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 ةـــالمقدم

 ٝػ٠ِ ُألٗحّ، جُٜٔذجز جُشقٔس ػ٠ِ ٝجُغالّ ٝجُظالز جُشق٤ْ، جُـلٞس هلل جُكٔذ 

  .ًحه٤حٓ ُشذْٜ جُ٘حط ٣رؼع ٣ّٞ ئ٠ُ ٝأضرحػٚ ٝأطكحذٚ ٝأصٝجؾٚ آُٚ

  : ٝذؼذ

 ٖٓ ٗٔحرؼ ٕحٝذ٤ جُؼـشز، ع٤شضٚ ٗشش (( جُشعٍٞ ٓكرس ػالٓحش ٖٓ ئٕ 

 جُ٘ر٢ ػ٠ِ جُكحهذ٣ٖ ًالّ ك٤ٜح ًػش ُط٢ج جأل٣حّ ٛزٙ ك٢ ٝخحطس ُِخالتن، سقٔطٚ

)).  

 ؾٞجٗد ٖٓ ؾحٗد ػٖ جُكذ٣ع ك٢ جُٔغحٛٔس ٚششك٣ٝ ٓغِْ ًَ ٣غؼذ ٓٔح ئٗٚ 

  .ٝخذٓٚ ذأعشضٚ () سطػاله ك٢ جُشقٔس ٓؼحُْ ػٖ طكذظُٝج (( جُ٘ر٢ ع٤شز

  .وخبجمة مببحث وأربعة جمهيد ئ٠ُ ذكػ٢ هغٔص ٝهذ 

 () جُ٘ر٢ سقٔس ػ٠ِ جُذجُس ٝجألقحد٣ع ٣حشٝج٥ جُشقٔس، ٓؼ٠٘ كل٤ٚ الحمهيد أٓح

  .ذأٓطٚ

  : ك٢ٜ ببحثمال أٓح

  .ذضٝؾحضٚ () جُ٘ر٢ سقٔس األول: المبحث

  .ٝأصٝجؾٜٖ ذر٘حضٚ () جُ٘ر٢ سقٔس الثبني: المبحث

  .أعرحؿٚ ٓغ () جُ٘ر٢ سقٔس الثبلث: المبحث

  .خذٓٚ ٓغ () جُ٘ر٢ سقٔس الرابع: المبحث

  .ئ٤ُٜح ضٞطِص جُط٢ جُ٘طحتؽ أْٛ ك٤ٜح كأذ٤ٖ الخبجمة ٝأٓح
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 : الحبلية النحبئح إلً البحث من االنحهبء بعد جىصلث وقد

 .د١ٞ٤ٗ ٝأخش١ٝ ،جُشقٔس ًِٔس ؾحٓؼس ٌَُ خ٤ش ٓحد١ ٝٓؼ١ٞ٘ (ٔ

 .ذحُشعحُس جُخحُذز سقٔس ُِؼح٤ُٖٔ ((ئسعحٍ جهلل ضؼح٠ُ جُ٘ر٢  (ٕ

  .شِٔص ًَ جُخالتن ((سقٔس جُ٘ر٢  (ٖ

  .ذحُشقٔس جُٜٔذجز ٗلغٚ ((ٝطق جُ٘ر٢  (ٗ

  .ُوحػذز جُخ٤ش٣س ٢ٛٝ قغٖ ٓؼحِٓس جُشؾَ ألَٛ ذ٤طٚ ((ضٞػ٤ف جُ٘ر٢  (٘

 ،ٝٓشجػحضٚ ُٔشحػشٖٛ ،ُ٘غحتٚ ػ٠ِ ًػشضٜٖ ((ٗٔحرؼ ٖٓ قغٖ ػششز جُ٘ر٢  (ٙ

  .ٝٓغحٓشضٚ ُٜٖ ضلش٣كًح ُوِٞذٜٖ ،ٝعإجُٚ ػٜٖ٘ ٤ٓٞ٣ًح ،ٝضٞددٙ ئ٤ُٜٖ

ٖٓ جُكد ٝجُشقٔس ٝجُِـق ػحتشس سػ٢ جهلل ػٜ٘ح ذٔض٣ذ ( (ضخظ٤ض جُ٘ر٢  (7

  .ٝٓشجػحز جألقٞجٍ ًظـش عٜ٘ح ٝهِس خرشضٜح ك٢ جُك٤حز

ئٓغحًٜح  ٓٞهق عٞدز سػ٢ جهلل ػٜ٘ح ػ٘ذٓح ؿِرص ٖٓ جُ٘ر٢  ((ئًرحس جُ٘ر٢  (8

 كوؾ ُطرؼع ٣ّٞ جُو٤حٓس ٖٓ صٝؾحضٚ ٝجعطؿحذطٚ ُـِرٜح. 

٤ٖ ذضٝؾحضٚ ٝضكِٔٚ ُٔٞجهق جُـ٤شز جُط٢ ضٌٕٞ ذ ((أٓػِس ُشقٔس جُ٘ر٢  (9

 .ٝٓكحُٝطٚ ؾٔغ شِٜٖٔ ،جُؼشجتش ػحدًز

قع جُٔغ٤ِٖٔ ػ٠ِ جالٛطٔحّ ذطشذ٤س جألٗػ٠ ٝػذّ ئٛحٗطٜح ٝٓح  ((ٖٓ سقٔطٚ  (ٓٔ

  .٣كظَ ػ٤ِٚ ٖٓ جألؾش ٝجُػٞجخ ٖٓ رُي

جُظحٛشز ذر٘حضٚ ٝأصٝجؾٜٖ ك٢ ؾ٤ٔغ جُكحالش ك٢ جُٜؿشز  ((سقٔس جُ٘ر٢  (ٔٔ

  .ٝجُـضٝجش ٝجألعش ٝجإلؾحسز ٝٓٞش جألذ٘حء ٝٗكٞ رُي

ذحألؿلحٍ ٝسقٔطٚ ُْٜ ٝضور٤ِْٜ ٝضؼِن أعرحؿٚ ذٚ قط٠  ((شذز ضؼِن جُ٘ر٢  (ٕٔ

 ،ذَ ٗٔحٙ ٝصجدٙ ٓطحٗس ٝهٞز ،ٛزج جُطؼِن ((ك٢ جُظِٞجش ٝٓغ رُي ُْ ٣ـلَ 

  .((ٝأًػش ٖٓ رُي ؾؼَ ٓكرطْٜ د٤ُال ػ٠ِ ٓكرطٚ 

ذٔٞج٤ُٚ ٝخذٓٚ قط٠ ئٕ جُٞجقذ ْٜٓ٘ ٣إغش جُؼ٤ش ٓغ جُ٘ر٢  ((سقٔس جُ٘ر٢  (ٖٔ

)) ِٚٛٝسقٔطٚ جُظحٛشز ألٗظ  ،ػ٠ِ إٔ ٣ؼٞد ئ٠ُ أ  ُظـش ع٘ٚ ٝجُذػحء

  .ُٚ ٝئسشحدٙ ذٌَ قد ُٝـق

ٝئًشجٓٚ ئ٣حٛح،  ،ذكحػ٘طٚ أّ أ٣ٖٔ ٝص٣حسضٚ ُٜح ك٢ ذ٤طٜح ((سقٔس جُ٘ر٢  (ٗٔ

 .ٝضورِٚ طخرٜح ٝؿؼرٜح

ٌُػشز ٓالصٓطٚ ُٚ خذٓس  ((جُشذ٣ذ ذٜذ١ جُ٘ر٢  ))ضأغش ػرذ جهلل ذٖ ٓغؼٞد  (٘ٔ

ٜش ػ٘ذ جُظكحذس ذأٗٚ أهشخ جُ٘حط ٛذ٣ًح ٝداًل ٝعٔطًح ذشعٍٞ جهلل ُٚ قط٠ جشط

))  . 
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 الحىصيبت : 

ك٢ طلحضٚ جُكغ٘س  ((أٝط٢ ٗلغ٢ ٝؾ٤ٔغ جُٔغ٤ِٖٔ ذحالهطذجء ذحُ٘ر٢  -ٔ

 ٝٓؼحٓالضٚ جُشه٤وس جُِـ٤لس ٓغ جُٔغ٤ِٖٔ ػًٔٞٓح ٝأَٛ ذ٤طٚ خظٞطًح. 

ْٜ قٍٞ جُغ٤شز جُؼـشز ػوذ جُٔإضٔشجش ٝجُ٘ذٝجش ك٢ جُو٘ٞجش جُؼح٤ُٔس ذِـحض -ٕ

  .((ُ٘ر٢ جُشقٔس 

جُطش٤ًض ػ٠ِ ضؼ٤ِْ جُشرحخ ٤ًل٤س ٓؼحِٓس جُضٝؾحش ػ٠ِ جُٜٔ٘ؽ جإلعال٢ٓ  -ٖ

ًٝزُي  ،ُطلحد١ قحالش جُـالم جُٔ٘طششز ٝجُكّذ ٖٓ ظحٛشز جُؼ٘ق جألعش١

جإلقغحٕ ئ٠ُ جُر٘حش ذاًشجٜٖٓ، ٝٓغحٝجضٜٖ ٓغ ئخٞجٜٖٗ جُزًٞس ك٢ جُٔؼحِٓس 

ٝضشذ٤طٜٖ  ،ٝجإلؿذجم ػ٤ِٜٖ ٖٓ جُٔشحػش جُشه٤وس ،الدضٜٖٝجُلشـ ذٞ ،جُكغ٘س

    .ضشذ٤س ئعال٤ٓس طك٤كس دٕٝ ئكشجؽ ٝال ضلش٣ؾ

ئؾرحس جُٔور٤ِٖ ػ٠ِ جُضٝجؼ ٖٓ جُشرحخ ٝجُلط٤حش ذحالُطكحم ذحُذٝسجش جُطذس٣ر٤س  -ٗ

 ػ٠ِ ؿشجس ئؾرحسْٛ ػ٠ِ ضك٤َِ جُذّ. ،ُِٔور٤ِٖ ػ٠ِ جُضٝجؼ

ش٣ْ ٝضورِٚ ٢٘ٓ ٝط٠ِ جهلل ػ٠ِ ع٤ذٗح جُِْٜ جؾؼَ ػ٢ِٔ خحُظح ُٞؾٜي جٌُ 

 .ٓكٔذ ٝػ٠ِ آُٚ ٝطكرٚ ٝعِْ
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 دـالحمهي
 ك٢ ٝجُشقٔس ذؼؼًح، ذؼؼْٜ سقْ جُوّٞ ٝضشجقْ ٝجُطؼـق، جُشهس : الرحمة معنً

 ٝػـلٚ جُوِد سهس آدّ ذ٢٘
(ٔ)

.  

  ٝجألخش١ٝ. جُذ١ٞ٤ٗ ٝجُٔؼ١ٞ٘، جُٔحد١ جُخ٤ش ٌَُ ؾحٓؼس ًِٔس جُشقٔس 
 ٓ٘حكو٤ٖ،ٝ ًٝحكش٣ٖ ٓإ٤ٖ٘ٓ جُ٘حط ُؿ٤ٔغ ذحُشقٔس () جُشعٍٞ جضظق ٝهذ 

َٓح   : ضؼح٠ُ هحٍ ًٔح غذجٙٓ ٝٗؼٔس ،جُخالتن ُؿ٤ٔغ ٜٓذجز سقٔس سذٚ أسعِٚ َٝ
 َٖ ٤ِٔ َِْؼحَُ ًَٔس ُِ َ٘حَى ِئَُّح َسْق َأْسَعِْ

(ٕ)
سقٔس  ()جهلل ؾؼَ ٓكٔذًج  ٣ٚخرش ضؼح٠ُ أٗ 

عؼذ ك٢  جُشقٔس ٝشٌش ٛزٙ جُ٘ؼٔسِهَرَ ٛزٙ ُِؼح٤ُٖٔ أ١ أسعِٚ سقٔس ُْٜ ًِْٜ كٖٔ 
ح ٝؾكذٛح خغش ك٢ جُذ٤ٗح ٝج٥خشزٛجُذ٤ٗح ٝج٥خشز، ٖٝٓ سّد

(ٖ)
. رُي إٔ جهلل ضؼح٠ُ 
أسعَ ئ٠ُ جُرشش سعٞاًل ٤ُؼطوْٜ ٖٓ أعش جألٝغحٕ ٣ٝخشؾْٜ ٖٓ ظِٔس جٌُلش ٝػ٠ٔ 
جُطو٤ِذ ئ٠ُ ٗٞس جإل٣ٔحٕ، ٣ٝ٘وزْٛ ٖٓ جُ٘حس ٝجُؼحس، ٣ٝشكغ ػْٜ٘ ج٥طحس، ٣ٝـٜشْٛ 

طشجؽ جُكنٖٓ ٓغحٝب جألخالم ٝجألػٔحٍ، ٣ٝششذْٛ ئ٠ُ 
(ٗ)

ََُوْذ  . هحٍ ضؼح٠ُ :
ْْ ِٜ ٤ِّ ٣ََُٝض  ِٚ ْْ َآ٣َحِض ِٜ ْْ ٣َْطُِٞ َػ٤َِْ ِٜ ُْٗلِغ ْٖ َأ ِٓ ْْ َسُعًُٞح  ِٜ َٖ ِئْر َذَؼَع ِك٤ ٤ِ٘ ِٓ ُْٔإ ُٚ َػ٠َِ جُْ َّ جَُِّ َٓ 

ِٓ ًَحُٗٞج   ْٕ َِٝئ ََٔس  ٌْ َٝجُِْك ٌَِطحَخ  ُْ جُْ ُٜ ُٔ ٣ٍََُٖٝؼِِّ ُِٓر٤  ٍٍ َُ َُِل٢ َػَِح ْٖ َهْر
(4)

 . 

ْْ   ٝهحٍ ضؼح٠ُ :  ٌُ ْْ َقِش٣ٌض َػ٤َِْ َٓح َػِ٘طُّ  ِٚ ْْ َػِض٣ٌض َػ٤َِْ ٌُ ُْٗلِغ ْٖ َأ ِٓ  ٌٍ ْْ َسُعٞ ًُ ََُوْذ َؾحَء

 ٌْ َٖ َسُءٌٝف َسِق٤ ٤ِ٘ ِٓ ُْٔإ  ِذحُْ
(5)

 . 

ّٖ ضؼح٠ُ ػ٠ِ ػرحدٙ ذٜزج جُ٘ر٢ّ  ْ ٤ٛشجُز١ ٣ؼشكٞٗٚ كٜٞ ٤ُظ ٖٓ ؿ جأل٢ّٓ ٣ٔط

َٓح   ك٢ ؿح٣س جُ٘ظف ُْٜ ٝجُغؼ٢ ك٢ ٓظحُكْٜ ()ٝٛٞ  طٜٔٞٙ،٤ُ  ِٚ َػِض٣ٌض َػ٤َِْ

 ْْ ػ٠ِ ٛذٟ   َقِش٣ٌض  أ١ ٣شن ػ٤ِٚ ٓح ٣شن ػ٤ٌِْ ٖٓ جٌُٔشٝٙ ٝجألرٟ َػِ٘طُّ

 ٣ظحُٚ ئ٤ٌُُْكن ٣ٝكد ٌُْ جُخ٤ش ٣ٝغؼ٠ ؾٜذٙ إلُػاّلٌُْ ٝضٞذطْٜ ٝسؾٞػْٜ ئ٠ُ ج
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  َسُءٌٝف َٖ ٤ِ٘ ِٓ ُْٔإ ٌْ ِجُْ أ١ شذ٣ذ جُشأكس ٝجُشقٔس َسِق٤
(ٔ)

أسقْ ذْٜ ٖٓ ٝذْٜ  

حٕ ٝجُذ٣ْٜ؛ ُٜٝزج ًحٕ قوٚ ٓوذًٓح ػ٠ِ عحتش قوٞم جُخِن، ٝٝجؾد ػ٠ِ جألٓس جإل٣ٔ

ذٚ، ٝضؼظ٤ٔٚ ٝضٞه٤شٙ ٝضؼض٣شٙ
(ٕ)

 . 

ًٗح ٝئٗٔح ذؼػص سقٔس (ٗلغٚ ذوُٞٚ : ) ئ٢ٗ ُْ أذؼع ُؼح ()ٝٝطق جُ٘ر٢  
(ٖ)

، 

كٔذ ٝأقٔذ ٝجُٔول٢ِّ: )أٗح ٓ ()ٝهحٍ جُ٘ر٢ 
(ٗ)

ٝجُكحشش ٝٗر٢ جُطٞذس ٝٗر٢  

جُشقٔس(
(٘)

 . 
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 ث األولـــــالمبح

 بسوخبجه  ()رحمة النبي  

 
 جىطئة 

جألعشز ك٢ جإلعالّ ضخذّ جُٔوحطذ جالؾطٔحػ٤س جُٜحٓس ك٢ جُٔؿطٔغ، ًحالسضرحؽ،  

  .ٝؿ٤ش رُي ٝجُطوحسخ، ٝجُطٞجسظ، ٝضٜز٣د جألٗلظ، ٝجُطشجقْ، ٝجُطٞجّد

ٝجُٔكحكظس  ٛزٙ جألخالم العطوحٓطٚ ٝضشه٤طٚ ح ًحٕ جُٔؿطٔغ ٣كطحؼ ئ٠ُ ش٤ٞعُٝٔ 

ػ٠ِ ٓوٞٓحش ئٗغح٤ٗطٚ
(ٔ)

حّ ذحألَٛ ٝجُك٘ٞ ػ٤ِْٜ ٝقرْٜ ٖٔٓ جالٛط ()؛ ؾؼَ جُ٘ر٢ 

 ٓؼ٤حسًج ُخ٤ش٣س جُشؾَ. 

٤شًْ ألِٛٚ ٝأٗح خ٤شًْ أل٢ِٛ( خ : )خ٤شًْ، ()هحٍ  
(ٕ)

.  

ْ خِوًح(خ٤حسًْ خ٤حسًْ ُ٘غحتٜٝك٢ سٝج٣س : )
(ٖ)

.  

ك٢ ضؼحِٓٚ ٓغ صٝؾحضٚ أٗٚ ًحٕ ٣كغٖ ئ٤ُٜٖ ٣ٝشأف   ()ًٝحٕ ٖٓ ًش٣ْ أخالهٚ  

ًحٕ ٣طلوذ  ()ذٜٖ ٣ٝطِـق ٓؼٜٖ ٣ٝطٞدد ئ٤ُٜٖ، ذحُشؿْ ٖٓ ًػشز ػذدٖٛ، ئال أٗٚ 

  .أقٞجُٜٖ ٤ٓٞ٣ًح

ئرج ط٠ِ جُظرف  ()هحٍ :ًحٕ سعٍٞ جهلل  ػٜ٘ٔح جهلل سػ٠ػٖ جذٖ ػرحط  

ٓشأز ط٠ ضـِغ جُشٔظ غْ دخَ ػ٠ِ ٗغحتٚ جِظ جُ٘حط قُٞٚ قؾِظ ك٢ ٓظالٙ ٝؾ

قذجٖٛ ؾِظ ػ٘ذٛح (ْ ػ٤ِٜٖ ٣ٝذػٞ ُٜٖ كارج ًحٕ ٣ّٞ ئجٓشأز ٣غِ
(ٗ)

 

ش، ٣ذجػد أِٛٚ، ٣ٝطِـق ذْٜ، ْشجُِر ؾ٤َٔ جُؼششز، دجتْأٗٚ  ()ًحٕ ٖٓ أخالهٚ ٝ

حًٓححًًح ذّغػّك ،ئرج خال ذ٘غحتٚ ًٝحٕ ٖٓ أ٤ُٖ جُ٘حط ٝأًشْٜٓ ،٣ٝؼحقي ٗغحءٙ
(٘)

 ،

ػ٘ذٛح؛ ك٤أًَ ٓؼٜٖ جُؼشحء ك٢ ذؼغ  غ ٗغحؤٙ ًَ ٤ُِس ك٢ ذ٤ص جُط٢ ٣ر٤ص٣ٝؿطٔ

                                                 

 

 

 

 

 



  بأسرته وخدمه  رمحت النبي 
 

 - 9 - 

ٓ٘ضُٜحجألق٤حٕ غْ ض٘ظشف ًَ ٝجقذز ئ٠ُ 
(ٔ)

ًٝحٕ ئرج ط٠ِ جُؼظش دجس ػ٠ِ  ،

جُ٘ٞذس  ذ٤ص طحقرس ٗغحتٚ، كذٗح ٜٖٓ٘ ٝجعطوشأ أقٞجُٜٖ، كارج ؾحء ج٤َُِ جٗوِد ئ٠ُ

ٜح ذح٤َُِكخّظ
(ٕ)

 . 

اًل هرَ إٔ ٣٘حّ ٣إجٗغْٜ ٣غٔش ٓغ أِٛٚ ه٤ِ جُؼشحء كذخَ ٓ٘ضًُٚٝحٕ ئرج ط٠ِ  

ذزُي
(ٖ)

طلش٣ف هِٞذٜٖ ٝقغٖ جُؼششز ٓؼُٜٖ؛ 
(ٗ)

ًٝحٕ ٣٘حّ ٓغ جُٔشأز ٖٓ ٗغحتٚ ك٢  ،

ًٝحٕ ٣ٞعؼٜٖ ٗلوس .شؼحس ٝجقذ ٣ؼغ ػٖ ًطل٤ٚ جُشدجء ٣ٝ٘حّ ذحإلصجس
(٘)

.  

عثِص ػحتشس ٣ؼ٤ٖ أِٛٚ ٣ٝغحػذْٛ ك٢ أٓٞسْٛ ٣ٌٕٝٞ ك٢ قحؾطْٜ.  ()ًحٕ  

 ،ٜ٘س أِٛٚك٢ جُر٤ص هحُص: ًحٕ ٣ٌٕٞ ك٢ ٓ ()سػ٢ جهلل ػٜ٘ح ٓح ًحٕ ٣ظ٘غ جُ٘ر٢ 

كارج عٔغ جألرجٕ خشؼ
 (ٙ)

ؼَٔ ٓح ٝك٢ سٝج٣س ) ًحٕ ٣خ٤ؾ غٞذٚ ٣ٝخظق ٗؼِٚ ٣ٝ .

٣ؼَٔ جُشؾحٍ ك٢ ذ٤ٞضْٜ(
(7)

 . 

 ٖٓ ؾرحذشز جُشؾحٍ؛ ذَ ًحٕ ٣خذّ ٗلغٚ ذ٘لغٚ ٓح جعطـحع ئ٠ُ ()كٔح ًحٕ جُ٘ر٢ 

  .رُي عر٤اًل، قط٠ ال ٣ٌِق أِٛٚ أػٔحاًل كٞم جألػٔحٍ جُٔ٘ٞؿس ذٜٖ

ؼحدز ٝجُشجقس ٝجُٔٞدز ئٕ ٓشحسًس جُضٝؾ٤ٖ ك٢ جألػٔحٍ جُٔ٘ض٤ُس ٣ؿؼَ جُغ 

ؿٞجٍ ج٤ُّٞ  سذز ك٢ ؾٞ جُر٤ص جُؼحّ كال ضشؼش جُٔشأز أٜٗح ٓشـُٞٝجُشقٔس عحت

هذ ال ضغٔغ ًِٔس شٌش  غْ ،ٝجُطشض٤د ٝجُـرخ ٝضِر٤س ؿِرحش جُضٝؼذأػٔحٍ جُط٘ظ٤ق 

 .ذَ هذ ال ضغٔغ ئال أٜٗح ٓوظشز ك٢ أػٔحٍ جُر٤ص ٝك٢ ض٘ل٤ز سؿرحش جُضٝؼ ؛أٝ ضوذ٣ش

ٝجُِلطحش ٗظش جُشؾحٍ ئ٠ُ جألخاله٤حش جُشجه٤س ٝػ٠ِ جُؼِٔحء ٝجُلؼالء إٔ ٣ٞؾٜٞج 

ًٔح ٣ٞػكٕٞ دجتًٔح  ،صٝؾًح ()جُط٢ ًحٕ ٣طك٠ِ ذٜح جُ٘ر٢  .جُشق٤ٔس جُشل٤وس

  .ٝكن جهلل جُؿ٤ٔغ ٌَُ خ٤ش ٝٛذٟ .ٓالضٚ ٓغ جُ٘حطػرحدجضٚ ٝٓؼح

 بسوخبجه :  ()ومن أمثلة رحمة النبي 

 في البيث:  - أ
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٣٘ح٢ُ٘ٝ جإلٗحء كأششخ ٓ٘ٚ  ()ًحٕ سعٍٞ جهلل سٝش ػحتشس سػ٢ جهلل ػٜ٘ح ) 

)          ٣سٝك٢ سٝج( قحتغ غْ أػـ٤ٚ ك٤طكشٟ ٓٞػغ ك٠ٔ ك٤ؼؼٚ ػ٠ِ ك٤ٚٝأٗح 

مؼّشٝأَض
(ٔ)

مْشجَُؼ 
(ٕ)

جُ٘ر٢ ك٤ؼغ كحٙ ػ٠ِ ٓٞػغ ك٢ّ( ٝأٗح قحتغ ٝأٗحُٝٚ 
(ٕ)

 

 .ئظٜحسًج ُِٔٞدز ٝك٤ٚ ٓح ًحٕ ػ٤ِٚ ٖٓ جُِـق ذأَٛ ذ٤طٚ

ٖٓ ئٗحء ذ٢٘٤  ()سٝش ػحتشس سػ٢ جهلل ػٜ٘ح أٜٗح ًحٗص ضـطغَ ٓغ جُ٘ر٢ ًٔح  

ك٤رحدس٢ٗ قط٠ أهٍٞ دع ٢ُ دع ٢ُٝذ٤٘ٚ ٝجقذ 
(ٗ)

.  

ًحٕ ٣ـطغَ ذلؼَ ٤ٓٔٞٗس ()إٔ سعٍٞ جهلل  ((ًٔح سٟٝ جذٖ ػرحط  
(٘)

.  

٣ـطغالٕ ك٢  ()ًٔح سٝش أّ عِٔس سػ٢ جهلل ػٜ٘ح هحُص: ًحٗص ٢ٛ ٝسعٍٞ جهلل 

جإلٗحء جُٞجقذ ٖٓ جُؿ٘حذس
 (ٔ)

ٝسٝش أّ عِٔس سػ٢ جهلل ػٜ٘ح هحُص ذ٤٘ٔح أٗح  .

ك٢ جُخ٤ِٔس ئر قؼص كحٗغِِص كأخزش غ٤حخ ق٤ؼط٢  ()ٓؼـؿؼس ٓغ سعٍٞ جهلل 

كذػح٢ٗ كحػـؿؼص ٓؼٚ ك٢ جُخ٤ِٔس( .هِص : ٗؼْ .: أٗلغص()كوحٍ سعٍٞ جهلل 
(ٕ)

 . 

٤ُؼِْ  ،صٝؾحضٚ ٓإجٗغس ٝئظٜحسًج ُِٔٞدز سقٔس ذٜٖ ()ٌٛزج ًحٕ ٣ؼحَٓ جُ٘ر٢  

() ٖ٤ًٝق ضذّٝ جُٔٞدز ٝجُشقٔس، ٤ًق  ،أٓطٚ ٤ًق ضٌٕٞ جُؼالهس ذ٤ٖ جُضٝؾ٤

 .ضكطحؼ جُٔشأز ُٔالؿلس جُضٝؼ ٝٓالػرطٚ

ه٤وس، ٝجالذطغحٓس جُشجتؼس، ٝجٌُالّ جُِـ٤ق ٖٓ جُضٝؼ ئٕ جُ٘ظشز جُكح٤ٗس جُش 

ُضٝؾطٚ ٣شؼشٛح ذحألٓحٕ ٝجُشجقس ٝجُـٔأ٤ٗ٘س دجخَ ذ٤طٜح ٝٛزج ٣٘ؼٌظ ػ٠ِ جألٝالد 

 .ٝػ٠ِ ؾٞ جُر٤ص جُؼحّ

تشس سػ٢ جهلل ػٜ٘ح ضِؼد ذحُر٘حشًحٗص ػح 
(ٖ)

     : صٝهحُ ()ػ٘ذ سعٍٞ جهلل  

(ّٖ ّٖ ًحٕ ضأض٢٘٤ طٞجقر٢ كٌ ٣٘ؤؼ
(ٗ)

هحُص كٌحٕ سعٍٞ جهلل  .()سعٍٞ جهلل ٖٓ  

() ّٖ ٣ُغش ذٜ
(ٔ)

ئ٢ُّ( 
(ٕ)

.  
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ًحٕ ٣كشص ػ٠ِ ٓٞجػغ عشٝس صٝؾٚ  ()ك٢ جُكذ٣ع دالُس ػ٠ِ إٔ جُ٘ر٢  

ػحتشس سػ٢ جهلل ػٜ٘ح ٝٓح رُي ئال سقٔس ذٜح ٝٓشجػحز ُظـش عٜ٘ح ٝهِس خرشضٜح 

  .ك٢ جُك٤حز

 في السفر: - ة

ؼغ سًرطٚ ٝضؼغ طل٤س سؾِٜح ؾِظ ػ٘ذ ذؼ٤شٙ ك٤ ()أٗٚ  ()أٗظ سٟٝ  

٠ سًرطٚ قط٠ ضشًدػِ
(ٖ)

 . 

جٗظش ئ٠ُ ٛزج جُكد ٝجُطوذ٣ش ٝجُشقٔس ٝجالقطشجّ ٖٓ صٝؼ ٣طٜحكص جُظكحذس  

ؾ٤ٔؼًح ئ٠ُ خذٓطٚ ٝقَٔ جألػرحء جُذ٣ٞ٤ٗس ػ٘ٚ، غْ ال ٣ؿذ ؿؼحػس ك٢ ٗلغٚ إٔ 

  .ضؼغ صٝؾٚ هذٜٓح ػ٤ِٚ ُطشًد٣ؿؼَ سًرطٚ جُشش٣لس ٓٞؿة هذّ أٝ عِْ طؼٞد 

ّٖ ٣وحٍ ُٚ :  ()إٔ جُ٘ر٢  ((ٝػٖ أٗظ  ّٞجم ٣غٞم ذٜ أض٠ ػ٠ِ أصٝجؾٚ ٝع

أٗؿشس
(ٗ)

كوحٍ: ٣ٝكي 
 (٘)

٣ح أٗؿشس س٣ٝذًج 
(ٙ)

ذحُوٞجس٣ش عٞهي
(7)

)
(8)

. 

حتٚ كِٔح ًحٕ ك٢ ذؼغ جُـش٣ن قؽ ذ٘غ ()ٝك٢ ٓٞهق آخش ُس١ٝ إٔ جُ٘ر٢  

ذشى
(9)

٤ٖ ُأخرش ذزُي ق ()ٝؾحء سعٍٞ جهلل  ،ِٜٔح كرٌصُظل٤س سػ٢ جهلل ػٜ٘ح ؾ 

 ()ك٘ضٍ سعٍٞ جهلل  ،كؿؼَ ٣ٔغف دٓٞػٜح ذ٤ذٙ، ٝؾؼِص ضضدجد ذٌحًء ٝٛٞ ٣ٜ٘حٛح

                                                                                                                        

  

  

 

(ٖ)
  

(ٗ)
 

 

(٘)
  

(ٙ)
  

(7)
  

(8)
  

(9)
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كِٔح ًحٕ ػ٘ذ جُشٝجـ .ذحُ٘حط
(ٔ)

هحٍ ُض٣٘د ذ٘ص ؾكش سػ٢ جهلل ػٜ٘ح ٣ح ص٣٘د  

أكوشٟ
(ٕ)

.. (.ًٝحٗص ٖٓ أًػشٖٛ ؾٔاًل ،أخطي ؾٔاًل 
(ٖ)

.  

غْ  ،ٖ ٓغف دٓؼطٜح ذ٤ذٙٓغ صٝؾطٚ ق٤ ()ٖٓ جُكر٤د ٓكٔذ ئٗٚ ُٔٞهق ؾ٤َٔ  

      .أٓش جُ٘حط ذحُٞهٞف ٝجُ٘ضٍٝ ػًِٔح ذأٗٚ ُْ ٣ٌٖ ٣ش٣ذ إٔ ٣٘ضٍ

ل٢ ٛزٙ جُوظس كٞجتذ ؾٔس ًٝػ٤شز ٣غطـ٤غ ًَ صٝؾ٤ٖ إٔ ٣طؼحٓال ٓغ ٛزج ك 

هق ًذعطٞس ٜٝٓ٘ؽ ُك٤حضْٜ جُضٝؾ٤س قط٠ ضظرف عؼ٤ذز ٝٛحٗثس؛ كٔغف جُذٓٞع ٞجُٔ

ٓشحػش جُضٝؾس، ػًِٔح ذإٔ عرد جُرٌحء هذ ٝ ذ٤ذ جُضٝؼ ك٤ٚ ٓٞجعحز ٝدػْ ُؼٞجؿق

ذشٝى ؾَٔ ٣ُؼذ ٖٓ أقغٖ كحُرٌحء ٖٓ أؾَ  .٣٘ظش ئ٤ُٚ جُضٝؼ ػ٠ِ أٗٚ عرد ضحكٚ

ش جُضٝؼ جُشْٜ ُْ ٣كّو ()ٌُٖ جُ٘ر٢  ،ًح ضحكًٜحشٕٝ عررًح ٤ّٛ٘جُؿٔحٍ هذ ٣ُؼذٙ ج٥خ

  .ٜح ٝدػٜٔح ٝأٗضٍ جُوحكِس ًِٜح ٖٓ أؾِٜحٓشحػش طل٤س ٝػٞجؿلٜح ذَ جقطشٓ

ئٕ ضٔش٣ش جُضٝؼ ٣ذٙ ػ٠ِ خذ صٝؾطٚ ٣ٔغف دٓٞػٜح ك٤ٚ ٓؼحٕ ًػ٤شز ٖٓ جُشهس  

ئ٠ُ جُكؽ، ٝٗلغ٤س جُٔغحكش ػ٠ِ جُشؿْ ٖٓ أٗٚ ٓغحكش ٝرجٛد  ،ٝجُشقٔس ٝجُشلوس

 ،ٖٓ أؾَ صٝؾطٚ ()دجتًٔح ٓغطؼؿِس قط٠ ٣ظَ ئ٠ُ ٓشجدٙ، ٝٓغ رُي ضش٣ع جُ٘ر٢ 

  .ُْٝ ٣ش ك٢ رُي ئٛحٗس ُٚ أٝ عِرًح ُشؾُٞطٚ

ضشؼش إٔ  عٞدز سػ٢ جهلل ػٜ٘ح ضِي جُضٝؾس جُط٢ٓغ  ()ٓح ٤ًق ٣طؼحَٓ جُ٘ر٢ أ 

آخش جألٓش إٔ  ()ٛٞ جُشقٔس ٤ُٝظ جُكد، ٝذذج ُٚ  ()قظٜح ٖٓ هِد جُ٘ر٢ 

ٝضشكن  ،أٗٚ ٣إر٣ٜح ٣ٝؿشـ هِرٜح٣غشقٜح عشجقًح ؾ٤ٔاًل ٢ً ٣ؼل٤ٜح ٖٓ ٝػغ أقظ 

 . ك٢ ئخرحسٛح ذؼضٓٚ ػ٠ِ ؿالهٜح

هذ ذؼع ئ٤ُٜح سػ٢ جهلل ػٜ٘ح كأرِٜٛح جُ٘رأ ٝٓذش ٣ذٛح  () كل٢ سٝج٣س : أٗٚ 

ػ٠ِ جألصٝجؼ ٖٓ قشص ٝهحُص: ٝجهلل ٓحذ٢  ()ٓغط٘ؿذز كأٓغٌٜح سعٍٞ جهلل 

ػ٢٘ جهلل ٣ّٞ جُو٤حٓس صٝؾس ُي٣رؼ ٢ٌُ٘ٝ أقد إٔ
 (ٔ)

.  

كوحُص: ٣ح سعٍٞ جهلل ال  ()ٝك٢ سٝج٣س خش٤ص عٞدز إٔ ٣ـِوٜح سعٍٞ جهلل  

ٝجؾؼَ ٢ٓٞ٣ ُؼحتشس كلؼَ ٝأٓغ٢ٌ٘ضـِو٢٘ 
(ٕ)

ْٕ   ك٘ضُص ج٣٥س  َٔح َأ ِٜ ـَ َػ٤َِْ َكال ُؾَ٘ح

                                                 
(ٔ)

  

(ٕ)
  

(ٖ)
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 َّ ََٝضطَُّوٞج َكِا ْٕ ُضْكِغُ٘ٞج  َِٝئ ُْٗلُظ جُشُّفَّ  َُٝأْقِؼَشِش جَُْأ َٝجُظُُِّْف َخ٤ٌْش  َٔح ُطًِْكح  ُٜ َ٘ ٣ُْظَِِكح َذ٤ْ

َٕ َخِر٤ًش َُِٞٔ َٔح َضْؼ َٕ ِذ ًَح  َٚ  ججَُِّ
(2)

  

ؼذ ٗظشٛح ٝضل٤ٌشٛح ُٔٞهق عٞدز سػ٢ جهلل ػٜ٘ح جُؼظ٤ْ ُٝذ ()ك٤طأغش جُ٘ر٢  

٣ٝرو٤ٜح ٣ٝؼـ٤٘ح دسعًح آخش ك٢ جُشقٔس  ()ك٢ ج٥خشز ٤ُٝظ ك٢ جُذ٤ٗح ٣ٝٔغٌٜح 

  .ٝجُٔشٝءز ٝٓشجػحز جُٔشحػش جُشه٤وس

 مع الضرائر: -ج 

َُ  ()أٓح ك٤ٔح ٣كذظ ذ٤ٖ جُؼشجتش ٖٓ جُـ٤شز ٝجُٔشحق٘حش كإ ذ٤ص جُ٘ر٢   ُْ ٣خ

  .ٜٓ٘ح

ٓح سأ٣ص طحٗؼس ؿؼحّ ٓػَ طل٤س أٛذش ئ٠ُ جُ٘ر٢ سػ٢ جهلل ػٜ٘ح هحُص ػحتشس  

() ٚكوِص: ٣ح سعٍٞ جهلل ٓح  .ئٗحًء ٖٓ ؿؼحّ كٔح ٌِٓص ٗلغ٢ إٔ ًغشض 
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هحٍ : ئٗحء ًاٗحء ٝؿؼحّ ًـؼحّ( ًلحسضٚ؟
(ٔ)

. 

 ()ظؼس ٖٓ ذ٤ٖ ٣ذ٣ٚ كؼشذص ذٜح ًٝغشضٜح كوحّ ٝك٢ سٝج٣س ) كأخزش جُو 

ٝجُـؼحّ ٝٛٞ ٣وٍٞ )ؿحسش أٌْٓ( ٣ِطوؾ جُِكْ
(ٕ)

ذَ ٝعغ خِوٚ  ،خ ػ٤ِٜحكِْ ٣ػّش 

 ٝهؼ٠ ػ٤ِٜح ذكٌْ جهلل ك٢ جُوظحص.  ،ُْٝ ٣طأغشآغحس ؿ٤شضٜح جٌُش٣ْ 

ٝهذ ذِـ٢٘ ػٖ  ()هحُص : دخَ ػ٢ِّ سعٍٞ جهلل سػ٢ جهلل ػٜ٘ح ٝػٖ طل٤س  

٢٘ كوحٍ : أال هِص ٤ًٝق ضٌٞٗحٕ خ٤شًج ُٓٚ قلظس ٝػحتشس ًالّ كزًشش رُي 

ٝصٝؾ٢ ٓكٔذ ٝأذ٢ ٛحسٕٝ ٝػ٢ٔ ٓٞع٠؟ ًٝحٕ جُز١ ذِـٜح أْٜٗ هحُٞج : ٗكٖ أًشّ 

ٝذ٘حش ػٔٚ ()ػ٠ِ سعٍٞ جهلل ٜٓ٘ح ٝهحُٞج: ٗكٖ أصٝجؼ جُ٘ر٢ 
(ٖ). 

 ٖٓغ أصٝجؾٚ ال ٣ؼطد ػ٤ِٜٖ ٣ٝؼزسٖٛ ٝئٕ أهحّ ػ٤ِٜ ()ٌٝٛزج ًحٗص أقٞجُٚ  

كغـحط ػذٍ أهحٓٚ ذـ٤ش هِن ٝال ؿؼد ذَ سؤٝف سق٤ْ
 (ٗ)  
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 المبحث الثبني

 نببنبجه وأزواخه ()رحمة النبي 
 جىطئة 

ٔح جٛطٔحّ ٢ٛٝ جُط٢ ًحٗص ضٞأد ك٢ جُؿح٤ِٛس خٞف جُؼحس جإلعالّ ذحألٗػ٠ أ٣ّٛطْ ج  

ُْٞءَٝدُز ُعِثَِْص   ٝجُلوش ًٔح هحٍ جهلل ضؼح٠ُ: َٔ ٍْٗد ُهِطَِْص  *َِٝئَرج جُْ ِذَأ١ِّ َر
(ٔ)

٣خرش جهلل  

ّٔح ًّٖحٗص جُؿ ضؼح٠ُ ػ أق٤حء ٖٓ ؿ٤ش عرد  ح٤ِٛس جُؿٜالء ضلؼِٚ ٖٓ دكٖ جُر٘حش ٝٛ

زج ك٤ٚ ٖٝٓ جُٔؼِّٞ أٜٗح ٤ُظ ُٜح رٗد ٌُٖٝ ٛ ،طِصئال خش٤س جُلوش كطغأٍ ذأ١ رٗد ُه

ضٞذ٤خ ٝضوش٣غ ُوحض٤ِٜح.
(ٕ)

 

) ٖٓ ًحٗص ُٚ أٗػ٠ كِْ ٣ثذٛح  ()جإلعالّ ذحألٗػ٠ هٍٞ جُ٘ر٢ ٓٔح ٣ٞػف جٛطٔحّ  

ُذٙ ػ٤ِٜح أدخِٚ جهلل جُؿ٘س(ش ُْٝٝ ٣ُٜٜ٘ح ُْٝ ٣إغ
(ٖ)

ٝػٖ ػحتشس سػ٢ جهلل ػٜ٘ح  .

ؿ٤ش ضٔشز كأػـ٤طٜح  كِْ ضؿذ ػ٘ذ١ ش٤ثًح ،دخِص جٓشأز ٓؼٜح جذ٘طحٕ ُٜح ضغأٍهحُص : 

ػ٤ِ٘ح  ()كذخَ جُ٘ر٢  ،كوغٔطٜح ذ٤ٖ جذ٘ط٤ٜح ُْٝ ضأًَ ٜٓ٘ح غْ هحٓص كخشؾص ،ئ٣حٛح

َّ ،ذش٢ءكأخرشضٚ كوحٍ: )ٖٓ جذط٢ِ ٖٓ ٛزٙ جُر٘حش  ُٚ عطشًج ٖٓ جُ٘حس( ً
(ٗ)

. ٝػٖ 

 ،) ٖٓ ػحٍ ؾحس٣ط٤ٖ قط٠ ضرِـح ()أٗٚ هحٍ : هحٍ سعٍٞ جهلل  () أٗظ ذٖ ٓحُي

ٝػْ أطحذؼٚ( –ؾحء ٣ّٞ جُو٤حٓس أٗح ٝٛٞ 
 (٘)

 . 

ذ٘حضٚ سػ٢  ()ٝٛزٙ جألعٞز جُكغ٘س ػحَٓ جُ٘ر٢  ،ٖٓ ٛزج جُٔ٘ـِن جُششػ٢ 

ٝئػالء ٌُِٔحٗس ذٔح ٣ط٘حعد ٓغ جهلل ػٜٖ٘ ذٌَ سكن ٝسقٔس ٓغ ضرظ٤ش ذحُكوٞم 

ت٢ أًشّ ٓ٘ٚ هؾ ك٢ ٓؼحِٓس جإلٗحظ ٝجُطشكن ذٜٖ ٌٓحٗس جُٔشأز ك٢ جإلعالّ كٔح ُس

ٖٝجالٗطظحف ُٜ
(ٔ)

 . 

  : نببنبجه وأزواخه ومن أمثلة رحمحه 

 عدم جعريضهن للمشقة واألذي :

                                                 

 

 

 

 

 

(ٔ)
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ػ٘ذٓح ٛحؾش ئ٠ُ  –ذ٘ط٤ٚ أّ ًِػّٞ ٝكحؿٔس سػ٢ جهلل ػٜ٘ٔح  ()ضشى جُ٘ر٢  

ك٢ ٌٓس ٓغ صٝؾٚ عٞدز ذ٘ص صٓؼس –جُٔذ٣٘س 
(ٔ)

ٌٓحًٗح ٣غٌ٘حٕ  ٔحئ٠ُ إٔ ٢ٜ٣ء ُٜ 

ٖٓ جُطشطذ ٝئُكحم جألرٟ ذٚ ()ك٤ٚ، ٝال ٣طؼشػحٕ ُٔح ضؼشع ُٚ 
(ٕ)

.  

ًزُي ٓح ٝسد ك٢ ؿضٝز ذذس ق٤ٖ ُأعش أذٞ جُؼحص صٝؼ جذ٘طٚ ص٣٘د سػ٢ جهلل  

ٖٓ ؾضع ظلحس ُْ ٣ٌذ كرؼػص ص٣٘د سػ٢ جهلل ػٜ٘ح ك٢ كذجء صٝؾٜح هالدز  ،ػٜ٘ح

ُوذ ًحٗص هالدز خذ٣ؿس أٛذضٜح ئ٠ُ جذ٘طٜح  ،٣شجٛح قط٠ سّم ُٜح سهس شذ٣ذز ()جُ٘ر٢ 

كوحٍ: )ئٕ سأ٣طْ إٔ ضـِوٞج ُٜح أع٤شٛح ٝضشدٝج  ()ص٣٘د ٣ّٞ ػشعٜح ٝضٌِْ جُ٘ر٢ 

ػ٤ِٜح ٓحُٜح كحكؼِٞج( هحُٞج : ٗؼْ ٣ح سعٍٞ جهلل كأؿِوٞٙ ٝسدٝج ػ٤ِٜح جُز١ ُٜح
(ٖ)

.
 

ُضٝؾطٚ جُشجقِس خذ٣ؿس سػ٢ جهلل ػٜ٘ح  ()د جُ٘ر٢ ٛزٙ جُوظس ػ٠ِ قضذٍ  

ٝشذز سقٔطٚ الذ٘طٚ جُط٢ أسعِص أؿ٠ِ ٓح ضِٔي )ػوذ ػشعٜح( ُلذجء صٝؾٜح كشد 

  .صٝؾٜح ٝػوذٛح -ذؼذ جعطثزجٕ جُظكحذس  - ()ػ٤ِٜح 

ذضٝؼ جذ٘طٚ ػ٘ذٓح أؿِوٚ ٖٓ جألعش دٕٝ إٔ ٣أخز ٓ٘ٚ  ()ٝضظٜش سقٔطٚ  

  .ضؼ٣ٞؼًح

 السيمب عند المرض : ،جىفير الرعبية لهن

ٖٓ جُٔغحسػ٤ٖ  ))أٓح سه٤س سػ٢ جهلل ػٜ٘ح كوذ ًحٕ صٝؾٜح ػػٔحٕ ذٖ ػلحٕ  

أٓشٙ إٔ ٣رو٠ ذؿحٗد صٝؾٚ جُٔش٣ؼس ٣ٜطْ  ئ٠ُ ٗذجء جُؿٜحد ك٢ ذذس، ئال إٔ جُ٘ر٢ 

إٔ ٣ؼٞد ٖٓ جُـضٝز ٣ٝـٔثٖ ػ٤ِٜحذٜح ٣ٝٔشػٜح ئ٠ُ 
(ٗ)

ٝهحٍ ُٚ : )ئٕ ُي أؾش  

َ ٖٓٔ شٜذ ذذسًج ٝعٜٔٚ(سؾ
(٘)

.  

ك٤ٌق ُشه٤س سػ٢ جهلل ػٜ٘ح إٔ ضرو٠ ٝق٤ذز ذؼذ خشٝؼ صٝؾٜح ئ٠ُ جُؿٜحد  

٤ًٝق ُِضٝؼ إٔ ٣طلشؽ ُِؿٜحد ٝهِرٚ ٓشـٍٞ ذضٝؾس ضؼح٢ٗ عٌشجش جُٔٞش كشقٔس 

                                                 
(ٔ)

  

(ٕ)
 

 

(ٖ)
  

(ٗ)
  

(٘)
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ٖٓ جألؾش  ((دخش ُؼػٔحٕ ج ذؿحٗد ذؼؼٜٔح ٓغ ٓح ()ذٜٔح أذوحٛٔح جُ٘ر٢ 

  .ٝجألؾش جألخش١ٝ ،ٔسجُذ١ٞ٤ٗ ٝٛٞ جُغْٜ أٝ جُـ٤٘
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ٝػٖ جُٔغٞس ذٖ ٓخشٓس 
(ٔ)

      ػ٠ِ جُٔ٘رش ٝٛٞ ٣وٍٞ:  ()أٗٚ عٔغ سعٍٞ جهلل  
إٔ ٣ٌ٘كٞج جذ٘طْٜ ػ٢ِ ذٖ أذ٢ ؿحُد كال آرٕ  جعطأر٢ٗٞٗ)ئٕ ذ٢٘ ٛشحّ ذٖ جُٔـ٤شز 

ُْٜ غْ ال آرٕ ُْٜ غْ ال آرٕ ُْٜ ئال إٔ ٣كد جذٖ أذ٢ ؿحُد إٔ ٣ـِن جذ٘ط٢ ٣ٌٝ٘ف 
ر٢٘ ٓحسجذٜح ٣ٝإر٢٘٣ ٓح آرجٛح (ٔح جذ٘ط٢ ذؼؼس ٢٘ٓ ٣ش٣جذ٘طْٜ كاٗ

(ٕ)
 . 

ػ٠ِ ػ٢ِ ٝكحؿٔس سػ٢ جهلل ػٜ٘ٔح ألٕ ئ٣زجء  ()ك٢ جُكذ٣ع ًٔحٍ شلوطٚ  
 .د ٛزج جألرٟك٤ِٜي ٖٓ عّر كحؿٔس ٣إد١ ئ٠ُ ئ٣زجء جُ٘ر٢ 

كأسعِص ئ٤ُٚ ئقذٟ ذ٘حضٚ  ()هحٍ :ً٘ح ػ٘ذ جُ٘ر٢  ((ٝػٖ أعحٓس ذٖ ص٣ذ  
ٙ إٔ طر٤ًح ُٜح أٝ جذً٘ح ُٜح ك٢ جُٔٞش. كوحٍ ُِشعٍٞ : جسؾغ ئ٤ُٜح ضذػٞٙ ٝضخرش

كأخرشٛح إٔ هلل ٓح أخز ُٝٚ ٓح أػـ٠ ًَٝ ش٢ء ػ٘ذٙ ذأؾَ ٓغ٠ٔ، كٔشٛح كِطظرش 
ٝهحّ  ()هحٍ: كوحّ جُ٘ر٢  .كؼحد جُشعٍٞ كوحٍ : ئٜٗح هذ أهغٔص ُطأض٤ٜ٘ح .ُٝطكطغد

ٓؼٚ عؼذ ذٖ ػرحدز
 (ٖ)

ٝٓؼحر ذٖ ؾرَ 
(ٗ)

ٝٗلغٚ ٓؼْٜ كشكغ ئ٤ُٚ جُظر٢  ٝجٗـِوُص 
ضوؼوغ

(٘)
كلحػص ػ٤٘حٙ كوحٍ ُٚ عؼذ : ٓح ٛزج ٣ح سعٍٞ جهلل؟ هحٍ: ٛزٙ  ،ًأٜٗح ك٢ شّ٘س 

سقٔس ؾؼِٜح جهلل ك٢ هِٞخ ػرحدٙ ٝئٗٔح ٣شقْ جهلل ٖٓ ػرحدٙ جُشقٔحء(
(ٔ)

 . 

                                                 
(ٔ)
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سؿْ أٗٚ ًحٕ ٓشـٞاًل ذحُذػٞز ئ٠ُ جإلعالّ ٝقُٞٚ ػذد ًر٤ش ٖٓ  ()كحُ٘ر٢  

جذ٘طٚ ذحُكؼٞس  إلطشجسإٔ هِرٚ جُل٤حع ذحُشقٔس خحطس ذر٘حضٚ جعطؿحخ  جُ٘حط ئال

  .ذحُظـ٤ش ٝقحُٚ جُكشؾس عحُص دٓٞػٚ ػ٠ِ خذ٣ٚ ()ٖٝٓ شذز سقٔطٚ 

 إكرامهن في أزواخهن :

ؾحء ئ٠ُ ذ٤ص كحؿٔس كِْ ٣ؿذ ػ٤ًِح ك٢ جُر٤ص كوحٍ:  ()ٝسد ك٢ جُكذ٣ع إٔ جُ٘ر٢  

كوحٍ  .ش٢ء كـحػر٢٘ كخشؼ كِْ ٣َِوَ ػ٘ذ١ كوحُص: ًحٕ ذ٢٘٤ ٝذ٤٘ٚ ؟أ٣ٖ جذٖ ػٔي 

جٗظش أ٣ٖ ٛٞ كؿحء كوحٍ ٣ح سعٍٞ جهلل ٛٞ ك٢ جُٔغؿذ سجهذ  إلٗغحٕ:  ()سعٍٞ جهلل 

كأطحذٚ ضشجخ كؿؼَ  ٝٛٞ ٓؼـؿغ هذ عوؾ سدجؤٙ ػٖ شوٚ كؿحءٙ سعٍٞ جهلل 

ُطشجخ هْ أذح جُطشجخجوٍٞ هْ أذح ٣ٔغكٚ ػ٘ٚ ٣ٝ سعٍٞ جهلل 
(ٕ)

 . 

ذضٝؼ جذ٘طٚ ق٤ع ٣ركع ػ٘ٚ ك٢ ٝهص  ()شلوطٚ ٝسقٔطٚ جٗظش ئ٠ُ ًٔحٍ  

غْ ٣ٔغف ػ٘ٚ جُطشجخ ذ٤ذٙ جُشش٣لس ٣ٝأٓشٙ إٔ ٣وّٞ ٣ٝزٛد ئ٠ُ ذ٤طٚ ُِشجقس  ،جُو٤ُِٞس

 .دٕٝ إٔ ٣ؼحضرٚ أٝ ٣غأُٚ ُٔحرج خحطْ صٝؾطٚ أٝ خشؼ ٓـحػرًح ُٜح ،ٝجُو٤ُِٞس

كلش ٛحسذًح  ()ر٢ ٝػ٘ذٓح ًحٕ أذٞ جُؼحص ػحتذًج ٖٓ ضؿحسز ُوش٣ش ضرؼطٚ عش٣س ُِ٘ 

ٝدخَ ػ٠ِ أّ ُٝذ٣ٚ )ػ٢ِ ٝأٓحٓٚ( كٔح ًحٕ ٖٓ ص٣٘د سػ٢ جهلل ػٜ٘ح ئال إٔ 

ذأػ٠ِ طٞضٜح ) أ٣ٜح جُ٘حط ئ٢ٗ أؾشش أذح جُؼحص ذٖ جُشذ٤غ كِٔح عٔؼٜح طحقص 

 ()هحٍ: )ئٗٚ ٣ؿ٤ش ػ٠ِ جُٔغ٤ِٖٔ أدٗحْٛ( غْ جٗظشف سعٍٞ جهلل  ()جُ٘ر٢ 

ًش٢ٓ ٓػٞجٙ ٝال ٣خِض ئ٤ُي كاٗي ال ضك٤ِٖ ُٚ كذخَ ػ٠ِ جذ٘طٚ كوحٍ : أ١ ذ٤٘س أ

جُظكحذس ك٢ جألٓٞجٍ كوحُٞج  ()هحُص : ئٗٚ هذ ؾحء ك٢ ؿِد ٓحُٚ، كحعطشحس جُ٘ر٢ 

شدٙ ػ٤ِٚ كشدٝج ػ٤ِٚ ٓحُٚ أؾٔغذَ ٗ
(ٔ)

. 

كؼ٤ِي ذاقغحٕ ٝكحدضٚ ٝٓؼحِٓطٚ ذٌَ ُـق  ،ٍٞ )أًش٢ٓ ٓػٞجٙ(ٓح أؾَٔ ٛزج جُو 

ٝص٣حدز ك٢  ،٤س، ذَ ٝهٞف ػ٘ذ جألٓش جإل٢ُٜٝسهس ٓغ ػذّ ضؿحٝص جُكذٝد جُششػ

جإلًشجّ ُضشد ُٚ ضؿحسضٚ ذأسذحقٜح دٕٝ إٔ ٣إخز ٜٓ٘ح ش٢ء ٣ٝؼٞد عحًُٔح ؿحًٗٔح ٣شد 

أٓٞجُْٜ ٝأسذحقْٜ ٝضؿحسضْٜ ٣ٝطخِض ٖٓ أٓحٗحضْٜ  ()ئ٠ُ هش٣ش جُٔؼحد٣س ُِ٘ر٢ 

  .ٓغًِٔح ٜٓحؾشًج ()٣ٝؼٞد ئ٠ُ جُ٘ر٢ 

 ()٘حضٚ ٝأصٝجؾٜٖ ؾرشًج ُوِٞذْٜ ٝضأ٤ٗغًح ُْٜ كٜٞ ُـ٤لًح ذر ()ٌٛزج ًحٕ جُ٘ر٢  

كِٞ ضشى جُـالهس ٝجُرشحشس  ()ٜذ٣ٚ . ٝجُ٘حط ٓأٓٞسٕٝ ذحالهطذجء ذجألعٞز ُألٓس

  .ٝجُِـق ٝجُشقٔس ُٝضّ جُؼرٞط الهطذٟ جُ٘حط ذٚ ك٢ رُي
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 لمبحث الثبلث ا

 .سببطهبأ ()رحمة النبي  
 جىطئة 

ك٢ ٓذسعطٚ جُشقٔس ذحألؿلحٍ ٝجُظر٤حٕ ٝجُؼ٤حٍ  جُ٘حط ()ُوذ ػِّْ سعٍٞ جهلل  

ٍ: ٓح سأ٣ص أقذًج أسقْ ذحُؼ٤حٍهح كوذ سٟٝ أٗظ 
(ٔ)

 ()ٖٓ سعٍٞ جهلل  
(ٕ)

.  

كٌحٕ  ،ٓغطشػؼًح ك٢ ػٞج٢ُ جُٔذ٣٘س-() جذٖ جُ٘ر٢-:ًحٕ ئذشج٤ْٛ ٝهحٍ أٗظ  

خَ جُر٤ص ٝئٗٚ ٤ُّذخٖ ًٝحٕ ظثش٣ٙ٘ـِن ٝٗكٖ ٓؼٚ ك٤ذ
(ٗ)

ه٤ًّ٘ح 
(٘)

ك٤ورِٚ غْ ك٤أخزٙ  

٣شؾغ(
(ٙ)

.  

ًحٕ ٣ٔش٢ ٓغحكس ؿ٣ِٞس ٣ٝزٛد ئ٠ُ جُوشٟ جُٔك٤ـس ذحُٔذ٣٘س ٖٓ  ()ئرًج جُ٘ر٢  

أؾَ ضور٤َ جذ٘ٚ كوؾ. ٛزٙ جُورِس جُكح٤ٗس جُط٢ ٣شؼش ذٜح جُـلَ جُشػ٤غ ٣ٝضدجدًج ضؼِوًح 

  .ذأذ٤ٚ
إٔ  () دٓغ ػ٤٘٤ٚ ُلشجم ُٝذٙ ئذشج٤ْٛ كؼٖ أٗظ ذٖ ٓحُي ()ٖٝٓ سقٔطٚ  

٠ِ جذ٘ٚ ئذشج٤ْٛ ٝٛٞ ٣ؿٞد ذ٘لغٚدخَ ػ سعٍٞ جهلل 
(7)

كؿؼِص ػ٤٘ح سعٍٞ جهلل  
() ٕضزسكح

(8)
٣ح )  وحٍ ك ٝأٗص ٣ح سعٍٞ جهلل؟ () كوحٍ ُٚ ػرذ جُشقٖٔ ذٖ ػٞف ،

جُؼ٤ٖ ضذٓغ ٝجُوِد ٣كضٕ ٝال ٗوٍٞ ئال ٓح ٣شػ٢ سذ٘ح ئٕ  ،جذٖ ػٞف ئٜٗح سقٔس
(لشجهي ٣ح ئذشج٤ْٛ ُٔكضٕٝٗٞئٗح ذٝ

(ٔ)
 . 

                                                 

) 

 

 

 

 

 

(ٔ)
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٣ٝٔش٢ خِلْٜ أٓحّ ذٔح ٣٘حعد أػٔحسْٛ ٣ٝالػرْٜ ٣ذجػد جألؿلحٍ  ()ًٝحٕ  
ػٖ ٣ؼ٠ِ ذٖ ٓشٙ .جُ٘حط، ٣ٝورِْٜ ٣ٝؼحقٌْٜ

(ٔ) 
))  هحٍ : خشؾص ٓغ جُ٘ر٢() 

أٓحّ جُوّٞ  ()ٝهذ دػ٤٘ح ئ٠ُ ؿؼحّ كارج قغ٤ٖ ٣ِؼد ك٢ جُغٌس هحٍ : كطوذّ جُ٘ر٢ 
قط٠ أخزٙ  ()ٛحٛ٘ح ٣ٝؼحقٌٚ جُ٘ر٢  ٝذغؾ ٣ذ٣ٚ كؿؼَ جُـالّ ٣لّش ٛحٛ٘ح ٣ٝلّش

كؿؼَ ئقذٟ ٣ذ٣ٚ ضكص ره٘ٚ ٝجألخشٟ ك٢ كأط سأعٚ
(ٕ)

ِٚ ٝهحٍ: قغ٤ٖ ٢٘ٓ ٝأٗح كوّر 
ٖٓ قغ٤ٖ. أقد جهلل ٖٓ أقد قغ٤ً٘ح قغ٤ٖ عرؾ ٖٓ جألعرحؽ

(ٖ)
.  

٣غطذٍ ػ٠ِ ٝؾٞد جُشقٔس ك٢ هِٞخ جُ٘حط ذشقٔطْٜ  ()ًٝحٕ سعٍٞ جهلل  
ػ٢ جهلل ػٜ٘ح هحُص : هذّ ٗحط ٖٓ جألػشجخ ػ٠ِ أؿلحُْٜ كوذ ؾحء ػٖ ػحتشس س

كوحُٞج: ٌُّ٘ح ٝجهلل ٓح ٗوّرَ.  .كوحُٞج : أضورِٕٞ طر٤حٌْٗ ؟ كوحُٞج: ٗؼْ ()سعٍٞ جهلل 
: أٝ أِٓي ئٕ ًحٕ جهلل ٗضع ٌْٓ٘ جُشقٔس ؟ ()كوحٍ سعٍٞ جهلل 

(ٗ)
.  

ٝؾحء جألهشع ذٖ قحذظ  
(٘)

كوحٍ  كشآٙ ٣ورَ جُكغٖ ذٖ ػ٢ِ ()ئ٠ُ سعٍٞ جهلل  

جألهشع : أضورِٕٞ طر٤حٌْٗ ؟ كوحٍ سعٍٞ جهلل : ٗؼْ. كوحٍ جألهشع: ئٕ ٢ُ ػششز ٖٓ 

شقْشقْ ال ٣ُٖٓ ال ٣َ ()كوحٍ ُٚ سعٍٞ جهلل  .ِص ٝجقذًج ْٜٓ٘ هؾجُُٞذ ٓح هّر
(ٙ)

.  

إٔ أُو٠ ُْٜ ذحُٚ قط٠ أغ٘حء طالضٚ ٣وٍٞ  عرحؿٚذأ ()ُوذ ذِؾ ٖٓ ػ٘ح٣س جُشعٍٞ  

٣ظ٢ِ ٝٛٞ قحَٓ أٓحٓٚ ذ٘ص ص٣٘د ذ٘ص سعٍٞ جهلل  ()جهلل  أذٞ هطحدز : ًحٕ سعٍٞ

() )ٝألذ٢ جُؼحص ذٖ سذ٤ؼس ذٖ ػرذ شٔظ كارج عؿذ ٝػؼٜح ٝئرج هحّ قِٜٔح
(7)

. 

 

                                                 
(ٔ)

 

 

(ٕ)
 

(ٖ)
 ( 

(ٗ)
 ) 

(٘)
 

 

(ٙ)
 ) 

(7)
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ك٢ ؿحتلس ٖٓ جُٜ٘حس ال  ()هحٍ : خشؾُص ٓغ سعٍٞ جهلل  ))ٝػٖ أذ٢ ٛش٣شز  

كحؿٔس كوحٍ  ٢ٌِ٘ٔ٣ ٝال أًِٔٚ قط٠ ؾحء عٞم ذ٢٘ ه٤٘وحع غْ جٗظشف قط٠ أض٠ خرحء

ّْ ٌُغ أغ
(ٔ)

ُضـغِٚ ٝضِرغٚ  ( كظ٘٘ح أٗٚ ئٗٔح ضكرغٚ أٓٚ ألٕ أغْ ٌُغ ) ٣ؼ٢٘ قغً٘ح 

عخحذًح
(ٕ)

كِْ ٣ِرع إٔ ؾحء ٣غؼ٠ قط٠ جػط٘ن ًَ ٝجقذ ٜٓ٘ٔح طحقرٚ كوحٍ سعٍٞ  

: جُِْٜ ئ٢ٗ أقرٚ كأقرٚ ٝأقرد ٖٓ ٣كرٚ( ()جهلل 
(ٖ)

.  

ٝجُكغ٤ٖ ػ٤ِٜٔح ه٤ٔظحٕ  ٣خـد ٣ًٞٓح ئر ؾحء جُكغٖ ()ًٝحٕ سعٍٞ جهلل  

ٖٓ جُٔ٘رش ككِٜٔٔح ٝٝػؼٜٔح ذ٤ٖ  ()أقٔشجٕ ٣ٔش٤حٕ ٣ٝؼػشجٕ ك٘ضٍ سعٍٞ جهلل 

ْْ ِكْطٌَ٘س   ٣ذ٣ٚ غْ هحٍ : طذم جهلل ًُ ْٝالُد ََٝأ  ْْ ٌُ َٞجُُ ْٓ َٔح َأ َّٗ ِئ
(3)

ك٘ظشش ئ٠ُ ٛز٣ٖ  

جُظر٤٤ٖ ٣ٔش٤حٕ ٣ٝؼػشجٕ كِْ أطرش قط٠ هـؼص قذ٣ػ٢ ٝسكؼطٜٔح(
(٘)

.  

أٛذ٣ص ُٚ ٛذ٣س ك٤ٜح هالدز ٖٓ  ()شس سػ٢ جهلل ػٜ٘ح إٔ سعٍٞ جهلل ٝػٖ ػحت 

ؾضع
(ٙ)

كوحٍ: ألدكؼٜ٘ح ئ٠ُ أقد أ٢ِٛ ئ٢ُّ كذػح أٓحٓس ذ٘ص ص٣٘د كأػِوٜح ك٢  ،

ػ٘وٜح
(7)

ّٞر جُكغٖ ٝجُكغ٤ٖ ٣ٝوٍٞ: )ئٕ أذحًٔح ()ًٝحٕ جُ٘ر٢   ٣ؼ
(8)

ّٞر ذٜح   ًحٕ ٣ؼ

َ ش٤ـحٕ ٝٛحٓٚ ٖٝٓ ًَ ػ٤ٖ ذٜح ئعٔحػ٤َ ٝئعكحم أػٞر ذٌِٔحش جهلل جُطحٓس ٖٓ ً

الٓٚ(
(9)

. 

٣الؿلْٜ ٣ٝالػرْٜ ٣ٝؼحِْٜٓ  عرحؿٚٓغ جألؿلحٍ ٝخحطس أ ()ٌٛزج ًحٕ جُ٘ر٢  

ػ٠ِ ًػشز ٓغث٤ُٞحضٚ ٝػظْ ٜٓحٓٚ ال ٣٘غ٠ ٓح  ()كاٗٚ  ،ذٌَ ق٘حٕ ٝسقٔس ٝشلوس

٣كطحؼ ئ٤ُٚ جألؿلحٍ ٖٓ جُشػح٣س ٝجُك٘حٕ ٝجُِـق ٝجُِؼد ك٤ؼـ٤ْٜ ٗظ٤رْٜ ٖٓ رُي 

                                                 
(ٔ)

   

(ٕ)
 

 

(ٖ)
 )

 

(ٗ)
  

(٘)
  

(ٙ)
  

(7)
  

(8)
 ) 

(9)
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جُِلطحش  اًل ٜٝٓٔح ًحٗص أػٔحُٚ ًػ٤شز كإْ أٓطٚ ذإٔ جُوحتذ ٜٓٔح ًحٕ ٓشـ٤ٞؼًِِّٚ ُ

شرحع جُؼحؿل٢ ُألؿلحٍ ٝضإد١ ئ٠ُ ض٤ٔ٘س ٤س ٖٓ ج٥ذحء ُٜح أغش ًر٤ش ك٢ جإلجُكحٗ

  .ٓشحػش جُكد ٝجُٞد ُذٟ جألؿلحٍ

 

 

 

 لمبحث الرابع ا
 بخدمه ()رحمحه 

  جىطئه 
شحٛذ جالعطؼؼحف ُِـروس جُؼحِٓس أششهص شٔظ جإلعالّ ٝجُؼحُْ ٣ضخش ذٔ 

س جُط٢ ٣٘ظش ذٜح ئ٠ُ جُٔغطٔش ُكوٞهٜح، ٝجُ٘ظشز جُذ٤ٗٝ ٝجُٜؼْ ،ٝجًُِٔٔٞس
سقٔس ُِؼح٤ُٖٔ، ٝأػـ٠ جُكوٞم جُٔغِٞذس  ()كرؼع جهلل خ٤ش جُشعَ  .أطكحذٜح

ئ٠ُ ٛزٙ جُلثس جُٜٔؼٞٓس، ٝأػحد ُٜح جػطرحسٛح ٖٓ خالٍ جُطٞؾ٤ٜحش ٝج٥دجخ جُط٢ 
  .ح ٝضذكغ جُؼش ػٜ٘حضؿِد جُ٘لغ ُٜ

إٔ ٣أعش هِٞذْٜ ٣ِٝٔي ٓشحػشْٛ ذغٔحقس أخالهٚ ًٝش٣ْ  ()ٝهذ جعطـحع جُ٘ر٢  
  .شٔحتِٚ

جُز١ هحٍ  ()أشٜش ٓٞج٢ُ جُ٘ر٢  ،ٝخ٤ش ٓػحٍ ػ٠ِ رُي هظس ص٣ذ ذٖ قحسغس 
ذحُز١ ) هذ سأ٣ص ٖٓ ٛزج جُشؾَ ش٤ثًح ٓح أٗح ػ٘ذ ٓح ؾحءج ك٢ ؿِرٚ  ،ألذ٤ٚ ٝػٔٚ

أذذًج ( أخطحس ػ٤ِٚ أقذًج
(ٔ)

رُي أخشؾٚ ئ٠ُ جُِكؿش ٝأشٜذ  ()كِٔح سأٟ سعٍٞ جهلل  
٣ٝشغٚ ُ٘حط ذإٔ ص٣ذًج جذ٘ٚ ٣شغٚج

(ٕ)
.  

ذٔٞج٤ُٚ ٝخذٓٚ كال ٣شػ٠ ؿلَ إٔ  ()جُوظس خ٤ش د٤َُ ػ٠ِ شذز سقٔطٚ  ٛزٙ 
ئال طِس  ،أٝ سقْك٢ ذ٤ص ؿش٣د ال ٣٘ط٢ٔ ئ٤ُٚ ذظِس هشجذس  ،٣ؼ٤ش ذؼ٤ذًج ػٖ أذ٣ٞٚ

 .ٝجألعِٞخ جُشه٤ن ك٢ جُٔؼحِٓس ٝجُطٞؾ٤ٚ ٝجُطشذ٤س ،جُشقٔس ٝجُؼـق
ٖ جُطٞذ٤خ غِي جُطؼ٤ِْ ٝجالسشحد ٝجالذطؼحد ػٓغ خذٓٚ ٓ ()ٝعِي جُ٘ر٢  

ٝجُطوش٣غ ضؿحٙ ٓح٣ظذس ْٜٓ٘ ٖٓ ٛلٞجش ال ٣غِْ ٜٓ٘ح أقذ خحطس جُظـحس. ٣وٍٞ 
ػشش ع٤ٖ٘ كٔح هحٍ ٢ُ أٍف هؾ ٝٓح هحٍ  ()خذٓص جُ٘ر٢  ((أٗظ ذٖ ٓحُي 

ٝال ُش٢ء ضشًطٚ ُْ ضشًطٚ ( ،ٚط٘ؼطٚ ُْ ط٘ؼط ُش٢ء
(ٖ)

 . 
ٖٓ أقغٖ جُ٘حط خِوًح كأسع٢ِ٘ ٣ًٞٓح ُكحؾس،  ()هحٍ أٗظ : ًحٕ سعٍٞ جهلل  

هحٍ كخشؾص  ()ٝك٢ ٗلغ٢ إٔ أرٛد ُٔح أٓش٢ٗ ذٚ ٗر٢ جهلل  -كوِص: ٝجهلل ال أرٛد 

ّٓش ػ٠ِ طر٤حٕ ْٝٛ ٣ِؼرٕٞ ك٢ جُغٞم كارج سعٍٞ جهلل  ذولح١ ٖٓ هحذغ  ()قط٠ أ

                                                 

 

 

) 
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ٗؼْ.أٗح  هِص: أ٤ٗظ جرٛد ق٤ع أٓشضي( )٣ح ٝسجت٢ ك٘ظشش ئ٤ُٚ ٝٛٞ ٣ؼكي كوحٍ:

أرٛد ٣حسعٍٞ جهلل(
(ٔ)

  

ٝػٖ أٗظ ػٖ أّ ع٤ِْ 
 (ٕ)

أٜٗح هحُص: ٣ح سعٍٞ جهلل خحدٓي أٗظ جدع جهلل ُٚ، كوحٍ:  

جُِْٜ أًػش ٓحُٚ ُٝٝذٙ ٝذحسى ُٚ ك٤ٔح أػـ٤طٚ "
 (ٖ)

ٝػٖ ػحتشس سػ٢ جهلل ػٜ٘ح هحُص  

خحدًٓح ٝال جٓشأز هؾ ( (): ٓح ػشخ سعٍٞ جهلل 
(ٗ)

.  

 ػشش ع٤ٖ٘ ٝجهلل ٓحهحٍ ٢ُ أٍف ()خذٓص سعٍٞ جهلل  ((ٝػٖ أٗظ ذٖ ٓحُي  

هؾ.
 (٘)

 

ٝقِٔٚ ٝطرشٙ ػ٠ِ ٓح ٣ظذس  ()ٛزٙ جألقحد٣ع ضذٍ ػ٠ِ قغٖ أخالم جُ٘ر٢  

ٝهذ  ٝٛٞ ؿلَ ()خذّ جُ٘ر٢  )) ًحٖٓٔ ٣طؼحَٓ ٓؼْٜ ٝخحطس جُظـحس كإ أٗغ

٣ظذس ٓ٘ٚ ضوظ٤ش أٝ ال ٓرحالز ذحألٝجٓش جُظحدسز ئ٤ُٚ، ٝٓغ رُي ُْ ٣ؿذ ٖٓ جُ٘ر٢ 

 ئال سقحذٚ جُظذس ٝجُطٞؾ٤ٚ جُغ٤ِْ ٝجُذػحء ذحُخ٤ش ٝجُرشًس.  

ُٚ  ()هحٍ : )جٗـِن سعٍٞ جهلل  ((ٝػٖ أٗظ   َُْٝط ئ٠ُ أّ أ٣ٖٔ كحٗـِوُص ٓؼٚ كَ٘ح

ُٚ .ئٗحًء ك٤ٚ ششجخ ُٙ هحٍ : كال أدس١ أطحَدكْط كؿؼِص ضظُخد ،طحتًٔح أٝ ُْ ٣ُشْد
(ٔ)

 

ًٓش ػ٤ِٚ َٝضَز
(ٕ)

ػ٤ِٚ ( 
(ٖ)

. 

                                                 



) 

 

 

 

 

(ٔ)
  

(ٕ)
  

(ٖ)
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ٍُ ػ٠ِ جُ٘ر٢   ًٜٞٗح جقطؼ٘طٚ كوذ  ()ك٢ جُكذ٣ع دالُس ػ٠ِ إٔ أّ أ٣ٖٔ ًحٗص ضذ

ًٔح ك٤ٚ ًٔحٍ ُـلٚ ذٜح ٝشلوطٚ ػ٤ِٜح ٝقرٚ ُٜح  ،ًحٕ ٣وٍٞ:ئٜٗح أ٢ٓ ذؼذ أ٢ٓ

 ٝص٣حسضٜح ك٢ ذ٤طٜح.

كوذ ًحٕ طحقد عٞجد ((أٓح ػرذ جهلل ذٖ ٓغؼٞد  
(ٔ)

  ()سعٍٞ جهلل  

دٙٝٝعح
(ٕ)

ؼ٤ِٚ ٝؿٜٞسٙٝعٞجًٚ ٝٗ 
(ٖ)

 ()كإ ػرذ جهلل ُٔح أعِْ أخزٙ سعٍٞ جهلل  

ٝإٔ ضغطٔغ ِعٞجِد١ قط٠  ئ٤ُٚ ًٝحٕ ٣خذٓٚ ٝهحٍ ُٚ: ئرٗي ػ٢ِّ إٔ ٣ُشكغ جُكؿحخ

أٜٗحى(
(ٗ)

 . 

شٙ ئرج جؿطغَ ٣ِٝرغٚ ٗؼ٤ِٚ ٣ٝٔش٢ ٓؼٚ ٝأٓحٓٚ ٣ٝغط ()ػ٠ِ جُ٘ر٢  كٌحٕ ٣ِؽ 

ٝجُغٞجدظحقد جُغٞجى ؼشف ك٢ جُظكحذس ذ٣ٝٞهظٚ ئرج ٗحّ ًٝحٕ ٣ُ
(٘)

ي ٝسد . ُزُ

أٗٚ ًحٕ أهشخ جُ٘حط ٛذ٣ًح
(ٙ)

ٝداًل 
(7)

ٝعٔطًح 
(8)

قط٠ ٣طٞجسٟ ك٢  ()ذشعٍٞ جهلل  

ذ٤طٚ
(9)

. 

جُكغ٘س ٝخذٓطْٜ ئ٣حٙ جألخالم  ()ٌٛزج جعطلحد جُظكحذس ٖٓ ٓالصٓطْٜ ُِ٘ر٢  

  .ٝجُٔؼحٓالش ٝجُؼرحدجشكٌحٗٞج ٗؿًٞٓح ٣ُٜطذٟ ذْٜ ك٢ جألخالم ٝجُظلحش جُك٤ٔذز 

 

 

 

 

                                                 
(ٔ)

  

(ٕ)
   

(ٖ)
  

(ٗ )

 

(٘)
  

(ٙ)
  

(7)
  

(8)
  

(9)
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 الخبجمة
  .ٝػ٠ِ آُٚ ٝأطكحذٚ جٌُشجّ ،ٝأط٢ِ ٝأعِْ ػ٠ِ خ٤ش جألٗحّ ،أقٔذ جهلل ك٢ جُخطحّ 

( ٝخِظص ٝخذٓٚ ذأعشضٚ ()ذكع )سقٔس جُ٘ر٢  إلضٔحّكوذ ٝكو٢٘ جهلل ضؼح٠ُ  

 ك٤ٚ ئ٠ُ جُ٘طحتؽ جُطح٤ُس : 

 .ذحُذػٞز سقٔس ٖٓ جهلل ضؼح٠ُ ُخِوٚ ()٘ر٢ ئسعحٍ جُ -ٔ

  .شِٔص ًَ جُخالتن ()سقٔس جُ٘ر٢  -ٕ

  .ٗلغٚ ذحُشقٔس جُٜٔذجز ُِؼح٤ُٖٔ ()ٝطق جُ٘ر٢  -ٖ

  .ٖ ٓؼحِٓس جُشؾَ ألَٛ ذ٤طٚغُوحػذز جُخ٤ش٣س ٢ٛٝ ق ()ضٞػ٤ف جُ٘ر٢  -ٗ

 ،شٖٛٝٓشجػحضٚ ُٔشحػ ،ُ٘غحتٚ ػ٠ِ ًػشضٜٖ ٗٔحرؼ ٖٓ قغٖ ػششز جُ٘ر٢  -٘

  .ُٜٖ ضلش٣كًح ُوِٞذٜٖ ٝٓغحٓشضٚ ،ٝعإجُٚ ػٜٖ٘ ٤ٓٞ٣ًح ،ٝضٞددٙ ئ٤ُٜٖ

ػحتشس سػ٢ جهلل ػٜ٘ح ذٔض٣ذ ٖٓ جُكد ٝجُشقٔس  ()ضخظ٤ض جُ٘ر٢  -ٙ

  .ظـش عٜ٘ح ٝهِس خرشضٜح ك٢ جُك٤حزًٝجُِـق ٝٓشجػحز جألقٞجٍ 

 ()ٓٞهق عٞدٙ سػ٢ جهلل ػٜ٘ح ػ٘ذٓح ؿِرص ٖٓ جُ٘ر٢  ()ئًرحس جُ٘ر٢  -7

 . ٝجعطؿحذطٚ ُـِرٜحٓغحًٜح كوؾ ُطرؼع ٣ّٞ جُو٤حٓس ٖٓ صٝؾحضٚ ئ

قع جُٔغ٤ِٖٔ ػ٠ِ جالٛطٔحّ ذطشذ٤س جألٗػ٠ ٝػذّ ئٛحٗطٜح ٝٓح  ()ٖٓ سقٔطٚ  -8

  .٣كظَ ػ٤ِٚ ٖٓ جألؾش ٝجُػٞجخ ٖٓ رُي

ذر٘حضٚ ٝأصٝجؾٜٖ ك٢ ؾ٤ٔغ جُكحالش ك٢ جُٜؿشز  جُظحٛشز ()سقٔس جُ٘ر٢  -9

  .سز ٝٓٞش جألذ٘حء ٝٗكٞ رُيٝجُـضٝجش ٝجألعش ٝجإلؾح

ذحألؿلحٍ ٝسقٔطٚ ُْٜ ٝضور٤ِْٜ ٝضؼِن أعرحؿٚ ذٚ قط٠  ()شذز ضؼِن جُ٘ر٢  -ٓٔ

 .ذَ ٗٔحٙ ٝصجدٙ ٓطحٗس ٝهٞز ،ٛزج جُطؼِن ()ك٢ جُظِٞجش ٝٓغ رُي ُْ ٣ـلَ 

  .()ػ٠ِ ٓكرطٚ  ٝأًػش ٖٓ رُي ؾؼَ ٓكرطْٜ د٤ُاًل

جقذ ْٜٓ٘ ٣إغش جُؼ٤ش ٓغ جُ٘ر٢ ذٔٞج٤ُٚ ٝخذٓٚ قط٠ ئٕ جُٞ سقٔس جُ٘ر٢  -ٔٔ

)) ِٚٛٝسقٔطٚ جُظحٛشٙ ألٗظ  ،ػ٠ِ إٔ ٣ؼٞد ئ٠ُ أ()  ُٚ٘ظـش ع

  .ٝجُذػحء ُٚ ٝئسشحدٙ ذٌَ قد ُٝـق

ٌُػشز ٓالصٓطٚ ُٚ  ()جُشذ٣ذ ذٜذ١ جُ٘ر٢  ()ضأغش ػرذ جهلل ذٖ ٓغؼٞد  -ٕٔ

خذٓس ُٚ قط٠ جشطٜش ػ٘ذ جُظكحذس ذأٗٚ أهشخ جُ٘حط ٛذ٣ًح ٝداًل ٝعٔطًح 

    .()ذشعٍٞ جهلل 

 الحىصيبت : 

ك٢ طلحضٚ جُكغ٘س  ()أٝط٢ ٗلغ٢ ٝؾ٤ٔغ جُٔغ٤ِٖٔ ذحالهطذجء ذحُ٘ر٢  -ٔ

  .ٝٓؼحٓالضٚ جُشه٤وس جُِـ٤لس ٓغ جُٔغ٤ِٖٔ ػًٔٞٓح ٝأَٛ ذ٤طٚ خظٞطًح
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ذِـحضْٜ قٍٞ ُؿ٤ٔغ جُ٘حط ػوذ جُٔإضٔشجش ٝجُ٘ذٝجش ك٢ جُو٘ٞجش جُؼح٤ُٔس  -ٕ

  .()جُغ٤شز جُؼـشز ُ٘ر٢ جُشقٔس 

جُطش٤ًض ػ٠ِ ضؼ٤ِْ جُشرحخ ٤ًل٤س ٓؼحِٓس جُضٝؾحش ػ٠ِ جُٜٔ٘ؽ جإلعال٢ٓ  -ٖ

ًٝزُي  ،ُطلحد١ قحالش جُـالم جُٔ٘طششز ٝجُكّذ ٖٓ ظحٛشز جُؼ٘ق جألعش١

جإلقغحٕ ئ٠ُ جُر٘حش ذاًشجٜٖٓ، ٝٓغحٝجضٜٖ ٓغ ئخٞجٜٖٗ جُزًٞس ك٢ جُٔؼحِٓس 

ٝضشذ٤طٜٖ  ،حػش جُشه٤وسٝجإلؿذجم ػ٤ِٜٖ ٖٓ جُٔش ،ٝجُلشـ ذٞالدضٜٖ ،جُكغ٘س

    .ضشذ٤س ئعال٤ٓس طك٤كس دٕٝ ئكشجؽ ٝال ضلش٣ؾ

جُٔور٤ِٖ ػ٠ِ جُضٝجؼ ٖٓ جُشرحخ ٝجُلط٤حش ذحالُطكحم ذحُذٝسجش جُطذس٣ر٤س  ئؾرحس -ٗ

 .ػ٠ِ ضك٤َِ جُذّ ئؾرحسْٛػ٠ِ ؿشجس  ،ُِٔور٤ِٖ ػ٠ِ جُضٝجؼ

 

 المراخـع
ذددٖ ٓكٔددذ جُؿددضس١    ٓؿددذ جُددذ٣ٖ جُٔرددحسى   ،* أعددذ جُـحذددس كدد٢ ٓؼشكددس جُظددكحذس    

 .ذ٤شٝش ،دجس جُلٌش ،989ّٔ ،9ٓٗٔؽ   ،جذٖ جألغ٤ش –جُش٤رح٢ٗ 

 ،ؽ/ جأل٠ُٝ ،د. ػٔحسز ٗؿ٤د ،إٓ ٝجُغ٘س* جألعشٙ جُٔػ٠ِ ك٢ ػٞء جُوش 

   .جُش٣حع ،ٌٓطرس جُٔؼحسف ،98ّٓٔ-ٛـ ٓٓٗٔ

ضكو٤ن  ،ُِؼالٓس أقٔذ ذٖ ٓكٔذ جُوغـال٢ٗ ،* جُٔٞجٛد جُِذ٤ٗس ذحُٔ٘ف جُٔكٔذ٣س 

 ،جٌُٔطد جإلعال٢ٓ ،99ّٔٔ -ٛـ ٕٔٗٔ، ؽ/ جأل٠ُٝ، 8ٖٗ/ٕأقٔذ جُشح٢ٓ  طحُف

 .ذ٤شٝش

 
 

دجس  ،ؽ/جُشجذؼدددس ،ألذددد٢ ؾؼلدددش ٓكٔدددذ ذدددٖ ؾش٣دددش جُـردددش١*  ضدددحس٣خ جُـردددش١ 

 جُٔؼحسف

 ،جُذًطٞسز ػحتشس ػرذ جُشقٖٔ،  دجس جُكذ٣ع ،* ضشجؾْ ع٤ذجش ذ٤ص جُ٘رٞز 

 جُوحٛشز. 

   .ذ٤شٝش ،دجس جُلٌش ،978ٔ-98ٖٔ ،جُـرؼس جُػح٤ٗس ،* ضلغ٤ش جُوحع٢ٔ 
 

 

 .دجس جٌُطحخ جُؼشذ٢ ،ضكو٤ن ػرذ جُشصجم جُٜٔذ١ ،* ضلغ٤ش جُوشإٓ جُؼظ٤ْ 
 

 ،ػرذ جُشقٖٔ ذٖ ٗحطش جُغؼذ١ ،* ض٤غ٤ش جٌُش٣ْ جُشقٖٔ ك٢ ضلغ٤ش ًالّ جُٔ٘حٕ 

 . 988ٔ-8ٓٗٔ ،ٓـرؼس جُٔذ٢ٗ

 ،جُطش٢ً رذ جهللضكو٤ن جُذًطٞس ػ ،ُِـرش١ ،* ؾحٓغ جُر٤حٕ ػٖ ضأ٣َٝ آ١ جُوشإٓ 

  .دجس ػِْ جٌُطد ٖٕٓٓ -ٕٗٗٔجُـرؼس جأل٠ُٝ 

 ،دجس جٌُطددد جُؼ٤ِٔددس  ،* صجد جُٔؼددحد كدد٢ ٛددذٟ خ٤ددش جُؼرددحد، الذددٖ جُودد٤ْ جُؿٞص٣ددس     

 ذ٤شٝش. 
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دجس ئق٤دحء جُطدشجظ    ،97٘ٔ-9ٖ٘ٔ ،ٓكٔذ ذٖ ٣ض٣دذ جُوض٣ٝ٘د٢   ،* عٖ٘ جذٖ ٓحؾٚ 

  .جُؼشذ٢

 ،جُ٘حشدش : دجس جُلٌدش   ،٢ جألصد١ع٤ِٔحٕ ذٖ جألشدؼع جُغؿغدطحٗ   ،* عٖ٘ أذ٢ دجٝد 

 .ذ٤شٝش

  .ذ٤شٝش ،* عٖ٘ جُطشٓز١ دجس ئق٤حء جُطشجظ جُؼشذ٢ 

  .ذ٤شٝش ،دجس جٌُطحخ جُؼشذ٢ ،* عٖ٘ جُ٘غحت٢ 

ؽ/  ،، ُِكحكظ أقٔذ ذٖ قؿش جُؼغوال٢ٗٝٓؼٚ كطف جُرحس١* طك٤ف جُرخحس١  

  .ذ٤شٝش ،دجس جُلٌش ،ٗٔٗٔ-99ٖٔجأل٠ُٝ 

جُـرؼس  ،ٓغِْ ذٖ جُكؿحؼ جُوش٤ش١ ج٤ُ٘غحذٞس١ ألذ٢ جُكغ٤ٖ ،* طك٤ف ٓغِْ 

  .ٌٓس جٌُٔشٓس ،جٌُٔطرس جُل٤ظ٤ِس ،9ٖٓٔ -9ٖٗٔجأل٠ُٝ 

ضأ٤ُق ػرذ جهلل  ،* ًطحخ ٓ٘ط٠ٜ جُغٍٞ ػ٠ِ ٝعحتَ جُٞطٍٞ ػ٠ِ شٔحتَ جُشعٍٞ 

 .دجس ؿٞم جُ٘ؿحز ،ّٖٕٓٓ -ٛـ ٕٗٗٔ ،ؽ/ جُػحُػس ،ذٖ عؼ٤ذ جُِكؿ٢

ؽ :  ،ُددذ٣ٖ ٓكٔددذ ذددٖ ٌٓددشّ ذددٖ ٓ٘ظددٞس  ألذدد٢ جُلؼددَ ؾٔددحٍ ج  ،* ُغددحٕ جُؼددشخ 

  .ذ٤شٝش ،دجس طحدس ،ذذٕٝ

 ،ٝٓ٘رغ جُلٞجتذ ُِكحكظ ٗٞس جُذ٣ٖ ػ٢ِ ذٖ جذ٢ ذٌش ج٤ُٜػ٢ٔ* ٓؿٔغ جُضٝجتذ  

 ذ٤شٝش. ،دجس جٌُطحخ 9ٙ7ٔؽ/جُػح٤ٗس، 

أقٔذ ذٖ ق٘رَ ٝذٜحٓشٚ ٓ٘طخد ً٘ض جُؼٔحٍ ك٢ عٖ٘ جألهٞجٍ  جإلٓحّ* ٓغ٘ذ  

 .ٝجألكؼحٍ، دجس جُلٌش

 -ٛـ ٕٗٗٔ ،ذ٤شٝش ،دجس جُٔؼشكس ،حء قٍٞ جُشعٍٞ ٓكٔٞد ؿؼٔٚ قِر٢* ٗغ 

ّٕٖٓٓ.   

    

 


