذ رُي، ٝػ٠ِ ٛزح ٣ٌٖٔ طؼش٣ق ًَ  ٝٓ٘خهؾش

 ٜٓ٘ٔخ ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ: 

حُلٞحس ٛٞ: كذ٣غ ٣ـش١ ر٤ٖ ؽخق٤ٖ أٝ أًؼش ُظٞف٤َ ٓؼِٞٓش أٝ 

 ُّٱحس ر٤ٖ فخكز٢ حُـ٘ظ٤ٖ، هخٍ طؼخ٠ُ: حُلٞحس حُز١ د حإله٘خع ٓؼخٍ رُي:

 مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص خص حص مس  خس
 مل خل ٱحل جل مك لك خكحك جك مق  حق مف خف حف جف ٱٱ مغ جغ
 ين ىن من ٱ  مه جه هن من خن حن جن مم خم حم  جم هل
  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه
 ٕٖٖٓ  حٌُٜق َّ زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

ٝؿٚ حُؼّٔٞ؛ عٞحء رِلع  ، ٝهذ رًش حُلٞحس ك٢ حُوشإٓ حٌُش٣ْ ػ٠ِ     3ٖ: 

حُلٞحس أٝ ٓؾظوخطٚ، أٝ رزًش ٝفلٚ ٝٓخ ؿشٟ ك٤ٚ ٖٓ أهٞحٍ ُِٔظلخٝس٣ٖ، 

٣ٝؤط٢ ًزُي ًؼ٤شحً رِلع حُٔـخدُش... 
(ٔ). 

أٓخ حُـذٍ كٜٞ: كذ٣غ ٣ـش١ ر٤ٖ ؽخق٤ٖ أٝ أًؼش إلكلخّ حُطشف 

حُؼخ٢ٗ، أٝ اه٘خػٚ رلٌشس ٓؼ٤٘ش، هذ طـِذ ػ٤ِٚ حُخقٞٓش
(ٕ)
. 

                                                                                                                                   

. أ/ دمحم كئحد ػزذ حُزخه٢، 38٘: ٗٗ٘ظ حُوشإٓ حٌُش٣ْ ٖٓ ؿحُٔؼـْ حُٔلٜشط ألُلخ

 ، حُ٘خؽش/ دحس حُلٌش حُؼشر٢ رخُوخٛشس.٘طخس٣خ حُـذٍ. حُؾ٤خ/ دمحم أرٞ صٛشس ؿٝحٗظش: 

( ٓوخ٤٣ظ حُِـش. ُِؼالٓش/ أكٔذ رٖ كخسط حُشحص١. طلو٤ن/ ػزذ حُغالّ ٛخسٕٝ (ٔ

 ّ.939ٔٛـ99ٖٔ، دحس حُلٌش.ه ع٘ش39ٔ/ٗ.ؿـ

ٌُخك٤ش ك٢ حُـذٍ. أرٞ حُٔؼخ٢ُ حُـ٢٘٣ٞ. طلو٤ن د/ كٞه٤ش كغ٤ٖ ٓلٔٞد ( حٗظش: ح(ٕ

 ّ.939ٔ، حُ٘خؽش/ ٌٓظزش ح٤ٌُِخص حألصٛش٣ش ع٘شٕٔؿ
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حُلٞحس ٝحُـذٍ ٤ًِٜٔخ كذ٣غ ٝٓ٘خهؾش، ٝٓشحؿؼش كؼ٠ِ رُي ٗشٟ إٔ 

ك٢ حٌُالّ ر٤ٖ هشك٤ٖ، ٌُٖ ك٢ ًؼ٤ش ٖٓ حألك٤خٕ هذ ٣ظلٍٞ حُلٞحس ا٠ُ ؿذٍ 

دٕٝ حُٞفٍٞ ا٠ُ  ٖٓقلٞرخ رخقٞٓش ٝٓؾخدس ر٤ٖ حُطشك٤ٖ حُٔظلخٝس٣

 حُ٘ظ٤ـش حُٔشؿٞس. 

كٜٞ ٓشحؿؼش حٌُالّ ٝحُلذ٣غ ر٤ٖ هشك٤ٖ،  :ٝحُٔلخٝسس ٝأٓخ حُلٞحس

حألٍٝ ٌٝٛزح، دٕٝ إٔ ٣ٌٕٞ ر٤ٖ  ا٠ُحُؼخ٢ٗ ػْ ٣ؼٞد  ا٠ُحألٍٝ  ٣٘ظوَ ٖٓ

 ػ٠ِ ٝؿٞد حُخقٞٓش. رخُنشٝسس ٛز٣ٖ حُطشك٤ٖ ٓخ ٣ذٍ

أٓخ حُلٞحس ٝحُٔـخدُش: كوذ ؿخءص حُؾش٣ؼش حإلعال٤ٓش رز٤خٕ 

 حبجب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ُّٱٹ ٹ  ٓؾشٝػ٤ظٜٔـــخ،
 مل خل ُّٱ، ٝهخٍ طؼخ٠ُ:  ٕ٘ٔعٞسس حُ٘لَ :  َّ حتجت هب مب خب
 مه جه ين ىنمن خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل
، كوذ ؿخءص حُق٤ـش ٛ٘خ رٔؼ٠٘ حُلٞحس حُٜخدة، كخُـذٍ ٔحُٔـخدُش / َّ ىه

ٝحُلٞحس ٣ؾظشًخٕ ك٢ ا٣نخف حُلن ٝحُقٞحد، ار أس٣ذ رخُـذٍ ٓؼشكش 

حُقٞحد، ٝطِي ٢ٛ حُٔـخدُش حُٔؾشٝػش حُظ٢ ؽشػٜخ حُوشإٓ حٌُش٣ْ ك٢ ًؼ٤ش 

 . ٖٓ آ٣خطٚ

 انفشق بٍٍ اندذل ٔانًُاظشة: 

ٛٞ ٓذحكؼش ػٖ حُ٘لظ إلعٌخص حُخقْ، ٝر٤خٕ مؼق كـظٚ  ندذل:ا

 عٞحء رلن أٝ رخهَ.

: ٢ٛ ٓذحكؼش ألؿَ حُٞفٍٞ ُِلن ٝاظٜخسٙ ُٝٞ ًخٕ ػ٠ِ انًُاظشة

 حُؾخـ؛ ألٕ حُـشك ٓ٘ٚ ٛٞ اظٜخس حُلن ٝحُقٞحد.

اال إٔ رؼل حُؼِٔخء ُْ ٣لشم ر٤ٜ٘ٔخ ْٜٝٓ٘ حإلٓخّ حُـ٢٘٣ٞ كخٌَُ ػ٘ذٙ 

رٔؼ٠٘ ٝحكذ
(ٔ)

إٔ حُ٘ظش ؿ٤ش حُـذٍ، كبٕ حُـذٍ   "شٟ فخكذ حُٔٞحهق:، ٣ٝ

حُـذٍ ٤ٜ٘ٓخ  ٛٞ حُٔزخكؼش إلُضحّ حُـ٤ش، ٝحُ٘ظش ٛٞ حُلٌش ٝال ٣ِضّ ٖٓ ًٕٞ

 نن من ُّٱٱروُٞٚ: ،٤ًق ٝهذ ٓذكٚ هللا طؼخ٠ُػ٘ٚ ًٕٞ حُ٘ظش ًزُي 

                                                           

 .ٕٔحُٔقذس حُغخرن ؿ (ٔ)
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 َّ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن

  . 9ٔٔعٞسس آٍ ػٔشحٕ /

 "ك٤ٌٕٞ ٓشم٤خ ال ٤ٜ٘ٓخ
(ٔ)

ذ أٝؿذ حرٖ كضّ حألٗذُغ٢ حُـذحٍ ، ٝه

(:) ؿخٛذٝح حُٔؾش٤ًٖ ٝحُٔ٘خظشس ٝحعظذٍ ػ٠ِ ٝؿٞرٜٔخ روٍٞ حُ٘ز٢ )

رؤٓٞحٌُْ ٝأٗلغٌْ ٝأُغ٘ظٌْ( 
(ٕ)
ٝٛزح كذ٣غ ؿخ٣ش ك٢ حُقلش  "، ٣ٝوٍٞ:  

 "ٝك٤ٚ حألٓش رخُٔ٘خظشس ٝا٣ـخرٜخ ًب٣ـخد حُـٜخد ٝحُ٘لوش ك٢ عز٤َ هللا
(ٖ)
. 

حُـذحٍ ٝحُٔ٘خظشس رخػظزخس حُوقذ ٝح٤ُ٘ش، ٝٛ٘خى ٖٓ ٣شٟ إٔ حُلشم ر٤ٖ 

كخُٔوقٞد ٛٞ ظٜٞس حُلن ك٢ حُٔطِٞد، أٓخ ٓوقٞد حُٔـخدُش حُٔزٓٞٓش كٜٞ 

 "سؿٞع حُخقْ ا٠ُ هٍٞ حُٔـخدٍ
(ٗ)

، ٝػ٠ِ رُي كخُٔـخدُش ٝحُٔ٘خظشس 

ٓؼ٤٘خٕ هش٣زخٕ ٖٓ حُٔلخٝسس، كخُٔـخدُش ٓؾظوش ٖٓ حُـذٍ، ٝحُٔـخدٍ إٔ 

أ٣ٚ ٤ُٝو٘ؼٚ رلٌشطٚ، ٝحُٔ٘خظشس ٢ٛ حُ٘ظش ك٢ ٣ـخدٍ فخكزٚ ٤ُؤخزٙ ا٠ُ س

حألٓش ر٤ٖ حػ٤ٖ٘ سؿزش ك٢ إٔ ٣ٌٕٞ ٗظش أكذٛٔخ ٛٞ حُز١ ٣وذّ أٝ ٣وزَ ػ٘ذ 

 ح٥خش، ٝحُٔـخدُش ٝحُٔلخٝسس أ٣نخ رٔؼ٠٘ هش٣ذ ٖٓ ٛزح.

أٓخ حُٔ٘خهؾش: ؽخع ر٤ٖ حُ٘خط حعظخذحّ ُلع حُٔ٘خهؾش ك٢ ٓؼ٠٘ حُٔلخٝسس، 

حعظ٤لخء  "لع حُٔ٘خهؾش ػ٘ذ ػِٔخء حُِـش ٛٞ:ٝٛزح خطؤ ك٢ حالعظؼٔخٍ؛ ألٕ ُ

حُلغخد، ٝحُلغخد ٣ٌٕٞ ر٤ٖ هشك٤ٖ ػخدس، ٌُٖٝ حعظ٤لخءٙ ٣ٌٕٞ ك٢ حُؼخدس 

ُٔقِلش أكذ حُطشك٤ٖ كلغذ، كٔ٘خهؾش أكذ حُطشك٤ٖ ٥خش ك٢ حُِـش ٓؼ٘خٛخ 

إٔ ٣غظوق٢ ٓلق٤خ ٝٓغظٞػزخ ًَ ٓخ ُٚ ػ٠ِ ح٥خش، ٣ٝغظؾٜذ ػ٠ِ رُي 

 "ٖٓ ٗٞهؼ حُلغخد ػزحد "ش سم٢ هللا ػٜ٘خ:فخكذ حُزالؿش روٍٞ ػخثؾ

                                                           

ٌٓظزش حُٔظ٘ز٢ .ٓٙٔ/ٔؿــ : حُٔٞحهق ك٢ ػِْ حٌُالّ.ػزذ حُشكٖٔ حإل٣ـ٢.حٗظش (ٔ)

ػظوخد.د/ ػؼٔخٕ ػ٠ِ ، ٜٓ٘ؾ حُـذٍ ٝحُٔ٘خظشس ك٢ طوش٣ش ٓغخثَ حال رخُوخٛشس

ٛـ، ٝسحؿغ: آدحد حُزلغ ٝحُٔ٘خظشس. 3ٔٗٔع٘شٔدحس أؽز٤ِ٤خ رخُش٣خك.هٖٔ/ٔكغٖ.ؿـ

 .حُ٘خؽش/ ٌٓظزش حرٖ ط٤ٔ٤ش رخُوخٛشس، ٌٝٓظزش حُؼِْ رـذس.9ٓحُؾ٤خ/ دمحم حأل٤ٖٓ حُؾ٘و٤ط٠.ؿ

( ، ٝأرٞ دحٝٝد ك٢ رخد حُـٜخد 9ٖٙٓ( حُلذ٣غ: سٝحٙ حُ٘غخث٢ ، رخد حُـٜخد، رشهْ ) (ٕ

 .ٖ٘ٔ/ٖؿــ

 .9ٕ/  ٔ( حإلكٌخّ ك٢ أفٍٞ حألكٌخّ الرٖ كضّ حألٗذُغ٢. ؿــ(ٖ

 .ٕ٘ٗ/ٕ( طلغ٤ش حُوشإٓ حُؼظ٤ْ. ألر٢ ٓظلش حُغٔؼخ٢ٗ ؽ(ٗ
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 (ٔ)
، أ١ ٖٓ أكق٤ض ٝحعظوق٤ض أػٔخُٚ ٤ُلخعذ ػ٤ِٜخ كغخرخ ػخد٣خ دٕٝ إٔ  

٣ظذحسًٚ ػلٞ هللا طؼخ٠ُ ٝؿلشحٗٚ كال رذ إٔ ٣ق٤زٚ حُؼزحد، ٌُٖٝ حٌُؼ٤ش ٖٓ 

حُٔؼول٤ٖ ٣غظؼِٜٔٞٗخ ُِٔلخٝسس ٝٛزح خطؤ ٗؾؤ ٖٓ ؽ٤ٞػٜخ ك٢ حُظخخهذ ر٤ٖ 

حُ٘خط 
(ٕ)
 . 

 ؼاللت بٍٍ انحٕاس ٔاندذل ٔانًُاظشة:ان

كٞس حُلٞحس: " ػالهش حُلٞحس رخُـذٍ ٝحُٔ٘خظشس هخٍ حُشحؿذ حألفلٜخ٢ٗ:

حُظشدد آخ رخُزحص ٝآخ رخُلٌش، ٝحُٔلخٝسس حُٔشحدس ك٢ حٌُالّ ٝٓ٘ٚ حُظلخٝس 

حُظـخٝد، كبرح ًخٕ حُـذٍ ٓشطزطخ رخُخالف ار ال ؿذحٍ اال ٖٓ ك٤غ ادسحى 

كخُلٞحس ٣غظٞػذ ؿ٤ٔغ أٗٞحع حُظخخهذ، ُٝزُي كخُلٞحس  كو٤وش ٖٓ حُلوخثن،

أػْ، ٝهذ ٝسد ُلع حُلٞحس ك٢ ًظخد هللا ػالع ٓشحص: "كوخٍ ُقخكزٚ ٝٛٞ 

٣لخٝسٙ: أٗخ أًؼش ٓ٘ي ٓخال"، ٝهُٞٚ عزلخٗٚ: "هخٍ ُٚ فخكزٚ ٝٛٞ ٣لخٝسٙ 

أًلشص رخُز١ خِوي ٖٓ طشحد..." ٝحُؼخُغ رق٤ـش حُٔقذس ًٔخ ك٢ هُٞٚ 

 ٣غٔغ طلخٝسًٔخ" ر٤٘ٔخ ُلظش حُـذٍ ٝسدص ك٤ٚ رق٤ؾ ٓخظِلش طؼخ٠ُ: "ٝهللا

أٓخ حُٔ٘خظشس كظخظِق ػٖ حُـذٍ ٖٓ ك٤غ حالؽظوخم حُِـ١ٞ كوو ر٤٘ٔخ 

"٣ظشحدكخٕ حفطالكخ
(ٖ)
. 

ٝهذ رٛذ رؼل حُؼِٔخء ا٠ُ إٔ حُٔلخٝسس أػْ ٖٓ حُٔ٘خظشس، ًَٝ ٖٓ 

ش أٝ حُٔلخٝسس ٝحُٔ٘خظشس كٞحس، ٝإ ٝؿذ ك٢ حُلٞحس ٓلخؿش أٝ ٓـخدُ

خقٞٓش ًخٕ ٓ٘خظشس
(ٗ)
. 

                                                           

، ٝفل٤ق ٓٓٗ/ٔٔ( حُلذ٣غ: سٝحٙ حُزخخس١ ك٢ فل٤لٚ ًظخد حُشهخم، كظق حُزخس١ ؽ(ٔ

 لِز٢.ه ٓقطل٠ حُ 8ٕٓ/ 3، سحؿغ: أعخط حُزالؿش ؽ83ٕٙ، رشهْ/ ٕٕٗٓ/ٗٓغِْ ؽ

، حُ٘خؽش/ ح٤ُٜجش ٗٔ( أعِٞد حُٔلخٝسس ك٢ حُوشإٓ حٌُش٣ْ.د/ ػزذ حُل٤ِْ كل٢٘ ؿ(ٕ

 ّ.99٘ٔع٘شٖحُٔقش٣ش حُؼخٓش ٌُِظخد.ه

( ٓؼـْ ٓلشدحص أُلخظ حُوشإٓ حٌُش٣ْ. ُِشحؿذ حألفلٜخ٢ٗ. مزطٚ ٝفللٚ/ ارشح٤ْٛ (ٖ

 ، حُ٘خؽش/ دحس حٌُظذ حُؼ٤ِٔش.ٔ٘ٔؽٔظ حُذ٣ٖ ؿ

، حُ٘خؽش/ دحس حُٔ٘خس 8ٔحُوشإٓ حٌُش٣ْ.خ٤َِ ػزذ حُٔـ٤ذ ؿ ( حُلٞحس ٝحُٔ٘خظشس ك٢(ٗ

 ٛـ .ٙٓٗٔرخُوخٛشس ع٘ش
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ال كشم ر٤ٖ حُٔ٘خظشس "٣ٝشٟ حإلٓخّ حُـ٢٘٣ٞ إٔ حٌَُ رٔؼ٠٘ ٝحكذ ك٤وٍٞ: 

ٝحُـذٍ ك٢ ػشف حُؼِٔخء رخألفٍٞ ٝحُلشٝع، ٝإ كشم ر٤ٖ حُـذٍ 

ٝحُٔ٘خظشس ػ٠ِ هش٣ن حُِـش" ٝهذ حعظؼَٔ ُلع حُـذٍ ٓشحدكخ ُِٔ٘خظشس ك٢ 

"  هٍٞ...ٓٞحهٖ ػذس ٖٓ ًظخد هللا طؼخ٠ُ: "ُوذ عٔغ هللا
(ٔ)
 

٣ٝشٟ حُٔظؤخشٕٝ إٔ حُلشم ر٤ٖ حُٔ٘خظشس ٝحُٔـخدُش ٣ٌٕٞ رخُـخ٣ش، ألٕ 

ؿخ٣ش حُٔ٘خظشس ٢ٛ حُٞفٍٞ ا٠ُ حُلن، ٝؿخ٣ش حُٔـخدُش اُضحّ حُخقْ
(ٕ)
. 

ٝأٓخ حُـذٍ ٝحُلٞحس ٣ؾظشًخٕ ك٢ ا٣نخف حُلن ٝحُقٞحد، ارح أس٣ذ 

ؽشػٜخ حُوشإٓ  رخُـذٍ ٓؼشكش حُقٞحد، ٝطِي ٢ٛ حُٔ٘خظشس حُٔؾشٝػش حُظ٢

 حٌُش٣ْ ك٢ حٌُؼ٤ش ٖٓ ح٣٥خص.

ٝػٔٞٓخ كخخظالف حُٔلخ٤ْٛ اٗٔخ ٣وقذ رٚ حٗظٜخء أدحء ٝظ٤لش حُظٞحفَ 

 .ٝحُظز٤ِؾ ٝحُذػٞس ٖٓ أؿَ ر٘خء فل٤ق حُٔؼشكش

أٗٞحع حُـذحٍ: حُـذٍ ٓ٘ٚ ٓخ ٛٞ ٓلٔٞد، ٝٓ٘ٚ ٓخ ٛٞ ٓزّٓٞ، ًَٝ ٖٓ 

 ظخ٢ُ:حُـذٍ حُٔلٔٞد ٝحُـذٍ حُٔزّٓٞ ُٚ أٗٞحع، ٠ٛٝ ًخُ

 : ٝٛٞ حُـذٍ حُٔؤٓٞس رٚ ؽشػخ، ٝٛٞ أٗٞحع:اندذل انًحًٕد -أٔال

ٱ) دمحمح اظٜخس حُلن ٝحُذالُش ػ٤ِٚ، ٝٛزح حُز١ أٓش هللا طؼخ٠ُ رٚ ٗز٤ٚ -ٔ
 خب حبجب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ُّٱٱ(ك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ:

 َّ حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حتجت هب مب

 َّ ىم مم خم حم جم يل ىل ملچ ، ٝهُٞٚ طؼخ٠ُٕ٘ٔحُ٘لَ: 

 .  ٙٗٞص: حُؼٌ٘ز

ٖٝٓ حُـذحٍ حُٔلٔٞد حُلغٖ: ؿذحٍ ػزذ هللا رٖ ػزخط سم٢ هللا ػ٘ٚ 

ٓغ حُخٞحسؽ ك٢ صٖٓ ػ٠ِ رٖ أر٠ هخُذ رؤٓش ػ٠ِ سم٢ هللا ػ٘ٚ؛ كؤهخّ 

                                                           

، حُ٘خؽش/ دحس ٓٙٔ/ٔ( حُٔٞحهق. ػنذ حُذ٣ٖ حإل٣ـ٢. د/ ػزذ حُشكٖٔ أرٞ ػ٤ٔشس ؽ(ٔ

 ّ.993ٔع٘ش ٔحُـ٤َ ـ ر٤شٝص ه

 ٔ، حُ٘خؽش/ دحس حُٞهٖ هٕ٘ٗ/ٕ( طلغ٤ش حُوشإٓ حُؼظ٤ْ. ألر٢ ٓظلش حُغٔؼخ٢ٗ ؽ(ٕ

 ّ.993ٔع٘ش
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ػ٤ِْٜ حُلـش ٝأكلْٜٔ
(ٔ)

حُز١ ٣ٌٕٞ إلظٜخس  ٞ، كٜزح ٛٞ حُـذٍ حُٔلٔٞد ٝٛ

 حُلن ربهخٓش حألدُش ٝحُزشح٤ٖٛ ػ٠ِ فذهٚ.

خُٞش ر٘ض ػؼِزش  شٖٓ حُخطؤ: ٝرُي ٓؼَ هقٓؼشكش حُقٞحد  -ٕ

حألٗقخس٣ش
(2)

 خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ ك٤ٜخ هُٞٚ طؼخ٠ُ: ، ٝحُظ٢ ٗضٍ
  ٔحُٔـخدُش:  َّ يه ىه مه جه ين ىنمن خن حن  جن يم ىم مم

 َّ ُّٱٱ:ػ٘ذ حُغئحٍ ٝحالعظلغخس ألٓش ٓخل٢: ٝرُي ًٔخ ك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ -.ٖ
.3ٗٛٞد:  َّ رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ  

 أًٍْت اندذل انًحًٕد:

 ٣ٌٖٔ إٔ طظز٤ٖ أ٤ٔٛش حُـذٍ حُٔلٔٞد ك٢ أٓش٣ٖ، ٛٔخ:

ـــش ٓـــغ أفـــلخد حُؼوخثـــذ حُلخعـــذس ٓـــٖ ٔ ــــ حعـــظؼَٔ حُوـــشإٓ حٌُـــش٣ْ حُٔـخدُ ــ

حُٔؾش٤ًٖ ػزذس حألف٘خّ، ٝحُٔـٞط حُز٣ٖ ًخٗٞح ٣وُٕٞٞ رب٤ُٜٖ أكذٛٔخ ُِ٘ٞس 

ٝح٥خش ُِظِٔش، ٝحُقخرجش ػزـذس حٌُٞحًـذ، ٝأفـلخد حٌُظـذ حُغـٔخ٣ٝش حُـز٣ٖ 

ػٖ حُؼو٤ذس حُقل٤لش، ٝا٠ُ ٛزح ٣ؾ٤ش حُؾ٤خ/ ٓقطل٠ ػزذ حُـشحصم حٗلشكٞح 

ًخٕ حُوشإٓ ٣ـخدٍ ٓخخُل٤ٚ ٖٓ أسرخد حألد٣خٕ ٝحَُِٔ ك٢ حُؼشد، سدحً " روُٞٚ:

ػ٠ِ حُؾزٜخص حُظ٢ ًخٗٞح ٣ؼ٤شٜٝٗخ كٍٞ ػوخثذ حُذ٣ٖ حُـذ٣ذ، ػِـ٠ أٗـٚ ًـخٕ ال 

٣ٔذ ك٢ كزَ حُـذٍ كشفخً ػ٠ِ حألُلش"
(ٖ)

    . 

( حُٔـخدُش ك٢ ٓ٘خهؾش حُٔؼخٗذ٣ٖ، ٝر٤خٕ ص٣ق حُزخهَ، َ حُ٘ز٢ )ـــــ حعظؼٕٔ

( ٣ؼِـٖ ُٜـْ ٝسد ٤ًذ حُٔؾ٤ٌٌٖ ٖٓ ح٤ُٜٞد ٝحُ٘قـخسٟ ٝحُٔؾـش٤ًٖ، كٌـخٕ )

ــذ٣ٖ  ــخٗٞح ٓؼخٗ ــ٢ ٗلــٞسْٛ إ ً ــذْٛ ك ــشد ٤ً ــٚ ٓطــخُز٤ٖ، ٣ٝ ــخٗٞح ُ حُلــن إ ً

ٓظٌزــش٣ٖ، ٝٓــٖ ٛ٘ــخ هـــ ػ٤ِ٘ــخ هقـــ حُشعــَ ٝحألٗز٤ــخء ػِــ٤ْٜ حُغــالّ ٓــغ 

ْٜ، ٝرــ٤ٖ إٔ ٓـــخدُظْٜ ًخٗــض ططز٤وــخً ػ٤ِٔــخ ٜٝٓ٘ـ٤ــخً ٣وظــذ١ رــٚ كــ٢ كــٖ أهــٞحٓ

 حُـذٍ ٝحُٔ٘خظشس ٓغ ح٥خش.  
                                                           

( حٗظش: حَُِٔ ٝحُ٘لَ. ُِؾٜشعظخ٢ٗ.طلو٤ن/أ٤ٓش ػ٠ِ ٜٓ٘خ، ٝػ٠ِ كغٖ (ٔ

 ّ.8ٕٓٓٛـ9ٕٗٔع٘ش9دحس حُٔؼشكش.ر٤شٝص.ُز٘خٕ هٖٖٔكخػٞس.ؿ

ٝٓخ رؼذٛخ حٌُٔظزش ٖ٘ٓ( حٗظش: هقـ حُوشإٓ.ػ٠ِ دمحم حُزـخ١ٝ ٝآخشٕٝ.ؿ(ٕ

 ّ.ٖٕٓٓٛـٖٕٗٔحُؼقش٣ش.ف٤ذح.ر٤شٝص ع٘ش

، ه/ ُـ٘ش ٤ٔٔ٘ش. ُِؾ٤خ/ ٓقطل٠ ػزذ حُشحصم ؿط٤ٜٔذ ُظخس٣خ حُلِغلش حإلعالٓ (ٖ)

 ّ.9٘9ٔٛــ39ٖٔحُظؤ٤ُق ٝحُظشؿٔش ع٘ش
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 حُـذٍ حُٔزّٓٞ: ٝٛٞ ح٢ُٜ٘ٔ ػ٘ٚ ؽشػخ، ٝٛٞ أٗٞحع:  -ػخ٤ٗخ

  ىق يف ىف يث ُّٱحُـذٍ ُطٔظ ٗٞس حُلن. ك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ:  -ٔ
، ٝحُذحكغ  ٕٔٔحألٗؼخّ:  َّ  ىل مل يك ىك مك لكاك يق

حُـذٍ ٛٞ حٌُزش ك٢ ٗلٞط ٛئالء، ٝٛٞ ًزش ٣ٔ٘ؼْٜ ٖٓ ا٠ُ ٛزح حُ٘ٞع ٖٓ 

 ىن نن  من زن رن مم ام ُّٱٱهزٍٞ حُلن ٝحُؼَٔ رٚ. هخٍ طؼخ٠ُ:
كٜزح حُ٘ٞع ٖٓ حُـذٍ ٣ِٜي فخكزٚ ٣ٝنِٚ  ٙ٘ؿخكش:  َّ ٰى ين

٣ٝؼ٤ٔٚ ٣ٝـؼِٚ ٖٓ حُخخعش٣ٖ، ٝح٣٥خص حُٞحسدس ك٢ ٛزح حُ٘ٞع ًؼ٤شس...، ٣وٍٞ 

ٍ ػ٠ِ حُـذٍ ك٢ طوش٣ش حُزخهَ حُـذحٍ حُٔزّٓٞ ٓلٔٞ" حُلخش حُشحص١: 

 "ٝهِذ حُٔخٍ ٝحُـخٙ
(ٔ)
ٝٛٞ رٜزح حُٔؼ٠٘ ٣غ٠ٔ ٌٓخرشس ٝٓؼخٗذس، ٝرُي ك٢  

 ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱ    ٓؼَ هُٞٚ طؼخ٠ُ:
 مث زث رث يت ىتنت مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب يئ
 يل ىل مل يكىك  مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث
 .8ٕ٘حُزوشس:  َّ مم ام

ِٓي رخرَ ٗٔشٝر رٖ ً٘ؼخٕ، ٝرُي أٗٚ أٌٗش ٛزح حُز١ كخؽ ارشح٤ْٛ ك٢ سرٚ ٛٞ 

 زب ُّٱك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ:  اُٚ ؿ٤شٙ ًٔخ هخٍ رؼذٙ كشػٕٞ ُِٔجٚ إٔ ٣ٌٕٞ ػْ
، ٝٓخ كِٔٚ ػ٠ِ ٛزح حُطـ٤خٕ 8ٖحُوقـ:  َّ رت يب ىب نب مب

ٝحٌُلش حُـ٤ِع ٝحُٔؼخٗذس حُؾذ٣ذس اال طٌزشٙ ٝطـزشٙ ٝهٍٞ ٓذطٚ ك٢ حُِٔي
(ٕ)
. 

ٖٓ ؽؤٕ ح٥خش٣ٖ: ٝٛزٙ آكش ػظ٤ٔش هَ حُـذٍ إلظٜخس حُٔض٣ش ٝحُظو٤َِ  -ٕ

ٖٓ ٣غِْ ٜٓ٘خ، ك٢ٜ دأد ًؼ٤ش ٖٓ حُ٘خط ك٢ أكخد٣ؼْٜ ٝٓـخُغْٜ، ٢ٛٝ ٖٓ 

 ػالٓخص حُنالٍ ك٢ حإلٗغخٕ.

( رؤٕ طشى ٛزح حُ٘ٞع ٖٓ حُـذٍ ؽخم ػ٠ِ حُ٘لٞط ٝهذ ػِْ حُ٘ز٢ )

خ (: ) أٗحُظ٢ حػظخدطٚ؛ ُزح كوذ رؾش رٜزٙ حُزؾخسس حُؼظ٤ٔش ُٖٔ طشًٚ، ٝهخٍ )

صػ٤ْ ر٤ض ك٢ سرل حُـ٘ش ُٖٔ طشى حُٔشحء ٝإ ًخٕ ٓلوخ(
(ٖ)
. 

                                                           

 .ٕٕ٘/ٕ( طلغ٤ش حُلخش حُشحص١. ُإلٓخّ/ كخش حُذ٣ٖ حُشحص١ ؽ (ٔ

( حٗظش: طلغ٤ش حُوشإٓ حُؼظ٤ْ. ُِلخكع أر٢ حُلذح اعٔخػ٤َ رٖ ػٔش رٖ ًؼ٤ش طلو٤ن/  (ٕ

 .8ٙٙ/ ٔعخ٢ٓ رٖ دمحم حُغالٓش ؽ

 .٢ٗ8ٓٓ: فل٤ق أر٢ دحٝد رشهْ( حُلذ٣غ ك (ٖ
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ٖٓ حُـذٍ حُٔزّٓٞ رًشٛخ حرٖ كضّ ًٔخ ؿخءص ك٢  ٟٝٛ٘خى أٗٞحع أخش

 حُوشإٓ حٌُش٣ْ، ٜٓ٘خ:

 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱٱ:ؿذٍ رـ٤ش ػِْ: ك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ -ٔ
 .ٖحُلؾ:  َّ يب ىب نب  مب زب

 ىب نب مب ُّٱ ؿذٍ ُ٘قشس حُزخهَ: ًٔخ ك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ: -ٕ 
، ٝهذ ؿٔغ هللا طؼخ٠ُ ر٤ٖ ٗٞػ٠ حُـذٍ ٙ٘حٌُٜق:  َّ نتمت زت رت  يب

 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱٱحُٔزّٓٞ حُٔظوذ٤ٖٓ ًٔخ ك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ:
 .ٖحُلؾ: عٞسس  َّ يب ىب نب  مب زب

ٝهذ كشّ هللا طؼخ٠ُ ؿ٤ٔغ أٗٞحع حُـذٍ حُٔزّٓٞ ٝكزس ٓ٘ٚ، كؤرخٕ هللا 

٤ُٝظ ٓؼٚ ًظخد ػض ٝؿَ إٔ حُٔـخدٍ حُٔزّٓٞ ٤ُظ ٓؼٚ ػِْ ٝال ٛذٟ 

٣ظزؼٚ، رَ ٛٔٚ امالٍ حُ٘خط ػٖ عز٤َ هللا، ٝهذ أٓشٗخ هللا طؼخ٠ُ ربطزخع ِٓش 

ارشح٤ْٛ حُز١ كخؽ هٞٓٚ كظ٠ ٣ؼشكٞح حُلن؛ ُٝزُي كشك هللا طؼخ٠ُ ػ٠ِ 

 حُٔغ٤ِٖٔ ؿذحٍ أَٛ حُزخهَ ُقشكْٜ ا٠ُ حُلن.
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 نًبحث األٔلا

 انحٕاس أَــٕاػّ ــ أسكُّ ــ فٕائذِ 

ً ٖٓ أسًخٕ حُذػٞس حإلعال٤ٓش، كخُذػٞس حإلعال٤ٓش  ً أعخع٤خ ٣ؾٌَ حُلٞحس سً٘خ

ك٢ حألعخط هخثٔش ػ٠ِ كٞحس حُٔخخُل٤ٖ ٝاه٘خػْٜ رخُلـش ٝحُٔ٘طن ٝحُذ٤َُ، 

ٝهذ هنض ٓؾ٤جش هللا طؼخ٠ُ ك٢ خِن حُ٘خط رؼوٍٞ ٝٓذحسى ٓظزخ٣٘ش ا٠ُ ؿخٗذ 

طون٢ ا٠ُ طؼذد ح٥سحء  حخظالف أُغ٘ظْٜ ٝأُٞحْٜٗ ٝأكٌخسْٛ، ًَٝ طِي حألٓٞس

ٝحألكٌخّ ٝطخظِق رخخظالف هخثِٜخ، ٝارح ًخٕ حخظالف أُغ٘ظ٘خ ٝأُٞحٗ٘خ ٝٓظخٛش 

خِو٘خ آ٣ش ٖٓ آ٣خص هللا طؼخ٠ُ كبٕ حخظالف ٓذحسً٘خ ٝػوُٞ٘خ ٝٓخ طؼٔشٙ طِي 

حُٔذحسى ٝحُؼوٍٞ آ٣ش ٖٓ آ٣خص هللا طؼخ٠ُ ٝد٤َُ ٖٓ أدُش هذسطٚ حُزخُـش،ٝإ 

 مل خل ُّٱٱ    ٹ ٹ ، ُٞ خِن حُزؾش ًِْٜ عٞحع٤شاػٔخس حٌُٕٞ ال ٣ظلون 
 .8ٔٔٛٞد: َّ حن  جن يم ىم ممخم حم جم يل ىل

ٖٝٓ ٛ٘خ كخٝس حُوشإٓ حٌُش٣ْ حُٔخخُل٤ٖ ٝعِي ٓؼْٜ حُٜٔ٘ؾ حُوشآ٢ٗ 

 حبجب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ُّٱطؼخ٠ُ: حُز١ ؿخء ك٢ هُٞٚ 
 مخ جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حتجت هب مب خب
 .،ٕ٘ٔحُ٘لَ:  َّ حس جس

ٞحس حُٔظؼذدس ٤ُشد ٤ًذ حٌُخثذ٣ٖ ٣ٌٝؾق ٝحطزغ حُوشإٓ حٌُش٣ْ أٗٞحع حُل

أخطخءْٛ، ٣ٝـ٢ِ ٓخ رؤٗلغْٜ ٖٓ آسحء ٓخ أٗضٍ هللا رٜخ ٖٓ عِطخٕ، ٝطظٔؼَ 

أٗٞحع حُلٞحس حُظ٢ ؿخءص ك٢ حُوشإٓ حٌُش٣ْ رقلش خخفش، ٝحُلٞحسحص 

 حألخشٟ رقلش ػخٓش ك٢ ح٥ط٢:

ً ُ٘ٞع حُون٤ش حُظ٢  أٗٞحع حُلٞحس: ُِلٞحس أٗٞحع ٓظؼذدس، ٝطق٘ق طزؼخ

 ٣ظ٘خهؼ حألهشحف ك٤ٜخ، ٢ٛٝ ًخُظخ٢ُ: 

ـ حُلٞحس حُذ٢٘٣: ٛٞ كٞحس ر٤ٖ ٓـٔٞػش ٖٓ حألهشحف ٣ٌٕٞٗٞ ٔ

 ٓخظِل٤ٖ ك٢ حُذ٣خٗش حُظ٢ ٣ؼظ٘وٜٞٗخ، ٝٛٞ ٣٘خهؼ طؼخ٤ُْ حألد٣خٕ حُٔخظِلش.

: ٛٞ كٞحس ٓز٢٘ ػ٠ِ ٓ٘خهؾش حُونخ٣خ حُٞه٤٘ش ٖٓ انحٕاس انٕطًُــ ٕ

 ٖٓ حُلٞحسحص.  خالٍ ٓئعغخص ػخٓش ٜٓظٔش رٜزح حُ٘ٞع
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: ُٚ أ٤ٔٛش ًز٤شس ػ٠ِ ٓغظٟٞ حُؼخُْ رؤًِٔٚ؛ ك٤غ ــ انحٕاس انسٍاس3ً

٣٘ظؾ ػ٘ٚ ػوذ حطلخه٤خص فِق ٝٓؼخٛذحص ٓخظِلش ر٤ٖ حُذٍٝ، ًٔخ طظْ ك٤ٚ 

 ٓ٘خهؾش هنخ٣خ ٝٓؾٌالص حُلذٝد.

: ٝٛٞ حُز١ ٣ٜظْ رزؼل حُؼالهخص ٝحُونخ٣خ انحٕاس االخخًاػًــ ٗ

ٔش ر٤ٖ حُٔغ٤ِٖٔ ٝح٤ُٜٞد ٝؿ٤شْٛ ٖٓ أفلخد حالؿظٔخػ٤ش حُظ٢ ًخٗض هخث

حُذ٣خٗخص حُٔخظِلش
(ٔ)
. 

: ٣ظْ ٛزح حُّ٘ٞع ٖٓ حُلٞحسحص ٖٓ خالٍ حُِوخءحص ــ انحٕاس االلخظادي5

حُظِلخص٣ش، أٝ حُٔ٘ظذ٣خص حالهظقخد٣ش، أٝ ػٖ هش٣ن ػوذ ٓئطٔشحص حهظقخد٣ش، 

 ٝك٤ٜخ ٣٘خهؼ أفلخد حُخزشس ٝحالخظقخؿ ؿ٤ٔغ حُشإٟ حالهظقخد٣ش.

ئعغخص حُظشر٣ٞش ٓغ ــ انحٕاس انخشبٕي6 ُٔ : ٛٞ كٞحس طو٤ٔٚ حُ

حألؽخخؿ حُٔؼ٤٤ٖ٘ رزُي، ٓؼَ حُٔلٌش٣ٖ، ٝحُزخكؼ٤ٖ حُظشر٤٣ٖٞ ػٖ هش٣ن 

 ػوذ ٓئطٔشحص طشر٣ٞش؛ رٜذف ٗؾش حألكٌخس حُظشر٣ٞش حُقل٤لش. 

ُٔئعغخص حأل٤٘ٓش،  حُلٞحسحص حأل٤٘ٓشطؼوذ  ــ انحٕاس األيًُ:7 ك٢ حُ

ٝرُي ُٔ٘خهؾش حُونخ٣خ حأل٤٘ٓش حُٜخٓش، ٓؼَ هنخ٣خ حُٔخذسحص، ٝحُـشحثْ 

ٝكٞحدع حُٔشٝس ٝؿ٤شٛخ حٌُؼ٤ش، ٝرُي ٖٓ خالٍ ػوذ ٓئطٔشحص ٝػَٔ 

رلٞع أ٤٘ٓش
(ٕ)
. 

حٌُش٣ْ ك٢ طوش٣شٙ ألعِٞد حُلٞحس ٝحُٔـخدُش ػذس  ٛزح ٝهذ عِي حُوشإٓ

هشحثن طخخهذ  حُـٞحٗذ حُٔخظِلش ك٢ حُ٘لظ حإلٗغخ٤ٗش، ػوِٚ ٝم٤ٔشٙ 

ٝٝؿذحٗٚ؛ ُزُي كوذ طؼذدص ٝعخثَ ٝأٗٞحع حُلٞحس ك٢ حالعظذالٍ حُوشآ٢ٗ ك٢ 

 حُشد ػ٠ِ حُخقّٞ، ٜٓ٘خ ٓخ ٣ؤط٢:

ٌالّ رو٤خط حُخِق ٝٛٞ ــ كوذ ٝسد ك٢ حُوشإٓ حٌُش٣ْ ٓخ ٣ؼشف ػ٘ذ ػِٔخء حُٔ

حُو٤خط حُز١ ٣ظْ ك٤ٚ اػزخص حُٔطِٞد رٞحعطش اػزخص ٗو٤نٚ؛ ٝرُي ألٕ 

                                                           

، حُ٘خؽش/ دحس حُذػٞس ُِ٘ؾش ٘ٔكٞحس حُشعٍٞ ٓغ ح٤ُٜٞد. د/ ٓلغٖ رٖ دمحم.ؿ (ٔ)

 ٝحُظٞص٣غ ح٣ٌُٞض.

ٞحثذ، فخُق رٖ ػزذ هللا رٖ ك٤ٔذ، ؽزٌش ف٤ذ حُل "أفٍٞ حُلٞحس ٝآدحرٚ ك٢ حإلعالّ"(ٕ) 

 ّ رظقشف.3ٕٔٓ/ ٙ/ ٔرظخس٣خ 

https://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86
http://www.saaid.net/mktarat/m/13.htm?print_it=1
http://www.saaid.net/mktarat/m/13.htm?print_it=1
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حُ٘و٤ن٤ٖ ال ٣ـظٔؼخٕ ٝال ٣خِٞ حُٔلَ ٖٓ أكذٛٔخ ًخُٔوخرِش ر٤ٖ حُؼذّ 

 رُي ٓخ ؿخء ٝحُٞؿٞد، ٝد٤َُ حُخِق إٔ ٣زطَ حُ٘و٤ل ك٤ؼزض حُلن، ٝٓؼخٍ
 جع  مظ حط مض خض حضجض مص خص حص مس خس حس ُّٱ ٹ  ك٢ هُٞٚ
، كظؼزض ٛزٙ ح٣٥ش رطالٕ طؼذد ح٥ُٜش ٝإٔ هللا ٝحكذ ٕٕحألٗز٤خء:  َّ جغ مع

ال ؽش٣ي ُٚ، ألٗٚ ُٞ ًخٕ ٛ٘خى أًؼش ٖٓ اُٚ ٌُخٕ ال ٣ـش١ طذر٤شٛٔخ ػ٠ِ 

ٗظخّ ٝاطوخٕ، ٌُٝخٕ حُؼـض ٣ِلؤٜخ أٝ أكذٛٔخ، ٝرُي ُٞ أسحد أكذٛٔخ اك٤خء 

، العظلخُش طـضإ ؿغْ ٝأسحد ح٥خش آخطظٚ، كبٓخ إٔ ط٘لز اسحدطٜٔخ كظظ٘خهل

حُلؼَ إ كشك حالطلخم، أٝ الٓظ٘خع حؿظٔخع حُنذ٣ٖ إ كشك حالخظالف، 

ٝآخ ال ط٘لز اسحدطٜٔخ ك٤ئد١ ا٠ُ ػـضٛٔخ، أٝ ال ط٘لز اسحدس أكذٛٔخ ك٤ئد١ 

ا٠ُ ػـضٙ، ٝحإلُٚ ال ٣ٌٕٞ ػخؿضحً، ٣ٝغ٠ٔ ٛزح حُذ٤َُ رشٛخٕ حُظٔخٗغ
(ٔ)
. 

ٖٓ هشم حالعظذالٍ ٓخ ٣ؼشف ػ٘ذ ــ ًزُي ٝؿذ حُؼِٔخء ك٢ حُوشإٓ حٌُش٣ْ ٕ

ػِٔخء حٌُالّ رو٤خط حُـخثذ ػ٠ِ حُؾخٛذ، حُز١ ٣غ٠ٔ ه٤خط حُظٔؼ٤َ: ٝٛٞ 

اُلخم أكذ حُؾ٤ج٤ٖ رخ٥خش؛ ٝرُي رؤٕ ٣و٤ظ حُٔغظذٍ حألٓش حُز١ ٣ذػ٤ٚ ػ٠ِ 

أٓش ٓؼشٝف ػ٘ذ ٖٓ ٣خخهزٚ، أٝ ػ٠ِ أٓش رذ٢ٛ ال طٌ٘شٙ حُؼوٍٞ
(ٕ)

 ٖٓٝ ،

 جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ رُي هُٞٚ طؼخ٠ُ:
، كخُوشإٓ ٛ٘خ 9ٖكقِض:  َّ مي  خي حي جي يه ىهمه جه ين ىن من خنحن

٣و٤ظ حُـخثذ ػ٠ِ حُؾخٛذ ٝٛٞ حعظخشحؽ حُ٘خس ٖٓ حُؾـش حألخنش حُشهذ 

أ١ حعظخشحؽ حُؾ٢ء ٖٓ مذٙ، كو٤خط حُـخثذ ٛ٘خ ٝٛٞ اك٤خء حُٔٞط٠ ػ٠ِ 

                                                           

ٝٗل٢  ٝكذح٤ٗش هللا طؼخ٠ُرشٛخٕ حُظٔخٗغ: ٛٞ أكذ حُزشح٤ٖٛ حُؼو٤ِش حُٜٔٔش ك٢ اػزخص (ٔ) 

ٖٓ ٓوذّٓظ٤ٖ أعخع٤ظ٤ٖ، ٝٛٔخ ٝؿٞد حالٗغـخّ طؼذد حُخخُن حُٔذرش، ٣ٝظؤُق ٛزح حُزشٛخٕ 

ٝحُٞكذس ٝحُظ٘خعن كی ػخُْ حُخِن، ٝحُؼخ٤ٗش: اٗٚ ُٞ ًخٕ ٣لٌْ ٛزح حٌُٕٞ أًؼش ٖٓ سد 

ٝحكذ ُٔخ حٗظظْ أٓش ٛزح حٌُٕٞ ُٝذخِٚ حُلغخد ٝحُخَِ، ٝرٔخ أٗ٘خ ال ٗالكع أ١ حخظالٍ أٝ 

ٝحُنشٝسس أٜٗخ ط٘ؾؤ ٖٓ ٓزذأ  رخُزذحٛشحُکٕٞ ٝحُوٞح٤ٖٗ حُلخکٔش ك٤ٚ، ٗذسى  خَِ كی ٛزح

ٝحكذ ٝأٜٗخ ٓخِٞهش ٝٓذرشس ٝٓ٘ظٔش ٖٓ خخُن ٝحكذ، حٗظش: حُوٍٞ حُغذ٣ذ ك٢ ػِْ 

، ه حإلدحسس 9ٕٔحُظٞك٤ذ.د/ ٓلٔٞد أرٞ ده٤وش، طلو٤ن.د/ ػٞك هللا ؿخد كـخص١ ؿ

 حُؼخٓش إلك٤خء حُظشحع.

 ٛـ.ٓٓٗٔع٘ش ٕ، ه3ٔٓ٘خٛؾ حُـذٍ ك٢ حُوشإٓ حٌُش٣ْ.د/ صحٛش ػٞحك ُألُٔؼ٢ ؿ(ٕ) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF


 

 ٗٓٗ 

العدد العاشر  ية للبنات بالزقازيق               مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعرب  

 م0202

 
أٓش ٓؾخٛذ ٓلغٞط ال ٣ؾي ك٤ٚ ػخهَ ٝٛٞ ك٤خس حألسك رؼذ ؿلخكٜخ 

٣ٝزغٜخ
(ٔ)
 . 

ــ ٝؿخء ك٢ حُوشإٓ حٌُش٣ْ حُظغ٤ِْ حُـذ٢ُ ُِخقّٞ ٝهذ هخّ رخُشد ػ٤ِْٜ، ك٢ ٖ

 جي يه ىه مه جهين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم ُّٱطؼخ٠ُ:  ٓؼَ هُٞٚ 
، 9ٔحُٔئٕٓ٘ٞ:  َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ يي ىي  مي خي حي

ٝحُٔؼ٠٘ ٤ُظ ٓغ هللا طؼخ٠ُ اُٚ، ُٝٞ عِْ رُي ٌُْ. ُضّ ٖٓ رُي رٛخد ًَ اُٚ 

ػ٠ِ ح٥خش، كال ٣ظْ ك٢ حُؼخُْ أٓش، ٝال ٣٘ظظْ ك٤ٚ كٌْ  رٔخ خِن ٝػِٞ أكذٛٔخ

ٝحُٞحهغ خالف رُي؛ ألٕ ٗظخّ حُؼخُْ هخثْ ػ٠ِ أكغٖ كخٍ، ٝحُظ٘خعن 

حُٔٞؿٞد ك٢ حٌُٕٞ ؿخ٣ش ك٢ حُـٔخٍ، كزطَ ارٕ ٝؿٞد آُٜش ؿ٤ش هللا طؼخ٠ُ 

ألٗٚ ٣ِضّ ٖٓ رُي حخظالٍ حُ٘ظخّ ك٢ حُؼخُْ، ٝٛزح حُ٘ٞع ال ٣خظِق ػٖ ه٤خط 

ق اال ٖٓ ؿٜش حُظغ٤ِْ حُـذ٢ُ حُٔزًٞس حكظشحمخً ٤ُٝظ كو٤وش ٝٝحهؼخً حُخِ
(ٕ)
. 

ــ أ٣نخ حالعظذالٍ رخُظلذ١ ػ٠ِ فذم حُذػٞس، كوذ طٌٕٞ حُذػٟٞ فل٤لش ٗ

ظخٛشس طِٔغٜخ حُلٞحط ٝطغظ٤وٜ٘خ حُ٘لٞط ٝٓغ رُي ٗـذ ػ٘ذ رؼل حُخقّٞ 

خُق ٓؼظوذٙ حٌُٔخرشس ٝحُؼ٘خد ُِلن حُٞحمق، ك٤ٜ٘ؾ عز٤َ حُٔؼخسمش ٌَُ ٓخ خ

ٝٛٞحٙ دٕٝ طذرش ُِلوخثن ُِٝٞحهغ، ٖٝٓ ٛزح حُٔغِْ ٓؼخسمش حُٔؾش٤ًٖ 

ُِوشإٓ حٌُش٣ْ، ٝطؾ٤ٌٌْٜ ك٢ ٗغزظٚ ا٠ُ هللا طؼخ٠ُ ملسو هيلع هللا ىلصُِشعٍٞ 
(ٖ)

، ٝهذ سد 

ػ٤ِْٜ حُوشإٓ حٌُش٣ْ ٝٗوذْٛ ٝر٤ٖ ص٣لٚ ًٝزرْٜ،ٝطلذحْٛ رخالعظذالٍ ػ٠ِ 

 حص ُّٱٱٱٱٱٓؼَ هُٞٚ طؼخ٠ُ: ( ك٤ٔخ ٣زِؾ ٖٓ سعخُش هللا طؼخ٠ُ ك٢فذم حُشعٍٞ )
 حف جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص خص
 .ٖٕحُزوشس: َّ حك جك مق حق  مف خف

ٛزٙ رؼل أٗٞحع ٝهشم حُلٞحس ك٢ حُوشإٓ حٌُش٣ْ، ٝهذ حؽظِٔض ػ٠ِ 

 ؿ٤ٔغ أٗٞحع حألدُش حُقل٤لش ك٢ حالعظذالٍ. 

                                                           

 .3ٔحُٔشؿغ حُغخرن ؿ(ٔ) 

، ه حُٔؾٜذ حُلغ٢٘٤ رخُوخٛشس، ٝسحؿغ: ٗ٘/ٖحإلطوخٕ ك٢ ػِّٞ حُوشإٓ ُِغ٤ٞه٢ ؽ(ٕ) 

آدحد حُزلغ ٝحُٔ٘خظشس ك٢ مٞء آ٣خص حُزًش حُل٤ٌْ. د/ ع٤ذ كشؽ ػزذ حُل٤ِْ. 

 ٛـ.8ٕٓٓع٘ش ٖ، ٓـِش هطخع أفٍٞ حُذ٣ٖ. حُؼذد 38ٔٔ/ٕؽ

 .38حٗظش: ٓ٘خٛؾ حُـذٍ ؿ(ٖ) 
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أسًخٕ حُلــــٞحس: ُٔخ ًخٕ حُلٞحس أعِٞرخ كنخس٣خ ٝمشٝسس اٗغخ٤ٗش 

َ اال رٚ، رؾشه إٔ طظٞحكش ك٤ٚ ؽشٝه حُلٞحس حُز٘خء حُز١ ٝال ٣ظْ حُظٞحف

٣ٜذف ا٠ُ طلو٤ن حُٔقخُق حُخ٤شس؛ ُزح ؽشع حُوشإٓ حٌُش٣ْ حُلٞحس حُز٘خء، 

ٝؿؼَ ُٚ أسًخٗٚ ٝمٞحرطٚ، ٝأًذ ػ٠ِ مشٝسطٜخ ٝأ٤ٔٛظٜخ، ٝك٤ٔخ ٢ِ٣ ر٤خٕ 

 رُي ٜٝٓ٘خ أسًخٕ حُلٞحس:

س ٖٓ ٝؿٞد أًؼش ال رذ ُِلٞح: ٝؿٞد هشك٤ٖ ٓظلخٝس٣ٖ، انشكٍ األٔل

ألٕ حُلٞحس ال ٣ظلون اال ػ٘ذٓخ ٣ظْ هشف  ؛ٖٓ هشف ك٢ ػ٤ِٔش حُٔلخٝسس

أًؼش ٖٓ سأ١ ٝأًؼش ٖٓ كٌشس ك٢ ٓٞمٞع ٓلذد، أٓخ حُلٞحس ٓغ حُ٘لظ كٜٞ 

ً ٖٓ دحخِٚ ٣ظلـخػَ  كٞحس رحط٢ ٣لخٍٝ ك٤ٚ حُٔلخٝس إٔ ٣ق٘غ ُ٘لـغٚ هشكخ

 ً ً دحخـ٤ِخ ً ال ٣ٌٖٔ ٓؼٚ، ُٝـٌ٘ٚ ٓغ رُي ٣زو٠ كٞحسحً سٝك٤خ ، أٝ عـشحً ؽخق٤خ

 .ػ٤ِٚ اال ارح أكقق ػ٘ٚ حُٔلخٝس حالهالع

حُشًٖ حُؼخ٢ٗ: ٝؿٞد ٓٞمٞع ٣ذٝس كُٞٚ حُلٞحس؛ رُي ألٕ حُلٞحس ال 

، ٝاٗٔخ ٣ذٝس كٍٞ كٌشس أٝ ٓٞمٞع ٣غظلن حُزلغ ٣ظلون ٖٓ كشحؽ

ػذّ ٝؿٞد حُلٌشس أٝ حُون٤ش حُظ٢ ٝٝحُٔ٘خهؾش ٝطزخدٍ ح٥سحء ٓغ حُـ٤ش، 

ٞحس رؾؤٗـٜخ ٣ـؼَ ػ٤ِٔش حُظلخٝس ٤ُغض ر١ رخٍ ٝال هخثَ ٜٓ٘خ، ٣ـش١ حُل

 رَ اٜٗخ طظلٍٞ ٖٓ ٓلخٝسس ػ٤ِٔش ا٠ُ علغطش ًال٤ٓش طٞفَ أهشحكٜخ ا٠ُ

  حُٔ٘خصػش ٝحُخقٞٓش دٕٝ حُٞفٍٞ ا٠ُ ٛذف ع٤ِْ.

ارٕ ال رذ أل١ ٓٞمٞع إٔ ٣ٌٕٞ ُٚ أٛذحكخ ٝآدحرخً ٓلذدس ٝٝحملش رـ٤ش 

 ُلٞحثذ حُٔشؿٞس ٓ٘ٚ.  حُٞفٍٞ ُِلو٤وش ٢ٌُٝ ٣لون ح

ارح حُظضّ حُ٘خط كـذٝد حُلـٞحس ٝآدحرـٚ ًٔـخ ػشمـٜخ ُ٘ـخ حُوـشإٓ  فٕائذ انحٕاس:

حٌُش٣ْ ك٢ حُوقـ حُوشآ٤ٗش، ًخٕ ُزُي كٞحثذ ا٣ـخر٤ش ًؼ٤شس، ٝعـ٤ؤط٢ حُلـذ٣غ 

 ػٖ طِي ح٥دحد رؾ٢ء ٖٓ حُظلق٤َ، ٖٝٓ كٞحثذ حُلٞحس:

 ٝكَ حُٔؾٌالص. ــ أٗٚ ٣ظ٤ق ٖٓ خالُٚ طزخدٍ حألكٌخس ر٤ٖ حُ٘خطٔ

ــــ ٣٘ؾــو حُــزٖٛ ٣ٝوـــ١ٞ حُؼوــَ ٝحُظل٤ٌــش حُقـــل٤ق، ٣ٝغــخػذ أ٣نــخً ػِـــ٠ ٕ

 حُظخِـ ٖٓ حألكٌخس حُخخهجش.
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ــ ٣غخػذ حُلٞحس ػ٠ِ حُظلخْٛ ٝط٤ُٞذ أكٌخس ؿذ٣ذس، رَ ٝكظق ٓـخالص ُِظل٤ٌش ٖ

ــش حُٞفــٍٞ  ــ٠ عــخثش حالكظشحمــخص حُظــ٢ طغــظط٤غ حُؼوــٍٞ حُٔخظِل ُِٞفــٍٞ اُ

ا٤ُٜخ
(ٔ). 

ثذ ٝؿ٤شٛخ ٣ٌٖٔ إٔ طلون حُـخ٣ش حُٔشؿٞس ٖٓ حُلٞحس، ٌُٖٝ ٛزٙ حُلٞح

ٛ٘خى حٌُؼ٤ش ٖٓ حُنٞحرو ٝح٥دحد حُظ٢ ٣ـذ حُلشؿ ػ٤ِٜخ ٝحُظضحٜٓخ ر٤ٖ 

حُٔظلخٝس٣ٖ
(ٕ)

 ، ٝٛزح ٓخ ع٘ز٤٘ٚ ك٢ حُٔزلغ حُظخ٢ُ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

، ه دحس حُـشد ٕ٘حٗظش: أدد حالخظالف ك٢ حإلعالّ.د/ هٚ ؿخرش حُؼِٞح٢ٗ. ؿ(ٔ) 

 ّ.93ُٔٔز٘خٕ ع٘ش -حإلعال٢ٓ.ر٤شٝص

ً ر٤ٖ حألفٍٞ (ٕ)  ً ٝطوخسرخ ، كوذ ٣ٌٕٞ ك٢ حألفٍٞ ٓخ ٛٞ أدد ٝح٥دحدٛ٘خى طذحخالً ر٤٘خ

ُٝزُي كبٕ حإلؽخسس ٛ٘خ ا٠ُ رؼل ح٥دحد حُٜٔٔش، أٓخ أْٛ ؛ ػذ ك٢ اٗـخف حُلٞحس٣غخ

ظٜخس حُلن ٝحُٞفٍٞ ا٢ُ، ٝحُؼِْ ٝؿٚ هللا طؼخ٠ُ، أ١ ا رخُلٞحسحألفٍٞ ك٢ٜ: إٔ ٣شحد 

رخُٔٞمٞع، ٝحُظٌخكئ ر٤ٖ حُٔظلخٝس٣ٖ، ٝطلذ٣ذ ٓٞمٞع حُلٞحس ٝٗوطش حالخظالف، ُِٔض٣ذ 

حُٔشًض  ٕ،ه3ٗسحؿغ: ك٢ أفٍٞ حُلٞحس ٝطـذ٣ذ ػِْ حٌُالّ.د/ هٚ ػزذ حُشكٖٔ. ؿ

ّ، ٝمٞحرو حُٔؼشكش ٝأفٍٞ ٕٓٓٓحُؼوخك٢ حُؼشر٢ رخُذحس حُز٤نخء، حُٔـشد ع٘ش

 ٛـ.ٕ٘ٗٔع٘ش  3ٝٓخ رؼذٛخ، ه ٍٔٙٔ ٝحُٔ٘خظشس. ػزذ حُشكٖٔ كغٖ كزٌ٘ش ؿحالعظذال

https://www.alukah.net/library/0/34438
https://www.alukah.net/sharia/0/105244/#_ftn23
https://www.alukah.net/library/0/30785
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 انًبحث انثاًَ

 ضٕابظ انحـٕاس انؼمذي فً انفكش اإلساليً  

٢ حُلٌش حإلعال٢ٓ، كٜٞ حُغز٤َ ُنزو حالخظالف ُِلٞحس أ٤ٔٛش رخُـش ك

حُٔزّٓٞ ٝطلؼ٤َ ه٤ْ حُظؼخٕٝ ٝحُظآُق، ٝٛٞ س٤ًضس أعخع٤ش ك٢ حُذػٞس ا٠ُ هللا 

 طؼخ٠ُ ٝٛٞ حُغز٤َ الًظغخد حُؼِْ ٝحُٔؼشكش، ًٔخ أٗٚ أدحس ُِظلخْٛ ٓغ ح٥خش٣ٖ.

ٝحُظؼخَٓ ٝحُظلخْٛ ٓغ ح٥خش ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ ُٚ أعغٚ حُٜٔ٘ـ٤ش حُظ٢ 

ٝطنزطٚ، ٝٛ٘خى ػٔش مٞحرو ُِلٞحس ٣٘زـ٢ ٌَُ ٖٓ ٣ظقذٟ ُِلٞحس طلٌٔٚ 

إٔ ٣شحػ٤ٜخ ٣ِٝظضّ رٜخ، ٝهزَ كذ٣ؼ٘خ ػٖ طِي حُنٞحرو ٗوّٞ رخُظؼش٣ق ُٔؼ٠٘ 

 ٛزٙ حٌُِٔش ُـش ٝحفطالكخ، ٢ٛٝ ًخ٥ط٢:

ؿٔغ مخرو، ٝحُنزو ُـش: ُضّٝ حُؾ٢ء ٝكزغٚ انضٕابظ نغت:
(ٔ)
. 

"٠ِ ؿضث٤خطٚكٌْ ٢ًِ ٣٘طزن ػ "أٓخ ك٢ حالفطالف: ٛٞ
(ٕ)
، ٝحُٔشحد  

رخُنٞحرو ٛ٘خ: حُٔزخدة ٝحألعظ حُظ٢ ط٘ز٢٘ ػ٤ِٜخ حُلٞحس؛ ُزح ؿؼَ حإلعالّ 

 ٝطظٔؼَ ٛزٙ أعظ ٝمٞحرو ٌَُ ٖٓ ٣ظقذٟ ُِلٞحس إٔ ٣شحػ٤ٜخ ٣ِٝظضّ رٜخ،

 حُنٞحرو ك٢ ح٥ط٢:

 ــ ححذٌذ يٕضٕع انحٕاس ْٔذفّ:1

س ال ٣ظلون ٖٓ كشحؽ، ٣٘زـ٢ ك٢ رذح٣ش حُلٞحس طلذ٣ذ حُٔٞمٞع رُي إٔ حُلٞح

أٓخ حكظوخد ٛزح حُـخٗذ ٣ئد١ ا٠ُ كؾَ حُلٞحس، ٝهذ أؽخس حُوشإٓ حٌُش٣ْ ا٠ُ 

رؼل طِي حُٔٞحهق حُزؾش٣ش حُظ٢ ٝهلض ك٢ ٝؿٚ حُذػٞس حإلعال٤ٓش، دٕٝ إٔ 

 نن من ُّٱ هخٍ طؼخ٠ُ: ٝأعغٚ، ()طٌٕٞ ُٜخ ٓؼشكش عخروش رذػٞس حُ٘ز٢ 
 هئ مئخئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن
 مم ام ُّٱٱ: ٝهُٞٚ طؼخ٠ُ، ٙٙآٍ ػٔشحٕ:  َّ هب مب خب  حب جب

 ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن  من زن رن
،  ٙ٘ؿخكش:  َّ جت  هب مب خب حب جبهئ مئ خئحئ جئ  يي

كٜزٙ ح٣٥خص طؼزض إٔ حُوشإٓ حٌُش٣ْ ٣ؤخز ػ٠ِ ًَ ٛئالء حُز٣ٖ ٣خخفٕٔٞ 

                                                           

، ٝحُٔؼـْ حُٞع٤و. ُٔـٔغ  ٖٓٗ/3سحؿغ: ُغخٕ حُؼشد. الرٖ ٓ٘ظٞس ٓخدس مزو ؽ(ٔ) 

 .ٖٖ٘/ٔحُِـش حُؼشر٤ش ؽ

 .ٖٖ٘/ٔحُٔؼـْ حُٞع٤و. ُٔـٔغ حُِـش حُؼشر٤ش ؽ(ٕ) 
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حألٗز٤خء أْٜٗ ٣ذخِٕٞ ك٢ ٓؼشًش حُلٞحس دٕٝ عالف؛ ألْٜٗ ال ٣ٌِٕٔٞ ػِٔخ أٝ 

هش رخُٔٞمٞع حُز١ ٣ظلخٝسٕٝ ك٤ٚ ٓٔخ أدٟ رْٜ ا٠ُ كـش، ٤ُٝظ ُذ٣ْٜ اكخ

حُظٌز٣ذ ٝحإلٌٗخس
(ٔ)
. 

 :أطٕل يشخؼٍت نهحٕاس  ػهى ــ االحفاق2

٣ٜظْ كٞحس حُوشإٓ حٌُش٣ْ ربرشحص حُٜذف حُز١ طذٝس كُٞٚ حُٔلخٝسس ٓغ 

حُظش٤ًض ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ حُٜذف ٝحملخ ٝٓلذدحً ٝٓوزٞال ٖٓ حُ٘لٞط رؼذ 

٢، ك٤غ إ ٛزٙ حُ٘وطش حُظ٢ ٗظلذع ػٖ طٞه٤ظٜخ حؿظ٤خصٙ ٓشكِش حُوزٍٞ حُؼوِ

طٌٕٞ رؼذ حٗظٜخء حُٔلخٝسس ٝاظٜخس حُلن، آخ ٓغ طغ٤ِْ حُخقْ رٚ ٝآخ ٓغ 

 اكلخٓٚ ٝػـضٙ ػٖ ٓظخرؼش حُٔلخٝسس.

ٝك٢ كخُش حُظغ٤ِْ ٣ـِذ إٔ ٣ؼظشف حُخقْ رخُلن ٝإٔ ٣ؼظ٘وٚ، ٝآخ ك٢ 

٣زو٠ حُخقْ ػ٠ِ  كخُش حإلكلخّ ٝحُؼـض ػٖ ٓظخرؼش حُٔلخٝسس كخُـخُذ إٔ

 خقٞٓظٚ ٝػ٘ذ حُِـخؿش ٣ـذ حالٗظٜخء ػٖ حُلٞحس.    

ٖٝٓ ػْ كال رذ ٖٓ طلذ٣ذ حُـخ٣ش ٖٓ حُلٞحس، ٝال ٣ٌٖٔ إٔ ٣٘ـق أ١ 

كٞحس اال ارح حٗطِن ٖٓ ٓشؿؼ٤ش ٓظلوش ر٤ٖ حُطشك٤ٖ، ٖٝٓ حٌُٖٔٔ إٔ ٗؤخز 

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱٱحُ٘ٔشٝد، هخٍ طؼخ٠ُ: ٓؼخال ُزُي: كٞحس ع٤ذٗخ ارشح٤ْٛ ٓغ
  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ
 يف ىف يث ىث  نث مث زث رث يت ىتنت مت زت رت يب
 َّ رن مم ام يل ىل مل يكىك  مك لك اك يق ىق

 .8ٕ٘حُزوشس: 

كوذ كخؽ ارشح٤ْٛ ك٢ سرٚ كوخٍ ارشح٤ْٛ فلش ٖٓ فلخص هللا طؼخ٠ُ ال 

كبرح رخُخقْ ٣قَ ا٠ُ حُِـخؿش رَ ،  َّ ىب نب مبُّ ٣ؾظشى ك٤ٜخ أكذ

خؿٚ ارشح٤ْٛ رؤ٣ش ٤ًٗٞش ال ٣غظط٤غ حُٞهخكش ك٤وٍٞ أٗخ أك٢٤ ٝأ٤ٓض...، كل

 يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زثُّ خشٝؿخ ٖٓ ٛزح حُٔشحء روُٞٚ: 

                                                           

، دحس حُٔالى ُِطزخػش ٓ٘ ؿ هللا، كنَ كغ٤ٖ .دمحم حٌُش٣ْ حُوشإٓ ك٢ حُلٞحس(ٔ) 

ّ، ٝهخسٕ: حُلٞحس حُزحص ٝح٥خش. حُؾ٤خ/ دمحم ػ٢ِ حُظغخ٤ش١ 99ٙٔٝحُ٘ؾش. ُز٘خٕ ع٘ش

 ّ.ٖٕٓٓع٘ش ٔ، حُ٘خؽش/ حُٔـٔغ حُؼخ٢ُٔ ُِظوش٣ذ ر٤ٖ حُٔزحٛذ ٝحألد٣خٕ ه٘٘ؿ
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كؤكلْ ٝرٜض، ٝػ٘ذٓخ ٣قَ حألٓش ا٠ُ كذ حالعظٜضحء ٝحُغخش٣ش   َّٱاك

كبٕ حألٓش ال ؿذٟٝ ٓ٘ٚ
(ٔ)
. 

أٓخ ارح ًخٗض حألهشحف ط٘ظ٢ٔ ا٠ُ د٣ٖ حإلعالّ ٛ٘خ ٣٘زـ٢ حطخخر 

 حق مف خف حف جف ُّٱٱطؼخ٠ُ: روُٞٚحهظذحء  حُ٘قٞؿ حُؾشػ٤ش ٓشؿؼ٤خ،
 .ٓٔحُؾٞسٟ:  َّ  جم هل مل خل حل جل مك لك خكحك جك  مق

أٓخ ارح ًخٕ حُطشف ح٥خش ؿ٤ش ٓغِْ ك٤٘زـ٢ حالػظٔخد ػ٠ِ حُوٞحػذ 

ٝحألعظ حُٔؾظشًش ر٤ٖ حألد٣خٕ ٝحُلنخسحص ُإلكخهش رٔٞمٞع حُلٞحس، 

ٝحعظ٤ؼخد حُلٌشس حُظ٢ ٣ـش١ ك٤ٜخ حُٔٞمٞع، كال رذ ُِٔلخٝس حُٔغِْ إٔ 

ػ٠ِ حهالع رٌظذ أَٛ حٌُظخد ًٝزح ٓؼشكش أكٌخسْٛ ٝٓؼظوذحطْٜ؛ ٤ُوق  ٣ٌٕٞ

ػ٠ِ ٓخ ػ٘ذْٛ ٖٓ ؽزٚ ٝأكٌخس ٝٓؼظوذحص ك٤ل٘ذٛخ، ٣ٝزطِٜخ رٔخ ُذ٣ٚ ٖٓ كـؾ 

 -٢ٝرشح٤ٖٛ ػخرظش رؤعِٞد حُٔـخدُش حُلغ٠٘، ٝهذ ٝمغ حُؾ٤خ دمحم حُـضحُ

 غِْ ٢ٛٝ:ػالػش ٓزخدة ُِظؼخ٣ؼ ٝحُلٞحس ر٤ٖ حُٔغِْ ٝؿ٤ش حُٔ -سكٔٚ هللا

حالطلخم ػ٠ِ حعظزؼخد ًَ ًِٔش طخذػ ػظٔش هللا طؼخ٠ُ ٝؿالُٚ، كؤٗخ ٝأٗـض  -ٔ

ٓظلوخٕ ػ٠ِ إٔ هللا هذ أكخه رٌـَ ؽـ٢ء ػِٔـخ، ٝأٗـٚ ٣ظقـق رٌـَ ًٔـخٍ  ٤ِ٣ـن 

 رزحطٚ حُٔوذعش.

 حالطلخم ػ٠ِ إٔ هللا ٣خظخس سعِٚ ٖٓ أَٛ حُقذم ٝحألٓخٗش ٝح٤ٌُخعش. -ٕ

ٗشد ا٤ُٚ ٓخ حخظِق ك٤ٚ، ٝرزُي ٣ٌٖٔ ٝمغ  ٓخ ٝؿذٗخٙ ٓظٞحكوخ ك٢ طشحػ٘خ -ٖ

هخػذس ٓؾظشًش ر٤ٖ حألد٣خٕ
(ٕ)
. 

 ــ انؼهى بًٕضٕع انحٕاس:3

ٖٓ مٞحرو حُلٞحس حُ٘خؿق حُؼِْ رٔٞمٞع حُلٞحس ٝٓغخثِٚ؛ ألٕ حُـَٜ 

رخُٔٞمٞع ٣لغذ ػ٤ِٔش حُلٞحس ٝال ٣ٌٕٞ ُِلٞحس أ١ ه٤ٔش، كال ٣ـٞص 

ظؼِْ أدٝحطٚ، كبٕ ُْ ٣ٌٖ ٣ؼِْ ُِٔلخٝس إٔ ٣خٞك ك٢ ػ٤ِٔش حُلٞحس هزَ إٔ ٣

                                                           

، ه/ دحس ٙ٘حٗظش: ر٘خص حألكٌخس ك٢ أدد حُٔ٘خهؾش ٝحُلٞحس.د/ ٓـذ١ رخعِّٞ.ؿ(ٔ) 

 ٤ٔش ر٤شٝص. ُز٘خٕ.حٌُظذ حُؼِ

دحس حُؾشٝم رخُوخٛشس ه 9ٔحُؼض٣ض حُظ٣ٞـش١. ؿ ( حُلٞحس ٖٓ أؿَ حُظؼخ٣ؼ.د/ ػزذ(ٕ

 .33ّ، ٝهخسٕ: خِن حُٔغِْ.دمحم حُـضح٢ُ ؿ998ٔٛـ9ٔٗٔع٘ش
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رخُٔٞمٞع كبٕ حُٔ٘خظشس عظٌٕٞ ٓن٤ؼش ُِٞهض، ار ٣ظز٤ٖ ُِٔظلخٝس٣ٖ رؼذ 

كظشس ه٣ِٞش أٜٗٔخ ًخٗخ ٣شًضحٕ كذ٣ؼٜٔخ ػ٠ِ ٓلٞس٣ٖ ٓخظِل٤ٖ أٝ ٝؿٜظ٤ٖ 

ٓخظِلظ٤ٖ
(ٔ)

، ٛزح ٝهذ رّ هللا طؼخ٠ُ ٛئالء حُز٣ٖ ٣ـخدُٕٞ ك٢ هللا رـ٤ش ػِْ هخٍ 

 َّ ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱ : طؼخ٠ُ

 . ٖحُلؾ: 

 ـ االَطالق فً انحٕاس يٍ َماط االحفاق: 4

ال رذ إٔ ٣٘طِن حُلٞحس ر٤ٖ حُطشك٤ٖ أٝال ٖٓ ٗوخه ٓظلوش ٝٓؾظشًش ر٤ٜ٘ٔخ ػْ 

٣ظذسؽ ٜٓ٘خ ا٠ُ ٓٞحمغ حُخالف ٢ٌُ طلون حألٛذحف ٖٓ حُلٞحس، كوذ كخٝس 

رُي ك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ حُوشإٓ حٌُش٣ْ ح٥خش٣ٖ رؤسم٤ش ٓظلوش ر٤ٜ٘ٔخ، ٝهذ حطنق 

 مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱٱ:
 زث رث يت ىت نتمت زت رت يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ
٣وٍٞ حُؾ٤خ دمحم ػزذٙ ك٢ طلغ٤ش ٛزٙ  ، ٗٙآٍ ػٔشحٕ:  َّ ىث نث  مث

حُٔؼ٠٘ ٗلٖ ٝا٣خًْ ػ٠ِ حػظوخد إٔ حُؼخُْ ٖٓ ف٘غ اُٚ ٝحكذ  "ح٣٥ش: 

٣ؼشك٘خ ػ٠ِ أُغ٘ش ك٤ٚ إلُٚ ٝحكذ، ٝٛٞ خخُوٚ ٝٓذرشٙ، ٝٛٞ حُز١  فٝحُظقش

أٗز٤خءٙ ٓخ ٣شم٤ٚ ٖٓ حُؼَٔ ٝٓخ ال٣شم٤ٚ، كظؼخُٞح ر٘خ ٗظلن ػ٠ِ اهخٓش ٛزٙ 

حألفٍٞ حُٔظلن ػ٤ِٜخ ٝسكل حُؾزٜخص حُظ٢ طؼشك ُٜخ 
(ٕ)
. 

كبرح ًخٕ  "ارحً ٣ـذ إٔ ٣غظ٘ذ حُلٞحس ا٠ُ ٓؼخ٤٣ش ٣ئٖٓ رٜخ حُطشكخٕ 

ثن حُؼ٤ِٔش حُؼخرظش كٞحسحً ر٤ٖ ٓئ٤ٖ٘ٓ ِٝٓلذ٣ٖ ًخٕ حُٔؼ٤خس ٛٞ حُؼوَ ٝحُلوخ

حُٔظلن ػ٠ِ حُظغ٤ِْ رٜخ، ٝارح ًخٕ ر٤ٖ ٓئ٤ٖ٘ٓ رٞؿٞد حُخخُن أم٤ق ٛزح ا٠ُ 

طِي حُٔؼخ٤٣ش، ٝأم٤ق ا٤ُٚ أ٣نخ حُٔلخًٔش ا٠ُ كوخثن د٤٘٣ش ٣ئٖٓ رٜخ ًَ ٖٓ 

حُلش٣و٤ٖ، ٝارح ًخٗخ ٓ٘ظغز٤ٖ ا٠ُ د٣ٖ ٝحكذ ًخإلعالّ ٓؼال ًخٗض حُٔؼخ٤٣ش 

"ٓشحؿغ د٣ْٜ٘ حُز١ رٚ ٣ئٕٓ٘ٞ
(ٖ)
. 

 

                                                           

 ، ٓ٘ؾٞسحص حُـَٔ.ٕٗٔ( حُلظق حُشرخ٢ٗ ٝحُل٤ل حُشكٔخ٢ٗ، ػزذ حُوخدس حُـ٤ال٢ٗ. ؿ (ٔ

 .8ٕٙ/ٖؽ( طلغ٤ش حُٔ٘خس، دمحم سؽ٤ذ سمخ. (ٕ

 .9ٕ( أعظ حُلٞحس ٓغ ح٥خش ٝأ٤ٔٛظٚ ك٢ حُلٌش حإلعال٢ٓ. د/ دمحم أكٔذ كغٖ. ؿ (ٖ
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 ــ انخذسج ٔانبذء باألْى:5

ٖٓ مٞحرو حُلٞحس حُظذسؽ ٝحُزذء رخألْٛ ك٤غ ُٚ أػش ًز٤ش ك٢ ٗلٞط 

حُٔظلخٝس٣ٖ، ٝػذّ حُظؼ٤ْٔ ك٢ حألكٌخّ، ٝطلذ٣ذ حُٔغخثَ ٝحُونخ٣خ طلذ٣ذحً 

ده٤وخً، ٓغ اهخٓش حُلـش حُٞحملش ػ٠ِ ًَ ؿضء ك٢ حُلٞحس، ك٤غ إ اهخٓش 

٣ئد١ ا٠ُ اسٛخم حُطشف ح٥خش، كال ٣ٌٕٞ حُلـؾ ٝحُزشح٤ٖٛ ٓشس ٝحكذس هذ 

هخدسحً ػ٠ِ حالعظ٤ؼخد، ٝال ٣ٌٕٞ هخدسحً ػ٠ِ حُٔ٘خهؾش ٝٛزح ٓ٘خف ُِٜٔ٘ؾ 

حُؼ٢ِٔ ك٢ حُلٞحس، ٖٝٓ ٗٔخرؽ ٛزح حألعِٞد ٓخ حطزؼٚ ع٤ذٗخ ارشح٤ْٛ ػ٤ِٚ 

حُظٞك٤ذ ٝارطخٍ حُؾشى، ٝرُي ك٢ هُٞٚ  حُغالّ ٓغ هٞٓٚ ٤ُقَ رْٜ ا٠ُ

 رب يئ  ىئ نئ مئ زئرئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱطؼخ٠ُ: 
 نئ مئ زئ ُّٱ، ٝٛزح ػ٠ِ ٝؿٚ حُظ٘ضٍ ٓغ حُخقْ، 3ٙحألٗؼخّ:  َّ مب زب
، كزطِض ػزخدس حٌُٞحًذ، ػْ حُؤش، ػْ حُؾٔظ  َّ مب زب رب يئ  ىئ

كظ٠ ٝفَ رْٜ ا٠ُ كذ ارطخٍ ٓخ ْٛ ػ٤ِٚ ٖٓ حُؾشى
(ٔ)
. 

 ــ إَظاف انًحأس ٔػذو إٌزائّ َخٍدت لٕنّ أٔ يؼخمذِ: 6

٠ كن حُطشف ح٥خش ٝاٗقخكٚ ٖٓ ًَ ٝؿٚ ٝحُٔشحد: حُٔلخكظش ػِ

روطغ حُ٘ظش ػٖ فلظٚ أٝ ٓشًضٙ حُؼ٢ِٔ أٝ حالؿظٔخػ٢؛ ُجال ط٘وِذ حُٔلخٝسس 

ا٠ُ ٌٓخرشس، ُزح ٗالكع إٔ حُٔلخٝسس ك٢ حُوشإٓ حٌُش٣ْ ٖٓ عٔخطٜخ حُٔلخكظش 

ػ٠ِ كن حُخقْ ٝاٗقخكٚ ٖٓ ًَ ٝؿٚ، كؼ٠ِ حُٔظلخٝس٣ٖ حُظو٤ذ رخُوٍٞ 

هؼٖ أٝ طـش٣ق أٝ حكظوخس ُٞؿٜش حُ٘ظش حُظ٢ ٣ذػ٤ٜخ حُٜٔزد حُزؼ٤ذ ػٖ ًَ 

أٝ ٣ذحكغ ػٜ٘خ ٖٓ ٣لخٝسْٛ، ٝهذ أسؽذٗخ حإلعالّ ا٠ُ حُظو٤ذ رٜزٙ حُوخػذس ك٢ 

حُ٘لَ:  َّ حتجت هب مب خب ُّٱٱٗقٞؿ ًؼ٤شس ٜٓ٘خ هُٞٚ طؼخ٠ُ:

ٝهُٞٚ رخُظ٢ ٢ٛ أكغٖ طؾَٔ رؼٜٔٞٓخ حألعخ٤ُذ حُلٌش٣ش ٝحُو٤ُٞش ،ٕ٘ٔ
(ٕ)
 ،

ُٔطِٞد ٖٓ حُٔغِْ إٔ طٌٕٞ ٓلخٝسحطٚ ػ٠ِ كخُش أسه٠ ٝرٜزح ٣ظز٤ٖ ُ٘خ إٔ ح

 ٝأكغٖ ٖٓ حُلخُش حُظ٢ ٣ٌٕٞ ػ٤ِٜخ ٖٓ ٣لخٝسٙ أدرخ ٝطٜز٣زخً.

                                                           

، حُ٘خؽش/ ٓٞهغ ٝصحسس 9ٔ( أدد حُلٞحس ٝهٞحػذ حالخظالف. ػٔش رٖ ػزذ هللا ًخَٓ.ؿ(ٔ

 .9ٗحألٝهخف رخُغؼٞد٣ش، ٝسحؿغ: أدد حُلٞحس. ػزذ حُؼض٣ض حُخ٤خه.ؿ

 ، ح٤ُٜجش  حُؼخٓش ٌُِظخد.ٕٖل٢٘ ؿ( أعِٞد حُٔلخٝسس. د/ ػزذ حُل٤ِْ ك(ٕ
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 ُّٱطؼخ٠ُ:  ٝك٢ حُوشإٓ حٌُش٣ْ دػٞس ُِٔغخٝحس ر٤ٖ حُٔظلخٝس٣ٖ ك٢ هُٞٚ

 نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي
 زث رث يت ىت نتمت زت رت يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ
 .ٗٙآٍ ػٔشحٕ:  َّ ىث نث  مث

ذ أسؽذٗخ حُوشإٓ حٌُش٣ْ أ٣نخ ك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ كٌخ٣ش ػٖ ع٤ذٗخ دمحم ٝه

 نئ مئ ُّٱ ك٢ أػ٘خء ٓلخٝسطٚ ٓغ حُٔؾش٤ًٖ ًٔخ كٌخٙ حُوشإٓ حٌُش٣ْ : ملسو هيلع هللا ىلص
كوذ ػِْ هللا طؼخ٠ُ  ،ٕٗعزؤ:  َّ يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ

 يئ ىئ نئ مئ ُّٱ سعُٞٚ حٌُش٣ْ إٔ ٣وٍٞ ُِٔؾش٤ًٖ ك٢ ٓلخٝسطٚ ٓؼْٜ:
حُظخ٢ِ ػٖ ػذّ ا٣زحء ٓلخٝسٙ  ٝك٢ ٛزح ؿخ٣ش  َّ يب ىب نب مب زب رب

ػِْ أٗٚ ػ٠ِ ٛذٟ ٝأْٜٗ ػ٠ِ  ٝهذ "ٗظ٤ـش ٓؼظوذٙ، ٝهذ هخٍ رؼل أَٛ حُؼِْ: 

مالٍ ٓز٤ٖ، ٌُٝ٘ٚ سكن رْٜ ك٢ حُخطخد ، كِْ ٣وَ أٗخ ػ٠ِ ٛذٟ ٝأٗظْ ػ٠ِ 

". مالٍ
(ٔ)
 . 

 ــ ساليت انهغت ٔحسٍ األسهٕب:7

عالٓش  ٖٓ مٞحرو حُلٞحس إٔ ٣غِي حُٔلخٝس حألعِٞد حُغَٜ ك٤غ

حُِـش كظ٠ ٣ظٌٖٔ حُغخٓغ ٖٓ طقٞس حُٔٞمٞع طقٞسحً ٝحملخً، كال ٣قق 

إٔ ٣ِـؤ أكذ هشك٢ حُلٞحس ا٠ُ حٌُِٔخص حُـخٓنش حُظ٢ طلظخؽ ا٠ُ طٞم٤ق 

ٝال طغخػذ ػ٠ِ ر٤خٕ ٝؿٜخص حُ٘ظش، ك٤ـذ إٔ طٌٕٞ حٌُِٔخص 

ٝحالفطالكخص ٓؼشٝكش ػ٘ذ حُطشك٤ٖ، ٝال رذ أ٣نخ ٖٓ طلذ٣ذ حُٔلخ٤ْٛ 

كٌخّ؛ ألٕ كْٜ حألٓٞس كٜٔخ ع٤ِٔخ ٣ئد١ ا٠ُ حُلٌْ حُقل٤ق ػ٤ِٜخ ٝمزو حأل

ار إٔ ٓؼظْ حألكٌخّ حُخخهجش ٓشؿؼٜخ ا٠ُ حُلْٜ حُغو٤ْ ٝحعظخذحّ ُـش ؿ٤ش 

ٝحملش، ٝهذ أؽخس حُوشإٓ حٌُش٣ْ ا٠ُ إٔ حألٗز٤خء ًخٗٞح ػ٠ِ دسؿش ػخ٤ُش ٖٓ 

طز٤ِؾ دػٞطْٜ  حُزالؿش ٝكغٖ حألعِٞد، ٝٓخ رُي اال ٤ُؼ٤ْٜ٘ كغٖ حُز٤خٕ ػ٠ِ

 َّ من زن رن مم ام  يل ىل ُّٱ طؼخ٠ُ: ٝكٞحسْٛ ألهٞحْٜٓ، 

ٝٛزح ٗز٢ هللا ٓٞع٠ ػ٤ِٚ حُغالّ ٣طِذ ٖٓ هللا طؼخ٠ُ إٔ ٣ؼ٤٘ٚ  ، ٗارشح٤ْٛ: 

                                                           

ع٘ش  ٕ، دحس حٌُظذ حُٔقش٣ش، ه89ٕ/ٗٔ( حُـخٓغ ألكٌخّ حُوشإٓ، ُِوشهز٢ ؽ(ٔ

 ّ. 98ٗٔٛـ 8ٖٗٔ
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 مخ جخ مح جح مج حج  مث  ُّٱٱك٢ اكٜخّ حُ٘خط ٖٓ ؿٜش حُز٤خٕ ك٤غ هخٍ:
 .ٕ٘:8ٕهٚ ٖٓ   َّ جض مص  خص حص مس جض مص  خص حص مس خس حس جس

ٕ حُز٤خٕ ُٚ طؤػ٤شٙ ػ٠ِ حُغخٓغ كوذ سٟٝ ٝهذ أًذص حُغ٘ش حُ٘ز٣ٞش أ

حُزخخس١ ػٖ حرٖ ػٔش سم٢ هللا ػٜ٘ٔخ أٗٚ هخٍ: ) ؿخء سؿالٕ ٖٓ حُٔؾشم 

: إ ٖٓ حُز٤خٕ ُغلشح ( " ملسو هيلع هللا ىلص كخطزخ، كوخٍ حُ٘ز٢
(ٔ)
، ًٔخ رًش د/ دمحم ع٤ذ  

طلش٣ش ٓلَ حُ٘ضحع ٣ئد١ ا٠ُ كغٖ حالهظ٘خع، كخألُلخظ ٓظ٠  "ه٘طخ١ٝ إٔ: 

ونخ٣خ ٓظ٠ ٝملض ٓؼخُٜٔخ عَٜ حُٞفٍٞ ا٠ُ حالطلخم طلذدص ٓؼخ٤ٜٗخ ٝحُ

ر٤ٖ حُٔخظِل٤ٖ، ٝظٜش حُشأ١ حُز١ طئ٣ذٙ حُلـش حُو٣ٞٔش، ٝططٔجٖ ا٠ُ فلظٚ 

"حُؼوٍٞ حُغ٤ِٔش
(ٕ)
. 

كٜزٙ حُ٘قٞؿ ٖٓ حٌُظخد ٝحُغ٘ش ٝؿ٤ش رُي طٞؿٚ ًَ ٓلخٝسس ا٠ُ 

 مشٝسس حالػظ٘خء رخُِـش ٝكغٖ حألعِٞد ك٢ حُٔلخٝسحص.

 ظ انحٕاس:ــ كزنك يٍ ضٕاب8

حُظغ٤ِْ رخُٔغِٔخص ٝهزٍٞ حُ٘ظخثؾ، ٝاػالٕ حُلش٣و٤ٖ حُٔظلخٝس٣ٖ ػ٠ِ  

حُظغ٤ِْ رخألٓٞس حُٔظلن ػ٤ِٜخ، ٝػذّ حإلفشحس ػ٠ِ اٌٗخس حُٔغِٔخص، كخألفَ 

ك٢ أهشحف حُلٞحس هزٍٞ حُ٘ظخثؾ حُظ٢ طٞفَ ا٤ُٜخ حألدُش حُوخهؼش أٝ حألدُش 

ٖ ٣ظلخٝسٕٝ ٝال ٣وزِٕٞ ٗظخثؾ حُٔشؿلش، كوذ ػخد حُوشإٓ حٌُش٣ْ أُٝجي حُز٣

  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱهخٍ طؼخ٠ُ:حُٔلخٝسس، 
 َّ خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم

 .ٔٔٔحألٗؼخّ: 

رٕ ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ ٓوقذ ٝؿخ٣ش ًَ هشف ٖٓ أهشحف حُلٞحس ٛٞ ا

اظٜخس حُلن ٝحُقٞحد ك٢ ٓٞمٞع حُلٞحس، كظ٠ ُٞ ًخٕ ٛزح حإلظٜخس ػ٠ِ 

                                                           

، ٖٓ كظق حُزخس١ رؾشف فل٤ق حُزخخس١ ٙٗٔ٘( حُلذ٣غ: أخشؿٚ حُزخخس١ رشهْ  (ٔ

 . ٖٕ٘/ٓٔؽ

ش ٓقش ُِطزخػش ، ه/ ٜٗن ٖٕ( أدد حُلٞحس ك٢ حإلعالّ. د/ دمحم ع٤ذ ه٘طخ١ٝ. ؿ (ٕ

 ّ.99ٙٔٛـ ٙٔٗٔٝحُ٘ؾش ٝحُظٞص٣غ ع٘ش
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كغخد حُطشف ح٥خش
(ٔ)

ٓخ ٗخظشص أكذحً "حإلٓخّ حُؾخكؼ٢:  ٛزح ٣وٍٞ ، ٝك٢

ػ٠ِ حُـِزش ــ أ١ ٓخ دخِض ك٢ ٓ٘خظشس ٓغ أكذ ٢ٌُ أطـِذ ػ٤ِٚ ــ ٝاٗٔخ ٢ٌُ 

" ٣ظز٤ٖ حُلن
 (ٕ)
 . 

 ــ االنخضاو بآداب انحٕاس: 9 

ٖٓ حُنٞحرو حألعخع٤ش ك٢ حُلٞحس حُ٘خؿق حالُظضحّ رآدحد حُلٞحس، كوذ 

رخ٥دحد حُٔشػ٤ش ػ٠ِ ٖٓ ٣ش٣ذ حُٔؾخسًش ك٢ دػخ د٣٘٘خ حإلعال٢ٓ ا٠ُ حالُظضحّ 

 أ١ كٞحس؛ ٤ُ٘ـق رلٍٞ هللا طؼخ٠ُ ك٢ طلو٤ن حألٛذحف حُٔطِٞرش.

ٛٞ اهخٓش حُلـش، ٝدكغ  حُلٞحسك٘ؼِْ ؿ٤ذحً إٔ حُٜذف حألف٢ِ ٖٓ 

حُؾزٜخص، ٝح٥سحء، ٝحألهٞحٍ حُلخعذس، ٢ٌُٝ ٣ظلون ٛزح ٣ـذ إٔ ٣ِظضّ 

حُٔظلخٝس٣ٖ كذٝد ٝآدحد حُلٞحس ًٔخ ػشمٜخ حُوشإٓ حٌُش٣ْ، ٣ٝـذ أٝال إٔ 

٣نغ ك٢ كغزخٗٚ إٔ حُٔـخدُش حُـ٤ذس ٢ٛ حُظ٢ ٣وقذ رٜخ حُٔلخٝس ٝؿٚ هللا 

خرٚ حإلك٤خء أْٛ حألعظ حُظ٢ طز٢٘ ػ٤ِٜخ طؼخ٠ُ، ٝهذ رًش حإلٓخّ حُـضح٢ُ ك٢ ًظ

إ ٖٓ أدد حُٔـخدٍ حُز١ ٣وقذ رـذحُٚ ٝؿٚ " آدحد حُـذٍ ٝحُٔـخدٍ كوخٍ:

هللا ٝاكوخم حُلن إٔ ٣ٌٕٞ ؿذحُٚ ٓغ خقٔٚ ك٢ خِٞطٚ ال ك٢ كلَ ؿخٓغ كبٕ 

" حُخِٞس أؿٔغ ُِلْٜ ٝأكشٟ رقلخء حُزٖٛ ٝدسى ُِلن...
(ٖ)
 . 

ً ؿِٔش ٖٓ ح٥دحد ٛزح ٝهذ ٝمغ ػِٔخء أدد حُزلغ ٝ حُٔ٘خظشس أ٣نخ

ً ػ٠ِ عالٓش حُلٞحس حُـ٤ذ ٝطلو٤وخ  حُظ٢ ٣ـذ اطزخػٜخ ر٤ٖ حُٔظ٘خظش٣ٖ كلخظخ

 ُِـشك ٓ٘ٚ، ٖٝٓ أْٛ ٛزٙ ح٥دحد حُظ٢ ٣٘زـ٢ حالُظضحّ رٜخ ٓخ ٢ِ٣:

 أْى آداب انحٕاس:

 رِؤعِٞدــ  حالكظشحّ حُٔظزخدٍ: ٣ـذ ػ٠ِ حُؾخـ حُٔلخٝس إٔ ٣لخٝس ٔ

كغٖ رؼ٤ذ ػٖ حُظـش٣ق ٝحإلعخءس ُِطشف ح٥خش، كال ٣ظؼٔذ إٔ ٣ٞهؼٚ ك٢ 

                                                           

 . 8ٕ( أدد حُلٞحس ك٢ حإلعالّ. د/ دمحم ع٤ذ ه٘طخ١ٝ. ؿ (ٔ

، حُ٘خؽش/ دحس حُٔؼشكش ـ ٗٗ/ٔاك٤خء ػِّٞ حُذ٣ٖ. أرٞ كخٓذ حُـضح٢ُ حُطٞع٢ ؽ(ٕ) 

 ر٤شٝص.

ـ ، حُ٘خؽش/ دحس حُٔؼشكش ٗٗ/ٔاك٤خء ػِّٞ حُذ٣ٖ. أرٞ كخٓذ حُـضح٢ُ حُطٞع٢ ؽ(ٖ) 

 ر٤شٝص.

https://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://mawdoo3.com/%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%AD
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رخألدد ٝحُِزخهش أػ٘خء حُلذ٣غ، إٔ ٣ظل٠ِ  حإلكشحؽ ٝ ٣ظلذحٙ، ًٔخ ٣ـذ ػ٤ِٚ

ٝإٔ ٣زظؼذ ػٖ حُغخش٣ش ٝاػخسس ؿنذ حُطشف ح٥خش ٝحالعظٜضحء رٚ، ًزُي 

٣٘زـ٢ إٔ ٣ؼزش ػٖ ٓشحدٙ ربخالؿ ٝطـشد ٝإٔ ٣لخدع حُٔغظٔؼ٤ٖ ًؤٗٚ ٝحكذ 

ْٜٓ٘، ٝػ٤ِٚ دحثٔخ اظٜخس حُشكن ٝح٤ُِٖ، ٝال ؽي إٔ حُوِٞد ط٤َٔ ا٠ُ ٖٓ 

حُزؾش٣ش ٖٓ حُلع حُـ٤ِع كظ٠ ُٞ ًخٕ خ٤ش  ٤ِ٣ٖ ٣ٝشكن رٜخ، ٝط٘لش حُطزخثغ

 يه ىه مه جه ين ىنمن خن حن  جن يم ىم ُّٱٱ:حُ٘خط، ًٔخ هخٍ ػض ٝؿَ
 ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  ميخي حي جي
 .9٘ٔآٍ ػٔشحٕ:  َّ زب رب يئ ىئ نئ مئزئ رئ

ٝحُٔلخٝس حُ٘خؿق ٛٞ حُز١ ٣ِظق حُ٘خط كُٞٚ ُظل٤ِٚ رخُشكن ٝح٤ُِٖ 

ً ٓؼخُ ملسو هيلع هللا ىلصٝحالكظشحّ، ًٔخ ًخٕ ع٤ذٗخ دمحم  ً العظخذحّ حُشكن ٝحالكظشحّ ٗٔٞرؿخ ٤خ

 ك٢ حُلٞحس.

إ حألفَ ك٢ حُ٘وخػ ٝحُلٞحس إٔ ٣ٌٕٞ ُِشأ١ أٝ ُِون٤ش ٝػشك رُي 

ػ٠ِ ٤ٓضحٕ حُؾشع ػْ حُؼوَ، رـل حُ٘ظش ػٖ حُوخثَ عٞحء ًخٕ حُلٞحس 

ٓؾخكٜش أٝ ًظخرش أّ ؿ٤شٛٔخ
(ٔ) 

إٔ ٣ظلذع رشٝف حُ٘خفق  ، ٝٓخ ػ٤ِٚ اال

  ُّٱٱعظؼالء ٝحُظشكغ حُٔؾ٤ٖ، هخٍ طؼخ٠ُ :حأل٤ٖٓ ٝإٔ ٣زظؼذ ػٖ ٓؼخ٢ٗ حال

 .ٕ٘ٔحُؾؼشحء:  َّ نث مث زث رث يت ىت  نت

 ــ إبشاص انحمائك انثابخت فً انحٕاس:2

أٝؿذ حإلعالّ ػ٠ِ حألهشحف حُٔؾخسًش ك٢ حُلٞحس طٞخ٢ حُقذم ٝحُظؼزض  

ٖٓ فلش ٓخ ٣وخٍ، ٢ٛٝ ٓغج٤ُٞش ٓؾظشًش ر٤ٖ حُٔظلذع ٖٓ ؿخٗذ ٝحُٔظِو٢ 

٤ُش حُٔظلذع ك٢ٜ طلش١ حُقذم ك٤ٔخ ٣وٍٞ، ٝأٓخ ٖٓ ؿخٗذ آخش، أٓخ ٓغجٞ

ٓغج٤ُٞش حُٔظِو٢ ك٢ٜ أال ٣ؤخز ًَ ٓخ ٣وخٍ ُٚ ٓؤخز حُظغ٤ِْ، ٝاٗٔخ ٣وٞٓٚ ك٢ 

مٞء ٓـٔٞػش ٖٓ حُٔؼخ٤٣ش، ٖٝٓ أْٛ طِي حُٔؼخ٤٣ش ؽخق٤ش حُٔظلذع 

ٱهخُض طؼخ٠ُ: ،(ٕ)٣وٍٞ ٝأخالهٚ ٝٓذٟ هٞس حُلـؾ ٝحُزشح٤ٖٛ حُظ٢ ٣زًشٛخ ك٤ٔخ

                                                           

، حُ٘خؽش/ دحس حرٖ كضّ ُِطزخػش ٘ٗٔكٕ٘ٞ حُلٞحس ٝحإله٘خع. دمحم د٣ٔخط حُغ٣ٞذ١ ؿ(ٔ) 

 ّ.999ٔٝحُ٘ؾش ع٘ش

 . ٓ٘ٔحُٔشؿغ حُغخرن. ؿ(ٕ) 
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 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن ُّٱ

   .ٙحُلـشحص:  َّ  َّ ٍّ ٌّ

ٖٝٓ ٛ٘خ كوذ كخسد حإلعالّ حإلؽخػخص حٌُخررش حُظ٢ ٣٘ؾشٛخ 

حُٔظلخٝسٕٝ ٓغ ؿ٤شْٛ ػٖ عٞء ٤ٗش، رٞعخثَ ٓظ٘ٞػش ٝأعخ٤ُذ ٓخظِلش 

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱهخٍ طؼخ٠ُ: ٜٝٓ٘خ طـ٤ِذ كغٖ حُظٖ ػٖ عٞء حُظٖ، 
، ٝػ٠ِ  ٕٔحُ٘ٞس:  َّ ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ

 إلٗغخٕ طـ٤ِذ حُٔ٘طن حُغ٤ِْ رخُلـش حُوخهؼش.ح

: ػ٠ِ حُٔظلخٝس إٔ ٣ٌٕٞ ٓخِقخً ُٝذ٣ٚ ٛذف ٝحمق ٖٓ ــ اإلخالص3

حُلٞحس ٝٛٞ حُٞفٍٞ ُِلو٤وش، رؼ٤ذحً ػٖ حُش٣خء ٝاظٜخس حُ٘لظ أٓخّ 

ح٥خش٣ٖ، ٝػ٤ِٚ إٔ ٣ٞهق حُلٞحس ارح رذأص كخُش حُخقخّ ٝحُظ٘خصع ٝرُي 

 ُِللخظ ػ٠ِ آدحد حُلٞحس.

، ٝهذ ٔيٍ اَداب اَخظاس كم يًُٓا اَخش حخى ٌفشؽ يٍ كاليّ ــ4

٣خ حرٖ  "هخٍ: ٖٓ ػظزش رٖ سر٤ؼش ك٤غ () أػـز٢٘ ك٢ رُي ٓٞهق حُ٘ز٢

أخ٢ اٗي ٓ٘خ ك٤غ هذ ػِٔض ٖٓ خ٤خسٗخ كغزخ ٝٗغزخ، ٝاٗي هذ أط٤ض هٞٓي 

رؤٓش ػظ٤ْ كشهض رٚ ؿٔخػظْٜ ٝعلٜض أكالْٜٓ، ٝػزض آُٜظْٜ ٝد٣ْٜ٘..، 

كوخٍ ػ٤ِٚ  ، أػشك ػ٤ِي أٓٞسحً ط٘ظش ك٤ٜخ ُؼِي طوزَ ٓ٘خ رؼنٜخ كخعٔغ ٢٘ٓ

حُغالّ: هَ ٣خ أرخ ح٤ُُٞذ. أعٔغ كوخٍ ٣خ حرٖ أخ٢ إ ً٘ض طش٣ذ رٔخ ؿجض رٚ ٖٓ 

ٛزح حألٓش ٓخال ؿٔؼ٘خ ُي ٖٓ أٓٞحُ٘خ كظ٠ طٌٕٞ أًؼش ٓخال ٝإ ً٘ض طش٣ذ 

ٌِخ ٌِٓ٘خى ؽشكخ عٞدٗخى ػ٤ِ٘خ كظ٠ ال ٗوطغ أٓشحً دٝٗي، ٝإ ً٘ض طش٣ذ ٓ

ػ٤ِ٘خ. ٝإ ًخٕ ٛزح حُشأ١ ٣ؤط٤ي سث٤خ ٖٓ حُـٖ ال طغظط٤غ سدٙ ػٖ ٗلغي 

كبٗٚ هذ كشؿض ٣خ أرخ  هِز٘خ ُي حُطذ ٝرزُ٘خ ك٤ٚ ٖٓ أٓٞحُ٘خ كظ٠ ٗزشثي ٓ٘ٚ،

أٍٝ عٞسس  () ح٤ُُٞذ . هخٍ ٗؼْ هخٍ كخعٔغ ٢٘ٓ ، كوشأ سعٍٞ هللا

"كقِض
(ٔ)
 . 

ُخقٔٚ كؤكظ حالعظٔخع  ()كخٗظش أ٣ٜخ حُوخسة ٤ًق حعظٔغ حُشعٍٞ 

كظ٠ ارح أطْ ًالٓٚ رذأ ٣غشد ػ٤ِٚ كـظٚ كظ٠ أكلٔٚ، ٝسؿغ ا٠ُ هٞٓٚ ٝهخٍ 

                                                           

. ٖٓ حٌُٔظزش حإلعال٤ٓش، ٝسحؿغ: ػزوش٣ش 9ٖٕحٗظش: حُغ٤شس حُ٘ز٣ٞش. حرٖ ٛؾخّ ؿ(ٔ) 

 . ٖٕٓدمحم. ػزخط ٓلٔٞد حُؼوخد ؿ
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ُْٜ: ُوذ عٔؼض هٞال ٓخ عٔؼض ٓؼِٚ هو، ٝهللا ٓخ ٛٞ رخُؾؼش ٝال رخُغلش ٝال 

 رخٌُٜخٗش. 

: إٔ ٣وزَ ًَ ٜٓ٘ٔخ حُلن حُز١ ــ ٔيٍ اَداب انخً ٌُبغً االنخضاو بٓا5

ً ُٞؿٜش ٗظشٙ أٝ ٛذحٙ ا٤ُٚ ٓ٘خظشٙ،  أٝ ٣ؼظشف رؤٕ هٞس د٤ُِٚ طوذّ طشؿ٤لخ

ُٔزٛزٚ؛ كظ٠ ٣ٌظؾق ؽ٢ء آخش ٣نؼق د٤ُِٚ ٣ٝـؼِٚ ؿ٤ش فخُق ُِظشؿ٤ق، 

ٝحإلفشحس ػ٠ِ حُشكل ٌٓخرشس ٓٔ٘ٞػش ٝٓشكٞمش، ٤ُٝلزس ٖٓ إٔ ٣وخهغ 

خقٔٚ كظ٠ ال طظلٍٞ حُٔ٘خظشس ا٠ُ ٓخ ٣ؾزٚ حُٔقخسػش حُلشس حُظ٢ ٤ُظ ُٜخ 

ٛزح ؿذحٍ ٓلظٞس ٝٓزّٓٞ ه٤ٞد ٝال مٞحرو ٝ
(ٔ)

، ٝك٢ رُي ٣وٍٞ حُخط٤ذ 

ك٤٘زـ٢ ُٖٔ ُضٓظٚ حُلـش ٝٝملض ُٚ حُذالُش إٔ ٣٘وخد ُٜخ، "حُزـذحد١: 

٣ٝقزش ا٠ُ ٓٞؿزخطٜخ؛ ألٕ حُٔوقٞد ٖٓ حُ٘ظش ٝحُـذٍ هِذ حُلن ٝاطزخع 

"طٌخ٤ُق حُؾشع
 (ٕ)
. 

٣ٝؾظشه ك٢ أ١ كٞحس ٝؿٞد ٗٞع ٖٓ حُذ٣ٔوشحه٤ش؛ ك٢ٜ حُ٘ظخّ 

حُٞك٤ذ حُوخثْ ػ٠ِ حُلٞحس ٝؽشٝهٚ ٝٓزخدثٚ حُوخثٔش ػ٠ِ حُـذٍ  حُغ٤خع٢

ٝحُٔ٘خهؾش ٝحُٔ٘خظشس حُظ٢ طزظؼذ ػٖ أ١ كظ٤ٔخص أٝ طؤ٤ًذحص، ٝرؼزخسس أخشٟ 

حُظلخٝس١،  ال رذ إٔ ٗلشم ر٤ٖ ٓخ ٛٞ ٓـٔغ ػ٤ِٚ ٖٓ هزَ أهشحف حُٔٞهق

كؤ١ كـش ٓو٘ؼش ألٜٗخ فل٤لش  ٤ُٝغض فل٤لش ألٜٗخ ٓو٘ؼش، ٝٛ٘خ ٣ضدٛش 

ُظل٤ٌش حُـذ٢ُ ك٢ حُلٞحسح
(ٖ)
. 

ٗؼْ، حُلٞحس حإل٣ـخر٢ حُقل٢ ٛٞ حُلٞحس حُٔٞمٞػ٢ حُز١ ٣شٟ 

حإل٣ـخر٤خص ٝحُغِز٤خص ك٢ رحص حُٞهض، ٣ٝشٟ حُؼوزخص ٣ٝشٟ أ٣نخً آٌخ٤ٗخص 

حُظـِذ ػ٤ِٜخ، ٝٛٞ كٞحس فخدم ػ٤ٔن ٝٝحمق حٌُِٔخص ٝٓذُٞالطٜخ ٝٛٞ 

حُظؼز٤ش ٝحإلرذحع حُلو٤و٢  حُلٞحس حُٔظٌخكت حُز١ ٣ؼط٠ ٌُال حُطشك٤ٖ كشفش

                                                           

، حُٔشًض حُؼوخك٢ 3ٗس ٝطـذ٣ذ ػِْ حٌُالّ.د/ هٚ ػزذ حُشكٖٔ. ؿك٢ أفٍٞ حُلٞح(ٔ) 

 ّ.ٕٓٓٓع٘ش ٕحُؼشر٢ ه

حٗظش: حُلو٤ٚ ٝحُٔظلوٚ. أكٔذ رٖ ػ٢ِ رٖ ػخرض حُزـذحد١. طلو٤ن/ اعٔخػ٤َ حألٗقخس١. (ٕ) 

 ٛـ. ٓٓٗٔ، حُ٘خؽش/ دحس حٌُظذ حُؼ٤ِٔش. ر٤شٝص ه ع٘ش 3٘/ٕؽ

 ٔ. ه33حكؼٚ. د/ ٠٘ٓ أرٞ حُلنَ ٝآخشٕٝ ؿحُلٞحس ٓغ حُـشد. آ٤ُخطٚ ـ أٛذحكٚ ـ دٝ(ٖ) 

 ّ. 8ٕٓٓدحس حُلٌش رذٓؾن ع٘ش 
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٣ٝلظشّ حُشأ١ ح٥خش ٣ٝؼشف كظ٤ٔش حُخالف ك٢ حُشأ١ ر٤ٖ حُزؾش ٝآدحد 

.حُخالف ٝطوزِٚ
 
 

ٛزٙ مٞحرو ٝآدحد حُلٞحس ٢ٛٝ الصٓش ٜٝٓٔش ٤ٌُٕٞ حُٔلخٝس ػ٠ِ 

رق٤شس ٝر٤٘ش ٝحملش ػ٘ذٓخ ٣ذخَ ك٢ ٓلخٝسحص ٝٓ٘خهؾخص ٓغ ؿ٤شٙ، 

 حُلن ٝعلن حُزخهَ.ك٤ٌٕٞ ػخرض حُـؤػ ٝحمق حُٜٔ٘ؾ ك٢ هِذ 
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 انًبحث انثانث

 ًَارج حطبٍمٍت ػمذٌت يٍ انحٕاس فً انفكش اإلساليً

كلَ حُظخس٣خ حإلعال٢ٓ رخٌُؼ٤ش ٖٓ حُٔ٘خظشحص حُظطز٤و٤ش ُنٞحرو 

حُلٞحس ك٢ حُلٌش حإلعال٢ٓ، ٝحُظ٢ ٝهؼض ر٤ٖ ػِٔخء حإلعالّ ٝأفلخد 

ٝأسرخد حُٔزحٛذ حُؼوذ٣ش ًؤَٛ  حُذ٣خٗخص حألخشٟ، ٝر٤ٖ حُلشم حإلعال٤ٓش

حُغ٘ش ٝحُٔؼظضُش ٝحُؾ٤ؼش ٝحُخٞحسؽ، ًٝزُي ػٔش ٓلخٝسحص ك٢ حُلوٚ 

حإلعال٢ٓ ر٤ٖ أثٔش حُٔزحٛذ حُلو٤ٜش حُٔظ٘ٞػش طخزشٗخ رٔذٟ سكخرش حُلٌش 

حإلعال٢ٓ ٝطشحػٚ، ٝك٤ٔخ ٢ِ٣ ٗظؼشك ُزؼل حُ٘ٔخرؽ حُظطز٤و٤ش ُٜزٙ 

 حُلٞحسحص، ٖٝٓ أٜٛٔخ ح٥ط٢:

نخٕاسجيغ اابٍ ػباط أٔال: حٕاس 
(1)

: 

ٖٓ حُٔؼِّٞ ُذ٣٘خ إٔ حُخٞحسؽ هذ حٗلقِٞح ك٢ ؿٔخػش ًز٤شس ٖٓ ؿ٤ؼ 

أ٤ٓش حُٔئ٤ٖ٘ٓ ػ٢ِ رٖ أر٢ هخُذ أػ٘خء ػٞدطٚ ٖٓ فل٤ٖ رخٌُٞكش، هذس 

ػذدٛخ ك٢ سٝح٣ش رزنؼش ػؾش أُلخ، ٝكذد ك٢ سٝح٣ش رخػ٢٘ ػؾش أُلخ، ٝك٢ 

ٛئالء ػٖ حُـ٤ؼ هزَ إٔ سٝح٣ش أخشٟ رؤْٜٗ أسرؼش ػؾش أُلخ، ٝهذ حٗلقَ 

٣قِٞح ا٠ُ حٌُٞكش رٔشحكَ....
 
. 

ٝعخس ػ٢ِ سم٢ هللا ػ٘ٚ ٝأسمخٙ رٖٔ رو٢ ٖٓ ؿ٤ؾٚ ػ٠ِ هخػظٚ 

ً رؼذٓخ  كظ٠ دخَ حٌُٞكش، ٝحٗؾـَ أ٤ٓش حُٔئ٤ٖ٘ٓ رؤٓش حُخٞحسؽ خقٞفخ

رِـٚ ط٘ظ٤ْ رـٔخػظْٜ ٖٓ طؼ٤٤ٖ أ٤ٓش حُٔئ٤ٖ٘ٓ ُِقالس ٝآخش ُِوظخٍ، ٝإٔ 

حألٓش رخُٔؼشٝف ٝح٢ُٜ٘ ػٖ حٌُٔ٘ش؛ ٓٔخ ٣ؼ٢٘ حُز٤ؼش هلل ػض ٝؿَ ٝ

                                                           

( حُخٞحسؽ ْٛ حُز٣ٖ خشؿٞح ػ٠ِ حإلٓخّ ػ٢ِ رٖ أر٢ هخُذ رؼذ حُظل٤ٌْ ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ ٔ)

، ُٝوذ ملسو هيلع هللا ىلصٓؼخ٣ٝش، ُٝوذ ؿخُٞح ك٢ آسحثْٜ ٝؿ٘لٞح ا٠ُ طٌل٤ش ٓؼظْ فلخرش سعٍٞ هللا 

ْ ًخٗٞح ال ٣ظؼشمٕٞ ألَٛ حٌُظخد حعظزخكٞح دٓخء حُٔغ٤ِٖٔ ٝأػشحمْٜ كظ٠ اٜٗ

 ٝحُٔؾش٤ًٖ طؼشمْٜ ُِٔغ٤ِٖٔ، ُٝوذ ٗخظشْٛ ػزذ هللا رٖ ػزخط سم٢ هللا ػ٘ٚ.

حٗظش: طخس٣خ رـذحد. أكٔذ رٖ ػ٢ِ رٖ ػخرض حُخط٤ذ. طلو٤ن/ رؾخس ػٞحد ٓؼشٝف. 

ّ، ٝحُزذح٣ش ٝحُٜ٘خ٣ش. ٕٔٓٓٛـ ٕٕٗٔع٘ش  ٔ، حُ٘خؽش/ دحس حُـشد حإلعال٢ٓ هٓٙٔ/ٔؽ

، حُ٘خؽش/ دحس ٛـش ُِطزخػش 8ٕٓ/3. طلو٤ن/ ػزذ هللا رٖ ػزذ حُٔلغٖ حُظش٢ً ؽالرٖ ًؼ٤ش

 ّ.ٖٕٓٓٛـٕٗٗٔٝحُ٘ؾش ع٘ش
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حٗلقخُْٜ كؼ٤ِخ ػٖ ؿٔخػش حُٔغ٤ِٖٔ، كؤسعَ ا٤ُْٜ ػزذ هللا رٖ ػزخط 

ُٔ٘خظشطْٜ، ُٝوذ ٗخظشْٛ حرٖ ػزخط سم٢ هللا ػ٘ٚ ٝسٟٝ ر٘لغٚ طِي 

حُٔ٘خظشس، كوخٍ:) هخٍ ػ٢ِ ال طوخطِْٞٛ: أ١ حُخٞحسؽ: كظ٠ ٣خشؿٞح كبْٜٗ 

ط ـ هِض ٣خ أ٤ٓش حُٔئ٤ٖ٘ٓ: أرشد رخُقالس، كب٢ٗ ع٤خشؿٕٞ، هخٍ: أ١ حرٖ ػزخ

أس٣ذ إٔ أدخَ ػ٤ِْٜ كؤعٔغ ٖٓ ًالْٜٓ ٝأًِْٜٔ، كوخٍ: أخؾ٠ ػ٤ِي ْٜٓ٘، 

هخٍ حرٖ ػزخط: ًٝ٘ض سؿال كغٖ حُخِن ال أٝر١ أكذحً، هخٍ: كِزغض أكغٖ 

٣ٌٕٞ ٖٓ حُؼ٤خد ح٤٘ٔ٤ُش ٝطشؿِض، ػْ دخِض ػ٤ِْٜ ْٝٛ هخثِٕٞ ٢ُ: ٓخ ٛزح  ٓخ

 ىي مي  خي حي جي يه ىه ُّٱٱطؼخ٠ُ: ِٞص ػ٤ِْٜ حُوشإٓ ك٢ هُٞٚحُِزخط؟ كظ
   .ٕٖحألػشحف:  َّ ٌّٰى ٰر ٰذ يي

( ٣ِزظ أكغٖ ٓخ ٣ٌٕٞ ٖٓ حُؼ٤خد ٝهِض: ُٝوذ سأ٣ض سعٍٞ هللا )

ح٤٘ٔ٤ُش، كوخُٞح: ال رؤط، كٔخ ؿخء ري؟ كوِض أط٤ظٌْ ٖٓ ػ٘ذ فخكز٢ ٝٛٞ حرٖ 

٢ ٌْٓ٘، أػِْ رخُٞك ملسو هيلع هللا ىلصٝفخكزٚ، ٝأفلخد سعٍٞ هللا  ملسو هيلع هللا ىلصػْ سعٍٞ هللا 

ٝك٤ْٜ ٗضٍ حُوشإٓ أرِـٌْ ػْٜ٘ ٝأرِـْٜ ػٌْ٘، كٔخ حُز١ ٗؤظْ؟ كوخٍ رؼنْٜ 

ً هّٞ خقٕٔٞ،  مغ جغ مع جع ُّٱ هخٍ: طؼخ٠ُ:  ٗخ٤ٛخً: ا٣خًْ ٝحٌُالّ ٓؼٚ إ هش٣ؾخ
  .8٘حُضخشف:  َّ جف

ٝهخٍ رؼنْٜ: ًِٔٞٙ، كخٗظل٠ ٢ُ ْٜٓ٘ سؿالٕ أٝ ػالػش، كوخُٞح: إ ؽجض 

ُٞح: رَ طٌِٔٞح، كوخُٞح: ػالع ٗؤ٘خٖٛ ػ٤ِٚ: ؿؼَ طٌِٔض ٝإ ؽجض طٌِٔ٘خ، كوخ

كوِض: هذ  ، 3٘حألٗؼخّ:  َّ هبمب خب حب جب ُّٱٹ ٹ ٝ حُلٌْ ا٠ُ حُشؿخٍ،

ؿؼَ هللا حُلٌْ ٖٓ أٓشٙ ا٠ُ حُشؿخٍ ك٢ سرغ دسْٛ ك٢ حألسٗذ ٝك٢ حُٔشأس 

ٝهُٞٚ  ، 9٘حُٔخثذس:  َّ جح مج حج مثٱٝصٝؿٜخ ، اؽخسس ا٠ُ هُٞٚ طؼخ٠ُ:
 .ٖ٘حُ٘غخء: َّ مث زث رث يت ىت نت مت ُّٱ  طؼخ٠ُ:

كخُلٌْ ك٢ سؿَ ٝحٓشأطٚ أكنَ أّ حُلٌْ ك٢ حألٓش ٣شؿغ رٜخ ٣ٝلوٖ 

دٓخإٛخ ٣ِْٝ ؽؼؼٜخ؟ هخُٞح: ٗؼْ، هخُٞح: ٝأخشٟ ٓلخ ٗلغٚ إٔ ٣ٌٕٞ أ٤ٓش 

حُٔئ٤ٖ٘ٓ، كؤ٤ٓش حٌُخكش٣ٖ؟ ٣وقذٕٝ رٌالْٜٓ ٛزح ػ٢ِ رٖ أر٢ هخُذ سم٢ 

ص ٖٓ ًظخد هللا ػ٤ٌِْ هللا ػ٘ٚ. ٣وٍٞ حرٖ ػزخط: كوِض ُْٜ: أسأ٣ظْ إ هشأ

( أطشؿؼٕٞ؟ هخُٞح: ٗؼْ، هِض: هذ عٔؼظٚ أٝ ٝؿجظٌْ رٚ ٖٓ ع٘ش سعٍٞ هللا )

أسحٙ هذ رِـٌْ أٗٚ ُٔخ ًخٕ ٣ّٞ حُلذ٣ز٤ش ؿخء ع٤َٜ رٖ ػٔشٝ ا٠ُ سعٍٞ هللا 

(( كوخٍ حُ٘ز٢ ُؼ٢ِ: حًظذ ٛزح ٓخ فخُق ػ٤ِٚ دمحم سعٍٞ هللا ،) :كوخُٞح ،)
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(: حٓق ٣خ ػ٢ِ، ٗوخطِي، كوخٍ سعٍٞ هللا ) ُٞ ٗؼِْ أٗي سعٍٞ هللا ُْ

أكخشؿض ٖٓ ٛزٙ؟ هخٍ حرٖ ػزخط: ٝأٓخ هٌُْٞ: هظَ ُْٝ ٣غذ ُْٝ ٣ـْ٘ ك٢ 

ٓؼشًش حُـَٔ ٝفل٤ٖ. أكظغزٕٞ أٌْٓ ـ أ١ ػخثؾش ـ ٝطغظلِٕٞ ٜٓ٘خ ٓخ 

طغظلِٕٞ ٖٓ ؿ٤شٛخ؟ كبٕ هِظْ: ٗؼْ، كوذ ًلشطْ رٌظخد هللا ٝخشؿظْ ٖٓ 

٤ٖ، ٣وٍٞ حرٖ ػزخط: ًِٝٔخ ؿجظْٜ رؾ٢ء ٖٓ رُي حإلعالّ، كؤٗظْ ر٤ٖ مالُظ

أهٍٞ: أكخشؿض ٜٓ٘خ؟ ك٤وُٕٞٞ: ٗؼْ، هخٍ: كشؿغ ْٜٓ٘ أُلخٕ ٝرو٠ عظش 

آالف(
(ٔ)
 . 

ٝٛزٙ حُٔ٘خظشس ك٤ٜخ حٌُؼ٤ش ٖٓ حُلٞحثذ ك٤غ ٗشٟ إٔ حرٖ ػزخط هذ أٝط٢ 

ٖٓ كْٜ ػ٤ٔن، ٝرق٤شس ٓغظ٤٘شس، ٝكغٖ ٓ٘خظشس إٔ ٣و٘غ أُل٤ٖ ٖٓ حُخٞحسؽ 

ا٠ُ هش٣ن حإلعالّ، ٝحٌُق ػٖ حُخشٝؽ ػ٠ِ حإلٓخّ ػ٢ِ رٖ أر٢ رخُؼٞدس 

هخُذ سم٢ هللا ػ٘ٚ، ٝرُي ألٗٚ حُظضّ رآدحد حُلٞحس ٝمٞحرطٚ، ٣ٌٖٝٔ 

 اؿٔخٍ حُلٞحثذ حُٔغظلخدس ٖٓ ٛزٙ حُٔ٘خظشس ك٢ ح٥ط٢:

كوذ حخظخس  حالخظ٤خس ُٖٔ عٞف ٣وّٞ رخُٔ٘خظشس ٓغ حُخقْ: كغٖــ ٔ

رٖ ػزخط، ٝٛٞ كزش حألٓش ٝطشؿٔخٕ حزذ هللا أ٤ٓش حُٔئ٤ٖ٘ٓ ػ٢ِ حرٖ ػٔٚ ػ

ألٕ حُوّٞ ًخٗٞح ٣ؼشكٕٞ رخُوشإٓ، ٣ٝؼظٔذٕٝ ك٢ حالعظذالٍ ػ٠ِ  ؛حُوشإٓ

ٛٞ أدسٟ حُ٘خط رخُوشإٓ ٝٓؼظوذْٛ رخُوشإٓ، ُزح ًخٕ أ٠ُٝ حُ٘خط رٔ٘خظشطْٜ 

ٝرظؤ٣ِٝٚ، ٣ٌٖٝٔ حُوٍٞ رؤٕ حرٖ ػزخط سم٢ هللا ػ٘ٚ، ٛٞ فخكذ 

، ُٔخ ٣ظل٠ِ رٚ ٖٓ اخالؿ ح٤ُ٘ش هلل، ٝحؿظ٘خد حالخظقخؿ ك٢ ٛزٙ حُٔ٘خظشس

 .حُٜٟٞ، ٝحُظل٢ِ رخُلِْ ٝحُقزش

لزخد أٝ ظ؛ رَ ٝحعحُٔزظذػش ٝحٌُلشس٘خظشس أَٛ حُزخهَ، ٖٓ ٓؿٞحص ــ ٕ

 .ٓظلووشقِلش ٛ٘خى ٓٝؿٞد رُي، ارح ًخٕ 

كوذ ًخٕ أ٤ٓش حُٔئ٤ٖ٘ٓ ػ٢ِ  حالرظذحء ٓغ حُخقْ ٖٓ ٗوخه حالطلخم:ــ ٖ

ٚ ٖٓ حُخٞحسؽ ٓظلو٤ٖ ػ٠ِ حألخز ٖٓ ًظخد هللا ٝع٘ش رٖ أر٢ هخُذ ٝخقٞٓ

، ًٝزُي ًخٕ ػزذ هللا رٖ ػزخط سم٢ هللا ػ٘ٚ، ك٤غ هخٍ ُْٜ:  ()ٗز٤ٚ دمحم 

ٓخ ٣شد هٌُْٞ  ()أسأ٣ظْ إ هشأص ػ٤ٌِْ ٖٓ ًظخد هللا ٖٝٓ ع٘ش ٗز٤ٚ 

                                                           

، ك٢ ؿخٓغ ر٤خٕ حُؼِْ ٝكنِٚ ٝأفِٚ ك٢ عٖ٘ أرٞ 8ٖ8ٔ/ٕأخشؿٚ حرٖ ػزذ حُزش ؽ(ٔ) 

 . 3ًٖٓٗظخد حُِزخط، رخد ُزخط حُـ٤ِع رشهْ  ٖٗٗ/ٕدحٝٝد ؽ
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أطشمٕٞ؟ ٝٓغ ٛزح كبٕ ػزذ هللا رٖ ػزخط سم٢ هللا ػٜ٘ٔخ ٣غظٞػن ْٜٓ٘ 

 خظشس.رذح٣ش حُٔ٘

٤ٌُٕٞ أدػ٠ ُغٔخع ًَ  اظٜخس حكظشحّ سأ١ حُخقْ أػ٘خء حُٔ٘خظشس:ــ ٗ

ٓخ ػ٘ذٙ، ٝإٔ ٣لِٔٚ ػ٠ِ حكظشحّ سأ٣ٚ، ٝٛزح ٓخ ظٜش ٖٓ ٓ٘خظشس حرٖ ػزخط 

ُِخٞحسؽ
(ٔ)
. 

، كخرٖ طؼخ٠ُ حُظخط٤و ٝحُظ٘ظ٤ْ ٝحُظل٤ٌش ك٢ حُذػٞس ا٠ُ هللا٤ٔٛش أــ ٘

 .ِٜٔخ هزَ إٔ ٣ؤط٢ حُخٞحسؽٝأؿ حُلَِذ ُزظ أكغٖ ؼٔػزخط سم٢ هللا ػ٘ٚ ط

 لنخس ٓؾ٤جش هللا حُوخم٤ش ػ٠ِ ًَظهللا، ٝحع حُظًَٞ ػ٠ِكغٖ  ــٙ

ْٜ كُٔخ هخٍ ُٚ ػ٢ِ: أخخ ٔخؽ٢ء، ًٔخ هخٍ حرٖ ػزخط ُؼ٢ِ سم٢ هللا ػٜ٘

 إ ؽخء هللا ػ٤ِي، هخٍ حرٖ ػزخط: ًال
(ٕ)
. 

رُي ٗٔٞرؽ ططز٤و٢ ُنٞحرو ٝآدحد حُلٞحس ك٢ حُلٌش حإلعال٢ٓ ٓغ 

حُنخُش ٝحُٔ٘لشكش ػ٘ذٓخ طؾٌي حُ٘خط ك٢ ػو٤ذطْٜ ٝطؼ٤غ ك٢ حألسك حُلشم 

كغخدحً، كٌخٕ ُضحٓخ إٔ ٣ٌٕٞ ٖٓ ر٤ٖ حُٔغ٤ِٖٔ ٖٓ ٣غظط٤غ رٌَ ٓخ أٝط٢ ٖٓ 

 ػِْ ٝكْٜ ػ٤ٔن إٔ ٣لخٝسْٛ ٤ُؼٞدٝح ا٠ُ حُلٌش حإلعال٢ٓ حُقل٤ق.   

 ثاٍَا: اندذال يغ أْم انكخاب:

 ٌت يُّ:أ : أًٍْت اندذال يغ أْم انكخاب ٔانغا

طؤط٢ أ٤ٔٛش حُـذٍ ٓغ أَٛ حٌُظخد ك٢ إٔ حإلعالّ ؿخء ٓقللخ ُٔخ 

ك٢ حٌُظذ حُٔوذعش خخفش ك٤ٔخ ٣ظؼِن رخُؼوخثذ، ًٝخٕ  َكذع ٖٓ طـ٤٤ش ٝطزذ٣

ٖٓ حُطز٤ؼ٢ إٔ ٣لذع ٛزح حُٔٞهق حُؼوخثذ١ ؿذال د٤٘٣خ طظنق أ٤ٔٛظٚ ػ٠ِ 

 عز٤َ حُٔؼخٍ، ك٤ٔخ ٢ِ٣: 

                                                           

ا٠ُ هللا ٝحالعظلخدس ٓ٘ٚ ك٢ حُؼقش حُلخمش.د/  ٜٓ٘ؾ ػ٢ِ رٖ أر٢ هخُذ ك٢ حُذػٞس(ٔ) 

 ّ.ٕٕٓٓٛـٕٕٗٔ، حُ٘خؽش/ دحس حُٞهٖ ع٘ش99ٖع٤ِٔخٕ رٖ هخعْ رٖ دمحم حُؼ٤ذ، ؿ

، ٕٔحُخٞحسؽ ٗؾؤطْٜ ٝفلخطْٜ ـ ػوخثذْٛ ٝأكٌخسْٛ. د/ ػ٢ِ دمحم حُقالر٢ ؿ(ٕ) 

 ّ .ٕٗٔٓحُ٘خؽش/ دحس حُٔؼشكش ر٤شٝص ع٘ش
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ك٢ حُذػٞس ا٠ُ حإلعالّ؛ ك٤غ إ حُٔزذأ  طٞم٤ق حُذٝس حُز١ ُؼزٚ حُـذٍ -ٔ 

  مئ خئ حئ جئ يي ُّٱٱحُذػٞس ٛٞ هُٞٚ طؼخ٠ُ: حإلعال٢ٓ ك٢
 .ٕ٘ٔحُ٘لَ:  َّ حتجت هب مب خب حبجب هئ

أٜٗخ طؼٌظ سٝف حُظغخٓق حُذ٢٘٣ حُز١ ٣ٌلِٚ حإلعالّ ُـ٤ش حُٔغ٤ِٖٔ  -ٕ

ػخٓش، ٝألَٛ حٌُظخد رقلش خخفش؛ ار ٣ؼط٤ْٜ كن حُذكخع ػٖ ػوخثذْٛ 

أًؼش ٖٓ رُي ٣نٖٔ ُؼوخثذْٛ كش٣ش حُظؼز٤ش ػٖ ٓٞهلْٜ ٖٓ ٝحالكظـخؽ ُٜخ، ٝ

حإلعالّ، طِي حُلش٣ش حُظ٢ ال طـذ ُٜخ ٓؼ٤ال ك٢ أ١ ٗظخّ ػوخثذ١ هذ٣ٔخ أٝ 

كذ٣ؼخ
(ٔ)
. 

حُـذٍ حإلعال٢ٓ ٤ُِٜٞد ٝحُ٘قخسٟ ٣ٌؾق ػٖ هز٤ؼش حُؼوخثذ  -ٖ

حإلعال٤ٓش ٝؿ٤ش حإلعال٤ٓش، ٣ٝذٍ ػ٠ِ إٔ ًؼ٤ش ٖٓ ػوخثذ أَٛ حٌُظخد ال 

ذٛخ حُزشٛخٕ، ٝهذ حػظشف رزُي رؼل ػِٔخء حُ٘قشح٤ٗش ك٢ ٓئُلخطْٜ ٣ئ٣

حُـذ٤ُش، ك٤زًش حُقل٢ رٖ حُؼغخٍ
(ٕ)
هُٞٚ ك٢ ًظخرٚ رؼ٘ٞحٕ: حُقلخثق ك٢  

ؿٞحد حُ٘قخثق: إٔ حُؼوخثذ حُٔغ٤ل٤ش ؿ٤ش رشٛخ٤ٗش ٣ٝ٘وَ ػٖ رُٞظ ح٤ُٜٞد١ 

 اٗخ ُْ ٗذػٌْ رلٌٔش حٌُالّ، ٝاال ألرطِ٘خ فِذ حُٔغ٤ق "هُٞٚ: 
(ٖ)
. 

حُـذٍ حإلعال٢ٓ ٓغ ح٤ُٜٞد ٝحُ٘قخسٟ ًؾق ػٖ سٝف حُؼذحُش  -ٗ

ٝحُظغخٓق ٝحُـ٤شس ُذ٣ْٜ٘ ٝكغٖ حُظؼخَٓ ٓغ حُ٘خط ؿ٤ٔؼخ ٝرُي رخػظشحف 

طخس٣خ "رؼل ػِٔخثْٜ، كٜٔ٘خ ػ٠ِ عز٤َ حُٔؼخٍ ٓخ هخُٚ سٝرشعٖ ك٢ ًظخرٚ 

 إ حُٔغ٤ِٖٔ ٝكذْٛ ْٛ حُز٣ٖ ؿٔؼٞح ر٤ٖ حُـ٤شس ُذ٣ْٜ٘ ٝسٝف ": "ؽخسٌُٖ

حُظغخٓق ٗلٞ أطزخع حألد٣خٕ حألخشٟ، ٝأْٜٗ الٓظؾخهْٜ ُ٘ؾش د٣ْٜ٘ ، طشًٞح ٖٓ 

                                                           

، ٝسحؿغ: خِن حُٔغِْ.دمحم َٖٙ حٌُظخد رخألٗذُظ.ؿ( حُـذٍ حُذ٢٘٣ ر٤ٖ حُٔغ٤ِٖٔ ٝأٛ(ٔ

 ّ.ٖٕٓٓٝٓخ رؼذٛخ.ه ٜٗنش ٓقش ع٘ش3ٙحُـضح٢ُ.ؿ

ّ، ٝأٝالدٙ حُؼغخٍ ػخثِش ٗقشح٤ٗش ؽ٤ٜشس ٕٙٔ( ٛٞ: حُقل٢ أرٞ حُلنَ رٖ حُؼغخٍ ص.(ٕ

ػخؽض ك٢ ٓقش ك٢ حُوشٕ حُؼخُغ ػؾش ح٤ُٔالد١.سحؿغ: حُـذٍ حُذ٢٘٣ ر٤ٖ حُٔغ٤ِٖٔ 

 .ٗٙٝأَٛ حٌُظخد ٛخٓؼ ؿ

 ٕٕٗوال ٖٓ حُقلخثق ك٢ ؿٞحد حُ٘قخثق ُِؾٜذحء ؿ ٗٙ( حُٔشؿغ حُغخرن ؿ(ٖ

 ٛـ.ٖٔٗٔه
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"ُْ ٣شؿزٞح ك٤ٚ أكشحسح ٓغ حُظٔغي رظؼخ٤ُْٜٔ حُذ٤٘٣ش
(ٔ)

، ًٝزُي ٓخ هخُٚ 

ٓؼخِٓش ؿ٤ش حُٔغ٤ِٖٔ ك٢ حُٔـظٔغ "د/ادٝحسد ؿخ٢ُ حُذٛز٢ ك٢ ًظخرٚ: 

وذ حعظخِقض ُ "ك٤غ حػظشف رغٔخكش حإلعالّ ٝرلنِٚ هخثال:  "حإلعال٢ٓ

ٖٓ دسحعخط٢ ٝهشحءحط٢ حُؾخق٤ش إٔ حإلعالّ ٣شكل حُؼ٘ق، ٝأٗٚ د٣ٖ 

حُؼذحُش ٝحُٔغخٝحس ٝحُشكٔش ٝكغٖ حُٔؼخِٓش ُِزؾش ؿ٤ٔؼخ، ٝخخفش أَٛ 

  حٌُظخد ْٜٓ٘
(ٕ)
.  

حُـذٍ حإلعال٢ٓ ٤ُِٜٞد ٝحُ٘قخسٟ ٣ٌؾق ػٖ حُزشحػش حُٔ٘طو٤ش  -٘

خُلـؾ حُٔ٘طو٤ش ٓغ حُٔخخُل٤ٖ ٝحُؼو٤ِش ُؼِٔخء حُٔغ٤ِٖٔ، كوذ أؿخدٝح حُـذٍ ر

ٓخ ًظزٚ حرٖ ه٤ْ حُـٞص٣ش ًٝخٕ  رٞفلْٜ ػِٔخء ك٢ حُؼوخثذ ٝحَُِٔ، ٜٝٓ٘خ ٓؼال

ٛذح٣ش حُل٤خسٟ ك٢ أؿٞرش "ػ٠ِ ٓؼشكش طخٓش رؼوخثذ أَٛ حٌُظخد ،ٜٝٓ٘خ ًظخرٚ: 

 ."ح٤ُٜٞد ٝحُ٘قخسٟ

حُـذٍ حإلعال٢ٓ ٓغ ؿ٤ش حُٔغ٤ِٖٔ ٝأَٛ حٌُظخد رقلش خخفش  -ٙ

ؿٚ حُٔؾشم ُِلشم حإلعال٤ٓش ٖٓ أؽخػشس ٝٓؼظضُش ٝؿ٤شْٛ؛ ٣ٌؾق ػٖ حُٞ

ك٤غ خِق ُ٘خ ػِٔخء ٛزٙ حُلشم ٓئُلخص ؿذ٤ُش ًؼ٤شس حعظطخػٞح رٜخ حُذكخع 

ػٖ حإلعالّ، ٝهذ ًخٕ حُـذٍ ٓغ أَٛ حٌُظخد عززخ ك٢ ٗؾؤس ػِْ حٌُالّ 
(ٖ)
. 

 ب : حٕاس ابٍ حضو األَذنسً يغ أْم انكخاب:

ك٢ حُلٌش حإلعال٢ٓ كٞحس حرٖ كضّ  ٖٓ حُ٘ٔخرؽ حُظطز٤و٤ش ُِلٞحس

 حألٗذُغ٢ ٓغ أَٛ حٌُظخد.

ٗـذ إٔ حُـذٍ حإلعال٢ٓ ألَٛ حٌُظخد رخألٗذُظ ٣ٔؼَ كِوش ٜٓٔش ٖٓ 

 طخس٣خ حُـذٍ ر٤ٖ حألد٣خٕ حُؼالػش ) ح٤ُٜٞد٣ش ٝحُ٘قشح٤ٗش ٝحإلعالّ(.

                                                           

، حُ٘خؽش/ دحس حُٞسحم ُِ٘ؾش 9ٔ( حٗظش: ٖٓ سٝحثغ كنخسط٘خ.د/ ٓقطل٠ حُغزخػ٢ ؿ(ٔ

 ّ.999ٔٛـ ـٕٓٗٔع٘ش ٔٝحُظٞص٣غ ـ حٌُٔظذ حإلعال٢ٓ ه

ٝحسد ؿخ٢ُ حٗظش: ٓؼخِٓش ؿ٤ش حُٔغ٤ِٖٔ ك٢ حُٔـظٔغ حإلعال٢ٓ.د/ اد (ٕ)

 ّ.99ٖٔع٘شٔحُذٛز٢.حُ٘خؽش/ٌٓظزش ؿش٣ذ رخُوخٛشس ه

 ٔحالهظقخد ك٢ حالػظوخد. ُِـضح٢ُ.طؼ٤ِن ٝؽشف د/ ػزذ حُؼض٣ض ع٤ق حُ٘قش. ه (ٖ)

 ّ.99ٖٔٛـٗٔٗٔع٘ش
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ٝهذ طؼذدص ٓظخٛش ٛزح حُـذٍ ر٤ٖ ٓ٘خظشحص ٝٓئُلخص، طؼشمض ُؾظ٠ 

ثذ٣ش ر٤ٖ حإلعالّ ًَٝ ٖٓ ح٤ُٜٞد٣ش ٝحُ٘قشح٤ٗش، ًٝخٕ حالخظالكخص حُؼوخ

حُوشإٓ حٌُش٣ْ ٝحُظٞسحس ٝحإلٗـ٤َ ٓلَ رلغ ٝدسحعش ُذٟ حٌُؼ٤ش٣ٖ ٖٓ ػِٔخء 

حإلعالّ ك٢ حألٗذُظ ٖٓ أٓؼخٍ حرٖ كضّ حألٗذُغ٢
(ٔ)
 . 

كوذ أ٠ُٝ حرٖ كضّ حألٗذُغ٢ أ٤ٔٛش ًز٤شس ٌُظخد هللا طؼخ٠ُ ك٢ ٗوذٙ ُؼوخثذ 

ٕ هللا ػض ٝؿَ هذ ٗـ ك٢ ًظخرٚ حٌُش٣ْ ػ٠ِ أفٍٞ أَٛ حٌُظخد ٝسأٟ أ

حُزشح٤ٖٛ، حُظ٢ حعظلخد ٜٓ٘خ ك٢ ؿذُٚ ألَٛ حٌُظخد، ٝٛ٘خى رؼل ح٣٥خص حُظ٢ 

ٜٝٓ٘خ ػ٠ِ عز٤َ حُٔؼخٍ  طٞمق ٤ًل٤ش حُـذٍ ر٤ٖ حُٔغ٤ِٖٔ ٝأَٛ حٌُظخد،

 حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل ُّٱٱطؼخ٠ُ: ٚهُٞ
 ىي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن منخن
  مئ خئ حئ جئ يي ُّٱ، ٝهُٞٚ :  ٌٙٗ٘زٞص: حُؼ َّ  ٰر ٰذ يي

 جح مج حج مث هت  مت خت حتجت هب مب خب حبجب هئ
 .ٕ٘ٔحُ٘لَ:  َّ حس جس مخ جخ مح

 أْم انكخاب: يُٓح ابٍ حضو فً يُالشت

ٗـذ إٔ حرٖ كضّ ػ٘ذٓخ طؼشك ُظٞم٤ق ٓٞهلٚ ٖٓ حُظٞسحس ٝحإلٗـ٤َ، 

حُ٘ز٣ٞش  شحُِز٣ٖ ر٤ذ ح٤ُٜٞد ٝحُ٘قخسٟ سأٟ إٔ ٓخ ؿخء ك٢ حُوشإٓ حٌُش٣ْ ٝحُغ٘

ُٔطٜشس رظقذ٣وٚ فذهٚ، ٝٓخ ؿخء ك٤ٜخ رظٌز٣زٚ أٝ أظٜش ًزرٚ، ٝٓخ ُْ ٣ؤص ح

رظقذ٣وٚ ٗـ ُْٝ ٣ظٜش ًزرٚ طٞهق حرٖ كضّ ك٢ هزُٞٚ
(ٕ)
. 

أ٣نخ هذ حعظذٍ حرٖ كضّ رؤهٞحٍ حُقلخرش ك٢ رُي، كٖٔ أهٞحٍ حُقلخرش 

ٓخ ٝسد إٔ ًؼذ حألكزخس عؤٍ ػٔش رٖ حُخطخد: ) ٛزٙ حُظٞسحس أكخهشأٛخ؟ كوخٍ 

ش رٖ حُخطخد: إ ً٘ض طؼِْ أٜٗخ حُظ٢ أٗضٍ هللا ػ٠ِ ٓٞع٠ كؤهشحٛخ ُٚ ػٔ

                                                           

( ال ٣ظغغ حُٔوخّ ُزًش ؿ٤ٔغ حُٔـخدالص ٝحُٔ٘خهؾخص حٌُؼ٤شس ؛ ُزح حخظشٗخ ؿذٍ حرٖ كضّ (ٔ

ٕٞ ٗٔٞرؿخ ػ٠ِ حُـذٍ حُوذ٣ْ، سحؿغ: حُـذٍ حُذ٢٘٣ ر٤ٖ ٓغ أَٛ حٌُظخد ك٢ حألٗذُظ ُظٌ

.دحس ٔٙحُٔغ٤ِٖٔ ٝأَٛ حٌُظخد رخألٗذُظ.د/ خخُذ ػزذ حُل٤ِْ ػزذ حُشك٤ْ حُغ٤ٞه٢.ؿ

 ّ.ٕٔٓٓهزخء ُِطزخػش ٝحُ٘ؾش ع٘ش 

حُٔطزؼش حألدر٤ش  ٔ.ه9ٖٔ/ٔ( حٗظش: حُلقَ ك٢ حَُِٔ ٝحُ٘لَ. الرٖ كضّ حألٗذُغ٢ ؽ(ٕ

 ٛـ.ٕٖٓٔرخُوخٛشس.ع٘ش
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آٗخء ح٤َُِ ٝحُٜ٘خس( ٝػِن حرٖ كضّ ػ٠ِ ٛزح حُٔٞهق حُؼٔش١ هخثال: ) كٜزح 

ػٔش ُْ ٣لووٜخ( 
(ٔ)
، ٣ٌٖٝٔ إٔ ٗـَٔ حُطش٣وش حُظ٢ حٗظٜـٜخ حرٖ كضّ ك٢  

 كٞحسٙ ٓغ أَٛ حٌُظخد ك٢ ح٥ط٢:

قٞؿ حُـخٓنش حُٔؼ٠٘ ٣ِٝظٔظ كضّ ٣زظؼذ ػٖ حُ٘ــ ًخٕ حرٖ ٔ

ألفلخرٜخ ػزًسح، ٝاٗٔخ ًخٕ ٣ِـؤ ُِ٘قٞؿ حُٞحملش حُظ٢ ٝمق ك٤ٜخ حٌُزد 

 .رل٤غ ال ٣خل٠ ػ٠ِ أكذ

ـــ ٖٝٓ ٜٓ٘ـٚ ك٢ ٓـخدُش ح٤ُٜٞد أٗٚ ال ٣ظشى ؽزٜش ٣ٌٖٔ إٔ طؼٞس ك٢ ٕ

حُزٖٛ اال ػشمٜخ ٝأؿخد ػ٤ِٜخ، كٜٞ ػ٘ذٓخ رًش ٗقخ ك٢ حُظٞسحس ؿخء ك٤ٚ: ) 

طؼخ٠ُ هخٍ إلرشح٤ْٛ: أٗخ هللا حُز١ أخشؿظي ٖٓ أطٕٞ حٌُشدح٤٤ٖٗ إ هللا 

ألػط٤ي ٛزح حُزِذ كٞصحً كوخٍ ُٚ ارشح٤ْٛ: ٣خ سد رٔخرح أػشف أ٢ٗ أسع ٛزح 

 حُزِذ(
(ٕ)
. 

٣ٝؼِن حرٖ كضّ ػ٠ِ ٛزح حُ٘ـ روُٞٚ: )كخػ هلل إٔ ٣وٍٞ ارشح٤ْٛ ــــ 

ُْ ٣ؼن رخزش هللا كظ٠  سعٍٞ هللا ٝخ٤ِِٚ ــــ ُشرٚ ٛزح حٌُالّ، كٜزح ًالّ ٖٓ

 هِذ ػ٠ِ رُي رشٛخٗخ.

ٝٛ٘خ ٣ٞسد حرٖ كضّ حػظشحمخ ٣ٝـ٤ذ ػ٤ِٚ كظ٠ ال ٣ظشى ٓـخال 

ُِٔٔخكٌش ٝال ُِؾزٜخص ك٤وٍٞ: كبٕ هخٍ هخثَ ؿخَٛ كل٢ حُوشإٓ أٗٚ ـــ أ١ 

ط٠َ ( ...،  ــ ارشح٤ْٛ ْٞ َٔ ُْ ٤ًََْق طُْل٤ِـ٢ ح ُْ َسِدّ أَِس٢ِٗ  ٤ ِٛ ٍَ اِْرَشح اِْر هَخ َٝ هِ٘خ  هخٍ: )

ر٤ٖ حُٔشحؿؼخص حُٔزًٞسس كشم ًٔخ ر٤ٖ حُٔؾشم ٝحُٔـشد، أٓخ هِذ ارشح٤ْٛ 

ػ٤ِٚ حُغالّ سإ٣ش اك٤خء حُٔٞط٠، كبٗٔخ هِذ رُي ٤ُطٔجٖ هِزٚ حُٔ٘خصع ُٚ ا٠ُ 

 (.. سإ٣ش ح٤ٌُل٤ش ك٢ رُي كوو..
(ٖ)
 . 

٣زًش حُٞهخثغ حإلعال٤ٓش حُظ٢ ٣ْٞٛ ًخٕ حرٖ كضّ ك٢ كٞحسٙ ٓؼْٜ ــــ ٖ

رٜخ ٓغ ٓٞمغ ٗوذٙ ك٢ حُظٞسحس ٣ٝز٣َ ٓخ رٜخ ٖٓ ُزظ ٝؿٔٞك، ظخٛشٛخ طؾخ

ً حُلشم ر٤ٜ٘خ ٝر٤ٖ ٗقٞؿ حُظٞسحس ًٔخ كؼَ ػ٘ذٓخ طلذع ػٖ سٝح٣ش  ٓز٤٘خ

                                                           

 .ٕٖٓ/ٔ( حُٔشؿغ حُغخرن ؽ(ٔ

ٗوال ٖٓ علش  ٕٓ٘حرٖ كضّ ٜٝٓ٘ـٚ ك٢ دسحعش حألد٣خٕ.د/ٓلٔٞد ػ٢ِ كٔخ٣ش ؿ (ٕ)

 .3،8/٘ٔحُظ٣ٌٖٞ ؽ

 . ٕٔ٘( حُٔشؿغ حُغخرن ؿ(ٖ
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حُظٞسحس ك٢ ٗغزظٜخ ُؼذ حُٔقخسػش ا٠ُ هللا طؼخ٠ُ ٓغ ٣ؼوٞد.. 
(ٔ)

، ٛ٘خ ٣ٞسد 

 ، ٣ٝ٘ظ٢ٜ ٜٓ٘خ ا٠ُملسو هيلع هللا ىلصهقش سًخٗش رٖ ػزذ ٣ض٣ذ حُز١ طقخسع ا٠ُ سعٍٞ هللا 

سًخٗش ًخٕ ٖٓ حُوٞس رل٤غ ال ٣ـذ أكذحً ٣وخٝٓٚ ك٢ ؿض٣شس حُؼشد، ُْٝ ٣ٌٖ 

ٓٞفٞكخ رخُوٞس حُٔلشهش ٝهذ دػخٙ ا٠ُ حإلعالّ، ٌُٖٝ سًخٗش  ملسو هيلع هللا ىلصسعٍٞ هللا 

هخٍ ُٚ: )إ فشػظ٢٘ أٓ٘ض ري( ٝسأٟ إٔ ٛزح ٖٓ حُٔؼـضحص، كؤٓشٙ ػ٤ِٚ 

حألٓش٣ٖ كشم  حُغالّ رخُظؤٛذ ُزُي كقشػٚ ُِٞهض ٝأعِْ سًخٗش رؼذ ٓذس كز٤ٖ

ًٔخ ر٤ٖ حُؼوَ ٝحُلٔن ٌَُٝ ٓوخّ ٓوخٍ
(ٕ)
. 

كْٜ حألٗخؿ٤َ ػ٠ِ ظخٛش حألُلخظ ك٢ ٓـخدُش حُ٘قخسٟ: ٖٝٓ ٜٓ٘ـٚ ــ ٗ

ــــ ًٔخ طذٍ ػ٤ِٚ حُِـش ـــــ ٝػذّ حػظشحكٚ رظؤ٣َٝ ح٤ٌُ٘غش ٝأكزخسٛخ، ار ٣شٟ 

ك٢ رُي ٗٞػخ ٖٓ حُخذحع ٝحُظن٤َِ
(ٖ)
. 

هؾش حُ٘قشح٤ٗش؛ ألٗٚ ٤ُظ ك٢ حالؽظـخٍ حُظش٤ًض ػ٠ِ حُؼوخثذ ك٢ ٓ٘خ ــ٘

رخألكٌخّ حُؾشػ٤ش ؽ٢ء ٣ٞؿزٚ حُؼوَ أٝ ٣ٔ٘ؼٚ رَ ًِٜخ ٖٓ حٌُٖٔٔ، كبرح 

هخٓض حُزشح٤ٖٛ حُنشٝس٣ش ػ٠ِ هزٍٞ حألٓش رٜخ ٝٝؿٞد هخػظٚ ٝؿذ هزٍٞ 

ًَ ٓخ أط٠ رٚ ًخث٘خ ٓخ ًخٕ ٖٓ حألػٔخٍ
(ٗ)
. 

ٝػ٠ِ سأط  حُلٞحسدٝس ػِٔخء حُٔغ٤ِٖٔ حُزخسص ك٢  ٖٝٓ ٛ٘خ ٗـذ

ٛئالء حإلٓخّ حرٖ كضّ حألٗذُغ٢ ٝحُز١ ٣ؼذ ٖٓ سؿخٍ حُـذٍ حُٔؾٜٞس٣ٖ 

رٔ٘خهؾخطْٜ حُـذ٤ُش ٓغ أَٛ حُلشم حألخشٟ ٖٓ أؽخػشس ٝٓؼظضُش ٝؽ٤ؼش 

ٝؿ٤شْٛ، ًٝزُي ٓغ أفلخد حُؼوخثذ حألخشٟ ٖٓ ٣ٜٞد ٝٗقخسٟ ِٝٓلذ٣ٖ 

٤ذحٕ، ٓؼَ ٝٓؾش٤ًٖ؛ ٝد٤َُ رُي ٓخ خِلٚ ُ٘خ ٖٓ ٓئُلخص ٓؾٜٞسس ك٢ ٛزح حُٔ

ًظخرٚ حُلقَ ٝحُز١ ٣ظٜش ُٚ إٔ ٛزٙ حُذسحعش ًخٗض ػٔشس ُٔلخٝسحص ه٣ِٞش 

 . ٝٓ٘خظشحص ٓظؼذدس ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ ؿ٤شٙ ٖٓ أفلخد حُٔزحٛذ ٝحألد٣خٕ حألخشٟ

                                                           

 . ٔٗٔ/ٔ( حُلقَ ؽ(ٔ

 .ٕٗٔ/ٔ( حُلقَ ؽ(ٕ

 3ٔ/8( حإلكٌخّ ك٢ أفٍٞ حألكٌخّ .الرٖ كضّ حألٗذُغ٢. طوذ٣ْ. د/ اكغخٕ ػزخط ؽ(ٖ

 ّ.98ٓٔٛـ ٓٓٗٔع٘ش  ٔص دحس ح٥كخم حُـذ٣ذس، ر٤شٝص هٓ٘ؾٞسح

، ٝحرٖ كضّ ٜٝٓ٘ـٚ ك٢ دسحعش حألد٣خٕ د/ ٓلٔٞد ػ٢ِ كٔخ٣ش  ٖٓٔ/ٔحُلقَ ؽ (ٗ)

 .ٖٕٙؿ
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ٓغ أَٛ  ملسو هيلع هللا ىلصٝال ؽي إٔ حرٖ كضّ هذ حعظلخد حٌُؼ٤ش ٖٓ ٓـخدُش حُ٘ز٢ 

ـشحٕ ك٢ ( ٓؼْٜ ٝخخفش ٓغ ٗقخسٟ ٗحٌُظخد، ٝرخُنٞحرو حُظ٢ عٌِٜخ )

ً سحثؼش ك٢ مزو  ٓلخُٝش اه٘خػْٜ ٝؿؼِْٜ ٣شؿؼٕٞ ا٠ُ حُلن، ٝٛزٙ دسٝعخ

حُلٞحس ٓغ حألخش، ٖٝٓ أٜٛٔخ ر٘خء حُٔلخ٤ْٛ حُقل٤لش ك٤غ ًخٕ حالٗلشحف 

ؽخثؼخ ُذٟ ًَ ٖٓ ح٤ُٜٞد ٝحُ٘قخسٟ ٝؿ٤شْٛ ٖٓ ٓؾش٢ً حُؼشد، ُٝزح ًخٕ 

 ظخد ك٤ٔخ ٢ِ٣:ٖٓ حأل٤ٔٛش إٔ ٗـَٔ ٓذٟ أ٤ٔٛش حُلٞحس ٝحُـذحٍ ٓغ أَٛ حٌُ

يٍ انًُارج انخطبٍمٍت  َٔشؤة ػهى انكالو: بٍٍ انفشق اندذلثانثا: 

 .َٔشؤة ػهى انكالو بٍٍ انفشق اندذل نهحٕاس فً انفكش اإلساليً

ٗٔو ٖٓ  أ١طؼشف  -فذس حإلعالّ -ُْ طٌٖ كظشس حُذػٞس حإلعال٤ٓش 

حُؼٞسحص أ٤ٓش ٝحٗذالع حُؼذ٣ذ ٖٓ  ر٢٘أٗٔخه حُـذٍ حٌُال٢ٓ، ٌُٖ ك٠ ظَ كٌْ 

رذأص ٓالٓق  حُٜـش١ٝك٠ ظَ طِي حُلظشس ٖٓ أٝحخش حُوشٕ حألٍٝ ، مذْٛ

 حُظٜٞس.ػِْ حٌُالّ ك٠ 

 طؼخ٠ُ ًخٕ ه٤خّ حُلشم حٌُال٤ٓش رخُزلغ ك٠ ح٣٥خص حُظ٢ طظ٘خٍٝ رحص هللا

، ٝرلؼَ حإلٗغخ٢ٗٝفلخطٚ، ًٝزح حُلؼَ ٝحُؼذٍ حإل٢ُٜ ٝػالهش رُي رخُلؼَ 

ظخ حُٔؼظضُش ٝحألؽخػشس، كخأل٠ُٝ حػظٔذص حالخظالف ظٜشص كشم أؽٜشٛخ كشه

حػظٔخد ٤ًِخ، ٝحُؼخ٤ٗش حػظٔذص ػ٠ِ ٓخ ؿخء ك٢ حٌُظخد  حُؼو٢ِػ٠ِ حُٜٔ٘ؾ 

  .ٝحُغ٘ش حُ٘ز٣ٞش

عخٛٔض حُٔـخدالص حُذ٤٘٣ش حُظ٢ حعظٔشص ه٣ٞال ر٤ٖ ػِٔخء حُٔغ٤ِٖٔ ٝ

ٝأَٛ حٌُظخد ك٢ ٗؾؤس ػِْ حٌُالّ حُز١ ؽٜذ هزٞال ٖٓ هزَ رؼل حُٔغ٤ِٖٔ ٖٓ 

ٔخء أَٛ حٌُظخد، ٝهذ رِؾ ٖٓ ٓؼشكش حُٔغ٤ِٖٔ حُٔؾظـ٤ِٖ رؼِّٞ حٌُالّ ػِ

ٔخٍ حُذ٣ٖ أر٠ ؿٝحُلِغلش دسؿش ػظ٤ٔش ك٢ ٤ٓذحٕ حُـذٍ، كظ٠ أفزق حإلٓخّ 

ػٔش ػؼٔخٕ رٖ أر٠ رٌش حُٔؼشٝف رخرٖ حُلخؿذ ػِٔخ رزحطٚ، ٣ئُق ك٤ٚ ًظخد 

ٝٛٞ  ٓغظوَ ػ٘ٞحٗٚ ) ٓ٘ظ٠ٜ حُٞفٍٞ ٝحألَٓ ك٢ ػ٢ِٔ حألفٍٞ ٝحُـذٍ(

هللا حُؼغٌش ك٢ ؿخ٣ش حإلطوخٕ ٝحُزلغ حُؼو٢ِ، ٝطذ٣ٝش  ًظخد ًٔخ ٣زًش د/ ػزذ

حألدُش حُ٘و٤ِش ُظطخرن حُلٌش ٝحُؼوَ
(ٔ) 
. 

                                                           

( حُـذٍ حُذ٢٘٣ ك٢ حألٗذُظ.د/ ػزذ هللا حُؼغٌش.ٖٓ ٓٞهغ ؿخٓؼش حُِٔي عؼٞد  (ٔ

 ّ.8ٕٓٓٛـ 9ٕٗٔع٘ش
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٘ؾؤس ػِْ حٌُالّ ٛٞ حُشد ٣ٌٖٝٔ حُوٍٞ أ٣نخً رؤٕ ٖٓ حألعزخد حُشث٤غ٤ش ُ

، ٝأٝسدٝح ؽزٜخً ػِٔخء حُٔغ٤ِٖٔ ػ٠ِ حُٔزظذػش، حُز٣ٖ أًؼشٝح ٖٓ حُـذحٍ ٓغ

ا٠ُ  أَٛ حُغ٘ش ػ٠ِ ٓخ هشسٙ ػِٔخء حُغِق حألٝحثَ، كخكظخؽ حُؼِٔخء ٖٓ

ٓوخٝٓظْٜ ٝٓـخدُظْٜ ٝٓ٘خظشطْٜ كظ٠ ال ٣ِزغٞح ػ٠ِ حُنؼلخء أٓش د٣ْٜ٘، 

ٝٓخ  حُضٗخدهش حُذ٣ٖ ٓخ ٤ُظ ٓ٘ٚ، ُٝٞ طشى حُؼِٔخء ٛئالءح ك٢ ٣ذخِٞٝكظ٠ ال 

٣ق٘ؼٕٞ؛ العظُٞٞح ػ٠ِ ًؼ٤ش ٖٓ ػوٍٞ حُنؼلخء ٝػٞحّ حُٔغ٤ِٖٔ، 

 ٝح ٓخ ػ٘ذْٛ ٖٓؿ٤شٝحُوخفش٣ٖ ٖٓ كوٜخثْٜ ٝػِٔخثْٜ، كؤمِْٞٛ ٝ

ٝهزَ طقذ١ ٛئالء حُؼِٔخء ُْٜ ُْ ٣ٌٖ أكذ ٣وخْٜٝٓ،  ،حالػظوخدحص حُقل٤لش

ٝعٌٞطْٜ ٛزح أدٟ ا٠ُ ٗؾش ًالّ ٛئالء حُضٗخدهش كظ٠ حػظوذٙ رؼل 

ٓخً ػ٠ِ ػِٔخء حُٔغ٤ِٖٔ إٔ ٣وٞٓٞح رخُشد ػ٠ِ ٛئالء ٖٓ ُضححُـخ٤ِٖٛ، كٌخٕ 

أدػ٠  خالٍ طؼِْٜٔ ٛزح حُؼِْ ٝٗزٞؿْٜ ك٤ٚ؛ ألٕ اكلخْٜٓ ر٘لظ أدُظْٜ

ْٜٜ، ًٝخٗض هش٣وظْٜ ؽزالٗوطخػْٜ، ٝاُضحْٜٓ حُلن، كشدٝح ػ٤ِْٜ ٝأرطِٞح 

ٍ ػ٤ِٜخ رٔخ ٛٞ ٖٓ ؿ٘ظ ، ٝحالعظذالحُؼوخثذ حإلعال٤ٓش ك٢ حُشد ٢ٛ اػزخص

  ٕ حٌُش٣ْ.حُوشآ ؾـك

ك٢ ًظخرٚ "حإلٓخّ حُـ٢٘٣ٞ آخّ حُلش٤ٖٓ" ٓخ  دمحم حُضك٢ِ٤ ٣وٍٞ حُذًظٞس

حُلِغلخص أٝالً، ٝطؤ٤ًذٙ رذسحعش  أفٍٞ حُذ٣ٖ ٗقٚ:"ًخٕ حُذحكغ ُذسحعش

 ٞس ا٤ُٚ، ٝسد ؽزٜخص حألػذحء ػ٘ٚ،ٝحُذػ حإلعالّ حُٔظ٘ٞػش، ٛٞ حُلشؿ ػ٠ِ

ٝطل٤٘ذ كـؾ حُطخػ٤ٖ٘ رٚ ٖٓ حٌُلخس ٝحُٔؾش٤ًٖ خخسؽ حُذػٞس 

 حُز٣ٖ حٗنٞٝح طلض ُٞحء حُٔغ٤ِٖٔ، ٝحُِٔلذ٣ٖ حإلعال٤ٓش،

ّ، ٝحُظؾ٤ٌي ٝؿ٤شٛخ ٖٓ حُلشم حُنخُش ُِذط ػ٠ِ حإلعال رخُزخه٤٘ش ٝطغظشٝح

ك٤ٚ، ٝاػخسس حُؾزٚ ر٤ٖ حُٔغ٤ِٖٔ... كقخس دسحعش أفٍٞ حُذ٣ٖ ٝػِْ حٌُالّ 

ٝطذس٣غٚ ٝحُظؤ٤ُق ك٤ٚ حُغز٤َ حُو٣ْٞ أٓخّ حُٔغ٤ِٖٔ، كخٌٗذ حُؼِٔخء ػ٠ِ 

 "حُـ٢٘٣ٞ دسحعظٚ ٝطذس٣غٚ ٝحُظق٤٘ق ك٤ٚ، ٝٛٞ ٓخ عٌِٚ آخّ حُلش٤ٖٓ
(ٔ)
. 

طِز٤ش ُلخؿخص حُٔـظٔغ حإلعال٢ٓ، ُٝٔخ  اعال٤ٓش كوذ ٗؾؤ ػِْ حٌُالّ ٗؾؤس

، حالػظوخد٣شًخٕ ػِْ حٌُالّ ٛٞ حُؼِْ حُز١ ٣زلغ ك٢ حألفٍٞ أٝ حألكٌخّ 

رؼذ حإل٣ٔخٕ رٜخ رخُوِذ  رخُؼوَ ٓوشسحً ا٣خٛخ رخُلـؾ ٝحُزشح٤ٖٛ حُ٘و٤ِش ٝط٤ًٞذٛخ

                                                           

ٝٓخ رؼذٛخ، حُ٘خؽش/ دحس 9ٗ حُضك٢ِ٤ ؿ ( سحؿغ: حإلٓخّ حُـ٢٘٣ٞ آخّ حُلش٤ٖٓ. دمحم(ٔ

 حُوِْ.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%84
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ً ػٜ٘خ مذ ؽزٜخص حُخقّٞ، حألٓش حُز١ كذح رخُٔظ٤ٌِٖٔ ٝح ُٞؿذحٕ، ٝٓذحكؼخ

ا٠ُ دسحعش ٛزٙ حُؾزٜخص ٝحالػظشحمخص، ٝرُي كظ٠ ٣ظ٤غش حُشد ػ٤ِٜخ 

ُٝؼَ ٛزح ٛٞ حُز١ أدٟ رخُٔظ٤ٌِٖٔ ا٠ُ دسحعش ػوخثذ حألد٣خٕ  ،ٝدكؼٜخ

حُٔخظِلش ٝٓخ أػخسٝٙ ٖٓ  حَُِٔ ٝحُ٘لَ ، ًٝزُي أفلخدحألخشٟحُغٔخ٣ٝش 

٣ظ٤غش ػ٤ِْٜ سد حػظشحمخطْٜ ، ٝرُي كظ٠ حإلعالّ ؽزٜخص ٝحػظشحمخص مذ

ٝؽزٜخطْٜ. ُٝوذ أٗظؾ حُٔظٌِٕٔٞ دسحعخص ك٢ ٓوخسٗش حألد٣خٕ طؾٜذ رغؼش 

حهالػْٜ ٝٓؼخسكْٜ، ًٔخ طؾٜذ أ٣نخً رٜٔ٘ـْٜ حُؼ٢ِٔ ك٢ حُذكخع ػٖ حإلعالّ 

 مذ حُٔخخُل٤ٖ. 

ٖٝٓ ٛ٘خ حخظِو رؼِْ حٌُالّ رؼل حُٔزخكغ، حعظؼخٗٞح رٜخ ك٢ ػ٤ِٔش حُشد 

ً ألٕ أكنَ ٝع٤ِش ُذكغ  ،ّػ٠ِ ؽزٜخص حُخقٞ ًٝخٕ رُي أٓشحً مشٝس٣خ

 حُخقّٞ ٛٞ إٔ ٣ٌٕٞ ٛزح حُذكغ رٞعخثَ حُخقّٞ حُظ٢ حػظخدٝٛخ.

ٝٛٞ  حُٔـشد حإلعال٢ٓ ٝهذ فشف أكذ أثٔش حألفٍٞ ك٢ 

ك٢ ًظخرٚ "ُزخد حُؼوٍٞ ك٢ حُشد ػ٠ِ حُلالعلش  ٣٢ٞعق رٖ دمحم حٌُٔالط حإلٓخّ

ك٢ ػِْ حألفٍٞ" رؤٗٚ ٤ُظ أهٟٞ ٖٓ عالف حُخقْ ُِونخء ػ٠ِ أعِٞد 

 ً حُخقّٞ، هخُٔخ ًخٕ حُغالف ٓؾشٝػخ
(ٔ)
. 

ٝػ٠ِ ٛزح ال ٣وذف ك٢ أفخُش ػِْ حٌُالّ حإلعال٢ٓ حكظٞحإٙ ػ٠ِ رؼل 

رُي ألٕ ٛزح ًِٚ  ؛حُلِغلش أعخ٤ُذ حُخقّٞ، أٝ حؽظٔخُٚ ػ٠ِ رؼل ٓزخكغ

ًخٕ ُـخ٣ش د٤٘٣ش ٗز٤ِش، ٢ٛٝ حُذكخع ػٖ حُذ٣ٖ ٝط٤ًٞذ أفُٞٚ، ًٔخ ال ٣وذف 

  .أ٣نخً ك٢ ًٞٗٚ ػِٔخً د٤٘٣خً ٖٓ ؿِٔش حُؼِّٞ حُؾشػ٤ش حُذ٤٘٣ش

ٙ حألكٌخس ٝدسحعظٜخ ٖٓ رخد حُظشف ف حألٓش ػ٠ِ ٛزطؼشكِْ ٣ٌٖ 

، رَ ًخٕ طؼِْ ٛزٙ حُؼِّٞ ٝحُغ٘ش حٌُظخد حُلٌش١، ٝال ٖٓ رخد حالٗقشحف ػٖ

مشٝسس ُٔٞحؿٜش حألخطخس حُظ٢ طلذم رخُؼو٤ذس حإلعال٤ٓش، كٌخٕ حُخقّٞ 

ٝسعِٚ ٝأعٔخثٚ ٝفلخطٚ  طؼخ٠ُ ٣ؼ٤شٕٝ حُؾزٜخص حُؼو٤ِش كٍٞ رحص هللا

 ٓالثٌظٚ ًٝظزٚ ٝهنخ٣خ حُٔٞص ٝحُزؼغ ٝحُلغخد، ا٠ُ ؿ٤ش رُي. ٝ

                                                           

ُزخد حُؼوٍٞ ك٢ حُشد ػ٠ِ حُلالعلش ك٢ ػِْ حألفٍٞ. ألر٢ حُلـخؽ ٣ٞعق رٖ دمحم  ((ٔ

 ّ.933ٔع٘ش ٔ، دحس حألٗقخس هٗ٘ٔحٌُٔالط٢، طلو٤ن.د/ كٞه٤ش كغ٤ٖ ٓلٔٞد ؿ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%A9_(%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%A9_(%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
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ُوخثْ ػ٠ِ ٗقٞؿ حٌُظخد ٝحُغ٘ش حُٔـشدس ػٖ دػْ ُْٝ ٣ٌٖ حُٜٔ٘ؾ ح

حُذ٤َُ حُؼو٢ِ ٤ُ٘ـق ك٢ ٓٞحؿٜش ٛئالء حُوّٞ، كخُلـؾ حُؼو٤ِش حُزلظش الرذ إٔ 

كِـؤ حُٔغِٕٔٞ ا٠ُ طؼِْ ٛزٙ  ،طٞحؿٜٜخ ر٘لظ هش٣وظٜخ ٝاال عظق٤ش كظٖ ًزشٟ

حُؼِّٞ ٝطذس٣غٜخ ٝحٌُظخرش ك٤ٜخ، ٝٗؾؤص ٓذحسط ًال٤ٓش ٓخظِلش 

، كِْ ٣ٌٖ حُوّٞ ٓزظذػش ك٢ ٛزح ٝحُٔخطش٣ذ٣ش حألؽؼش٣ش ًخُٔذسعش
(ٔ)
 . 

ٝأػزظض حُٔـخدالص حُذ٤٘٣ش ٓغ أَٛ حٌُظخد ٓوذحس ٓخ عخٛٔض رٚ رؼل 

حُلشم حإلعال٤ٓش ٓؼَ حألؽخػشس ٝحُٔؼظضُش ٝحُٔخطش٣ذ٣ش ٖٓ ؿٜٞد كٌش٣ش 

ٝكِغل٤ش ُِذكخع ػٖ حإلعالّ ٝحُٔغ٤ِٖٔ
(ٕ)
. 

أ٣نخ ال ٗ٘غ٠ خقخثـ حُـذٍ حُز١ ط٤ٔض رٚ أَٛ حُغ٘ش ٝحُـٔخػش ك٢ 

ٛزٙ حُخقخثـ ٝح٤ُٔٔضحص أْٜٗ ٣شؿزٕٞ  ٓ٘خهؾخطْٜ ٝؿذحُْٜ، كوذ ًخٕ أٍٝ

ك٢ ٛذح٣ش حُخقْ ٣ٝظوشرٕٞ رزُي ا٠ُ هللا طؼخ٠ُ، ًٝخٗٞح ٣لشفٕٞ ػ٠ِ 

حُظو٤َِ ٖٓ حٌُالّ ٓخ حعظطخػٞح، ًٝخٗٞح ٣ِظضٕٓٞ رآدحد حُٔ٘خظشس ٝحُـذٍ حُظ٢ 

 ك٢ حإلعالّ. 

ك٘غظط٤غ إٔ ٗوٍٞ إٔ أَٛ حُغ٘ش ٝحُـٔخػش ٖٓ خالٍ ٓئُلخطْٜ حُؼظ٤ٔش 

ح ػٖ حُٔـخدالص، رَ رخُؼٌظ ْٛ ٣ـخدُٕٞ ٣ٝ٘خهؾٕٞ ٣ٝٞملٕٞ ُْ ٣زظؼذٝ

حُلن، ٌُٖٝ ال ٣ظقذٟ ُزُي اال حُٔئَٛ ْٜٓ٘،  كٜزح ٛٞ حُـذٍ حُغ٢ِٔ 

 حُٔلٔٞد حُز١ ٗخد١ رٚ حإلعالّ ٝأٓشٗخ ربطزخػٚ.

ال س٣ذ إٔ حُٔظؤَٓ ك٢ حُوشإٓ حٌُش٣ْ ٣ـذ إٔ حُلٞحس ًٔخ ٝسدص ك٢ 

ً ٣لظزٟ، ٝٛٞ  ٣ؼظزش فٞسحً فخدهش ُِظطز٤ن حُؼ٢ِٔ آ٣خطٚ ٣ؼظزش أٗٔٞرؿخ

ُِلٞحس حُ٘خؿغ؛ كٜٞ ٣خخهذ حُ٘خط رٌَ حُذالثَ حُؼو٤ِش ٝحُزشٛخ٤ٗش ٝحُـذ٤ُش 

 ٝحُخطخر٤ش، ٝرُي ٢ٌُ ٣ِز٢ ًَ كخؿخص حُ٘خط حُؼو٤ِش ٝٓٞحٛزْٜ ٝهذسحطْٜ.

                                                           

ٝٓخ رؼذٛخ 8ٕحٗظش: حُٜٔ٘خؽ ا٠ُ أفٍٞ حُذ٣ٖ.د/ ػؼٔخٕ حُقخُق حُؼ٠ِ حُق٣ٞ٘غ ؿ (ٔ)

 ّ.99ٗٔٛـٗٔٗٔع٘شٔه

( سحؿغ: حُظ٘ز٤ٚ ٝحُشد ػ٠ِ أَٛ حألٛٞحء ٝحُزذع.ألر٠ حُلغ٤ٖ دمحم رٖ أكٔذ رٖ ػزذ (ٕ

ٌٓظزش ٓذ٢ُُٞ رخُوخٛشس  ٖحُشكٖٔ حُِٔط٢.طلو٤ن/ دمحم ص٣ْٜ٘ ػضد.ؿ

 ّ.99ٖٔٛـٖٔٗٔع٘شٔه

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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ٛزٙ ٗٔخرؽ ططز٤و٤ش ٖٓ حُلٞحس ك٢ حُلٌش حإلعال٢ٓ، ٢ٛٝ فٞس فخدهش 

٘خؿغ، كوذ كخٍٝ حُٔظلخٝسٕٝ ك٤ٔخ عزن إٔ ٣خخهزٞح ُِظطز٤ن حُؼ٢ِٔ ُِلٞحس حُ

 حُ٘خط أٝ خقْٜٞٓ رٌَ حُذالثَ حُؼو٤ِش ٝحُزشٛخ٤ٗش ٝحُـذ٤ُش ٝحُخطخر٤ش.
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 انًبحث انشابغ

 انحٕاس فً انؼظش انحذٌث

 حًٍٓذ:

رشصص ػ٠ِ حُغخكش حُؼوخك٤ش ك٢ حُؼقش حُلذ٣غ ؿِٔش ٓقطِلخص 

ٓٞمٞع ٝحكذ، ٖٝٓ ٛزٙ حُٔقطِلخص كٞحس ٓظوخسرش ٝٓظذحخِش طؾ٤ش ا٠ُ 

حُؼوخكخص، ٝكٞحس حُلنخسحص، ٝكٞحس حألد٣خٕ، ٝكٞحس حإلعالّ ٝحُـشد، 

٣ٌٖٝٔ طِخ٤ـ ٛزٙ حُٔقطِلخص رؤٕ حُٔوقٞد رٜخ ٛٞ حالطقخٍ ر٤ٖ 

حُلنخسحص ٝطزخدٍ حُخزشحص ٝحُٔؼخسف ك٤ٔخ ر٤ٜ٘خ، ٝحُٞفٍٞ ا٠ُ ف٤ـش 

، ال ع٤ٔخ رؼذ ٓخ أفزق حُؼخُْ ًِٚ ٓوزُٞش ٖٓ حُلٞحس ر٤ٖ حُؼوخكخص حُٔظزخ٣٘ش

 أؽزٚ رخُوش٣ش حُقـ٤شس رؼذ طوذّ ٝعخثَ حالطقخالص ك٢ حُؼقش حُلذ٣غ.

أٝ ٓخ ٣وخرِٚ ٖٓ ٓقطِلخص  "حُلٞحس حُلنخس١"ٝٗشٟ إٔ ٓقطِق 

هذ٣ْ هذّ ٝؿٞد حُؾؼٞد رحص حُلنخسحص حُٔظـخٝسس، رل٤غ ًخٗض دحثٔخ 

ٖٓ عِٞى، ٝٓؤًَ،  طظزخدٍ حُٔؼخسف ٝحُخزشحص ٝحُغِغ ٝأٗٔخه حُل٤خس

ِٝٓزظ، ٝطوخ٤ُذ حُٔـظٔغ ...ٝؿ٤ش رُي
(ٔ)
. 

ُٝٞال طـخ٣ش حُؾؼٞد ٝحخظالف حُلنخسحص ٓخ ًخٕ ُؾ٢ء ٖٓ رُي إٔ 

٣لذع، ٖٝٓ أؿَ رُي خِو٘خ هللا عزلخٗٚ ؽؼٞرخ ٝهزخثَ ُ٘ظؼخسف، ُٝٞ ؽخء هللا 

طؼخ٠ُ ُـؼِ٘خ أٓش ٝحكذس، ٌُٖٝ كٌٔظٚ طؼخ٠ُ حهظنض إٔ ٣ـؼِ٘خ ٓخظِل٤ٖ، ٝإٔ 

 ظَ ًزُي سرٔخ ٖٓ أؿَ حُظؼخسف ٝطزخدٍ حُخزشحص ٝحُلٞحس.ٗ

ٝك٤ٖ ًخٗض حُؼالهخص طنطشد ر٤ٖ ٛزٙ حُؾؼٞد حُٔخظِلش ٣ٝلذع 

حُخالف، ًخٕ ٣لذع أ٣نخ رؼذٛخ حالطقخٍ ٝحُظؼخسف ٝحُلٞحس؛ كظظلون 

 حألٛذحف ٗلغٜخ رخُٞعخثَ حُٔظ٘خهنش.   

                                                           

ٖٓ ( ٗوقذ رخُلٞحس حُلنخس١: هز٤ؼش حُؼالهش ر٤ٖ حُلنخسس حإلعال٤ٓش ٝؿ٤شٛخ  (ٔ

حُلنخسحص حألخشٟ رقلش ػخٓش ٝحُلنخسس حُـشر٤ش حُلذ٣ؼش رخخفش عٞحء ًخٕ كٞحسحً 

ٝفشحػخً.حٗظش: كٞحس حُلنخسحص ٝهز٤ؼش حُقشحع ر٤ٖ حُلن ٝحُزخهَ. ٓٞع٠ ارشح٤ْٛ 

 ّ.ٖٕٓٓٛـٖٕٗٔع٘ش  ٔ، دحس حإلػالّ. ػٔخٕ هٕٓٔحإلرشح٤ْٛ.ؿ
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حألدر٤خص أٓخ ك٢ حُؼقش حُلذ٣غ كوذ حهظشٕ ظٜٞس ٓقطِق حُلٞحس ك٢ 

حُغ٤خع٤ش ٝحُؼوخك٤ش رظ٘خ٢ٓ كذس حألصٓش ر٤ٖ حُٞال٣خص حُٔظلذس حألٓش٤ٌ٣ش 

ٝحالطلخد حُغٞك٤ظ٢، ٝهذ ػشف آٗزحى رخُلشد حُزخسدس، كٌخٕ حُـشد ٣٘خد١ 

رنشٝسس حُلٞحس ر٤ٖ حألد٣خٕ ػْ ر٤ٖ حُؼوخكخص ٝحُلنخسحص، ر٤٘ٔخ ًخٕ حُؾشم 

٢ِٔ ر٤ٖ حألْٓ ٝحُؾؼٞد، رضػخٓش حالطلخد حُغٞك٤ظ٢ ٣ذػٞ ا٠ُ حُظؼخ٣ؼ حُغ

ٌَُٝ ٓزشسحطٚ ٝؿخ٣خطٚ
(ٔ)
 . 

ٝهذ ططٞس ٛزح حُٔلّٜٞ ُِلٞحس ك٢ هز٤ؼظٚ ٝأٛذحكٚ ػوذ عوٞه حالطلخد 

حُغٞك٤ظ٢ ٝحٗظٜخء حُلشد حُزخسدس، ٝطقخػذ كذس حُقشحع ر٤ٖ حُؾشم 

حإلعال٢ٓ ٝحُـشد حألٝسر٢ حألٓش٢ٌ٣، ٗظ٤ـش طقخدّ حإلسحدط٤ٖ، ٝحخظالف 

حُذػٞس ا٠ُ حُلٞحس ر٤ٖ حإلعالّ ٝحُـشد، طخسس ػ٠ِ حُٔقخُق؛ كؤػٔش رُي 

حُٔؾٌِش حُطخثل٤ش "، أٝ "حُلٞحس حإلعال٢ٓ حُٔغ٤ل٢ "حُٔغظٟٞ حُذ٢٘٣

حُلٞحس حُلنخس١ ر٤ٖ حإلعالّ  "، ٝطخسس ػ٠ِ حُٔغظٟٞ حُلنخس١ "ٝحُـِٞ

 ، ٝعِ٘و٢ رخُنٞء ػ٠ِ ٛزٙ حُٔٞمٞػخص ًٔخ ٢ِ٣: "ٝحُـشد

أٔال: انًشكهت انطائفٍت ٔانغهٕ
(2)

: 

ك٤ٖ حُ٘ظش ك٢ ػالهش حُٔؾٌِش حُطخثل٤ش رٔؾٌِش حُـِٞ ٣ظزذٟ ُِ٘خظش إٔ 

ٝؿٞد حُطٞحثق حُٔخظِلش ك٢ حُٔـظٔغ حُٞحكذ عٞحء أًخٗض هٞحثق ػشه٤ش أّ 

هٞحثق د٤٘٣ش هذ طٌٕٞ عززخ ٖٓ أعزخد ػذّ حالعظوشحس ٝحُقذحٓخص ٝٗلٞٛخ، 

غخط رخالٗظٔخء ار إٔ ٛزح حالخظالف ٣ئدٟ ا٠ُ اػخسس أصٓش ح٣ُٜٞش رٔؼ٠٘ حإلك

ٝحُظ٤ٔض ػٖ ح٥خش٣ٖ، ٝحُٞالء ُطخثلش ٓؼ٤٘ش، ٝػ٘ذٓخ طظؼذد ٛزٙ حالٗظٔخءحص 

                                                           

ٝٓخ  3ٓٔـذ١ رخعِّٞ ؿ( حٗظش : ر٘خص حألكٌخس ك٢ أدد حُٔ٘خهؾش ٝحُلٞحس. د/ٓ (ٔ

 رؼذٛخ.

حُـِٞ ٓؼ٘خٙ: حالسطلخع ك٢ حُؾ٢ء ٝطـخٝص حُلذ ك٤ٚ، ٣ٝؼ٢٘ أ٣نخ حُٔزخُـش ك٢ طنخ٤ْ  (ٕ)

رؼل حُـٞحٗذ ك٢ حُذ٣ٖ ػ٠ِ كغخد أخشٟ طقٞسح، أٝ ٓٔخسعش أٝ ٛٔخ ٓؼخ، ٖٝٓ ٛزح 

 حُظؼش٣ق ٣ٌٖٔ حُوٍٞ إٔ حُؼِش حُـخٓؼش ػ٘ذ ًَ ؿخٍ أٝ ٓلّشه،٢ٛ عٞء حُلْٜ ػٖ هللا

طؼخ٠ُ  ٝسعُٞٚ، ٝعٞء حُلْٜ ٛزح ٣ٌٖٔ اسؿخػٚ ا٠ُ أف٤ِٖ ًز٤ش٣ٖ؛ ك٘وٍٞ أٗٚ روذس 

حٓظالى حٌُٔ٘ش حُؼ٤ِٔش ٝحُؾل٘ش حإل٣ٔخ٤ٗش طٌٕٞ دسؿش طلخػَ ٝطؼخَٓ حُؾخـ ٓغ حُ٘ـ. 

 .ٖٔٔ/٘ٔ، ُغخٕ حُـشد الرٖ ٓ٘ظٞس ؽ9ٙٔ/ٕسحؿغ: ؿٜٔشس حُِـش الرٖ دس٣ذ ؽ
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ٝطظ٘خهل سرٔخ طقَ ك٢ ظَ ػذّ ٝمغ مٞحرو ُِؼالهخص ا٠ُ حُقذحّ 

 ٝحُٔـخرٜش.

٣ٝؾٜذ حُؼخُْ ك٢ رِذحٕ ًؼ٤شس ٓؼَ ٛزٙ حُظخٛشس ٖٓ أؽٜشٛخ: ُز٘خٕ، 

هن٤ش حُطٞحثق ك٢ اكذحع  ٝٗلٞٛخ، ٣ٌٖٝٔ إٔ ٗز٤ٖ أػش.ٝٓقش، ٝحُغٞدحٕ..

حُـِٞ ٖٓ خالٍ رؼل حُـٞحٗذ ٗزًش ٜٓ٘خ ٓخ رًشٙ حألعظخر/ ػزذ حُشكٖٔ 

ح٣ُِٞلن: ك٢ إٔ حُلٞحسحص كٍٞ ٓٞمٞع حُـِٞ طلشد ُٜزٙ حُون٤ش ك٤ضحً 

ػ٠ِ  –ًز٤شحً ٖٓ حُزلغ كل٢ ٗذٝحص: ) حُٔظطشكٕٞ ٗذٝحص ٝدٝحثش كٞحس( 

حُٔٞمٞع ٝػالهظٚ رخُـِٞ ك٤غ أهخٍ حُٔ٘ظذٕٝ حٌُالّ كٍٞ ٛزح  -عز٤َ حُٔؼخٍ

حعظؤػش ٛزح حُٔٞمٞع ر٘ق٤ذ ًز٤ش ٖٓ حُ٘ذٝحص
(ٔ)
. 

ٝٗشٟ إٔ طؤػ٤ش هن٤ش حُطخثل٤ش ك٢ اكذحع حُـِٞ ٣ٌٖٔ إٔ ٣لَٔ طزؼخطٚ 

 حُٔـظٔغ ًِٚ ارح ُْ ط٘نزو حُؼالهش ٓغ ؿ٤ش حُٔغ٤ِٖٔ رخُنٞحرو حُؾشػ٤ش. 

 جم يل ىل مل خل ُّٱٱٝهذ ٠ٜٗ حُوشإٓ حٌُش٣ْ ػٖ حُـِٞ، هخٍ طؼخ٠ُ:
 .3ٔٔحُ٘غخء:  َّ خنحن جن يم ىم  مم خم حم

َّٞ ك٢ ( حُٔغ٤ِٖٔ ػٖ حُـِٞ كوخٍ: )٠ٜٗٝ ًزُي سعٍٞ هللا ) ا٣َّخًْ ٝحُـِ

 ِٖ ٣ ُّٞ ك٢ حُذِّ ُْ حُـِ خ أَََِٛي ٖٓ ًخٕ هزٌَِ ٣ٖ، كبَّٗٔ ( حُذِّ
(ٕ)

، ٝٝهغ حُـِٞ رشؿْ رُي، 

ح حرٖ ٝٝهغ ٖٓ حُ٘قخسٟ ار هخُٞح ػ٠ِ هللا ؿ٤ش حُلن، ؿِٞ ك٢ حُٔغ٤ق.. كوخُٞ

 هللا، ٝهخُٞح ػخُغ ػالػش.

ٝٝهغ ٖٓ ح٤ُٜٞد ار هخُض ًزُي ػ٠ِ هللا ؿ٤ش حُلن ؿِٞح ك٢ ػض٣ش كوخُٞح 

 حرٖ هللا...ٌٝٛزح.

ٓخ ُٔغٚ ٖٓ ظٞحٛش ع٤ًِٞش ك٤ٜخ طؾذد ظٜشص ك٢  ملسو هيلع هللا ىلصٝهذ ػخُؾ حُ٘ز٢ 

ػٜذٙ، ٝكزس أفلخرٚ ٖٓ حُـِٞ أؽذ طلز٣ش ٝأسؽذْٛ ا٠ُ اطزخع حُغ٘ش، ٖٝٓ 

ٍو ا٠ُ ر٤ُُِٞص ٣غ أٗظ سم٢ هللا ػ٘ٚ هخٍ: )رُي ٓخ ؿخء ك٢ كذ ْٛ َؿخَء ػاََلػَشُ َس

حؽِ حُ٘ز٢ِّ  َٝ َٕ ػٖ ِػزَخدَسِ حُ٘ز٢ِّ ملسو هيلع هللا ىلصأْص َٛخ،  ملسو هيلع هللا ىلص، ٣َْغؤَُُٞ ْْ طَوَخُُّٞ ُٜ ًَؤَّٗ خ أُْخزُِشٝح  َّٔ ، كََِ

                                                           

ُلخمش.د/ ػزذ حُشكٖٔ رٖ ٓؼال ح٣ُِٞلن ٓؾٌِش حُـِٞ ك٢ حُذ٣ٖ ك٢ حُؼقش ح (ٔ)

ّ، ٝ ٣ٌٖٔ ٓشحؿؼش ؿٞحٗذ أػش هن٤ش ٕٓٗٔع٘ش ٕ، ٓئعغش حُشعخُش هٕٓٙ/ٕؿـ

 ٝٓخ رؼذٛخ.ٕٔٙحُطٞحثق ك٢ اكذحع حُـِٞ ٖٓ خالٍ حُٔشؿغ حُغخرن ؿ

 .3ٖٕٗ، ٝفل٤ق حرٖ ٓخؿش رشهْ 3ٖ٘ٓ( حُلذ٣غ ٣ٞؿذ ك٢: فل٤ق حُ٘غخث٢ رشهْ(ٕ
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َٖ حُ٘ز٢ِّ  ِٓ  ُٖ َٖ َْٗل شَ ملسو هيلع هللا ىلص كَوخُٞح: ٝأ٣َْ ِٚ ٝٓخ طَؤَخَّ زِ ْٗ ٖ رَ ِٓ  َّ ٍَ ؟ هْذ ُؿِلَش ُٚ ٓخ طَوَذَّ ، هخ

َش ٝاَل أُْكِطُش،  ْٛ ُّ حُذَّ ٍَ آَخُش: أَٗخ أُفٞ ََ أرَذًح، ٝهخ خ أَٗخ كب٢ِّٗ أَُف٢ِِّ ح٤َُِّْ َّٓ : أ ْْ ُٛ أَكذُ

 ِ ٍُ َّللاَّ خَء َسعٞ ـَ ُؽ أرَذًح، كَ َّٝ ٍُ حَُِّ٘غخَء كال أطََض ٍَ آَخُش: أَٗخ أْػظَِض ْ،  ()ٝهخ ِٜ ا٤ُ

ًَزَح ًَزَح ٝ  ْْ ُ َٖ هُِظ ُْ حَُِّز٣ ْٗظُ : أ ٍَ ٢ِّ٘ كَوخ ٌِ َُ ،ُٚ ْْ ًُ ِ ٝأَطْوَخ ْْ ّلِِلَّ ًُ ِ ا٢ِّٗ أَلَْخَؾخ ، أٓخ َّٝللاَّ

ٖ َسِؿَذ ػٖ ُعَّ٘ظ٢ ك٤َِظ  َٔ ُؽ حَُِّ٘غخَء، ك َّٝ ُّ ٝأُْكِطُش، ٝأَُف٢ِِّ ٝأَْسهُذُ، ٝأَطََض أُفٞ

٢ِّ٘ ِٓ)
(ٔ)
. 

خُٔلخٝسس ، كحُٔالٓق حُشث٤غش ك٢ حُٔؼخُـش ٖٓ ٣ٌٖٝٔ إٔ ٣ٌٕٞ حُلٞحس

ع ٝأَٛ حالٗلشحف رؾٌَ ػخّ، عز٤َ ٖٓ عزَ ًؾق عزَ ألَٛ حُـِٞ ٝحالرظذح

 ٝأهٞحُْٜ، ٝك٤ٚ كخثذطخٕ:حُـالس، ٝٝهخ٣ش ُِ٘خط ٖٓ آسحثْٜ 

 .ًؾق ؽزٜخص حُٔ٘لشك٤ٖ، حُظ٢ أٝهؼظْٜ ك٢ حالٗلشحف :حأل٠ُٝ

اظٜخس ػٞحس حُٔ٘لشك٤ٖ ُِ٘خط، كظ٠ ال ٣قـٞح ا٤ُٜخ أعٔخػْٜ،  :حُؼخ٤ٗش

 .ك٤ؾخسًْٞٛ حالٗلشحف

ؽٞحٛذ ػ٠ِ ٛزٙ حُٔ٘خظشحص ٝٗظخثـٜخ، ٖٝٓ أظٜش ٝك٢ ك٤خس حُغِق 

، ُِخٞحسؽ رٖ أر٢ هخُذ سم٢ هللا ػ٘ٚ  ٓ٘خظشس ػ٢ِ :حألٓؼِش ػ٠ِ رُي

ُِخٞحسؽ سم٢ هللا ػ٘ٚٓ٘خظشس ػزذ هللا رٖ ػزخط ٝأ٣نخ 
(ٕ)
. 

 ٣ٝزًش د/ػ٢ِ ؿش٣ؾش إٔ كشم حُـِٞ حٗوغٔض ا٠ُ ػالع: 

 ـ ؿِٞ ك٢ حُٔٞحهقٖ   ـ ؿِٞ ك٢ حالػظوخد    ٕـ ؿِٞ ك٢ حُلٌش         ٔ

                                                           

 ـ رخد حٌُ٘خف.ٖٙٓ٘ك٢ فل٤لٚ، ٝسهْ حُلذ٣غ ( حُلذ٣غ: أخشؿٚ حُزخخس١ (ٔ

( ٗزًش ٖٓ ٗٔخرؽ ؿِْٞٛ ٓخ ٣ظنق ٖٓ ٓ٘خهؾظْٜ الرٖ ػزخط سم٢ هللا ػ٘ٚ ار عؤُْٜ (ٕ

ـ ٕـ كٌْ حُشؿخٍ ٝهللا ٣وٍٞ إ حُلٌْ اال هلل . ٔٓخ ط٘ؤٕٞ ػ٢ِّ، هخُٞح ٗ٘وْ ػ٤ِي ػالػخ: 

ٝإ ًخٗٞح ًخكش٣ٖ كوذ كَ  هخطَ ُْٝ ٣غذ ُْٝ ٣ـْ٘، كبٕ ًخٗٞح ٓئ٤ٖ٘ٓ ُْ ٣لَ هظخُْٜ،

ـ ٗل٠ ٗلغٚ ٖٓ آشس حُٔئ٤ٖ٘ٓ، كبٕ ُْ ٣ٌٖ أ٤ٓش حُٔئ٤ٖ٘ٓ، كٜٞ أ٤ٓش ٖهظخُْٜ ٝعز٤ْٜ. 

حٌُخكش٣ٖ. ُِٔض٣ذ سحؿغ: ٛذح٣ش حُل٤خسٟ ك٢ أؿٞرش ح٤ُٜٞد ٝحُ٘قخسٟ. ؽٔظ حُذ٣ٖ رٖ ه٤ْ 

ٝحٗظش:  . حُذحس حُؼخ٤ُٔش ُِ٘ؾش ٝحُظٞص٣غ،3ٓٔحُـٞص٣ش، طلو٤ن د/ أكٔذ كـخص١ حُغوخ ؿ

. دحس حُٞكخم ُِطزخػش ٝحُ٘ؾش 3ٖٕحالطـخٛخص حُلٌش٣ش حُٔؼخفشس.د/ ػ٢ِ ؿش٣ؾش ؿ

 3ّٕٓٓٛـ8ٕٗٔع٘ش ٗرخُٔ٘قٞسس.ه
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ُٝوذ ٣ٌٕٞ أخلٜخ ٛٞ حألخ٤شس؛ ألٕ ؿِٞ حُٔٞحهق هذ ٣ٌٕٞ ٗخرؼخ ٖٓ ؿِٞ 

حُلٌش، ٝؿِٞ ك٢ حالػظوخد أك٤خٗخً، ٌُ٘ٚ ًؼ٤شحً هذ ٣٘ؾؤ ػٖ ػٞحَٓ أخشٟ ال 

طظقَ رلٌش أٝ ػو٤ذس، أٝ رؼزخسس أخشٟ هذ ط٤ِٔٚ ظشٝف ٣ٞؿذ ك٤ٜخ حإلٗغخٕ 

شؽ حُل٤ِْ ػٖ كِٔٚ... طظغْ رخُوٜش ٝحُنـو حُؾذ٣ذ حُز١ ٣خ
(ٔ)
. 

إ حُٔطِغ ػ٠ِ ٓؾٌِش حُـِٞ ك٢ حُذ٣ٖ ك٢ حُؼقش حُلذ٣غ ٝٓخ ٗؼْ، 

أُق ك٤ٜخ ٖٓ ًظذ، ٣ـذ حُلخؿش ٓخعش ا٠ُ إٔ ٣ٌٕٞ ُِؼِٔخء دٝسْٛ ك٢ 

  :س، ٜٓ٘خأٓٞؼذس حُلٞحس، ٝطز٤٤ٖ حُونخ٣خ ر٤خٗخً ؽخك٤خً، ٝرُي ُ

ؿغ ا٠ُ ؿَٜ إ ًؼ٤شحً ٖٓ ٓظخٛش حُـِٞ ك٢ حُؼقش حُلذ٣غ طش ــٔ

حُٞحهؼ٤ٖ ك٢ حُـِٞ ٓٔخ ٣ٞؿذ ًؾق رُي حُـَٜ، ٝ حُلٞحس أكذ حإلؿشحءحص 

 .حُٔلووش ُزُي

ٕ ك٢ حُـِٞ طلظخؽ ا٠ُ ر٤خٕ؛ ٞإ حُؾزٜخص حُظ٢ ٣طشكٜخ حُٞحهؼــ ٕ

ٌُؾق ٛزٙ حُؾزٜخص ػٖ حُـالس أٗلغْٜ، ُٝظلو٤ن كقخٗش ُِ٘خط ٖٓ حُظؤػش 

 .رظِي حُؾزٜخص

ً ؽذ٣ذحً كــ ٖ ٢ حُذسحعخص ٝحٌُظخرخص حُٔظؼِوش رٜزٙ إ ٛ٘خى خِطخ

حُٔؾٌِش، كوذ ػٔذ حُ٘خط ا٠ُ حُخِو ر٤ٖ حالُظضحّ رخُذ٣ٖ، ٝحُـِٞ ك٤ٚ، كؤدخِض 

هنخ٣خ ًؼ٤شس ك٢ حُـِٞ ٢ٛٝ ٤ُغض ٓ٘ٚ، أٝ ٢ٛ ٓٔخ ٝهغ ك٤ٚ حُخالف هذ٣ٔخً 

ٝكذ٣ؼخً، ٝك٤ٖ ٣وغ حُلٞحس طظْ ٓؼخُـش ٛزح حألٓش ٝٝمغ حُون٤ش ك٢ ٗقخرٜخ، 

رٔؼخرش حُٔؼخُـش حُؾخِٓش ُونخ٣خ حُـِٞ؛ ار ٣ظز٤ٖ حُوذس حُلو٤و٢  ك٤ٌٕٞ حُلٞحس

ٖٓ حُـِٞ، ًٔخ طٌ٘ؾق حُؾزٚ، ٣ٝظز٤ٖ حُخِو حُٞحهغ ك٢ ٓلّٜٞ حُـِٞ، ٝك٢ 

طقٞس ٓظخٛشٙ ٝأؽٌخُٚ، ٝأعزخرٚ، ٝعزَ ػالؿٚ
(ٕ)
. 

كٖٔ ٛ٘خ ًخٕ ُضحٓخ ػ٠ِ حُـ٤ٔغ ٝرخخفش حُٔخظق٤ٖ ْٜٓ٘ حُو٤خّ رذػٞس 

ُظْٜ رخُظ٢ ٢ٛ أكغٖ، ٝطؼش٣لْٜ رخإلعالّ ٖٓ خالٍ ؿ٤ش حُٔغ٤ِٖٔ، ٝٓـخد

ٝعخثَ حإلػالّ حُٔخظِلش، كظ٠ طخٔذ ٗخس ٛزٙ حُلظٖ ٝحُظ٢ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ُٜخ 

 أػظْ حُظؤػ٤ش ك٢ ٓـظٔؼخط٘خ حإلعال٤ٓش.

                                                           

 .ٕٓٙ( حالطـخٛخص حُلٌش٣ش حُٔؼخفشس. ؿ(ٔ

( حُخطخد حُذ٢٘٣ ٝٓؼخُـظٚ ُونخ٣خ حُظطشف ٝحُـِٞ. د/ ػزذ حُشكٖٔ رٖ ٓؼال ح٣ُِٞلن . (ٕ

 ّ.ٕ٘ٔٓ/ٓٔ/ٕٔٗوال ٖٓ ؽزٌش حألًُٞش رظخس٣خ 
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 ثاٍَا: انحٕاس بٍٍ األدٌاٌ: 

هخّ حُلٞحس ر٤ٖ حألد٣خٕ رٔؼ٘خٙ حُؾشػ٢ حُٔطِٞد ػ٘ذ حألٗز٤خء حٌُشحّ ك٢ 

ْ حٌُؼ٤شس ٓغ أهٞحْٜٓ رطشم ٓخظِلش ٝأعخ٤ُذ ٓظؼذدس، ٝحُٔغِٕٔٞ ْٛ كٞحسحطٜ

أهٟٞ حُ٘خط كـش ٝر٤خٗخً؛ ألٕ د٣ْٜ٘ د٣ٖ سرخ٢ٗ ٓٞحكن ُؼوَ حإلٗغخٕ ٝٗلغٚ 

ٝٗلٖ ح٥ٕ ك٢ أٓظ حُلخؿش ُزُي، ٣ٝشٟ د/ دمحم خ٤ِلش كغٖ: أٗٚ هذ ُـؤ 

 ٓئسخٞ حألد٣خٕ حُٔغِٕٔٞ ا٠ُ حُلٞحس ًٞع٤ِش ُـٔغ حُٔخدس حُؼ٤ِٔش

حُقل٤لش، ًٝٞع٤ِش طلغ٤ش٣ش ُٔخ ُذ٣ْٜ ٖٓ ٓؼِٞٓخص ؿٔؼٞٛخ ٖٓ حُٔقخدس 

حُٔخظِلش ُٜزٙ حألد٣خٕ، ٝرـخٗذ ٛزٙ حُلٞحثذ حُٜٔ٘ـ٤ش ُِلٞحس كبٕ حُوشإٓ 

ً ُِظوش٣ذ ر٤ٖ حألد٣خٕ ػ٠ِ أعخط ٖٓ حالكظشحّ  حٌُش٣ْ هذ ؿؼِٚ أعخعخ

ٝحُظؼخهق حُٔظزخدٍ ٓغ أفلخد حُذ٣خٗخص حألخشٟ
(ٔ)

ٓؼَ هُٞٚ  ٣ظٔؼَ ك٢ ، ًٔخ

 يي ُّٱ ٝهُٞٚ طؼخ٠ُ:   ،ٕ٘ٔحُ٘لَ:  َّ حتجت هب مب خب ُّٱٱ:طؼخ٠ُ
، ٝؿ٤ش رُي ٖٓ ٗٙآٍ ػٔشحٕ:  َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

 ح٣٥خص.

 "حُلٞحس ر٤ٖ حألد٣خٕ  "ٌُٖٝ ٣زًش د/ ػزذ حُشك٤ْ حُغ٢ِٔ: إٔ ؽؼخس 

أفزق ٓؼوال رٌؼ٤ش ٖٓ حُٔؼخ٢ٗ ٝحألكٌخس حُزخهِش حُظ٢ طوذف ك٢ رٖٛ ًَ ٖٓ 

قق إٔ ٗ٘ل٢ حُٔؼ٠٘ حُقل٤ق ك٢ حُلٞحس رغزذ حعظؼٔخٍ ٣غٔغ رٚ، ٝال ٣

حُزؼل ُٚ ك٢ حُٔؼ٠٘ حُزخهَ، ٌُٖٝ حُٜٔ٘ؾ حُو٣ْٞ ٛٞ سد حُٔؼ٠٘ حُزخهَ 

ٝارشحص حُٔؼ٠٘ حُقل٤ق؛ خخفش ارح ػِٔ٘خ أٗٚ ٣ظؼِن رؤٓش مشٝس١ ك٢ د٣ٖ 

حإلعالّ ٝٛٞ حُذػٞس ا٠ُ هللا طؼخ٠ُ
(ٕ)
. 

٘ٚ حٌُؼ٤شٕٝ ك٢ حُلٞحس ٛٞ ٝحُلو٤وش إٔ حُٔؼ٠٘ حُزخهَ ٝحُز١ ٣ظخٞف ٓ

حُخٞف ٖٓ حُظوش٣ذ ر٤ٖ حألد٣خٕ
(ٖ)

، كوذ ٣ٌٕٞ حُـخ٣ش حُزخه٘ش ٖٓ ٝسحء حُلٞحس 

                                                           

.ه ٕٙ( حٗظش: طخس٣خ حألد٣خٕ. دسحعش ٝفل٤ش ٓوخسٗش. د/ دمحم كغٖ خ٤ِلش. ؿ(ٔ

 ّ.99ٙٔٛـٙٔٗٔع٘ش

 .8( حُلٞحس ر٤ٖ حألد٣خٕ )كو٤وظٚ ٝأٗٞحػٚ( د/ ػزذ حُشك٤ْ فٔخ٣َ حُغ٢ِٔ ؿ(ٕ

( ُلع حُظوش٣ذ أٝ حُظوخسد ٓؤخٞر ٖٓ حُوشد، ٝٛٞ أٓش ٗغز٢ ٣ظلخٝص ك٢ كو٤وظٚ (ٖ

ح حُٔلّٜٞ أٝعغ ٗٞع ٖٓ أٗٞحع حُلٞحس ر٤ٖ حألد٣خٕ، ُٝؼِٚ أؽٜش ٓلّٜٞ، ٝططز٤وخطٚ، ٝٛز

، ٝسحؿغ: ٓوذٓش ا٠ُ حُلٞحس ٕٙٝحُز١ طؼوذ ُٚ حُٔئطٔشحص. حٗظش: حُٔشؿغ حُغخرن ؿ
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ر٤ٖ حألد٣خٕ ٛٞ حُظوش٣ذ، ٝحٌُؼ٤ش سكل ٛزٙ حُذػٞس ) حُظوش٣ذ ر٤ٖ حألد٣خٕ(؛ 

 ٝرُي ألٕ ٖٓ ٝسحثٜخ أكذ أٓش٣ٖ:

٘قخسٟ ٖٓ أٝال: حكظشحّ حألد٣خٕ حُزخهِش، أٝ حكظشحّ ٓخ ػ٤ِٚ ح٤ُٜٞد ٝحُ

 ًظذ ٓلشكش ٝػذّ حُطؼٖ ك٤ٜخ.

ػخ٤ٗخ: حالػظشحف رقلظٜخ ٝرؤٜٗخ هش٣ن ا٠ُ هللا طؼخ٠ُ ًخإلعالّ، ٝٓؼ٠٘ 

ٛزح إٔ ًال ٖٓ ح٤ُٜٞد ٝحُ٘قخسٟ ٝحُٔغ٤ِٖٔ ال كشم ر٤ٜ٘ٔخ، ار ًَ ْٜٓ٘ ػ٠ِ 

 د٣ٖ فل٤ق. 

ٝػ٠ِ ٛزح حُٔؼ٠٘ حُخز٤غ هخّ ػذد ٖٓ ػِٔخء حألصٛش رٔؼخسمش كٌشس 

د٣خٕ ٓؼخسمش ؽذ٣ذس ٝسكنض حٌُؼ٤ش ٖٓ حُلٞحسحص حُلٞحس ر٤ٖ حأل

ٝحُٔئطٔشحص
(ٔ)
. 

أ٣نخ هشس حُٔـِظ حألٝسر٢ ُإلكظخء ٝحُزلٞع: سكل ػزخسس حُظوش٣ذ 

ر٤ٖ حألد٣خٕ، ٝحأل٠ُٝ حعظخذحّ ًِٔش أخشٟ ٓؼَ حُلٞحس ٝحالؽظشحى ٝحُظؼخٕٝ، 

خ ٝرخقٞؿ رُي ٗزٚ حُٔـِظ اال أٗٚ ارح ًخٕ حُٔوقٞد رٚ ارحرش حُلٞحسم ر٤ٜ٘ٔ

ٖٓ أؿَ حُِوخء ك٢ ٓ٘طوش ٝعط٠ ؿٔؼخ ر٤ٖ حُظٞك٤ذ ٝحُظؼ٤ِغ...، كزُي ٓٔخ 

 حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح ُّٱٱ٣ؤرخٙ حُذ٣ٖ حُخخطْ، هخٍ طؼخ٠ُ
  مق حق مف خف حف جف مغ جغ معجع مظ حط مض خض  حض جض مص خص
 .9ٗحُٔخثذس:  َّ مل خل حل جل مك لك خكحك جك

ٝهشس أ٣نخ حُٔـِظ إٔ حُلٞحس ر٤ٖ سعخُش حإلعالّ ٝحُشعخالص 

 هب مب خب ُّٱ ػ٠ِ ٗلٞ هُٞٚ طؼخ٠ُ: ٕٞ حألٓش ك٤ٚ ٓوزٞالحُغٔخ٣ٝش ٣ٌ
( ك٢ حُلٞحس ٓغ ًٝزح طؤع٤خ رغ٘ش سعٍٞ هللا ) ،ٕ٘ٔحُ٘لَ:  َّ حتجت

ٗقخسٟ ٗـشحٕ ٝؿ٤شْٛ
(ٕ)
. 

                                                                                                                                   

 ٔ، دحس حُ٘لخثظ ر٤شٝص ُز٘خٕ ه 9ٕحإلعال٢ٓ حُٔغ٤ل٢.دمحم حُغٔخى ؿ

 ّ.998ٔٛـ8ٔٗٔع٘ش

 ّ. ٖٓ ٓٞهغ اعالّ إٔٝ ال٣ٖ.ٕٔٓٓ/ٓٔ/3ٔؿش٣ذس حُز٤خٕ حإلٓخسحط٤ش رظخس٣خ(ٔ) 

 ّ. 8ٕٓٓ/ٙ/3ٕرظخس٣خ  ٗ( ٖٓ ٓٞهغ حُٔـِظ حألٝسٝر٢ ُإلكظخء ٝحُزلٞع.حُز٤خٕ سهْ(ٕ
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كبرح ًخٕ حُلٞحس ٛٞ حُذػٞس ا٠ُ هللا طؼخ٠ُ كٜزح ٛٞ حُٔؼ٠٘ حُقل٤ق، 

٠ حإلعالّ ٝحُٞحؿذ إٔ ٗز٤ٖ ُْٜ أفٍٞ حإلعالّ ك٢ ٝكذس حإل٤ُٛٞش ٝحُذػٞس اُ

ػٖ هش٣ن حُٔـخدُش رخُلغ٠٘ دٕٝ اًشحٙ أٝ اؿزخس أٝ ٤َٗ ٖٓ ٓؾخػش 

 حُٔخخُق، ٖٝٓ أْٛ حألٛذحف حُظ٢ ٣غؼ٠ حُلٞحس حُلنخس١ ُظلو٤وٜخ:

ــ طؼض٣ض حُو٤ْ ٝحُٔزخدة حإلٗغخ٤ٗش حُظ٢ ٢ٛ حُوخعْ حُٔؾظشى ر٤ٖ ؿ٤ٔغ ٔ

وخسد ر٤ٖ حُلٞحسحص ٝحُؼوخكخص، كخُلٞحس حُلنخس١ ٣غْٜ رذسؿش ًز٤شس ك٢ حُظ

 ٰذ يي ُّٱٱٹ ٹحُٔظزخدٍ،  حُؾؼٞد ٝحألْٓ، ٝك٢ اصحُش عٞء حُظلخْٛ
 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر
 نث  مث زث رث يت ىت نتمت زت رت يب ىب  نب مب زب رب
   .ٗٙآٍ ػٔشحٕ:  َّ ىث

ً ُظؼض٣ض ػو٤ذس حُظٞك٤ذ ك٢ ٓوخرَ حُؾشى ٝك٢  كٜزح حُ٘ذحء ٣ؾٌَ أعخعخ

ػ٤ِٜخ حُلنخسحصطؼض٣ض حُو٤ْ حإل٣ـخر٤ش ٝحإلٗغخ٤ٗش حُظ٢ طوّٞ 
(ٔ)
. 

ٝال رذ ٖٓ حُظش٤ًض ػ٠ِ أ٤ٔٛش دخٍٞ حُو٤ْ حُذ٤٘٣ش ا٠ُ ػخُْ حٌُٔظؾلخص 

حُؼ٤ِٔش، كٌٔخ إٔ حُذ٣ٖ ٣ؾـغ ػ٠ِ طؼخه٢ حُؼِْ، ٣ٌٕٝٞ رُي دٕٝ حالكظٌخّ 

ا٠ُ حُو٤ْ ٝحألخالم ٖٓ ؽؤٗٚ إٔ ٣لٍٞ ٓ٘ـضحص حُلنخسس حُٔخد٣ش ا٠ُ آُش 

حس كٍٞ حُو٤ْ حُذ٤٘٣ش حُشٝك٤ش ُِظذ٤ٓش ٝحُخشحد، كال رذ ٖٓ ادحسس حُلٞ

 ٝحألخاله٤ش ك٢ حألد٣خٕ.

ً أكٌخسحً ٓـِٞهش ٕ ــ طقل٤ق ٓؼِٞٓش خخهجش، كزؼل حُزخكؼ٤ٖ ٣ظذحٍٝ أك٤خٗخ

ػٖ كنخسط٘خ حإلعال٤ٓش، عٞحء ك٢ ٝمؼٜخ حالؿظٔخػ٢ أٝ خِل٤ظٜٔخ حُلٌش٣ش 

حُٔئعغش ُالٛظٔخٓخص حالؿظٔخػ٤ش، ٝطقل٤ق ٛزٙ حألخطخء ٣لشك ػ٤ِ٘خ طز٢٘ 

 خئ حئ جئ يي ُّٱ ٹ ٹ حس ًٔغِي أعخع٢ ك٢ حُظقل٤ق،حُلٞ
 حج مث هت  مت خت حتجت هب مب خب حبجب هئ  مئ
، ٝح٣٥ش حٌُش٣ٔش طلذد ٕ٘ٔحُ٘لَ:  َّ حس جس مخ جخ مح جح مج

 أٓش٣ٖ:

                                                           

، دحس حُٔالى. 3ٕ/ٔ( ك٢ آكخم حُلٞحس حإلعال٢ٓ حُٔغ٤ل٢. دمحم كغ٤ٖ كنَ هللا.ؽ(ٔ

 ّ. 998ٔٛـ8ٔٗٔع٘ش ٕر٤شٝص ه
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أُٜٝٔخ: ٛذف حُلٞحس ٛٞ حُذػٞس ا٠ُ عز٤َ هللا أ١ حُطش٣ن حُٔئد١ ا٠ُ 

 اهخٓش حُٜٔ٘ؾ حُشرخ٢ٗ ػ٠ِ حألسك.

ٕ رخُلٌٔش ٓٔخ ٣٘زـ٢ إٔ ٣ٌٕٞ ٝػخ٤ٜٗٔخ: أعِٞد حُلٞحس ٣٘زـ٢ إٔ ٣ٌٞ

حُلٞحس حُلنخس١ ٛخدكخ ٝٓٞمٞػ٤خ ٣غؼ٠ ا٠ُ طلو٤ن ؿخ٣ش ؽش٣لش ٣ِظو٢ 

ػ٤ِٜخ حُٔظلخٝسٕٝ
(ٔ)
. 

ــ طلو٤ن حُظٞحفَ: ٝٛٞ ٖٓ أْٛ حألٛذحف حُظ٢ ٣غؼ٠ حُلٞحس ٖ

حُلنخس١ ا٠ُ طلو٤وٜخ، كوذ ػخؽض حُزؾش٣ش ٝٓخ صحُض ٣ٝالص حُلشٝد 

ع٤ش ٝحالهظقخد٣ش ٝحالؿظٔخػ٤ش؛ ُزُي كبٕ ٝٓنخػلخطٜخ ػ٠ِ حُٔغظ٣ٞخص حُغ٤خ

حُزؾش٣ش ك٢ كخؿش ِٓلش ا٠ُ حُلٞحس حُلنخس١ ُظلو٤ن حُظٌخطق ر٤ٖ حُؾؼٞد 

ٝطـ٘ذ ٣ٝالص حُلشٝد، كبرح طلون حُلٞحس حُلنخس١ كبٕ حُؼٔخس ٝحُ٘ظخثؾ 

 حُط٤زش ع٤زٝم هؼٜٔخ أر٘خء حُلنخسحص حُٔخظِلش.

نخس١ ا٠ُ طلو٤وٜخ: دػٞس ــ ٝأخ٤شحً ٖٓ حألٛذحف حُظ٢ ٣غؼ٠ حُلٞحس حُلٗ

حإلٗغخ٤ٗش ا٠ُ ه٤ْ حُلن حُؼ٤ِخ، كخُٔغِْ ٣ِِٔي حُٜٔ٘ؾ حُشرخ٢ٗ حُز١ طوّٞ ػ٤ِٚ 

حُل٤خس حُلخمِش، ٝٛٞ أ٣نخ ٓٔخ ٣ظٜش عٔخكش حإلعالّ ٝطوزِٚ ُِشأ١ حألخش ك٢ 

مٞء طِي حُو٤ْ، كخإلعالّ  سؿْ ًٞٗٚ د٣ٖ هللا طؼخ٠ُ ٝهذ هخٓض ػ٠ِ فلظٚ 

ح٤ٖٛ ٝحُٔؼـضحص حُخخسهخص، ٝخنؼض ُٚ حُؼوٍٞ ٝعالٓظٚ ٖٓ حُؼٞؽ حُزش

حُغ٤ِٔش ٝحألكٌخس حُٔظـشدس ػزش هشٕٝ ٓظظخ٤ُش، كٜٞ ال ٣ش٣ذ إٔ ٣لشك ٗلغٚ 

٣ذػٞ ا٠ُ حُلٞحس ٝحالخظ٤خس ػ٠ِ أعخط  رخُوٞس ٝحإلًشحٙ، رَ
حالهظ٘خع
(ٕ)
 جي ٰه مهجه هن  من خن حن جنمم خم حم جم ُّٱٹ ٹ ، 
 هث مثهت مت هب مب هئ مئ  هي مي خي حي
 ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ ِّ ُّٱٹ ٹ ٝ ،ٕٙ٘حُزوشس:  َّ  مش هس مس
، ٝٛزح ال ٣ؼ٢٘ رؤ١ كخٍ كش٣ش حٌُلش  9ٕحٌُٜق:  َّ نبمب زب  رب يئ

 ٝحإلُلخد.

                                                           

هَ. ٓٞع٠ ارشح٤ْٛ ( كٞحس حُلنخسحص ٝهز٤ؼش حُقشحع ر٤ٖ حُلن ٝحُزخ(ٔ

 ّ.ٕٗٓٓ، حُ٘خؽش/دحس حإلػالّ حألسدٕ ع٘شٕ٘ٔحإلرشح٤ْٛ.ؿ

 ٝٓخ رؼذٛخ رظقشف.ٕ٘ٔ( حُٔشؿغ حُغخرن.ؿ(ٕ



 

 ٕٗٗ 

العدد العاشر  ية للبنات بالزقازيق               مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعرب  

 م0202

 
 ٝأخظْ حُلذ٣غ ػٖ حُلٞحس ك٢ حُؼقش حُلذ٣غ رٔخ هخُٚ حُظ٣ٞـش١: 

رؤٕ حُلٞحس حُلنخس١ ٛٞ حُ٘ٔو حألسه٠ ٖٓ حُلٞحسحص حُظ٢ طـش١ ر٤ٖ "

ٝال رق٤ـش ٓؼ٤٘ش، ٝال حُلجخص حُٔؼولش ٖٓ حُزؾش، ٝٛٞ ال ٣شطزو رؾٌَ ٓلذد 

رٌٔخٕ أٝ صٓخٕ، كال رذ إٔ ٣ٌٕٞ ُِؼخُْ حإلعال٢ٓ ٓؾخسًش كخػِش ك٢ أٗٔخه 

حُلٞحس حُلنخس١ ٖٓ ٓٞهغ حُظ٤ٔض حُلنخس١ ُٜزٙ حألٓش رحص حُشعخُش 

"حإلعال٤ٓش حُغخ٤ٓش 
(ٔ)
. 

ارحً ٖٓ حُنشٝس١ إٔ ٣ٌٕٞ ُِلنخسس حإلعال٤ٓش ٓؾخسًش كخػِش ٝٓئػشس 

 .ك٢ ؿ٤ٔغ أٗٔخه حُلٞحس

 ثانثاً: اإلسالو ٔانغشب ٔضشٔسة انحٕاس:

إ حُلذ٣غ ػٖ حإلعالّ ٝػالهظٚ رخُـشد ٣ٌغذ أ٤ٔٛش خخفش ك٢ 

حُٞهض حُشحٖٛ حُز١ ٣غؼ٠ ك٤ٚ حُؼخُْ رلؼَ ػٞحَٓ حؿظٔخػ٤ش ٝع٤خع٤ش 

ٝحهظقخد٣ش ا٠ُ حُظٞكذ ٝحُظٌخَٓ ر٤ٖ أسؿخثٚ رغزذ حُظوذّ حُؼ٢ِٔ 

ثِش ك٢ ٓـخٍ طٌُ٘ٞٞؿ٤خ ٝحُظٌُ٘ٞٞؿ٢، ًٝزُي ٗظ٤ـش ُلذٝع هلشحص ٛخ

حالطقخالص، ؿؼِض حُؼخُْ أؽزٚ ٓخ ٣ٌٕٞ روش٣ش فـ٤شس، ٝأفزق ٣طِن ػ٤ِٜخ 

حُوش٣ش ح٤ٌُٗٞش، ُٝزُي أفزلض كخؿش عٌخٕ طِي حُوش٣ش ا٠ُ حُظلخْٛ أؽذ، ٝا٠ُ 

حُلٞحس كٍٞ حُونخ٣خ حُخالك٤ش أًؼش ٖٓ أ١ ٝهض ٓن٠؛ كظ٠ ط٘ؼْ حُزؾش٣ش 

ُغالّ ٝحالٗغـخّ حُ٘لغ٢ ٝحالؿظٔخػ٢ رؼ٤ذحً ك٢ طِي حُوش٣ش ح٤ٌُٗٞش حُقـ٤شس رخ

ػٖ حُلشٝد ٝحُخالكخص ٝحُقشحػخص حُذ٤٘٣ش ٝحُؼشه٤ش ٝحُغ٤خع٤ش 

ٝحالؿظٔخػ٤ش حُظ٢ طظٞطش رٜخ حُزؾش٣ش ك٢ ٓٞحهٖ ٓظلشهش ٖٓ حُؼخُْ
(ٕ)
 . 

( ك٢ كذ٣غ ُٚ ٛزح حُظق٣ٞش حُشٓض١ حُز١ ٝهذ حعظخذّ حُ٘ز٢ )

ّ ٢ٌُ ٗئًذ ٖٓ خالُٚ ػ٠ِ مشٝسس ٗغظؼ٤شٙ ٛ٘خ ُِٔٞهق حُشحٖٛ ُؼخُْ ح٤ُٞ

٣شٟ إٔ حُوغْ حُٔظ٤ٔض ٖٓ  ملسو هيلع هللا ىلصحُظنخٖٓ حُؼخ٢ُٔ ر٤ٖ حُ٘خط، ٝهذ ًخٕ حُ٘ز٢ 

ٓـظٔغ حُغل٤٘ش ارح ُْ ٣ٜظْ رقٞسس ًخك٤ش رخُوغْ ح٥خش حُٔـشد ٖٓ 

                                                           

( حُلٞحس ٝحُظلخػَ حُلنخس١ ٖٓ ٓ٘ظٞس اعال٢ٓ.ػزذ حُؼض٣ض رٖ ػؼٔخٕ حُظ٣ٞـش١. (ٔ

 ّ.998ٔٛـ9ٔٗٔ، ٓـِش حإلعشحء كِغط٤ٖ ع٘ش8ٙؿ

حُقشحع ٝمشٝسس حُلٞحس. د/ أكٔذ ػشكخص  ( حٗظش: حإلعالّ ٝحُـشد. اؽٌخ٤ُش(ٕ

 ّ.ٕٓٔٓ، ٌٓظزش ٓذر٢ُٞ رخُوخٛشس ع٘ش9ٓٔحُوخم٢.ؿ
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حالٓظ٤خصحص، كبٕ ٛزح حُوغْ حألخ٤ش عٞف ٣ظغزذ روقذ أٝ رـ٤ش هقذ ك٢ 

غاػطخد حُغل٤٘ش ٝرخُظخ٢ُ ك٢ ؿشم حُـ٤ٔ
(ٔ)
. 

ٝٗلٖ ٗطِن ح٤ُّٞ ػ٠ِ حُقشحع حُشحٖٛ ك٢ حُؼخُْ ٓقطِق فشحع 

حُؾٔخٍ ٝحُـ٘ٞد، ٝحُٞحهغ إٔ حُؼخُْ ٣لظخؽ أًؼش ٖٓ أ١ ٝهض ٓن٠ ا٠ُ ٓؼَ 

كخُؼخُْ ك٢ كخؿش ا٠ُ ‘ ٛزح حُظنخٖٓ حُؾخَٓ إلهخٓش ٗظخّ سحعخ ُغالّ ػخ٢ُٔ

٤ش رُي ٗظخّ ع٤خع٢ ٣غؼ٠ ُٔشحػخس كوٞم ًَ حُ٘خط رٖٔ ك٤ْٜ حُلوشحء، ٝرـ

ُٖ ٣غظط٤غ كَ ًَ حُٔؾٌالص حُظ٢ طلخفشٙ
(ٕ)
. 

ٝٗـذ إٔ حُؼخُْ حإلعال٢ٓ ؽذ٣ذ حالٛظٔخّ رٌَ حُٔلخٝالص حُشح٤ٓش 

العظوشحس حُـ٤ٔغ، ٌُٖٝ ٛزح حالعظوشحس ُٖ ٣لذع ك٢ ٜٗخ٣ش حألٓش اال ٖٓ 

خالٍ ؿٜٞد ٓؾظشًش ٌَُ حُؾؼٞد ك٢ حُلٞحس ٝك٢ حُظؼخٕٝ ك٤ٔخ ر٤ٜ٘خ؛ ٝرُي 

 ُؾؼٞد حُٔ٘لشدس طوّٞ رخُنشٝسس ا٠ُ طلط٤ْ ٛزح حُظؼخٕٝ.ألٕ ع٤طشس رؼل ح

ك٘ـذ ٓؼال إٔ حُـشد حُشأعٔخ٢ُ رضػخٓش حإلدحسس حألٓش٤ٌ٣ش ٣غؼ٠ ًٔخ 

ٗشٟ ٝٗطخُغ ٤ٓٞ٣خ ٖٓ خالٍ ٝعخثَ حإلػالّ حُٔخظِلش ا٠ُ طلط٤ْ حإلعالّ 

 ٝحُٔغ٤ِٖٔ رؾظ٠ حُٞعخثَ.

ٜخ ٓغ كخٌَُ ؽخٛذ ػ٠ِ ٓخ ٣لؼِٚ حُـشد ٝخخفش أٓش٣ٌخ ك٢ طؼخِٓ

ك٢ صسع حُلظ٘ش ر٤ٖ حُٔغ٤ِٖٔ ٝؿ٤ش  سحُٔغ٤ِٖٔ، ًٝزح ٓلخٝالطْٜ حُٔغظٔش

حُٔغ٤ِٖٔ خخفش حُٔغ٤ل٤٤ٖ، ٝٛزح ٓٔخ ٣ؼ٤ش حُ٘لٞط رخُؼذحٝس ػ٘ذ حُٔغ٤ِٖٔ 

ٝػ٘ذ حُ٘قخسٟ ٓٔخ ٣ٜذد رؼذّ حالعظوشحس ٝػذّ ٝؿٞد أٓخٕ
(ٖ)
. 

                                                           

 .ٕٖٔ/٘( كظق حُزخس١ رؾشف فل٤ق حُزخخس١ ؽ(ٔ

د/ ٓقطل٠ ٓخٛش، .طشؿٔش 9ٖ( حإلعالّ ٝهنخ٣خ حُلٞحس.د/ ٓلٔٞد كٔذ١ صهضٝم ؿ(ٕ

 ّ.ٕٕٓٓٛـٖٕٗٔحُٔـِظ حألػ٠ِ ُِؾجٕٞ حإلعال٤ٓش رخُوخٛشس ع٘ش 

٤ُظ رزؼ٤ذ حُؼ٘قش٣ش حُٔٞؿٞدس ك٢ حُؼخُْ حُـشر٢ ك٤غ ٗشحٛخ ك٢ ؿ٤ش ٓل٤و حُؼخُْ ( ٝ(ٖ

حإلعال٢ٓ، ٝطؼذ حُؼ٘قش٣ش أكذ أعزخد حُلظ٘ش، ٝأرشص أعزخد حُلشٝد ٝحُظلشهش، ٢ٛٝ ٖٓ 

أؽذ حألٓشحك كظٌخ رخُٔـظٔؼخص ُْٝ ٣خَ ػقش ٜٓ٘خ، ٤ُٝغض  حُٔؾٌِش حُلخدػش كخ٤ُخ 

ٌخٕ ٝحُـشد حُؼ٘قش١ ك٢ حُظلش٣ن ر٤ٖ حُزؾش، ٝطق٤٘لْٜ رؤٓش٣ٌخ رزؼ٤ذس ػٖ عِٞى حألٓش٣

كغذ أُٞحْٜٗ ٝأؿ٘خعْٜ ٝأد٣خْٜٗ، ٝعِزْٜ ػ٠ِ أعخعٜخ كوٞهْٜ حإلٗغخ٤ٗش، ٝٓلخسرش ًَ 

ٖٓ ٣خخُلْٜ ك٢ حُؼو٤ذس ٝحُذ٣ٖ، ٝهذ دٍ ػ٠ِ رُي رطش٣ن ػ٢ِٔ ٝكؼ٢ِ سكغ سث٤غْٜ 
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ٝحُـشر٤ٕٞ ػٔٞٓخ ٣٘ظشٕٝ ا٠ُ حُؾؼٞد حألخشٟ ٝخخفش حُؾؼٞد 

٤ٓش رٔ٘ظخس حُظلذ١ ٝحُـِزش ٝحُظلٞم حُز٢٘ٛ ٝحُؼ٢ِٔ، ٝٛزٙ حُظش٤ًزش حإلعال

حُ٘لغ٤ش ٝحُظخس٣خ٤ش ٝحُذ٤٘٣ش سحؿؼش ا٠ُ طِو٤ْٜ طِي حُؼوخكش  حُخخهجش ػ٠ِ أ٣ذ١ 

حُٔغظؾشه٤ٖ حُلخهذ٣ٖ حُز٣ٖ ؽٞٛٞح فٞسس حإلعالّ ٝحُٔغ٤ِٖٔ، كْٜ رزُي 

ٝالدْٛ ٣غظقـشٕٝ طِي حُؾؼٞد،  ٝحٌُؼ٤ش ٖٓ حألٓش٤٤ٌ٣ٖ ٣ؼِٕٔٞ أ

 حٌُشح٤ٛش مذ حُٔغ٤ِٖٔ. 

ٝٝكن ٛزح ٤ُظ ٖٓ حٌُٖٔٔ إٔ ٗو٤ْ كٞحسحً كنخس٣خ ٓغ حُـشد اال ارح 

أػشك حُـشد ػٖ ٛزٙ حألٛذحف ٝطِي ح٤ُ٥خص ك٢ كٞحسٙ ٓؼ٘خ، ٝك٢ ٛزح 

حالطـخٙ ٣شٟ د/ ٓلٔٞد كٔذ١ صهضٝم إٔ اهخٓش كٞحس ٛخدف ر٤ٖ حإلعالّ 

حُغ٤جش ُإلعالّ، ٝاعخءس  ٝحُـشد ٓشٕٛٞ رؤٕ ٣ظٞهق حُـشد ػٖ ٓؼخِٓظٚ

 حُظٖ رٚ ٝرؤفلخرٚ.

ٝال س٣ذ إٔ حإلعالّ هذ أع٢ء كٜٔٚ ك٢ حُـشد، كال ؿشّ ًخٗض حُـٜٞد 

حُؼ٤ِٔش حُٔززُٝش ُزلغ حإلعالّ ٓٞمٞػ٤خً خخ٤ُخ ــ روذس حإلٌٓخٕ ــ ٖٓ حألكٌخّ 

 حُغخروش ٜٓٔش ٝٓطِٞرش.

ال ــ ٣ٝن٤ق د/ صهضٝم هخثال: ٣ٝ٘زـ٢ إٔ ٣ٌٕٞ حُزلغ حإلعال٢ٓ ٓظق

رقلش خخفش ــ رخُلخمش، أ١ ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ ٓظلظلخ ٝهخدسحً ػ٠ِ حُظـِذ 

ػ٠ِ حُٔؾٌالص حُوخثٔش ٝحُو٤خّ رخُٜٔخّ حًُُٔٞٞش ا٤ُٚ رطش٣وش حرظٌخس٣ٚ ك٢ 

اهخس حُشٝف حإلعال٢ٓ، ٝارح ًخٕ ٛزح حُزشٗخٓؾ حُٞك٤ذ حٌُٖٔٔ ُِزلغ 

 ال٢ٓ.حإلعال٢ٓ حُز١ ٣غؼ٠ ا٠ُ اكذحع طوذّ أف٤َ ك٢ حُٔـظٔغ حإلع

                                                                                                                                   

ٛٞ ٓخ ٣٘خهل أكؼخُٚ ُإلٗـ٤َ ًذ٤َُ ٖٓ رُي ) حإلٗـ٤َ( إٔ ٛزح ٛٞ حُز١ ؿٔؼْٜ، ٝ

ٝطقشكخطٚ ػ٠ِ حألسك ٝحُٞحهغ ك٢ أٓش٣ٌخ، ك٤غ ٓلخسرش حإلعالّ رقلش خخفش ك٢ 

 ؿ٤ٔغ أٗلخء حألسك ٝاعخءس حُظٖ رخُٔغ٤ِٖٔ ؿ٤ٔؼخ.

كٜزح ٣ز٤ٖ ٣ٝٞمق ػ٘قش٣ظْٜ ٓغ ٖٓ ٣ذ٣ٖ رذ٣ْٜ٘ الخظالف أُٞحْٜٗ كٔخرح ٗظْٞٛ أٝ ٗظٞهغ 

لٞحس حُـخد ٓؼْٜ ٤ُظٞهق حُـشد ٖٓ ٓؼخِٓظٚ ٖٓ طؼخِْٜٓ ٓغ حُٔغ٤ِٖٔ؟! كال رذ ارٕ ٖٓ حُ

حُغ٤جش ُِٔغ٤ِٖٔ ٝاعخءس حُظٖ رْٜ، ٝطلو٤ن حُؼذحُش ٝحُٔغخٝحس ر٤ٖ حُزؾش، ٝٛزح ٛٞ د٣ٖ 

 حإلعالّ حُز١ ال ٣لشم ر٤ٖ ػشر٢ ٝال أػـ٢ٔ اال رخُظوٟٞ.
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٣ٝظقَ رزُي ٓخ ٣ٌٖٔ إٔ ٣طِذ رلن ٖٓ ػِٔخء حإلعال٤ٓخص حُـشر٤٤ٖ 

حُز٣ٖ ال ٣ؼظ٘وٕٞ حإلعالّ ٣ٝذسعٞٗٚ ٖٓ حُخخسؽ، ٣ٝظٔؼَ ٛزح حُطِذ ك٢ 

ٓلخُٝش ػشك حإلعالّ ًٔخ ٣ظٔؼَ ك٢ ٓقخدسٙ حألف٤ِش ٝك٢ أكنَ حألكٜخّ 

حُوشإٓ  حإلعال٤ٓش، ٝػ٠ِ عز٤َ حُٔؼخٍ: كبٗٚ ٖٓ حُخطؤ حُؼ٢ِٔ إٔ ٣وخٍ: إ

حٌُش٣ْ ٣ؼذ هزوخً ُِؼو٤ذس حإلعال٢ٓ ٝك٤خ ٖٓ ػ٘ذ هللا طؼخ٠ُ أٗضُٚ ػ٠ِ ٗز٤ٚ دمحم 

( ًٕٔخ أٗٚ ٖٓ حُخطؤ حُؼ٢ِٔ إٔ ٣وخٍ: إ هللا ٛٞ اُٚ حُٔلٔذ٤٣ٖ، ٝأ ، )

٣ٞفق حإلعالّ رؤٗٚ حُٔزٛذ حُٔلٔذ١ أٝ رؤٗٚ د٣ٖ ػذٝح٢ٗ
(ٔ)
  . 

هش ر٤ٖ حألكٌخس ارٕ كؤعخط حُلٞحس ر٤ٖ حإلعالّ ٝحُـشد ٛٞ حُظلش

ٝحُٔٞحهق، ٝر٤ٖ حُظؼخٕٝ ٝطزخدٍ حُؼالهخص حُؼوخك٤ش، ًٝزُي ال رذ ك٢ حُٔـخٍ 

حُذ٢٘٣ ٖٓ حُظ٤٤ٔض ر٤ٖ حُؼوخثذ ٝحُٔؼخٓالص، ار ٣غغ حُٔشء إٔ ٣لخكع ػ٠ِ 

آسحثٚ، ٝٓٞحهلٚ حُٞه٤٘ش ٝػو٤ذطٚ حُذ٤٘٣ش، ٝك٢ حُٞهض ٗلغٚ ٣و٤ْ ٓغ ٖٓ ٣خخُلٚ 

 ً ٖٓ حُؼالهخص حُغ٤خع٤ش ٝحالؿظٔخػ٤ش  ٛزٙ ح٥سحء ٝحُٔؼظوذحص أُٞحٗخ

٤ن حُخ٤ش ُِ٘خط ٝحالهظقخد٣ش ٝحُؼوخك٤ش، ٌُٖ ؽش٣طش إٔ طخِـ حُ٘ٞح٣خ ك٢ طلو

 ؿ٤ٔؼخ دٕٝ ط٤٤ٔض.

ٝحُوشإٓ حٌُش٣ْ ٗلغٚ ٣ذػٞ ا٠ُ حُظٞحفَ ٓغ ح٥خش ٣ٝلغ ػ٤ِٚ، هخٍ 

 هب مب خب حبجب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ُّٱٱطؼخ٠ُ
حُ٘لَ:  َّ حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حتجت

ٕٔ٘ . 

ًٔخ أًذ حإلعالّ ػ٠ِ كش٣ش حُؼو٤ذس ٝكش٣ش حإلٗغخٕ ك٢ ٓٔخسعش ؽؼخثش  

د٣٘ٚ حُٔخخُق ُإلعالّ رلش٣ٚ، كخإلعالّ كشّ حإلًشحٙ ك٢ حُذ٣ٖ ٝؽذد ػ٤ِٚ ك٢ 

 حي جي ٰه مهجه هن  من خن حن جنمم خم حم جم ُّٱطؼخ٠ُ:  هُٞٚ
 َّ هس مس هث مثهت مت هب مب هئ مئ  هي مي خي

شإٓ حٌُش٣ْ ، ٝرٔؼَ ٛزح حُوٍٞ حُٞحمق ٝحُقش٣ق ؿؼَ حُوٕٙ٘حُزوشس: 

 حالخظالف ك٢ حُذ٣ٖ هخػذس ٛخٓش ٖٓ هٞحػذ حُلٞحس ٝحُظغخٓق ك٢ حإلعالّ.

                                                           

، ٝهخسٕ: حُقالص 3ٖ( حٗظش: حإلعالّ ٝهنخ٣خ حُلٞحس.د/ ٓلٔٞد كٔذ١ صهضٝم ؿ (ٔ

 ٝٓخ رؼذٛخ. ٤ٕٖٖ حُؼخُْ حإلعال٢ٓ ٝحُـشد ؿحُؼوخك٤ش ر
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ٝرُي ٛٞ حُٔٞهق حُقل٤ق ٖٓ حُلٞحس ٓغ ح٥خش ٝاهخٓش حُؼالهخص ٓؼٚ 

ؽش٣طش أال ٣ٌٕٞ ٖٓ أكذٛٔخ حػظذحء أٝ ظِْ، ٝأال ٣ٌٕٞ ٖٓ حُطشف حُؼخ٢ٗ 

٠ حُظٞحفَ طلش٣و ك٢ ػو٤ذطٚ أٝ ط٘خصٍ ػٖ كوٚ؛ ٝرُي ٢ٌُ ٣غظو٤ْ ٓؼ٘

 ٝحُلٞحس ٝحُؼالهخص حُٔؾظشًش.

 طشق انحٕاس:

سؿْ فؼٞرش رُي ٓغ حُـشد كبٗٚ ال رذ٣َ ٝال ؿ٠٘ ػٖ حُلٞحس ٓؼٚ، خخفش 

ٝإٔ ٛ٘خى ٗوخه مٞء طذػٞ ا٠ُ حُظلخإٍ، أؽخس ا٤ُٜخ حُوشإٓ حٌُش٣ْ روُٞٚ 

  مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب  خبحب جب هئ ُّٱٱطؼخ٠ُ:
 حص مس  خس حس جس مخ ٱ جخ مح جح
 مغ ٱ جغ مع جع مظ حطمض خض  حض جض مص خص
ٖٓ  آٍ ػٔشحٕ َّ  لك خك حك جك مقحق مف خف حف  جف

ٔٔ٘:ٖٔٔ .  

ً ًؼ٤شس ٓخظِلش ُِلٞحس، ٌُٖٝ ًَ ٓلخُٝش ُِلٞحس ال  ارٕ كٜ٘خى هشهخ

٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌظذ ُٜخ حُ٘ـخف اال ارح طٞحكشص ح٤ُ٘ش حُقخدهش ٝحإلسحدس حُٔخِقش، 

ٝٗلٖ ؿ٤ٔؼخ ٓغجُٕٞٞ ػٖ حُؼخُْ حُز١ ٗؼ٤ؼ ك٤ٚ رقلش ػخٓش ٝٓغجُٕٞٞ ػٖ 

 ػٔخُ٘خ رقلش خخفش.أ

ٝحُٔغج٤ُٞش حإلٗغخ٤ٗش حُظ٢ ٗؾظشى ك٤ٜخ ؿ٤ٔؼخ ال طظؼِن كوو رؤكشحد 

ٓـظٔؼ٘خ حُخخؿ كوو، ٝاٗٔخ طظؼِن أ٣نخ رؤكشحد حُٔـظٔؼخص حألخشٟ حُظ٢ 

ٗشطزو ٓؼٜخ رؼالهخص أٝ فالص، ٝٛزح أٓش ٣ذػٞ ا٠ُ حكظشحّ ًَ حُلنخسحص 

حإلٗغخ٤ٗش، ٝطلخٍٝ  حُظ٢ طذػٞ ا٠ُ حكظشحّ ًشحٓش حُ٘خط حُٔؾخس٤ًٖ ك٢

ً ا٣ـخر٤خ، ًٝزح حكظشحّ ًشحٓش حإلٗغخٕ ٝحكظشحّ  ً ع٤ِٔخ حُظؼخ٣ؼ ٓؼٜخ طؼخ٣ؾخ

حُلنخسحص حألخشٟ حُظ٢ ٣٘ظ٢ٔ ا٤ُٜخ ٣ؾٌَ هش٣وخ أخش ُِلٞحس
(ٔ)
  . 

٣ٝئًذ حإلعالّ إٔ حُظؼخ٣ؼ حإل٣ـخر٢ ر٤ٖ حُلنخسحص ٝحُؾؼٞد 

ؽشهخ ٓزذث٤خ ُو٤خّ ٝحألد٣خٕ، ًٝزُي حُظ٘خكظ ك٤ٔخ ر٤ٜ٘خ ك٢ حُخ٤شحص ٣ؼذ 

                                                           

 . ٙٗ( حإلعالّ ٝهنخ٣خ حُلٞحس.د/ ٓلٔٞد كٔذ١ صهضٝم ؿ(ٔ
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ٓـظٔغ ػخدٍ طقخٕ ك٤ٚ كوٞهٚ ٝطلظشّ ًشحٓظٚ، ًٔخ إٔ ع٤طشس كنخسس 

ٓ٘لشدس ٝطغِطٜخ ػ٠ِ ٓوذسحص حُؼخُْ ٣ئد١ ا٠ُ حٗؼذحّ حُغالّ ٝحألٖٓ 
(ٔ)
  . 

ٗؼْ إ حُلٞحس ٛٞ حُغز٤َ حُٞك٤ذ ُظذػ٤ْ حُغالّ حُؼخ٢ُٔ، ُٝزُي ٣وٍٞ د/ 

ػ٘ذٓخ ٣ظؤَٓ  "حُلٞحس: أٗٚ  ٓلٔٞد كٔذ١ صهضٝم ك٢ ًظخرٚ حإلعالّ ٝهنخ٣خ

حُٔشء ٝحهغ حُؼخُْ ٣ـذ إٔ هن٤ش حُغالّ طؾـَ حُؼخُْ ًِٚ رذسؿخص ٓظلخٝطش..، 

طخّ ُذٟ حُـ٤ٔغ طوش٣زخً ػ٠ِ إٔ حُغالّ أٓش ؿذ٣ش رززٍ ًَ ؿٜذ  حطلخمٝٛ٘خى 

ُظلو٤وٚ، رَ ٣ؼذ أٓشحً مشٝس٣خً ُؼخُٔ٘خ حُز١ ٗؼ٤ؼ ك٤ٚ، ٌُٖٝ حألٓش حُٔئعق 

حُـخُذ طغ٤ش ك٢ حطـخٙ ٓنخد ُِغالّ، كخُؼذٝحٕ ٝحُظِْ  إٔ أكؼخٍ حُ٘خط ك٢

ٝحالمطٜخد ٝحُظط٤ٜش حُؼشه٢ ٝحإلرخدس حُـٔخػ٤ش ٖٓ حألٓٞس حُظ٢ أفزلض 

ٓؤُٞكش ٝطلذع طلض عٔغ ٝرقش حُؼخُْ ٝال ٣لؼَ حُٔظؾذهٕٞ رؾؼخسحص 

حُغالّ ؽ٤جخ ُٞمغ كذ ُظِي حالٗظٜخًخص حُقخسخش ُلوٞم حإلٗغخٕ، ٝٛ٘خ ٣ز٤ٖ 

حٗلقخٓخ ر٤ٖ حُوٍٞ ٝحُلؼَ....، ٝحُغالّ حُلو٤و٢ ٣وظن٢ رزٍ  ُ٘خ إٔ ٛ٘خى

حُـٜذ إلصحُش ٛزح حالٗلقخّ، ٝحُشرو حُٞػ٤ن ر٤ٖ حُوٍٞ ٝحُلؼَ، ٝٛ٘خ ٣ظنق 

دٝس حُؼو٤ذس حإلعال٤ٓش ك٢ حُظقٞس حإلعال٢ٓ، كـ٤خد حُؼو٤ذس ٣ئد١ ا٠ُ ٛزح 

 . "حُظ٘خهل حُٞحمق

                                                           

( ُٞ ٗظشٗخ ا٠ُ حُلٞحس حإلعال٢ٓ حُٔغ٤ل٢، أٝ حُلٞحس حإلعال٢ٓ حُـشر٢ ُٞؿذٗخ إٔ (ٔ

ٛ٘خى دػٞحص ًؼ٤شس ٖٓ حُـخٗذ ح٥خش طذػٞ ا٠ُ مشٝسس حُلٞحس أل٤ٔٛظٚ حُزخُـش ر٤ٖ 

حُٔغ٤ل٤٤ٖ، ٝرُي ًخُٔزخدسس حُقخدسس ػٖ ح٤ٌُ٘غش حٌُخػ٤ٌ٤ُٞش ٝٓـِظ حٌُ٘خثظ حُٔغ٤ِٖٔ ٝ

أٗٚ رؼذ كذٝع خالكخص ػ٠ِ ٓش حُؼقٞس حُٔخم٤ش ر٤ٖ   "ّ: 9ٙٗٔحُؼخ٢ُٔ ك٢ آد / 

حُٔغ٤ل٤٤ٖ ٝحُٔغ٤ِٖٔ كبٕ حُٔـٔغ حُٔوذط ٤ٜ٣ذ رخُـ٤ٔغ طشى حُٔخم٢ ؿخٗزخً، ٣ٝلؼْٜ 

ؾظشى ٖٓ أؿَ حُظوذّ ٝحُؼذحُش حالؿظٔخػ٤ش ٝحُو٤ْ ػ٠ِ رزٍ حُٔض٣ذ ٖٓ حُظلخْٛ ٝحُؼَٔ حُٔ

حٗظش: حإلعالّ ٝحُٔغ٤ل٤ش.ُٞدك٤ؾ ٛخؿٔخٕ. ٓوخُش ٓ٘ؾٞسس ك٢ ٓـِش حالؿظٜخد  "حألخاله٤ش...

ّ 93ّٖٔ ، ػْ رؼذ رُي فذس ػٖ حُٔـٔٞػش حألٝسر٤ش ع٘ش99ٙٔع٘ش  ٖٓ، حُؼذدٕٖؿ

حُظغؼ٤٘خص دػض  طقش٣ق رشًٝغَ حُز١ دػخ ك٤ٚ حُذٍٝ حُؼشر٤ش ُِلٞحس، ٝك٢ ٓ٘ظقق

رؼل حُذٍٝ حألٝسر٤ش ُؼوذ ٓئطٔشحص سع٤ٔش، ٝأخشٟ أ٤ِٛش ٓٞعؼش رٜذف طؼض٣ض كٞحس 

ع٤خع٢ ٝحهظقخد١ ٝػوخك٢ ٝاٗغخ٢ٗ ر٤ٖ أٝسرخ ٖٓ ؿٜش ٝر٤ٖ حُؼشد ٝحُٔغ٤ِٖٔ ٖٓ ؿٜش 

أخشٟ، ٝؽَٔ ٛزح حُلٞحس هنخ٣خ حُلٞحس ر٤ٖ حألد٣خٕ ٝٓغخثَ حُٜـشس ٝأٗظٔش حُظشر٤ش 

...ُِٔض٣ذ سحؿغ: حُلٞحس حإلعال٢ٓ حُٔغ٤ل٢. حُلشؿ ٝحُظلذ٣خص. حألٝسر٤ش ٝحُؼشر٤ش

 ّ.  993ٔٝٓخ رؼذٛخ، حُ٘خؽش/ حُٔـٔغ حُؼوخك٢ ع٘ش  ٣ٕٓٞعق حُلغٖ ؿ
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ا٠ُ حُظطخرن ر٤ٖ حُوٍٞ ارح ٝؿٞد حُؼو٤ذس حإلعال٤ٓش ٖٓ ؽؤٗٚ إٔ ٣ئد١ 

ٝحُؼَٔ، ٝحُوشإٓ حٌُش٣ْ ٣ٔوض حالٗلقخٍ ٝحُظ٘خهل ر٤ٖ حُوٍٞ ٝحُؼَٔ، 

٣ٝلزس حُٔئ٤ٖ٘ٓ رؤٕ رُي ال ٣ـٞص إٔ ٣ٌٕٞ ؽ٤ْ حُٔئ٤ٖ٘ٓ، ٝأٗٚ ٣ئد١ ا٠ُ 

 ين ىن نن من زن رن ُّٱٱحُٔوض حُؾذ٣ذ ٖٓ هللا طؼخ٠ُ، هخٍ طؼخ٠ُ :
 .     ٖ: ٕحُقق َّ هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى

حٍ ك٢ إٔ كٞحسحً كنخس٣خ ر٤ٖ حإلعالّ ٝحُـشد ٣شًض ػ٠ِ ٝال ؿذ

حُوٞحعْ حُٔؾظشًش ٝػ٠ِ حُظؼخ٣ؼ حُغ٢ِٔ ك٤ٔخ ر٤ْٜ٘، ُٝزح كبٕ حإلعالّ ك٤ٖ 

دػخ ا٠ُ حُلٞحس كبٗٚ دػخ ك٢ حُٞهض ٗلغٚ ا٠ُ حُظنخٖٓ حُؼخ٢ُٔ ر٤ٖ ًَ 

 حُؾؼٞد كظ٠ طغظط٤غ إٔ طظلَٔ ٓؼخ حُٔغج٤ُٞش ػٖ ٛزح حُؼخُْ.
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 انخاحًت

حُلٔذ حُز١ ر٘ؼٔظٚ طظْ حُقخُلخص، ٝحُقالس ٝحُغالّ ػ٠ِ أؽشف 

 حُٔشع٤ِٖ ع٤ذٗخ دمحم ٝػ٠ِ آُٚ ٝفلزٚ أؿٔؼ٤ٖ.

رؼذ ٛزح حُؼشك حُٔٞؿض ُنٞحرو حُلٞحس ك٢ حُلٌش حإلعال٢ٓ ٜٓ٘ـخ 

 ٝططز٤وخ، ٣ظز٤ٖ ُ٘خ أْٛ ٗظخثؾ ٛزح حُزلغ ٝخالفظٚ ك٢ ح٥ط٢:

شس أُلخظ ٓظوخسرش ٖٓ ك٤غ حُٔؼ٠٘ ــ إٔ حُلٞحس ٝحُٔـخدُش ٝحُٔ٘خظٔ

ٝطئد١ ا٠ُ ؿخ٣ش ٝحكذس ارح حُظضٓض آدحرٜخ ٝسٝػ٤ض مٞحرطٜخ ٝطِي حُـخ٣ش 

 ٢ٛ حُٞفٍٞ ا٠ُ حُلن ٝسد حُزخهَ.

ــ ُِلٞحس أ٤ٔٛش ًز٤شس ك٢ حُلٌش حإلعال٢ٓ كٜٞ حُغز٤َ حألكنَ ُنزو ٕ

أ٣نخ حالخظالف حُٔزّٓٞ ٝطلؼ٤َ ه٤ْ حُظآُق ٝحُظؼخٕٝ ر٤ٖ ؿ٤ٔغ حُ٘خط، ٝٛٞ 

س٤ًضس ك٢ ارشحص حُـٞحٓغ حُٔؾظشًش ر٤ٖ حُٔظلخٝس٣ٖ ك٢ حُؼو٤ذس ٝحألخالم 

 ٝحُؼوخكش، ًٔخ ٣ؼَٔ ػ٠ِ طؼ٤ٔن حُٔقخُق حُٔؾظشًش ر٤ٖ حُٔظلخٝس٣ٖ.

ــ إ ُِلٞحس آدحد ٝمٞحرو ال رذ ٖٓ طلووٜخ أػ٘خء حُلٞحس ٣٘زـ٢ ٌَُ ٕ

ُٔشؿٞس ٖٓ ٖٓ ٣ظقذٟ ُِلٞحس إٔ ٣شحػ٤ٜخ ٣ِٝظضّ رٜخ  كظ٠ طظلون حُؼٔخس ح

 حُلٞحس.

ــ ًخٕ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص أٍٝ ٖٓ ٗخدٟ رخُلٞحس ر٤ٖ حألد٣خٕ، ٝٓخسط ٛزح ٖ

 حُلٞحس رٔغظٟٞ ػخٍ ٖٓ حألدد ٝكغٖ حُخِن ٝحكظشحّ ح٥خش.   

ــ إ حُٔغ٤ِٖٔ ػ٠ِ ٓذٟ طخس٣خْٜ حُوذ٣ْ ٝحُٔؼخفش أػزظٞح أْٜٗ دػخس ٗ

ٝه٤ْٜٔ حُلنخس٣ش، ٝٛٞ كٞحس ٝطلخْٛ ْٝٛ ٣قذسٕٝ ك٢ رُي ػٖ ٓزخدثْٜ 

أٓش ٣ؾٜذ رٚ ؿ٤ش حُٔغ٤ِٖٔ، رُي إٔ حالٗلظخف ػ٠ِ حُلنخسحص ٝحُوخكخص 

 ٝحُلٞحس ٓؼٜخ ٖٓ حُٔوٞٓخص حألعخع٢ ُِٔـظٔؼخص حإلعال٤ٓش.

ً ٖٓ أ١ ٝهض ٘ ــ أفزق حُلٞحس ك٢ ػقشٗخ حُلخمش أًؼش اُلخكخ

ٓن٠، ٝال ؽي أٗٚ أفزق مشٝسس ٖٓ مشٝسحص حُؼقش ٤ُظ كوو ػ٠ِ 

ألكشحد ٝحُـٔخػخص رَ ط٘غلذ ٛزٙ حُنشٝسس أ٣نخ ػ٠ِ ٓغظٟٞ ٓغظٟٞ ح
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حُؼالهخص ر٤ٖ حألْٓ ٝحُؾؼٞد حُٔخظِلش رقلش ػخٓش، ٝر٤ٖ حألد٣خٕ 

ٝحُلنخسحص رقلش خخفش ؛ رٜذف طشع٤خ أعظ حُغالّ ٝحالعظوشحس ك٢ 

 حُؼخُْ.  

ٝال ٣لٞط٘خ إٔ ٗؾ٤ش ك٢ خظخّ حُزلغ ا٠ُ ٗوطش ٛخٓش ال ٣٘زـ٢ اؿلخُٜخ، 

فٍٞ ا٠ُ حُٞكخم حُظخّ أٝ حُـضث٢ ٤ُظ الصٓش كظ٤ٔش ٖٓ ُٞحصّ ٢ٛٝ إٔ حُٞ

أ١ كٞحس؛ ٝرُي ألٕ حٌُؼ٤ش ٖٓ حُ٘خط ال ٣ظلشًٕٞ ٝكن ٓخ ط٤ِٔٚ ػ٤ِْٜ 

ػوُْٜٞ، ٝاٗٔخ ٓخ ط٤ِٔٚ ػ٤ِٚ ٓقخُلْٜ، كْٜ ك٢ عز٤َ ٛزٙ حُٔقخُق حُؼخؿِش 

هذ ٣غخسػٕٞ ا٠ُ ٗغق ػ٤ِٔش حُلٞحس ٖٓ حألعخط أٝ ا٠ُ طؼط٤ِٜخ ك٢ رؼل 

 كِٜخ هزَ إٔ طؼٔش حُؼٔشس حُٔشؿٞس ٖٓ ٛزح حُلٞحس.ٓشح
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 ثبج بؤْى انًظادس ٔانًشاخغ

* حالطـخٛخص حُلٌش٣ش حُٔؼخفشس.د/ ػ٢ِ ؿش٣ؾش. دحس حُٞكخم ُِطزخػش ٝحُ٘ؾش 

 3ّٕٓٓٛـ8ٕٗٔع٘ش ٗرخُٔ٘قٞسس.ه

٢٘ * حإلطوخٕ ك٢ ػِّٞ حُوشإٓ. ؿالٍ حُذ٣ٖ حُغ٤ٞه٢. ه ٌٓظزش حُٔؾٜذ حُلغ٤

 ٛـ.83ٖٔرخُوخٛشس ع٘ش

حُـضح٢ُ حُطٞع٢. حُ٘خؽش/ دحس حُٔؼشكش ـ  ذاك٤خء ػِّٞ حُذ٣ٖ. أرٞ كخٓ *

 ر٤شٝص.

 ٗ* حإلكٌخّ ك٢ حألكٌخّ. حرٖ كضّ حألٗذُغ٢.دحس حُـ٤َ.ر٤شٝص ه

 ّ.983ٔٛـ3ٓٗٔع٘ش

آدحد حُزلغ ٝحُٔ٘خظشس ك٢ مٞء آ٣خص حُزًش حُل٤ٌْ. د/ ع٤ذ كشؽ ػزذ  *

 ٛـ.8ٕٓٓع٘ش ٍٖ حُذ٣ٖ. حُؼذد حُل٤ِْ. ٓـِش هطخع أفٞ

* آدحد حُزلغ ٝحُٔ٘خظشس. حُؾ٤خ/ دمحم حأل٤ٖٓ حُؾ٘و٤ط٠.حُ٘خؽش/ ٌٓظزش حرٖ 

 ، ٌٝٓظزش حُؼِْ رـذس.سط٤ٔ٤ش رخُوخٛش

دحس حُـشد  *  أدد حالخظالف ك٢ حإلعالّ.د/ هٚ ؿخرش حُؼِٞح٢ٗ. ه

 ّ.93ٔٔع٘ش ُز٘خٕ -ر٤شٝص.حإلعال٢ٓ

 ع٤ذ ه٘طخ١ٝ. ه/ ٜٗنش ٓقش ُِطزخػش * أدد حُلٞحس ك٢ حإلعالّ. د/ دمحم

 ّ.99ٙٔٛـ ٙٔٗٔٝحُ٘ؾش ٝحُظٞص٣غ ع٘ش

* أعِٞد حُٔلخٝسس ك٢ حُوشإٓ حٌُش٣ْ.د/ ػزذ حُل٤ِْ كل٢٘. حُ٘خؽش/ ح٤ُٜجش 

 ّ.99٘ٔع٘شٖحُٔقش٣ش حُؼخٓش ٌُِظخد.ه

حإلعالّ ٝحُـشد. اؽٌخ٤ُش حُقشحع ٝمشٝسس حُلٞحس. د/ أكٔذ ػشكخص  *

 ّ.ٕٓٔٓوخٛشس ه ع٘شحُوخم٢. ٌٓظزش ٓذر٢ُٞ رخُ

* حإلعالّ ٝهنخ٣خ حُلٞحس.د/ ٓلٔٞد كٔذ١ صهضٝم . طشؿٔش.د/ ٓقطل٠ 

 ّ.ٕٕٓٓٙ ــٖٕٗٔٓخٛش، حُٔـِظ حألػ٠ِ ُِؾجٕٞ حإلعال٤ٓش رخُوخٛشس ع٘ش 

* ر٘خص حألكٌخس ك٢ أدد حُٔ٘خهؾش ٝحُلٞحس.د/ ٓـذ١ رخعِّٞ. ه/ دحس حٌُظذ 

 حُؼ٤ِٔش ر٤شٝص. ُز٘خٕ.

رٖ ًؼ٤ش. طلو٤ن/ ػزذ هللا رٖ ػزذ حُٔلغٖ حُظش٢ً. * حُزذح٣ش ٝحُٜ٘خ٣ش. ال

 ّ.ٖٕٓٓٛـٕٗٗٔحُ٘خؽش/ دحس ٛـش ُِطزخػش ٝحُ٘ؾش ع٘ش
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* حالهظقخد ك٢ حالػظوخد. ُِـضح٢ُ.طؼ٤ِن ٝؽشف د/ ػزذ حُؼض٣ض ع٤ق حُ٘قش، 

 ّ.99ٖٔٛـٗٔٗٔع٘ش ٔه

حُ٘خؽش/ دحس حُوِْ ه  . حُضك٢ِ٤. دمحمحإلٓخّ حُـ٢٘٣ٞ آخّ حُلش٤ٖٓ *

 ّ.99ٕٔ ٙ ـٕٔٗٔع٘ش

* طخس٣خ رـذحد، أكٔذ رٖ ػ٢ِ رٖ ػخرض حُخط٤ذ. طلو٤ن/ رؾخس ػٞحد 

 ّ.ٕٔٓٓٛـ ٕٕٗٔع٘ش  ٔٓؼشٝف. حُ٘خؽش/ دحس حُـشد حإلعال٢ٓ ه

طخس٣خ حُـذٍ. حُؾ٤خ/ دمحم أرٞ صٛشس. حُ٘خؽش/ دحس حُلٌش حُؼشر٢ رخُوخٛشس.ه  *

 ّ. ٕٓٔٓع٘ش

ذ حُشحصم. ه/ ُـ٘ش * ط٤ٜٔذ ُظخس٣خ حُلِغلش حإلعال٤ٓش. ُِؾ٤خ/ ٓقطل٠ ػز

 ّ.9٘9ٔٛــ39ٖٔحُظؤ٤ُق ٝحُظشؿٔش ع٘ش

* حُظ٘ز٤ٚ ٝحُشد ػ٠ِ أَٛ حألٛٞحء ٝحُزذع.ألر٠ حُلغ٤ٖ دمحم رٖ أكٔذ رٖ ػزذ 

حُشكٖٔ حُِٔط٢.طلو٤ن/ دمحم ص٣ْٜ٘ ػضد. ٌٓظزش ٓذ٢ُُٞ رخُوخٛشس 

 ّ.99ٖٔٛـٖٔٗٔع٘شٔه

 طلغ٤ش حرٖ حُغؼذ١. ػزذ حُشكٖٔ حُغؼذ١ حٌُٔظزش حُؾخِٓش . *

 ٔ* طلغ٤ش حُوشإٓ حُؼظ٤ْ. ٥ر٢ ٓظلش حُغٔؼخ٢ٗ. حُ٘خؽش/ دحس حُٞهٖ ه

 ّ.993ٔٙ ـ 8ٔٗٔع٘ش

  ّ.9ٙ3ٔٙ ـ ٖٙٙٔدحس حُٔ٘خس ع٘ش ٕ* طلغ٤ش حُٔ٘خس، دمحم سؽ٤ذ سمخ. ه

 ٔطلغ٤ش حرٖ ًؼ٤ش. حُ٘خؽش/ ٓئعغش هشهزش . ٌٓظزش أٝالد حُؾ٤خ ُِظشحع ه  *

 ّ.ٕٓٓٓٛـٕٔٗٔع٘ش

ٛـ 8ٖٗٔع٘ش  ِٕوشهز٢. دحس حٌُظذ حُٔقش٣ش، ه* حُـخٓغ ألكٌخّ حُوشإٓ. ُ

ٔ98ٗ .ّ 

* حُـذٍ حُذ٢٘٣ ر٤ٖ حُٔغ٤ِٖٔ ٝأَٛ حٌُظخد رخألٗذُظ.د/ خخُذ ػزذ حُل٤ِْ ػزذ 

 ّ.ٕٔٓٓحُشك٤ْ حُغ٤ٞه٢. دحس هزخء ُِطزخػش ٝحُ٘ؾش ع٘ش 

*حُلٞحس حُزحص ٝح٥خش. حُؾ٤خ/ دمحم ػ٢ِ حُظغخ٤ش١. حُ٘خؽش/ حُٔـٔغ حُؼخ٢ُٔ 

 ّ.ٖٕٓٓع٘ش ُٔٔزحٛذ ٝحألد٣خٕ هُِظوش٣ذ ر٤ٖ ح

دحس حُٔالى ُِطزخػش . هللا كنَ كغ٤ٖ دمحم. حٌُش٣ْ حُوشإٓ ك٢ حُلٞحس* 

 ّ.  99ٙٔٝحُ٘ؾش. ُز٘خٕ ع٘ش

* حُلٞحس ٓغ حُـشد. آ٤ُخطٚ ـ أٛذحكٚ ـ دٝحكؼٚ. د/ ٠٘ٓ أرٞ حُلنَ ٝآخشٕٝ. 

 ّ. 8ٕٓٓع٘ش ٔدحس حُلٌش رذٓؾن ه
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٣ض حُظ٣ٞـش١. دحس حُؾشٝم رخُوخٛشس * حُلٞحس ٖٓ أؿَ حُظؼخ٣ؼ.د/ ػزذ حُؼض

 ّ. 998ٔٛـ9ٔٗٔه ع٘ش

 ّ.998ٔدحس هظ٤زش ع٘ش ٔ* حُلٞحس حإلعال٢ٓ حُٔغ٤ل٢. رغخّ دحٝد ػـي. ه

كٞحس حُلنخسحص ٝهز٤ؼش حُقشحع ر٤ٖ حُلن ٝحُزخهَ. ٓٞع٠ ارشح٤ْٛ  *

 ّ.ٖٕٓٓٛـٖٕٗٔع٘ش  ٔحإلرشح٤ْٛ. دحس حإلػالّ. ػٔخٕ ه

دحس حُذػٞس ُِ٘ؾش حُ٘خؽش/  لغٖ رٖ دمحم.* كٞحس حُشعٍٞ ٓغ ح٤ُٜٞد. د/ ٓ

 .ٝحُظٞص٣غ ح٣ٌُٞض

* حُخٞحسؽ ٗؾؤطْٜ ٝفلخطْٜ. ػوخثذْٛ ٝأكٌخسْٛ. د/ ػ٢ِ دمحم حُقالر٢. 

 ّ .ٕٗٔٓحُ٘خؽش/ دحس حُٔؼشكش ر٤شٝص ع٘ش

 ّ.ٖٕٓٓ* خِن حُٔغِْ.دمحم حُـضح٢ُ.ه ٜٗنش ٓقش ع٘ش

حُغ٘ش حُٔلٔذ٣ش * سٝمش حُؼوال ٝٗضٛش حُؼوالء.دمحم رٖ كنَ كزخٕ. ٌٓظزش 

 ٛـ.3ٖٗٔع٘ش

* مٞحرو حُٔؼشكش ٝأفٍٞ حالعظذالٍ ٝحُٔ٘خظشس. ػزذ حُشكٖٔ كغٖ كزٌ٘ش. 

 ٛـ.ٕ٘ٗٔع٘ش  3حُ٘خؽش/ دحس حُوِْ ُِطزخػش ٝحُظٞص٣غ. دٓؾن.ه

هز٤ؼش حُلٞحس ك٢ حُوشإٓ حٌُش٣ْ.د/ ؽٞه٢ ارشح٤ْٛ ػزذ هللا. ك٤ُٞش أفٍٞ  *

 ّ.99ٕٔٛـ ٕٔٗٔحُذ٣ٖ رخُوخٛشس. حُؼذد حُظخعغ ع٘ش

* حُلظق حُشرخ٢ٗ ٝحُل٤ل حُشكٔخ٢ٗ، ػزذ حُوخدس حُـ٤ال٢ٗ. ٓ٘ؾٞسحص حُـَٔ 

 ّ.3ٕٓٓع٘ش

حُٔطزؼش حألدر٤ش  ٔ* حُلقَ ك٢ حَُِٔ ٝحُ٘لَ الرٖ كضّ حألٗذُغ٢.ه

 ٛـ.ٕٖٓٔرخُوخٛشس.ع٘ش

* حُلو٤ٚ ٝحُٔظلوٚ. أكٔذ رٖ ػ٢ِ رٖ ػخرض حُزـذحد١. طلو٤ن/ اعٔخػ٤َ 

 ٛـ. ٓٓٗٔحُؼ٤ِٔش. ر٤شٝص ه ع٘ش  حألٗقخس١. حُ٘خؽش/ دحس حٌُظذ

* كٕ٘ٞ حُلٞحس ٝحإله٘خع. دمحم د٣ٔخط حُغ٣ٞذ١. حُ٘خؽش/ دحس حرٖ كضّ ُِطزخػش 

 ّ.999ٔٝحُ٘ؾش ع٘ش

* ك٢ أفٍٞ حُلٞحس ٝطـذ٣ذ ػِْ حٌُالّ.د/ هٚ ػزذ حُشكٖٔ. حُٔشًض حُؼوخك٢ 

 ّ.ٕٓٓٓع٘شٕحُؼشر٢ رخُذحس حُز٤نخء. حُٔـشد ه

خ١ٝ ٝآخشٕٝ. حٌُٔظزش هقـ حُوشإٓ.ػ٠ِ دمحم حُزـ *

 ّ.ٖٕٓٓٛـٖٕٗٔحُؼقش٣ش.ف٤ذح.ر٤شٝص ع٘ش
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* حُوٍٞ حُغذ٣ذ ك٢ ػِْ حُظٞك٤ذ.د/ ٓلٔٞد أرٞ ده٤وش. طلو٤ن.د/ ػٞك هللا 

 ؿخد كـخص١. ه حإلدحسس حُؼخٓش إلك٤خء حُظشحع.

حٌُخك٤ش ك٢ حُـذٍ. أرٞ حُٔؼخ٢ُ حُـ٢٘٣ٞ. طلو٤ن د/ كٞه٤ش كغ٤ٖ ٓلٔٞد.  *

 ّ.939ٔحألصٛش٣ش ع٘شحُ٘خؽش/ ٌٓظزش ح٤ٌُِخص 

. ألر٢ حُلـخؽ ٣ٞعق ُزخد حُؼوٍٞ ك٢ حُشد ػ٠ِ حُلالعلش ك٢ ػِْ حألفٍٞ* 

 ٔه دحس حألٗقخس. كٞه٤ش كغ٤ٖ ٓلٔٞد .د/، طلو٤نرٖ دمحم حٌُٔالط٢

 ّ.933ٔع٘ش

 8ّٕٓٓ* ُغخٕ حُؼشد. الرٖ ٓ٘ظٞس. حُ٘خؽش/ دحس حُٔؼخسف ع٘ش 

حُوخدس حُشحص١.  * ٓخظخس حُقلخف.ُإلٓخّ/دمحم رٖ أر٠ رٌش رٖ ػزذ

ع٘ش ٔطلو٤ن/أكٔذ ارشح٤ْٛ صٛٞ.دحس حٌُظخد حُؼشر٢.ر٤شٝص ه

 ّ.ٕٕٓٓٛـٖٕٗٔ

* ٓؾٌِش حُـِٞ ك٢ حُذ٣ٖ ك٢ حُؼقش حُلخمش.د/ ػزذ حُشكٖٔ رٖ ٓؼال 

 ّ.ٕٓٗٔع٘ش ٕح٣ُِٞلن. ٓئعغش حُشعخُش ه

* ٓؼـْ طٜز٣ذ حُِـش.ألر٠ ٓ٘قٞس دمحم رٖ أكٔذ حألصٛش١.طلو٤ن د/ س٣خك 

 ّ.ٕٔٓٓٛـٕٕٗٔع٘ش  ٔدحس حُٔؼشكش ر٤شٝص.ُز٘خٕ هصًش٣خ هخعْ. 

* حُٔؼـْ حُلِغل٢ حُقخدس ػٖ ٓـٔغ حُِـش حُؼشر٤ش.ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُؾجٕٞ 

 ّ.98ٕٔٛـٖٕٗٔحُٔطخرغ حأل٤ٓش٣ش ع٘ش

ٓوذٓش حرٖ خِذٕٝ. ػزذ حُشكٖٔ رٖ دمحم حرٖ خِذٕٝ. طلو٤ن/ دس٣ٝؼ  *

٤ذح. ر٤شٝص حُـ٣ٞذ١. حٌُٔظزش حُٔقش٣ش ُِطزخػش ٝحُ٘ؾش ٝحُظٞص٣غ. ف

 ّ.99ٙٔٛـ ٙٔٗٔع٘شٕه

* ٓوذٓش حرٖ خِذٕٝ. طلو٤ن.د/ ػ٢ِ ػزذ حُٞحكذ ٝحك٢. دحس ٜٗنش ٓقش 

 ّ.ٕٗٔٓع٘ش3ه

* ٓؼخِٓش ؿ٤ش حُٔغ٤ِٖٔ ك٢ حُٔـظٔغ حإلعال٢ٓ.د/ ادٝحسد ؿخ٢ُ 

 ّ.99ٖٔع٘شٔحُذٛز٢.حُ٘خؽش/ٌٓظزش ؿش٣ذ رخُوخٛشس ه

 حُٔظ٘ز٢ رخُوخٛشس.ٌٓظزش . * حُٔٞحهق ك٢ ػِْ حٌُالّ.ػزذ حُشكٖٔ حإل٣ـ٢

* ٓوخ٤٣ظ حُِـش. ُِؼالٓش/ أكٔذ رٖ كخسط حُشحص١. طلو٤ن/ ػزذ حُغالّ 

 ّ.939ٔٛـ99ٖٔٛخسٕٝ. دحس حُلٌش.ه ع٘ش

* ٓوذٓش ا٠ُ حُلٞحس حإلعال٢ٓ حُٔغ٤ل٢ .دمحم حُغٔخى. دحس حُ٘لخثظ ر٤شٝص 

 ّ.998ٔٛـ8ٔٗٔع٘ش ُٔز٘خٕ ه
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دحس حُٞسحم ُِ٘ؾش حُ٘خؽش/  .ٓقطل٠ حُغزخػ٢ . د/ٖٓ سٝحثغ كنخسط٘خ* 

 ّ.999ٔٛـ ـٕٓٗٔع٘ش ٔٝحُظٞص٣غ ـ حٌُٔظذ حإلعال٢ٓ ه

 ٕ* ٓ٘خٛؾ حُـذٍ ك٢ حُوشإٓ حٌُش٣ْ. د/ صحٛش ػٞحك ُألُٔؼ٢. ه

 ٛـ.ٓٓٗٔع٘ش

* ٜٓ٘ؾ حُـذٍ ٝحُٔ٘خظشس ك٢ طوش٣ش ٓغخثَ حالػظوخد. د/ ػؼٔخٕ ػ٠ِ كغٖ. 

 ٛـ .3ٔٗٔع٘شٔدحس أؽز٤ِ٤خ رخُش٣خك.ه

٢ٗ ، طلو٤ن/أ٤ٓش ػ٠ِ ٜٓ٘خ، ٝػ٠ِ كغٖ كخػٞس. حَُِٔ ٝحُ٘لَ ُِؾٜشعظخ *

 ّ.8ٕٓٓٛـ9ٕٗٔع٘ش9دحس حُٔؼشكش، ر٤شٝص، ُز٘خٕ ه

* ٛذح٣ش حُل٤خسٟ ك٢ أؿٞرش ح٤ُٜٞد ٝحُ٘قخسٟ. ؽٔظ حُذ٣ٖ رٖ ه٤ْ حُـٞص٣ش، 

 طلو٤ن د/ أكٔذ كـخص١ حُغوخ .
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