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ى وخ٘دد ً ؤال إ بڀدد  بإ خر ولددًي إ ٘ددُنٻ ڀدد  وؤال فبمددًخه ٬سددًي ؤَدد ڀ  ؤي    خؼبمددً ر َذ خڀ٭دددؾبن

و  ټدؽاخه  خألڄدنص ونٝك خألڄص وـدهً يف خر لدٷ ـ دديي ٴٝدځ خض َزدال ؤدلڄ  ٬ځلد  ؤدځڃ ظٕدځلمده         

 ز٭ً 

 و٘ددُ خألڄدد َ فبددًؼدصبد وټددٿ فبًؼددص ٠ددلڀص وټددٿ ٠ددلڀص يف خڀ دددَ      ٴددةال وددا خؿبددًحم هددًحم فبمددً  

ڃ زةلٕددال ب   وخڀٝلش وخڀٕلڂ ٬ځى ؤُ٘ٲ خألنسلدء وخؾبُٔځن و٬ځى آڀ  وٜمس  ؤطب٭دن وخڀعددز٭ن ؿبد   

  ز٭ً خڀًنن  ؤڄدن ڂ 

وز٭دً   خڀسٙدُنص  ٬مدد ټدندط ٬ځلد      –ٔدسمدن   –هٽٍخ ؤوّّندد خڀسددَحم    1"ټَدالَ خڀ َّدُْ ؤُڄَّصه وَخلًَِشً ٴٹً "

ً  ظٱداض خأللد خپ وظسدًڀط    ٴدةش ڄدن خڀدّڄن      خألَٞ ؤال ټددال خڀع للدً هد  خڀٕددجً يف هدٍي       خألڄد َ  ٴس٭د

 –دال ؤال ىب٭ٿ خڀٽؽا ڄن خڀسُٙ نعم ڀ ال ب  خڀُٙٺ وخڀٽٵُ خڀٙل٥ خأللً  خٔع٥د٪وخؾب٭س ي ه  خڀ خلً 

 .-وخڀ٭لدٌ زدر 

ؤال  خإٔعٹدڄص  وڄ٤٫ُنٷ  وهًخنع ڃ ب ؤال نُٔٿ َٔلً إلنٹدٌ خڀسُٙنص  –ٔسمدن   –وڄن َظبص خڀسدَحم 

  َ بإ ؤال خڀسٙدُ نُٴ١د ال خڀٹسد پ ونٝدُ ؤټؽدُهڃ        ٸ١لص خڀع للً ٸ١لص وخ٠مص و٠ ق خڀٙدمٓ يف خڀ د د

َٔځ  ڄدن خؾب٭فدّخض وخؾباندًخض ڄدد ن٭ل د ڃ ٬ځدى زبٹلدٷ         –ٔسمدن   –خر  وخڀٽٵُ ون٭٥الٺ ٬ځى خڀُٙ

 ظإؼاخ. وؤنٵ٫ وؤټؽُزلٰ ڃ ؤـًى  َٔدڀع ڃ وڀلٽ الخؿبًٲ ڄن 

خڀٝدُخ٪ خڀدٍحم   هدٍخ   ؤودُى  وخڀٙدل٥دال وؤظسد٬د  ڄدن ـ دص       ـ دص  ونسًؤ خڀُٝخ٪ زن خڀُٔٿ وؤظسد٬ ڃ ڄن

ٸَددپَ   "-خرڀ٭ د    –ب  خألَٞ ٴٹدً ٸددپ    –٬ځلد  خڀٕدلڂ   –يڂ ؤ٬ځن ٬   خڀٙدل٥دال ٸسدٿ ؤال ن دّپ ؤز ندد آ    
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بٰ خء  ٬ځىٸٕڃ يف خڀٕ٭ال ؤ  ٴ   1 "(88)بِڀَّد ٬ِسَديَٺَ ڄِ ْ ُڃُ خڀْمُىْځَِٝنَ  (88)ٴَسِ٭َِّّظِٻَ ڀَإُْٰ ِنَ َّ ُڃْ ؤَـْمَ٭ِنَ 

لٕدعمُ هدٍخ خڀٝدُخ٪    ٔ  و -بإ ؤال نٙدء خر –ٴځن نً٪ ؤلًخه ڄن خڀ دْ ڄ مد ټدال   خڀ دْ " ؤطب٭ن "

 ب  ؤال نُغ خر خألَٞ وڄن ٬ځل د .

وبال ټددال   ؤوُى ؤللدنده  ؤللدنده؛ وألظسد٪ خڀٙل٥دال خڀُٔٿألظسد٪ ٴلًُخپ  –ټمد نٹ ڀ ال  –وخؼبُذ ٔفدپ 

وَبِالْ ظ٫ِ٥ُْ ؤَټْؽََُ ڄَنْ ٴِدال خڀْدإََِْٞ   ؤټؽُهڃ ڄن ؤظسد٪ خڀٙل٥دال "  –ٔسمدن  –ؤټؽُ خڀ دْ ټمد ؤوّّند خؽبدڀٷ 

وڀٽن خڀٱځسدص وخڀ٭دٸسدص ظٽد ال ڀځُٔدٿ       "ځُّ ٺَ ٬َنْ َٔسِلٿِ خڀځَّ ِ بِالْ نَعَّسِ٭ُ الَ بِڀَّد خڀ٩َّنَّ وَبِالْ هُڃْ بِڀَّد نَىُُُْٜ الَ ن١ُِ

 .8"ټَعَرَ خڀځَّ ُ ڀَإَْٰځِسَنَّ ؤَنَد ؤََُُځِال بِالَّ خڀځَّ َ ٸَ ِحمٌّ ٬َِّنٌّ ټمد ٸدپ ظ٭د  "  وؤظسد٬ ڃ

٩دُوٲ وٰاهدد ڄدن    حبٕدر خڀّڄددال وخؾبٽددال وخڀ   ؛٬ًندًش وؤهبد٤دده قبعځٵدص     وهٍخ خڀُٝخ٪ نإوٍ ؤ٘دٽدإه 

وظددَش نٽد ال زددإؼ ن    ؛وظدَش نٽ ال زدڀٹعدپ   خڀ٭ خڄٿ   ٴعدَش نٽ ال ُٜخ٬ده زدڀٽلڂ وخؼب خَ و٤ُق خألٴٽدَ

ڄ٭ده   وڄ مد ټدال ٘ٽٿ خڀُٝخ٪ وهب٥  ٴةال ؤوپ و٥ خض هٍخ خڀُٝخ٪ ظٽ ال يخوٿ خڀد ٵٓ خڀسٙدُنص وڄدد    

ؤٴٽدَ  ٴعٱلا خإلنٕدال نسًؤ ڄن ظٱلا ڄدد زًخوځد   ٴم مدد لدوڀدط ظٱدلا و٠د٫ ڄ٭دن ڀٵدُي ؤو          زبمځ  ڄن

  وڀ٭دٿ   ؤو  ـبم ٬ص خألٴُخي؛ؤڄص ڄن خألڄڃ إ ٌبٽن ؤال ظ فك خڀ فدق خؾب٥ځ ذ بإ زعٱلا ڄد زًخوٿ خڀٵُي 

ٴ   نٛ ُٜنك  8" عَّى نُٱَلُُِّوخ ڄَد زِإَنْٵُِٕ ِڃْ بِالَّ خڀځَّ َ ڀَد نُٱَلُُِّ ڄَد زِٹَ ْڂٍ لََ يف ٸ ڀ  ظ٭د  "  َهٍخ ؤلً خألُٔخ

 ڀألٔد ؤ  ـ ٓ هٍخ خڀعٱلا ؤ٬ين خڀعٱلا ڀألٴ١ٿ ؤو خڀعٱلا يف  زبًنً خڀ ٹ٥ص خألو  يف خڀعٱلا  ڄ مد ټدال

نٕدم٫   دزإنٵٕ ڃ " وهٍخ ڄٙدهً وڄلل٧  ٬ځدى خؾبٕدع ى خڀٵدُيحم   ٴٽدؽاخه ڄد      ٴٽلمهد نسًؤ ڄن " ڄد

                                                 
 5:،  4:ص  3
 43المجادلة   4
 33الرعد  5
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ظٱلا خؾبُنٟ نٵٕدلده ) ڄدن خڀدًخوٿ ( ؤوپ وؤهدڃ و٥د ش       ؤال نإټًوال ٵٕلن وٝ ٜد ڀخأل٤سدء ٬م ڄده وخ

نٙدا ب   ؤال ؤهدڃ و٥د ش يف خڀ٭دلؾ هد  ٸ د٬ددص       ؤحم ڄدُنٟ   زدٿ ؤال خڀ٥در خؼبدًنػ وخڀٹدًنڃ      يف ڄ٭دػبدص 

 .ه  ؤوپ و٥ ش مب  خڀ٭لؾو خؾبُنٟ زإن  ڄُنٟ ؤحم ڄد زًخوٿ خؾبُنٟ ڄن ٸ د٬دض وؤٴٽدَ

 خڀسُٙ.خڀٙل٥دال وڄ  د ن ٥ځٷ يف ب٠لپ هٍي خؼبٹلٹص ؤيَټ د 

ٓ  يف ظٱدلا لٹددجٷ    خڀًخوځال؛ وخڀٕ٭الٴ   نسًؤ زدڀٱّو   حبلدػ ندّنن ڀد      ؛٬ځدى خإلنٕددال   خألڄد َ؛ وخڀعځسدل

مَ٭ِدنَ  ٸَدپَ ََذِّ زِمَد ؤَْٰ َنْعَ ِال ڀَإَُِنِّ َنَّ ڀَ ُڃْ ٴِال خڀْإََِْٞ وَڀَإُْٰ ِنَ َّ ُڃْ ؤَـْ ٬   "ٸدپ ظ٭د   ڀ ؛ ټمدويبسس  خڀسد٤ٿ 

"  خڀٙدد ټدنال  ونٹدد پ 8"ؤلسددر بڀددل ڃ خؾب٭دٜددال وؤَٰسدد ڃ ٴل ددد خآلنددص "يف ظٵٕدداي ؿبددٍي  نٹد پ خزددن ټددؽا 1"

و٬ ى زٹ ڀ 0 ألَُِنّ َنّ ڀَ ُڃْ ٴِدال "  خڀ٥ّّحم0ونٹ پ  8" وخڀعّنن ڄ   بڄد زعمٕن خؾب٭دٜال ؿبڃ وبنٹد٬ ڃ ٴل د.

 . 4" ألَٞ.وأللسس  د بڀدل ڃ ٴدال خ ڄ٭دٜلٻ خألَِْٞ أللٕ نّ ؿبڃ 

خؼبدر   بالزدٿ   ؛آؼددَ وخ٠دمص يف ٔدځ ٺ خإلنٕددال وظٝدُٴدظ       خڀسُٙنص؛ ڀ وخؼبر ٘إال يخوځال يف خڀ ٵٓ  

 وخڀع١ملص.ڄن ؤٸ ى يوخٴ٫ خڀ ٵٓ خڀسُٙنص ڀځ٭مٿ وخڀسٍپ 

ؤَينددد ظسددلن ؤمهلددص ظٱددلا خڀٹ د٬دددض وڀٕدد د ه ددد زٝددًي زلدددال ؤدددجٿ خڀٙددل٥دال وڄٽدنددًي و٤ُٸدد   وبهبددد 

 خڀًخوځلص.إ ظٱلا ڄؽمُ بإ زعٱلا خڀٹ د٬دض  وؤن   خإلنٕدالخڀًخوځلص ڀًى 

 ٬ځى ڄٕع ى خألڄص زإټمځ د. ٴٹ٣؛ زٿوهٍخ نسن ؤمهلص ڄ ٠ ٪ " خإلٸ د٪ " وو٥ َظ  ڀلٓ ڀًى خڀٵُي 

                                                 
 ;5الحجر  3
 734ص  4 ابن كثير جػ 4

3
 386ص 5الشوكاني جػ  
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دبىعځٳ ؤڀ خوبد وؤـ دٔ د وـبعم٭دظ  وڀٱدصبدد نللد٧ ؤند  ظٱدا      طب٭دء؛ُٜخ٪ خڀسُٙنص  يف ظدَنهوخؾبعإڄٿ 

 ؛لعددى ـددء خڀٝددُخ٪ خؼبدًنػ يف خڀٹددُال خڀ٭ٙدُنن خؾبددلليحم    .خإلنٕددال خڀدعٹين ڀددسين   ع٥دد َخڀزدعٱا خڀّڄددال و  

خڀُٝخ٪ خڀًڄ حم خڀٽسا خڀٍحم ٌهر ٠ملع  خؾبلنن ڄن خڀ دْ ڄن ولپ خؼبُوذ وخڀٕ٭ال يف خإلزديش ڀسين 

 .خڀسُٙ زن ز٭١ ڃ

 وواخصبد. ٬ځى ؼُوخض ز٭ٟ خڀٙ٭ ذڀٹً ټدال ؤهڃ هًٲ ڄ٭ځن ه  خڀٕل٥ُش  

ط نًَٺ خڀ دْ ؤال خڀٕل٥ُش ٬ځى ز٭١ ڃ ڀن ظٽ ال زددڀٹ ش  ٴددڀٹ ش إ ظٕدعمُ وخڀ١د٭لٳ إ     وڄ٫ ڄُوَ خڀ ٸ

وڄدن ـ دص ؤودُى ٴدڀعدإؼا زددڀٹ ش ندّوپ زدّوخپ خؾبداؼُ ) خڀٹد ش (            نٕعمُ ٠د٭لٵده ب  خألزدً وټدٍڀٻ خڀٹد حم    

و٬ُٔدال ڄد نُـ٫ خإلنٕدال ٬ځى ڄد ټدال ٬ځل  ز٭ً ِوخپ خڀٹ ش  وڀ٭ٿ ودا ڄؽددپ و٘ددهً ٬ځدى ٌڀدٻ ڄدد       

وِوخپ ٸ ش خڀعٕځ٣ ٬ځى خڀٙد٭ ذ  ٴٹدً     (ڂ 1991 -هد   1418) لٝٿ ز٭ً خوبلدَ خإزبدي خڀٕ ٴليت

زدٿ   ولعى لٽدڄ د ٬ن خڀٽؽا ڄن خؾبسديت خڀيت ټددن خ ـبدّّنن ٬ځل دد     ؛إل٧ خػبمل٫ سبځال هٍي خڀٙ٭ ذ

ُ  خؾبسدديت وٌهسط  ؛ڄن ٔفن ټسا  خؤ٬ځ  خ خڀٵُق وخڀُٕوَ وټإوبڃ وُـ  وَدبدد  نددق  خڀٙدل ٬لص ؤيَخؾ خڀ

ب  ٰا َـ٭ص زٿ وٜٿ خؼبدپ يف ز٭ٟ ظځدٻ خڀٙد٭ ذ ب  لدً خڀٹعددپ ڄدن ؤـدٿ ٬دًڂ خڀُـد ٪ ب  ظځدٻ          

 .  خؾبسديت

  وخڀٝددځلسلن ڀٕدد  خض ٤ نځددص  خؼبددُوذ خڀٝددځلسلص خڀدديت لددًؼط زددن هددٍي خألڄددص  0وهدد  آوددُ؛وضبددص ڄؽدددپ 

  غبدد ڄ ڃ زددن خؾبٕددځمن  ولدددوپ خڀٝددځلسل ال ؤال نسؽدد خ  ؛خٔددعىًڂ ٴل ددد خڀ٥ُٴدددال ټددٿ ڄددد ٌبځٽدد ال ڄددن ٸدد ش  

إ ظځسددػ ؤال ظددّوپ ظځددٻ خؼبلدددش زدنعٝدددَ خؾبٕددځمن ٬ځددى خڀٝددځلسلن       ڄ٭ل ددص  ؼددڃ للدددش  وىبددّّوهڃ ٬ځددى 

 خؾبٕځمن.وبوُخـ ڃ ڄن ؤَخ٠ال 
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 0خؾب ڃ وه وز٭ً هٍخ وٌخٺ نسٹى خڀٕاخپ 

لا خألٴدُخي  ظٱد ٴٽلدٳ ٌبٽدن     ظٱدلا خڀ ددْ ؤو خألٴدُخي   هال خألٜٿ خڀًخجڃ وخؾبٕدعمُ يف   خڀٹ ش مل ظٽنبٌخ   

 لُذ؟خڀٕل٥ُش ٬ځل ڃ يوال ٸعدپ ؤو و

خڀٹدُخَ يف خڀدًوپ    خؾبٵٽدُنن وٜد ّد٪  ڀٹً ٨دٿ هدٍخ خڀٕداخپ خڀٽدسا نٕدل٥ُ ٬ځدى ٬ٹد پ خڀٽدؽا ڄدن                

خؼبٹلٹص خڀٹُآنلص خڀ دٜ٭ص  نعإڄٿ بوبدوخڀًوپ خڀٹ نص وٝ ٜده  ڀٹً ټدنط خإلـدزص وخ٠مص ؾبن "  ٬م ڄده "

 وهال0

 و٤ُنٹددص ظٵٽددايٴ٭ځلددٻ ؤوإه ظٱددلا ٸ د٬دظدد  خڀًخوځلددص   خڀٙدد٭ ذ(ٌڀددٻ  ز٭ددً)وبٌخ ؤَيض ظٱددلا بنٕدددال 

  ٴةنددٻ بال ٴ٭ځددط ٌڀددٻ خٔددع٥٭ط ؤال زبٝددٿ ٬ځددى ڄددد ظُنددً ڄددن ٌڀددٻ خإلنٕدددال ٬ٹځدد  ٬ځددى  وخڀٕددل٥ُش

يل وخڀ ٵددلٓ ڄددن ؤـددٿ ظځددٻ    دخڀٽددؽا ون١ددمال زدڀٱدد   رب٭ځدد   نسددٍپ وظٕددع٥ل٫ ؤال  ٿَلددر؛ زدد وزٝددًَ 

 – –خڀٽددُنڃ  وزل دد د خڀُٔدد پدَ خڀٹددُآال ب  ظځددٻ خؼبٹلٹددص  ڀٹددً ؤ٘دد يخوځدد  ٬َِعدد د  خڀٹ د٬دددض  خڀدديت

ند َ ظٕدا ٬ځدى هدٍي      هدًى  وڄٝددزلك  ڄ ددَخض   خو٤سٹ د يف ي٬ ظد  ڀدسين ٸ ڄد  ٴدعٱا لددؿبڃ وؤٜدسم       

 وخؼبٷ وخڀٕ٭ديش.خؽبا  ڀځسُٙنص ٤ُنٷڀع ا   خألَٞ

٬مځد  ڄد٫ خڀ ددْ     فلصخٔدةخظل  خألواش  ٴٱدا خڀٕ  خض  ڄعإوُخ؛ ويفهٍي خؼبٹلٹص ؤيَټ د خڀٱُذ وخڀُٙٶ 

وؤ٬ځددن " خڀٱددّو خڀٵٽددُحم " ڄ دد فده ـًنددًخه وزددًؤض خڀًَخٔدددض     "وٝ ٜددده "وڄدد٫ خؾبٕددځمن  "٬م ڄددده "

وزدًؤ   خؾب ٠د ٪  و٨ دُض ٤دُٶ وؤٔددڀلر ـًندًش ڄسعٽدُش يف هدٍخ        خؾب ٠ ٪ ظّيخيوخڀسم غ ل پ هٍخ 

 يف زبٹلٷٱُذ ب  لً ڄد لبك خڀ نٹ پ ڀٹًنسدڀٯ لن إ ؤن د  خؾبٕځمن وؤ٨نخڀٱُذ يف ظ٥سلٹ د ٬ځى يندَ 
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خؼبددديحم  )خڀٹددُال 0ٌڀددٻ لعددى وٸع ددد خؼبد٠ددُ ُخڀ دددْ  وخٔددعمز٭ددٟ  ڄ٭ل ددص  و٬ځددىز٭ددٟ ؤهًخٴدد  ڀٵددةش 

 خؾبلليحم(.ن نوخڀ٭ُٙ

وندُى ٌڀدٻ ونځمٕد  يف     خڀٱدُذ وزة٤ُولدظد    وڄ٫ خألٔٳ إ نّخپ يف خألڄص ڄن ٌبځٻ ٸ د٬دض ز ٩ُنددض   

 زين ـځًظ د. خڀس٭ٟ  ڄنٔځ ټلدض 

 

 "؟ر موضوع " اإلقناع أسباب اختيا

 هال0٪ ڀ٭ًش ؤٔسدذ  ڀٹً خوةض هٍخ خؾب ٠ 

ولپ ربُزص خڄعدًض ألټؽدُ ڄدن َزد٫     وڄن / خؼبدـص خؾبدٔص ڀځ٬ًدش ب  خر و٤ځسص خڀ٭ځڃ ؿبٍخ خؾب ٠ ٪   1

بال خڀٽدؽا إ ن ٹٝد ڃ خڀ٭ځدڃ خڀٙد٬ُال ) ڄد٫ خؼبدـدص       إل٩ط يف خڀ٬ً ش يف زځًخال قبعځٵص وڄع  ٬ص 0  ٸُال

ټلٳ ن٬ً  ب  خر ونُ٭ځّڃ خڀ دْ خؼبٷ خڀٍحم ڀًند  ؟  زدٿ بال ز٭١د ڃ )     ڄد نٵعٹًوال بڀل  ه  وڀٽنبڀل  ( 

وهڃ ٸځص ( ټدنط نعدجف  ٬ٽٕلص ٬ځى خڀ٬ً ش وزًپ ڄن ټٕر خڀ دْ ب  خڀًنن زًؤ خڀدس٭ٟ نسع٭دً ٬دن    

خڀًنن  زٕسر خڀع٥سلٷ ٰا خڀٝملك ڄن ٸسٿ ز٭ٟ خڀ٬ًدش   يف خڀ ٸط خڀٍحم ندُى ٴلد  ؤٔددڀلر و٤دُٶ     

 ٬ًدش ٰا خؾبٕځمن ) وهٍخ ڄد ٘دهًظ  ( ظٵ ٶ ؤٔدڀلس د و٤ُٸ د .خڀ

" خإلزًخ٪ يف ڄ دَخض خإلٸ دد٪ " ڀٝدٵ ش    يوَش ز٭  خالڀٹً ؤظلك يل ٴُٜص يف ز٭ٟ خڀًوپ خألٴُنٹلص ؤال ؤٸًڂ 

ً  وټدنط خڀ علفدص ڄٍهځدص    خڀسلي خڀ٬ًدش وخڀ٭دڄځن يف لٹٿ خڀ٬ً ش يف ظځٻ  ټددال خإلطبدد٪ زل د ڃ     ـدًخه ٴٹد

 ٤181ددُنٹيت ڀٹدً ٰدداض هددٍي خڀددًوَش   ٸدددپ0لددص ڄؽددٿ هددٍي خڀدًوَخض وِنديصبددد زددٿ بال ز٭١دد ڃ  ٬ځدى ؤمه 

وټدندط ه ددٺ ڄ٥دڀسدص ڄدن خڀٽدؽا ز١دُوَش و٠د٫ ڄؽدٿ هدٍي خؾبدديش ؤؼ ددء خڀًَخٔدص خػبدڄ٭لدص يف               يَـص.
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هد    ب  ڄدد ڀلٓ خجملدپ خآلال خؼبدًنػ ٬دن ظځدٻ خڀعفددَذ وڀٽدين ؤلسسدط ؤال ؤ٘دا         خڀ٬ُٙلص خػبدڄ٭دض 

 وخٸ٭ د. ڄ ـ ي يف

وٸً زن خڀٹُآال خڀٽُنڃ يف ؤټؽُ ڄن ڄ ٫٠ ڄ مدص   خألنسلدء هڃ وَؼص  خڀ٬ًدش وخڀ٭ځمدء آوُ ٴةالوڄن ـدنر 

 خألنسلدء0

الْ ؤَْٔځَمُ خ ؤَْٔځَمْعُڃْ ٴَةِٴَةِالْ لَدـُّ ٺَ ٴَٹُٿْ ؤَْٔځَمْطُ وَـْ ِالَ ڀِځَّ ِ وَڄَنِ خظَّسَ٭َنِ وَٸُٿْ ڀِځٍَِّننَ ؤُوظُ خ خڀْٽِعَدذَ وَخڀْإُڄِّلِّنَ ؤَ"

  1"ٴَٹًَِ خهْعًََوْخ وَبِالْ ظَ َڀَّ ْخ ٴَةِنَّمَد ٬َځَلْٻَ خڀْسَځَدٮُ وَخڀځَّ ُ زَِٝاٌ زِدڀْ٭ِسَديِ

ُ پُ زَځِّٯْ ڄَد ؤُنِّْپَ بِڀَلْٻَ ڄِنْ ََزِّٻَ وَبِالْ ڀَڃْ ظَٵْ٭َٿْ ٴَمَد زَځَّٱْدطَ ََِٔددڀَعَ ُ وَخڀځَّد ُ   " نَ خڀ َّددِْ بِالَّ  نَ٭ِْٝدمُٻَ ڄِد   نَد ؤَنُّ َد خڀَُّٔ

 8ٸلٿ0 ڄ٭ دي ؤ٨ ُ خڀعسځلٯ؛ خڀٹ٤ُيب0نٹ پ  8". خڀځَّ َ ڀَد نَ ًِْحم خڀْٹَ ْڂَ خڀْٽَدٴُِِننَ 

  4".ڀْمُسِنَُؤ٤َِل٭ُ خ خڀځَّ َ وَؤ٤َِل٭ُ خ خڀَُُّٔ پَ وَخلٍََُْوخ ٴَةِالْ ظَ َڀَّلْعُڃْ ٴَد٬ْځَمُ خ ؤَنَّمَد ٬َځَى ََُٔ ڀِ َد خڀْسَځَدٮُ خ

ُ پِ بِڀَّد خڀْسَځَدٮُ وَخڀځَّ ُ نَ٭ْځَڃُ ڄَد ظُسًُْوالَ وَڄَد ظَٽْعُمُ الَڄَد ٬َځَى    5".خڀَُّٔ

د ڄِدنْ يُونِد ِ ڄِدنْ    وَٸَدپَ خڀٍَِّننَ ؤََُْ٘ټُ خ ڀَ ْ َ٘دءَ خڀځَّ ُ ڄَد ٬َسًَْنَد ڄِنْ يُونِ ِ ڄِنْ َ٘دالْءٍ نَمْدنُ وَڀَدد آَزَدئُنَدد وَڀَدد لََُّڄْ َد      

  6".ٍِننَ ڄِنْ ٸَسْځِ ِڃْ ٴَ َٿْ ٬َځَى خڀُُُّٔٿِ بِڀَّد خڀْسَځَدٮُ خڀْمُسِنَُ٘الْءٍ ټٍََڀِٻَ ٴَ٭َٿَ خڀَّ

 1".ٴَةِالْ ظَ َڀَّ ْخ ٴَةِنَّمَد ٬َځَلْٻَ خڀْسَځَدٮُ خڀْمُسِنُ 

                                                 
 42آؿ عمراف  3
 89المائدة  4
 489ص  8القرطبي جػ  5
 4;المائدة  6
 ;;المائدة  7
 57النحل  8
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 8".خڀْمَِٕدذُ وَبِالْ ڄَد نُُِنَ َّٻَ زَ٭َْٟ خڀٍَِّحم نَ٭ًُِهُڃْ ؤَوْ نَعَ َٴَّلَ َّٻَ ٴَةِنَّمَد ٬َځَلْٻَ خڀْسَځَدٮُ و٬ََځَلْ َد

ُ پَ ٴَةِالْ ظَ َڀَّ ْخ ٴَةِنَّمَد ٬َځَلْد ِ ڄَدد لُمِّدٿَ و٬ََځَدلْٽُڃْ ڄَدد لُمِّځْدعُڃْ        وَبِالْ ظ٥ُِل٭ُد يُ ظَ ْعَدًُوخ   ٸُٿْ ؤ٤َِل٭ُ خ خڀځَّ َ وَؤ٤َِل٭ُ خ خڀَُّٔ

ُ پِ بِڀَّد خڀْسَځَدٮُ خڀْمُسِنُ  8".وَڄَد ٬َځَى خڀَُّٔ

ُ پِ بِڀَّد خڀْسَځَدٮُ خڀْمُسِنُ وَبِالْ ظُٽٍَِّزُ خ ٴَٹًَْ ټٍََّذَ  4".ؤُڄَڃٌ ڄِنْ ٸَسْځِٽُڃْ وَڄَد ٬َځَى خڀَُّٔ

 5".( وَڄَد ٬َځَلْ َد بِڀَّد خڀْسَځَدٮُ خڀْمُسِن16ُٸَدڀُ خ ََزُّ َد نَ٭ْځَڃُ بِنَّد بِڀَلْٽُڃْ ڀَمَُُْٔځُ الَ )

 6".ةِنَّمَد ٬َځَى ََُٔ ڀِ َد خڀْسَځَدٮُ خڀْمُسِنُ وَؤ٤َِل٭ُ خ خڀځَّ َ وَؤ٤َِل٭ُ خ خڀَُُّٔ پَ ٴَةِالْ ظَ َڀَّلْعُڃْ ٴَ

يبدًي ؿبدڃ خڀٹدُآال     ٴلد   ومل ٴم مص خڀُٔٿ وخألنسلدء هال " خڀسلٮ خؾبسن " ؤحم خڀ خ٠ك خڀدسن خڀدٍحم إ ڀدسٓ    

ڄن ؤٔدُخَ خڀٹدُآال    خوهٍ نٕع٥ل٫ خڀٽُنڃ ٤ُنٹص خڀع ٠لك وخڀسلدال خؾبسن زٿ ظُټ د ڀٽٿ نيب ىبع ً زٽٿ ڄد 

 خڀٽُنڃ.

خؾب مدص   وخڀد٬ًدش وزٹلدص  خٔعځڃ خڀُخندص خڀ٭ځمددء     خڀُٔدڀص وڄدض آوُ خڀُٔٿ خڀٽُخڂ  ٭طوٸً خنٹ٥ خآلال

ٴ٭ځى خڀ٭ځمددء وخڀد٬ًدش ب٬مددپ     خٔع٥د٬ع  هال "خڀسلٮ خؾبسن " ڀلٓ ڀٵُنٷ ڄ٭ن زٿ ڀٽٿ خڀ دْ ټٿٌ زٹًَ 

١ددٿ ٤ددُٶ كبٽ ددص خؼبٝدد پ ؤو خڀ ٜدد پ ب  ؤٴ خڀٵٽددُ وخڀعددًزُ يف خڀٹددُآال خڀٽددُنڃ ؤددا خألنسلدددء ڄددن ؤـددٿ 

 زٍڀٻ ظ٥سلٹدده بال خڀ٭ځمدء وخڀ٬ًدش هڃ ؤوپ خؾب٥دڀسن  "  زٿيف زبٹلٷ " خڀسلٮ خؾبسن  –زةٌال خر –ظٕدهڃ 

                                                                                                                                                         
 4:النحل  3
 62الرعد  4
 76النور  5
 :3العنكبوت  6
 39يس  7
 34التغابن  8
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ولسدٍخ ب٠ددٴص ربددَذ     1"خؼبٽمص ٠دڀص خؾبداڄن آندى وـدًهد ٴ د  ؤلدٷ خڀ ددْ ذبدد "        خألؼ0ُؾبد ـدء يف 

 خٔعؽ دء. ټځ  زلول١دَخض خڀ٭دمل 

 ٴل دد؛ ځمدء وخڀ٬ًدش بىبدي ٤ُٶ ـًندًش وؤددجٿ ڄٵلدًش نٽد ال ؿبدڃ خڀٕدسٷ       وؤز٭ً ڄن ٌڀٻ ؤال يبدوپ خڀ٭

 ٴل نٽ ن خ كبن نإوٍ ڄن ٰاي ٴٹ٣ زٿ نإوٍ ون٥ َ ونسعٽُ.

ڄدن خڀدًوَش خڀٙد٬ُلص خڀٝدلٵلص      ءخڀُللض خڀ٬ً نص وٌڀٻ ز٭ً خإنعد د  بلًى/ ڄ ٸٳ لٝٿ يل يف  8  

ٜدددليب يف خؾب٥دددَ ڀځ٭دد يش ب  زځددًند ٴٹددً ټ ددط ڄدد٫  خڀعٙددلٻ(  )٬دٜددمصهددد يف ڄًن ددص زددُخٮ 1485ڀ٭دددڂ 

إل٩ د َـدإ ونٕددًء ڄ٭ دد يف خڀ٥ددجُش وخڀٱدڀدر ڄدن خڀ ٕددء ؤوبدن         – وټدڀ٭ديش-ڀځ٥دجُش ؼ دء ٜ٭ يند ؤو

 خڀسلي.وهٍخ ؤڄُ إ ُٰخزص ٴل  يف ظځٻ  خڀ٬ُٙال ڄعّّـدض ؤحم ٰا ڄځعّڄدض زدؼبفدذ 

ؤنين  شبدڄده  لعىٵدـإش ٴٹً خوعځٵط خڀٝ َش خؾب طنّڀ د ڄن خڀ٥دجُش  ټدنوولن وٜځ د ب  ڄ٥دَ خڀُندٞ 

    ٌڀددٻ ؤال ٰدڀددر خڀ ٕدددء ٸددً خَظددًنن خڀ٭سدددءش؟وخڀُټدددذ ؤمل نددعٱاوخ ؟٘ددٽٽط يف خڀ٥دددجُش ؤهددال هددال

ٞ   ڄددد ټدددالوخڀٱ٥دددء لعددى خڀ ـدد ن ٔددسمدال خر   وڄددد ټدددال   ڄٽٙدد ٴده يف زددُخٮ ؤٜددسك ڄٱ٥ددى يف خڀُنددد

 نٵٕال0وظٕدءڀط يف  ن ڀځ٭فر خڀُندٞ  ندڄٕم لده ز٩  َي يف زُخٮ ؤٜسك كب  ٬ده يف 

 . خڀځسدْ؟ؾبدٌخ هٍخ خڀعٱا يف  

 ؤو ظٱا خؽبدَؾ ڄاُ٘ ٬ځى ظٱا خڀًخوٿ. يف خػب هُ بال خڀعٱا يف خؾب٩ ُ يڀلٿ ٬ځى خڀعٱا 

 خألٜد٭ًش وڄدن  ال ڄد َخنع  ڀلٓ بإ وخلًخه ڄن ڄ٩دهُ ټؽاش نُخهدد ونځمٕد د يف ـبعم٭ دد و٬ځدى قبعځدٳ      ب

 خڀٕن.٤ٵدپ وخڀٙسدذ ڄن خػب ٕن زٿ ولعى ټسدَ ٘عى خألـ دْ وخألٜ دٲ ٴدأل

                                                 
  569/  7األحوذي وضعفو  ةرضبهذا النص وذكره ابن العربي في عا  لم يثبت عن الني  3
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ٴمفعم٭ د ٌبُ زعم پ ټسا وظٱا ـٍَحم ن ٭ٽٓ ٬ځى للدظ د خڀل ڄلص ونځٵ٧ بڀل د دبفم ٬ص ڄدن خألٴٽددَ   

 خإلٔلڄلص.خؽبدَـلص ڄ  د ب  ـبعم٭دظ د  ب  خجملعم٭دضوخڀٕځ ټلدض وخڀعُٝٴدض خڀيت ظٽ ال ؤٸُذ 

سدذ يف ٸس پ ٌڀٻ خڀعٱا خؽبددَـال هد  خڀدعٱا خڀٵٽدُحم ربددي ظځدٻ       ؤال ڄن ؤهڃ خألٔ –وخر خ٬ځڃ  –ؤ٨ن 

 ڄسدديت وٸدلڃ وؤودلٶ    ظٱا خڀٹ د٬دض ڀًى خألٴدُخي دبدد يبمځ ند  ڄدن       خڀ٭ديخض وخڀٕځ ټلدض ودب٭ ى آوُ

ٴددل ٌبٽددن ألحم ٴددُي ؤال نٹسددٿ خڀددعٱا      وزبدد پ ظځددٻ خڀٹ د٬دددض ب  خألٴٽدددَ خڀًولځددص وخڀ٭ددديخض خڀٱُزلددص     

ٴمدن خوبدّڂ    خڀًخوځلص خؿبٌّبص  زًخنص خؿبٌّبص نٹ ڀ ال0ؤو ټمد  نٹسځ  يخوځلدهبإ ز٭ً ؤال خؽبدَـال ٤ ٪ بَخيظ  

  ٜملك.يخوځلده ٔ ٿ خوبّخڄ  ودَـلده وخڀ٭ٽٓ 

خڀدددًوپ  وخڀعٵددد ن خؾبسددد ُ زددد   لدوڀدددط ؛ويف ٬ٝدددُند خؼبد٠دددُ وڄددد٫ خڀعٹدددًڂ خڀٽدددسا يف ٬ځدددڃ خإظٝددددإض 

وڄد٫ خنٵعددق    ڄسديجد   ڀعمٹلٷ ڄٝدؼب  ونٙدُ   ظٕىا ٌڀٻ خڀعٹًڂ خڀٽسا وؤٜمدذ خألٴٽدَوخؾبإٔدض 

ؤٜدسك خڀ خلدً ڄ دد نع٭دُٞ ن ڄلدده       وخؾبُجلدص( وخؾبٹدُوءش   )خؾبٕدم ٬ص خڀ ٔدجٿ  خؾب ّيل زٙعى خڀٵ١دء وخڀٱّو

٠َدلص وټإوبدد ٸُندص    ؤمبدء خڀ٭دمل ٴٹدً ؤٜدسمط خڀٽدُش خأل    ڄن ټٿألٴٽدَ قبعځٵص ونُى ونٕم٫ ب٤ُولدض 

 ؤ  ڀص.زلُٕ ٴل د خألوسدَ وخألٴٽدَ  ٜٱاش ظع دٸٿ

ؤمهلص ټساش ڀٽٿ ٴُي وڀٽٿ ڄإٔص وڀٽٿ ؤڄص ظُنً ؤال  خؤٜسك ڄ ٠ ٪" خإلٸ د٪ " ڄ ٠ ٬ده ٌ / ڀٹً 8 

ّ  زبدٴ٧ ٬ځى ټلدوبد وڄسديج د  ٴ٥ُلط خڀٽعر وؤنٙحط ڄإٔدض وُٜٴط خؾبځلدَخض   و٨ دُض ڄُخټد

ً  ؿبٍي خڀٹ١لص  ًن د يف ڄ ٠د ٪  خألڄدڃ هد  ڄٹدًخَ خڀٽدڃ وخڀٽلدٳ ڀد       ڄٹددنلٓ ظٹدًڂ   )خإلٸ د٪( وؤٜدسك ؤلد

ڄدن خؾبٕدځڃ زد  ؤال ؤٜدمدذ خڀٹدُخَخض خڀٽدساش        خآلودُنن  وزددض  ڄُخټّ خڀعًَنر خڀعٵٽا وخڀٕل٥ُش ٬ځدى  
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ب  خؾبىعٝن وخؾبٕعٙدَنن يف ؤڄد َ خإلٸ دد٪ ؾب٭ُٴدص َي خڀٵ٭دٿ خؾبع ٸ٭دص للددپ هدٍخ         نُـ٭ ال نوخڀٕلدٔل

 خڀٹُخَ وټلٵلص خڀع٭دڄٿ ڄ٭ .  

خؾبٕدځمن زدإل٤ُولددض خڀٱُزلدص     خڀٽدؽا ڄدن  خنس ُ  خؾب ٠ ٪؛يف هٍخ  نعلفص ؾبد لٹٹ  خڀٱُذ ڄن ظٹًڂ/  4

ٴإودٍوخ ن د ځ ال ڄدن ٬ځد ڂ خڀٱدُذ يف هدٍخ خؾب ٠د ٪ ٬ځدى ؤند           وخألنٵد٫   وخألـدًى ٔځڃ وخ٬عّّوهد هال خأل

ؤال ڀًن ڃ ڄًَٝ ؤٴ١ٿ وؤطبٿ وؤټمٿ ڄن ظځدٻ خإل٤ُولددض    خڄٕځڃ زٝمع   ونٕال خؾبٕځم ال ؤو ظ دٔ 

وهد  ټعددذ خر    ٬ځلد  ؤإ ٽڃ خڀ ٴا ڄد نٱ٥ال ڄد ڀًى خڀٱدُذ وخڀٙدُٶ زدٿ ونّندً     وٴل  ڄن خڀ٭ځڃ خڀٱّنُ وخڀ

 .- –ؤ ص َٔ ڀ  

وظٹًٌبد    إٔعىُخـ ؛ وزبٹلٹد  ڀٽن هٍخ خڀ٭ځڃ خؾب ؽ َ يف خڀٽعدذ وخڀٕ ص ؤځٳ خألڄص يبعدؾ ب  ـ ً 

ذ زددٿ هدد  ڄ٥ځدد   ؛وهددٍخ ڀددلٓ ٴلدد  ٸددًق   وخڀ ٩ُندددض خؾبعٹًڄددص  زٝدد َش ظع دٔددر ڄدد٫ خڀ٭ٝددُ خؼبددًنػ 

خڀًَخٔدص  ڀٍخ ـدءض هدٍي   ٔ ص  وؤيوال ظ٭دَٞ ڄ٫ ټعدذ   ؾبىد٤سص خڀ دْ حبٕر ڄد يبس ال ونُٰس ال

 خألٔدٔال ه  خڀٽعدذ وخڀٕ ص. خإلٸ د٪ وڄًَٝهدڄ ٠ ٪  يف

هٍخ إ ن٭ين ٬ًڂ خإٔعٵديش ڄن خإل٤ُولدض خڀسُٙنص خؾبىعځٵص وخڀٕ٭ال يف ظ ٨لٵ د ڀعمٹلدٷ خؿبدًٲ ڄدن    

 "."خإلٸ د٪  َٔدڀع ددْ يف خڀُٔدڀص  وڀٽن ڀن نٽ ال ه  خألٔ

ټؽُش خؼب خَخض وخڀ ٹد٘دض يف للدظ د خڀل ڄلص وخڀيت إزً ڄ د د وخڀٕد٭ال ڀٽدٿ وخلدً ڄدن خؾبعمددوَنن       /  5

ؤيى ب   خألٴٽددَ  وَدبددد كبدد ىب٭ځدد  ؤللدندده نسع٭ددً ٬دن خؾب دد ؿ خڀٙد٬ُال يف بنٝدددپ      ټلڄدد  بؼسددض ٜدمص   

 وخإلٸ د٪. يف خؼب خَن٭ص وٝدڂ و٘فدَ وخڀٕسر خڀُجلٓ ه  ٬ًڂ ظ٥سلٷ ٸ خ٬ً خڀُٙ



 مهارات االقناع يف الكتاب والسنة                                                                             مجال اهلمولي

 

16 

حبدـدص   جد  ٴدُذ خألٔدُش ڄد٫ ِوـد  وؤز د     ڄځمص؛ؤٜسمط  خٔعؽ دء ڀإلٸ د٪لدـص خڀ دْ ٬م ڄده زل /  6

يف ٬ُٝ ټؽُ ٴل  خؼبًنػ ٬دن خڀًٌبٹُخ٤لدص    ټٍڀٻ  ودٜصڄ٫ ؤز دج د  "  وخڀّوـصب  " ڄ دَخض خإلٸ د٪ 

٠ملص ألٴٽدَ  ؤز دج د؛ ٴإٜسم خؽا ڄن وخڀعځ غ خڀٵٽُحم خڀٍحم ؤٜدذ خڀٽ خألز دء؛ڀًى  و٬ن خڀٹ د٬دض

ٔڃ  ٴ٭ځى ټٿ ؤذ ؤال نُخ٬ال ؤل خپ ؤز دجد  وندع٭ځڃ " ڄ ددَخض خإلٸ دد٪ " ڄدن ؤـدٿ        د٨دهُهد وا وزد٤  

 وُٕخوبڃ.ټٕر ؤز دج  و٬ًڂ 

ٴدل   خػب ٕدن(   )ڄدن خلعٽددټ ڃ زددڀ٥لذ    ڄدٔدص ؿبدٍخ خؾب ٠د ٪ ڀٽؽدُش     وخؾب٭ځمن حبدـصخڀةز نن  ټمد ؤال

بنٕددال ٬دڄدٿ ڄؽمدُ     ن سٱال ؤال ظٽد ال ٔد٭لده يئوزدده يف ز ددء    خڀةزلص وخڀع٭ځلڃ  ؤهًخٲ٫ ؤال ًبٵى ٬ځى خػبمل

٘دٻ   ـبعم٭  وإؤڄع  ٬ن ٸ د٬ص ولر ويبدوپ زٹًَ ڄد نٕع٥ل٫ ؤال نٕدهڃ يف ز دء  ڄسديتڄ عؿ يبمٿ 

 خػب  ي.ظع١دٴُ ٴل  طبل٫  ب  ـ ً ٠ىڃهٍخ خؿبًٲ خڀٽسا يبعدؾ  ؤال

ؤهدٿ خإل٬دلڂ ؿبدڃ خڀ ٝدلر خألوٴدُ ڄدن هدٍخ         زدٿ بال يف قبعځٳ ڄد خٸ٭ ڃ   وټٍڀٻ ؤهٿ خإل٬لڂ وخڀع ـل   

خؾب ٠ ٪ " خإلٸ د٪ " ٌڀٻ ؤال َٔدڀع ڃ ظ٭عمً ٬ځى لٕن خڀ٭ُٞ وخڀعٹًنڃ ڄدن ؤـدٿ بنٝددپ خألٴٽددَ ب      

 خألڄص.ويف خؾبٹدزٿ فبدَزص خألٴٽدَ خؿبًخڄص خڀيت ظ ىُ يف ـًٕ  ٬م ڄده؛ؤٌهدال خڀ دْ 

  ظ٭د 0ٸدپ  رب س د ټمدخڀُٙ وخڀٵٕدي ڄن ؤـٿ  ؤهٿ روؤٔدڀل٤ُٶ  / خڀٕ٭ال ؾب٭ُٴص 7

 .1"وَټٍََڀِٻَ نُٵَِّٝٿُ خڀْأَنَدضِ وَڀِعَْٕعَسِنَ َٔسِلٿُ خڀْمُفُِْڄِنَ "

                                                 
 77األنعاـ  3



 مهارات االقناع يف الكتاب والسنة                                                                             مجال اهلمولي

 

17 

ؾب ٜددځص ب  ٔددى٣ خر " وڀعٕددعسن ٔددسلٿ خجملددُڄن "خ خآلنددص0نٹدد پ خڀٙددله زددن ٔدد٭ًحم يف ظٵٕدداي ؿبددٍي  

خبدلٲ ڄدد ڀد      ڄ د د. وخڀس٭دً   خـع دذبدد  ؤڄٽدن   ط وخظ١دم ٴةال ٔسلٿ خجملُڄن بٌخ خٔدعسدنط   و٬ٍخز .

 .1" ٴةن  إ يبٝٿ هٍخ خؾبٹٝ ي خػبځلٿ ڄځعسٕص ټدنط ڄٙعس ص 

 خڀٙد0ُ٬وټمد ٸدپ 

 8خڀُٙ ڄن خؽبا نٹ٫ ٴل ن٭ُٲ وڄن مل                          ٬ُٴط خڀُٙ إ ڀځُٙ وڀٽن ڀع ٸل  

ٓ زدن ٴدةش وؤودُى نسعٽدُ      ؛ وڄدد و٤دُٶ زدٿ هد  ٔدسٿ     ڀدلٓ وخلدًخه؛  ؤال ٔدسلٿ خجملدُڄن    ٻوإ ٘د   بزځدل

وإ ڄدن٫ ڄن خإٔعٵديش ڄدن ٤دُٶ   ـًنًش ِبدَزص ؤهٿ خؼبٷ وًٜ خڀ دْ ٬  ڃ   وؤٔدڀلر ده٤ُٸ وؤ٬ خن 

 وؤٔدڀلر ؤهٿ خڀٵٕدي وظ ٨لٵ د يف ـبدپ خؽبا.

ج ددد ؤإ وهدال  ظٽد نن خؼبٝددنص خڀٵٽُندص ألز د      وڀ٭دٿ هدٍخ نٵدعك زدزدده ب  ٸ١دلص ڄ مدص يف للدظ ددد خؾب٭دٜدُش       

قبعځص ودٜص ومبن يف ٬ُٝ ؼ َش خؾب٭ځ ڄدض ٴٽڃ  وز دظ د ڄن طبل٫ ڄد ن٥ُق ٬ځل ڃ ڄن ؤٴٽدَ ڄځ ؼص وٸلڃ

خؾب٭ځ ڄدددض خؾبعدد ٴُ لدڀلددده ؤ٠دد٭دٲ ڄ١ددد٬ٵص ػبملدد٫ ڄددد ٔددسٹ  ڄددن ٴددةخض  ټمددد ؤال خڀ ٜدد پ ب  هددٍي        

ص خؾبٽع زدص  خؾب٭ځ ڄدض ؤٜدسك ڄلٕدُ ؤد ٿ ڄد٫ ظٹدًڂ ؤددجٿ خإظٝددپ خڀ٭ددؾبال زدڀٝد ض وخڀٝد َش وخڀٽځمد           

زٕ  ڀص ؾبدن إ ٌبځدٻ لٝددنص ٴٽُندص ز٭دً      وون١دٲ ب  ٌڀٻ خٔعىًخڂ ؤدجٿ ٬ُٞ ڄٱُنص ـًخه  ٌبٽن 

خؼبٝدنص خإلٌبدنلص ؤال نٹ٫ ٴُنٕص ڀعځٻ خألٴٽدَ ونٕا وَخج د ٴلٝسك ڄ٭ پ هًڂ يف ؤڄع  زًپ ؤال نٽ ال ڀس ص 

  ودب٭ دى  ن ؤال نٍټُ ٬ځلد  ؤڄؽځدص  ز دء وظٹًڂ   وإ ؤ٨ن ؤنال حبدـص ڀُٕي ؤڄؽځص ٬ځى ٌڀٻ ٴدألڄُ ؤ٘ ُ ڄ

آوُ إزً ڄن َِخ٬ص خڀٹ د٬دض ڀًى ؤز دج د وُْٰ خڀٹلڃ خڀ سلځص  حبلػ نعُٙذبد خڀٙدذ وخڀٵعددش  ٴدل نٹد٫     
                                                 

  :47تفسير السعدي ص  3
 أبو فراس الحمداني 4
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نٝسك ڀًى خألڄص خڀؽٹص خڀٽساش دبد زبمځ   ٴل سبٙى خآلوُنن  ڄ مد ټدنط  ٴُنٕص ڀٽٿ ٘دَيش ووخَيش زٿ

 ٸدًَخه -ڀدٍڀٻ ألٴٽدَهڃ و٘س  ڃ ن إ وڀٽن ن٭ين ؤال ظ٭دُٞ    هٍخ إ ن٭ين ؤال نع٭مً خڀع٭ُٞڃب٤ُولدصب

َ  ٴځن نٽ ال خٔٵ فص شبعٛ ټٿ ڄد نٹدپ زٿ ٔلٽ ال ڄؽٿ خؾب ىدٿ خڀدٍحم    – ؤ٘دلدء ڄدن ولڀد      نٕدمك دبدُو

  ؤوُى.وٌب ٫ ؤ٘لدء 

  يف خڀدد٬ً ش ب  خر وظسځلددٯ خڀُٔدددڀص وهددٍخ ڄ٥دڀددر زدد  ټددٿ ڄٕددځڃ -  –ڄعدز٭ددص خڀُٔدد پ خڀٽددُنڃ /  8

 إڄدد إ ن٭ځمد  ب    وخڀعٵٽدٻ خإـعمدد٬ال   ٞن٭دنال ڄن خؼبُوذ وخؾبٙدټٿ وخڀٝدُخ٬دض وخألڄدُخ   مل خڀل ڂدٴدڀ٭

خڀ٭دددمل خڀٱُزددال  وإ ڄ فددى ڀځسٙددُنص بإ دب دد ؿ َذ خڀّّنددص وإ ٌبځددٻ هددٍخ    خر  ودٜددص يف خڀ٭دددمل خؾبعٹددًڂ 

 ن خرخؾب  ؿ بإ هٍي خألڄص ٴ ال ڄٕاوڀلص ٩٬لمص وُ٘ٲ ټدسا وٴُٜدص ڀځمٝد پ ٬ځدى خألـدُ خڀٽدسا ڄد       

 خڀٹًنُ.خڀ٭ځال 

   ظ٭د 0وٸً زن ڀ د خڀٹُآال خڀٽُنڃ ٌڀٻ يف ٬ًش ڄ خ٫٠ ڄ  د ٸ ڀ  

ْٙددُِټِنَ ٸُددٿْ هَددٍِيِ َٔددسِلځِال ؤَي٬ُْدد  بِڀَددى خڀځَّدد ِ ٬َځَددى زَِٝدداَشٍ ؤَنَددد وَڄَددنِ خظَّسَ٭َ ِددال ؤَُددسْمَدالَ خڀځَّدد ِ وَڄَددد ؤَنَددد ڄِددنَ خڀْمُ  "

(118)"1 

ند٬ً    ؤحم ؤال خزعدد٪     ٬ً  ٬ځدى زٝداش ټمدد ټددال     ند   خظس٫ خڀُٔ پ ؤال ڄن  ز ٠ ق ب ٴدآلنص ظٙا 

يف خڀد٬ً ش ٬ځدى زٝداش    وهدٍخ خؾب٭ دى ٌټدُي ؤهدٿ         حمخڀُٔ پ نٕاوال ٬ځى نٵٓ و٥ خض خڀُٔد پ  

 8خڀعٵٕا ٬ ً لًنؽ ڃ ٬ن هٍي خآلنص .

                                                 
1

 :32يوسف  
 628،  بن سعدي ص  95ص  5، الشوكاني جػ  3;4ص  38، الطبري جػ  682ص   4راجع ابن كثر جػ  4
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ًخء زدڀُٔد پ  ٴلزً ڄن خڀ٬ً ش وإزً ڄدن خڀسٝداش  وإزدً ڄدن ظُٰلدر خؽبځدٷ زدؽبددڀٷ  وإزدً ڄدن  خإٸعد          

ص كبٽ ص إ ظع٭دَٞ ڄد٫ خڀٙدُن٭ص خڀٱدُخء    لځؤ ٸً خٔعىًڂ ټٿ ٤ُنٹص و وڄ٭ځ ڂ ؤن     - –خڀٽُنڃ 

يف ظسځلٯ ي٬ ظ    ٴٽٍڀٻ خألڄص ڄن ز٭ًي ٬ځل د زدڀ٭ځڃ وخڀ٭مٿ وخٔدعىًخڂ ټدٿ ؤٔدځ ذ ؤو ٤ُنٹدص ظٕددهڃ      

ن خؾب ددڃ  يَخٔددص " ؤدددجٿ يف بٸ دد٪ خآلوددُنن  ذبددٍخ خڀددًنن ټٿ زٹددًَ خٔددع٥د٬ع  وبڄٽدندظد   ڀددٍخ ټدددال ڄدد  

ڃ خألـدُ  لهًخندص خؽبځدٷ ڀځىددڀٷ   وإ ظ ٕدى ٩٬د      ًٲ وه خؿب٬ځى زبٹلٷ  –ز٭ً خر  -خإلٸ د٪ " ڀع٭ن

 -  0 –ڀ٭ځدال   ––ن ٴٹ  خر ٴلٵعك ٬ځى ٸځر وخلً ڄن خڀ دْ ڀإلٌبدال ذبٍخ خڀدًنن ٴٹدً ٸددپ     نؾب

. وظبُ خڀ ٭ڃ هال ؤنٵٓ 1ظبُ خڀ ٭ڃ( ٴ خر ألال ن ًحم خر زٻ َـل وخلًخ  وا ڀٻ ڄن ؤال نٽ ال ڀٻ"

  خڀ ٸط.خألڄ خپ ڀًى خڀ٭ُذ يف ٌڀٻ 

  0 ٸددپ   ًخر  ٴٹد ڄن زدذ خڀٕد٭ال يف بظٹددال خڀد٬ً ش ب     ه  "  خإلٸ د٪ؤدجٿ ٬ځى "خڀعًَنر / ؤال  8

زدٿ إ    وؤٴ١دځ د   خر ڄدن ؤـدٿ خأل٬مددپ    بدڀد٬ً ش  ٴ8"بال خر يبدر بٌخ ٬مدٿ ؤلدًټڃ ٬مدل ؤال نعٹ د       "

وَڄَنْ ؤَلَْٕنُ ٸَ ْڀهد ڄِمَّنْ ي٬ََد بِڀَى خڀځَّد ِ و٬ََمِدٿَ َٜددڀِمًد     ٸ إه كبن ي٬د ب  خر ټمد ٸدپ ظ٭د  0 ؤلً ؤلٕن 

     8وَٸَدپَ بِنَّ ِال ڄِنَ خڀْمُْٕځِمِنَ

ؤال نٽدد ال ڄ ٠دد ٪ خڀًَخٔددص هدد  " ڄ دددَخ ض خإلٸ ددد٪ يف   خألمهلددص ٬ّڄددط ٬ځددىؿبددٍي خألٔددسدذ وڀعځددٻ   

 .خڀٽعدذ وخڀٕ ص "

 

                                                 
 :;56البخاري  3
2
وفي صحيح الجامع  3335لة الصحيحة برقم وذكره األلباني في السلس 556/  6أخرجو البيهقي في شعب اإليماف  

 2::3الصغير 
 55فصلت  5
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  البحث:نهجي في م 

  خڀعديل0ٔلٽ ال ڄ  ؿ خڀسمػ ٬ځى خڀ م  

 ظځدٻ خؾبدديش  ؤال ظٽ ال خڀُٔدڀص ٬ځى ٘دٽٿ ظدًَنيب ؤحم ىبمد٫ خؾبدديش خڀ٭ځملدص ڄد٫ ٤ُنٹدص إټعٕددذ          .1

 خڀع٥سلٷ.حبلػ ظٽ ال خڀُٔدڀص ٸدزځص ڀځع٥سلٷ ڀٽٿ ڄن نُٰر يف  خڀ٭ځملص 

 وخإلٸ د٪.خڀةخز٣ زن خؾب دَش   وـ وظسلنخڀةټلّ ٬ځى خؾب دَخض خؾبع٭ځٹص زدإلٸ د٪ زٝ َش ڄسدُ٘ش  .8

ڄدن٫ ڄن خإٔعٵديش ڄن خآلوُنن  وخڀٕ ص  وإخإ٬عمدي خألٔدٔال يف خټعٙدٲ خؾب دَش ه  خڀٽعدذ  .8

  ٌڀٻ.وڄاُ٘خض خټعٕدذ خؾب دَش وټلٵلص   يف خڀع ٠لك ڀځم دَش وِنديش خألڄؽځص خڀسُٙ()ټٿ 

هدٍخ بٌخ مل ظٽدن    وخڀٕد ص  ڀٽعددذ  خإـع دي يف ظٕملص خؾب دَخض زإغبدء ٸُنسدص ڄدن ڄٝد٥ځمدض خ    .4

 ٬ځمدج د.خؾب دَش ڄ٭ُوٴص ڄٕسٹده وڄعٵٷ ٬ځى خغب د زن 

 خإلڄٽدال.ڄٕد٬ًش خڀٹدَت يف خڀع٭ُٲ ٬ځى نٵٕ  و٤ُٶ خټعٕدذ خؾب دَش ٸًَ    .5

ز  خڀٹ١دند  وؤڄؽځص نٹًٝٴمد نٍټُ ڄن ټلڂ  خإلٔلڄلص ٬ًڂ خؼبًنػ ٬ن خؾبٕځمدض يف خڀُٙن٭ص  .6

   ُش ؤهٿ خڀٕ ص وخػبمد٬صخڀٹدزځص ڀځىلٲ يخوٿ يخج

نٽٵلد  َٔددڀص وخلدًش زدٿ إزدً ڄدن ٬دًش         وڄعٙد٭ر وإ وز٭ً خڀٹُخءش وخإ٤ل٪ خظ١ك ؤال خؾب ٠ ٪ ټدسا  

 0ؤن خ٪يف ؼلؼص  لُٝصبدٴٹً ظسن يل ؤال خإلٸ د٪ ڀ  ب٘ٽدپ وؤن خ٪  َٔدجٿ 

 0خڀ  ٪ خألوپ خؾب د٨ُش  
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  ص ن٩ُ ٴل  سبدڀٳ وـ ص ن٩ُ خڀٵُنٷل پ ڄ ٠ ٪ ڀٽٿ ڄ  مد وـ )٘ىٝن( هال خِبدوَش زن ٴُنٹن

ٸً نٽ ال للدپ هٍخ خؾب ٠ ٪  و يويبدوپ ټٿ ڄ  ڃ ؤال نؽسط ٜمص ټلڄ  وزلدال وـ ص ن٩ُ ٬خآلوُ

ظًخوإه زن خڀ دْ   وهٍخ ڄن ؤٸًڂ خألن خ٪ وؤ٘ ُهد وؤټؽُهد ٰدڀسده خإٔعمد٪ ٴٹ٣ ييوَ طب  َ ٺه د

  0وڄن ٌڀٻ ٬م ڄده و٬ ً ٔځٵ د خڀٝدحل 

 :ن ڄد ٴ ي خڀُ٘لً ؤال ڀ  ؤٔځڃ ٴٹدپ ڀ  ,ڀ  ٴ٥ ص وؤيذ ,رَوال خڀُ٘لً ټدال ڀ  ٬ځؿ ٤سلهد َوحم ؤال ڄد

 "ڄد ٌب ٭ٻ ٬ن خإلٔلڂ؟ "

 ."ؤَنْعَمِځُ  ٴٹدپ0 آنص يف ټعدزٽڃ لفص ٬ځى ڄد

 ٸدپ0 وڄد هال؟

 .وه  خڀٍحم مبن ٬ځل  1"وََُوقٌ ڄِ ْ ُ"  ٸدپ0 ٸ ڀ  ظ٭د  ٬ن ٬لٕى

ٌڀٻ لعى وَي ٸ ڂ ڄن وُخٔدال ٴل ڃ  ء ٴځڃ يب١ُهڃ ـ خذٴ٭٩ڃ ٌڀٻ ٬ځى خڀُ٘لً وطب٫ ڀ  خڀ٭ځمد

زدؾبٕإڀص ٴدٔع٭فڃ ٬ځل  خػب خذ ؼڃ ول ز ٵٕ   ٴإوّّي خڀُ٘لً ,٬ځال زن وخٴً ڄن ؤهٿ ٬ځڃ خڀٹُآال

 ."خر وٸدپ " ڄد ؤـً خؾب٥ځ ذ بإ يف ټعدذ

 :ٴدزعًؤ خڀٹُآال ڄن ؤوڀ  وٸُؤ لعى زځٯ ٔ َش خػبدؼلص ب  ٸ ڀ  ظ٭د 

  8ڃْ ڄَد ٴِال خڀَّٕمَدوَخضِ وَڄَد ٴِال خڀْإََِْٞ ـَمِل٭ًد ڄِ ْ ُ بِالَّ ٴِال ٌَڀِٻَ ڀَأَنَدضٍ ڀِٹَ ْڂٍ نَعَٵَٽَُُّوالَ "" ؤََىََُّ ڀَٽُ

 خڀُ٘لً وؤل١ُ خڀ٭ځؿ ٴٹُؤهد ٬ځل  وٸدپ ڀ 0 بال ټدال ٸ ڀ  ظ٭د  ))َوق ڄ  (( ن ـر ؤال ٴىُؾ ب 

 .ڀٻ يف خڀٕم خض وخألَٞوـر ٌ ) ظ٭د  خر ٬ن ٌڀٻ ( نٽ ال ٬لٕى ز٭١د ڄ   ظ٭د 

                                                 
1
 393النساء  
 35الجاثية  4
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ٝځص خزن وخٴً. ٴځمد ڀٴإٔځڃ خڀ ُٝخنال ؤُ خڀُ٘لً زٍڀٻ وؤـّپ    ـ خزد ٴدنٹ٫٥ خڀ ُٝخنال ومل ىبً

 .ب  زځًي ٜ ٳ ټعدذ خڀ ٩دجُ يف خڀٹُآال َـ٫ خزن وخٴً

ٴل د خؾب د٨ُخض زن خؾبٕځمن  خؼبد٠ُ ظٹدڂلعى وٸع د   ٸ١لص ٬لٕى  لِخڀطٴٔسمدال خر  

 .-َظب  خر  – ٬1ُٝند خؼبد٠ُ ه  خڀٙله ؤظبً ينًخض ٭ٿ ڄن ؤ٘ ُ خؾب د٨ُنن يفوڀ وخڀ ٝدَى 

 ذبد.وڄد نع٭ځٷ  دند وؤجمع د ټؽاخه يف ڄ ٠ ٪ خؾب د٨ُخض وآيخذبئوٸً ټعر ٬ځمد

  0خػبمدهاحم وه  خإلٸ د٪خڀ  ٪ خڀؽدنال  

زٹ١دلص ڄ٭ل دص ؤو    ڃد٬ إلٸ د  ٬م ڄده( )خڀ دْوخؾب ـ ص ڀځفمدها  خؾبىعځٵص وه  خٔعىًخڂ ؤدجٿ خإل٬لڂ 

  ٸ١دند.ؤو ـبم ٬ص   ظ ـ  ڄ٭ن للدپ ٸ١لص ڄد

وظٕد٭ى يف    وؤٜسمط خڀٽؽا ڄن خڀًوپ صبدعڃ زد    خألواش يف خڀٕ  خض  ع وهٍخ خڀ  ٪ ٸً خِيخيض ؤمهل

وظدًٴ٫ ڄٹدزدٿ ٌڀدٻ خؾبځلددَخض ڄدن خألڄد خپ  ڀدٍخ         ٿوخڀ ٔدجٿ  زخټعٕدذ خڀٕدلص خإل٬لڄلص زٙعى خڀ٥ُٶ 

ن   وڄدد٫ إ٬ځددڃ ڄٕددعٹٿ ڀدد  ٘دد  خؾب ٠دد ٪  وؤٜددسكّ وڄ٭دهددً ڄعىٝٝددص يف هددٍخ ؤٜددسمط ه دددٺ ڄُخټدد

  خڀ٬ً ش وخڀُٔدڀص خؼبٷ ڄ  ڃ ؤٜمدذ خڀٹ١لص  وؤٸٿ خهعمدڄده ذبٍيخألٔٳ ٴةال خؾبٕځمن ڄن ؤٸٿ خڀ دْ 

 دظ دد يف ٬ٹدُ   وخألٴٽدَ خؾب مُٴص ؤال ظٱّو ٬ٹ پ ؤز دج دد وز "خڀ٬ً خض خڀسد٤ځص "كبد ؤظدق خڀٵُٜص ألٜمدذ 

  ڄ دِڀ د.يخَند ويف

   0 خإلٸ د٪ خڀٍخظالخڀ  ٪ خڀؽدڀػ وه  

                                                 
1

  ـ 4227-ىػ  3634ـ، ىاجر إلى جنوب أفريقيا، وتوفي عاـ  :3;3-ىػ  3558أحمد حسن ديدات ولد في الهند  
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وؾبىعځٳ خڀٹ١ددند  ٴٵدال خؾب دّپ ويف خڀ٭مدٿ       ڄ٫ قبعځٳ ٴحدض خڀ دْ وه  ڄد ٌبدَٔ  ټٿ وخلً ڄ د ن ڄلده

ټٿ ڄ د يف ظ ٠لك وـ ص ن٩ُي وـ٭ٿ  ونع دٸٗ  ونٕ٭ىويف ټٿ ڄٽدال وِڄدال ٴ من نعمدوَ  ويف خڀٕٵُ

٬دًخي  وٸدً نٽد ال ٠ُ٬دده زدل ب     ٬ځدلڃ  يف ٌڀٻ ڄن خػب دً ڄدد خر زد      سٍپ٬ځل د؛ ونخؾبٹدزٿ نٹسځ د ون خٴٹ  

ڄدن خػبملد٫ وڄد٫ خػبملد٫ وزدُؤحم       ڀٽن ٠دز٥  ه  خؼبد خَ وخؾب دٸٙدص  ڄٕسٷ وٸً نٽ ال زة٬ًخي ٘ىٝال و

 خػبمل٫.

ټمدد   وخڀؽدڀدػ  زدن خڀ د ٪ خألوپ    خألند خ٪ ودٜدص  طبلد٫   ڄٙدةټص  زدن  وظ ـً ٸ خٔدڃ ڄٙدةټص ؤو ڄ ددَخض    

خؾب دد٨ُخض  ٴٹً خٔعٵًض ټدؽاخه كبدن ټعدر يف ڄ ٠د ٪      خؾب دَخض؛ ڀٍخز٭ٟ  ن ٪ يفٿ ن ـً وٝ ٜلص ڀٽ

 خڀُٔدڀص.ؾب ٠ ٪  ٬ځمدج د ڀځعإٜلٿ ڄن

 ووٝد ٚ  ٴسل د مد ٬مد ڂ    وخؾب دٸٙدص  ټمد ن ـً ظًخوٿ زدن ڄ ددَخض خإلٸ دد٪ خڀدٍخظال وڄ ددَخض خؼبد خَ       

  مد ٴدؼب خَ ڀ  ٬ًش ؤهدًخٲ  يف خؿبًٲ ڀٽٿ ڄ وخؾبعمدوَنن  ووٝ ٜده٬م ڂ ڄن للػ زلحص خؾبعمًؼن 

  .ٸً نٽ ال ڄ  د خإلٸ د٪ زل مد نٽ ال خڀةټلّ خألوپ يف ڄ دَخض خإلٸ د٪ ٬ځى " خإلٸ د٪ "

 0ټؽاش ڄن ؤمه د خڀؽدڀػ ألٔسدذوز٭ً ظإڄٿ ٸَُض ؤال نٽ ال ڄ ٠ ٪ خڀُٔدڀص ه  خڀ  ٪ 

 ْ٬م ڄده  ٴٵال لدـص خڀ د        ُ ق ڄدد ڀًند    ټٿ ن ڂ ظعٽَُ خڀځٹددءخض زدن خڀ ددْ ويبددوپ ټدٿ ڄ د ڃ ٤د

ٴدؾب د٨ُخض ٴن  خڀ  ٪  وٝ ٜده ؿبٍخوؤٜمدذ خڀ٬ً خض ونٕ٭ى إلٸ د٪ خآلوُنن ز ـ ص ن٩ُي 

ؤڄددد  ټمددد ؤال خإلٸ ددد٪ خػبمدددهاحم يبعدددؾ ب  بڄٽدندددض إ ظعدد ٴُ بإ ڀځٹځلددٿ    خڀٹځلددٿ إ ىبلددًي بإ 

 ټساش وټؽاش.خإلٸ د٪ خڀٍخظال ٴ   ڄعٽَُ وزٝ َش 



 مهارات االقناع يف الكتاب والسنة                                                                             مجال اهلمولي

 

24 

  ټدٴلدص( وټعدر  ټدنط ٰدا   )وبال1خؾب د٨ُخض ڄ ـ يش  ٠ ٪ ٴٽعرخؾب ٍخ ؿبخٴعٹدَ خؾبٽعسص خڀ٭ُزلص 

ڀٽن  لٛ ڄن خڀٙ خجر(ځټدنط زبعدؾ ب  ظ ٹلك ټسا وسب )وبال خػبمدهاحم ڄع ٴُشوڄُخـ٫ خإلٸ د٪ 

٤دُق   زٕدل٣  ؤو ُٰزلص ؤٜلً ؤو ڄةطبدص زعٝدُٲ    ڄُخـ٭   بڄدؤٰځر  خإلٸ د٪ وڄ دَخظ ڄ ٠ ٪ 

 نًَ.بإ ڄد ڄن خڀُز٣ زدڀٽعدذ وخڀٕ ص  پ٬ٍٹلنال ود

  خألٴٽدَ.خڀ٭دمل وټؽُش  وخنٵعدل  ٬ځىخِيندي خؼبدـص بڀل  ڄ٫ ظ دڄال خجملعم٫ 

 خؾب خ٠دل٫  وخصبدڄد  زدڀٹٝد َ يف ڄؽدٿ هدٍي      ؛خهعّخِ خڀؽٹص ڀًى ز٭ٟ خؾبٕځمن يف خؾب  ؿ خڀ٬ُٙال 

ڄن خؾب ڃ خڀعإټلدً ٬ځدى وـد ي     الخڀٹ١دند  ٴٽدويف خؾبٹدزٿ خإل٬فدذ خڀٽسا زدڀ٥ُق خڀٱُزال ؿبٍي 

نٕددهڃ يف ِندديش خڀؽٹدص     خڀ٭دمل ڀ٭ځ وٰاهد يف ئع َند خڀًخجڃ  وب٨ دَ ٌڀٻ ؤڄدڂ   ي خؾب دَخضهٍ

  ؤوٛ.وڀځمؽٹٵن زٝ َش  "وٝ ٜده"وڀځمٕځمن    ڂ خڀ دْميف ڄ  ف د خڀ٬ُٙلص ڀ٭

  ټددال ڀد  ؤؼدُ     خؾب ٠د ٪  كبدد  يف لٹٿ خڀ٬ً ش يف هدٍخ   ز٭ٟ خڀ٭دڄځنخألو٥دء خڀٽساش خڀيت وٸ٫ ٴل د

ٜددلر خؼبدٷ    ڀ١٭ٳ لفدص وڄد ٌخٺ بإ  ٤ُق و٬ًڂ ٸس ڀ  ڀځمٷ خڀٍحم   ؾبٹدزٿٔالء ٬ځى خ

 خڀسد٤ددٿ خٔددعىًخڂ ٜدددلر  ٸددٿ َدبددد ألال وبال ٘ددحط  " و٠دد٭ٳ " ڄ دَخظدد  " يف " خإلٸ ددد٪  

ؤڂ  ٴٵدال لدًنػ  وٸً ؤ٘دَ خڀُٔ پ خڀٽُنڃ ب  ٌڀٻ  خؼبٷ ڄ دَخض خإلٸ د٪ ؤٴ١ٿ ڄن ٜدلر 

ال بيل. وڀ٭ٿ ز٭١ٽڃ ؤال نٽ ال ؤؼبن حبفعد   )بنٽڃ سبعٝم   َٔ پ خر  پٸدڀط0 ٸدٔځمص. 

                                                 
ي علي عمر السكوني وإظهار احلق ألبن خلول من تلك الكتب: أصول اجلدل واملناظرة للشوخ محد العثمان وعوون املناظرات ألب 3

واملناظرة لعبد الرمحن  وأصول االدتداللضوابط املعرفة ملصطفى الوظوفي،  املناظرة يف أصول التشريع اإلدالمي الرمحن اهلندي،

   حسن املوداني
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. زٹ ڀد   ڄن ز٭ٟ. ٴإٸ١ال ڀ  ٬ځى مب  كبد ؤغبد٫ ڄ د . ٴمدن ٸ٥٭دط ڀد  ڄدن لدٷ ؤولد  ٘دلحد         

  1.(  ٴل نإوٍهدٴةهبد ؤٸ٫٥ ڀ  ز  ٸ٥٭ص ڄن خڀ دَ

 البحث:صعوبات 

 خڀسمػ0وڄن ؤهڃ خڀٝ٭ زدض خڀيت وخـ عين يف  ٬ٹسدظ  ڀٽٿ ؤڄُ ٜ٭ زدظ  وڀٽٿ حبػ 

 َوخڀٕ ص.خڀيت ظعمًغ ٬ن ڄ ٠ ٪ " خإلٸ د٪ " خٔع ديخه ٬ځى خڀٽعدذ  ٸځص خؾبٝدي 

 وخڀٕمدض للػ ؤال ز٭١ د مل نٍټُ زدٔڃ ڄ٭ن ومل نٙع ُ وبهبد ڄ ؽد َ زدن ټعدر     ضظٕملص خؾب دَخ

 خڀ٭ځڃ.ؤهٿ 

   ڄس لددص ٬ځددى خڀٽعدددذ وخڀٕدد ص  وخألوددلٶ٬ددًڂ ظدد ٴُ خوعسدددَخض وڄ٭دددنا ڀځم دددَخض وخڀٕددځ ټلدض

يف لاش ٴةڄد ؤال خ٬عمً ٌڀٻ خإوعسدَ ڀعمٹلٷ ڄٝدځمص   لص  ٴإٜسمطبٔلڄوڄٹ  ص ٬ځى زلحص 

 خألوپ  وټددال خڀع٭ُٲ ٬ځى خڀٍخض ؤو ؤال خُڀٱال خإوعسدَ يف ظځٻ خؾب ددَش ؤو ٌڀدٻ خؽبځدٷ وخودةض     

 خإلٔدلڄال وإ ڄن نعلفص ٌڀٻ ؤال ټدنط ز٭ٟ خألٔحځص يف ز٭ٟ خإوعسدَخض ز٭لًش ٬ځدى خِبدل٣   

 خإوعسدَ.ص خڀ٭ځملص وڀځمٝ پ ٬ځى ڄًٝخٸلص يف يبٷ يل ظٱلاهد لُٜده ٬ځى خألڄدن

  زٿ يخوٿ خڀٵٝدٿ   ټسا للػ ؤال زل  د ظًخوٿ  وخڀٕځ ټلدض ٜ٭ زص ظٹٕلڃ وظٝ لٳ خؾب دَخض

 وخألـًى.خڀ خلً نٝ٭ر ؤللدنده خػبّڂ زٽ ال ٌڀٻ خڀعٹٕلڃ وخڀةظلر ه  خألٴ١ٿ 

         ڀدٍخ ټددال خڀ ٹدٿ      ذ خؾب٥ځد ٜ٭ زص خڀعإټً ڄن ڄ٭ددنال ز٭دٟ خآلنددض وخأللديندػ وبوبدد ظ ٜدٿ ب

    ټؽاخه ڄن ټعر خڀعٵٕا وظ خٴٹ ڃ ٰدڀسده ٬ځى خؾب٭ ى خؾبُخي.  

                                                 
 48:2البخاري  3
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  البحث:خطة 

خڀُٔددڀص ٬ځدى    ڀٍخ ٴٕعٽ ال ڄ دٔسص ڀّڄدن د ٬ُٞ ظٽ ال  وڀٽال زبٹٷ خؿبًٲ خؾب ٙ ي ٴلزً ڄن ٤ُنٹص

 خڀعديل0خڀ م  

 خڀعم لً 

   ڄ دَخض خإلٸ د٪   خإلٸ د٪  خؾب دَش 0 ؤٔدٔلص َنٳدظ٭

 خڀ٭ُٞ ٬ځى خڀ٥ُنٹص خڀعدڀلص0 خألٔدْ ؤلٽ ال خإلٸ د٪ وه  خألوپ0 ڄ دَخضدذ خڀس

 .٬  خال خؾب دَش 

  وخڀٕ ص.يڀلځ د ڄن خڀٽعدذ 

  خؾب دَش.ؤدجٿ ڄٹةلص إټعٕدذ 

  ٓخټعٕدذبد.ڄاُ٘خض وڄٹدنل  

 .٬ خجٷ خإلٸ د٪ ڀؽدنال0خخڀسدذ 

 خڀ عدجؿ وخڀع ٜلدض.خؽبدشبص وظع١من 0 خڀؽدڀػخڀسدذ 

ڀٽددٿ ڄددن ٔددد٬ًنال وؤَ٘ددًنال يف خوددُخؾ هددٍ خڀُٔدددڀص     ؤظ ـدد  زدڀٙددٽُ خػبّنددٿ ر   ةنالخؽبعدددڂ  ٴدد ويف 

ڄن ٸُنر ؤو ڀٽٿ ڄن ٔدهڃ يف لبدق هٍي خڀُٔدڀص ټٍڀٻ و٨  َهد زدڀٝ َش خؾب٥ځ زص وخڀٙٽُ  د  ٕلوزب

 خڀٝدؼبص.وؤال ىب٭ځ د يف ڄلّخال ؤ٬مدڀ د  ص ڀ ـ  خڀٽُنڃٝخڀيت خٔإپ خر ؤال ىب٭ځ د ودڀ ز٭لً

 ٳ خؿبملځالطبدپ زن ن ٔ
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خؾبٝدديَ خؾب٭عمدً ٬ځل دد يف     ڄ د د ٸد ش    بال ٸ ش ؤحم ڄ ٠ ٪ وؤحم حبػ وؤحم يَخٔص ظٽمن يف ٬دًش ٬ خڄدٿ  

زددٿ بال هددٍخ خڀ٭دڄددٿ ن٭عددّّ هدد  خڀُټلددّش خألو  وخڀ٭مدد ي خڀٵٹددُحم ؾبددًى لبدددق هددٍي       خڀسمددػ  وخڀًَخٔددص 

ڀسمدد غ وخڀًَخٔدددض ظٙددا وزٝدد َش وخ٠ددمص ب  ڄٝددًَ نعدددجؿ     خڀًَخٔددص  ڀددٍخ لبددً ؤال خڀٽددؽا ڄددن خ   

بڀلد  ٸدًق ټدسا يف     ٬ًڂ خإل٘ددَش  خؾبًَٝ ؤو٬ًڂ ٌټُ  خؾبٹدزٿ ن٭عّّويف  ٬ځل د خڀًَخٔص وټلٵلص خؼبٝ پ 

 ٸدجځ د.خڀ عدجؿ وخڀع ٜلدض ڄ مد ټدال 

ه دددٺ  ؤحم ؤال خڀ ددْ  ڀٽدال ن٭عددّّ ڄٹسد إه ڀددًى    ؛ؤال ظعمٹدٷ ٴلدد  ز٭دٟ خڀٝددٵدض   خؾبٝدًَ؛ ىبددر ټمدد ؤال  

 خػبلًش0وڄن ؤهڃ ٜٵدض خؾبٝديَ  ظٹللم د ٌبٽن ؤال ظعٕدوى خؾبٝديَ يف  ڀځمٝديَ ٴلڄ٭دنا ڄ٭عّّش 

يف خؾب٭ځ ڄص وخڀعمُحم زٝ َش ټساش حبلػ إ سبُؾ خؾب٭ځ ڄص بإ ز٭ً ؤال شبُ ز٭ًش ٸ  خض  خڀًٝٶ0 .1

 ٴل د.ڀځعإټً ڄن ٜمص ڄد 

 صٴل د؛ نعلفص نٕ ٿ ٬ځى خؾبٹدزٿ خڀ٥٭ن ظ٩ ُ نعدجؿ وظ٭ملمدض ٬دڄ خألو٥دء ؤالؤټّّ  خڀًٸص0 ٴمن .8

 خڀ٭م ڄلدض.ڀٙم ؿبد ٬ځى خڀٽؽا ڄن 

يف  "ودٜص"خؽبّّش ون خلال ټؽاش وڄ  د  سبعځٳ يفٴل  ؤال ٸًَش خڀسدلؽن  ٻإ ٘ٴممد  خؽبّّش0 .8

 ـبدپ خڀسمػ وڄن خؾبعٵٷ ٬ځل  خن  ټځمد ِخيض وّّش خڀسدلؽن ټدنط خڀ عدجؿ ؤٴ١ٿ.

وؼ َصبد وخنعٙدَهد وظٵ٬ُ د ؤٜسك ڄن خڀ٭ٕا بال مل نٽن ڄن ٴم٫ ټؽُش خؾب٭ځ ڄدض  خڀعى0ٛٝ .4

 خؾب٭ُٴص زٽٿ خؾب٭ځ ڄدض ونٱ٥ال قبعځٳ ٴُو٪  –ټدال لفم   ڄ مد-ڄُټّ خؾبٕعملٿ ؤال يبل٣ 

وڄن ه د ٴةال ڄُخټّ خڀسم غ وخڀًَخٔدض ظعىٝٛ يف ـبدپ ؤو ؤټؽُ ڄن ـبدإض خؼبلدش وإ 

 ٘الء.ن ـً ڄُټّ ڄعىٝٛ يف ټٿ 



 مهارات االقناع يف الكتاب والسنة                                                                             مجال اهلمولي

 

31 

خؾبًَٝ خڀٍحم  إ ٌبٽن ؤال ن ـً ڄؽځ  وڀن ن ـً   ٴ     ض( ٴٹً خوة إلٸ د٪)خوزدڀ ٕسص ؾب ٠ ٪ 

خڀٍحم ل ى ټٿ ٜٵدض خؾبٝديَ خػبلًش وِخي ٬ځل د دبد إ ن ـً  -ؤلسٹى ټٍڀٻ   -خؾبًَٝ خڀ للً 

 .- -ڀًى ټٿ ڄٝديَ خڀسُٙنص طب٭دء  بن  0ټعدذ خر ؤ ص َٔ ڀ  

 ش يف هٍنن خؾبًَٝنن وخلع خج مد ٬ځى ټٿ ڄد مبعدـ  طبل٫ ٬ دُٜ خڀٹ ه  ظ ٴُؤسر خوعلدَند ڀٍڀٻ 

 ؤوبمدن ٕى  خؾب ٠ ٬دض  وإ( وٰاي ڄن و خڀًٸص وخؽبّّش وخڀعىٝٛ  )خڀًٝٶيف هٍخ خؾب ٠ ٪ 

 .ڀًن د مبن خؾبٕځمن ټمد ؤوبمد نٙملال ڄ٭دنال خؼبٷ يف ټٿ ٜ َي وڄ٭دنل  خألٔدٔالڄًَٝ خڀعځٹال 

  خڀٽُنڃ0/ خڀٹُآال  1

  وه  خؾبًَٝ خألوپ وخألهڃ   ألن  ل ى    ُوٲ وخؾب ّپ ٬ځى ٔلً خڀسُٙ فبمًوه  ټعدذ خر خؾب٭

للػ ٸدپ    1" ...ڄَد ٴ٤ََُّْ َد ٴِال خڀْٽِعَدذِ ڄِنْ َ٘الْءٍ  .." 0 ټٿ ڄد يبعدؾ بڀل  خڀسُٙ ټمد ٸدپ ظ٭د 

ڄد يإڀص ڄسل ص ؤحم ڄد ظُټ د ٘لحد ڄن ؤڄُ خڀًنن بإ وٸً يڀځ د ٬ځل  يف خڀٹُآال؛ ب خڀٹ٤ُيب ٬ ً ظٵٕاهد 0

ڄُٙولص  وبڄد ـبمځص نعځٹى زلدوبد ڄن خڀُٔ پ ٬ځل  خڀٝلش وخڀٕلڂ  ؤو ڄن خإلطبد٪  ؤو ڄن خڀٹلدْ 

 . ؤ. هد 2".خڀٍحم ؼسط ز ٛ خڀٽعدذ؛

" ْٕځِمِنَوَنََّّڀْ َد ٬َځَلْٻَ خڀْٽِعَدذَ ظِسْلَدنهد ڀِٽُٿِّ َ٘الْءٍ وَهًًُى وَََلْمَصه وَزَُُْٙى ڀِځْمُ خألوُى0 ".وټٍڀٻ خآلنص  

بڀل  خڀ دْ يف ڄ٭د٘ ڃ وڄ٭ديهڃ زإمت زلدال  وا يبعدؾو٬ځى ټٿ  خ٘عمٿ ٬ځى ټٿ ٬ځڃ ندٴ٫ فالقشآى

  3وؤلٕن ؤڀٵد٦ وؤو٫ٔ ڄ٭دنال 

                                                 
1
 :5األنعاـ  
 ;63ص  8القرطبي جػ  4
 668، بن سعدي ص 644ص  39 ، الطبري ج763ص  4راجع ابن كثير ج  5
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د ٴل  ڄن ٬ځ ڂ يف قبعځٳ ؾب  زٿ ونإڄُخند زعًزُ ټعدز  ؤال يبؽ د خر ؤَ ڀ   وإ نٕعٱُذ ز٭ً ٌڀٻ

خڀ دْ وخڀ ٜ پ ب  خڀٕ٭ديش  خؾبٵدًٔ ڀٽٿطبل٫   ويٴ٫خؾبٝدحلألال يف ٌڀٻ زبٹلٷ ټٿ   ڄ دلال خؼبلدش

 خڀًخَنن.خؼبٹلٹص يف 

  1"ټِعَدذٌ ؤَنَّْڀْ َديُ بِڀَلْٻَ ڄُسَدََٺٌ ڀِلًََّزَُُّوخ آَنَدظِ ِ وَڀِلَعٍََټََُّ ؤُوڀُ  خڀْإَڀْسَدذِظ٭د 0 "ٸدپ 

خڀعًزُ وخڀعٵٽُ إ  نڃ( وهالخڀٽُ )خڀٹُآالويف خآلنص ب٘دَش وخ٠مص وـځلص ڀسلدال خؼبٽمص ڄن بنّخپ خڀٽعدذ 

  2خڀعلوش.ـبُي 

 3ؤَٴَځَد نَعًََزَُُّوالَ خڀْٹُُْآَالَ وَڀَ ْ ټَدالَ ڄِنْ ٬ِ ًِْ َٰلُِْ خڀځَّ ِ ڀَ َـًَُوخ ٴِل ِ خوْعِځَدٴهد ټَؽِاًخ  ظ٭د 0وٸدپ 

ُوالَ خڀْٹُُْآَالَ ؤَڂْ ٬َځَى ٸُځُ ذٍ ؤَٸْٵَدڀُ َد"  وٸدپ0  4"" ؤَٴَځَد نَعًََزَُّ

ٴٵل  ب٘دَش  ٌڀٻ و٬دذ ٬ځى خؾب دٴٹن خإل٬ُخٞ ٬ن ؤنٽُ خر ٬ځى ڄَن مل نعًزُ خڀٹُآال خآلنص ٴٵال هٍي 

 خڀٽُنڃ.ب  خؾباڄ ن زإظن نعف س خ ٤ُنٷ خؾب دٴٹن يف خإل٬ُخٞ ٬ن خڀعًزُ يف خڀٹُآال 

ٜ پ خؼبٷ ٬ځل  ؤٸٵدپ شب ٭  ڄن ٌڀٻ وزدڀعديل شب ٫ ڄن و زدڀٹُآال ٴٹځس ويف خآلنص خڀؽدنلص ؤال ڄَن مل نعًزُ 

   5خڀًخَنن. خڀٵ ِ يفوخؽبا ڀ  ٴدڀ علفص وٕدَش خڀٕ٭ديش وخؼبُڄدال ڄن 

                                                 
 ;4ص سورة  3
  43ص  9، الشنقيطي في أضواء البياف ج 934بن سعدي ص  754ص 6راجع الشوكاني ج  4

3
 4:النساء  
 46محمد  6
، الشوكاني ج 476ص  4، البغوي ج;:3، بن سعدي ص  2;7ص  7،القرطبي ج ;:6ص  3ارجع ابن كثير ج  7
 ;83ص 3
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 :- َظب  خر-نٹ پ خزن خڀٹلڃو

زبًنٷ ند٨ُ خڀٹځر ب  ڄ٭دنل  وطب٫ ٴٽُي ٬ځى ظًزُي وظ٭ٹځ  وه  خؾبٹٝ ي  خڀٹُخال ٴ   يفوؤڄد خڀعإڄٿ 

 ظًزُ ـبُي ظلوظ  زل ٴ ڃ وإ إ زةنّخڀ 

 1(نَّْڀْ َديُ بِڀَلْٻَ ڄُسَدََٺٌ ڀِلًََّزَُُّوخ آَنَدظِ ِ وَڀِلَعٍََټََُّ ؤُوڀُ  خڀْإَڀْسَدذِټِعَدذٌ ؤَ)ظ٭د  ٸدپ

  2(ؤَٴَځَد نَعًََزَُُّوالَ خڀْٹُُْآَالَ ؤَڂْ ٬َځَى ٸُځُ ذٍ ؤَٸْٵَدڀُ َد)وٸدپ ظ٭د 

 3(بِنَّد ـَ٭َځْ َديُ ٸُُْآَنهد ٬ََُزِلًّد ڀَ٭َځَّٽُڃْ ظَ٭ْٹِځُ الَ)وٸدپ ظ٭د 

 (٬مل )نّپ خڀٹُخال ڀلعًزُ ون٭مٿ ز  ٴدسبٍوخ ظلوظ 0  پ خؼبٕنوٸد

وطب٫  وب٤دڀص خڀعإڄٿ ٴل  ظًزُ خڀٹُخال ڄن ڄ٭د٘  وڄ٭ديي وؤٸُذ ب  لبدظ  يفؤنٵ٫ ڀځ٭سً  ٘الءٴځلٓ 

و٬ځى ٤ُٸدصبمد  ٴةوبد ظ٥ځ٫ خڀ٭سً ٬ځى ڄ٭دمل خؽبا وخڀُٙ حبٍخٴامهد آندظ  ڄ٭دنال خڀٵٽُ ٬ځى 

وظؽسط  خڀ دٴ٭ص نًي ڄٵدظلك ټ  ِ خڀٕ٭ديش وخڀ٭ځ ڂ يفپ  دوظ هځ مدأل وضبُخصبمد وڄدپوؤٔسدذبمد وٰدندصبمد 

 ٸځس  يفوخػب ص وخڀ دَ  خآلوُش وظُن  ٜ َش خڀًنلد و وظ ٤ً ؤَټدن ,ز لدن  وظٙلً ٸځس  يفٸ خ٬ً خإلٌبدال 

 ُٴ  ٌخظ ٭وظٙ ًي ٬ًپ خر وٴ١ځ  وظ وظسُٝي ڄ خٸ٫ خڀ٭ّّ ٴل ڃ وزب١ُي زن خألڄڃ وظُن  ؤندڂ خر

ڀٕدڀٽل  ز٭ً خڀ ٜ پ  وڄد وُٜخ٤  خؾب ٜٿ بڀل ,نسٱ١   وؤغبدءي وٜٵدظ  وؤٴ٭دڀ  وڄد يبس  وڄد

 وڄٵًٕخض خأل٬مدپ وڄٝممدصبد وظ٭ُٴ  خڀ ٵٓ وٜٵدصبد وآٴدصبدوٸ خ٫٤ خڀ٥ُنٷ   وخڀٹًوڂ ٬ځل 

 , وؤ٬مدؿبڃ وظ٭ُٴ  ٤ُنٷ ؤهٿ خػب ص وؤهٿ خڀ دَ

وؤٸٕدڂ خؽبځٷ وخـعمد٬ ڃ ٴلمد ىبعم٭ ال  يش وؤهٿ خڀٙٹدوشوڄُخظر ؤهٿ خڀٕ٭د ٔلمدهڃ وؤل خؿبڃ و
                                                 

 ;4ص  3
 46محمد  4
 5الزخرؼ  5
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و٤ُنٷ خڀ ٜ پ بڀل  وڄدڀ  ڄن خڀٽُخڄص  وزدػبمځص ظ٭ُٴ  خڀُذ خؾب٬ً  بڀل  وخٴةخٸ ڃ ٴلمد نٵةٸ ال ٴل  ٴل 

  .ٸًڂ ٬ځل  بٌخ ڄد

ڀځمٕعفلر  بڀل  وڄد بڀل  خڀٙل٥دال وخڀ٥ُنٷ خؾب ٜځص خ ن٬ً  ڄٹدزٿ ٌڀٻ ؼلؼص ؤوُى ڄد يفوظ٭ُٴ  

 . ڀ٬ً ظ  ڄن خإلهدنص وخڀ٭ٍخذ ز٭ً خڀ ٜ پ بڀل 

لعى ټإن  ٴل د  خآلوُش ٴعٙ ًي ,وڄٙدهًصبد وڄ٥دڀ٭ع د  ,ڀځ٭سً ڄ٭ُٴع د  ٠ُوَحم ٴ ٍي ٔعص ؤڄ َ 

ٴةن   خوعځٳ ٴل  خڀ٭دمل ټٿ ڄد يفوشبلّ ڀ  زن خؼبٷ وخڀسد٤ٿ  , وظٱلس  ٬ن خڀًنلد لعى ټإن  ڀلٓ ٴل د

وظ٭٥ل   وخڀُ٘دي وخڀٱال ,خؿبًى وخڀ١لپ  ٴُٸدند ون َخ نٵُٶ ز  زنوظ٭٥ل   وخڀسد٤ٿ زد٤ل خؼبٷ لٹد

  ٸځس  يفٸ ش 

                                                                                                                                                                                                                               ؤ. هد. 1آوُ٘إال  يف٘إال وخڀ دْ  يفٴلٝا  , وللدش ؤ٭ص وخنُٙخلد وذبفص ؤُوَخ

ظٽٵٿ خر  وـ ځ ڃ ٴٹًخڀسُٙ ٸدُٜوال ٬ن بيَخٺ ڄد ټٿ ڄد يبعدـ ال بڀل  ڀ١٭ٵ ڃ و٨ځم ڃ  وؾبد ټدال

ڀألنسلدء ؤو ز٭١ ڃ ټعسده ٴل د ڄد يبعدؾ بڀل  وؤنّپ  وخؽبا زةَٔدپ خڀُٔٿ وخألنسلدء ڀسلدال ٤ُنٷ خؼبٷ 

 وظُٙن٭دض.خڀسُٙ يف ِڄدوبڃ ڄن ٬سديخض 

وڀٽن خڀسُٙ مل يبٵ٩ خ خڀ٭ ً ولُٴ خ  ڀځسُٙ(  ؤحم)ؤڄص ووټٿ خإلعٵد٦ وخڀ٭ دنص ذبٍي خڀٽعر ڀٽٿ 

هٍي خڀٽعر ألٔسدذ ټؽاش ومل نسٹى ڄن ؤٜٿ خڀٽعر خڀٝملمص بإ خڀ َّ خڀلٕا وخڀٙالء  وٰاوخ يف

 ٹځلٿ.خڀ

وڄ ٭ده ڄن ظٽُخَ ٌڀٻ ڄ٫ ودمت خڀُٔٿ وخألنسلدء وودمت خڀٽعر خڀٕمدونص   ولُٜده ٬ځى زٹدء ٔلڄص 

ټٿ ِڄدال وڄٽدال  ٴٹً ظٽٵٿ خر حبٵ٧ ټعدز  خؽبدمت ) خڀٹُآال  خؾب  ؿ خڀُزدنال خڀٍحم يبعدـ  خڀسُٙ يف
                                                 

 67ص  3مدارج السالكين جػ  3
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"بِنَّد نَمْنُ نََّّڀْ َد خڀٍِّټَُْ وَبِنَّد ڀَ ُ ٸ ڀ  ظ٭د  0 وڄن خأليڀص ٬ځى ٌڀٻ خڀٽُنڃ (  وڄ٭  خڀٕ ص خڀ س نص خڀُٙنٵص.

ب  ؤال خؾبٹٝ ي ذبٍي خآلنص ه  لٵ٧ خر ڀځ للن خڀٹُآال خڀٽُنڃ و ؤهٿ خڀعٵٕا  ؤ٘دَٴٹً 1ڀَمَدٴ٩ُِ الَ " 

خڀٕ ص خڀ س نص خڀُٙنٵص حبلػ إ ن٭ةن مد ِنديش ؤو نٹٝدال وڄن خڀعمُنٳ وخڀعسًنٿ ڄن ٘لد٤ن خإلنٓ 

  2ن٭ڃ خر ٬ځى خڀسُٙنص  ٴدؾبًَٝ ڄن خر وخؼبٵ٧ ڄن خر ٴدؼبمً ر.وخػبن   وهٍخ ڄن 

 خڀٕ ص0/  8

 خڀځٱص هال خڀ٥ُنٹص. خڀځٱص يفخڀٕ ص يف 

   ڄن ٸ پ   ؤو ٴ٭ٿ   ؤو ظٹُنُ.  ٴ ال ڄد ؤؼُ ٬ن خڀ يب  خألٜ ڀلن0ؤڄد خڀٕ ص يف خإ٥ٜلق ٬ ً 

وهال ولال ڀٽن ؤڀٵد٨ د ڄن  خڀًنن يف وخڀٕ ص هال خؾبًَٝ خڀؽدنال ڄن ڄٝديَ خڀعُٙن٫ وخإٔعًإپ 

   وٸدپ  3" وڄد ن ٥ٷ ٬ن خؿب ى بال ه  بإ ولال ن لى "  ظ٭د 0ټمد ٸدپ بنٙدء خڀُٔ پ خڀٽُنڃ 

 04 " ؤإ بنال ؤوظلط خڀٽعدذ وڄؽځ  ڄ٭  ..." 

 خڀٕ ص0لٵ٧ 

خڀٹُآال  ٴمد ٌټُندي ڄن ؤيڀص ٬ځى لٵ٧ خر خڀ لال فبٵ ٦ حبٵ٧  الخڀ لال  وؤڀٹً ٌټُند ؤال خڀٕ ص ڄن 

 0دخڀٕ ص  ڄ  ون١لٳ ٜ َ ؤوُى ؼبٵ٧  خڀ س نص خڀٽُنڃ ظٽ ال هال نٵٕ د ؤيڀص ٬ځى لٵ٧ خڀٕ ص 

                                                 
 ;الحجر سورة  3

2
  ;64، بن سعدي ص 374ص  5، الشوكاني ج :72ص  4ابن كثير ج  
 6،5النجم  5
 4865، وصححو األلباني في صحيح الجامع الصغير برقم 39528رواه أحمد  6
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ڀلمًغ  0" ..بال ټدال َٔ پ خر  ڄن للػ خڀعإنال ټمد ٸدڀط ٬دجٙص    ٤ُنٹص لًنؽ  

 ٬ن خڀ يب   ټٍڀٻ ب٬ديش خڀٽلڂ ؼلؼده ټمد ٸدپ خنٓ  1خؼبًنػ ڀ  ٘دء خڀ٭دي ؤال يبٝل    ؤلٝدي " 

 "0  2..".ؼلؼد ؤ٬ديهدؤن  ټدال بٌخ ظٽځڃ زٽځمص 

خڄُؤ غب٫ ڄ د لًنؽد ٴمٵ٩   خر ن  "0ُ١ خؼبػ ٬ځى لٵ٧ خؼبًنػ ونٹځ  ټمد غب٭   ٴٹً ٸدپ 

  ويف خؾبٹدزٿ  3" لعى نسځٱ  ٰاي   ٴُذ لدڄٿ ٴٹ  ب  ڄن ه  ؤٴٹ  ڄ     وَذ لدڄٿ ٴٹ  ڀلٓ زٵٹل 

ټمد يف خؼبًنػ خڀُٙنٳ 0" ڄن ټٍذ ٬ځالَ ڄع٭مًخه  ڀٽُنڃ خڀع ًنً خڀًٙنً ڀځٽٍذ ٬ځى خڀُٔ پ خ

 .4ٴځلعس ؤ ڄٹ٭ًي ڄن خڀ دَ "

ٌخٺ بإ  خألڄڃ  وڄد٨  َ ٬ځڃ خڀُـدپ  وه  خڀ٭ځڃ خڀٍحم خوعٝط ز  خألڄص خإلٔلڄلص يوال ٰاهد ڄن 

ڄن خڀعل٬ر   لُٜد ڄن ٬ځمدء خألڄص ٬ځى لٵ٧ خڀٕ ص ڄن خڀٽٍذ وٜلدنص ڀٕ ص خڀ يب خڀٽُنڃ 

  خڀٕ ً ؤو يف خؾبن.ٔ خء يف

 وهال0ؤو٠ك ٬ځمدئند ؤال ڀځٕ ص ڄ٫ خڀٹُآال ؼلؼص ؤوـ   خڀٕ ص  ڀٹًؤڄد ؤوـ  خڀٹُآال ڄ٫ 

زَدذِ  ٴَلَٽُ الُ ظَ َخَُيُ خڀْٹُُْآالِ وَخڀُّٕ َّصِ ٬َځَى خڀْمُٽْڃِ خڀْ َخلًِِ ڄِنْ ؛وَـْ ٍڄُ َخٴِٹَصه ڀَ ُ ڄِنْ ټُٿِّ  ؤاَلْ ظَٽُ الَ ألوپ0خ

  ٴةن  ڄ خٴٷ 5«إ يبٿ ڄدپ خڄُت ڄٕځڃ بإ ز٥لر نٵٕ  -« 0 -ڄؽٿ ٸ ڀ   وَظ٩ََدٴُُِهَد صِ ظَ َخَُيِ خڀْإَيِڀَّ

                                                 
 ;972-5;46رواه مسلم برقم  3
 7;البخاري  4
 وقاؿ: حسن  4878رواه الترمذي برقم  5
 329البخاري  6
 9884وصححو األلباني في صحيح الجامع الصغير برقم 93;42رواه أحمد برقم  7



 مهارات االقناع يف الكتاب والسنة                                                                             مجال اهلمولي

 

36 

 خڀ َّدِْ وَإَ ظَإْټُځُ خ ؤَڄْ َخڀَٽُڃْ زَلْ َٽُڃْ زِدڀْسَد٤ِٿِ وَظًُْڀُ خ زِ َد بِڀَى خڀْمُٽَّدڂِ ڀِعَإْټُځُ خ ٴَُِنٹهد ڄِنْ ؤَڄْ َخپِ"0 -ظ٭د   -ڀٹ ڀ  

  1"عُڃْ ظَ٭ْځَمُ الَزِدإلِؼْڃِ وَؤَنْ

0 خأللدينػ خڀ خَيش يف زلدال ټلٵلص خڀٝلش ٌڀٻٴمن  .ڀَ ُ 0 ؤَالْ ظَٽُ الَ زَلَدنهد ڀِمَد ؤَُِنًَ زِدڀْٹُُْآالِ وَظَٵِْٕاًخخڀؽدنال

خڀٕ ص خڀ خَيش  ن  وڄ«ٜځ خ ټمد َؤنعم نال ؤٜځال»وخؼبؿ وڄٹدينُ خڀّټدش وؤن خ٪ خؾب٭دڄلض ټمًنػ0 

0 لَعَّى -ظ٭د   -خؽبل٣ خألزلٟ وخؽبل٣ خألٔ ي يف ٸ ڀ   -  -ٕاي ڀع ٠لك ڄد ؤ٘ٽٿ ٴ م 0 ظٵ

 زإن  زلدٞ خڀ  دَ ؤ خي خڀځلٿ. 2"نَعَسَلَّنَ ڀَٽُڃُ خڀْىَل٣ُْ خألَزْلَُٟ ڄِنَ خڀْىَل٣ِْ خألَْٔ َيِ ڄِنَ خڀْٵَفُِْ

ؤال ڄؽٿ  ظَمٌُِْبِ ِ وْ ڄُمَُِّڄَصه ڀِمَد َٔٽَطَ ٬َنْ ؤَ ؤَالْ ظَٽُ الَ ڄُ ـِسَصه ڀِمُٽْڃٍ َٔٽَطَ خڀْٹُُْآالُ ٬َنْ بىبَدزِ ِ خڀؽَّدڀِػ0ُ

 . 3«لُڂ ڀسدْ خؼبُنُ وخڀٍهر ٬ځى ٌټ َ ؤڄيت وؤلٿ إلندؼ ڃ  -«0 - خڀُٔ پ
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 3:9البقرة  4
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ټٿ ٸ١لص ه   خإلٸ د٪  وڄًوٿڄن خألمهلص دبٽدال ٬ ً خڀٽلڂ ٬ن ڄ دَخض خإلٸ د٪ خؼبًنػ ٬ن ظ٭ُنٳ 

  ٴ ٹ پ0 خڀٽځمص ٶ ٬ځى ظ٭ُنٵ د وزبًنً خؾبُخي ذبٍي خإظٵد

  خإلٸ د٪0ظ٭ُنٳ  
 ڀٱصه0خإلٸ د٪ 

وٸً زن ٬ځمدء خڀځٱص هٍخ  وخڀعٍڀٿ وخڀ٠ُد  وهال خؾب خٴٹصخإلٸ د٪ نًوَ ل پ ڄ٭دنال ڄعٙدذبص وڄعٹدَزص 

و٫١َ ٴ   ٸدن٫  خڀٹُ ُ ٪ خڀُّٕ َخٺ وخڀعٍََّڀُّٿ وزدز  0 ال ٪ ڄديش ٶخڀٽلڂ ٴلٹ پ ٜدلر قبعدَ خڀٝمدق يف 

 1وخڀٹَ َد٬ص خڀ٠َُِّد زدڀٹِْٕڃ..وٸَ ِل٫ 

 خ٥ٜللده0 ٪خإلٸ د

وألهٿ خڀعىٝٛ  خڀځٱ حم ؤڄد ڄن ندللص خڀع٭ُنٳ خإ٥ٜللال ٴ   إ ًبعځٳ ټؽاخه ٬ن خڀع٭ُنٳ 

  ڄ  د0ظ٭دَنٳ ټؽاش 

 للػ ٸدپ0 ؤظبً زن ٬سً خِبٕن خڀ٭ٕدٲڄد ٌټُي   

وخإل٘دَخض خڀيت ٌبٽن ؤال ظاؼُ يف  ڀألڀٵد٦خؾبعمًغ ؤو خڀٽدظر  ڄ  د0 خٔعىًخڂڀإلٸ د٪ ٬ًش ظ٭ُنٵدض "

 ظٱلا خإربدهدض وخؾبل پ وخڀٕځ ټلدض 

  آو0ُظ٭ُنٳ 

 َؤحم. ٬مځلدض ٴٽُنص و٘ٽځلص يبدوپ ٴل د ؤلً خڀ٥ُٴن خڀعإؼا ٬ځى خآلوُ وبو١د٬  ڀٵٽُش ؤو 

 ؼدڀػ0  ٭ُنٳظ

                                                 
 597مختار الصحاح ص  3
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ڄن ولپ ٬ُٞ خؼبٹدجٷ زإيڀص ڄٹس ڀص  ٔځلڃ وڄٹس پ ٬ځى خڀٹ د٬دض ڀعٱلاهد ټځلده ؤو ـّجلده ظإؼا

  1"ووخ٠مص

  خڀسمػ0وز٭ً هٍخ خڀ٭ُٞ خڀُٕن٫ نٕع٥ل٫ ؤال نٹ پ بال خإلٸ د٪ خؾبٹٝ ي يف هٍخ 

ظٱلا كبد ناؼُ ٰدڀسده يف  خؾب٥ُولص نٹسٿ ون٠ُى زدڀٵٽُش ؤو خڀٹ١لص  )خآلوُنن(خڀٹًَش ٬ځى ـ٭ٿ خؾبٹدزٿ 

  ؤځ ټلدض.ڄن ؤٴٽدَ  وخربدهدظ  وڄل ڀ  مب  ڄد نُنًي خؾبعمًغ  ٔځ ټ

  نٹ پ0وڀعسن هٍخ خڀع٭ُنٳ 

وهٍي زل ٘ٻ نٙةٺ ٴل د  نٕعىًڄ د خؾبعمًغ ظ٭ين خإلڄٽدندض وخؾب خهر وخؾب دَخض خڀيت  خڀٹًَش0

خؿبسدض خڀُزدنلص وخڀع ملص خڀسُٙنص ودب٭ ى آوُ ز٭١ د نٽ ال ٴ٥ُنده ؤو هسص َزدنلص وخڀٽؽا ڄ  د ٌبٽن 

وظٙا خؾبلل٩دض خڀل ڄلص يف ڄ ٠ ٪ خإلٸ د٪ ب  ؤال خڀٹًَش ٬ځى  خڀٵُي  وظ ملص ڀًىخټعٕدز  وظ٥ نُي 

وٸً نعٵ ٶ ٜدلر خؿبسدض  ٬ځل د خإلٸ د٪ ٸدزځص ڀځع٥ َ وخڀّنديش ڀًى خڀٵُي ٬ ً خڀعًَنر خڀٝملك 

ڀع٥ نُ ٌخظ    ٨ٵ دظخإلٸ د٪ وخِبًويش ٬ځى ٜدلر خؿبسدض خڀٽؽاش بٌخ ؤلٕن خألوپ خٔعىًخڂ ڄ دَخض 

 خإلٸ د٪ وخٔعىًخڂٴ . وڀ٭ٿ ظدًَب د خإلٔلڄال ڄځالء زدڀ مدٌؾ خؾبٙ  َش زدڀٹًَش ٬ځى وزبٹلٷ ؤهًخ

وؤَـ  ؤال ظٕمك يل زدال  ل لٵص ؤئڀحٻ خألڄدڂ ؤز   ؤ٘ ُوڄن  خڀ٭ًپ نُٝش خؼبٷ وزلدال  ڄ دَخظ  يفؤ٬ځى 

 نٹ پ0وهيب ٰدوـال يف ټعدز  " ؤز  ل لٵص خڀ ٭مدال " للػ  ٴٹ٣ ٌټُي ڄ ٸٳ وخلًؤٸع٥ٳ ڄن ٔاظ  

ڀٹس ڀ  خڀعمٽلڃ  –٠َال خر ٬    –٬ځال  وُـ خ ٬ځى )خڀٍننٴٹً يوٿ خڀ١مدٺ زن ٸلٓ خؽبدَـال 

 يف ٬ ً خألڄ نن ڄٕفً خڀٽ ٴص (-٠َال خر ٬    –يف ٸٝع  خؾبٙ  َ ڄ٫ ڄ٭دونص 

 ظر. ل لٵص0ٴٹدپ ألزال  

                                                 
3 http://e.holol.net/index.php?p=show_art&id=19 
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 ؤظ ذ؟ڄڃ  ٴٹدپ0

 خڀعمٽلڃ.ڄن رب نّٺ  ٸدپ0

 ظ د٨ُنال؟ظٹعځين ؤڂ  ل لٵص0 ٴٹدپ0 ؤز 

 ؤند٨ُٺ.زٿ  0ٸدپ

 وزل ٻ؟ٴمن زلين  ٴل  بٌخ خوعځٵ د يف ٘الء كبد ظ د٨ُند  ٴٹدپ0

 ٘حط.خـ٭ٿ ؤنط ڄن  ٸدپ0

ؼڃ ٸدپ  خوعځٵ د خٸ٭ً ٴدلٽڃ زل  د ٴلمد نبعځٳ ٴل  بال  خڀ١مدٺ0ٴٹدپ ؤز  ل لٵص ڀُـٿ ڄن ؤٜمدذ 

 وزل ٻ؟ذبٍخ لٽمده زلين  ڀځ١مدٺ0 ؤظ٠ُى

 ن٭ڃ. ٸدپ0

 خڀعمٽلڃ.ٴإنط ـ ِض  ٸدپ0

 1ؤ. هدز٭ً. ٫ خڀ١مدٺ زٽلڂ ؤزال ل لٵص ولفع  ؼڃ خنُٝٲ ومل ن٭ً ٴدٸع

وخڀٙدهً ڄن هٍي خؾب خٸٳ وٰاهد ؤن  ٸً نٽ ال ڀًى خڀس٭ٟ خڀٹًَش وخؼبفص خڀٹ نص ٬ځى خإلٸ د٪    

وزدإل٠دٴص ب  ؤوبد ظٽ ال زدڀعفُزص وخؾبمدَٔص وبال مل سب٫١ يوال خؼبدـص ب  يَخٔص ڄ دَخض خإلٸ د٪  

خڀ٭ځمدء ب  خؾب د٨ُخض وخؼب خَ وآيخز  و٤ُٸ  وؤٔدڀلس  وؤواخه ڄ دَخض  ؤ٘دَ ٴٹًڀع ٩ا ڄعىٝٛ 

خؾب دَخض وظ٥ نُهد  وخڀ خٸ٫ وا ٘دهً ٬ځى خڀٹًَش ٬ځى خټعٕدذ ظځٻ وخؾب د٨ُخض خإلٸ د٪ وخؼب خَ 

  ٬ ً خإلَخيش.

                                                 
 فما بعد 342لنعماف ص أبو حنيفة ا 3
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ؤدجٿ  الخإلٸ د٪ ٴ خٔعىًخڂ ڄ دَخض  خؿبًٲ ڄنهٍخ ه   خؾب٥ُولص0نٹسٿ ون٠ُى زدڀٵٽُش ؤو خڀٹ١لص 

 ض.ڀځ ٜ پ ب  خڀ٠ُى وخڀٹس پ ڀًى خؾبٹدزٿ ڄن ؤٴٽدَ ؤځ ټلد 

 ب 0ڄن للػ وـ ي خألٴٽدَ  )خآلوُنن(وٌبٽن ظٝ لٳ خؾبٹدزٿ 

ڄؽٿ ي٬ ش خڀل  ي  ؿبد ڀځٵٽُش وبدجلده ٸسٿ خؼب خَ وَدبد ڄ٭دينده وفبدَزده  دهوه  خڀٍحم نٽ ال َخٴ١ خڀُخٴ0ٟ

  ڀعًڄاهد. ال ٠ًهد ونٕ٭ ال ڀإلٔلڂ ٴةوبڃ َخٴ١ن خڀٵٽُش زٿ ونٹدظځ

ڀًن  ڄد ٌبٽن ؤال ن٭د٠َ د ڄؽٿ ؤهٿ خڀًندندض  ؤٜل وڀٽنوه  خڀٍحم إ ن٭ُٲ خڀٵٽُش  خؾبىدڀٳ0

ىب ځ ال ٬ن خإلٔلڂ وڀٽ  ڃ ڄځعّڄ ال زًن  ڃ وخڀٍحم ن دٸٟ خڀٵٽُش خػبًنًش  خإلٔلڂ ٴإوبڃخألوُى ٰا 

 ٘لحد.ٔلڂ وٸً نًوٿ ٴل ڃ خڀ ٝدَى خڀٍنن إ ن٭ځم ال ٬ن خإل )خإلٔلڂ(

ٌبٽن ؤال نّخلڃ هٍي خڀٵٽُش ون دٸ١ د ڄؽٿ  وڀلٓ ڀًن  ڄدخڀٍحم إ ن٭ُٲ خڀٵٽُش ؤٜلً  خػبدهٿ0 وه 

خڀٍنن إ نځعّڄ ال زًنن ڄ٭ن  نٹ ڀ ال( )هٽٍخز٭ٟ خڀٹسدجٿ خألٴُنٹلص خڀيت إ ينن ؿبد وز٭ٟ خؾبعمَُنن 

 زدأليندال.ػب ځ ڃ 

وؤنده  ڀًن ڃ  وـ ي خڀٵٽُشؤڄدڂ ؼلؼص ؤٜ دٲ  دْظ٥ُق ٴدڀ ٿ ٴٽُش وخألڄُ نٵٕ  ٌبٽن ظ٥سلٹ  ٬ځى ټ

خؾبٹدزٿ ن٠ُى زدڀٵٽُش ونٹسځ د ؤو ن٠ُى زدڀٕځ ٺ  هال ـ٭ٿخألٔدٔلص  خؾبٹدزٿ ٴدڀٹ١لصٜ ٳ  ټدال

 ٜملك.ونٹسځ  ٬ځى ؤن   )ن٩ُنده(

 ظځٻ هال خڀ علفص خڀ٥س٭لص ڀځ٠ُى وخڀٹس پ زدڀٵٽُش ؤو وڄل ڀ 0 ظٱلا ٔځ ټ  وخربدهدظ كبد ناؼُ ٰدڀسده يف 

ٸع ٫ بإ بٌخ ټدال ه دٺ ڄ خن٫ ٸ نص ټٙ  ش ؤو ٔځ٥ص ؤو ظٵ نط خٴمن خٸع ٫ ٔل٭مٿ وٴٷ ڄد  خڀٹ١لص 

ڄٝځمص ؤو ... ڀٍخ ٸځ د ٰدڀسده ومل نٹٿ يخجمده ٴدڀس٭ٟ ٸً نٹع ٫ زدڀٵٽُش ؤو خڀٹ١لص وڀٽن نسٹى ٔځ ټ  
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ٸٳ خڀل  ي ڄن وهٍي ٸ١لص ڄٙدهًش ٸًٌبده ولًنؽده  وڄن ؤ٘ ُ خألڄؽځص يف ٌڀٻ ڄ  ه  ټمد  و٬مځ 

 ٸدپ0للػ   وبڀلٻ ڄد َوخي خڀسىدَحم ٬ن ؤنٓ  ٔلڂ خڀٝمدزال خػبځلٿ ٬سً خر زن 

 ن٭ُٲ ٘دذ إ  خرونيب  ن٭ُٲ وؤز  زٽُ ٘له  زٽُ ب  خؾبًن ص وه  ڄُيٲ ؤزد    خرؤٸسٿ نيب 

ٍخ خڀُـٿ ه ٴلٹ پ0 نًنٻ ڄن هٍخ خڀُـٿ خڀٍحم زن  زٽُ ند ؤزد  ٴلٹ پ0ٴلځٹى خڀُـٿ ؤزد زٽُ  ٸدپ0

ٴدڀعٵط ؤز  زٽُ  خؽبا.وبهبد ن٭ين ٔسلٿ  خڀ٥ُنٷ ٴلمٕر خؼبدٔر ؤن  بهبد ن٭ين  ٸدپ0 خڀٕسلٿ.ن ًنين 

 ٴٹدپ 0  خرٴدڀعٵط نيب  ز د.هٍخ ٴدَْ ٸً ؼبٷ  خر ند َٔ پ  ٴٹدپ0 ؼبٹ ڃ ٴةٌخ ه  زٵدَْ ٸً 

 )ٴٹٳ ٸدپ0 ٘حط نال دبد ڄُ خر ند نيب  ٴٹدپ0 زبممڃ ؼڃ ٸدڄط  خڀٵُْ ٴ٬ُٝ   خ٬ُٜ (. )خڀځ ڃ

  وټدال آوُ    خرٴٽدال ؤوپ خڀ  دَ ـدهًخ ٬ځى نيب  ٸدپ0 ز د(.إ ظةټن ؤلًخ نځمٷ  ڄٽدنٻ 

٬ځل  ؤځڃ ـدنر خؼبُش   ؼڃ ز٭ػ ب  خألنٝدَ ٴفدئوخ  خرٜځى  خرخڀ  دَ ڄٕځمص ڀ    ٴ ّپ َٔ پ 

وؤز     خر ن ڄ٥د٬ن . ٴُټر نيب وؤزال زٽُ ٴٕځم خ ٬ځل مد   وٸدڀ خ 0 خَټسد آڄ  خرب  نيب 

  ٴإُ٘ٴ خ ن ٩ُوال    خرـدء نيب  خر ـدء نيب  خؾبًن ص0ٴٹلٿ يف  زدڀٕلق ولٵ خ يووبمد  زٽُ 

  ٴإٸسٿ نٕا لعى نّپ ـدنر يخَ ؤزال ؤن ذ   ٴةن  ڀلمًغ  خر  ـدء نيب  خرونٹ ڀ ال 0 ـدء نيب 

نبٿ ألهځ  ًبةٲ ؿبڃ   ٴ٭فٿ ؤال ن٫١ خڀٍحم ًبةٲ ؿبڃ    وه  يف ٔلڂ زن خر ٬سًؤهځ  بٌ غب٫ ز  

0 ) ؤحم زل ض    خر  ؼڃ َـ٫ ب  ؤهځ  . ٴٹدپ نيب   خرٴل د   ٴفدء وهال ڄ٭    ٴٕم٫ ڄن نيب 

 ڄٹلل(.ٴ لث ڀ د  )ٴدن٥ځٷ ٸدپ0 زدزال هٍي يخَحم وهٍخ  خر ؤند ند نيب  ؤن ذ0ؤهځ د ؤٸُذ ( . ٴٹدپ ؤز  

 خرٴٹدپ 0 ؤ٘ ً ؤنٻ َٔ پ  ٔلڂ زن خر ٬سًـدء    خرٴځمد ـدء نيب  خر ٸ ڄد ٬ځى زُټص  ٸدپ0

  وؤنٻ ـحط حبٷ   وٸً ٬ځمط ن  ي ؤنال ٔلًهڃ وخزن ٔلًهڃ   وؤ٬ځم ڃ وخزن ؤ٬ځم ڃ   ٴدي٬ ڃ 

ٴدٔإؿبڃ ٬ين ٸسٿ ؤال ن٭ځم خ ؤنال ٸً ؤٔځمط   ٴةوبڃ بال ن٭ځم خ ؤنال ٸً ؤٔځمط ٸدڀ خ يف ڄد ڀلٓ يف . 
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٬ځل  ؤځڃ 0 ) ند ڄ٭ُٙ  خرٜځى  خرٴإٸسځ خ ٴًوځ خ ٬ځل    ٴٹدپ ؿبڃ َٔ پ   خر ٴإَٔٿ نيب

لٹد   وؤنال  خر  ٴ خر خڀٍحم إ بڀ  بإ ه    بنٽڃ ڀع٭ځم ال ؤنال َٔ پ  خرخڀل  ي   ونځٽڃ   خظٹ خ 

د ؼلغ ڄُخَ   ٬ځل  ؤځڃ   ٸدؿب خرـحعٽڃ حبٷ   ٴإٔځم خ ( . ٸدڀ خ 0 ڄد ن٭ځم    ٸدڀ خ ڀځ يب ٜځى 

( . ٸدڀ خ 0 ٌخٺ ٔلًند وخزن ٔلًند   وؤ٬ځم د وخزن  ٔلڂ زن خر ٬سًٸدپ 0 ) ٴإحم َـٿ ٴلٽڃ 

ؤ٬ځم د . ٸدپ 0 ) ؤٴُؤنعڃ بال ؤٔځڃ ( . ٸدڀ خ 0 لد٘ى ر ڄد ټدال ڀلٕځڃ   ٸدپ 0 ) ؤٴُؤنعڃ بال ؤٔځڃ ( 

. ٸدڀ خ 0 لد٘ى ر ڄد ټدال ڀلٕځڃ   . ٸدڀ خ 0 لد٘ى ر ڄد ټدال ڀلٕځڃ   ٸدپ 0 ) ؤٴُؤنعڃ بال ؤٔځڃ ( 

ٴ خر خڀٍحم إ بڀ  بإ  خر ند ڄ٭ُٙ خڀل  ي خظٹ خ  ٴٹدپ0خوُؾ ٬ځل ڃ ( . ٴىُؾ  ٔلڂٸدپ 0 ) ند خزن 

   .1  خرٴإوُـ ڃ َٔ پ  ټٍزط  ٴٹدڀ خ0 حبٷ.وؤن  ـدء  خر بنٽڃ ڀع٭ځم ال ؤن  َٔ پ  ه  

) وبال ټدال هٍخ نعلفص خڀ٭مٿ ؤو خڀع٥سلٷ ڀعځٻ خألٴٽدَ وڀلٓ ـبدپ لًنؽ د ټلٳ لب٭ځ  ن٭مٿ وڄد ڄ خن٫

وڀٽن ـبدڀ د ه  خإلٸ د٪ يف خڀٍهن وخڀٵٽُ ؤڄد خڀ٭مٿ ٴ ٍخ ٔلٽ ال زل   وزن خر  ڄع ٸ٭ص ڀعٱلا خألٴٽدَ (

ونسٹى ه  ؛زٿ بنٻ ؤللدند ٸً إ ظ فك يف بٸ د٬  زدڀٵٽُش   8 ؼڃ زل   وزن خآلوُنن ؼڃ زل   وزن نٵٕ  

ؤحم ؤال ٸس پ خڀٵٽُش خؼبٷ  وخڀ٠ُى ذبد ن٭مص َزدنلص ڀٕط خؾبٕاوپ   ٔځ ټ  وظُٝٴدظ  ٬ځى ٴٽُظ  و

٬  د   وڀٽ ٻ ڄٕاوپ ٬ن خڀٕ٭ال يف خڀسلٮ خؾبسن وخڀ خ٠ك زإلٕن ڄد ظٕع٥ل٫    وخڀٹد٬ًش ه د ٸ ڀ  

  8... "ڀَلَْٓ ٬َځَلْٻَ هًَُخهُڃْ وَڀَٽِنَّ خڀځَّ َ نَ ًِْحم"   -  –ظ٭د  ڀ سل  

                                                 
 33;5البخاري  3
 مع أنهم يعرفونو كما يعرفوف أبناءىم   إيماف اليهود بالرسوؿ  ـولعل من أشهر أمثلة ذلك عد 4
 494البقرة  5
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ڀلٓ ٬ځلٻ هًحم خؽبځٷ  وبهبد ٬ځلٻ  - -" نٹ پ ظ٭د  ڀ سل   خآلنص0ًحم ٬ ً هٍي ٸدپ زن ٔ٭ 

   1خڀسلٮ خؾبسن  وخؿبًخنص زلً خر ظ٭د ".

ڀلٓ ز خـر ٬ځلٻ ؤال رب٭ځ ڃ ڄ ًنن ٸدزځن  ؤحم0 هًَُخهُڃَْب٬َځَلْٻَ  ُبڀَّلَْٓ ٸ ڀ 0"  خڀٙ ټدنال0ونٹ پ 

 خؾب٥ځ ذ.هًخنص ظ ٜځ  ب   نََٙدءَبڄَن خر نَ ًِْى  ُبوڀٽن ٬  0ؾبد ؤڄُوخ ز  ووب خ 

ٴ    خؾبٹدزٿ نعڃ زبًنً خربدي خڀعٱا خؾب٥ځ ذ ڀًى  ؤځ ټلدض0 وه دمب  ڄد نُنًي خؾبعمًغ ڄن ؤٴٽدَ 

وه  خؿبًٲ  خإلٸ د٪(ؾب دَخض  خؾبمدَْ)خؾبعمًغ ٿ ه  فبًي وڄُٔ ڂ ڄن ٸسٿ ڀلٓ ظٱاخه زل خربدي ز

ٰدنص خض خڀيت نٕعىًڄ د خؾبعمًغ بهبد هال ؤدجٿ ظ ٜٿ ب  ٴدڀٽلڂ وخؾب دَ  خؾب ٙ ي ڀًى خؾبعمًغ

 ڄ٭ل ص.

وخڀعٱلا ٬ديش ڄد نٽ ال يف خألٴٽدَ ؤو خڀٕځ ٺ  ٴدألٴٽدَ خڀيت ظٽ ال يف خڀٍهن وإ نسين ٬ځل د ٬مٿ 

 خؾبعمًغ. خؾبٹدزٿ ٬نڄسدُ٘ ڄؽٿ زبٕن ٜ َش 

زٿ بال ظٱلا خڀٕځ ٺ إ يبًغ  ٿوڄن خؾب٭ُوٲ ؤال خڀٵٽُ نٕسٷ خڀ٭م خڀ٭مٿ خؾبسدُ٘ ؤڄد خڀٕځ ټلدض ٴ    

َِخ٬ص ڄٵدهلڃ ـًنًش يخٴ٭ص مب   خڀ٭مٿ ؤوبإ ز٭ً ظٱلا ؤٴٽدَ وخربدهدض ڄ٭ل ص ظٽ ال هال خؾبدن٫ ڄن 

 ُزدڀٵُي  ٴٍټوخڀ٩ُوٲ خِبل٥ص  ظع٭ًي زدوعلٲ خأل٘ىدٚ وخألل خپ وخألِڄدال يوخڀ٭مٿ  وهٍخڀٕځ ٺ 

ڄ دَخض  خألز٭ً ڀع٥سلٷ ڀسلدال خؿبًٲخألٴٽدَ بهبد ه  خڀعٱا يف خڀٕځ ټلدض ڄ٫ ؤن  نعلفص ڄع ٸ٭ص ڀعٱلا 

 خإلٸ د٪.

 خڀعديل0وٌبٽ  د ظٝ لٳ خڀ دْ خربدي ٴٽُش ؤو ٔځ ٺ ڄ٭ن ٬ځى خڀ م  

 خؾب ٠ ٪.٘ىٛ ڀلٓ ڀًن  ؤحم ڄ٭ځ ڄدض ٔدزٹص ٬ن 

                                                 
 338بن سعدي ص  3



 مهارات االقناع يف الكتاب والسنة                                                                             مجال اهلمولي

 

45 

حبدـص ب  ظ٭ًنٿ خإربدي وخڀٕځ ٺ مب   خؾب ٠ ٪ ٴ  خڀٵٽُش ؤو  ٬ن ٘ىٛ ڀًن  ڄ٭ځ ڄدض ود٤حص

 ملك.خڀٝخڀ٥ُنٷ 

ڄ٭ځ ڄدض ٜملمص ٬ن خڀٵٽُش ؤو خؾب ٠ ٪ ڀٽ   حبدـص ب  ظإټلً وظ ؼلٷ خؾب٭ځ ڄدض ڀًن   ٘ىٛ

 خؾبىدڀٵص.وبټٕدز  ـ٬ُدض ب٠دٴلص ووٸدجلص ٬ن خألٴٽدَ 

 ه 0خؾب دَخض  ڄن كبدَٔصٴ٭ځى هٍخ نعسن ؤال خؿبًٲ 

 ؤٴٽدَ.ظٱلا 

 ؤٴٽدَ.ظٱلا  ٔځ ټلدض وخربدهدض نٕسٹ ظٱلا 

 ظ٭ُنٳ خؾب دَش 

وهال يف خڀٱدڀر ظسن خإلظٹدال  خڀځٱص  دَش ټځمص طبلځص وؿبد ڄ٭ ى فبم ي ٬ ً خڀ دْ ٔ خء يف خڀ٭ُٲ ؤو خؾب

وٸً ٰځر خٔع٭مدؿبد يف خؾب ن خڀلًونص وڀٽ  د يف خڀ٭ُٝ  خؾبىعځٵص وخػب يش يف ؤڄُ ڄ٭ن ڄن ؤڄ َ خؼبلدش 

 خؼبلدظلص.خؼبًنػ زًؤ خٔعىًخڄ د نع ٫ٔ ڀلٙمٿ ټدٴص خػب خنر 

 خڀځٱص0 خؾب دَش يف

                                                                                  1وخؾبَ َدَش زدڀٵعك خؼبٍِٶُ يف خڀَّٙالْءِ وٸً ڄَ َُْضُ خڀَّٙالْءَ ؤڄْ َُُي زدڀٵعك ڄَ َدََش زدڀٵَعْك ؤن١ده. .." 

     8." وخؾبدهُُِ خؼبَدٌِٶُ زٽُٿِّ ٬َمَٿٍ  وخڀٕدزِكُ خؾبُفِلًُ "

ـّء  هٍي ٴ الوڀٽن إزً ڄن ظسلن ڄ٭ دهد يف َٔدڀع د  خڀ٭ُيف يف ڄ٭ دهد خڀځٱ حم ؤو  وڀن نب ٞ ټؽاخه

ټمد ؤن د  )ڄ دَش( نع٭ُٲ ٬ځى ڄٹًٝند ڄن هٍي خڀٽځمص  ؤال الخڀ٥سل٭ )خڀسمػ( ٴمنڄن ٬  خال خڀُٔدڀص 

                                                 
 ;62مختار الصحاح ص  3
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عمًغ زځٱع د وؤال خؿبًٲ ڄن ن ٕى ؤن د ن ؤإڀن نس٭ً ټؽاخه ٬ن خؾب٭ ى خڀځٱ حم وخؾب٭ ى خڀ٭ُيف ٴلفر 

خڀُٔدڀص ه  خڀٕ٭ال يف ظ٥سلٷ ظځٻ خؾب دَخض ڀًى ٬م ڂ خڀ دْ ٴلزً ڄن قبد٤سع ڃ دبد نًوَ يف وځًهڃ 

 ن ڄلده. ن٭لٙ هدو٬ٹ ؿبڃ ڄن ڄ٭دنال 

  ه 0ڀځم دَش  الٴع٭ُنٵ

بظٹدال خڀع٥سلٷ ؽبځٷ ڄ٭ن حبلػ نعٽَُ ٌڀٻ خڀع٥سلٷ ٴلٝسك ٬ديش ڀًى خڀٵُي ؤو ٔځ ٺ ٌبدَٔ  يوال 

 ً٘نً.ظٵٽا ٬ملٷ ؤو ٬ دء 

 ؤَټدن 0وڄن خڀع٭ُنٳ نع١ك ؤال 

بال خر يبر بٌخ ٬مٿ ؤلًټڃ ٬ملً ؤال نعٹ    خؼبًنػ "بظٹدال وهال ڄُلځص ظ٭ين خإلـديش ټمد ـدء يف 

ؤ٬ځى ڄن خڀ٭مٿ ٴځلٓ ٬ملً ) ؤحم ٬مٿ ( زٿ ٬مٿ ڄعٹن نٕ٭ى ٴل   صب  يَـ  -  -ٴإ٘دَ  1"

بال خر ټعر " – –وڄن ؤڄؽځص ٌڀٻ ٸ ڀ    ټمدپ كبٽ ص ڀًن  خڀ٭سً يف ظ٥سلٷ خڀ٭مٿ زإ٬ځى يَـص

خإللٕدال ٬ځى ټٿ ٘الء. ٴةٌخ ٸعځعڃ ٴإلٕ  خ خڀٹعځص. وبٌخ ٌحبعڃ ٴإلٕ  خ خڀٍزك. وڀلمً ؤلًټڃ 

ؤال  خإلظٹدال  ټمده  ؤ٬ځى يَـدض  خؾبعٹن  زٿٴدإللٕدال ڄن يَـدض خڀ٭مٿ  .8٘ٵُظ . ٴځاق ٌزلمع (

–خڀُٔ پ  -   -ـدء يف خؼبًنػ خؾبٙ  َ لن ٔإپ ـّّنٿ  خإللٕدال ؤ٬ځى يَـدض خڀًنن ټمد

 –  خڀًنن ٴسًؤ زدإلٔلڂ  نةٸى يف ڄُخظر ... ٴٹً ټدال ـّّنٿ  خإللٕدالؼڃ  خإلٌبدالؼڃ  خإلٔلڂ٬ن

ؼڃ خإللٕدال ؼڃ خنعٹٿ ب  ڄ ٠ ٪ آوُ وه  خڀٕد٬ص كبد ن٭ين خنع دء يَـدض خڀًنن ٬ ً  خإلٌبدالؼڃ 

 ڀلص ؤدڄلص   خإللٕدال  وهال ڄُظسص حبٷ ٬د

                                                 
 36ص  سبق تخريجو 3
 77;3مسلم  4
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وهٍخ ن٭ين خٔعس٭دي  خڀ٭مٿ ؤن  ڀلٓ ـبُي ټلڂ ن٩ُحم ن٥ُق وإ نٽ ال ڀ  َٜلً ڄن  " ؤحم" خڀع٥سلٷ

 َٔدڀع د.ڄ ٠ ٪  ٬مځال ٬نخڀٹ١دند خڀ ٩ُنص خجملُيش وخڀيت إ ن٩ ُ ؿبد ؤؼُ 

وڀلٓ ڀ د ظ٭ُنٳ ٰا  ٴدؾب٭ُوٲ إ ن٭ُٲ  ځك ڄ٭ُوٲ إ يبعدؾ ب  زلدال ٥" ؽبځٷ "  وهٍخ ڄٝ

ب  خؿبًٲ  –وز ٵٕ  وزدآلوُنن وٸً ؤ٘دَ  ٙ  َ   وخؽبځٷ ه  خڀٍحم نسن ٤سل٭ص ٬لٸص خڀ٭سً زُز  خؾب

.وهٍخ نِّّ زل 1ڄٽدَڂ و يف َوخنص ) ٜدحل ( خألولٶ "  لن ٸدپ 0 " بهبد ز٭ؽط ألشبڃڄن ز٭ؽع  

ځص ڀٽٿ خؼبلدش ٴدڀُٔدڀص خڀ س نص ٘دڄ  وخألكبال   وخػبمد٬ال  ٘ٻ ؤمهلص خألولٶ ٬ځى خؾبٕع ى خڀٵُيحم

ٴمُٝهد يف ڄٽدَڂ خؽبلٶ ن٭٥ال ڄاُ٘خه ٬ځى ؤال خألولٶ ظٙمٿ ټٿ  ڀٽٿ خڀسُٙ ويف ټٿ ِڄدال  

 ٘اوال خؼبلدش  وهال ټٍڀٻ ټمد ٔلع١ك ڄن خؾب دَخض خڀيت ٔ ٍټُهد يف خڀُٔدڀص  .

زً ڄن وه  خؾب دَش إ نعمٹٷ دبفُي خڀع٥سلٷ ڄُش وخلًش   زٿ إ " نعٽَُ " كبد نسن ؤال خؿبًٲ خؾب ٙ ي 

لعى نٝٿ ب  خؾبُلځص خڀعدڀلص  وڀ٭ځ  ڄن خؾبٙدهً وخؾبلل٧ يف للدش ټؽا ڄن  ٬ًش ڄُخضخڀع٥سلٷ 

خڀ دْ ه  خڀع٥سلٷ ؾبُش ؤو ڄُخض ؼڃ نٝدذ زدڀ١٭ٳ ٬ن ڄ خٜځص خڀ٥ُنٷ ألڄُ ڄ٭ن وڀٹ١لص ڄ مص كبد 

ُظٹال ڀع ٜځ  ب  نمل وڀيت لٝٿ ٬ځل د ٬ ً خڀع٥سلٷ ؾبُخض ڄ٭ًويش خىب٭ځ  نٵٹً خڀٽؽا ڄن خڀ عدجؿ 

وټٿ ڄ د ڀ  َخـ٫ للدظ  ولٕدزدظ  ڀ٭ځڃ ؤن  ٔدَ ن ڄده ٬ځى خڀعًَنر ) خڀع٥سلٷ ؾبُخض (   ڄُلځص خؾب دَش

خڀٽديف مل نٝٿ ب  ڄد ټدال نٝس  بڀل  ڄن زبٹلٷ خؼبځڃ زدټعٕدذ  َوڀٽن ڀ٭ًڂ خڀعٽُخ  ٬ځى ٸ١لص ڄ٭ل ص

 .هٍخ خؽبځٷ خڀٍحم نعم دي 

خڀٱ١ر " ؤو خؼبځڃ ٴ ٕم٫ كبن نٙعٽال ڄ   ؤن  لدوپ وڀٽ   مل  وڄن ؤ٘ ُ ؤڄؽځص ٌڀٻ وځٷ " ٬ًڂ 

ه د ټدال لُٚ خڀٙدَ٪  وڄن-بإ خڀٹځلٿ  _يبٹٷ لځم  وزٍپ ـ ًخه ټساخه وزٹال وځٷ خڀٱ١ر ڀًن  

                                                 
 67سلسلة األحاديث الصحيحة رقم وذكره األلباني في  :3/  ;مجمع الزوائد للهيثمي  3
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 1وبال ٸٿ ( ؤيوڄ د0 ؤحم خأل٬مدپ ؤلر ب  خر ؟ ٸدپ 0 )    خؼبٽلڃ ٬ځى خؾبًخوڄص ٴٹً "ٔحٿ خڀ يب

وڀٽن وا هٍي خأل٬مدپ ه  خڀ٭مٿ خؾبًخوڂ ٬ځل  ٜدلس    وؾبد ټدال  ټؽا  ٴدأل٬مدپ طبلځص وٴل د وا

ؤال هٍي خؽبانص إ ظُظس٣ زدڀٽڃ ٴٹ٣ زٿ زدڀًٌب ڄص   ن خڀُٔ پ خڀٽُنڃټؽا ڄن خڀ دْ نٵٽُ زدڀٽڃ زلَّ

 .ٸځلٿ   خڀٽڃلعى ڀ  ټدال 

 ظ٭ُنٳ ڄ دَخض خإلٸ د٪

  ه 0 د٪ " " ڄ دَخض خإلٸ دز بال خؾبٹٝ يز دءخه ٬ځى ڄد ٔسٷ نٹ پ 

ٔځ ټلدصبڃ ون٠ُ ال ذبد ٴعٱا ڄن   رب٭ځ ڃ نٹسځ ال ٴٽُش ڄ٭ل ص خآلوُنن  وخڀيتخڀٕځ ټلدض خؾباؼُش ٬ځى 

  ڄ٭ن.خربدي  ٰدڀسده( مب )

يف   زل  د خڀُٔ پ خڀٽُنڃ  ڄ٭ن؛ ٴٹًوؤڄد ټلٵلص خؼبٝ پ ؤو خڀ ٜ پ ٬ځى خټعٕدذ خؾب دَش يف وځٷ 

ٸدپ َٔ پ  ٸدپ٬0سً خر خؼبًنػ ٬ن  خألولٶ ٴٵالڀسٹلص  ڄؽدپ ٬ځى وځٷ ڄ٭ن ٌبٽ  د خڀٹلدْ ٬ځل 

نًٝٶ ال خڀّّ ن ًحم ب  خػب ص وڄد نّخپ خڀُـٿ ب٬ځلٽڃ زدڀًٝٶ ٴةال خڀًٝٶ ن ًحم ب  خڀّّ و  0 خر  

وبندټڃ وخڀٽٍذ ٴةال خڀٽٍذ ن ًحم ب    نٽعر ٬ ً خر ٬ّ وـٿ ًٜنٹد ونعمُى خڀًٝٶ لعى

نٽعر ٬ ً خر ٬ّ   خڀٽٍذ لعى ڄد نّخپ خڀُـٿ نٽٍذ ونعمُىخڀٵف َ وخال خڀٵف َ ن ًحم ب  خڀ دَ و

                                         8زد.وـٿ ټٍخ

و٬ ًهد  ٔځ ټدهٴٹً و٠ك خؼبًنػ ؤَز٫ ڄُخلٿ ڀځمٝ پ ٬ځى ٬ديش خڀًٝٶ ؤحم ؤال نٝسك خڀًٝٶ 

 هال0خؾبُخلٿ  " وهٍينٕمى " ًّٜنٹد 

                                                 
1

 8687البخاري  
 ;885مسلم  4
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ځ  وڄد نةظر ٬ځل  ڄن ـّخء وخڀعمٍنُ ڄن ظُټ  ؤو ون٭ين ز  زلدال خؽبځٷ وؤمهلع  وٴ١ خڀ٭ځڃ0 .1

 ڀٍڀٻ.خڀ٭مٿ ز١ًي وخڀ عدجؿ خؾبع ٸ٭ص 

٬ځلٽڃ زدڀًٝٶ ٴةال خڀًٝٶ  ن ًحم ب  خڀّّ وخال خڀّّ ن ًحم  -  " 0-ٴٵال ڄؽدڀ د ه د ٸ ڀ  

 " خػب ص " .  ڀلڀعّخڂ زدڀًٝٶ وزلدال نعدجف  وڄد ن ًحم بڀل  وه ش"  ٴ ال ي٬  ب  خػب ص

نًٝٶ " ٴ ٍخ ن٭ين وڄد نّخپ خڀُـٿ "  -   -ٸ ڀ   خڀٝملك وهالخڀع٥سلٷ  لص0خڀؽدنخؾبُلځص  .8

ظ٥سلٹ  ؿبٍخ خؽبځٷ زدڀٝ َش خؾب٥ځ زص  ٴٵال خڀٙٷ خألوپ ڄن خؼبًنػ زلدال ٴ١ٿ خڀ٭مٿ وخڀٙٷ 

 خڀؽدنال زلدال خڀ٭دڄٿ وټلٵلص ظ٥سلٹ  .

ٕدَ حبلػ يف ظٝملك خؾب خڀٝملك  وخڀٕ٭الخڀعًَنر وظ٭ين ټؽُش خڀع٥سلٷ  خڀؽدڀؽص0خؾبُلځص  .8

0" ونعمُى خڀًٝٶ  -  -ٸ ڀ   كبٽ ص  وهالٜ َش  ٜملك  وزإٴ١ٿنٽ ال خڀع٥سلٷ ٰدڀسده 

وخڀعإټً ڄن  "  ٴ ٍخ ربدوِ ڄُلځص خڀًٝٶ ب  ڄُلځص خڀعمُحم وخڀعًٸلٷ يف ؤڄ َ خڀًٝٶ 

 خڀٕا ٬ځى ٤ُنٷ خڀًٝٶ خؾبايحم ب  خڀّّ وڄن ؼڃ ب  خػب ص.

نٝسك خڀ٭سً ن٥سٷ هٍخ خؽبځٷ زٝ َش  دو٬ ًه ڀٕځ ٺخوهال ڄُلځص  وخألواش0خؾبُلځص خڀُخز٭ص  .4

نٕع٥ل٫ خڀعىځٛ ڄ   ٴٹً وٜٿ ب  يَـص  ڀ   ٴلٴٹً ؤٜسمط ٔځ ټده  ظٝ ٫ ظځٹدجلص وزًوال 

ٴمٕر  ده" ٴ   ڀلٓ ٜديٸ نٽعر ٬ ً خر ٬ّ وـٿ ًٜنٹد " لعى٬ ًهد٬0دڀل  نٕعمٷ 

 ؽبځٷ وظځٻ خڀٝٵص.زٿ ًّٜنٷ ؤحم ټؽا خڀًٝٶ وڄلِڂ خڀًٝٶ ٴإٜسك نٙدَ ٬ځل  ذبٍخ خ

ؼڃ خڀع٥سلٷ  )خڀ٭ځڃويف خؾبٹدزٿ خڀٝٵص خؾب دٸ١ص ڀځًٝٶ وهال خڀٽٍذ ٴ ال ظٕا ز ٵٓ خؾبُخلٿ خألَز٭ص 

  خؾب دَش(ؼڃ خڀعًَنر ؼڃ 
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ؤال خڀ٭سً ن ڀً وڄ٭  خڀٹًَش ٬ځى خټعٕدذ هٍي  ڄع دٸ١ن  ن٭ينبال ٌټُ خؾبُخلٿ يف خؼبًنػ ڀٝٵعن 

نٕع٥ل٫ ؤال نٽعٕر هٍي  بن  إهٍخ َي ٬ځى ټٿ ڄن نٹ پ  ويف خڀ٭ٽٓ خڀٝٵدض وخإَظٹدء ز ٵٕ  ؤو 

خڀٝٵص ؤو ظځٻ خڀٝٵص حبفص ٬ًڂ وـ ي خؿبسص خڀُزدنلص ڀ  وؤن  ٸً وڀً ٬ځى ظځٻ خڀٝٵص خؾبٍڄ ڄص خڀيت إ 

 نٕع٥ل٫ خڀعىځٛ ڄ  د.

َز٫ ظ ٥سٷ ٬ځى ټؽا ڄن خألڄ َ يف للدظ د ٴ ال إ ظٹعُٝ ٬ځى خڀٝٵدض خؽبځٹلص ٴٹ٣ وهٍي خؾبُخلٿ خأل

ٿ وټٍڀٻ خأل٬مدپ وخؾب ن خڀيت هبدَٔ د  وڀع ٠لك ٌڀٻ نإوٍ ڄؽلً ٸلديش خڀٕلدَش ٴةال بظٹدال خڀٹلديش ز

 خألَز0٫زدؾبُخلٿ  ڄ دَش ٌبُڀعٝسك 

ٴإوإ إزً ڄن ظ٭ځڃ ؤمهلص خڀٹلديش وز٭ٟ ڄد نع٭ځٷ ذبد وب٘دَخض خؾبُوَ وخڀ٥ُٶ وؤهڃ ڄن ٌڀٻ ټځ  ه  

وټځمد ټدنط خؽب٥ خض وخ٠مص ؤٜسك خڀع٥سلٷ  خ٠مص وخڀع٭ُٲ ٬ځى ټلٵلص ٸلديش خڀٕلدَش خب٥ خض 

 ؤٔ ٿ.ڀځٹدجً خػبًنً 

نسًؤ خڀٹدجً خػبًنً زُټ ذ خڀٕلدَش وظ٥سلٷ خڀٽلڂ يف ټلٵلص ٸلديش  خڀع٥سلٷ  و٬ ًهدؼڃ ظإظال ڄُلځص 

وإزً يف هٍي خؾبُلځص ڄن وـ ي ڄ٭ځڃ ؤو ڄًَذ ڄ٭  ڀځعإټً ڄن خڀع٥سلٷ خڀٝملك ؽب٥ خض  خڀٕلدَش 

 مص وظٝملك ټٿ ڄد نٹ٫ ڄن خڀٹدجً خػبًنً ڄن ؤو٥دء خڀٹلديش خڀٕځل

يف ٨ُوٲ ـًنًش  خڀٝملك وخڀع٥سلٷټؽُش خڀع٥سلٷ   خڀعًَنر  وهؼڃ نسًؤ خڀٹدجً خػبًنً دبمدَٔص 

 وخڀ٩ُوٲ.وؤل خپ قبعځٵص ڀځعإټً ڄن ٸًَظ  ٬ځى خڀع٭دڄٿ خڀٝملك ڄ٫ قبعځٳ خألل خپ 

٭دڄٿ ڄ٫ خڀٕلدَش زٝ َش ٜملمص وز٥ُنٹص ظځٹدجلص نٕع٥ل٫ خڀع خهڄدهُ خهؼڃ نٝسك ز٭ً هٍي خؾبُخلٿ ٸدجً

وإزً ڄن خڀعإټً زن ٴةش وؤوُى ڄن ٬ًڂ نٕلدال خڀ٥ُنٹص  ڄُخٸر يوال خؼبدـص ب  ڄًَذ ؤو 

 وخؾب دَش ٴل د.    خڀٝملمص ڀځٹلديش
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  خڀعديل0ونٕع٥ل٫ بطبدإه ؤال ن٭ّّ ٬ن ڄُخلٿ خټعٕدذ خؾب دَش زدڀٙٽٿ 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ودب٭ ى آوُ إزً ڄن ظ ٴُ  خإلنٕدال نسًؤ ڄن ٬ ً خإلنٕدال نٵٕ  ون ع ال زإال نٽعٕس   0ٴ٥ُنٷ خؾب دَش

ٴةٌخ ټ ط  بَخيش زل  وإ ظ٭ځلڃڄ دَش زل ظًَنر وإ ظًَنر زل ظ٭ځلڃ  خؾب دَش؛ ٴلخإلَخيش ڀځمٝ پ ٬ځى 

 خر.وبٌخ ټ ط إ ظُنً ٴځن ظٝٿ ڄ مد لٝٿ بإ ؤال نٙدء  –زةٌال خر  –ظُنً ٔعٝٿ 

 التدريب

 السموك

 املعمومة

 التطبيق

 السلوكخطوات اكتساب 

 التعرف على املعلومات اهلامة عن املهارة )أمثلة، تعريف كوفوة التطبوق. .

 تنفوذ املهارة ولو ملرة واحدة للتأكد من القدرة على تنفوذها بصورة صحوحة

 التطبوق عدة مرات والسعي يف إجادة التنفوذ بصورة صحوحة 

 تلقائوًا-تقريبًا -اكتساب املهارة كسلوك لدى الفرد، حبوث يكون تنفوذها 
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 ٥ځسدظ .ؤَټدن  وڄعخټعٕدز  وخڀعًَذ ٬ځل  ؾبن ن٭ُٲ ٌبٽن خإلٸ د٪ ٴن 

 

ڄُٔ ڄص ڄن  ون٭مٿ وٴٷ خٔةخظلفلصنٕ٭ال ػب٭ٿ خؾبٹدزٿ نٹسٿ زدڀٵٽُش  خڀُٔدڀص وخڀٍحموه  ٜدلر   

 خؾبعمًغ.ٸسٿ 
 

 ٔځ ٺ  ٴٽُش ؤو  خؾبعمًغ ڄن وه  ڄد يبمځ ؤو خؾب١م ال 
 

 للدظ .ؤو خڀٙىٛ خؾبُخي ڀ  ؤال يبٝٿ ٬ځى خألٴٽدَ خؾب٥ځ زص ونٹع ٫ ذبد ؤو نٽعٕر ٔځ ٺ ڄ٭ن يف 

 خؾب ٙ ي وخؿبًٲ  لٝ پ خؾب٥ځ ذوڀٽٿ َټن ڄ دَخض ىبر خڀع٭ُٲ ٬ځل د وخڀعًَذ ٬ځل د ڄن ؤـٿ 

 يل0خڀعدڀٍخ ٴ من ٔ ٹٕڃ خؼبًنػ ٬ن خؾب دَخض ٬ځى خڀ م  

 خڀعمځال ذبد  ٬ځى خؾبُٔٿڄ دَخض ؤٔدٔلص ىبر 

 ڄ دَخض ظع٭ځٷ زدڀُٔدڀص. 

 ظع٭ځٷ زدؾبٕعٹسٿ.ڄ دَخض 

 زدؾبٕعٹسٿ وىبر خڀع  ن  ه د ب  ؤال خڀٹٕڃ خڀؽدڀػ نع٭ځٷ دبد ىبر ٬ځى خؾبُٔٿ ڄ٭ُٴع  وخڀعًَنر ٬ځل  

ز  زٱٟ  ال نعمځىؤٴمًنؽ د ٬ن خڀٙىٛ خؾبُٔٿ وڄد ىبر  ز  وڀلٓ ڄد ىبر ٬ځى خؾبٕعٹسٿ خڀعمځال 

  خؾبٕعٹسٿ.خڀ ٩ُ ٬ن 



 مهارات االقناع يف الكتاب والسنة                                                                             مجال اهلمولي

 

54 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 الفصل األوؿ:
 مهارات المقنع 
 صفات أساسيةأ / 

 
 



 مهارات االقناع يف الكتاب والسنة                                                                             مجال اهلمولي

 

55 

 

خألو  وبڀل  ظع ـ  َٔدڀع د يف خڀًَـص  خڀُٔدڀص خؾبٹ ٫ ؤو خؾبُٔٿ ه  خڀٙىٛ خألهڃ وه  ٜدلر 

خڀځر ڀٍخ ٴةال هٍخ خڀسدذ ن٭عّّ خڀسدذ خؿبڃ يف خڀُٔدڀص وه   خإلٸ د٪ نٽ ال خڀ٭رء خألټّّ يف ٬مځلص  و٬ځل 

 ڀ .ن٥مك  خڀٍحم

 ٸٕمن0مت ظٹٕلم د ب   زدؾبُٔٿ ٴٹًخؾبع٭ځٹص  وڀٽؽُش خڀٕځ ټلدض

 

 خإلولٚ. .1

 خڀ٬ًدء .8

  خڀلٹن()خڀعُٙذ  .8

 خڀًٝٶ. .4

 خڀُـ ٪ ڀځمٷ. .5

 خڀ ٵٓ.خڀؽٹص يف  .6

 خإىبدزلص. .7

 خڀّّٝ. .8

 خڀعًَنر. .9

 خإٔعٹلڀلص .11

 خڀع٭ُٲ ٬ځى خؾبٹدزٿ.  .11
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 خؼبٷ  .1

 خأليڀص.طب٫  .8

 خڀع  ٪. .8

 خڀعديل0ؤعٽ ال ٤ُنٹص خڀ٭ُٞ ؿبٍي خؾب دَخض ٬ځى خڀ م  

 وظ ٠لك ٌڀٻ. خؾب دَش( َزد٬لص خټعٕدذخألو  ڄن  )خؽب٥ ش ؤو خڀٕ صؤيڀع د ڄن خڀٽعدذ 

   خؾب دَش.ظ٥سلٹٻ ؿبٍي  ٬ځى ڄًىڄاُ٘ ڀٻ ڀځع٭ُٲ 

 خڀؽدنلص(. )خؽب٥ شڀعٻ خؾب دَش  ٥سلٷخټعٕدذ ظ ٬ځى-خر  ز٭ً-ؤدجٿ وؤڄ َ ظ٭ لٻ 
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 / اإلخبلص 3
 

بال خر بٌخ ټدال ن ڂ خڀٹلدڄص ن ّپ ب  خڀ٭سدي ڀلٹ١ال    :خر0لًؼين َٔ پ  ٸدپ 0 ٬ن ؤزال هُنُش 

وَـٿ ټؽا  ,وَـٿ ٸعٿ يف ٔسلٿ خر  ,ٴإوپ ڄن ن٬ً  ز  َـٿ طب٫ خڀٹُآال  ,وټٿ ؤڄص ـدؼلص  ,زل  ڃ 

 ڀځٹدَت 0 ؤمل ؤ٬ځمٻ ڄد ؤنّڀط ٬ځى َٔ يل ٸدپ 0 زځى ند َذ ٸدپ 0 ٴمدٌخ ٬مځط ٴلمد خر پٴلٹ  ,خؾبدپ

وظٹ پ ڀ  خؾبلجٽص 0  ,ٴلٹ پ خر ڀ  0 ټٍزط  ,٬ځمط ؟ ٸدپ 0 ټ ط ؤٸ ڂ ز  آندء خڀځلٿ وآندء خڀ  دَ 

ٴلٹ پ ٴٹً ٸلٿ ٌڀٻ . وناظى زٝدلر خؾبدپ  , ٸدَتونٹ پ خر ڀ  0 زٿ ؤَيض ؤال نٹدپ ٴلال  ,ټٍزط 

ٴمدٌخ ٬مځط ٴلمد  ٸدپ0 َذ زځى ند  ٸدپ0 ؤلً؟ؤمل ؤو٫ٔ ٬ځلٻ لعى مل ؤي٬ٻ زبعدؾ ب   ڀ 0خر 

 خر0ونٹ پ  ټٍزط  خؾبلجٽص0وظٹ پ  ټٍزط  ڀ 0ٴلٹ پ خر  وؤظًٝٶ  خڀُلڃ ټ ط ؤٜٿ  ٸدپ0 آظلعٻ؟

ڄدٌخ  يف خر0 پ وناظى زدڀٍحم ٸعٿ يف ٔسلٿ خر ٴلٹ ٌڀٻ ٴٹً ٸلٿ  ـ خي ٴلال  نٹدپ0زٿ ؤَيض ؤال 

 خؾبلجٽص0وظٹ پ  ټٍزط  ڀ 0ٴلٹ پ خر  ٸعځط ؤڄُض زدػب دي يف ٔسلځٻ ٴٹدظځط لعى  ٴلٹ پ0 ٸعځط؟

ند ؤزد هُنُش ؤوڀحٻ خڀؽلؼص ؤوپ  ٌڀٻ.ٴٹً ٸلٿ  ـُحمء زٿ ؤَيض ؤال نٹدپ ٴلال  خر0ونٹ پ  ټٍزط 

 1خڀٹلدڄص.وځٷ خر ظٕ٭ُ ذبڃ خڀ دَ ن ڂ 

ه  خڀٍحم يوٿ  خؼبًنػ(ؤلً َوخش  وه )٘ٵلد ٴإوّّنال ٬ٹسص زن ڄٕځڃ ؤال ؤز  ٬ؽمدال  وٸدپ خڀ ڀلً 

ؤز  ٬ؽمدال ولًؼين خڀ٭لء زن ؤزال لٽلڃ ؤن  ټدال ٔلّدٴد ؾب٭دونص  خؼبًنػ ٸدپ٬ځى ڄ٭دونص ٴإوّّي ذبٍخ 

ٴ٭ٿ ذباإء هٍخ ٴٽلٳ دبن زٹال ڄن  ڄ٭دونص0 ٸًٴًوٿ ٬ځل  َـٿ ٴإوّّي ذبٍخ ٬ن ؤزال هُنُش ٴٹدپ 

                                                 
 3935وصححو األلباني في صحيح الجامع الصغير  ىذا حديث حسن غريبوقاؿ عنو  ;:46رواه الترمذي  3
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ؤٴدٶ  زُٙ  ؼڃڄ٭دونص زٽدء ً٘نًخ لعى ٨  د ؤن  هدڀٻ وٸځ د ٸً ـدءند هٍخ خڀُـٿ خڀ دْ. ؼڃ زٽى 

ټدال نُنً خؼبلدش خڀًنلد وِن ع د ن ٲ  ظ٭د 0 )ڄنڄ٭دونص وڄٕك ٬ن وـ   وٸدپ ًٜٶ خر ؤَ ڀ  ٸدپ 

 بڀل ڃ ؤ٬مدؿبڃ ٴل د وهڃ ٴل د إ نسىٕ ال ؤوڀحٻ خڀٍنن ڀلٓ ؿبڃ يف خآلوُش بإ خڀ دَ ولس٣ ڄد ٜ ٭ خ

 . ن٭مځ ال(ٴل د وزد٤ٿ ڄد ټدن خ 
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 خڀع ٠لك0
 

ٜدلر  ٴل  ٸدپودڀٝده إ ٘دجسص  خڀٙ خجر ڀلٝسكځٱص نًوَ ل پ ڄ٭ ى خڀعىځلٛ ڄن يف خڀخإلولٚ 

وَځََٛ خڀٙالءُ زدڀٵعك نَىْځُُٛ وُځ ٜده  ؤحم ٜدَ ودڀِٝده. ووَځََٛ بڀل   خڀٝدي(0 )زدذخڀٝمدق يف خڀځٱص 

ْٝعُ ُ ڄن ټٍخ ظَىْځلٝده  ؤحم لبّلع  ٴعَىَځََّٛ. ووُلَٜصُ خڀٕمنِ زدڀ١ڃ0 ڄد وَځَٛ خڀٙالء0ُ وَٜٿَ. ووځَّ

 1ڄ  . وخؾبًَٝ ڄ   خإلولُٚ. وٸً ؤَوْځَْٝطُ خڀٕمنَ. وخإلوْلُٚ ؤن١ده يف خڀ٥د٬ص0 ظَُْٺُ خڀُندء.

ر إ  سبځلٛ خڀ٭مٿ ر ولًي وـ٭ځ  ودڀٝده خؾب٭ ى ٴ  وؤڄد يف خڀُٙ٪ ٴل ظسع٭ً ټؽاخه ٬ن هٍخ 

 ُ٘نٻ ڄ٭  ؤحم إ ٘دجسص ٴل .

خؽب٥ا خڀٍحم ز  ظعم پ ز  خأل٬مدپ وخڀ٭ديخض ب   وَز  وخألڄُخإلولٚ ه  خڀُٕ خڀ٭فلر زن خڀ٭سً 

٬سديخض وظعم پ ڄن ـبُي ؤ٬مدپ وؤٸ خپ ڀلٓ ؿبد نٝلر ڄن خألـُ ب  ؤ٬مدپ ؿبد ؤڄؽدپ خػبسدپ ڄن 

 خؼبٕ دض.

" بهبد خأل٬مدپ   -0  –أل٬مدپ زدڀ لدض ټمد ٸدپ خؼبسلر وخ ٬مځ  ٴٽٿ ٬دڄٿ إزً ڀ  ڄن نلص يف 

" ٴمن ټدنط هفُظ  ب  خر  خڀ لدض ٴٹدپ0خڀ دْ يف  زن ؤٜ دٲ " ؼڃ ن ى.زدڀ لدض وبهبد ڀٽٿ خڄُت ڄد 

خڄُؤش ن ٽم د ٴ فُظ  ب  ڄد  ؤوټدنط هفُظ  ڀًنلد نٝلس د  ؤَ ڀ  وڄنؤَ ڀ  ٴ فُظ  ب  خر 

 ؿبمد0ٸٕمن إ ؼدڀػ  ٬ځى ٴ مد  "هدـُ بڀل  

 بُ٘خٺ.زًوال  ودڀٝده رڄد ټدال ر 

 خر.ڄد ټدال ڀٱا 

                                                 
  :45ص  5الصحاح في اللغة جػ  3
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وخڀ علفص ڀٽل خڀٵُنٹن ه  ڄد نُنًي وڄد ٔ٭ى بڀل   وظځٻ ٸمص خڀ٭ًپ وڄٹع١ى خؼبٽمص خڀُزدنلص ٴل ٨ځڃ   

 خڀ٭مٿ.ٴدػبّخء ڄن ـ ٓ 

ةال خر إ نٹسٿ هٍخ خڀ٭مٿ زٿ ـدء يف ؤلدينػ ؤوُى زلدال ؤال ڄن ؤُ٘ٺ ڄ٫ خر ٰاي يف ٬مٿ ڄ٭ن ٴ

0 )نٹ پ خر ظ٭د 0 ؤند ؤٰ ى   ٠َال خر ٬   ٸدپ0 ٸدپ َٔ پ خر ؤزال هُنُشټمد يف لًنػ 

نٹ پ خڀٙله ٬سً خڀ٭ّنّ  1ع  وُ٘ټ (خڀُٙټدء ٬ن خڀُٙٺ  ڄن ٬مٿ ٬ملً ؤُ٘ٺ ٴل  ڄ٭ال ٰاحم ظُټ

  0خڀُخـمال

زٿ غبى خر ظ٭د  خڀُندء يف خڀ٥د٬دض ُ٘ټده  ڄ٫ ؤال ٴد٬ٿ خڀ٥د٬ص ڄد ٸًٝ ذبد بإ خر ظ٭د   وبهبد ؤَخي 

٤ځر خؾب ّڀص زدڀ٥د٬ص يف ٸځ ذ خڀ دْ  ٴدؾبُخجال ٬سً خر إ ٰاي  ڀٽ   وځ٣ ٬سديظ  ز٥ځر خؾب ّڀص يف 

ٸدپ  0 ؤزال هُنُشڄن لًنػ  ڄٕځڃڀ  ٬سديش  وغبدهد ُ٘ټده  ټمد ؤوُـ   ٸځ ذ خڀ دْ  ٴځڃ نٹسٿ

0 )نٹ پ خر ظ٭د 0 ؤند ؤٰ ى خڀُٙټدء ٬ن خڀُٙٺ  ڄن ٬مٿ ٬ملً ؤُ٘ٺ ٴل  ڄ٭ال ٔ پ خر ٸدپ َ

 ؤ هد8ٰاحم ظُټع  وُ٘ټ (

 خإلول0ٚ ٬ن-خر  َظب -ؤ ٽعٵال زٍټُ ٔاخپ وـ خذ ڀٙلى د زن ٬ؽلمن 

 ٽڃ؟خؼبز٭سديظ  ٘لحده آوُ ٴمد  وبٌخ ؤَخي خڀ٭سً خإلولٚ؟٬ن ڄ٭ ى  ٬ؽلمن0ٔحٿ ٴ١لځص خڀٙله زن 

. 

ؤال نٹًٝ خڀ٭سً ز٭سديظ  خڀعٹُذ ب  خر ٔسمدن  وظ٭د   ":ڄ٭ ديخإلولٚ ر ظ٭د   زٹ ڀ 0ٴإـدذ 

 : وبٌخ ؤَخي خڀ٭سً ز٭سديظ  ٘لحده آوُ ٴٵل  ظٵٝلٿ لٕر خألٸٕدڂ خڀعدڀلص ." وخڀع ٜٿ ب  يخَ ټُخڄع 

- 

                                                 
 7:;4رواه مسلم برقم   3
4 http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=19057 

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&ftp=alam&id=1000034&spid=215
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&ftp=alam&id=1000073&spid=215
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&ftp=alam&id=1000034&spid=215
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خڀؽ دء ٬ځل د ڄن خؾبىځ ٸن   ٴ ٍخ  نلٿخڀٹٕڃ خألوپ 0 ؤال نُنً خڀعٹُذ ب  ٰا خر ظ٭د  يف هٍي خڀ٭سديش و

هُنُش ٠َال خر ٬   ؤال خڀ يب ٜځى خر  يبس٣ خڀ٭مٿ وه  ڄن خڀُٙٺ .ويف خڀٝملك ڄن لًنػ ؤزال

خڀُٙټدء ٬ن خڀُٙٺ ڄن ٬مٿ ٬ملً ؤُ٘ٺ ڄ٭ال ٴل   ٬ځل  ؤځڃ ٸدپ0 " ٸدپ خر ظ٭د  0 ؤند ؤٰ ى

 .1 " ٰاحم ظُټع  وُ٘ټ 

ذبد ب   ڀ ٜ پ ب  ُٰٞ ينل حم ټدڀُجدٔص   وخػبدي   وخؾبدپ يوال خڀعٹُذخڀؽدنال ؤال نٹًٝ ذبد خ خڀٹٕڃ

" ڄَنْ ټَدالَ نُُِنًُ خڀْمَلَدشَ خڀًُّنْلَد وَِِن َعَ َد خر ظ٭د  ٴ ٍخ ٬مځ  لدز٣ إ نٹُز  ب  خر ظ٭د   ڀٹ ڀ  ظ٭د 0 

( ؤُوڀَحِٻَ خڀٍَِّننَ ڀَلَْٓ ڀَ ُڃْ ٴِال خڀْأَوَُِشِ بِڀَّد خڀ َّدَُ وَلَس٣َِ 15)نُ َٲِّ بِڀَلْ ِڃْ ؤ٬َْمَدڀَ ُڃْ ٴِل َد وَهُڃْ ٴِل َد ڀَد نُسْىَُٕ الَ 

وخڀٵُٶ زن هٍخ وخڀٍحم ٸسځ  ؤال خألوپ ٸًٝ ؤال نؽ ى   8("16ڄَد َٜ َ٭ُ خ ٴِل َد وَزَد٤ِٿٌ ڄَد ټَدنُ خ نَ٭ْمَځُ الَ )

ٸسٿ ؤن  ٬دزً ر ظ٭د  وإ  ظ٭د  وؤڄد خڀؽدنال ٴځڃ نٹًٝ ؤال نؽ ى ٬ځل  ڄن ٬ځل  ڄن ٸسٿ ؤن  ٬دزً ر

 . نؽين خڀ دْ ٬ځل  زٍڀٻ ن م  ؤال

وخڀٱُٞ خڀًنل حم خؼبدٜٿ ذبد   ڄؽٿ ؤال نٹًٝ ڄ٫  خڀٹٕڃ خڀؽدڀػ 0 ؤال نٹًٝ ذبد خڀعٹُذ ب  خر ظ٭د 

خػبٕڃ وبِخڀص ٴ١لظ    وزدؼبؿ ڄٙدهًش خؾبٙد٬ُ وخؼبفدؾ    نلص خڀع٭سً ر ظ٭د  زدڀ٥ دَش ظ ٙل٣

 وڀٽن بال ټدال ٰځر ٬ځل  نلص خڀع٭سً ٴٹً ٴدظ  ټمدپ خألـُ   وڀٽن إ إلولٚ  ٴ ٍخ ن ٹٛ ؤـُ خ

 ڀلٓ ٬ځلٽڃ ـ دق ؤال ظسعٱ خ ٴ١لً ڄن َزٽڃ)بؼڃ ؤو وَِ ڀٹ ڀ  ظ٭د  يف خؼبفدؾ 0  ن١ُي ٌڀٻ زدٸةخٲ

) . 

  ڄد لٝځ  يف خڀًنلد  وبال ټدال خألٰځر ٬ځل  نلص ٰا خڀع٭سً ٴځلٕځ  ؼ خذ يف خآلوُش   وبهبد ؼ خز 

ؤلځص ڀځًنلد خؼبٹاش  ٴ   ټمن ٸدپ  وؤوٙى ؤال نإؼڃ زٍڀٻ ألن  ـ٭ٿ خڀ٭سديش خڀيت هال ؤغبى خڀٱدندض
                                                 

1
 2958سّاٍ هسلن  

2
 سْسج ُْد  
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وَڄِ ْ ُڃْ ڄَنْ نَځْمُِّٺَ ٴِال خڀًََّٝٸَدضِ ٴَةِالْ ؤ٥ْ٬ُُ خ ڄِ ْ َد ٠ََُ خ وَبِالْ ڀَڃْ نُ٭٥َْ ْخ ڄِ ْ َد بٌَِخ هُڃْ خر ٴل ڃ 0 ))

ند َٔ پ خر  ٸدپ0هُنُش ٠َال خر ٬   ؤال َـٿه  ال يخوي ٬ن ؤزال(( . ويف ٔ ن ؤز 1(58نَْٕى٥َُ الَ )

  0 " إ ؤـُ ڀ  " . ٴإ٬دي ؼلؼده وخڀ يب   ٴٹدپ خڀ يب  خڀًنلد. َـٿٌ خػب دي ونُنً ٬ُٞ ڄن ٬ُٞ

 . "8 نٹ پ 0" إ ؤـُ ڀ 

ٸدپ 0 " ڄن ټدنط هفُظ  ڀًنلد  خر ٬   ؤال خڀ يب  ويف خڀٝملمن ٬ن ٬مُ زن خؽب٥دذ ٠َال

 . " ن ٽم د ٴ فُظ  ب  ڄد هدـُ بڀل  نٝلس د ؤو خڄُؤش

نلص خڀع٭سً وإ نلص ٰا خڀع٭سً ٴممٿ ن٩ُ . وخألٸُذ ؤن  إ  بال ظٕدوى ٬ ًي خألڄُخال ٴځڃ ظٱځر ٬ځل 

  8.ظ٭د  وڀٱاي ؼ خذ ڀ  ټمن ٬مٿ ر

ُخـ٭ص خڀ لدض وىبر خڀع  ن  ب  ؤال خإلولٚ نٽ ال ٸسٿ خڀ٭مٿ وؤؼ دء خڀ٭مٿ وز٭ً خڀ٭مٿ ٴلزً ڄن ڄ

وظ٥ ن٭ د ڀُذ خألَٞ وخڀٕم خض يف ټٿ خؼبُټدض ويف طبل٫ خألوٸدض ٴل ظًَحم ڄعى ن فڃ ٬ځلٻ 

 ظُنً.ؽبٕدَش ڄد  ٴعٽ ال و٥ شخڀٙل٥دال ٴلُٝٲ ٬مځٻ ب  ڄد نُنً 

ڀٽ د ؤُ٘ند ب   وو٥ َظ  وڀٕ د ه د زًٝي خؼبًنػ ٬ن ڄ٭دنال خإلولٚ وزلدال ؤمهلع  وٴ١ځ  

 خڀٱٵ َ.ؤـٿ خؼبٝ پ ٬ځى خألـُ خڀٽسا ڄن خڀ٭ّنّ ڀ  ڄن  ٠ُوَش خإنعسدي

  خإلولٚ زدإلٸ د٪؟ؼڃ ڄد ٬لٸص 

  وخؾب٥ځ٫ ٬ځى خڀٍخض   دكبد إ٘ٻ ٴل  ؤال خإلٸ د٪ ن س٫ ڄن يخوٿ خڀ ٵٓ وظٹسٿ خألٴٽدَ نٽ ال يف زد٤ 

 د ټلٳ ٘دء وڄعى ٘دء  ه  ودڀٷ هٍي نځوخڀ٭دَٲ زعٵدٜلٿ خڀ ٵٓ وخڀٹديَ ٬ځى ظٱلا ڄد ٴل د وزب 
                                                 

 سورة التوبة 3
 وحسنو األلباني في صحيح سنن أبي داود بالرقم نفسو 4738سنن أبي داود  4
5 http://www.rogyah.com/vb/showthread.php?t=1736 
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ٔسمدن   –خڀٍخض ) خڀ ٵٓ ( وه  خر ولًي   وڄن ٤ُٶ خڀ ٜ پ ب  ڄ٠ُدش خؽبدڀٷ 0 خإلولٚ ڀ  

يف ټٿ ٬مٿ   وڄ    خڀٕ٭ال يف بٸ د٪ خآلوُنن دبد زبمځ  ڄن ؤٴٽدَ و ڄد  ربع ً ٴل   ڄن ظٱلا  -

ٽن لوڀ  ٔځ ټلدض   ٴل نٽن مهٻ ٠َد خآلوُنن ؤو ظٽ نن ڄٽدنص ڀًن ڃ ؤو خؼبٝ پ ٬ځى خؾبدپ خڀ ٴا 

ڄن ؤـٿ نُٝش ينن خر وب٬لءً  ڀٽځمع  وخٔعفدزص ألڄُ خر يف خألڄُ زدؾب٭ُوٲ وخڀ  ال ٬ن خؾب ٽُ 

 وَٰسص ٴلمد ٬ ً خر ڄن خألـُ خػبّنٿ  .

ٴ٭ځى ڄٹًخَ ڄد  خِبدوَنن وؤڄُ آوُ وه  خإلولٚ نٽٕر ٜدلسص ٸ ش يف خڀعإؼا وٸًَش ٬ځى ڄ خـ ص 

خِبدوَش ش ؤو ڀٍڀٻ خؾب ٠ ٪ ظٽ ال ٸ ش ٤ُلٻ وٸًَظٻ ٬ځى نٽ ال ڀًنٻ ڄن بولٚ ؿبٍي خڀٵٽُ

ڄن خـځ د  ڀٵٽُظ  نسٍپٴمن ټدال قبځٝده  وٰاهڃ وهٍخ ڄٙدهً ڀًى خؾبٕځمن  خآلوُنن ٬ځى  وخڀعإؼا

 ؤوُى(.٬ خڄٿ  خآلوُنن )ڄ٫ ظ خٴُڄد ن فك يف خڀعإؼا ٬ځى  زدػبّنٿ ٰدڀسدهخڀٽؽا ون١مال 

٬ خٸر خألڄ َ ٸسٿ زًء خڀ٭مٿ ذبد  وإ نٽعٵال زإال ن ٩ُ ب  خڀٹُنر  بال خڀ٭دٸٿ ه  خڀٍحم نٵٽُ ټؽاخه يف

زٿ نٵٽُ يف خڀ عدجؿ خڀس٭لًش  ڀلٓ يف خؼبلدش خڀًنلد ٴٹ٣ زٿ وخآلوُش ټٍڀٻ  زٿ بن  نٹًڂ خآلوُش ٬ځى 

 خڀًنلد.

ڄن خؾب ڃ ـًخه خڀعٵٽا ٴلمد يخوٿ خڀ ٵٓ وهًٴ د يف خڀ٭مٿ لعى ڀ  ټدنط ٜ َش خڀ٭مٿ خؽبدَـلص طبلځص 

 وندٜ٭ص.

يف ن٩ُ خؾب ـ ينن ڄ٭ ڃ  خڀٙ لً(خڀٹدَت  خڀٽُنڃ خؾبعًٝٶ  وخڀٙفد٪  )خڀ٭دملڀٹً ټدال ؤوڀحٻ خڀ ٵُ خڀؽلؼص 

 ڄن ؤٴ١ٿ خڀ دْ ڀٽن ٜ َش هٍي خأل٬مدپ مل ظٽن ټدٴلص ڀځٵ ِ وخڀ فدش  زٿ ټدنط وزدإه ٬ځل ڃ.

وټڃ ڄن  قبځٛ نٍُټُ وه  ٴٽڃ ڄن ٘ لً  ر ڀٹً ټدال زةڄٽدوبڃ ؤال يبٝځ خ ٬ځى خألڄُنن ڀ  ٬مځ خ 

 وټڃ ڄن ټُنڃٍ نٍُټُ وه  قبځٛ. قبځٛ ٬دمل نٍُټُ وه  
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 زُٙو٤ د.وخهس د بإ ڄن خڀعّڂ  دوإ ن٭٥ل  وخهس د ڄن  پڀع ٴلٷ وخڀ فدق يف خأل٬مدخبن د ن٥ځر 

بنٻ لن ظٽ ال قبځٝده ٴةنٻ ظٵ ِ زٵعك ٸځ ذ خؾبٹدزٿ ڀٻ  وٰدڀسده ڄد ن فك خؾبىځٛ يف ظ ٜلٿ َٔدڀع  

 ذبد. خْ  وڀلٓ زدڀ١ُوَش ؤال نځعّڄ ڀځ د

 

 

 

وإ نٕع٥ل٫ ؤلً ٸلدٔ  ٴ   ُٔ زن خڀ٭سً  ٸلدٔ  ؤڄد ڄاُ٘ خإلولٚ ٴ ٍخ ڄن خڀٝ٭ر زبًنًي ؤو 

ڀٍخ ٴدڀ٭سً ه  خڀ للً خڀٍحم ن٭ُٲ نٵٕ  يف هٍخ خؾب ٠ ٪ وبال ټدال ضبص ب٘دَخض ظ٩ ُ ٬ځى  وَز  

 وخڀٍڂ ٬ ًي خؾبًق خؾبىځٝن ٴمن ٌڀٻ0 ؤال نٕع حم

 1ؾب٭ُٴص ٌخظٻ يف" خڀ٬ًدء " َخـ٫ ڄځمٷ خإوعسدَخض َٸڃ  0ُخؾبا٘

٬ن ٤ُق  وفبدوَش خڀ ٵٓخڀعًَنر ؤال نٽ ال خإلولٚ ٔځ ټده ڄلِڄده ڀځ٭سً إزً ڄن وڀځ ٜ پ ب  

 خڀعدڀلص0خألٔحځص 

  خڀ٭مٿ؟ؾبدٌخ ؤ٬مٿ هٍخ   

  ألـځ ؟ڄَن خڀٍحم نٕعمٷ ؤال ؤ٬مٿ  

 ر.وځٝط خڀ٭مٿ ڄد خڀ عدجؿ خڀًنل نص وخألوُونص خؾبع ٸ٭ص ڀ  ؤ  

 خر.خؾبع ٸ٭ص ڀ  ٬مځط ڀٱا  ؿڄد خڀ عدج 
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 نٕعمٷ ٌڀٻ وؤڄدولًي خڀٍحم  ر وه ن٭مٿ  ڄٕسٹده  ٴ منبال خإلـدزص ٬ځى هٍي خألٔحځص ڄ٭ُوٴص 

 )ڀلٓخڀُزدنال يف خڀًنلد وٴعك ٸځ ذ خڀ٭سدي  وؤوؿبد خڀع ٴلٷظ٭ً وإ زبٝى  وخڀؽمدَ ڀإلولٚ  ٴلخڀ عدجؿ 

       خآلوُش.  ڄد ن ع٩ُ خڀ٭سً يف زدإل٠دٴص ب يخجمده(

وڄُخـ٭ص هٍي  خألٔحځص ٴل خن٥لٶ ٸسٿ خإلـدزص خڀ خ٠مص وخڀُٝيبص ٬ن هٍي  خڀ٭مٿ ونٽ ال هٍخ ٸسٿ 

 حځص ٬ځى خڀ ٵٓ ؤؼ دء وز٭ً خڀ٭مٿ.خألٔ

ن٭ځم د بإ  خڀ دْ وإظٽ ال ز٭لًش ٬ن ؤ٬ن  ٬ځل د وخڀيتزدإل٠دٴص ب  كبدَٔص ز٭ٟ خأل٬مدپ وخؾبًخوڄص 

  ڄؽٿ خڀٝ ڂ وٸلدڂ خڀځلٿ.خر

ڄن خڀع  ن  ب  ؤال خإلولٚ ه  خڀس خزص ڀځًو پ ب  زٹلص خؾب دَخض  خإلولٚ ٴلزًوٸسٿ وعدڂ خڀٽلڂ ٬ن 

زدؼبٽمص ؤحم ؤن  ن سٱال ؤال نٽ ال ٔ٭ل د ڀځمٝ پ ٬ځى ڄ دَخض خإلٸ د٪ ه  ر وڄن ؤـٿ ظسځلٯ ينن خر 

 .ؤلٕن خؼبٕ ص وخجملديڀص زدڀيت هال وخؾب ٩٬ص
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 / الػػدعاء 4

   ٬ددن ؤزددال هُنددُش-  -     ٸدددپ0  ټ ددط ؤي٬دد  ؤڄددال ب  خإلٔددلڂ وهددال ڄٙددُټص ٴدد٬ً صبد ن ڄددد

وؤند ؤزٽدال ٸځدط 0 ندد َٔد پ خر      ڄد ؤټُي ٴإظلط َٔ پ خر  - -ٴإغب٭عين يف َٔ پ خر 

 ؤال بنال ټ ط ؤي٬  ؤڄال ب  خإلٔلڂ ٴعإزى ٬ځال ٴ٬ً صبد خڀل ڂ ٴإغب٭عين ٴلٻ ڄد ؤټدُي ٴددي٪ خر  

 ن ًحم ؤڂ ؤزال هُنُش ن  

  هُنُش.خڀځ ڃ خهً ؤڂ ؤزال   -0ٴٹدپ َٔ پ خر 

  ٴځمدد ـحدط ٴٝدُض ب  خڀسددذ ٴدةٌخ هد  ـبددٲ          -- ٴىُـط ڄٕعسُٙخ زد٬ً ش نديب خر   

ٸددپ0  ٴٕم٭ط ؤڄال وٙٳ ٸًڄال ٴٹدڀط 0  ڄٽدنٻ ند ؤزد هُنُش . وغب٭دط و١ى١دص خؾبددء    

ؤزدد هُندُش ؤ٘د ً     ٸدڀط0 ندد عمط خڀسدذ ؼڃ وڀسٕط ي٬َ د و٬فځط ٬ن عبدَهد ٴٵ ٴدٰعٕځط

  ؤَ ڀ .ؤال إ بڀ  بإ خر وؤ٘ ً ؤال فبمًخ ٬سًي 

َٔد پ خر ؤزٙدُ    ٸددپ0 ٸځدط0 ندد   ٴإظلع  وؤند ؤزٽال ڄدن خڀٵدُق     ب  َٔ پ خر  ٸدپ0 ٴُـ٭ط

  هُنُش.ٸً خٔعفدذ خر ي٬ ظٻ وهًى ؤڂ ؤزال 

پ خر خي٪ خر ؤال يبسدسين ؤندد وؤڄدال ب     َٔد   ٸدپ0 ٸځدط0 ندد   واخ ٴممً خر وؤؼ ى ٬ځل  وٸدپ 

  بڀل د.٬سديي خؾباڄ ن ويبسس ڃ 

0 خڀځ ڃ لسّر ٬سلًٺ هٍخ )ن٭دين ؤزدد هُندُش( وؤڄد  ب  ٬سدديٺ       -  -َٔ پ خر  ٸدپ0 ٴٹدپ 

                                          1خؾباڄ ن ولسر بڀل ڃ خؾباڄ ن  ٴمد وځٷ ڄاڄن نٕم٫ زال وإ نُخنال بإ ؤلسين.

                                                 
1

 6396هسلن  
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  ؤزال هُنُش٬ن -  -  ٸدپ  0 ٸًڂ ٤ٵلٿ خزن ٬مُو خڀًؤال وؤٜمدز  ٬ځى خڀ يب   ٴٹددڀ خ

 ؤحم)ٴدٔعٹسٿ يوْ  0 ند َٔ پ خر بال يؤد ٬ٝط وؤزط ٴدي٪ خر ٬ځل د ؟ن ٴٹلٿ هځٽط 

                                1. وبجط ذبڃ خڀٹسځص وَٴ٫ نًن  ٴٹدپ خڀځ ڃ خهً يؤد (  -  -خڀُٔ پ 

 خڀع ٠لك0

زد    خڀٍحم ٌبځٻ خڀٹځ ذ ه  ودڀٹ د ولًي  ٴٕځ  ؤال نٵعك ٸځسٻ وٸځر خآلودُنن ب  ٸسد پ خؼبدٷ وخإڀعدّخڂ     

بال ٸځد ذ زدين آيڂ ټځد د زدن      زدن ؤٜدس٭ن ڄدن ؤٜددز٫ خڀدُظبن نٹځسد د ټلدٳ ٘ددء ټمدد خؼبدًنػ "           ٴدڀٹځ ذ

           8".نُٝٴ  للػ نٙدء  وخلً.ټٹځر  خڀُظبن.ڄن ؤٜدز٫  بٜس٭ن

ي٬ ظدد  ڄٕددعفدزص    -  -وٸدً ؤيَٺ ظځددٻ خؼبٹلٹددص ٜددمدزص َٔدد پ خر وؤنٹ د خ ؤال خڀُٔدد پ خڀٽددُنڃ   

ٴٽدن خ ن٥ځس ال ڄ   ؤال ن٬ً خ ؿبڃ ؤو ڀٱاهڃ يف ٘عى خألڄ َ ودبىعځٳ خؼبدـدض وڄ  د خڀٹ د٬دص زدإلٔدلڂ   

٬ٌدال بڀل    وهٍخ ڄدد  وخڀًو پ يف ينن خر وظٱلا ٸځر ) ؤو ٴٽُ ( خؾبٹدزٿ ڀلٝسك ڄ لإ ڀٹس پ خؼبٷ وخإل

خڀ٬ًدء ألڄ  ز٭ً ؤال لددوپ ڄ٭ دد ومل ند فك     -  -ٴٹً ٤ځر ڄن خڀُٔ پ خڀٽُنڃ  ٴ٭ځ  ؤز  هُنُش  

 يف ٌڀٻ.

ٴلد٬ً  خر0 خڀځد ڃ خهدً ؤڂ ؤزدال هُندُش.    عبدٓ        ڀ٥ځدر ؤزدال هُندُش     -  -ونٕعفلر خڀُٔد پ  

هُندُش    ٕدل٥ص ڄدد زدن ؤال ًبدُؾ ؤزد     يف خڀٹځ ذ   و ڄد هال بإ ٴدةش ز  ٬فلرټځمدض ٴٹ٣ ڀٽن ؿبد ڄٵ٭ پ 

وزن ؤال نٝٿ ب  خڀسلط   ٴدةٌخ خڀٝد َش قبعځٵدص  وخؼبددپ ٸدً ظٱدا وزبٹدٷ ڄدد          -  -ڄن خڀ يب  خڀٽُنڃ 

 هُنُش .   ُيي ؤزټدال نُ
                                                 

1
 6451هسلن  

2
  4876مسلم برقم  
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(   ٸسلځع )ٸ ڄ  زين  دزن ٬مُو خڀًؤال   ز٭ً ؤال ي٬ ڄ٫ خڀ٥ٵلٿوخڀٝ َش نٵٕ د ؤو ٸُنسده ڄ  د ظعٽَُ 

0 "   ٴدي٪ خر ٬ځل د "   ڃ َٴ١ خ   ووٜٿ ز  خألڄُ ؤن  ٸدپ ڀځُٔ پ خڀٽُنڃ زٽٿ ڄد نٕع٥ل٫   ڀٽ 

ڀٽن خڀُٔ پ خؾبُٔٿ " َظبص ڀځ٭دؾبن " ي٬د ڀٹ ڂ خڀ٥ٵلٿ  ڀٽ   مل نً٪ " ٬ځل ڃ " زٿ ي٬د " ؿبڃ " 

 زدؿبًخنص  ؼڃ ظٕځڃ ظځٻ خڀٹسلځص زٵ١ٿ ڄن خر . 

ټدٿ   ٬ځل دد  ونٽد ال  ٴلعٽٿ  ظ٭سا وؤيڀص ولٕن   ضٴدڀ٭دٸٿ ه  خڀٍحم إ نٱة دبد ڀًن  ڄن ڄ خهر وٸًَخ

ون٭عٹً زإن  ٸديَ ٬ځى ټٿ ٘الء ؾبد ڀًن  ڄن ؤٔسدذ  ٴٽٿ هٍخ ٸً إ ن ٵد٫ بٌخ مل نٽدن ه ددٺ      مه  ٴل 

 ٔسمدن .ظ ٴلٹده ڄن خڀسدَحم 

خألنسلدء وهڃ ؤُ٘ٲ خؽبځٷ وؤٴ١ٿ ڄن ؤ٥٬ال لفص إ ن ٹ٥٭ ال ٬ن خڀ٬ًدء يف خڀُٰسص وخڀُهسدص   البٌخ ټد

ٴَدْٔعَفَسْ َد ڀَ ُ وَوَهَسْ َد ڀَ ُ نَمْلَى وَؤَْٜځَمْ َد ڀَ ُ َِوْـَ ُ بِنَّ ُڃْ ټَدنُ خ نَُٕد٬َُِ الَ ٴِال خڀْىَلَُْخضِ  ظ٭د  0 " ټمد ٸدپ

يف ظٵٕداي   –َظبد  خر   –  ٸدپ خڀٙدله زدن ٔد٭ًحم    1(91)وَټَدنُ خ ڀَ َد وَدِ٘٭ِنَ وَن٬ًَُْ نَ َد َََٰسًد وَََهَسًد 

  ونع٭د ٌوال ز دد ڄدن خألڄد َ     ڄٝدحل خڀدًنلد وخآلودُش  ؤحم0 نٕإڀ ن د خألڄ َ خؾبُٰ ذ ٴل د  ڄن ؿبٍي خآلنص 0 " 

 .8." ؤ هد   وهڃ َخٰس ال َخهس ال إ ٰدٴځ ال  إه ال وإ ڄًڀ الڄ١دَ خڀًخَننخؾبُه ذ ڄ  د  ڄن 

 زٿ بال لدـص ٰاهڃ ؤً٘ وؤټّّ. خڀ دْ ٴمن زدذ ؤو  ٰاهڃ ڄن  

ٹلٹعد د  وظُزلدص ؿبدد ٬ځدى ب٨ ددَ ٠د٭ٵ د ؤڄددڂ خڀسددَحم  وظُزلدص ٬ځدى           خڀ٬ًدء ظُزلص ڀځ ٵٓ ٬ځى ڄ٭ُٴدص ل 

 .ٸس پ خؼبٷ و٬ًڂ خڀعمديحم يف خڀسد٤ٿ

 8ؾب٭ُٴص ٌخظٻ يف" خڀ٬ًدء " َخـ٫ ڄځمٷ خإوعسدَخض َٸڃ 

 
                                                 

1
 األًث٘اء 

2
 531سعذٕ ص تي  
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  خؾب دَش0خڀ ٔدجٿ خؾب٭ل ص ٬ځى خټعٕدذ 

  ڄ  د٤0ُٶ وؤدجٿ  وخڀعٵ٭لٿ ز٭ًشوٌبٽن ِنديش خڀع٥سلٷ 

 ٬   ؤزًخه وٌبٽ ٻ و٫٠ و٥دص ِڄ لدص ڀدٍڀٻ     ٫يف ټٿ لدپ  وإ ظ ٹ٥ ظ٭ نً نٵٕٻ ٬ځى خڀ٬ًدء

٬ځدى   ڄٕدعمُ وخؾبًخوڄدص  حبلػ ظسًؤ ڄن للػ ؤنط ؼڃ ِنديش خڀ ٸط خؾبىٝدٛ ڀځد٬ًدء زٙدٽٿ    

خؾب٥دڀدر خڀديت    ؿبدڃ  ؤو وضبص ٤ُنٹص ؤوُى وهال سبٝلٛ ن ٪ خڀ٬ًدء وخأل٘ىدٚ خؾب٬ً   ٌڀٻ 

 وهٽٍخ.ٍخ خؾب ٠ ٪ ؤو ڀٍڀٻ خڀٙىٛ ظُٰر ٴل د وزبًنً ٬ًي خؾبُخض خڀيت ٔع٬ً  ذبد ؿب

    سبدا خؾبٽددال وخڀّڄددال خڀځدٍخال نٕدعفدذ ن مدد        ظ٥سلٹ دد ڄؽدٿ  خڀٹُخءش يف آيخذ خڀد٬ًدء وخڀٕد٭ال يف

 خڀ٬ً ش.

  خڀ٭د ال   يخجمدده وخ٤ځدر  ؾب٭ُٴص خؼبٷ وٸس ڀ   وإ ظٵدةٞ ؤندٻ ٬ځدى خؼبدٷ      خڀ٬ًدء ڀ ٵٕٻؤټؽُ ڄن

 وؤزًخ.ڄن خر يخجمد 

  وظُټ .ٸدَال زن خڀ٬ًدء 

 

 

 

 

 

 نعدجؿ ظُٺ خڀ٬ًدء دجؿ خألوٍ زدڀ٬ًدءنع ض
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  ُخر ؤټؽُ  "       لًنػظٍټ"             

ظ٭دد  زد٬ً ش بإ آظددي     خر"ڄد ٬ځى خألَٞ ڄٕځڃ ن٬ً   ٸدپ  0 ؤال خڀ يب  ٬سديش زن خڀٝدڄط ٭ن ٴ

ٹددپ َـدٿ ڄدن خڀٹد ڂ بٌخ نٽؽدُ      ؼڃ ؤو ٸ٥ل٭ص َلدڃ ٴ زةبندهد ؤو ُٜٲ ٬   ڄن خڀٕ ء ڄؽځ د ڄد مل نً٪  خر

 1".ؤټؽُ خرٸدپ 

 للدصبڃ.وؤؼُ خڀ٬ًدء يف  وخڀٝدؼبن وخڀ٭ځمدء خألنسلدء  خإل٤ل٪ ٬ځى ٔا 

  يف لٝ پ ڄ٥ځ ذ ؤو  –ز٭ً خر  –خٔع٭ُخٞ ڄ خٸٳ يف للدظٻ ظٙ٭ُ زإال خڀ٬ًدء ټدال ٔسسده

 ڄٽُوي.يٴ٫ 

  ؤٴ١ٿ ڄ  د ز  ؤوٴعمٹٷ ڄد ي٬ ض ظٍټُ ڄ خٸٳ ي٬ ض خر ٴل د. 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
 5795وصححو األلباني في صحيح سنن الترمذي  5795رواه الترمذي برقم   3
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 )اليقين( التشرب/ 5

ز  خڀس٭ٟ ونٽٵدُ زد  خڀٽدؽا و٬ځدى      ڄُٝ ٴلاڄنيف  ٴ٬ُ ال وٸ ڄ ب   – –نُٔٿ خر ظ٭د  ڄ ٔى 

خٔددُخجلٿ(  )زددينوڄددن آڄددن ڄ٭دد   ––ٜددُخ٪ ٤ نددٿ وڄُنددُ ن فددال خر ڄ ٔددى  ٴ٬ُدد ال وز٭ددًَؤٔدد ڃ 

وؤڄدددڂ  بٔددُخجلٿ زإنٵٕدد ڃ   ددب  ودددَؾ ڄٝددُ ون ځددٻ ٴ٬ُدد ال وٸ ڄدد  دب٭فددّش َزدنلددص ٘دددهًهد ز  ون عٹځدد خ

 ؤ٬ل  ڃ.

وخ٬ً ڄ ٔى ؤال نإظل  ڀل ّپ ٬ځل  خڀع َخش ؼلؼن ڀلځص  ٴإشب د ز٭ُٙ  ٴځمد مت خؾبلٹددض    ًظ٭د   ٸوټدال خر 

ب  َز  وظدُٺ   ٴع٭فٿ وٌهري ًب  خؼب١ َ ڀځم ٬ً ٘ ٸد ڀُز   ولُٜد ٬ځى ڄ ٬  زديَ ڄ ٔى 

 ؤؼُي ٔدجُوال ب  ڀٹدء خر . ٬ځى ٴ ڃ - –ووٜى ٬ځل ڃ ؤودي هدَوال   ٸ ڄ 

ٴل٬ً  زين خُٔخجلٿ ب   ٬سدديش ٬فدٿ ٜد ٭      – –٬ ًهد نإظال خڀٕدڄُحم  ونٕعٱٿ ٰلدذ ڄ ٔى 

ؼ ل ڃ ٬ن هٍي  ڄن ٌهر ٜ ٭  زلًي وه  ) خڀ٭فٿ خڀٍهيب ( إ ن١ُ وإ ن ٵ٫    ويبدوپ هدَوال 

ر  وڀٽ د ڃ نُٴ١د ال ونٝدُوال    خؾباندً ڄدن خ  –خڀٵٽُش خؾبىدڀٵص شبدڄده ڀځم  ؿ خڀٍحم ـدءهڃ ز  ڄ ٔدى  

ڄن ڄٹدزځص َز   وٴ٭لً خٔدعمُوخ   ٬ځى ٬سديش خڀ٭فٿ وظُٺ ٬سديش خڀ خلً خڀًندال لعى نُـ٫ ڄ ٔى 

وٸً ؤ٘دَ خڀٹُآال خڀٽدُنڃ ب  ؤهدڃ ٔدسر ـ٭ځد ڃ ن عٹځد ال         ٬ځى ٬سديش خڀ٭فٿ لعى َـ٫ ڄ ٔى 

زٹ ڀدد  ٔددسمدن  " ه"وَبٌِْ ؤَوَددٍْنَد   ڄددن خإلٌبدددال زدددر ب  ٬سددديش خڀ٭فددٿ ڄدد٫ ڄٙدددهًصبڃ ڀ ندددض وخؾب٭فددّخض   

ُِْ٘زُ خ ٴِال ٸُځُد زِ ِڃُ  ڄِلؽَدٸَٽُڃْ وَََٴَ٭ْ َد ٴَ ْٸَٽُڃُ خڀ٥ُّ ََ وٍُُوخ ڄَد آَظَلْ َدټُڃْ زِٹُ َّشٍ وَخْٔمَ٭ُ خ ٸَدڀُ خ َٔمِ٭ْ َد و٬َََٝلْ َد وَؤُ

  1الْ ټُ ْعُڃْ ڄُاْڄِ ِنَ".خڀْ٭ِفْٿَ زِٽُٵُِْهِڃْ ٸُٿْ زِحَْٕمَد نَإْڄُُُټُڃْ زِ ِ بٌِبَدنُٽُڃْ بِ

                                                 
1

 93الثقشج  
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 التوضيح:

 

د نٝ٭ر ذبوڄن مل نٽن ڄٹع ٭ده زدڀٵٽُش ڄعُٙزده  ن٭٥ال وڄن إ ٌبځٻ إ ٌبٽن ؤال  ن٭٥ل  ٴدٸً خڀٙالء إ 

 ذبد.٬ځل  ؤال نٹ ٫ خآلوُنن 

ٴځًن  ٸ د٬ص  ظځٻ ٔ ص َزدنلص يف خڀسُٙ ٬م ڄده لعى ڄن نٕع٥ل٫ ؤال نٹ ٫ خآلوُنن دبد إ نُخي ٜملمده 

ن٭مٿ ؤحم ؤال ڀًن  ٔسسده ڄٹ ٭ده يف ٌڀٻ خڀٕځ ٺ   ٴٹً يبدوپ ز٭ٟ خؾب٭د٠َن بٸ د٪ ٴُنٷ ڄن خڀ دْ  ٴلمد

حم ُٰٞ آوُ   ٴ   ڀًن  ٸ د٬ص زدال خڀ٥ُنٷ ألزٵٽُش ه  ٰا ڄٹع ٫ ذبد ڄن ؤـٿ خڀعٙ ن  وخڀعىُنر ؤو 

٥ځس    وڄن خؾب ٜٿ ؿبًٴ  ه  بٸ د٪ خآلوُنن زٵٽُش ڄ٭ل ص نٕاوال ٬ځل د ٴلٕدهڃ ٌڀٻ يف زبٹلٷ ڄ

وآڀ    - –ؤڄؽځص ٌڀٻ ز٭ٟ ڄإٔال خڀٵُٶ خڀ١دڀص  ربً ؤوبڃ نٕ٭ ال يف زلدال ؤمهلص لر خڀ يب 

وخڀع٩دهُ زٍڀٻ  ڄن ؤـٿ بٸ د٪ خڀ دْ ذبٍي خڀٵٽُش وڄن ؼڃ خڀٕ٭ال يف ٘ٷ خڀٝٳ خإلٔلڄال  وٰاهد 

 ؤڄؽځص ټؽاش .

 خڀٵٽُش ڀٍخٸ د٪ خآلوُنن زعځٻ ټځمد ِخيض ٸ د٬ص خڀٵُي زٵٽُظ  ِخيض ٸًَظ  ٬ځى ب خؾبلل٧ ؤن ن ٴم

  نُنً.زلدال ڄد  طبلٿ ٬ځىټځمص ٸُآ نلص ؿبد ڄًڀ پ  خڀٵٽُش وهالظُٙذ  خإلُ٘خذ ؤحمٸځ د ه د 

ظٙا ب  وٜ پ  الخڀٹځر؛ ٴ  وخڀعمٽن يفخؼبر  ل پ ظٱځٱٿوڄ٭ ى ټځمص " خُُ٘ذ " يف خڀځٱص ظًوَ 

    خڀسًال0ټٿ ؤـّخء  وخڀٱ ٚ يف )خڀٹځر( زٿخڀٵٽُش ب  ؤ٬مٷ نٹ٥ص يف خڀ ٵٓ خڀسُٙنص 

 خڀځٱص لُٲ خڀٙن0  خڀٝمدق يفنٹ پ ٜدلر " 
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وؤُُِْ٘ذَ يف ٸځس  لُسَّ ُ  ؤحم ودڀ٥َ   وڄ   ٸ ڀ  ظسدَٺ وظ٭د 0 " وَؤُُِْ٘ز خ يف ٸځ ذبڃ خڀ٭ِفْٿَ " ؤَخي لُرَّ  

 .ڄٹدڄ خڀ٭ِفْٿِ  ٴمٍٲ خؾب١دٲ وؤٸدڂ خؾب١دٲ بڀل  

 "0ونٹ پ ٜدلر " خڀٹدڄ ْ خِبل٣ زدذ خڀسدء 

 1.وؤُُِْ٘ذَ ٴُلالٌ لُرَّ ٴُلال0ٍ ودڀ٣ََ ٸَځْسَ ُ 

 خڀسدء " 0  خڀ٭ُوْ زدذونٹ پ ٜدلر " ظدؾ  

 8وؤُُِْ٘ذَ ٸَځْسُ  ټٍََخ ؤَحم لَٿَّ ڄَمَٿَّ خڀََُّٙخذِ ؤَوِ خوْعَځ٣ََ زِ  ټمد نَىْعَځ٣ِ خڀَّٝسْٯُ زدڀؽَّ ْذِ

  ظ٭د  "وَبٌِْ ؤَوٍَْنَد ڄِلؽَدٸَٽُڃْ وَََٴَ٭ْ َد خڀٹ٤ُيب يف ظٵٕا ٸ ڀ خڀٽځمص ه وڀ٭ٿ ؤو٠ك ڄن ؤ٘دَ ب  ڄ٭ ى 

خڀْ٭ِفْٿَ زِٽُٵُِْهِڃْ  ٴَ ْٸَٽُڃُ خڀ٥ُّ ََ وٍُُوخ ڄَد آَظَلْ َدټُڃْ زِٹُ َّشٍ وَخْٔمَ٭ُ خ ٸَدڀُ خ َٔمِ٭ْ َد و٬َََٝلْ َد وَؤُُِْ٘زُ خ ٴِال ٸُځُ زِ ِڃُ

  8ڃْ ڄُاْڄِ ِنَ".ٸُٿْ زِحَْٕمَد نَإْڄُُُټُڃْ زِ ِ بٌِبَدنُٽُڃْ بِالْ ټُ ْعُ

 "  نٹ پ0للػ 

ٸ ڀ  ظ٭د 0 ُبوَؤُُِْ٘زُ خ ٴِال ٸُځُ زِ ِڃُ خڀْ٭ِفْٿََب ؤحم لر خڀ٭فٿ وخؾب٭ ى0 ـ٭ځط ٸځ ذبڃ ظُٙز   وهٍخ  

ظٙسل  وـبدِ ٬سدَش ٬ن شبٽن ؤڄُ خڀ٭فٿ يف ٸځ ذبڃ. ويف خؼبًنػ0 "ظ٭ُٞ خڀٵن ٬ځى خڀٹځ ذ ټدؼبٝا 

. نٹدپ ؤُ٘ذ ٸځس  4ٽعص ٔ يخء" خؼبًنػ  وُـ  ڄٕځڃ٬ يخ ٬ يخ ٴإحم ٸځر ؤُ٘ذبد نٽط ٴل  ن

 ِها0 لر ټٍخ  ٸدپ 

 ٬  د ز٭ً لر يخوٿ ... وخؼبر ظُٙز  ٴاخيٺ يخء ٴٝم ض

                                                 
 3:4القاموس المحيط  3
 332ص  5تاج العروس جػ  4
 5;البقرة  5
 366برقم  6
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وبهبد ٬ّّ ٬ن لر خڀ٭فٿ زدڀُٙذ يوال خألټٿ ألال ُ٘ذ خؾبدء نعٱځٱٿ يف خأل١٬دء لعى نٝٿ ب  

 1زد٤  د  وخڀ٥٭دڂ ـبدوَ ؿبد ٰا ڄعٱځٱٿ ٴل د

 ونٹ پ خڀٙ ټدنال0

 8ـ٭ځط ٸځ ذبڃ ڀعمٽن لر خڀ٭فٿ ڄ  د ټإوبد ظُٙز  زځلٯ ظٙسل   ُبوخُ٘ز خَب ٸ ڀ 0ويف  

وڀ٭ٿ هٍخ نَّّ ڄد نٕعٱُز  كبد نٍټُ  يف ٸٝٛ ز٭ٟ خڀٝمدزص وخڀعدز٭ن وڄن ز٭ًهڃ  ولعى ِڄدن د 

 ڄن ظ١ملع ڃ وزٍؿبڃ وظٵدنل ڃ يف ٔسلٿ نُٝش هٍخ خڀًنن   ودب٭ ى آوُ ؾبد –وخر ؤ٬ځڃ  –وخؾبٕعٹسٿ 

شبٽن لر خڀًنن وظٱځٱٿ يف خڀٹځر ؤٜسمط خڀٹ د٬ص ټساش ـًخه ذبٍخ خڀ٥ُنٷ ودبد ن ٜٿ بڀل  ٴإٜسك 

ټمد يف خؾب ٸٳ خڀٍحم ٌټُي خزن ټؽا يف خڀٕاش خڀ س نص ٬ن ؤنٓ زن خڀ ١ُ   وټإن  نٙ٭ُ ذبد حب خٔ  

   ٰسط ٬  ّوش زًَ ٴٙٷ ٌڀٻ ٬ځل  ٴٹدپ 0 ؤوپ ڄٙ ً ٘ ًي َٔ پ خر ٰللػ خن  ٰدذ ٬ن 

 ڀانن خر ڄد ؤٜ ٫.  - -وڀحن ؤَخنال خر ڄٙ ًخ ٴلمد ز٭ً ڄ٫ َٔ پ خر 

ن ڂ ؤلً  ٸدپ0 ٴدٔعٹسٿ ٔ٭ً زن ڄ٭دٌ  ٴٹدپ ڀ   ٸدپ0 ٴ دذ ؤال نٹ پ ٰاهد.ٴٙ ً ڄ٫ َٔ پ خر 

 8ؤن0ٓ ند ؤزد ٬مُو ؤنن ؟ وخهد ڀُنك خػب ص ؤـًي يوال ؤلً. 

ؤنٓ لر خػب ص وخڀُٰسص ٴل د ولُٜ  ٬ځل د  ُ٘ذؤحم ؤ خڀٹ د٬دض زدػب صظځٻ ٜ َش ڄن ٜ َ ؤٸ ى 

 َنك خػب ص. ؤال ىبًوظٱځٱٿ يف ٸځس  لعى وٜٿ ب  

                                                 

 53ص  4القرطبي جػ  1
 369ص  3الشوكاني جػ  4
 84ص  5السيرة النبوية البن كثير جػ  5
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وز٭ً ٨  َ  وخڀ١لپ وٜ َش ؤوُى ٌټُهد خڀٹُآال خڀٽُنڃ جملم ٬ص ڄن خڀ دْ ټدن خ ڄن ؤهٿ خڀٽٵُ 

 نً ٴة خػبًلر خڀًنن خؾبسًؤ  ٸځ ذبڃ وخُ٘ز خزدڀًنن خػبًنً زٿ وظٱځٱٿ يف  ؤڄدڄ ڃ خٸع ٭ خڄ٭فّش 

 خڀٹٝص0

خآلندض    ٴ٬ُ ال ونُٴٟ ونٽدزُ ونسن ڄ ٔى ٴ٬ُ ال ٴلإزىب   –  –لن ؤَٔٿ خر ڄ ٔى 

  ٴٹدپ0ټمد زبًغ خر ٬ن ٌڀٻ يف ټعدز  وخؾب٭فّخض 

( 57ِٕمُِْٺَ نَد ڄُ َٔى )( ٸَدپَ ؤَـِحْعَ َد ڀِعُىُِْـَ َد ڄِنْ ؤ٠ََِْ َد ز56ِ"وَڀَٹًَْ ؤَََنْ َديُ آَنَدظِ َد ټُځَّ َد ٴَٽٍََّذَ وَؤَزَى )

( ٸَدپَ 58ى )ٴَځَ َإْظِلَ َّٻَ زِِٕمٍُْ ڄِؽْځِ ِ ٴَدـْ٭َٿْ زَلْ َ َد وَزَلْ َٻَ ڄَ ٬ًًِْخ ڀَد نُىْځِٵُ ُ نَمْنُ وَڀَد ؤَنْطَ ڄَٽَدنهد ُٔ ً

( ٸَدپَ ڀَ ُڃْ 61م٫ََ ټَلًَْيُ ؼُڃَّ ؤَظَى )( ٴَعَ َڀَّى ٴ٬َُِْ ْالُ ٴَف59َڄَ ٬ًُِْټُڃْ نَ ْڂُ خڀِّّن َصِ وَؤَالْ نُمََُْٙ خڀ َّدُْ ٠ُمًى )

( ٴَعَ َد٬َُِ خ ؤَڄَُْهُڃْ 61ڄُ َٔى وَنْځَٽُڃْ ڀَد ظَٵْعَُُوخ ٬َځَى خڀځَّ ِ ټٍَِزًد ٴَلُْٕمِعَٽُڃْ زِ٭ٍََخذٍ وَٸًَْ وَدذَ ڄَنِ خٴْعََُى )

ُِنًَخالِ ؤَالْ نُىُِْـَدټُڃْ ڄِنْ ؤ٠ََِْٽُڃْ زِِٕمُِْهِمَد ( ٸَدڀُ خ بِالْ هٍََخالِ ڀََٕدلَُِخالِ ن68ُزَلْ َ ُڃْ وَؤََُُّٔوخ خڀ َّفْ َى )

( ٸَدڀُ خ نَد 64( ٴَإَـْمِ٭ُ خ ټَلًَْټُڃْ ؼُڃَّ خجْعُ خ َٜٵًّد وَٸًَْ ؤَٴْځَكَ خڀْلَ ْڂَ ڄَنِ خْٔعَ٭ْځَى )68وَنٍَْهَسَد ز٥َُِِنٹَعِٽُڃُ خڀْمُؽْځَى )

( ٸَدپَ زَٿْ ؤَڀْٹُ خ ٴَةٌَِخ لِسَدڀُ ُڃْ و٬َِِٝلُّ ُڃْ نُىَلَّٿُ بِڀَلْ ِ ڄِنْ 65ؤَوَّپَ ڄَنْ ؤَڀْٹَى ) ڄُ َٔى بِڄَّد ؤَالْ ظُځْٹِالَ وَبِڄَّد ؤاَلْ نَٽُ الَ

( ٸُځْ َد ڀَد ظَىَٳْ بِنَّٻَ ؤَنْطَ خڀْإ٬َْځَى 67( ٴَإَوْـََٓ ٴِال نَٵِْٕ ِ وِلٵَصه ڄُ َٔى )66ِٔمُِْهِڃْ ؤَنَّ َد ظَْٕ٭َى )

( 69ٻَ ظَځْٹَٳْ ڄَد َٜ َ٭ُ خ بِنَّمَد َٜ َ٭ُ خ ټَلًُْ َٔدلٍُِ وَڀَد نُٵْځِكُ خڀَّٕدلُُِ لَلْػُ ؤَظَى )( وَؤَڀْٷِ ڄَد ٴِال نَمِل 68ِ)

( ٸَدپَ آَڄَ ْعُڃْ ڀَ ُ ٸَسْٿَ ؤَالْ آٌََالَ ڀَٽُڃْ بِنَّ ُ ڀَٽَسِاُټُڃُ 71ٴَإُڀْٹِالَ خڀَّٕمََُشُ ُٔفًًَّخ ٸَدڀُ خ آَڄَ َّد زَُِذِّ هَدَُوالَ وَڄُ َٔى )

 وَڀَعَ٭ْځَمُنَّ ؤَنُّ َد ٍِحم ٬َځَّمَٽُڃُ خڀِّٕمَُْ ٴَځَإُٸ٥َِّ٭َنَّ ؤَنًِْنَٽُڃْ وَؤََْـُځَٽُڃْ ڄِنْ وِځَدٲٍ وَڀَإَُٜځِّسَ َّٽُڃْ ٴِال ـٍُُو٪ِ خڀ َّىْٿِخڀَّ

ٴ٥َََُنَد ٴَدٸِْٟ ڄَد ؤَنْطَ ٸَدٍٞ ( ٸَدڀُ خ ڀَنْ نُاْؼَُِٺَ ٬َځَى ڄَد ـَدءَنَد ڄِنَ خڀْسَلِّ َدضِ وَخڀٍَِّحم 71ؤًََُّ٘ ٬ٍََخزًد وَؤَزْٹَى )

( بِنَّد آَڄَ َّد زَُِزِّ َد ڀِلَٱْٵَُِ ڀَ َد و٥ََدنَدنَد وَڄَد ؤَټَُْهْعَ َد ٬َځَلْ ِ ڄِنَ خڀِّٕمُِْ وَخڀځَّ ُ 78بِنَّمَد ظَٹ١ِْال هٍَِيِ خڀْمَلَدشَ خڀًُّنْلَد )
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( وَڄَنْ نَإْظِ ِ ڄُاْڄِ ًد ٸًَْ 74ٴَةِالَّ ڀَ ُ ـَ َ َّڃَ ڀَد نَمُ ضُ ٴِل َد وَڀَد نَمْلَد )( بِنَّ ُ ڄَنْ نَإْضِ ََزَّ ُ ڄُفُِْڄًد 78وَلٌُْ وَؤَزْٹَى )

َـَدضُ خڀْ٭ُځَد ) ( ـَ َّدضُ ٬ًَْالٍ ظَفُْحِم ڄِنْ ظَمْعِ َد خڀْإَنْ َدَُ وَدڀًِِننَ ٴِل َد ٬75َمِٿَ خڀَّٝدڀِمَدضِ ٴَإُوڀَحِٻَ ڀَ ُڃُ خڀًََّ

  1(.76ى )وٌََڀِٻَ ـََّخءُ ڄَنْ ظََّټَّ

وه  خڀ يب خؾبانً زدڀ لال وٸ د٬ع  زدؾب  ؿ خڀٍحم  هٽٍخ ظٽ ال خڀٹ د٬دض   ڀٹً ټدال ڀٹ ش ڄ ٔى 

زٿ وشبٽن ٌڀٻ يف ٸځ ذبڃ لعى ؛وَِخ٬ص خڀٹ د٬ص ڀًن ڃ ؛ن٬ً  بڀل  ؤؼُخه ټساخه يف خڀعإؼا ٬ځى خآلوُنن 

سَلِّ َدضِ وَخڀٍَِّحم ٴ٥َََُنَد ٴَدٸِْٟ ڄَد ؤَنْطَ ٸَدٍٞ بِنَّمَد ظَٹ١ْاِل ٸَدڀُ خ ڀَنْ نُاْؼَُِٺَ ٬َځَى ڄَد ـَدءَنَد ڄِنَ خڀْوٜځ خ ب  " 

وڄ٫ ٌڀٻ ٴ١ځ خ خؾب ض يف ٔسلٿ خؾبسًؤ     خڀ٭مُ وخلً وللدش خإلنٕدال وخلًش 8"هٍَِيِ خڀْمَلَدشَ خڀًُّنْلَد 

لپ ٴةش ٬ځى خؼبلدش زل ڄسًؤ ؤو ڄسًؤ قبدڀٳ ؾبسًؤ خؼبٷ خؾبسن ټٿ ٌڀٻ و خڀٍحم ي٬د بڀل  ڄ ٔى 

زٕل٥ص وِڄن نٕا إ نعفدوِ وبدَ وخلً   ٴ ڃ ټمد ٸدپ ٬  ڃ خزن ٬سدْ 0 ټدن خ ؤوپ خڀ  دَ ٔمُش  

 ويف آوُ خڀ  دَ ٘ ًخء زَُش.

 

 

 .8َخـ٫ ڄځمٷ خإوعسدَخض َٸڃ  خؾبا0ُ٘
 

 

 

                                                 
1

 طَ 

2
 72طَ  
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  ٴ  0ظځٻ خؾب دَش  ؤو ظ٥ نُهد  خټعٕدذؤڄد ڄد ٌبٽن ؤال نٕد٬ً يف 
 ؤيڀع د.ٔع٭ُخٞ ڄُخـ٭ص خألٴٽدَ ٬ن خڀٹ١لص وخ 

  زدؾب ٠ ٪.خڀسمػ ٬ن ؤيڀص ـًنًش ظٕدهڃ يف َِخ٬ص خڀٹ د٬ص ڀًنٻ 

  خيڀص.وخڀع٭ُٲ ٬ځى نٹد٢ خڀ١٭ٳ ٴلمد نٍټُون  ڄن  خڀٹ١لص خؼب خَ وخڀٽلڂ ڄ٫ خآلوُنن ٬ن 

  خؾب ٠يف  وخإ٤ل٪خڀٹُخءش .٪ 

 ُٶ وؤدجٿ ڄ دٸٙص خؾبٙدَټن يف خڀٹ د٬ص زدؾب ٠ ٪ وخڀٕ٭ال يف ظؽسلط ظځٻ خڀٹ د٬دض ز٭ًش ٤

  خػبمل٫.ن٥ُل د 
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 / الصدؽ  6

  ؼڃ نسًؤ يف خڀ٬ً ش ٬ځى خر وظسځلٯ ينن خر ڀځ دْ ټدٴص     -  -ن ّپ خڀ لال ٬ځى َٔ ڀ د خڀٽُنڃ 

 .خڀ٬ً ش ُٔخه  -  -ون٩ُخه ؽب٥ َش خؾب ٠ ٪ ٴٹً زًؤ 

ٔلڂ دبٽص وزبًؼط ز  ٴٙد ٌټُ خإل وخڀ ٕدء؛ لعىؼڃ يوٿ خڀ دْ يف خإلٔلڂ ؤَٔدإ ڄن خڀُـدپ " 

ؤال نًٝ٪ دبد ـدءي ڄ    وؤال ن ديحم خڀ دْ زإڄُي ون٬ً     ؼڃ بال خر ٔسمدن  ؤڄُ َٔ ڀ   ٸُنٗ

" ؼڃ ٸدپ خر ڀ   ٔ ن ؤڄُي ب  ؤال ؤڄُي خر زة٨ دَي خڀًنن ؼلغ   بڀل   ٴٽدال ڄًش بوٵدء َٔ پ خر 

  8" 8" وَؤَنٍَِْْ ٬َِٙاَظَٻَ خڀْإَٸَُْزِنَؼڃ ٸدپ  1ټِنَ" ٴَدًَْٜ٪ْ زِمَد ظُاْڄَُُ وَؤ٬َُِْْٞ ٬َنِ خڀْمُُِْٙ

٬ځى خڀٝٵد  ٴف٭ٿ ن ديحم0 ند زين ٴ ُ  ند زين ٬ًحم  ڀس٥ ال ٸُنٗ  لعى   ٜ٭ً خڀ يب  ځمد نّڀطٴ" 

خـعم٭ خ  ٴف٭ٿ خڀُـٿ بٌخ مل نٕع٫٥ ؤال ًبُؾ ؤَٔٿ َٔ إ ڀل ٩ُ ڄد ه   ٴفدء ؤز  ؿبر وٸُنٗ  

ظٽڃ ؤال ولل زدڀ خيحم ظُنً ؤال ظٱا ٬ځلٽڃ ؤټ عڃ ڄًٝٸال(. ٸدڀ خ0 ن٭ڃ  ڄد ٴٹدپ0 )ؤَؤنعٽڃ ڀ  ؤوّّ

ـُز د ٬ځلٻ بإ ًٜٸد  ٸدپ0 )ٴةنال نٍنُ ڀٽڃ زن نًحم ٬ٍخذ ً٘نً(. ٴٹدپ ؤز  ؿبر0 ظسد ڀٻ ٔدجُ 

  5." 4ټََٕرَ " ( ڄَد ؤَْٰ َى ٬َ ْ ُ ڄَدڀُ ُ وَڄَد1" ظَسَّطْ نًََخ ؤَزِال ڀَ َرٍ وَظَرَّ )خڀل ڂ  ؤؿبٍخ طب٭ع د  ٴ ّڀط0 

وخوّّ ز  ٸُنٙده خوعځٳ خڀ دْ زن ڄًٝٶ  -   -وؾبد ټدال لديغ خإلُٔخء وخؾب٭دَؾ ڀځ يب خڀٽُنڃ "

وخ٠مص بـدزع   ټدنط وڄٽٍذ وڄعما   وٸً خَظً نٵُ ٬ن خإلٔلڂ   ڀٽن ؤزد زٽُ ٬ ًڄد ؤوّّ 

                                                 
1

 6; النحل 
 436الشعراء  4
 322ص فما بعد 3جػ   عبد اهلل بن محمد بن عبد الوىاب التميميل مختصر سيرة الرسوؿ  5
 4،  3المسد  6
 4;66البخاري  7
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ٌهر خڀځلځص ب  زلط ؤو ظًٝٸ  ؤن   وٸدڀ خ0ٴع٭فس خ  .0" ڀحن ٸدپ ٌڀٻ ڀٹً ًٜٶ وندٜ٭ص ٴٹً ٸدپ

ٴ  خر بنال ألًٜٸ  دبد ه  خز٭ً ڄن  ٌڀٻنوڄد ن٭فسٽڃ ڄن  ٴٹدپ0 نٝسك؟خؾبٹًْ و٬دي ٸسٿ ؤال 

نٕإڀ  ٬ن وٜٵ     -  -ؤًٜٸ  يف وّّ خڀٕمدء يف ًٰوش ؤو َولص " ؼڃ خٸسٿ ٬ځى خڀ يب  ٌڀٻ 

وؤنط ند ؤزد زٽُ  -  " 0 0 -ٴٹدپ خڀ يب  خر وټځمد ٌټُ ٘لحده ٸدپ 0 ًٜٸط . خ٘ ً خنٻ َٔ پ 

  1.زدڀًِِّّٝنٷ ن ڄ دخڀًِِّّٝنٷ " .ٴٕمال ڄن 
 
 
 

 خإن١دق0 

 خألندڂ.وه  خڀُٔدڀص خڀيت ظٝٿ ڀځمٹدزٿ ٸسٿ  خڀٽلڂ خڀًٝٶ ه  خؾبٵعدق خڀٍحم نٵعك خڀٹځ ذ ٸسٿ 

 0وڀځع٭ُٲ ٬ځى ڄ٭ ى خڀًٝٶ ٴٕ ٽعٵال زس٭ٟ كبد ن ٹځ  ڄن ڄ ٔ ٬ص ن١ُش خڀ ٭لڃ

خڀيت ظًپ ٬ځى ٸ ش  ٶ(ي  )ٚٶ نًٝٶ ًٜٸد وه  ڄإو ٌ ڄن ڄديش ٸ ؿبڃ ًٜ ڀٱص ڄًَٝ"خڀًٝٶ   

 " ٸ پ.خڀٙالء ٸ إه ؤو ٰا 

وڄعى خنبُڂ ٢ُ٘ ڄن ٌڀٻ مل نٽن ًٜٸده  ڄ٭ده ڄ٥دزٹص خڀٹ پ خڀ١ما وخؾبىّّ ٬    خ٥ٜللده0ڄد ؤو"  

 8"ٵن.قبعځڄد ؤال ن ٜٳ ظدَش زدڀًٝٶ وظدَش زدڀٽٍذ ٬ځى ن٩ُنن بو زدڀًِّٝٶ زٿ بڄد إ ن ٜٳ  ظدڄده 

 ؤل خڀ .وإ ؤ٬مدڀ   ؤ٬مدڀ  خٔع خء خڀُٕ وخڀ٭لنلص وخڀ٩دهُ وخڀسد٤ن زإإ ظٽٍِّذ ؤل خپ خڀ٭سً  وٸلٿ0

                                                 
 4698ص  8موسوعة نضرة النعيم ج  3
 
4

  499مفردات القرآف للراغب األصفهاني ص  
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  ٬لر.وإ يف ؤ٬مدڀٻ  َنر وإ يف خ٬عٹديٺ  ٘ ذ  يف ؤل خڀٻنٽ ال  ؤإخڀًٝٶ  خڀٹٙاحم0ٸدپ 

  نٹ پ0للػ طبللً ٬ن خڀًٝٶ  " ټلڄدهٜدلر " زٝدجُ ٌوحم خڀعمللّ  ٸً ٌټُو

ڄ ّڀص  خػبمځص ويف  خڀ سلن.يَـع ڃ ؼدنال يَـص  خڀٵ١لځص  وڀٽنٸ ڂ يوال خألنسلدء يف  ٴدڀًِِّّٝنٹ ال0" 

خڀٍحم ڄن مل  ڂوه  خڀ٥ُنٷ خألٸ  خڀٕدڀٽن.خڀٍحم نٙإ ڄ   طبل٫ ڄ دِپ  خڀٹ ڂ خڀًٝٶ ڄن ؤ٩٬ڃ ڄ دِپ 

ؤٽدال خػب دال ڄن ؤهٿ  خإلٌبدال نعملّ ؤهٿ خڀ ٵدٶ ڄن ؤهٿ  خؿبدڀٽن. وز نُٕ ٬ځل  ٴ   ڄن خؾب ٹ٥٭ن 

وإ وخـ  زد٤لً بإ ؤِخڀ   ٸ٥٭  إ بخڀ اخال. وه  ٔلٳ خر يف ؤ٠َ  خڀٍحم ڄد و٫٠ ٬ځى ٘الء 

وخڀسدذ خڀٍحم يوٿ ڄ    خأله خپ وخؼبدڄٿ ٬ځى خٸعمدڂ  خألل خپ وفبٿ  خأل٬مدپ ٴ   َوق  و٬ُٜ .

 ؤ هد 1 خػبلپ.خڀ خٜځ ال ب  ل١ُش ٌحم 

 نسن خهعمدڂوهٍخ  ڄع  ٬ص وؤٔدڀلر  ڄ ٠٭ده وز٥ُٶ 91نڃ يف ؤټؽُ ڄنخڀٽُ الڀٹً ٌټُ خڀًٝٶ يف خڀٹُآ

 –ٴدر  وخألنسلدء ؿبٍي خؾبځص ٴٹ٣ زٿ و٬ځى ڄًخَ ظدَنه خڀُٔٿ  خؽبځٷ ڀلٓذبٍخ  –ٔسمدن   –خڀٙدَ٪ 

ڄن  ؤطب٭ن  ـ٭ٿڀ٭ځم  زإمهلص هٍخ خؽبځٷ يف زبٹلٷ ؤهًخٲ خڀُٔدڀص وبنٝدؿبد ڀځىځٷ  –ٔسمدن  

٬ځى ؤيخء خڀ خـر  –ز٭ً خر  –عٝٵ ال دبفم ٬ص ڄن خڀٝٵدض خؼبملًش وخؾب٭ل ص ن صًبعدَهڃ ڀځُٔدڀ

  ظ٭د 0ٜٵص خڀًٝٶ ټمد ٸدپ  خڀٝٵدض0خؾب د٢ ذبڃ وڄن هٍي 

"ٴَ َديَظْ ُ خڀْمَځَدجِٽَصُ وَهُ َ ٸَدجِڃٌ نَُٝځِّال ٴِال خڀْمِمَُْخذِ ؤَالَّ خڀځَّ َ نُسَُُِّٙٺَ زِلَمْلَى  0-٬ځل  خڀٕلڂ  –٬ن يبلى 

  8"ًِّٸهد زِٽَځِمَصٍ ڄِنَ خڀځَّ ِ ؤََلًًِّخ وَلَُٝ ًَخ وَنَسِلًّد ڄِنَ خڀَّٝدڀِمِنَڄَُٝ

                                                 
 وما بعدىا 4695ص  8موسوعة نضرة النعيم جػ ، :3ص  6بصائر ذوي التمييز جػ  3

 ;5مريم  4
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0 " ٸَدپَ ڄَد و٥َْسُٽُنَّ بٌِْ ََخوَيْظُنَّ نُ ُٔٳَ ٬َنْ نَٵِْٕ ِ ٸُځْنَ لَدَٖ ڀِځَّ ِ ڄَد  -٬ځل  خڀٕلڂ  –٬ن ن ٔٳ 

نِّ خڀْأَالَ لَْٝمََٛ خڀْمَٷُّ ؤَنَد ََخوَيْظُ ُ ٬َنْ نَٵِْٕ ِ وَبِنَّ ُ ڀَمِنَ خڀَّٝديِٸِنَ ٬َځِمْ َد ٬َځَلْ ِ ڄِنْ ُٔ ءٍ ٸَدڀَطِ خڄَُْؤَشُ خڀْ٭َِّ

"1 

 8"0 " وَخٌْټُُْ ٴِال خڀْٽِعَدذِ بِزَُْخهِلڃَ بِنَّ ُ ټَدالَ ًِِّٜنٹهد نَسِلًّد -٬ځل  خڀٕلڂ  –٬ن خزُخهلڃ  

بِْٔمَد٬ِلٿَ بِنَّ ُ ټَدالَ َٜديِٶَ خڀْ ٬ًَِْ وَټَدالَ ََُٔ ڀهد  0 " وَخٌْټُُْ ٴاِل خڀْٽِعَدذِ -٬ځل  خڀٕلڂ  –٬ن خغبد٬لٿ 

  8"نَسِلًّد

 4"0 " وَخٌْټُُْ ٴِال خڀْٽِعَدذِ بِيَِْنَٓ بِنَّ ُ ټَدالَ ًِِّٜنٹهد نَسِلًّد -٬ځل  خڀٕلڂ  –٬ن بيَنٓ 

ٶ خألڄن " ټدال ڄٙ  َخ زن ٸ ڄ  ٸسٿ خڀُٔدڀص زد  " خڀٝدي -   -خڀُٔٿ وخألنسلدء فبمً  وهٍخ ودمت

وڀسلدال ٌڀٻ إزً ڄن ٌټُ ٸٝص  إلٔلڂب  خڄ٫ ٸ ڄ  لن ي٬دهڃ  -  -  وكبد ناټً ٌڀٻ ڄ ٸٵ  

    0خڀٵلٿ وخڀيت لًؼط يف نٵٓ خڀ٭دڂ خڀٍحم وُظً يف خڀ يب خڀٽُنڃ  ؤٜمدذ

ڀٹً ـدء بزُهص ب  ڄٽص خؾبٽُڄص نُنً هًڂ خڀٽ٭سص خڀُٙنٵص   وخل١ُ ڄ٭  ڄد إ ن٭ُٴ  ؤهٿ خػبّنُش 

ال ڄن هڃ ٸُنس ال ڄن ب ڄده وڄٽص وٝ ٜده وه  خڀٵلٿ   ونٝٿ ٬ځى ڄٽص ونٹةذ ڄن خڀٽ٭سص لعى ٬م

خڀٽ٭سص ًبُـ ال ودَـ د زدنع٩دَ ڄٙدهًش هًڂ خڀٽ٭سص   وظإظال خؾب٭فّش خڀُزدنلص ٴأٿ خر ٤اخه ؤزدزلٿ 

ٸُنٗ ون عُٙ  ظُڄال ٌڀٻ خػبلٗ حبفدَش  ٜٱاش ڀٽ  د ټدٴلص ڀٹعٿ خػبلٗ وظًڄاي زدڀٽدڄٿ وؤڄدڂ ؤ٬ن

خؽبّّ وظٝسك ٸد٬ًش إ ظٹسٿ خڀٙٻ ؤال  ټٿ ڄن يبدوپ خؾبٕدْ ذبٍخ خڀسلط ؤو خڀٽ٭سص خؾبُٙٴص ٴٕل ّپ 
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بإ نٵٽُ خلً يف ّٰو ٌڀٻ خڀسلط    ٴٽدال ٌڀٻ ټدٴلده يف ٬ځل  ٬ٹدذ َزدنال إ نٕع٥ل٭  خڀسُٙ 

 ؤدټ ل  ) ٸُنٗ ( .

ڀلٹ پ  -   -خڀٽُنڃ خڀُٔ پ ٳ وٸ ٔ ص( 48)وز٭ً ٔ  خض ڄ٭ًويش ڄن ٌڀٻ خؼبًغ خڀ٭فلر 

" . ٴدڀٱدَش )ؤَؤنعٽڃ ڀ  ؤوّّظٽڃ ؤال ولل زدڀ خيحم ظُنً ؤال ظٱا ٬ځلٽڃ ؤټ عڃ ڄًٝٸال(ڀٹُنٗ 0 " 

٘دهًهد ٬ځى ٸُنٗ إ ٌبٽن ؤال نٵٽُ ذبد خلً ز٭ً لديؼص خڀٵلٿ ودٜص وخڀ٭ ً ذبد ٸُنر وه دٺ ڄن 

ن خڀٝ٭ر ـًخه ظًٝنٹ   وڄ٫ ٌڀٻ ڄ خهؤڄُ  -   -ڀٹً خوعدَ خڀُٔ پ خڀ٭٩لڃ  نُِٶ لال  وه 

 ويف َوخنص"  ڄد ـُز د ٬ځلٻ ټٍزد"." ن٭ڃ  ڄد ـُز د ٬ځلٻ بإ ًٜٸدټدنط بـدزع ڃ 0 " 

ظًٝنٹ د ن٭ڃ بن  خڀًٝٶ خڀٍحم ىب٭ٿ خؾبٹدزٿ نٹسٿ خألٴٽدَ وخألوسدَ وڀ  ټدنط ُٰنسص ونديَش ونٝ٭ر  

 خڀٝديٶ.ًڄ د نٽ ال ٔسللً ٔ لً ڀځٹ د٬ص زدألٴٽدَ خإل٤ُولدض خڀيت ٔلٹ كبد

زٍهدز  ب  زلط خؾبٹًْ و٬ يظ  ڄ   يف نٵٓ خڀځلځص يف  -  -وؤن١د يف خؾب ٸٳ خآلوُ لن ؤوّّهڃ 

لن ټدال خڀ خلً ڄ  ڃ يبعدؾ ب  ٘ ُ ڀځٍهدذ وخإلندذ   ڀٹً ټدال خؾب ٸٳ ٜ٭سد وخألڄُ نٝ٭ر 

ًٜٶ خڀُٔ پ  ظًٝنٹ   يف ٬ٹ پ خڀسُٙ خڀٹدُٜش   ڀٍخ ټدنط هٍي ٴُٜص ٔدمبص ڀځٽٵدَ ڀځ٥٭ن يف

يف لدڀص خإلُٔخء ظ٭عّّ ز خزص  -  -وڄن ؼڃ ظٽٍنس  يف خڀُٔدڀص وخڀ س ش ؤحم ؤال ظٽٍنس   -  -خڀٽُنڃ 

ڀعٽٍنس  زدڀ س ش  ؤحم ٬ّ٬ِص خڀٹ د٬ص ڀًى خؾبٕځمن زًٝٶ نسل ڃ  ولٝٿ ٌڀٻ ڄ٫ ز٭ٟ خؾبٕځمن  

ځلص وخإلٔلڂ ٴ   وَٴلٷ يَز  يف خػبده -  -وڀٽن هل دض ؤال يبًغ ڄ٫ ٜدلر خڀُٔ پ خڀٽُنڃ 

وڀٽن   -  -  وٌهر خڀٹ ڂ ب  ؤزال زٽُ وټځ ڃ ؤڄٿ يف ظٽٍنس  ڀځ يب  -  -ؤوّّ ٘ىٛ ز  

 -ټدنط خإلـدزص " 0" ڀحن ٸدپ ٌڀٻ ڀٹً ًٜٶ "  ٴدؾبٙٽځص هال يف ڄًٝخٸلعٽڃ وڀلٓ يف ًٜٶ خڀ يب 
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 -   وٌهر ب  خڀ يب خڀٽُنڃ  -  -   ٴٕإڀ   وؤـدز-  -  " ًٜٸط "   وؤز  زٽُ  نُيي

 . 1ٴدٔعمٷ ؤز  زٽُ ؤال نٕمى " خڀًِِّّٝنٷ "

 آوُ ػب٭ٿٴدڀًٝٶ ڄن خڀٝٵدض خؾب مص وخڀ١ُوَنص ڀعمٹلٷ خڀُٔدڀص وبنٝدپ " خڀسلٮ خؾبسن " ودب٭ ى 

 ؤٴ٭دپ.خڀ دْ ظٹع ٫ دبد ٔلٹ ڀ  وڄد ٔل٥ُل  خؾبعمًغ ؤو ٜدلر خڀُٔدڀص ڄن ؤٸ خپ وڄد ٌبدَٔ  ڄن 
 

 

 .4 خض َٸڃخإوعسدََخـ٫ ڄځمٷ  خؾبا0ُ٘
 

زٹال ؤال نسن ټلٳ ٌبٽن خڀعًَنر  خؼبملً هٍخ ؽبځٷ  ټماُ٘ يف نٵٕٻ وڀ ٬ُٴط لٹلٹص  ؤالوز٭ً 

  0ٴم  د ٬ځى خَظٹدء ٔځڃ خڀًٝٶ –ز٭ً خر  –ڄد خڀ ٔدجٿ خؾب٭ل ص ؤو  خؽبځٷ ٬ځى هٍخ 

  و٬ِّهد0ظ٭ُٲ ٬ځى يوخٴ٫ خڀًٝٶ ڀًنٻ  

 هال0يوخٴ٫  ٭صخڀًٝٶ زإَزيوخ٬ال " –َظب  خر  –وٸً ؽبٛ خؾبدوَيحم 

 (.ٴدڀ٭ٹٿ ن ـر ٸسك خڀٽدٌذ )ٴٽٿ ٬ٹلء خڀ٭دمل ناڄ  ال زدڀًٝٶ وزإن  وځٷ ظبلً خڀ٭ٹٿ0 .1

 ٌڀٻ.وٸً ٌټُند ڄد ٴل  ټٵدنص ڀسلدال  خڀ0٪ُٙ .8

 خڀًٝٶ.خؾبُوءش ٴ ال ڄدن٭ص ڄن خڀٽٍذ زد٬ؽص ٬ځى  .8

 1"ڂ.نًوإ نځمٹ   ٸ ڀ  إ نُي  خڀ دْ لر خإ٘ع دَ زدڀًٝٶ ٴمن نعمع٫ ذبٍخ خإ٘ع دَ زن  .4

  ؤ. هد

                                                 
 78سبق تخريجو ص  3
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  َوهال ټؽاش ڄ  د  خڀًٝٶ خٔعم١دَ ضبد 

 خػب ص.ؤن  ٤ُنٷ ٬ځى  .1

 وظٹًنُهڃ.فبسص خڀ دْ  .8

 خڀُزدنال.خڀع ٴلٷ  .8

 ٸځلٿ(.ز٭ً  )ؤ ٍټُهدخڀًٝٶ ڄ فدش ټمد يف لديؼص سبځٳ ټ٭ر زن ڄدڀٻ ٬ن ّٰوش ظس ٺ  .4

  خڀٝديٸن0ڄ٫ نٽ ن خ  ؤالزٿ بال خر ظ٭د  ؤڄُ خؾباڄ ن  وخڀٝدؼبن خڀًٝٶ ڄن غبدض خألنسلدء  "

  2"نَد ؤَنُّ َد خڀٍَِّننَ آَڄَ ُ خ خظَّٹُ خ خڀځَّ َ وَټُ نُ خ ڄ٫ََ خڀَّٝديِٸِنَ

  ونٽٵال يف ٌڀٻ ٸ ڀ  ظ٭د 0 " وَڄَنْ ن٫ِ٥ُِ خڀځَّ َ وَخڀَُُّٔ پَ  وخػبّخء خڀُزدنالخٔعم١دَ ٩٬ڃ خڀؽ خذ

سِلِّنَ وَخڀًِِّّٝنٹِنَ وَخڀُّٙ ًََخءِ وَخڀَّٝدڀِمِنَ وَلَُٕنَ ؤُوڀَحِٻَ ٴَإُوڀَحِٻَ ڄ٫ََ خڀٍَِّننَ ؤَنْ٭َڃَ خڀځَّ ُ ٬َځَلْ ِڃْ ڄِنَ خڀ َّ

 3"ََٴِلٹهد
 

  و٬ٽٕ   )خألندڂ( ڄ٭ديڀص خڀُٸال وخڀيت ظ٭ين ؤال خڀًٝٶ نّيخي ڄ٫ خڀّڄن و٫٠ زُندڄؿ يبٹٷ

 ظ ٠لك خؾب٭ديڀص زدڀٙٽٿ خڀعديل  خڀٽٍذ وٌبٽن

 

 

 
                                                                                                                                                         

1
 4696ص  8موسوعة نضرة النعيم ج  
 ;33النور  4
 ;8النساء  5
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  خڀ٭ٝ َ.عځٳ ٬ځى ٔا خڀٝديٸن يف قب وخإ٤ل٪خڀٹُخءش 

  وخِبدٔسص وخؾب٭دٸسص دبدخٔعىًخڂ ؤدجٿ ڄاؼُش ٬ځى خڀ ٵٓ ڀُي٬ د ٬ن خڀٽٍذ ڄؽٿ خؾب٭دظسص 

 ٌڀٻ.ظٽُي و٬ًڂ خڀعٕدهٿ ڄ٭ د يف 

  وخآلوُونص.ظٍټُ خڀ٭ خٸر خڀ ولمص ڀځٽٍذ و٬دٸسع  خڀًنل نص 

  وخڀٽٍذ.و٫٠ ـًوپ فبدٔيب ٌخظال ٬ن خڀًٝٶ  

 ه 0َوخهد  ڄدڀٻ ټمدؤال خٌټُ ڀٻ ٸٝص ټ٭ر زن  وٸسٿ ؤال ؤوعڃ خڀٽلڂ ٬ن خڀًٝٶ خغبك يل

يف ّٰوش ظس ٺ  ٴٹدپ ټ٭ر زن ڄدڀٻ  0ټ٭ر زن ڄدڀٻ يبًّغ لًنؽ  لن سبځٳ ٬ن َٔ پ خر  ٸدپ 

يف ّٰخش ٰاهد  ٸ٣ بإ يف ّٰوش ظس ٺ  ٰا ؤنال ټ ط سبځٵط يف ّٰخش  مل ؤسبځٳ ٬ن َٔ پ خر 

نُنً ٬ِا ٸُنٗ  لعى طب٫ خر زل  ڃ وزن  تٔ پ خر زًَ  ومل ن٭دظَر ؤلًٌ سبځٳ ٬  د  وبهبد وُؾ َ

ڀلځص خڀ٭ٹسص لن ظ خٴٹ د ٬ځى خإلٔلڂ  وڄد  ٬ًوّهڃ ٬ځى ٰا ڄل٭دي  وڀٹً ٘ ًضُ ڄ٫ َٔ پ خر 

ؤلر ؤال يل ذبد ڄٙ ً زًَ  وبال ټدنط زًَ ؤٌْټَُ يف خڀ دْ ڄ  د وؤ٘ ُ  وټدال ڄن وّّحم لن سبځٵط 

نال مل ؤټن ٸ٣ ؤٸ ى وإ ؤنُٕ ڄين لن سبځّٵط ٬   يف ظځٻ خڀٱّخش  يف ّٰوش ظس ٺ ؤ٬ن َٔ پ خر 

ٸَځَّمد نُنً ّٰوش  وخر ڄد طب٭ط ٸسځ د َخلځعن ٸ٣ لعى طب٭ع مد يف ظځٻ خڀٱّخش  وټدال َٔ پ خر 

يف لٍَُّ ً٘نً  وخٔعٹسٿ ٔٵُخ  نٱّوهد بإ وََّى زٱاهد  لعى ټدنط ظځٻ خڀٱّوش ٴٱّخهد َٔ پ خر 

 ِهخ  وخٔعٹسٿ ٬ًوخ ټؽاًخ  ٴَفَځَّى ڀځمٕځمن ؤڄُهڃ ڀلعإهس خ ؤهسص ٬ًوهڃ  ٴإوّّهڃ وَـْ َ ز٭لًخ وڄٵد

ٴٹدپ ټ٭ر0 -نُنً خڀًن خال -ټؽا  إ ىبم٭ ڃ ټعدذ لدٴ٧  خڀٍحم نُنً  وخؾبٕځم ال ڄ٫ َٔ پ خر 

  وّٰخ ٴَٹَٿّ َـٿ نُنً ؤال نعٱلر بإ ٨ن ؤال ٌڀٻ ٔلىٵى ڀ  ڄد مل ن ّپ ٴل  ولال ڄن خر  ٬ّ وـٿ
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َٔ پ خر ٜځى خر ٬ځل  ؤځڃ ظځٻ خڀٱّخش لن ٤دزط خڀؽمدَ وخڀ٩ٿ  وؤند بڀل د ؤٜ٭ُ. ٴعف ّ بڀل د 

َٔ پ خر ٜځى خر ٬ځل  ؤځڃ وخؾباڄ  ال ڄ٭   و٤ٵٹط ؤًٰو ڀٽال ؤرب ّ ڄ٭ ڃ  ٴإَـ٫ ومل ؤٸٟ ڄن 

ى زال لعى ٍبَُّ ـ دِحم ٘لحد  ٴإٸ پ ڀ ٵٕال0 ؤند ٸديَ ٬ځى ٌڀٻ بٌخ ؤَيض  ٴځڃ نّپ ٌڀٻ نعمدي

زدڀ دْ خػبً  ٴإٜسك َٔ پ خر ٜځى خر ٬ځل  ؤځڃ ٰديند وخؾبٕځم ال ڄ٭   ومل ؤٸٟ ڄن ـ دِحم 

٘لحد  وٸځط0 خػب دِ ز٭ً ن ڂ ؤو ن ڄن ؼڃ ؤؼبٹ  ٴٱًوض ز٭ًڄد ٴٝځ خ ألرب ّ  ٴُـ٭ط ومل ؤٸٟ ٘لحد 

ؤ٬ُٔ خ وظٵد٢َ ڄن ـ دِحم. ؼڃ ًٰوض ٴُـ٭ط ومل ؤٸٟ ٘لحد  ٴځڃ نّپ ٌڀٻ نَعمديى زال لعى 

ؼڃ مل نٹًَ ٌڀٻ يل  ٴ٥ٵٹط بٌخ وُـطُ يف -وڀلط ؤنّال ٴ٭ځطُ -خڀٱّو  ٴ ممط ؤال ؤَزبٿ ٴإيَټ ڃ 

٤َُٵطُ ٴل ڃ يبّنين ؤإ ؤَى بإ َـل ڄَٱْم ٜد ٬ځل  يف خڀ ٵدٶ  ؤو  خڀ دْ ز٭ً ]وُوؾ[ َٔ پ خر 

ؤځڃ لعى زځٯ ظس ٺ  ٴٹدپ وه  َـل كبن ٬ٍَي خر  ٬ّ وـٿ  ومل نٍټُنال َٔ پ خر ٜځى خر ٬ځل  

ـدڀٓ يف خڀٹ ڂ زعس ٺ0 "ڄد ٴ٭ٿ ټ٭ر زن ڄدڀٻ؟" ٸدپ َـٿ ڄن زين َٔځمص0 لسٕ  ند َٔ پ خر زُُْيخي  

وخڀ ٩ُ يف ٥َ٬ْٵل . ٴٹدپ ڀ  ڄ٭دٌ زن ـسٿ0 زحٕمد ٸځطن وخر ند َٔ پ خر ڄد ٬ځم د ٬ځل  بإ واخن 

ٸً ظَ ـَّ  ٸدٴل ڄن ظس ٺ  ٱين ؤال َٔ پ خر   ٸدپ ټ٭ر زن ڄدڀٻ0 ٴځمد زځٴٕٽط َٔ پ خر 

ل١ُنال زَؽّال  ٴ٥ٵٹط ؤظٍټُ  خڀٽٍَذ  وؤٸ پ0 دبدٌخ ؤوُؾ ڄن ٔى٥  ًٰخ؟ ؤٔع٭ن ٬ځى ٌڀٻ ټٿّ 

ٌحم َؤحم ڄن ؤهځال. ٴځمد ٸلٿ0 بال َٔ پ خر ٜځى خر ٬ځل  ؤځڃ ٸً ؤ٨ٿّ ٸديڄد  ِخق ٬ين خڀسد٤ٿ 

ًٜٸ   وَٜسَّك َٔ پ خر ٜځى خر ٬ځل  ؤځڃ  وټدال و٬ُٴط ؤنال مل ؤنؿ ڄ   زٙالء ؤزًخ. ٴإطب٭طُ 

بٌخ ٸًڂ ڄن ٔٵُ زًؤ زدؾبٕفً ٴُټ٫ ٴل  َټ٭عن  ؼڃ ـځٓ ڀځ دْ. ٴځمد ٴ٭ٿ ٌڀٻ ـدءي خؾبعىځٵ ال 

ٴٹسٿ ڄ  ڃ َٔ پ خر ٜځى خر ٬ځل  -وټدن خ ز١٭ص وضبدنن َـل -ٴ٥ٵٹ خ ن٭عٍَوال بڀل  ويبځٵ ال ڀ  

ٽٿ ُٔخجُهڃ ب  خر ظ٭د   لعى ـحط  ٴځمد ٔځَّمط ٬ځل  ظسٕڃ ؤځڃ ٬لنلع ڃ ونٕعٱٵُ ؿبڃ  ون
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ظسٕڃ خؾبٱ١ر  ؼڃ ٸدپ يل0 "ظ٭دپ"  ٴفحط ؤڄٙال لعى ـځٕطُ زن نًن   ٴٹدپ يل0 "ڄد وځَّٵٻ  ؤمل 

ظٻ ٸً خ٘ةنط ٨ ُٺ"؟ ٸدپ0 ٴٹځط0 ند َٔ پ خر  بنال ڀ  ـځٕط ٬ ً ٰاٺ ڄن ؤهٿ خڀًنلد ڀُؤنط 

ٹً ؤ٥٬لطُ ـًََإ وڀٽ   وخر ڀٹً ٬ځمطُ ڀحن لًَّؼعٻ خڀل ڂ لًنػ ؤال ؤوُؾ ڄن َٔى٥َ  ز٭ٍَ  ڀ

ټٍَذ ظ٠ُى ز  ٬ين  ڀل ٘ٽن خر نُْٕى٥ٻ ٬ځال  وڀحن لًؼعٻ زًٝٶ ظَفًُ ٬َځالّ ٴل   بنال ألَـ  

ؤٸُذ ٬ٹسى ٌڀٻ ٬ٵ ًخ ڄن خر  ٬ّ وـٿ  وخر ڄد ټدال يل ٬ٍَ  وخر ڄد ټ ط ٸ٣ ؤٴُٮ وإ ؤنُٕ ڄين 

0 "ؤڄد هٍخ ٴٹً ًٜٶ  ٴٹڃ لعى نٹ١ال خر ٴلٻ". پ0 ٴٹدپ َٔ پ خر لن سبځٵط ٬ ٻ ٸد

ٴٹمط وزديَنال َـدپ ڄن زين ٔځمص وخظس٭ نال  ٴٹدڀ خ يل0 وخر ڄد ٬ځم دٺ ټ ط ؤٌنسط ٌنسد ٸسٿ هٍخ  

دبد خ٬عٍَ ز  خؾبعىځٵ ال  ٴٹً ټدال ټدٴلٻ ]ڄن  وڀٹً ٬َفَّض ؤإ ظٽ ال خ٬عٍَض ب  َٔ پ خر 

ڀٻ. ٸدپ0 ٴ خر ڄد ِخڀ خ نانّس نال لعى ؤَيض ؤال ؤَـ٫ ٴإُټٍِّذ نٵٕال  0پ خر ٌنسٻ خٔعٱٵدَ َٔ 

َـلال  ٸدإ ڄد ٸځطَ  وٸلٿ ؿبمد  ٸدپ0 ؼڃ ٸځط ؿبڃ0 هٿ ڀٹال هٍخ ڄ٭ال ؤلً؟ ٸدڀ خ0 ن٭ڃ  ڀٹل  ڄ٭ٻ

يل  ڄؽٿ ڄد ٸلٿ ڀٻ. ٸځط0 ٴمن مهد؟ ٸدڀ خ0 ڄَُُخَش زن خڀُزل٫ خڀ٭دڄُحم  وهلپ زن ؤڄلص خڀ خٸٵال. ٴٍټُوخ

ٸدپ0 ووبى َٔ پ -َـځن ٜدؼبن ٸً ٘ ًخ زًَخ يل ٴل مد ؤٔ ش. ٸدپ0 ٴم١لط لن ٌټُومهد يل 

ڄن زن ڄن سبځٳ ٬    ٴدـع َس َد خڀ دْ وظٱلُّوخ ڀ د  لعى -ؤن د خڀؽلؼص -خؾبٕځمن ٬ن ټلڄ د   خر 

ٕن ڀلځص. ٴإڄد ظ ٽَُضْ يل يف نٵٕال خألَُٞ  ٴمد هال زدألَٞ خڀيت ټ ط ؤ٬ُٲ  ٴځسؽ د ٬ځى ٌڀٻ عب

ٜدلسدحم ٴدٔعٽدند وٸ٭ًخ يف زل صبمد نسٽلدال  وؤڄد ؤند ٴٽ ط ؤَ٘ر خڀٹ ڂ وؤـځًَهڃ  ٴٽ ط ؤ٘ ً 

وه  يف ـبځٕ  ز٭ً  خڀٝلش ڄ٫ خؾبٕځمن  وؤ٤ ٲ زدألٔ خٶ ٴل نٽځمين ؤلً  وآظال َٔ پ خر 

ځال ٸُنسد ڄ    وؤٔدَٸ  خڀٝلش ٴإٔځڃ  وؤٸ پ يف نٵٕال0 لَُّٺ ٘ٵعل  زُي خڀٕلڂ ٬ځالّ ؤڂ إ؟ ؼڃ ؤٜ

ٌڀٻ ڄن هفُ  ال٬ّځخڀ ٩ُ  ٴةٌخ ؤٸسځط ٬ځى ٜلظال ن٩ُ بيل  ٴةٌخ خڀعٵط مب ي ؤ٬َُٞ  لعى بٌخ ٤دپ 
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ٴٕځمط ٬ځل   -وه  خزن ٬مال  وؤلر خڀ دْ بيل -خؾبٕځمن ڄََٙلط لعى ظٕ َض لدج٣ ؤزال ٸعديش 

ظ٭ځڃ ؤنال ؤلر خر ؤَ ڀ ؟ ٸدپ0  ٴ خر ڄد َي ٬ځال خڀٕلڂ  ٴٹځط ڀ 0 ند ؤزد ٸعديش  ؤنًُٙٺ خر0 هٿ

ٴٹدپ0 خر ؤَ ڀ  ؤ٬ځڃ. ٸدپ0 ٴٵد٠ط  ٴٕٽط. ٸدپ0 ٴ٭ًضُ ٴ ًٙظ  ٴٕٽط  ٴ٭ًض ٴ ًٙظ 

٬ل دحم وظ ڀلط لعى ظٕ َّض خػبًخَ. ٴسل د ؤند ؤڄٙال زٕ ٶ خؾبًن ص بٌخ نَس٥َاِلٌّ ڄن ؤنسد٢ خڀٙدڂ  كبن  

ڀٻ؟ ٸدپ0 ٴ٥ٵِٷَ خڀ دْ نٙاوال ڀ  بيلّ  لعى ٸًَڂ ز٥٭دڂ نسل٭  زدؾبًن ص نٹ پ0 ڄن نًپ ٬ځى ټ٭ر زن ڄد

ـدء ٴًٴ٫ بيل ټعدزد ڄن ڄځٻ ٰٕدال  وټ ط ټدظسد  ٴةٌخ ٴل 0 ؤڄد ز٭ً  ٴٹً زځٱ د ؤال ٜدلسٻ ٸً 

ـٵدٺ ومل ىب٭ځٻ خر زًخَ هَ خال وإ ڄ١َْلَ٭ص  ٴدؼبٷ ز د نُ خٔٻَ. ٸدپ0 ٴٹځط لن ٸُؤصبد0 وهٍخ ؤن١هد 

ٴََٕفُظ   لعى بٌخ ڄ١ط ؤَز٭ ال ڀلځص ڄن خؽبمٕن  بٌخ زُٔ پ  ڄن خڀسلء. ٸدپ0 ٴعلممط ز  خڀع  َ

نإڄُٺ ؤال ظ٭عّپ خڄُؤظٻ. ٸدپ0 ٴٹځط0 ؤ٤ځٹ د ؤڂ ڄدٌخ  نإظلين  ٴٹدپ0 بال َٔ پ خر  َٔ پ خر 

ؤٴ٭ٿ؟ ٸدپ0 زٿ خ٬عّؿبد وإ ظٹُذبد. ٸدپ0 وؤَٔٿ ب  ٜدليبّ دبؽٿ ٌڀٻ ٸدپ0 ٴٹځط إڄُؤظال0 خؼبٹال 

لعى نٹ١ال خر يف هٍخ خألڄُ. ٸدپ0 ٴفدءض خڄُؤش هلپ زن ؤڄلص َٔ پ خر زإهځٻ  ٴٽ نال ٬ ًهڃ 

  ٴٹدڀط ڀ 0 ند َٔ پ خر  بال هلإ ٘له ٠دج٫ ڀلٓ ڀ  وديڂ  ٴ ٿ ظٽُي ؤال ؤوًڄ ؟ ٸدپ0 "إ

وڀٽن إ نٹُزَ َّٻ" ٸدڀط0 وبن  وخر ڄد ز  لُټص ب  ٘الء  وخر ڄد نّخپ نسٽال ڄن ڀًال ؤال ټدال ڄن 

يف خڄُؤظٻ  ٴٹً  ب  ن ڄ  هٍخ. ٸدپ0 ٴٹدپ يل ز٭ٟ ؤهځال0 ڀ  خٔعإٌنط َٔ پ خر  ؤڄُٺ ڄد ټدال

  وڄد ؤيَحم ڄد ؤٌال إڄُؤش هلپ زن ؤڄلص ؤال سبًڄ . ٸدپ0 ٴٹځط0 وخر إ ؤٔعإٌال ٴل د َٔ پ خر 

٬ُٙ ڀلدپ  ٴٽمٿ ڀ د  بٌخ خٔعإٌنع  وؤند َـٿ ٘دذ؟ ٸدپ0 ٴځسؽ د ز٭ً ٌڀٻ نٹ پ َٔ پ خر 

ڀلځص ڄن لن وبى ٬ن ټلڄ د ٸدپ0 ؼڃ ٜځلط ٜلش خڀٵفُ ٜسدق عبٕن ڀلځص ٬ځى ٨ ُ زلط عبٕ ال 

ڄن زل ظ د  ٴسل د ؤند ـدڀٓ ٬ځى خؼبدپ خڀيت ٌټُ خر ظ٭د  ڄ د0 ٸً ٠دٸط ٬ځال نٵٕال  و٠دٸط ٬ځال 



 مهارات االقناع يف الكتاب والسنة                                                                             مجال اهلمولي

 

89 

خألَٞ دبد َلسط غب٭ط ٜدَود ؤوٴى ٬ځى ـسٿ َٔځ٫ْ نٹ پ زإ٬ځى ٜ ظ 0 ند ټ٭ر زن ڄدڀٻ  ؤزُٙ. 

زع زص خر ٬ځل د لن ٜځى  ٴىَُض ٔدـًخ  و٬ُٴط ؤال  ٸً ـدء ٴُؾ  ٴأٌال َٔ پ خر ٸدپ0 

خڀٵفُ  ٴٍهر خڀ دْ نسُٙون د  وٌهر ٸِسَٿ ٜدليبّ ڄسُٙوال  وَټٟ بيل َـُٿ ٴًُٔد  ؤ٭ى ٔد٪ 

ڄن ؤٔځڃ وؤوٴى ٬ځى خػبسٿ  ٴٽدال خڀٝ ض ؤُٔ٪ ڄن خڀٵُْ. ٴځمد ـدءنال خڀٍحم غب٭ط ٜ ظ  

ال  ٴٽٕ صبمد بندي زسٙدَظ   وخر ڄد ؤڄځٻ ٰامهد ن ڄحٍ  وخٔع٭ُض ؼ زن نسُٙنال  ٴ ٬ّط  ؼ ز

  نځٹدنال خڀ دْ ٴ ـد ٴ ـد ن  ح نال زدڀع زص  نٹ ڀ ال0 ڀِلَ ْ ٻ ظ زص ٴځسٕع مد  وخن٥ځٹط ؤئڂ َٔ پ خر 

ـدڀٓ يف خؾبٕفً ل ڀ  خڀ دْ  ٴٹدڂ بيلّ   خر ٬ځلٻ. لعى يوځط خؾبٕفً  ٴةٌخ َٔ پ خر 

٬سلً خر نُ ُوپ  لعى ٜدٴمين وهَ َّإنال  وخر ڄد ٸدڂ بيل َـٿ ڄن خؾب دـُنن ٰاي ٸدپ0 ٤ځمص زن 

ٸدپ وه  نُّّٶ وـ   ڄن  ٴٽدال ټ٭ر إ ن ٕدهد ڀ٥ځمص. ٸدپ ټ٭ر0 ٴځمد ٔځمط ٬ځى َٔ پ خر 

خڀُٕو0َ "ؤزُٙ خبا ن ڂ ڄَُّ ٬ځلٻ ڄ ٍ وڀًظٻ ؤڄّٻ". ٸدپ0 ٸځط0 ؤڄن ٬ ًٺ ند َٔ پ خر ؤڂ ڄن 

بٌخ َُُّٔ خٔع دَ وـ   لعى ټإن   ً خر؟ ٸدپ0 "إ زٿ ڄن ٬ ً خر". ٸدپ0 وټدال َٔ پ خر ٬

ٸ٥٭ص ٸمُ  لعى ن٭ُٲ ٌڀٻ ڄ  . ٴځمد ـځٕط زن نًن  ٸځط0 ند َٔ پ خر  بال ڄن ظ زيت ؤال ؤنبځ٫ 

0 ڄن ڄديل ًٜٸص ب  خر وب  َٔ ڀ . ٸدپ0 "ؤڄٕٻ ٬ځلٻ ز٭ٟ ڄدڀٻ  ٴ   وا ڀٻ". ٸدپ0 ٴٹځط

ٴةنال ؤڄٕٻ ٔ مال خڀٍحم خبلّّ. وٸځط0 ند َٔ پ خر  بهبد لبدنال خر زدڀًٝٶ  وبال ڄن ظ زيت ؤإ 

ؤلًغ بإ ًٜٸد ڄد زٹلط. ٸدپ0 ٴ خر ڄد ؤ٬ځڃ ؤلًخ ڄن خؾبٕځمن ؤزلي خر ڄن خڀًٝٶ يف خؼبًنػ 

ڄ ٍ ٸځط ٌڀٻ  ؤلٕن كبد ؤزلنال خر ظ٭د   وخر ڄد ظ٭مًض ټٍَزَصه ڄ ٍ ٌټُض ٌڀٻ ڀُٔ پ خر 

ڀَٹًَْ ب  ن ڄال هٍخ  وبنال ألَـ  ؤال يبٵ٩ين خر ٴلمد زٹال. ٸدپ0 وؤنّپ خر ظ٭د 0 ُب  ڀُٔ پ خر 

ټَديَ نَِّنٯُ ٸُځُ ذُ  ظَدذَ خڀځَّ ُ ٬َځَى خڀ َّسِالِّ وَخڀْمُ َدـُِِننَ وَخڀْإَنَْٝدَِ خڀٍَِّننَ خظَّسَ٭ُ يُ ٴِال َٔد٬َصِ خڀْ٭َُُْٕشِ ڄِنْ زَ٭ًِْ ڄَد
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و٬ََځَى خڀؽَّځَدؼَصِ خڀٍَِّننَ وُځِّٵُ خ لَعَّى بٌَِخ ٠َدٸَطْ  (117ٴَُِنٷٍ ڄِ ْ ُڃْ ؼُڃَّ ظَدذَ ٬َځَلْ ِڃْ بِنَّ ُ زِ ِڃْ ََءُوٲٌ ََلِلڃٌ )

بِڀَلْ ِ ؼُڃَّ ظَدذَ ٬َځَلْ ِڃْ  ٬َځَلْ ِڃُ خڀْإََُْٞ زِمَد ََلُسَطْ و٠ََدٸَطْ ٬َځَلْ ِڃْ ؤَنْٵُُٕ ُڃْ و٨ََ ُّ خ ؤَالْ ڀَد ڄَځْفَإَ ڄِنَ خڀځَّ ِ بِڀَّد

ٸدپ  1خڀَّٝديِٸِنََب( نَد ؤَنُّ َد خڀٍَِّننَ آَڄَ ُ خ خظَّٹُ خ خڀځَّ َ وَټُ نُ خ ڄ٫ََ 118). ڀِلَعُ زُ خ باِلَّ خڀځَّ َ هُ َ خڀعَّ َّخذُ خڀَُّلِلڃُ

ًٜٸال َٔ پَ ټ٭ر0 ٴ خر ڄد ؤن٭ڃ خر ٬ځال ڄن ن٭مص ٸ٣ ز٭ً ؤال هًخنال ڀإلٔلڂ ؤ٩٬ڃَ يف نٵٕال ڄن 

 8."ن ڄحٍ ؤإ ؤټ ال ټٍََزْعُ  ٴإهځٻ ټمد هځٻ خڀٍنن ټٍََز ي  خر 
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 قبوؿ الحق/ 7

 ٬ن َـدپ ڄن زين ٔځمص ؤوبڃ ٌټُوخ0خزن ټؽا يف ٔاظ  ٌټُ 

خر  ؤڄ ّإه ؤنّڀٽ ند َٔ پ خر ؤَؤنط هٍخ خؾب ّپ  زًَ(0ّٰوش  )يفؤال خؼبسدذ زن خؾب ٍَ زن خػبم ق ٸدپ  

 نعإوُ ٬   ؤڂ ه  خڀُؤحم وخؼبُذ وخؾبٽلًش؟  ؤال نعٹًڄ  وإ د ڀلٓ ڀ

 0  "زٿ ه  خڀُؤحم وخؼبُذ وخؾبٽلًش" . -   -ٸدپ 

 َ ٱن ٴ  ّڀ   ؼڃَٔ پ خر ٴةال هٍخ ڀلٓ دب ّپ ٴدوبٟ زدڀ دْ لعى نإظال ؤينى ڄدء ڄن خڀٹ ڂ   ٴٹدپ0 ند

 نُٙز ال. ڂ ٴ ُٙذ وإ ڄد وَخءي ڄن خڀٹځر ؼڃ نسين ٬ځل  ل ٠د ٴ مځاي ڄدء ؼڃ نٹدظٿ خڀٹ

 ڀٹً ؤُ٘ض زدڀُؤحم" .  "-  -ٴٹدپ َٔ پ خر 

  1وڄن ڄ٭  ڄن خڀ دْ ٴٕدَ لعى بٌخ ؤظى ؤينى ڄدء. -  -َٔ پ خر  ٴ  ٟ

نُٔٿ ٔځلمدال  خڀٽُنڃ ڄځٽص ٔسإ   خؾبٙ  َش وخؾبٍټ َش يف خڀٹُآال  ڄ٫ –٬ځل  خڀٕلڂ –يف ٸٝص ٔځلمدال 

–  – ًڀ ٹُؤ ڄد ٌټُي خر يف ټعدز  خڀٽُنڃ ٬ن هٍي خڀٹٝص 0 زُٔدڀص ب  ڄځٽص ٔسإ و خؿبًه 

( ٸَدڀَطْ نَد ؤَنُّ َد خڀْمَځَإُ بِنِّال ؤُڀْٹاِلَ بِڀاَلَّ 88خٌْهَرْ زِٽِعَدزاِل هٍََخ ٴَإَڀْٹِ ِ بِڀَلْ ِڃْ ؼُڃَّ ظَ َپَّ ٬َ ْ ُڃْ ٴَدن٩ُُْْ ڄَدٌَخ نَُْـِ٭ُ الَ )"

( ؤَڀَّد ظَ٭ْځُ خ ٬َځَالَّ وَؤْظُ نِال ڄُْٕځِمِنَ 81وَبِنَّ ُ زِْٕڃِ خڀځَّ ِ خڀَُّلْمَنِ خڀَُّلِلڃِ ) ( بِنَّ ُ ڄِنْ ُٔځَلْمَدال89َټِعَدذٌ ټَُِنڃٌ )

( ٸَدڀُ خ نَمْنُ ؤُوڀُ  ٸُ َّشٍ 88( ٸَدڀَطْ نَد ؤَنُّ َد خڀْمَځَإُ ؤَٴْعُ نِال ٴِال ؤَڄُِْحم ڄَد ټُ ْطُ ٸَد٤ِ٭َصه ؤَڄًُْخ لَعَّى ظَْٙ ًَُوالِ )81)

( ٸَدڀَطْ بِالَّ خڀْمُځُ ٺَ بٌَِخ يَوَځُ خ ٸَُْنَصه ؤَٴًَُْٕوهَد 88ٍْ ًَِ٘نًٍ وَخڀْإَڄُُْ بِڀَلْٻِ ٴَدن٩ُُِْحم ڄَدٌَخ ظَإْڄُُِننَ )وَؤُوڀُ  زَإْ

  8."(84وَـَ٭َځُ خ ؤ٬ََِّّشَ ؤَهْځِ َد ؤٌَِڀَّصه وَټٍََڀِٻَ نَٵْ٭َځُ الَ )

                                                 
1
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 خآلندض0وكبد ٌټُي خزن ټؽا يف ظٵٕاي ؿبٍي 

نَٵْ٭َځُ الَ( ٸلٿ0 ه  ڄن ٸ پ زځٹلٓ ظإټلًخ ڀځم٭ ى خڀٍحم ؤَخيظ . وٸدپ خزن ٬سد0ْ ه  ڄن ٸ پ )وَټٍََڀِٻَ 

  ؤن١د0وؤڄع  زٍڀٻ وقبّّخ ز .  وٸدپ   خر ٬ّ وـٿ ڄ٭ُٴد ِبمً 

٬ّ  ُبوَټٍََڀِٻَ نَٵْ٭َځُ الََب ٸدپ خزن خألنسدَحم0 ُبوَـَ٭َځُ خ ؤ٬ََِّّشَ ؤَهْځِ َد ؤٌَِڀَّصهَب هٍخ وٸٳ ظدڂ؛ ٴٹدپ خر

 هدؤ. َب.وـٿ زبٹلٹد ڀٹ ؿبد0 ُبوَټٍََڀِٻَ نَٵْ٭َځُ الَ

 خإلن١دق0
وإ يف زځً فبًي    زٿ  ه  ڄ عُٙ زن قبعځٳ ؛خؼبٷ ڀلٓ فبٝ َخه يف ـ ٓ وخلً وإ يف ڀ ال ڄ٭ن 

ٴل خلً ن٬ًال ؤال ڄ٭  خؼبٷ خؾب٥ځٷ يف ټٿ خألڄ َ   ٴ د ه   ؛خڀسُٙ    وخڀع ٴلٷ بڀل  زلً خڀ خلً خڀٹ دَ

 ٹعدپ وخؾبانً زدڀ لال ىبع ً يف خوعلدَ ڄٽدال خػبلٗ خإلٔلڄال شب لًخه ڀ -  -ڀٽُنڃ خڀُٔ پ  خ

ونٹةق ڄٽدنده آوُ وڄَّّخه ٜملمده     - -خڀٽٵدَ يف ّٰوش زًَ   ٴلإظال  خؼبسدذ زن خؾب ٍَ  

وخڀ علفص خؾب ٥ٹلص ٬ ً ڄن نُنً خؼبٷ ون٥ځس  ون ًٙي هال ؤال نٹسځ  وهٍخ ڄد لًغ ٴٹً ؤڄُ خڀُٔ پ 

زعمُٺ خػبلٗ خإلٔلڄال وخإنعٹدپ ب  خؾبٽدال خآلوُ يوال ؤينى ظُيي وزل ڄٙدټٿ وإ  -  -ُنڃ خڀٽ

 خ٬ةخٞ ٴدؼبٷ ؤلٷ ؤال نعس٫ .

 خر(ټلڂ  )وه ٴلإظال خڀٹُآال خڀٽُنڃ  لٷ ټلڄده ٜملمده وه   ٔسإ ظٹ پڄځٽص  خألوُى0ويف خڀٝ َش 

 دهخڀٽځمص لٹظځٻ ٴځمد ټدنط  دڀط ظځٻ خؾبٹ ڀصؤوبد ټدٴُش لن ٸنانً خؼبٷ خڀٍحم ٌټُظ  ظځٻ خؾبځٽص ڄ٫ 

ظ٭ځلڃ خألڄص خإلٔلڄلص ٸس پ خؼبٷ ڄ مد ټدال ٸدجځص  –وخر ؤ٬ځڃ  –وڀ٭ٿ ڄن خؼبٽڃ يف ٌڀٻ  خڀٹُآال ؤنًهد 

 س  ٴدڀ٭ّّش زدڀٽلڂ إ زدأل٘ىدٚ.وڄ مد ټدنط ڄ ّڀع  وڄ مد ټدال ين   وڄٍه
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ص وخؼبٷ وخإٔعٵديش ڄ     ونسن ؤال خؾباڄن خڀسمػ ٬ن خؼبٽم  -  -لسلس د  هٍخ ن٭ځم دوخز٭ً ڄن 

ه  ؤلٷ خڀ دْ زعځٻ خؼبٽمص وذبٍي خؼبٹلٹص ٴل ن سٱال ؤال نٕسٷ خؾباڄن ؤلً ب  ظځٻ خؼبٽمص وهٍي 

 .  01 " خؼبٽمص ٠دڀص خؾباڄن ؤنى وـًهد ٴ   ؤلٷ خڀ دْ ذبد " _  -خؼبٹلٹص  ٴلٹ پ 

 ڀًن د وؤالُْٰ ڄٵ  ڂ " ٸس پ خؼبٷ "  ولن نعمًغ ٬ن ڄ ٠ ٪ خإلٸ د٪ ٴ من زل ٘ٻ مبعدؾ ب 

وٝمٻ ٴٹً نٽ ال خؼبٷ ڄ٫  يخجمد ٴځلٓ زدڀ١ُوَش بال نٽ ال ڄ٭ٻ خؼبٷ  ټځ د نٽ ال ڄ  فده يف للدظ د 

خڀًٴد٪ ٬   ألنٻ  عس ىؤال ڀًنٻ خإٔع٭ًخي وڀٹس ڀ  وَدبد ظ ظٹسځ  ؤڂؤظُٴٟ خؼبٷ وإ   ڄ ٸٵٻ؟ ٴمد

 ؟زدلػ ٬ن خؼبٷ

وَبٌِْ ٸَدڀُ خ خڀځَّ ُڃَّ بِالْ "  ٸُن0ٗظٽن ټمد ٸدپ ظ٭د  ٬ن  ذبد وإٵٕٻ ظځٻ لٹلٹص ڄ مص ىبر ؤال ظٝدَق ن

نٹ پ خزن ټؽا  8".ټَدالَ هٍََخ هُ َ خڀْمَٷَّ ڄِنْ ٬ِ ًِْٺَ ٴَإَڄ٥ُِْْ ٬َځَلْ َد لِفَدََشً ڄِنَ خڀَّٕمَدءِ ؤَوِ خجْعِ َد زِ٭ٍََخذٍ ؤَڀِلڃٍ

وً٘ش ظٽٍنس ڃ  وهٍخ كبد ٬ِلسُ خ ز   وټدال خألو   "هٍخ ڄن ټؽُش ـ ځ ڃ و٬ُعُ ِّهڃ و٬ ديهڃ ظٵٕاي0يف 

 هد. 8ؿبڃ ؤال نٹ ڀ خ0 "خڀځ ڃ  بال ټدال هٍخ ه  خؼبٷ ڄن ٬ ًٺ  ٴدهًند ڀ   ووٴٹ د إ ظسد٬ " ؤ

ڀٹً ؤًَ٘ند خڀٹُآال خڀٽُنڃ ن٩ُنده و٬مځلده )ڄن ولپ ظ٥سلٷ خڀُٔٿ وخألنسلدء ( ب  ٸ١لص خڀسمػ ٬ن  

ټدال ڄًَٝي وظس ل  لعى ڀ  ټدال ٌڀٻ ڄن ٬ ً خؽبٝڃ خؾبٹدزٿ ڀٻ  خؼبٷ وزباي زٿ و٤ځر خؼبٷ ڄ مد 

ٴَځَمَّد ـَدءَهُڃُ خڀْمَٷُّ ڄِنْ ٴدؾب ڃ ؤال نٽ ال ڀًن  ڄد نؽسط ؤن  لٷ وڀلٓ ـبُي خڄدنال ټمد ٸدپ ظ٭د  0 " 

َٔى ڄِنْ ٸَسْٿُ ٸَدڀُ خ ِٔمَُْخالِ ظ٩ََدهََُخ ٬ِ ًِْنَد ٸَدڀُ خ ڀَ ْڀَد ؤُوظِالَ ڄِؽْٿَ ڄَد ؤُوظِالَ ڄُ َٔى ؤَوَڀَڃْ نَٽْٵُُُوخ زِمَد ؤُوظِالَ ڄُ 

( ٸُٿْ ٴَإْظُ خ زِٽِعَدذٍ ڄِنْ ٬ِ ًِْ خڀځَّ ِ هُ َ ؤَهًَْى ڄِ ْ ُمَد ؤَظَّسِ٭ْ ُ بِالْ ټُ ْعُڃْ َٜديِٸِنَ 48وَٸَدڀُ خ بِنَّد زِٽُٿٍّ ټَدٴُُِوالَ )
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 نع٭س  ز٢ُٙ " بال ټ عڃ " خظس٭  " وؾبدٌخ إ -  -ن٭ڃ هٽٍخ نٹ پ خڀُٔ پ خڀٽُنڃ 1خڀٹٝٛ  (49)".

پ ب  خؼبٷ ه  خؿبًٲ خؾب ٙ ي   ٸدپ زن ٔ٭ًحم يف  ٜديٸن "   ٴدڀعٱلا ب  خؼبٷ ڄ٥ځ ذ زٿ بال خڀ ٜ

ظٵٕا خآلنص خڀٕدزٹص  0 " ؤظس٭  بال ټ عڃ ٜديٸن " وإ ٔسلٿ ؿبڃ   وإ ڀٱاهڃ   ؤال نإظ خ دبؽځ مد   ٴةن  

ڀٽعدزن   ٬ځمد   وهًى   وزلدند   وَظبص ڀځىځٷ . ڄد ٤ُٶ خڀ٭دمل   ڄ ٍ وځٹ  خر   ڄؽٿ هٍنن خ

وٸً ـحعٽڃ ذبٍخ  وخڀًُ٘ خؼبٷ وخؿبًى  ڄٹٝ يحم  ٸدپ0وهٍخ ڄن ټمدپ خإلنٝدٲ ڄن خڀًخ٬ال ؤال 

 وبظسد٬ مد  ؿبمد ٴلفر ٬ځل د طبل٭د خإل٬ٌدال  ڄ ٔى.خؾب خٴٷ ڀٽعدذ  ٌڀٻ خؾبٙعمٿ ٬ځى  خڀٽعدذ 

 وبإ  خظس٭ع . ڄ  مد ه  ؤهًى  خر ذ ڄن ٬ ً ٴةال ـحعم نال زٽعد ولٹد.ڄن للػ ټ وبمد هًى 

 ؤ هد8ٴل ؤظُٺ هًى ولٹد ٸً ٬ځمع  ڀٱا هًى ولٷ.

ظسن ڀ  خؾب  ؿ خڀٍحم ىبر ؤال  ؤٴٽدَ وب٤ُولدض ٴإنطڄد ظ٥ُل  ڄن  بظسد٪وهال َٔدڀص ب  خؾبٹدزٿ يف 

 وؤنط ڀًنٻ ڄدځى لٷ وزدڀعديل بٌخ مل نٽن ڀًن  ڄد نؽسط ؤن  ٬ظٕاخ ٬ځل  ڄ٭ده وه  بظسد٪ خؼبٷ زًڀلځ  

ٴ ٍخ ڄ ٥ٷ ٬ٹځلده ٜملك إ ىبديپ ٴل   ڄ٭ٻ نؽسط ٌڀٻ ٴمن خڀ خـر ٬ځلٽمد بظسد٪ خؼبٷ وه  خڀٍحم 

 خؾبٽدزُ.بإ 

آٴدٶ ڀځ٭ٹٿ وڀإلنٕدال يف خڀعٵٽا وڄُخـ٭ص ڄد يبمځ  ڄن ؤٴٽدَ  وظعس٭  ٴعكټمد ؤال يف ٸس پ خؼبٷ 

 زل ظ٭ٝر وزل ظ٭ ط. وخ٬عٹديخض   وخڀٕ٭ال يف خإٔعٵديش ڄن ټٿ ڄد ه  ڄ ـ ي

بال خڀُخز٣ زن ٸس پ خؼبٷ وخإلٸ د٪ ؤٜسك وخ٠مده   ٴدؿبًٲ ڄن خإلٸ د٪ ه  ٸس پ خألٴٽدَ  و خڀ٠ُى 

يڀع  زٱٟ خڀ ٩ُ ٬ن ڄًَٝ خؼبٷ وٸدجځ    ټمد ؤال ٘٭ َ إذبد وهٍخ إ نعڃ بإ ڄن ولپ ڄ٭ُٴص خؼبٷ ز

                                                 
 ;6القصص  3
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وؤال خڀ٥ُٲ خآلوُ ٌبٽن ؤال نٱا  ؛ٜملمص  خؾبٹدزٿ  زةڄٽدنلص ٸس پ ٴٽُظ  وڄ دٸٙع  ٴل د ز٥ُنٹص ٬ځملص

َؤن  ڀځمٷ بٌخ وـً خڀًڀلٿ خؾبٹ ٫ ټٿ هٍخ نٕدهڃ يف ـ٭ٿ خؾبٹدزٿ نٹسٿ خألٴٽدَ خؾب٥ُولص ونٽ ال ڀًن  

خإٔع٭ًخي ڀځعٱلا ټمد ؤال ڄٹدزځ  ڀًن  خٔع٭ًخي ڀځعٱلا ودب٭ ى آوُ ڄد ٌبٽن ٬ځى خآلوُ ن ٥سٷ ٬ځالّ  

  ٴمن ـدءي ؤزد خڀ ڀلً  -  –دء ٬م ڄده و٬ځى َؤٔ ڃ فبمً خألنسل ڄدَٔ ؤن١ده  وهٍخ خؾب  ؿ 

 ڀل٭ُٞ ٬ځل  ڄد خظٵٷ ٬ځل  ٸ ڄ  ٔٽط  وؤ٥٬ى خڀٵُٜص ألزال خڀ ڀلً ؤال نعٽځڃ  ٴځمد خنع ى

 0 ؤٴُٰط ند ؤزد خڀ ڀلً ؟     -  -ٸدپ ڀ   

 ن٭ڃ 0  ٸدپ0

 0 خغب٫ ڄين  -   -ٸدپ 

 خٴ٭ٿ   ٸدپ0

ٴدؾب ٥ٷ وخڀ٭ٹٿ وؤٜ پ خؼب خَ ظٹ پ ټمد ؤنٻ ظٽځمط وؤ٥٬دٺ خڀُٔ پ خڀ ڀلً ؤال نٹ پ إ   إ نٕع٥ل٫ ؤز

-   -   خڀٵُٜص لعى خنع لط ٴٵال خؾبٹدزٿ إزً ؤال ظٽ ال ڄ ٝٵده وظ٭٥ل  خڀٵُٜص نٵٕ د ڀځمًنػ

 وظٕم٫ ؤنط .

ټٍڀٻ ه د يف ٸس پ خؼبٷ لن ن٭ځڃ خؾبٹدزٿ َٰسعٻ يف خؼبٷ وؤال ڀًنٻ خإٔع٭ًخي ڀد " خڀُـ ٪ ڀځمٷ " 

 ٌبدَْ "  د ٔلًوٿ ڄ٭ٻ ز ٵٓ خڀعٝ َ ونٵٓ خإٔع٭ًخي كبد ن٭ين ؤال ڀًنٻ خڀٵُٜص ڀعف٭ځ  ٴةن  لل

 ڀًنٻ.خڀُـ ٪ ڀځمٷ " ټمد هال 

 ٌڀٻ  وزٝ َش ـځلص وڄنوڀٹً ڄدَْ هٍخ خڀٕځ ٺ خڀُٔٿ وخألنسلدء وخڀٕځٳ خڀٝدحل ٬ځى ڄًخَ خڀعدَنه 

 ڄ ٸٳ ؤز  زٽُ خڀًٝنٷ وڀ ٹُؤ خآلندض يف ٌڀٻ 
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 د نَإْظَٿِ ؤُوڀُ  خڀْٵ١َْٿِ ڄِ ْٽُڃْ وَخڀَّٕ٭َصِ ؤَالْ نُاْظُ خ ؤُوڀِال خڀْٹُُْزَى وَخڀْمََٕدټِنَ وَخڀْمُ َدـُِِننَ ٴِال َٔسِلٿِوَڀَ"   ظ٭د 0ٸدپ 

  1.(88خڀځَّ ِ وَڀْلَ٭ْٵُ خ وَڀْلَْٝٵَمُ خ ؤَڀَد ظُمِسُّ الَ ؤَالْ نَٱْٵَُِ خڀځَّ ُ ڀَٽُڃْ وَخڀځَّ ُ َٰٵُ ٌَ ََلِلڃٌ )

 خڀعٵٕا0ؤلً ؤجمص  ن ٹٿ ټلڂٳ وإلن١دق خؾب ٸ

َوحم يف خڀٝملك ؤال خر ظسدَٺ وظ٭د  ؾبد ؤنّپ0 "بال خڀٍنن ـدئوخ زدإلٴٻ ٬ٝسص ڄ ٽڃ" "  خڀٹ٤ُيب0ٸدپ 

خڀ٭ُٙ آندض  ٸدپ ؤز  زٽُ وټدال ن ٵٷ ٬ځى ڄ٥ٕك ڀٹُخزع  وٴٹُي0 وخر إ ؤنٵٷ ٬ځل  ٘لحد ؤزًخ ز٭ً 

إظٿ ؤوڀ خ خڀٵ١ٿ ڄ ٽڃ وخڀٕ٭ص" ب  ٸ ڀ  "ؤإ زبس ال ؤال نٱٵُ خڀٍحم ٸدپ ڀ٭دجٙص؛ ٴإنّپ خر ظ٭د 0 "وإ ن

زن خؾبسدَٺ0 هٍي ؤَـى آنص يف ټعدذ خر ظ٭د ؛ ٴٹدپ ؤز  زٽ0ُ وخر بنال  ٬سً خرخر ڀٽڃ". ٸدپ 

 ؤهد 8".أللر ؤال نٱٵُ خر يل؛ ٴُـ٫ ب  ڄ٥ٕك خڀ ٵٹص خڀيت ټدال ن ٵٷ ٬ځل  وٸدپ0 إ ؤن٬ّ د ڄ   ؤزًخ.

خڀٽؽا ڄن ؤٸ خپ وظ٥سلٹدض ڀځ سلء يف " خڀُـ ٪ ڀځمٷ " ز٭ً  " ڀځٍهيبٔا خ٬لڂ خڀ سلء "  ويف ټعدذ

 وخؾب خٸٳ0ڄ   ز٭ٟ خڀٽلڂ  خڀًڀلٿ ؤ ٹع٥ٳظسن 

ؤنعڃ ؤ٬ځڃ زدألوسدَ و  :خڀٙدٴ٭ال يل ٸدپ نٹ پ0غب٭ط ؤزال  ٸدپ0 ؤظبً زن ل سٿ ٬ن ٬سً خر زن

 8".ؤو ٘دڄلد  ,زُٝند  ټ ٴلد ټدال ؤو , هر بڀل ؤٌ ټدال وّّ ٜملك ٴإ٬ځمين لعى ٴةال ڄ د خڀٝمدق 

ٴةټع  لعى وٳ  ٌڀٻ ٴځڃ نُ  ٴٕحٿ ٬ن سبځلٿ خألٜدز٫ ڄدڀٻ  ټ ط ٬ ً ٸدپ0 وهر خزن ٬ن

خؼبدَغ ٬ن ؤزال ٬ٙدنص ٬ن ٬ٹسص زن  زن و٬مُولًؼ د خڀځلػ  ٔ ص0بال ٬ ًند يف ٌڀٻ  ٴٹځط0 خجملځٓ 

                                                 
1

 44النور  
 :42ص  34القرطبي جػ  4
 55ص  32سير أعبلـ النببلء جػ  5
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زعىځلٿ  ٴلإڄُ ٬   ٴُؤنع  ز٭ً ٌڀٻ نٕإپ  "َـځلٻإض ٴىځٿ ؤٜدز٫ ٠بٌخ ظ  :"ٸدپ٬دڄُ ؤال خڀ يب 

 1".خألٜدز٫

 ٸځط0 وڄد ٌخٺ؟ ٸدپ0 و٠مٽص خڀ دْ  ُٜمت لًنؽد يف ڀ 0ڀٹلط ِٴُ ٴٹځط  ٸدپ0 ٬سً خڀ خلً ٬ن

 ٸځط0 وڄد ه ؟ ٸدپ0ب  ؤ٩٬ڃ خؼبًوي ٴٹځعڃ زدڀٙس دض  خيَئوخ خؼبًوي زدڀٙس دض ؼڃ ـحعڃ ظٹ ڀ ال0

ٴةنال ؤ٘ ًٺ خڀٕد٬ص  : زدڀٍڄال ٸدپ ٴٹځعڃ نٹعٿ ز  ن٭ين"  ڃ زٽدٴُإ نُٹعٿ ڄٕځ     "0ٸدپ َٔ پ خر 

 8   ".خڀٕا.ؤنال ٸً َـ٭ط ٬  

وإ  !ڄ يظ وخ٬عٹًض  هسع  ڄين بإ ؤلً ٴٹسځ د وخؼبفص ٬ځىڄد ؤوَيض خؼبٷ  ٸدپ٬0ن خڀٙدٴ٭ال 

 .8 "خڀٕا .وَٴ١ع ٔٹ٣ ڄن ٬لين  خڀٝملمص بإ ويٴ٫ خؼبفص ؤلً ٬ځى خؼبٷ ټدزُنال

ؤال نُغ خر خألَٞ  ټٍڀٻ ب -وخر خ٬ځڃ  – ظعٽَُ ؤع٩ٿٜ َ " خڀُـ ٪ ب  خؼبٷ " وإ ظّخپ   

 وڄن ٬ځل د 

 

 

  5َخـ٫ ڄځمٷ خإوعسدَخض َٸڃ  خؾبا0ُ٘
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2
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ز٭ً  –ويف ټٿ خألل خپ وڄ مد ټدنط يَـص خؾباُ٘ ٴٕعمعدؾ ب  ـبم ٬ص ؤدجٿ وخٸةخلدض ظ٭ل ٻ 

 وخڀعإټلً ٬ځل  ڀلٝسك ڄ دَش ڄن ولپ   خڀُـ ٪ ب  خؼبٷ " يف نٵٕٻ ٬ځى ُْٰ " –خر 

  وڄ  د0 ڄٹةلدض ڀع٥ نُ وخټعٕدذ ڄ دَش " خڀُـ ٪ ب  خؼبٷ "" 

 ٰا ٌڀٻ." خڀُـ ٪ ب  خؼبٷ " ڄن خڀٽعدذ وخڀٕ ص وخڀ٭ٹٿ وخڀ٭ُٲ و خٔعم١دَ ٴ١دجٿ 

  ؿبڃ.يَخٔص ظإؼا هٍي خڀٝٵص ٬ځى خآلوُنن ڄن خؾبٹُزن وخڀٍنن ظُٰر يف بنٝدپ خؼبٷ 

 خؾب ـ ينن وخؾبٹدَنصوڄلل٩ص ٔځ ټلدض  آَخء ڄعسدن صـبدڀٓ ول خَخض ظ٥ُق ٴل د  خڀسمػ ٬ن 

 ڀًنٻ.زن ٸس ؿبڃ 

  ؤنط ڄأل خػبًوپ ڄن ولپ ڄ٭ُٴعٻ  )لدوپٸدَال زن خڀُـ ٪ ڀځمٷ ؤو خڀعمديحم يف خڀسد٤ٿ

  وربدَزٻ(0

 

 ڄلل٩دض خڀعمديحم يف خڀسد٤ٿ ٸس پ خؼبٷ ض

1    

8    

8    

4    

5    
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 ٬ځى ٔا خڀٝدؼبن وخؾبٝځمن وخڀ دـمن يف قبعځٳ ڄ دلال خؼبلدش وټلٳ هڃ يف "  إ٤ل٪خ

 خڀُـ ٪ ب  خؼبٷ " 

  وخڀ٭لدٌ  –ٌڀٻ خڀٽّّ  زدڀُؤحم وٸمصظٍټُ ٬ خٸر ٬ًڂ خڀُـ ٪ ب  خؼبٷ وڄن ٌڀٻ خإ٬عًخي

 .-زدر 

  وخآلوُش(. )خڀًنلدظٝ َ خڀ٭ خٸر خڀ ولمص ڀلٔعمُخَ وخڀعمديحم يف خڀسد٤ٿ يف خڀًخَنن 

  ٟخؼبٷ.٫٠ ڀ ٵٕٻ ٬ٹ زص ڄ٭ل ص بٌخ خٔعمُض يف َٴ 

  ْخڀس٭ًنن.ـُّذ ؤال ظ٭ةٲ خب٥حٻ ؤڄدڂ ؤندْ ڄٹُزن يف خڀسًخنص ؼڃ ټَُ ٌڀٻ ؼڃ خنعٹٿ ب  خألند 

 خڀُـ ٪ ڀځمٷ " وزديَهد خن  ٜٵص طبلځص  نٵٕٻ ٬نخڀٕځسلص خڀيت زبًؼٻ ذبد  ٸدوڂ خڀُٔدجٿ "

 خڀ٭ٽٓ.سً وإ ڄد ن١٭ٳ ڄ ٸٵ  زٿ ٬ځى و٘الء كبًوق وڀلٓ ٴل  ڄد نٙن خڀ٭

  ؼڃ لًي  زإن  ٴ١لځص خڀُـ ٪ ب  خؼبٷ " ڄ٫ خ٬ةخٴ د  ٠٭ٳ "ندٸٗ ڄ٫ نٵٕٻ ٔسر

 لًي.خألٔسدذ ولدوپ ڄ٭دػبص ټٿ ٔسر ٬ځى 

نعدجؿ وځٷ آوُ  ؤلًو٬ ً خؼبًنػ ٬ن ڄ دَش خڀُـ ٪ ب  خؼبٷ إزً ڄن زلدال ؤال خڀُـ ٪ ب  خؼبٷ ه   

 ".خڀع خ٫٠ ڄ دَش "هال ؤو ڄ دَش ؤوُى طبلځص و

  وؤؼ دء خؾب٭دَٺ خڀ٥دل ص زن خؾبٕځمن وخڀٵُْ ټدال  - –٬ ً خڀٵدَوٶ  خڀعدَنه ؤن  يفٴممد نٍټُ يف 

 خؿبًٲ خألٔدٔال ڀځمٕځمن ه  بنٝدپ خڀُٔدڀص خڀُزدنلص ڀعځٻ خألڄڃ وبٸ د٬ ڃ ڄد زبمٿ ؿبڃ ڄن وا .

خڀس٭ٟ وهٍخ ه  خؾبلّخال خؼبٷ ٴٽځمد ِخي خؾبٕځڃ  خؾبع خ٫٠ ر نُظٵ٫ ٬ ً خر و٬ ً خڀ دْ إ ټمد نعىلٿ

  وزدڀعديل ؤٜسك ٸس ڀ  01".. وڄد ظ خ٫٠ ؤلً ر بإ َٴ٭  خر" -   -ظ خ٠٭ده ټځمد ؤَظٵ٫ ټمد ٸدپ 

                                                 
 ::47مسلم  3
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نإُٔ ٸځ ذ خؾبٹدزځن ڀ  ٸسٿ ؤال نعٽځڃ ونٙ٭ُهڃ زدڀُخلص  ٫ٌڀٻ  ٴدؾبع خ٠ؤټؽُ  وڄن ـُّذ ٬ُٲ 

ومل نًَ يف  بڀل  ن٭ځڃ ٬ن ٌڀٻ خڀٵدَٔال خڀٹديڂ مل  –   –خؽب٥دذ ٴ٭مُ زن  ڄ٭  خڀ ٵٕلص يف خؼبًنػ 

وخڀٍحم ؤٜسك  وڀٽن ظ خ٫٠ ٬مُ خػبًنً زدڀًنن  خإلٔلڂ ؤلٹ ٭  خڀٵدَٔال ب وځًي ؤن  ٔل٬ً  

 .خڀ٥ُخِ خألوپ وبال مل نعٽځڃ وڄٹ ٭ده ڄنيخ٬لص  نٵدَٸ  ـ٭ځ ٔځ ٺ ڀ  إ 

 

 

 خؾب دَش0يف وعدڂ هٍي 

 ظٍټ0ُ 

ه     زٿخهوخلً ده٤ُنٹٸځ ذ خآلوُنن وظٱلا ؤٴٽدَهڃ وـ٭ځ ڃ نٹ ٭ ال دبد نٹ پ ڀلٓ ڀ   ال خڀ ٜ پ ب ب

ٴ٭ځل   ٘الء ٤ُٶ ڄع٭ًيش وقبعځٵص وڄ عُٙش ڀًى خڀسُٙ ٬م ڄد وًب٥إ ڄن ن٩ن ؤن  ن٭ځڃ ټٿ ٘الء ٬ن 

 ڄًَٝي.ؤال نٽ ال زدلؽده ڀځمٷ ٸدزلً ڀ  ڄعى ڄد لٝٿ ٬ځل  ڄ مد ټدال 
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 / الثقة في النفس 8

         1َبپَ خـْ٭َځْ ِال ٬َځَىَ وََّآجِنِ خألَِْٞ بِنّال لَٵِل٧ٌ ٬َځِلڃٌٸَدُب

ٴع٭فدر زد  خڄدُؤش خڀ٭ّندّ وظدُخويي ٬دن        خؾبځدٻ(  ڀًى  )وِنُزلط ٬ّنّ ڄُٝ  يف - –ن ٙإ ن ٔٳ 

 ٴلإزى.نٵٕ  

ونع٭ُٲ يف خڀٕفن ٬ځى ٘ىٝن  ونٵٕدُ ؿبمدد    ٨ځمده وظٽ ال ٠ُنسص ٌڀٻ خڀُٴٟ ؤال ن ي٪ يف خڀٕفن 

 .- –د ويبًغ ؿبمد ټمد ٌټُ ؿبمد ن ٔٳ ؤللڄ م

 . - –ٴلٹعٿ ؤلًمهد ونسٹى خآلوُ ن٭مٿ ڀًى خؾبځٻ ټمد ٌټُ ٌڀٻ ؿبمد ن ٔٳ 

 ندزٕدض ونُى خؾبځٻ يف خؼبځڃ ؤال ٔس٫ زٹُخض غبدال نإټځ ن ٔس٫ ٠٭دٲ ؤس٫ ٔ سلض و١ُ وؤوُى 

  - –ن ٔددٳ ٫ ونعددٍټُ خڀٕددفن خڀٕدددزٷ خڀددٍحم ټدددال ڄدد   ىبددً ؿبددٍي خڀُئنددد ٴددل   خهون٥ځددر ظٵٕددا

ڄ٭ ددي ( 0 ٔدعإظال ٬ځدى ڄٝدُ ٔد  خض ٔدس٫ ٴل دد ودا          )دبدد  - –ڀ  ن ٔدٳ   بڀل   ٴلٹ پٴلٍهر 

ټؽا ؼڃ ٔعإظال ٬ځل د ٔس٫ ٔ  خض ًِ٘خي ظإټٿ ڄد مت ظ ٴاي يف خڀٕ  خض خؾبد٠لص " هٽٍخ ٴٕدُ ن ٔدٳ   

–  –  . خڀٕفن َئند ڄځٻ ڄُٝ يف خؾب دڂ 

خؽبُوؾ ڄن خڀٕفن ٴإزى لعدى ظؽسدط زُخءظد      –   –و٬ ًڄد غب٫ خؾبځٻ ٌڀٻ ٬ُٞ ٬ځى ن ٔٳ 

 ز .كبد خُصبڃ 

ؤڄدڂ خػبمل٫ وٌڀٻ زدد٬ةخٲ خڄدُؤش خڀ٭ّندّ نٵٕد د   ٴل٥ځدر خؾبځدٻ ڄدن         –   –وظؽسط زُخءش ن ٔٳ 

ٸَدپَ خـْ٭َځْ ِال ٬َځَىَ وََّآجِنِ خألَِْٞ بِنّال  0" ؤال نٽ ال ڄن وَِخج  وخؾبٹُزن بڀل    لل  د –  –ن ٔٳ 

                                                 
1
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وخؼبدغبص زدڀ ٕسص ڀځٙ٭ر خؾبٝدُحم يف ٌڀدٻ خڀ ٸدط     ص  ؤحم وِنُ خڀعم نن يف خڀٕ  خض خڀٹديڄ"لڃٌلَٵِل٧ٌ ٬َځِ

. 

٬ځدى ودّخجن خألَٞ ٴٽددال     –  –   وؤٜدسك ن ٔدٳ   -  –وخٴٷ خؾبځٻ ٬ځى ٤ځر ن ٔدٳ  

 يف سب٥ال ٔ  خض خألِڄص زٕلڂ. -ز٭ً خر  -ٌڀٻ ٔسسده  

 

 

 

 خإلن١دق

زٿ ٸً نٽ ال ڄن خؽب٥إ ؤللدنده ؤال ظدةٺ   يخجمده وڀلص ڄٍڄ ڄده ڀلٓ ٜملمده ؤال ٤ځر خڀٹلديش وزبمٿ خؾبٕا

ٌڀدٻ زٕدر ٴ١د ڀلع  و٠د٭ٳ ظٹدًنُي ڀألڄد َ ؤو ڀٹځدص وّّظد  ؤو          ٷخڀٕدلص ٴدَٰص ڀلعٹًڂ ڄدن إ نٕدعم  

   ؤُوُ.ألٔسدذ 

وڀد ةٺ خڀٽدلڂ ڀځٹد٤ُيب      - –وبال خڀ يب خڀٽدُنڃ   خإلڄدَش ڄ٫ب٘ٽدإه يف ٤ځر  خڀ دْ وَدبد ن َي ز٭ٟ

  ٴٹدپ0خآلنص  ظٵٕاي ؿبٍيهٍخ ټمد ٌټُ ٌڀٻ يف ىبلر ٬ن 

خآلنص ؤن١د ٬ځى ـ خِ ؤال ًب٥در خإلنٕددال ٬مدل نٽد ال ڀد  ؤهدل؛ ٴدةال ٸلدٿ0 ٴٹدً َوى           ويڀط-خڀؽدڀؽص0 

0 "ندد ٬سدًخڀُظبن إ ظٕدإپ خإلڄددَش ٴةندٻ بال       ڄٕځڃ ٬ن ٬سًخڀُظبن زن غبُش ٸدپ ٸدپ يل َٔ پ خر 

ع د ٬ن ٰا ڄٕإڀص ؤ٬ ط ٬ځل د" . و٬ن ؤزال زدُيش ٸددپ ٸددپ    ؤ٥٬لع د ٬ن ڄٕإڀص وټځط بڀل د وبال ؤ٥٬ل

وڄ٭ال َـلال ڄن خأل٘٭ُنن  ؤلًمهد ٬ن ٌبلين وخآلوُ ٬دن نٕددَحم      ؤز  ڄ ٔى0 ؤٸسځط ب  خڀ يب 
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٬سدً  ندد   ؤو-ٴٽلمهد ٔإپ خڀ٭مٿ  وخڀ يب ٜځى خر ٬ځل  ؤځڃ نٕعدٺ  ٴٹدپ0 "ڄد ظٹد پ ندد ؤزدد ڄ ٔدى     

ٍ   ".زن ٸلٓ خر حم ز٭ؽدٻ زددؼبٷ ڄدد ؤ٤ځ٭ددنال ٬ځدى ڄدد يف ؤنٵٕد مد  وڄدد ٘د٭ُض ؤوبمدد           ٸدپ ٸځدط0 وخڀد

نٕع٭مٿ ٬ځى  إ- ؤو-ن٥ځسدال خڀ٭مٿ  ٸدپ0 وټإنال ؤن٩ُ ب  ٔ خټ  زبط ٘ٵع  وٸً ٸځٝط  ٴٹدپ0 "ڀن 

 ٬مځ د ڄن ؤَخيي" وٌټُ خؼبًنػ؛ وُـ  ڄٕځڃ ؤن١د وٰاي؛ ٴدػب خذ0

ځدڃ ؤند  إ ؤلدً نٹد ڂ ڄٹدڄد  يف خڀ٭دًپ وخإلٜدلق        ؤوإ0 ؤال ن ٔٳ ٬ځل  خڀٕلڂ بهبد ٤ځدر خڀ إندص ألند  ٬    

وظ ٜلٿ خڀٵٹُخء ب  لٹ ٸ ڃ ٴُؤى ؤال ٌڀٻ ٴُٞ ڄع٭ن ٬ځل  ٴةند  مل نٽدن ه ددٺ ٰداي  وهٽدٍخ خؼبٽدڃ       

خڀل ڂ  ڀ  ٬ځڃ بنٕدال ڄن نٵٕ  ؤند  نٹد ڂ زددؼبٷ يف خڀٹ١ددء ؤو خؼبٕدسص ومل نٽدن ه ددٺ ڄدن نٝدځك وإ نٹد ڂ           

 إهدد ونٕدإپ ٌڀدٻ  وًبدّّ زٝدٵدظ  خڀديت نٕدعمٹ د زد  ڄدن خڀ٭ځدڃ           ڄٹدڄ  ڀدع٭ن ٌڀدٻ ٬ځلد   ووـدر ؤال نع    

وخڀٽٵدنص وٰا ٌڀٻ  ټمد ٸدپ ن ٔٳ ٬ځل  خڀٕلڂ  ٴإڄد ڀد  ټددال ه ددٺ ڄدن نٹد ڂ ذبدد ونٝدځك ؿبدد و٬ځدڃ          

زٍڀٻ ٴدألو  ؤإ ن٥ځدر؛ ڀٹد پ ٬ځلد  خڀٕدلڂ  ڀ٭سدًخڀُظبن0 "إ ظٕدإپ  خإلڄددَش" وؤن١دد ٴدةال يف ٔداخؿبد           

ڃ زٽؽُش آٴدصبد وٜ٭ زص خڀعىځٛ ڄ  د يڀلٿ ٬ځدى  ؤند  ن٥ځسد د ڀ ٵٕد  وألُٰخ٠د        وخؼبُٚ ٬ځل د ڄ٫ خڀ٭ځ

وڄن ټدال هٽٍخ ن ٘ٻ ؤال ظٱځر ٬ځل  نٵٕ  ٴل ځٻ؛ وهٍخ ڄ٭ ى ٸ ڀ  ٬ځل  خڀٕدلڂ0 "وټدٿ بڀل دد" وڄدن     

ؤزدهد ڀ٭ځم  زأٴدصبد  وؽب ٴ  ڄن خڀعٹٝا يف لٹ ٸ د ٴُ ڄ  د  ؼڃ بال خزعځال ذبدد ٴاـدى ڀد  خڀدعىځٛ ڄ د د       

   ڄ٭ ى ٸ ڀ 0 "ؤ٬ن ٬ځل د" . وه

"خڀٽدُنڃ خزدن خڀٽدُنڃ خزدن خڀٽدُنڃ خزدن         0خڀؽدنال0 ؤن  مل نٹٿ0 بنال لٕلر ټُنڃ  وبال ټدال ټمد ٸدپ خڀ يب 

بِنِّدال لَٵِدل٧ٌ   وإ ٸدپ0 بنال طبلٿ ڄځلك  بهبدد ٸددپ0 ُب   1خڀٽُنڃ ن ٔٳ زن ن٭ٹ ذ زن بٔمدٶ زن بزُخهلڃ"

 ٕر وخػبمدپ. ٴٕإؿبد زدؼبٵ٧ وخڀ٭ځڃ  إ زدڀ  1َب٬َځِلڃٌ

                                                 
1
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 خڀؽدڀػ0 بهبد ٸدپ ٌڀٻ ٬ ً ڄن إ ن٭ُٴ  ٴإَخي ظ٭ُنٳ نٵٕ   وٜدَ ٌڀٻ ڄٕعؽ ى

  .َبٴَل ظَُّټُّ خ ؤَنْٵَُٕٽُڃْڄن ٸ ڀ  ظ٭د 0 ُب

 ؤ هد8خڀُخز0٫ ؤن  َؤى ٌڀٻ ٴ٠ُد ڄع٭ل د ٬ځل ؛ ألن  مل نٽن ه دڀٻ ٰاي  وه  خأل٨ ُ  وخر ؤ٬ځڃ. 

  خآلنص0ٍي ونٹ پ خڀٙله خڀٙ٭ُخوحم يف ظٵٕاي ؿب

 وٸً نٹ پ ٸدجٿ0 ؤڀلٓ يف ٸ پ ن ٔٳ ٘س ص ٤ځر خڀ إنص؟ وخڀٹد٬ًش ظٹ پ0 بال ٤دڀر خڀ إنص إ ن ڀَّى.

ٴل ٔٳ ٬ځل  خڀٕلڂ مل ن٥ځر وإنص  وبهبد ٤ځر خإلٜلق ڀلعىٍ ڄن بٜلل  ٔسللً ڀ٬ً ظ  وزبٹلٹده 

ؤن  ټدال وخؼٹده زدإلٌبدال وڄاڄ ده  ن  ټدال آڄُخه ٴلٕعفدذ  ومل نٽن ڄإڄ َخه ڀإلىبدذ للػبڀُٔدڀع   للػ 

 ز ؼ ٶ.

وٸً ظإظال ٨ُوٲ إ زبعمٿ خڀعفُزص ڄ٫ خڀ دْ  ٴمن نؽٷ ز ٵٕ  ؤن  ٸديَ ٬ځى خڀٹلدڂ زدؾب مص ٴځ  ؤال 

 ن٭ُٞ نٵٕ .

وڄؽدپ ٌڀٻ0 ڀ ٵةٞ ؤال ٸ ڄده ٸً َټس خ ٔٵل ص؛ ؼڃ هدـطْ خڀُندق وهسَّطْ خڀ٭دٜٵص؛ وظ٭ٹًَّض خألڄ َ؛ 

ڄَنْ ًبّّي ؤن  ٸديَ ٬ځى ؤال يبٿ ڀ  هٍخ خألڄُ  ونُمٕن بيخَش ٸلديش خؾبُټر  وخَظسٻ خڀٹس٥دال  وـدءي 

 ؤسٷ ڀځٹس٥دال ؤال ٬ځڃ ٬   ٌڀٻ.

ه د ىبر ٬ځى خڀٹس٥دال ؤال نٕمك ؿبٍخ خؽبسا زٹلديش خڀٕٵل ص؛ وز٭ً ؤال ن ع ال خؾب ٸٳ؛ ٬ځى خڀٹس٥دال ؤال 

 نُ ـِّ  خڀٙٽُ ؿبٍخ خؽبسا؛ ون٭ ي ڀٹلديش خڀٕٵل ص.

خإلنٕدال ؤال ن٥ځر خڀ إنص بٌخ ظ٭لَّن ٬ځل  ٌڀٻ  زإال نُى ؤڄُخه نع٭ُٞ ڀ  ٰا ٌحم وّّش  بٌال0 ٴمن لٷِّ

                                                                                                                                                         
 77وسف ي 3
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 نُٵًٕ هٍخ خألڄُ  وه  ن٭ځڃ وَـْ  خڀٝلق ٴل . وه د نٽ ال خڀعًوٿ ٴُٞ ٬ن ڄن ؤـٿ بنٹدٌ خجملعم٫.

 ٘فد٬عن0 ويف ڄؽٿ هٍي خؼبدڀص لبً ڄَنْ ٤ځر خڀ إنص وه  ٌبځٻ 

 ڀ إنص ڀ ٵٕ ؛ ڀؽٹع  يف بلبدق خؾب مص.خألو 0 ؤن  ٤ځر خ خڀٙفد٬ص .1

وخڀٙفد٬ص خڀؽدنلص0 بن  لفر ڄن ڀلٓ ڀ  وّّش ؤال نع   ڄ ٝسده إ ن٭ځڃ بيخَظ   وذبٍخ نٝا  .8

 ؤ هد1 خڀسد٤ٿ ڄعُٝٴده.

وهٍي خآلنص ؤٜٿ يف ٤ځر خڀ إنص ټدڀٹ١دء ومب ي   ؾبن وؼٷ ڄن نٵٕ   ونٹ پ خڀٹدغبال يف ظٵٕاي 0 "

 ؾبٝځمع  خڀع ڀلص ٬ن خڀٽدٴُ وخڀ٩دمل . وؤٜٿ يف ـ خِ ڄًق خإلنٕدال نٵٕ  زدڀٹلدڂ حبٹ ٸ    وـ خِ 

 ؤ هد8ويف ؤال خؾبع يل ؤڄُخه ؛ ٤ُ٘  ؤال نٽ ال ٬دؾبده ز    وساخه". 

ؾبدد ټددال ٔلمٝدٿ يف ڄٝدُ ڄدن       –ز٭دً خر   –ز ٵٕ  هدال خؾب ٹدٍ     -   –ڀٹً ټدنط ؼٹص ن ٔٳ 

زبعدددؾ ٴل ددد ب  " خؼبٵددل٧ خڀ٭ځددلڃ " يف وٸددط  ڄددن ڄٙدددټٿ   بوبددد ڄ مددص و٥دداش ـددًخه     ـدد ٪ وڄددد نعس٭دد

 ٬ٝلر مل ظٽن زبعمٿ ؤال نةيي ٜدلر خؽبّّش يف ٬ُٞ ڄد ڀًن  ڀإلنٹدٌ.

 خؾبٹٝ ي٬0ځل د حبلػ زبٹٷ خؾب٥ځ ذ وظ ٜٿ ب   وخؼبّڂ وخڀٕل٥ُش زدڀ ٵٓ خإللٽدڂٜٿ خڀؽٹص ؤو

 خڀځٱص0خڀٝمدق يف  نٹ پ ٜدلر

 وؼٷ

 . وخؾبلؽدٶ0ُ خڀ٭ ًُ  ٜدَض خڀ خو ندءً إنٽٕدَ ڄد ٸسځ د. وخػبم٫ وؼِٹْطُ زٵلال ؤَؼِٷُ  ؼٹصه بٌخ خجعم ع

                                                 
 :;;8ص  33تفسير الشعراوي جػ  3
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وخؾبَ ْؼِٷ0ُ خؾبلؽدٶ. وخؾبُ خؼَٹَص0ُ خؾب٭دهًشُ. وڄ   ٸ ڀ  ظ٭د 0 " وڄِلؽدٸَ ُ خڀٍحم وخؼَٹَٽُڃْ  خألٜٿ خؾبَ خؼلٷُ ٬ځى 

 ؤ هد 01 ؤوٍ زدڀ َؼلٹَصِ يف ؤڄُي  ؤحم زدڀؽِٹَصِ. پ.. ونٹدز  "

ٴ٥ُلدط ٬ځدل ڃ خڀٕداخپ     خڀٹدُآال  ٟ خألو ش خؾبُٙٴن ٬ځى ز٭دٟ لځٹددض زبٵدل٧    ز٭ ـبځٓ ڄ٫ټ ط يف 

 خڀعديل0

 خؼبځٹدض؟٘سدذ  ڄ ٠ ٪ يبعدـ ڄد ؤټؽُ 

 خڀ ٵٓ.خڀؽٹص يف  ه 0ؤټؽُ ڄد مبعدـ  ويبعدـ  ٘سدز د  خإلـدزص0ٴٽدنط 

 خألٰځدر0  يوَخض ٴإـددذ ٤لذ خؾبًخَْ خڀديت ؤڀٹلدط ٴل دد    ز٭ٟ خڀٕاخپ نٵٕ  ٬ځى  و٬ ًڄد ٤ُلط

 خڀ ٵٓ.ؽٹص يف خڀ

وٝ ٜدده   وخڀٙدسدذ   ـبعم٭ دد ٬م ڄدده  ٬ځى ؤمهلص هٍخ خؾب ٠د ٪ وو٥ َظد  يف    خهوڀ٭ٿ هٍخ ن٭٥ل د ڄاُ٘

٘ٽ ى خڀٽؽا ڄن ٠٭ٳ خڀؽٹص يف خڀ ٵٓ وخؼبدـدص خؾبدٔدص ڀع ملدص خڀؽٹدص يف خڀد ٵٓ ڀدًى خجملعمد٫         زٕسر

 و٬ځى قبعځٳ خؾبٕع ندض. خػب ٕن( )ڄن٬م ڄده 

وڀٽ د ٔ ٙا ب  ټلٵلص َِخ٬ص خڀؽٹص يف خڀ ٵٓ ڄن  خڀ ٵٓ خڀؽٹص يف  ڀٕ د زًٝي ؤٔسدذ ٨دهُش ٠٭ٳ

 خإلٸ د٪.ؤـٿ 

ز٣ زن خڀؽٹص وزن خإلٸ د٪ إ ؤ٨   يبعددؾ ب  ټدلڂ ټدؽا ٴ د  وخ٠دك و٠د ق خڀٙدمٓ يف ټسدً خڀ د دَ          خوخڀُ

 خآلَخء؛ ٿوخؼبد خَ؛ وظٹسد  ِخيض ؼٹدص خؾبدُء ز ٵٕد  ِخيض ٸًَظد  ٬ځدى خإلٸ دد٪        ٔمدذ ٴٽځمدڀلٓ يووبد 

 خڀٵُنٷ.ؤو خڀٵُنٷ خؾبٹدزٿ ڄ مد ټدال ٌڀٻ خڀ٥ُٲ ؤو  ؛خؽب ٲ ڄن خڀ٥ُق خآلوُ و٬ًڂ
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وخڀ٭ٽٓ ٜدملك ٴٽځمدد خهعدّض ؼٹدص خؾبدُ ء ز ٵٕد  ؤٜدسك ٠د٭لٵده يف ٤ُلد  ڄدةييخه يف ټلڄد     إ             

نٕددع٥ل٫ خڀع٭ددسا زٝدد َش ظځٹدجلددص ٬ددن ؤٴٽدددَي و ب٤ُولدظدد    وخألو٥ددُ ؤندد  نٝددسك ٴُنٕددص ٔدد ځص ڀعځٹددال     

ؾبٹدزځص ودٜص بٌخ ٤ُلط زٝ َش ٸ نص وڄعٹ   رب٭ٿ خؾبٹدزٿ نعٹسځ د ونٕعٕځڃ ؿبدد وظ١د٭ٳ ڄدد    خألٴٽدَ خ

ڀًن  ڄن ؤٴٽدَ   وَدبد رب٭ځ  ڄعس لده ڀألٴٽدَ خؾبٹدزځص  ونعٹمٝ د وٸً نٝسك ڄن خؾبًخٴ٭ن ٬  د ڄٕدعٹسلً  

لددص   وكبدَٔددع د     وهددٍخ ڄللدد٧ ټددؽاخه يف ز٭ددٟ ٘ددسدز د وٴعلدظ ددد وظٹسځدد ڃ ڀځمځ ؼدددض خڀٱُزلددص خألولٸ      

وخڀًٴد٪ ٬  د زٿ وَٴٟ ڄد ڀًى خجملعم٫ ڄن ؤٴٽدَ ؤځ ټلدض  وفبدَزع د ) ټمد يف خڀٹٝص خڀديت ٌټُندهدد   

 يف خؾبٹًڄص ( .

 خڀ٭ٹځلدص  خڀٹدًَخض   نٵٕد   ظٵ ٶ ڄد نعٝ َ خإلنٕدال ٬ن  ضبال ڄد ٌبځٽ  خڀ خلً ڄ د ڄن ٸًَخض وبڄٽدنلد 

 ټؽا.وٰاهد  خڀ ٵٕلص خڀٹًَخض  خڀسًنلص خڀٹًَخض 

ويف خؾبٹدزدٿ   ؤنٵٕ د ټڃ ڄن خؾب خٸٳ خڀيت شبُ ٬ځل د نٽعٙٳ ٴل د ؤال ڀًن د ڄن خؾب خهر ڄد إ نعٝ َي ٬ن 

وڄدد ؤطبدٿ خڀ ٔد٥لص يف     خڀس٭لً.ټڃ ؤيى خڀٱُوَ زدڀس٭ٟ ب  نعدجؿ قبّنص يٴ٫ ضب  د ه  وٰاي ٬ځى خؾبًى 

ن ؤدإٌټُهد زعٝدُٲ ڄدين    ِڄد  ٌٍڀٻ    وإ ؤِخپ ؤٌټدُ ٸٝدص غب٭عد د ڄدن خڀٙدله ٬ځدال خڀ٥ ٥ددوحم ڄ د        

للػ نٹ پ 0 ؤن  ټدال ڀًن ڃ و٥لسده ڄعملّخه ڄاؼُخه وڄعمٽ ده ڀٽ   ټدال نٹُؤ خؽب٥سص ڄن خڀ َٸدص كبدد نٹځدٿ ڄدن     

ظإؼا خؽب٥سص   لدوپ ٴل  خڀٙله ڀٽ   َٴٟ زًٙش ڀ٭ًڂ ٸ د٬ع  زٹًَظ  ٬ځى خؼبًنػ زًوال وَٸص   ٴمد 

ألنددڂ ٸسدٿ ٜد٭ يي خؾب دّّ   ولدن خَظٹدى خؽب٥لدر        ټدال ڄن خڀٙله بإ ؤال و٥ٳ ڄ   خؽب٥سص يف ن ڂ ڄدن خ 

خؾب ّّ وز٭ً خڀٕلڂ ٬ځى خؾبدإڄ ڄن زدًؤ خڀسمدػ ٬دن خألوَخٶ ٴځدڃ ىبدً ٘دلحده كبدد خ٠د٥ُي ڀځى٥سدص زدًوال            

وَٸص ٴٽدنط و٥سص ڄاؼُش ـًخه ؾبد ٌبځٽ  ڄن ڄ خهر وٸًَخض وز٭دً خؽب٥سدص ٌهدر خڀٙدله خڀ٥ ٥ددوحم      
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خٸ  وٸدپ ڀ  0 ڀٹً ؤؼسط ڀٻ ؤنٻ ٸديٌَ ٬ځى خؽب٥سص زًوال َظب  خر ؤځّڃ ٬ځى خؽب٥لر وؤ٥٬دي ؤوَ -

 وَٸص   وز٭ًهد ؤٜسك هٍخ خؽب٥لر  كبن نٙدَ ڀ  زدڀس دال .

ڀ٭ٿ ڄؽٿ هٍي خڀٹٝص وٰاهد ټؽا يف للدظ د نٙا ب  ڄد ٌبځٽ  ټٿ ڄ د ڄن ٸًَخض إ ن٭ځڃ ذبد ؤو نعٝ َ 

ڄد هبځٽ  ڄدن ٸدًَخض وڄ خهدر وهسددض     ؤن  إ ٌبځٽ د ٴٽڃ مبعدؾ يف خڀسمػ يخوٿ ؤنٵٕ د ڀ ع٭ُٲ ٬ځى 

 خؾب هسددص ڀددًىَزدنلددص زبعدددؾ ڄ ددد ڀځٙددٽُ وڄددن ٘ددٽُهد ظ ٨لٵ ددد وهددٍخ ؤوپ و٥دد خض وؤَټدددال ٜدد د٬ص    

  خإلنٕدال.

 ڄ  د ڄع٭ًيش خوةضڀځع٭ُٲ ٬ځى ڄًى ؼٹص خإلنٕدال ز ٵٕ  ٴؽمص خوعسدَخض ټؽاش وڄ٭دنا 

 

 6ڄځمٷ خإوعسدَخض َٸڃ  خؾباُ٘(0 َخـ٫)خإوعسدَ هٍخ  

 

زبدًغ  وٸدً   زددڀ ٵٓ  ب  خټعٕددذ خڀؽٹدص    –ز٭دً خر   –إزً ڄن خإل٘دَش ب  خڀ ٔدجٿ خؾب٭ل دص   ٭ًُ وز

 ٬ًنددًش  وٸددًڄ خ يوَخضټعسددده ٬ًنددًش  خؾب ٠دد ٪ وؤڀٵدد خڄددن خڀ٭ځمدددء ٬ددن هددٍخ  خڀٽدؽا 

 0 دبد نځالوٌبٽن بطبدإه ٌټُهد 
ًبعځٵد ال ټدؽاخه    خؾبعملدّوال إ وٴدؾبسد٬ً ال   خڀ ددْ  زٹلدص   ڄؽدٿ  وٸدًَخض ڀًنٻ ڄ خهر زإال  خڀلٹن خڀعدڂ/  1

" وظعمدص   وخر ؤوُـٽڃ ڄدن ز٥د ال ؤڄ ددظٽڃ إ ظ٭ځمد ال ٘دلحده     "  ظٹ پ0خڀٹُآنلص  خڀسُٙ ٴدؼبٹلٹص٬ن زٹلص 

ؤال نسدً٪ ونُظٹدال    خإلنٕدال ڄٽمنرب٭ٿ  خػبمل٫؛ وخڀيتڀًى  شخڀٹُآال خڀٽُنڃ ب  خڀ ٔدجٿ خؾب ـ ي خآلنص ؤ٘دَ
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ًش " ووعم دد زدڀد٬ً ش ب  ٘دٽُ خر ٬ځدى ظځدٻ خڀ ٭مدص "       ڀٽدڃ خڀٕدم٫ وخألزٝددَ وخألٴحد     " وـ٭ٿز ٵٕ  

 ".ڀ٭ځٽڃ ظٙٽُوال 

 ٬ځل .ٴٽٿ ڄن نٹ پ زإال ڀلٓ ڀًن  ڄ خهر وٸًَخض ٴ   ًبدڀٳ نٵٕ  وىبمً ن٭مص خر 

 نٵٕد   خإلٌبدال زإنٻ " ؤنط " ٌبٽن ؤال ظٽ ال " ه  " ؤحم خڀٙىٛ خؾبعملدّ خڀ خؼدٷ ڄدن     ؤحم ه  / ؤنط 8 

ؾبدٌخ ه  وخؼٷ ڄن نٵٕ  وؤنط  ظعٱا؟ؾبدٌخ ه  ظ٥ َ وؤنط مل  وزل  ؟ خڀٵُٶ زل ٻ ؤوُى ڄدوز٥ُنٹص 

ً ڄدن خؾباټدً ؤال خآلودُ" هد       نٵٕٻ هٍي خألٔحځص ىبر ؤال ظ٥ُل د ٬ځى  ټٍڀٻ؟ڀٕط  نعملدّ   " ٸد

 ڀًن .وڀٽن يف خؾبٹدزٿ " ؤنط " ظعملّ دبد ڀلٓ  ڀًنٻ دبد ڀلٓ 

 الء وڀٽ ٻ شبځٻ ؤ٘لدء.ن٭ڃ ؤنط إ شبځٻ ټٿ ٘  وبزًخ٬دظٻخټعٙدٲ ڄ خهسٻ / لدوپ  8

ً ؼ ددء   خؾبًَٔدص  ظٵ ٶ يف ڄدديش ڄ٭ل دص يف    زٕل٥ص يف خؼبلدش وڀ  ټدنط  ظٍټُ خلبدِخظٻ/  4 خؾب٭ځمدن   ؤلد

لٝدځط ٬ځل دد يف    ڄ٭ل ص  ٘د ديش ڄ دَظٻ يف ڀ٭سص  ڄؽلً( )ټدؽب٥دزصؤو خڀ خڀًنن ٬ځلٻ دب هسص ودٜص 

ً  ملّ ؤڄُ ڄ٭ن ؤو ...  وٸً ظٕإپ خؾبٹُزن ڀٻ ٬ن ٘ىٝلعٻ وڄد ظع ڄدن ؤندٻ ٔعمٝدٿ     زد   وإزد

٬ځى ٴ٭دٿ ؤڄدُ    –زةٌال خر  – زإنٻ ٸدي٬َځى بلبدِ ؤو ؤټؽُ وڄن هٍخ خإللبدِ ظُٔٿ َٔدڀص ڀ ٵٕٻ 

 ٴ٭ځ د.ؤو ؤڄ َ ڄ٭ل ص ٸً إ نٕع٥ل٫ ٰاٺ 

لٵ٧ ز٭ٟ ٔ َ خڀٹدُآال خڀٽدُنڃ    َٰسدظٻ وبڄٽدندظٻ ڄؽٿنع خٴٷ ڄ٫  هًٴده وڀ  ٜٱاخهڀ ٵٕٻ  / ٫٠ 5

ؤو  ڄ٭ل ددص زُندددڄؿ لدٔدد زال ؤو خڀعٵدد ٶ يف ڄددديش    خڀعددًَنر  ٬ځددى ؤو  ؛ټعدددذ ٛخڀٹٝدداش؛ ؤو ظځىددل 

طبلځدص لعدى ظٝدسك ٬دديش ڀدًنٻ ؤو .. ؼدڃ        خڀعىځٛ ڄن ٬ديش ٔلحص ؤو خڀعدًَنر ٬ځدى عبدٓ طبدٿٍ    
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 خڀ٭مدٿ ؤدةى  ـلدًخه خؼ ددء    نٵٕدٻ وَخٸسد د  خٔع٭ن زدر وخزًؤ زدڀ٭مٿ ٬ځى زبٹلٹ د وټن لدِڄدده ڄد٫   

 خڀ عدجؿ.

وإ ظ٥ځددر  ڄ٭ددن زبسدد  ڄؽددٿ ؤټځددص ڄ٭ل ددص ؤو ڀددسٓ   نٵٕددٻ زٙددالء ؛ وټدددٴثهددًٴٻ / خٴددُق زعمٹلددٷ 6

ونٽٵددال وڀدد  ڄُلځلددده ؤنددٻ لٹٹددط ٌڀددٻ خؿبددًٲ      ولددًي ر  خڀ٭مددٿ ٴدڀٽمدددپ خڀٽدڄددٿ يف  خألهبدد ٌؾ

 خڀٝٱا.

ً  ؤټدّّ هدًٴده  يف للدظٻ ڄ٫ ظ  ٬ د ؼڃ   ٠د٫ ڀ ٵٕدٻ    ټَُ خألهًخٲ خڀٝٱاش/  7 ٴدةش ڄدن زبٹلدٷ     )ز٭د

ُ   وٸّٕڃ ٌڀٻ  خڀٝٱاش(خألهًخٲ  وخٔدعمُ ٬ځدى زبٹلدٷ ظځدٻ خألهدًخٲ        خؿبًٲ ب  ؤهدًخٲ ؤٜدٱ

  ټساخه.ؤنٻ لٹٹط هًٴده  خڀٝٱاش  ٴٕةى

   ڄدن خؾبٕداوڀلص  وإ ظُوٞ نٵٕٻ ٬ځى خڀعمځٛ  بظٹدوبد خأل٬مدپ خڀيت ظ٭ُٞ ٬ځلٻ وخـع ً يف  / خٸسٿ 8

يَّذ نٵٕدٻ   ٸدًَخظٻ  ٭ٳ ڄد خڀ٭مٿ خڀٍحم ظ٩ن ؤن  إ ٌبٽ ٻ خڀٹلدڂ ز  ڀ١ خڀ ٜٵص0وخٔعىًڂ هٍي 

 ٬ځى هٍخ خڀ٭مٿ وڀ  ڀٵةش  ؼڃ ٸدَال خڀ عدجؿ.

خڀعّّنددُ خڀددٍخظال   خڀ٥ددُٶ وڄ دد د  خؾبٕدداوڀلص زٙددعى خڀدد ٵٓ ظٕدد٭ى ڀځعدد ُذ ڄددن    0ؼلؼددصؼلؼددص ڄٹدزددٿ  /  9 

ٴ٭ځلٻ ڄٹدزځع د زؽلؼص ڄ١ديخض ظځٱال  ؤ٬ٍخَ وٸً ظسن ؤال ؤ٬ٍخَ خڀ ٵٓ ظًوَ ل پ ؼلؼص  زدأل٬ٍخَ 

 خڀعديل0ڄد نس   خػبًوپ  وخأل٬ٍخَ وهٍخعځٻ خڀُٔدجٿ خڀعإؼا خڀٕځيب ڀ
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 خؾب١دي خڀ٭ٍَ ض

 ظ٭ځڃ إ ؤ٬ُٲ 1

 ـُّذ إ ؤٔع٥ل٫ 8

 لدوپ إ ٌبٽن 8

 

 ب  ٸٝٝد ڃ وخٔدعم٫   خڀٝددحل(  َؤٔد ڃ خڀٕدځٳ    )و٬ځدى ڄدًى خڀّڄددال    ٬ځى خڀ خؼٹنخٸُؤ يف ٔا /  11

  ؤللڄ ڃ.وټلٳ خٔع٥د٬ خ زبٹلٷ  ڄ  ڃ ولدوپ ؤال ظُخٸر خؾب٭دُٜنن 

 خڀ٭ددڄځ ال وخؾبعملدّوال وټدٍڀٻ   وؤواخ ٴةال ڄ ٠د ٪ خڀؽٹدص زددڀ ٵٓ هد  لفدُ خألٔددْ خڀدٍحم ن ٥ځدٷ ڄ د           

0 " خ٬مځد خ ٴٽدٿ    -   -ٸددپ خؾبٝد٥ٵى    ټدؽا ټمدد  وټٿ ڄ دد ٸدديَ ٬ځدى زبٹلدٷ ؤ٘دلدء       خؾبٹ ٭ ال 

 .ڄلُٕ ؾبد وځٷ ڀ  "  

 خڀؽٹص زدڀ ٵٓ بڀلٻ هٍي خؿبمٕص0 وٸسٿ ڄٱديَش

وڀٽن زبمٿ خؾبٕاوڀلص وخؾبسديَش يف ٌڀٻ ٴن  خڀٽؽا ڀلص ٴن يبٕ   خڀعمځٛ ڄن خؾبٕاو

 خڀٹځلٿ.إ يبٕ   بإ 
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 اإليجابية/  9

 ْ ُڃْ ڄَد بِالَّ خڀٍَِّننَ ـَدءُوخ زِدڀْةِٴْٻِ ٬ُْٝسَصٌ ڄِ ْٽُڃْ ڀَد ظَمَْٕسُ يُ ًَُّ٘خ ڀَٽُڃْ زَٿْ هُ َ وَلٌُْ ڀَٽُڃْ ڀِٽُٿِّ خڄُِْتٍ ڄِ"

 1".ةِؼْڃِ وَخڀٍَّحِم ظَ َڀَّى ټِسَُْيُ ڄِ ْ ُڃْ ڀَ ُ ٬ٍََخذٌ ٩َ٬ِلڃٌخټْعََٕرَ ڄِنَ خڀْ

 خآلندض0ٸدپ خزن ټؽا يف ظٵٕاي ؿبٍي 

بٌخ ؤَخي ؤال ًبُؾ َٔٵًَُخ ؤٸُ٪ زن  -  -ٸدڀط0 ټدال َٔ پ خر  -  - ٌټُوخ ؤال ٬دجٙص ِوؾ خڀ يب

جٙص0 ٴإٸُ٪ زل  د يف ّٰوش ڄ٭   ٸدڀط ٬د  -  -نٕدج   ٴإنع ن وُؾ ٔ م د وُؾ ذبد َٔ پ خر 

  وٌڀٻ ز٭ًڄد ؤنّپ خؼبفدذُ  ٴإند  -  -ّٰخهد  ٴىُؾ ٴل د ٔ مال  ووُـط ڄ٫ َٔ پ خر 

ڄن َّْٰوي وٸٵٿ وين ند ڄن   -  -ؤلْمَٿ يف هَ يَـال وؤنّپ ٴل  ڄٕاند  لعى بٌخ ٴُٮ َٔ پ خر 

ـدوِض خػبلٗ  ٴځمد ٸ١لط خؾبًن ص  آٌال ڀلځص زدڀُللٿ  ٴٹمط لن آٌن خ زدڀُللٿ  ٴمٙلط لعى 

٘إنال ؤٸسځط ب  خڀُلٿ ٴځمٕط ًَٜحم  ٴةٌخ ٬ٹًْ ڄن ـَّْ٪ ٨َٵدَ ٸً خنٹ٫٥  ٴُـ٭ط ٴدڀعمٕط 

٬ٹًحم  ٴمَسَٕين خزعٱدئي. وؤٸسٿ خڀُه٣ خڀٍنن ټدن خ نُلځ ال زال ٴممځ خ ه يـال ٴُلځ ي ٬ځى ز٭احم 

ٴد مل نُ َځَسْ ُنَّ ومل نٱٙ ن ٸدڀط0 وټدال خڀ ٕدء بٌ ٌخٺ وٵد-وهڃ يبٕس ال ؤنال ٴل  -خڀٍحم ټ ط ؤَټر 

خڀځمڃُ  بهبد نإټځن خڀ٭ُځٹْص ڄن خڀ٥٭دڂ. ٴځڃ نٕع ٽُ خڀٹ ڂ ؼٹٿ خؿب يؾ لن َلځ ي وَٴ٭ ي  وټ ط ـدَنص 

٬ٹًحم ز٭ًڄد خٔعمُ خػبلٗ  ٴفحط ڄ دِؿبڃ وڀلٓ  ضؤدَوخ  ووـًلًنؽص خڀٕن  ٴس٭ؽ خ خػبمٿ 

ط ؤال خڀٹ ڂ ٔلٵٹًونال ٴاـ٭ ال بيلّ. ٴسل د ذبد يخ٪ وإ ـبلر  ٴعلممط ڄ ّيل خڀٍحم ټ ط ٴل   و٨  

وټدال ٜٵ خال زن خؾب٭٥ٿ خڀٕځمال ؼڃ خڀٍّټْ َخنَال ٸً ٬ََُْ ڄن -ؤند ـدڀٕص يف ڄ ّيل  ٰځسعين ٬لين ٴ مط 

ٴديّجل ٴإٜسك ٬ ً ڄ ّيل  ٴُؤى ٔ خي بنٕدال ندجڃ  ٴإظدنال ٴ٭ُٴين لن َآنال. وٸً ټدال -وَخء خػبلٗ 
                                                 

1
 11الٌْس  
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ض وـ ال جبځسدزال  نُخنال ٸسٿ ؤال ن١َُُْذ ٬ځالّ خؼبفدذ   ٴدٔعلٹ٩ط زدٔةـد٬  لن ٬ُٴين  ٴىَمَُّ

وخر ڄد ټځمين ټځمص  وإ غب٭ط ڄ   ټځمص ٰاَ خٔةـد٬   لعى ؤندن َخلځع   ٴَ ٤ْث ٬ځى نًَهد 

ٴُټسعُ د  ٴدن٥ځٷ نٹ ي زال خڀُخلځص لعى ؤظل د خػبلٗ ز٭ًڄد نّڀ خ ڄُ ُٰنن يف مبُ خڀ٩ اش. ٴ ځٻ ڄن 

ٍحم ظ   ټِسُْي ٬سً خر زن ؤزال زن ٔځ پ. ٴَٹًَڄطُ خؾبًن ص ٴد٘عٽلط لن هځٻ يف ٘إنال  وټدال خڀ

ٸًڄ د ٘ ُخ  وخڀ دْ نُٵل١ُ ال يف ٸ پ ؤهٿ خإلٴٻ  وإ ؤ٘٭ُ زٙالء ڄن ٌڀٻ  وه  نَُنسين يف وـ٭ال ؤنال 

 خڀځ٥ُّْٳ خڀٍحم ټ ط ؤَى ڄ   لن ؤ٘عٽال  بهبد نًوٿ َٔ پ خر  - -إ ؤ٬ُٲ ڄن َٔ پ خر 

نٹ پ0 " ټلٳ ظِلٽُڃ؟" ٴٍڀٻ نَُِنسين وإ ؤ٘٭ُ زدڀُٙ  لعى وُـط ز٭ًڄد نَٹِ ْط ٴلٕځڃ  ؼڃ 

وإ نبُؾ بإ ڀلل ب  ڀلٿ  وٌڀٻ ٸسٿ ؤال نَعَّىٍَ -وه  ڄُعَسََُُِّند -ووََُـَط ڄ٭ال ؤڂ ڄ٥ِْٕك ٸسٿ خؾب د٫ٜ 

ؤال نعىٍهد يف زل ظ د. خڀٽُ ُٳ ٸُنسد ڄن زل ظ د  وؤڄُند ؤڄُ خڀ٭ُذ خألوپ يف خڀع ّي  وټ د نعإٌى زدڀٽُ ُٳ 

وهال خز ص ؤزال َُهْڃ زن خؾب٥ځر زن ٬سً ڄ دٲ  وؤڄ د خز ص ٜىُ زن ٬دڄُ  -ٴدن٥ځٹط ؤند وؤڂ ڄ٥َْٕك 

ٴإٸسځط ؤند وخز ص ؤزال َهڃ ٸِسَٿَ -ودڀص ؤزال زٽُ خڀًٝنٷ  وخز  د ڄ٥َْٕك زن ؤؼدؼص زن ٬َسَّدي زن خؾب٥ځر 

٤ د ٴٹدڀط0 "ظَ٭ٓ ڄ٥ْٕك". ٴٹځط ؿبد0 زحٕمد زليت لن ٴُٰ د ڄن ٘إن د  ٴ٭ؽُض ؤڂ ڄ٥ْٕك يف ڄُِْ

ٴإوّّظين ڄد ٸدپ؟ ٸځط0 وڄدٌخ ٸدپ؟  ؤمل ظٕم٭ال؟ ٸدڀط0 ؤحم هَ ْعدي  َـل ٘ ً زًَخٸځط  ظٕسن 

  -  -. ٴځمد َـ٭طُ ب  زليت يوٿ ٬ځال َٔ پ خر ب  ڄ٠ُالؤهٿ خإلٴٻ  ٴدِييضُ ڄ٠ُهد  زٹ پ

ٸدڀط0 وؤند لل حٍ ؤَنً ؤال ؤظلٹن خؽبّّ ڄن -ؤز حمّ؟ ؼڃ ٸدپ0 "ټلٳ ظِلٽُڃ؟" ٸځط0 ؤظإٌال يل ؤال آظال 

  ٴفحط ؤز حم ٴٹځط ألڄال0 ند ؤڄَّعدي  ڄد نعمًغ خڀ دْ؟ ٴٹدڀط0 ؤحمْ ٴإٌالَ يل َٔ پ خر -ٸسَځ مد 

زُ َلص  هَ ِّنال ٬ځلٻ  ٴ خر ڀٹځمد ټدنط  خڄُؤش ٸ٣َّ و٠لحص  ٬ ً َـٿ يبس د  وؿبد ٠ُخجُ بإ ؤټؽُال 

مدال خر ؤوٸً زبًغ خڀ دْ ذبٍخ؟ ٸدڀط0 ٴسٽلط ظځٻ خڀځلځص لعى ٬ځل د. ٸدڀط0 ٴٹځط0ُ ٔس
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٬َځِلّد    -  -ؤٜسمط  إ نُٸإ يل يڄ٫ وإ ؤټعمٿ ز  ڂ  ؼڃ ؤٜسمط ؤزٽال. ٴ٬ًد َٔ پ خر 

وؤٔدڄص زن ِنً لن خٔعځسػ خڀ لالُ  نٕعٙامهد يف ٴُخٶ ؤهځ   ٸدڀط0 ٴإڄد ؤٔدڄص زن ِنً ٴإ٘دَ 

٭ځڃ ڄن زُخءش ؤهځ   وزدڀٍحم ن٭ځڃ يف نٵٕ  ڀ  ڄن خڀ ي  ٴٹدپ0 ند َٔ پ زدڀٍحم ن -  -٬ځى َٔ پ خر 

خر  هڃ ؤهځٻ  وإ ن٭ځڃ بإ واخ. وؤڄد ٬ځال زن ؤزال ٤دڀر ٴٹدپ0 مل ن١ُلٷ خر ٬ځلٻ  وخڀ ٕدء 

زَُنُش  ٴٹدپ0 "ؤحمْ  -  -ٔ خهد ټؽا  وبال ظٕإپ خػبدَنص ظًُٝٸٻ خؽبّّ. ٸدڀط  0 ٴ٬ًد َٔ پ خر 

َؤنط ڄن ٘الء نَُنسٻ ڄن ٬دجٙص؟" ٴٹدڀط ڀ  زُنُش0 وخڀٍحم ز٭ؽٻ زدؼبٷ بالْ َؤنط ٬ځل د  زَُِنُش  هٿ

ؤڄُخ ٸ٣َّ ؤٰمُٝ  ٬ځل د  ؤټؽُ ڄن ؤوبد ـدَنص لًنؽص خڀٕن  ظ دڂ ٬ن ٬فن ؤهځ د  ٴعإظال خڀًخـن 

 -ٴدٔع٭ٍَ ڄن ٬سً خر زن ؤزال زن َٔځُ پ. ٸدڀط0 ٴٹدپ َٔ پ خر  -  -ٴعإټځ   ٴٹدڂ َٔ پ خر 

-   وه  ٬ځى خؾب 0ّّ "ند ڄ٭ُٙ خؾبٕځمن ڄَنْ ن٭ٍَنال ڄن َـٿ ٸً زځٱين ؤٌخي يف ؤهٿ زليت  ٴ خر ڄد

٬ځمط ٬ځى ؤهځال بإ واًخ  وڀٹً ٌټُوخ َـل ڄد ٬ځمط ٬ځل  بإ واًخ  وڄد ټدال نًوٿ ٬ځى ؤهځال 

ټدال ڄن خألوْ بإ ڄ٭ال" . ٴٹدڂ ٔ٭ً زن ڄ٭دٌ خألنٝدَحم ٴٹدپ0 ؤند ؤ٬ٍَٺ ڄ   ند َٔ پ خر  بال 

وه  -٠ُز د ٬ ٹ   وبال ټدال ڄن بو خن د ڄن خؽبَّؾ  ؤڄُظ د ٴٵ٭ځ د ؤڄُٺ. ٸدڀط0 ٴٹدڂ ٔ٭ً زن ٬سديش 

ٴٹدپ ڀٕ٭ً خزن ڄ٭د0ٌ ڀ٭مُ خر إ ظٹعځ   -ٔلً خؽبَّؾ  وټدال َـل ٜدؼبد  وڀٽن خلعمځع  خؼبملص 

ٴٹدپ ڀٕ٭ً زن ٬سديش0 -دٌ وه  خزن ٬ڃ ٔ٭ً زن ڄ٭ _وإ ظٹًَ ٬ځى ٸعځ . ٴٹدڂ ؤَُٔلً زن ل١ُا 

ټٍزطن ڀ٭مُ خر  ڀ ٹعځ    ٴةنٻ ڄ دٴٷ ربديپ ٬ن خؾب دٴٹن. ٴعؽدوَ خؼبلدال خألوْ وخؽبَّؾ لعى هَمّ خ 

نُىَٵ١ّ ڃ   -   -ؤال نٹععځ خ  ؤَ پ خر ٜځى خر ٬ځل  ؤځڃ ]ٸدجڃ ٬ځى خؾب ّّ. ٴځڃ نّپ َٔ پ خر

لط ن ڄال ٌڀٻ  إ نُٸإ يل يڄ٫  وإ ؤټعمٿ   ٸدڀط0 وزٽ-  -لعى ٔٽع خ ؤٽط َٔ پ خر 

ز  ڂ  وؤز خحم ن٩ دال ؤال خڀسٽدء ٴدڀٷ ټسًحم. ٸدڀط0 ٴسل مد مهد ـدڀٕدال ٬ ًحم وؤند ؤزٽال  خٔعإٌَنَط 
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٬ځالَّ خڄُؤش ڄن خألنٝدَ  ٴإٌنطُ ؿبد  ٴفځٕط ظسٽال ڄ٭ال  ٴسل د مبن ٬ځى ٌڀٻ  بٌ يوٿ ٬ځل د َٔ پ 

دڀط0 ومل ىبځٓ ٬ ًحم ڄ ٍ ٸلٿ  ڄد ٸلٿ  وٸً ڀسػ ٸ-خر ٜځى خر ٬ځل  ؤځڃ ٴٕځڃ ؼڃ ـځٓ 

لن ـځٓ  ؼڃ ٸدپ0 ؤڄد ز٭ً ند ٸدڀط0 ٴعٙ ً َٔ پ خر -٘ ًُخ إ نُ لَى بڀل  يف ٘إنال ٘الء 

٬دجٙص  ٴةن  ٸً زځٱين ٬ ٻ ټٍخ وټٍخ  ٴةال ټ ط زُنحص ٴٕلّّجٻ خر  وبال ټ ط ؤڀْمَمْط زٍنر 

خ٬ةٲ زٍنر ؼڃ ظدذ  ظدذ خر ٬ځل . ٸدڀط0 ٴځمد ٸ١ى ٴدٔعٱٵُحم خر ؼڃ ظ زال بڀل   ٴةال خڀ٭سً بٌخ 

  -ألزال0 ؤـر ٬ين َٔ پ خر ڄٹدڀع  ٸَځَٛ يڄ٭ال لعى ڄد ؤلٓ ڄ   ٸ٥ُش  ٴٹځط - -َٔ پ خر 

-  ٴٹدپ0 وخر ڄد ؤيَحم ڄد ؤٸ پ ڀځُٔ پ. ٴٹځط ألڄال0 ؤـليب ٬ين َٔ پ خر.ٴٹدڀط0 وخر ڄد .

0 -ڄن خڀٹُآال  ؤلٵ٧ ټؽاخوؤند ـدَنص لًنؽص خڀٕن  إ -ط ؤيَحم ڄد ؤٸ پ ڀُٔ پ خر. ٸدڀط0 ٴٹځ

ؤنٵٕٽڃ وًٜٸعڃ ز   وڀَحَن  ٸځط ڀٽڃ بنال  خٔعٹُ يفوخر ڀٹً ٬ُٴط ؤنٽڃ ٸً غب٭عڃ ذبٍخ  لعى 

إ ظًٝٸ نال زٍڀٻ. وڀحن خ٬ةٴط ڀٽڃ زإڄُ وخر ٬ّ وـٿ ن٭ځڃ ؤنال زُنحص -وخر ن٭ځڃ بنال زُنحص -زُنحص 

د ؤـً يل  وڀٽڃ ڄؽل بإ ټمد ٸدپ ؤز  ن ٔٳ0 ُب ٴََٝسٌُْ ـَمِلٿٌ وَخڀځَّ ُ وبنال وخر ڄ ظًٝٸ نال  

[. ٸدڀط0 ؼڃ زب ڀط ٴد٥٠ف٭ط ٬ځى ٴُخ٘ال  ٸدڀط0 18خڀْمُْٕعَ٭َدالُ ٬َځَى ڄَد ظَِٝٵُ الَ َب ]ن ٔٳ 0 

إنال وؤند وخر لل حٍ ؤ٬ځڃ ؤنال زُنحص  وؤال خر ڄُسَُِّجال زّّخءظال  وڀٽن وخر ڄد ټ ط ؤ٨ن ؤال ن ّپ يف ٘

ولال نعځى  وڀٙإنال ټدال ؤلٹَُ يف نٵٕال ڄن ؤال نعٽځڃ خر ٴِالَّ زإڄُ نُعځى. وڀٽن ټ ط ؤَـ  ؤال نُى 

ڄن ـبځٕ     - -خر ڄد َخڂ َٔ پ خر يف خڀ  ڂ َئْند نّّّجين خر ذبد. ٸدڀط0 ٴ  - -َٔ پ خر 

ي ٬ ً خڀ لال  لعى بن  وإ وُؾ ڄن ؤهٿ خڀسلط ؤلً  لعى ؤنّپ خر ٬ځى نسل   ٴإوٍي ڄد ټدال نإوٍ

ڀل مًَ ڄ   ڄؽٿ خػبُمَدال ڄن خڀ٭ُٶ يف خڀل ڂ خڀٙدظال  ڄن ؼِٹَٿ خڀٹ پ خڀٍحم ؤنّپ ٬ځل  . ٸدڀط  0 ٴځمد 

وه  ن١مٻ  ټدال ؤوپ ټځمص ظٽځڃ ذبد ؤال ٸدپ0 "ؤزُٙحم ند ٬دجٙص  ؤڄد   - -ُُّٔحمَ ٬ن َٔ پ خر
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 إ ؤٸ ڂ بڀل  وإ ؤظبً بإ خر ٬ّ وـٿ  ه  خر  ٴٹً زَُّؤٺ  . ٴٹدڀط يل ؤڄال0 ٸ ڄال بڀل . ٴٹځط0 وخر

خڀٍحم ؤنّپ زُخءظال  وؤنّپ خر ٬ّ وـٿ0 ُب بِالَّ خڀٍَِّننَ ـَدءُوخ زِدإلٴْٻِ ٬ُْٝسَصٌ ڄِ ْٽُڃْ َب ٬ُٙ آندض. 

وټدال ن ٵٷ ٬ځى ڄ٥ٕك -ٴإنّپ خر هٍي خآلندض يف زُخءظال ٸدڀط0 ٴٹدپ ؤز  زٽُ  ٠َال خر ٬   

ر إ ؤنٵٷ ٬ځل  ٘لحهد ؤزًخ ز٭ً خڀٍحم ٸدپ ڀ٭دجٙص. ٴإنّپ خر ٬ّ وـٿ0 ُب 0 وخ-ڀٹُخزع  ڄ   وٴٹُي 

[ ٴٹدپ 88وَإ نَإْظَٿِ ؤُوڀُ  خڀْٵ١َْٿِ ڄِ ْٽُڃْ وَخڀَّٕ٭َصِ َب ب  ٸ ڀ  ُب ؤَإ ظُمِسُّ الَ ؤَالْ نَٱْٵَُِ خڀځَّ ُ ڀَٽُڃْ َب ]خڀ  َ 0 

٥َْٕك خڀ ٵٹص خڀيت ټدال ن ٵٷ ٬ځل . وٸدپ0 إ ؤز  زٽُ  0 وخر بنال أللر ؤال نٱٵُ خر يل  ٴَُـ٫ّ ب  ڄِ

 1. ؤ هدؤوُـ  خڀسىدَحم وڄٕځڃ يف ٜململ مد       ؤن٬ّ د ڄ   ؤزًًخ.

 

 

 خإلن١دق 0

زُِ كبلّخض خؾبس٬ًن وخڀ دـمن ؤڄن  ؿبد لڂ ٕخڀٹًَش ٬ځى خڀع٭دڄٿ ڄ٫ خأللًخغ وظ ٨لٵ د و٬ًڂ خإٔع

ؤ٬ځى ڄد ٌبٽن ؤال نعٝٳ  وا هالهد " ُ٘ " ب  خڀٕځسلص وخڀيت ٨دهُ زب نٿ خألڄ َڀلٓ هٍخ ٴٹ٣ زٿ 

 خإىبدزال.ز  ؤٜمدذ خڀٕځ ٺ 

خإىبدزلص ظ٭ين خڀ ٩ُ ب  خألڄ َ زٝ َش ڄعٵدجځص و٬ًڂ خڀ١فُ ڄ  د وخڀٕ٭ال يف ظ ٨لٵ د ڀعمٹلٷ ؤٴ١ٿ 

   خؾب ٙ يش.خؾبٽدٔر ڀځ ٜ پ ب  خألهًخٲ 

 ٸٕمن0ٌبٽن ظٹٕلڃ ل خيغ خؼبلدش ب  

                                                 
 فما بعد :46ص  5ابن كثير جػ  3
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 ُٔخء   .1

  ٠ُخء. .8

ؤڄد خڀُٕخء ٴدڀٽٿ نعٵدءپ ٴل  ون ٩ُ ونٵُق  وظ  ٬ مد   خؼبلدش ڄن هٍنن خڀٝ ٵن ٬ځى ظٵدوصبمد سبځإ و 

ٴَإَڄَّد خڀْةِنَْٕدالُ بٌَِخ ڄَد خزْعَځَديُ ََزُّ ُ ٴَإَټَُْڄَ ُ وَنَ٭َّمَ ُ ٴَلَٹُ پُ ټمد ٸدپ خر ظ٭د  0 "  ٴ ڃ زع ٴلٷ خر ڀ  ز  ونٙ٭ُ

 يش إ ظ ٜٳ وخڀ ٩ُش خإىبدزلص ڀځملدش وڀځم ٸٳ إ ظعٝ َ  .ٴدڀٕ٭د 1"(15)ََزِّال ؤَټَُْڄَنِ 

وه  ـبدپ خؼبًنػ ٴدڀ٭دٸٿ ه  خڀٍحم ن ٩ُ ڀٍڀٻ خؼبًغ  ټساخه ظعٵدوض ٴل  ظٵدوظده  خڀ١ُخء ٴدڀ دْؤڄد يف 

 وً٘ظ . ٸٕدوش خؾب ٸٳټدنط  وخڀعٵدئپ؛ ڄ مد ٸٳ ز  ٪ ڄن خإىبدزلص وهٍخ خؾب

  _٠ُ٬   وه  ڄد لٝٿ ڄ٫ خڀُٔ پ خڀٽُنڃ   -ز٭ً ين    –ؤ٩٬ڃ ڄد ٌبٽن ؤال نسعځى ز  خإلنٕدال  

وظ٥ پ ٴةش خڀّڄن ) ٘ ُ  لن خصبمط ِوـع   وټؽُ خڀٽلڂ وخنعُٙ خؽبّّ يف خؾبًن ص ؼڃ ن ٹ٫٥ خڀ لال -

وٜمدزع  ڄ٭   وؤڄع  ڄن   - -( وإ ڄاُ٘خض ٬ځى خڀّّخءش  ٴلإظال خڀٹُآال خڀٽُنڃ  ن٭ځڃ خڀُٔ پ 

هٽٍخ  إ زبٕس ي "  8" ڀَد ظَمَْٕسُ يُ ًَُّ٘خ ڀَٽُڃْ زَٿْ هُ َ وَلٌُْ ڀَٽُڃْ ٸ٭ص زٹ پ 0 " ز٭ًي  يف ؤوپ لًنؽ  ٬ن خڀ

ظعم پ خڀُٔدڀص خڀٕځسلص " خإصبدڂ زدڀ٭ُٞ " ب  َٔدڀص  " هٽٍخُ٘خه"    ٴمد ه  ند َذ ؟  بن  " وا 

 خىبدزلص   .

زٿ و   وخڀٽځمدض   وخؾب خٸٳخأللًخغخڀٍحم ن٭ ي نٵٕ  ٬ځى لٕن خڀع٭دڄٿ ڄ٫  خڀ دـك؛ ه ؤال خؾبٹ ٫ 

وخڀسٍپ وخإَظٹدء   ٴمن خؾبع ٸ٫ ؤال نٕ٭ى خؾبٹدزٿ ڀٻ ؛ٴعٽ ال يخٴ٭ده ڀ  مب  خڀ٭مٿ  اهد  ڀٝدؼب  ىب

ٸ د٬دظٻ   وڄن ؼڃ هّ وخڀعإؼا ٬ځى نٵٕلعٻ  بَٔدپ َٔدجٿ ٔځسلص ڄسدُ٘ش ذبًٲ ب٠٭دٲ ـدنسٻ

                                                 
 سورة الفجر 3
 33النور  4
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ٸځر خڀ٥دوڀص ٬ځل د حبٕن ؤيذ   وؤيڀعٻ ؤو خڀعٙٽلٻ ٴل د ڄن خـٿ زبلٷ ؤهًخٴ    ٴ٭ځلٻ لل حٍ

 وزدىبدزلص ٬دڀلص وزب نٿ ٌڀٻ ؾبٝځمعٻ .

 

 7ڄځمٷ خإوعسدَخض َٸڃ  خؾبا0ُ٘ َخـ٫
 

ن عٹٿ ٬ځى خؾبُلځص  خؾب دَش وز٭ً ٌڀٻ خڀع٭ُٲ ٬ځى خڀٍخض وه  خؾبُلځص خألو  ڄن ڄُخلځٻ خټعٕدذ 

خإىبدزلص ڄ دَش    ـ٭ٿ ٬ځى-خرز٭ً  – خإٔةخظلفلدض خؾب٭ل صخڀؽدنلص وهال ڄُلځص ظ٥سلٷ ز٭ٟ 

َزد٬لدض  زُندڄؿ ؤغبل دي "ٔ ٭٠ُ  ه د ه   خؾب ٠ ٪ وڄدوه دٺ زُخڄؿ ون٩ُندض ڄع٭ًيش ل پ هٍخ 

 ٜ د٬ص خإىبدزلص " 
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 رباعيات   صناعة االيجابية

 
 / التعامل مع الذات: 3

ؽ د ٬   ڄٕسٹده يف ڄ دَش " وٌڀٻ ؼبًن  نٕع٥ُي ټؽاخه يف هٍخ خِب َ خألوپ  وخألٔدْ  وڀنوهال خِب َ 

 خڀؽٹص يف خڀ ٵٓ "   وڀٽن نٽٵال خإل٘دَش ه د ٴٹ٣ ب  ؤهڃ خألڄ َ 0

  نال إ ؤٔع٥ل٫ ؟  (0 ؤحم ؤند ٸديَ ٬ځى بٸ د٪ خآلوُنن  ويف خؾبٹدزٿ ڄن بؤند ٸديَ  ) ڄَن ٸدپ

 خڀٍحم نٹ پ زإنال إ ؤٔع٥ل٫   ٴإند ؤ٬ځڃ ز ٵٕال ڄ   . 

  ڀ ٵٕلص خڀيت ظځفإ بڀل د خڀ٥سل٭ص خڀسُٙنص ټ٥ُنٹص ڀځع ُذ ڄن خڀ٭ٹسدض خ ؼلؼص0 وهالؼلؼص ڄٹدزٿ

  خؾبٕاوڀلص0

 إ ؤٔع٥ل٫   0 لدوپ    إ خ٬ُٲ   0 ظ٭ځڃ    إ ٌبٽن   0 ـُّذ         

  ټؽاش.ڀٽين ؤڄځٻ ؤ٘لدء  ٘الء ؤند إ ؤڄځٻ ټٿ 

 .ظٍټُ ڄ فّخظٻ وڀ  ټدنط زٕل٥ص يف ن٩ُٺ  

 
 

 

 / التعامل مع األزمات 4

وڀٽن لٹلٹص خألڄُ ظ٩ ُ ٬ ً  وخڀُخلص ٕ ٿ خؼبًنػ ٬ن خإىبدزلص يف ؤوٸدض خڀٕ٭ص ٸً نٽ ال ڄن خڀ

خألِڄدض وخڀ٭ٹسدض   ٴ ال خڀيت  ظٽٙٳ لٹلٹص خڀ ٵٓ وڄد نًوَ  ٴل د وڀ٭ٿ هٍخ ؤلً خألُٔخَ خڀُزدنلص 
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ڄن خإزعلء وخڀعمملٛ ڀځع٭ُٲ ٬ځى لٹلٹص خڀ ٵٓ وڄًى خڀعّخڄ د زدڀؽ خزط خڀ٬ُٙلص    وڄن ٌڀٻ 

 ٲ لٹلٹص خڀ ٵٓ خربدي خإىبدزلص    وڄن ه د ٴلزً ڄن خڀعًَنر ٬ځى ؤَز٭ص ؤڄ َ 0خټعٙد

ّق  دظ٭ُٲ ٬ځى ؤغبدء خر وٜٵدظ  0 ٴدڀُظبص وخؼبٽمص وخڀ٭ًپ  وخڀُظبن وخؼبٽڃ وخڀ٭ديپ  و ٴع

 خڀٹځ ذ  وٰاهد ټځ د ظس٭ػ يف خڀ ٵٓ خألڄٿ يف زبٹلٷ خؾب٥ځ ذ  . 

ڀُٔ پ خڀٽُنڃ  ٤سًٷ  ڄ٭ديڀص خؽبا 0 وه  ڄد ٌټُي خ-  -  " 0  ٬فسد ألڄُ خؾباڄن. بال يف ٸ ڀ

ؤڄُي ټځ  وا. وڀلٓ ٌخٺ أللً بإ ڀځماڄن. بال ؤٜدزع  ُٔخء ٘ٽُ. ٴٽدال واخ ڀ . وبال 

ٴدؽبا لدٜٿ ڀځماڄن ) وڀځماڄن ٴٹ٣ ( يف ټل خؼبدڀعن      1"ؤٜدزع  ٠ُخء ّّٜ. ٴٽدال واخ ڀ 

ڀ علفص خؽبانص خڀًخجمص ڀځماڄن   ٴ٭ځل د ؤال ن ٸن زدال ٴةال ټدال ُٔخء ٴلٙٽُ وبال ټدال ٠ُخء ّّٜ ٴد

 خؽبا لدٜٿ ڄ مد ټدال خؼبًغ وڄ مد ټدال خڀ٩ُٲ .  

 ( ؼلؼلص ٬مُ زن خؽب٥دذ 0 وه  وٜٵص ٬مُنص طبلځص رب٭ٿ خڀ٭سً ن ٩ُ ب  خػب خنر خؾبُٙٸص

لغ  0 0بٌخ ؤٜدزعين ڄٝلسص  ظبًض خر ٬ځى ؼ - -خإىبدزلص ( يف ؤِڄع   ٴلٹ پ خڀٵدَوٶ  

 هال ٬ځل  وؤال خر ؤ٬دنين ٴإّّٜ ٬ځل د . كبد ًَّ٘ؤؤوبد مل ظٽن يف ينين  و ؤوبد مل ظٽن 

0  ټڃ ڄن خألڄ َ  نع ٸ٫ ؤال ظٽ ال زٙٽٿ ڄ٭ن وزٝ َش  ڄُٔ ڄص يف ٌه  د ظٕسر ڀ د )  ٸٝ َ خڀ٭ځڃ

وي  ٴةند حبدـص ؤللدنده ( خڀ ٩ُش خڀٕ يخء وخڀٕځسلص خؾبمٹ ظص  ون٩ُخه ڀ ٩ُظ د خڀٹدُٜش و٬ځم د خِبً

بإ ر ولًي   ڀٍخ لبً زبل٣ زٽٿ ٘الء وهٍي إ ظٽ ال ب  خڀ ٩ُش خڀس٭لًش وٰا خِبًويش وخڀيت 

دٺ ـ خنر خآلنص خڀٽٌُبص ظٙا ب  ظځٻ خڀٹ١لص وظ٭ځم د ؤال خألڄ َ ڀلٓ ټمد ن ٩ُ ٰځل د ٴٹ٣ زٿ ه 

ټُعِرَ ٬َځَلْٽُڃُ خڀْٹِعَدپُ وَهُ َ  ٔسمدن  ٴ٭ځلٻ خڀعٕځلڃ ڀٝدلر خڀ٭ځڃ خؾب٥ځٷ  "ووٵلص  ڀًى " خڀ٭ځلڃ  "
                                                 

 9722مسلم  3
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 ُ نَ٭ْځَڃُ ټُُْيٌ ڀَٽُڃْ و٬َََٕى ؤَالْ ظَٽَُْهُ خ َ٘لْحهد وَهُ َ وَلٌُْ ڀَٽُڃْ و٬َََٕى ؤاَلْ ظُمِسُّ خ َ٘لْحهد وَهُ َ ٌَُّ٘ ڀَٽُڃْ وَخڀځَّ

ٸَدظِځُ هُڃْ زٹ ڀ  0 " وٸً خ٘دَ خڀٹُآال خڀٽُنڃ ب  ز٭ٟ ضبُخض " ٸعدپ خڀٽٵدَ " 1".وَؤَنْعُڃْ ڀَد ظَ٭ْځَمُ الَ

وَنٍُْهِرْ َٰل٧َْ  (14)نُ٭ٍَِّزْ ُڃُ خڀځَّ ُ زِإَنًِْنٽُڃْ وَنُىِّْهِڃْ وَنَ ُُْْٝټُڃْ ٬َځَلْ ِڃْ وَنَْٙٳِ ًُُٜوََ ٸَ ْڂٍ ڄُاْڄِ ِنَ 

نَعَّىٍَِ ڄِ ْٽُڃْ وَوٸدپ ؤن١د " ...8".(15)ٸُځُ زِ ِڃْ وَنَعُ ذُ خڀځَّ ُ ٬َځَى ڄَنْ نََٙدءُ وَخڀځَّ ُ ٬َځِلڃٌ لَٽِلڃٌ 

زدإل٠دٴص ب  ضبُخض ٌټُهد ز٭ٟ ؤهٿ خڀ٭ځڃ ڄ  ڃ خزن ټؽا للػ 8".وَخڀځَّ ُ ڀَد نُمِرُّ خڀ٩َّدڀِمِنَ ُ٘ ًََخءَ

َب  و٬َََٕى ؤَالْ ظَٽَُْهُ خ َ٘لْحهد وَهُ َ وَلٌُْ ڀَٽُڃُْب  ؼڃ ٸدپ ظ٭د 0ٸدپ يف ظٵٕا آنص خڀسٹُش خڀٕدزٹص 0 " 

 ُٝ وخڀ٩ٵُ ٬ځى خأل٬ًخء  وخإٔعللء ٬ځى زليهڃ  وؤڄ خؿبڃ  وٌََخَن ڃ  ؤحم0 ألالّ خڀٹعدپَ ن٭ٹس  خڀ

ؤحم0 ه  َب  وَخڀځَّ ُ نَ٭ْځَڃُ وَؤَنْعُڃْ إ ظَ٭ْځَمُ الَُب  ظ٭د 0  ڀ ٸ يفَظب  خر 0 " –ؼڃ ٬ٹر  وؤوإيهڃ.

ديوخ ؤ٬ځڃ ز٭ خٸر خألڄ َ ڄ ٽڃ  وؤوسَُُ دبد ٴل  ٜللٽڃ يف ينلدټڃ وؤوُخټڃ؛ ٴدٔعفلس خ ڀ   وخنٹ

 4.ألڄُي  ڀ٭ځٽڃ ظًُ٘وال

 /  التعامل مع المثبطين  5

وظځٻ ڄن ؤو٥ُ خڀٹ١دند ٬ځى ـبعم٭دظ د خإلٔلڄلص ٬م ڄده وخڀ٭ُزلص وٝ ٜده ڀ٭ًش ؤٔسدذ ڄ  د وخٸ٫ 

 خڀؽٹديف .خألڄص خڀ٭ُزلص  خإٸعٝديحم وخڀٕلدٔال  وخإـعمد٬ال و

د٬ص خإىبدزلص " جملم ٬ص ڄن خڀٙسدذ وإ ؤِخپ خٌټُ ٌڀٻ خؾب ٸٳ 0 لن ټ ط ؤٸًڂ يوَش " َزد٬لدض ٜ 

( ټدال خڀ ٸط ٠لٹده  ٴٹځط ؿبڃ 0ڄن خؾبٕعملٿ خڀع٭ُٞ ڀٽٿ ڄٵُيخض خڀًوَش   وڀٽين  111) ؤټؽُ ڄن 

                                                 
1

 216الثقشج  

2
 15التْتح  

3
 141آل عوشاى  

4
 216ص  1اتي كث٘ش جـ  
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ٔإ٬ُٞ ٬ځلٽڃ  ٬ دُٜ خڀُزد٬لص وسبعدَوال ؤلًهد ٴٹ٣ ڀ عمًغ ٬   ؤُيض ؿبڃ  خڀ٭ دُٜ خڀُز٭ص 

دزلص ( ٴٽدال خڀُؤحم خڀُخـك ڀًى خألٰځر ) ظٹُنسده ) ڄ٫ خڀٍخض    ڄ٫ خألِڄدض   ڄ٫ خؾبؽس٥ن  ظ ملص خإىب

ؤن   بطبد٪ ( ه  خڀع٭دڄٿ ڄ٫ خؾبؽس٥ن .  ولن ٔإڀع ڃ ٬ن ٔسر خوعلدَ هٍخ خڀ٭ ُٝ ټدنط خإلـدزص

 ؤټؽُ ٬ ُٝ ڄاؼُ ٬ځى خإىبدزلص.

 وهٍي خڀ علفص ڀلٕط ڄٕعٱُزص بٌخ ٬ځم د 0 

َٔدڀص ٔځسلص ڄعمؽځص ٸال ؤڀٳ  148  ڄن ؤټؽُنٽ ال ٸً ظځٹل د  ؤ٬مدَندڄن  خألو خڀٕ ص  18ولپ  ؤن د

   611-411 ل خيل  .....( زل مد إ نعځٹى ٰا  ڀٙالءإ ظٝځك  ؤنط – ٸ پ ) إ ظٵ٭ٿ ټٍخ

 .. َٔدڀص خىبدزلص

 ٬ځى لٕن خڀع٭دڄٿ ڄ٫ خؾبؽس٥ن0 –ز٭ً خر  –ڀٍخ ٴمن خؾب ڃ ظ٥سلٷ خؾبُخلٿ خألَز٭ص خؾب٭ل ص    

   

 ڄ  ؿ ندٴه خڀٽا 0   .1

ڄؽٿ خػبځلٓ خڀٝدحل وخڀَّٕ ء  ټمدڄٿ خؾبٕٻ  -  0-سلٷ ؼبًنػ خڀُٔ پ خڀٽُنڃ وه  ظ٥

وندٴه خڀٽا  ٴمدڄٿ خؾبٕٻ0 بڄد ؤال نُمٍنَٻ  وبڄد ؤال ظسعد٪ ڄ    وبڄد ؤال ربً ڄ   َيبده ٤لسص  

 وٴل  ب٘دَش وخ٠مص ب   1".وندٴه خڀٽا0 بڄد ؤال نُمُٶ ؼلدزٻ  وبڄد ؤال ربً َيبده وسلؽص

ٝدلر خڀٕلث  وؤًٜٸدء خڀٕ ء   وؤٜمدذ خڀٕ ء ڀلٓ ڄن نةٺ خڀ٥د٬دض خإزع٭دي ٬ن خڀ

ون٭مٿ خؾب٭دٜال ٴٹ٣ زٿ ٸً نٽ ال ڄن ؤئڀحٻ خڀ ٵُ خڀٍحم نًٝونٻ ٬ن خؽبا ونٹُز نٻ ڄن خڀُٙ 

 زٽلڄ ڃ ؤو زعُٝٴدصبڃ   وڄن ٌڀٻ  َِخ٬ص خڀٕځسلص ونّ٪ خإىبدزلص .

                                                 
1

 2111سٕ الثخا 
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ڄد خٔع٥٭ط  سلص و٬ًڂ خؼبًنػ ڄ٭ ڃٴدؽب٥ ش خألو  ظ٭ين خإزع٭دي ڄن ؤٜمدذ خڀُٔدجٿ خڀٕځ

   ټلٳ بٌخ مل ظٕع٫٥ ؟  ب  خؽب٥ ش خڀؽدنلص  ب  ٌڀٻ ٔسلل

 خڀ١ٵدي٪  وخڀسحُ 0 .8

كبد نٍټُ ڄن خڀٹٝٛ 0 ؤن  ټدنط ه دٺ ـبم ٬ص ڄن خڀ١ٵدي٪ ظٕا ڄ٭ده يف خڀٱدزص   وٴفإش  

 خڀسحُ  ٔٹ٣ ز٭١ د يف زحُ  ٬ملٷ  وـ خنس  ڄًزسص ولديش   لدوڀط خڀ١ٵدي٪ خؾب ـ يش يف

خؽبُوؾ ڄن خڀسحُ ٬ن ٤ُنٷ خڀٹٵّ وظٙفل٫ خڀ١ٵدي٪ خڀيت مل ظٕٹ٣  ڀٽ  د ټځمد ٸٵّض ٬ځى 

ـ خنر خڀسحُ ٔٹ٥ط وؤٜلسط جبُوق ٬ملٹص  زٕر ـ خنر خڀسحُ خؾبًزسص   وخٔعمُ خؼبدپ 

ٴةش وخڀ١ٵدي٪ زبدوپ وزًْ خڀًڂ ًبُؾ ڄ  د وخألوُندض ن ٩ُال بڀل ن  وِخي خڀًڂ وزًء ٨  َ 

٬ځى ؤـٕدي خڀ١ٵدي٪ يخوٿ خڀسحُ   ٴمد ټدال ڄن خألوُندض بإ ي٬ ش خڀيت يف خڀسحُ ب  خڀعٙٹٹدض 

وزًپ ڄن ټځمدض  وخڀًڂ خڀٍحم نّيخي ڄ٫ ٬ًڂ ـًوى خِبدوڀص ٬ًڂ خِبدوڀص ن٩ُخه ڀًٙش خألمل 

ځمط ټٿ ٕخڀعٙفل٫ ؤٜسمن نُٔځن ؿبن ټځمدض خڀعؽسل٣ وخإٔعٕلڂ ڀځ خٸ٫   وٴ٭لً خٔع

وـُق ڀٽ   يف   وظإٌى ټؽاخه ولدوپ  لدوپ ولدوپ  بإ ٠ٵً٪ وخلً خڀ١ٵدي٪ يخوٿ خڀسحُ 

خڀ  دنص خٔع٥د٪ خؽبُوؾ ڄن خڀسحُ    و ه د ٔاخپ ڄ ڃ ؾبدٌخ خٔعمُ هٍخ خڀ١ٵً٪ زدِبدوڀص زل مد 

 خٔعٕځمط خڀسٹلص ڀ ٝدجك خڀ١ٵدي٪ خؽبدَـلص ؟ 

ڀُٔدجٿ خڀيت ظٽ ال بال خڀٕسر ه  ؤال ٌڀٻ خڀ١ٵً٪ ټدال ؤٜڃ   ؤحم خن  إ نٕم٫ ظځٻ خڀٽځمدض وخ

 . -زةٌال خر  –ظٹ ؿبد خڀ١ٵدي٪ خؽبدَـلص ٴدٔعمُ زدِبدوڀص لعى لبد 

وخإلٜٱدء ڀځُٔدجٿ خڀٕځسلص خڀيت نُٔځ د ڀٻ خؾبؽس٥ن  ٴدؾبُلځص خڀؽدنلص هال ٬ًڂ خإٔعمد٪ 

 وخٔعىًڂ ن٩ُنص خألٜڃ ڄ٫ ظځٻ خڀُٔدجٿ .
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 .  ڄ٫ خؾبؽس٥ن " ټل " لٹلٹص .8

  -٬ځل  خڀٕلڂ  –بُٔخجلٿ دب ٔى   ڄن ز آال ٴُٴٟ    وب  ٴ٬ُ  َٔٿ خر ڄ ٔى ؤ

بُٔخجلٿ  ونٕم٫ ٴ٬ُ ال خبّّهڃ  زينوخڀٍهدذ ب  خڀسمُ ڄ٫   ونإڄُي َز  زدؽبُوؾ ڀللً ڄن ڄُٝ

وزين بُٔخجلٿ ڀځٹ١دء  –٬ځل  خڀٕلڂ  –ظدز٭ده ڄ ٔى   ٩٬لڃ وطب٫ ټسا  ٴلىُؾ يف ـمٵٿ  

ؤحم0 َؤى  1ٴَځَمَّد ظََُخءَى خڀْفَمْ٭َدالِ.""٤ځ ٬ د.٬ځل ڃ ٴ ٜځ خ بڀل ڃ ٬ ً ُ٘وٶ خڀٙمٓ  وه  

َب ظځٻ َٔدڀص  ٸَدپَ ؤَْٜمَدذُ ڄُ َٔى بِنَّد ڀَمًََُْټُ الَټٿ ڄن خڀٵُنٹن ٜدلس   ٴ٭ ً ٌڀٻ ُب 

ٔځسلص نٹ ؿبد ؤٜمدذ ڄ ٔى ٌڀٻ ؤن  خنع ى ذبڃ خڀٕا ب  ٔلٳ خڀسمُ ٴٝدَ ؤڄدڄ ڃ خڀسمُ  

مل وڀن نٕعٕځڃ  –٬ځل  خڀٕلڂ  –ٹلص  ڀٽن ڄ ٔى وٴ٬ُ ال ٸً ؤيَټ ڃ جب  يي ٴدڀ علفص ڄ ٥

" ٴ ٵى ظځٻ خڀُٔدڀص وهٍي خڀ علفص ټَل ٸدجل "  ڃڀعځٻ خڀُٔدڀص ومل نٝڃ آٌخن  ٬  د زٿ َي ٬ځل 

 " ٴدر ه  خڀٍحم خڄُنال وڀن ن١ل٭ين . بِالَّ ڄَ٭ِالَ ََزِّال َٔلَ ًِْننِ" ؾبًَټ ال " و٬ځځ د زٹ ڀ  " 

دجٿ خڀٕځسلص و٬ًڂ ٸس ؿبد   وڀلٓ زدڀ١ُوَش ؤال ظٹ پ ټل ٬ځ د ٴدؽب٥ ش خڀؽدڀؽص ظ٭ين َٴٟ خڀُٔ

 زٿ ظًَذ ٬ځى ٸ ؿبد وڀ  ُٔخه يف نٵٕٻ.   
 

 ڀٽڃ.زٿ ه  وا  .4

زب نٿ خڀُٔدجٿ خڀٕځسلص ب  خىبدزلص ټمد يف لديؼص خإلٴٻ  خأل٬ځى وخألغبى وهالوهال خؾبُلځص 

"  وا ڀٽڃ" ب  "  ُ٘ ڀٽڃ"  ٴدڀٹُآال خڀٽُنڃ ل ّپ خڀُٔدڀص خڀٕځسلص خڀسًخنص خڀيت ٌټُندهد يف 

 0 خؼبًغ(وـ ص ن٩ُ خڀٍحم يبٝٿ ڀ   )ڄنٴدألڄ َ ؼلؼص 

                                                 
 83الشعراء  3
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 ُ٘ ڀ . خألوپ0خؾبٕع ى 

 وا.إ ُ٘ وإ  خڀؽدنال0خؾبٕع ى 

 ڀ .وا  خڀؽدڀػ0خؾبٕع ى 

 نع٭ځڃ ونعًَذوهٽٍخ ىبر ؤال  خڀؽدڀػ   خؾبٕع ى بٴدڀٹُآال نٹٿ خؼبديغ ڄن خؾبٕع ى خألوپ 

٬ًڂ خإٔعمد٪ ؿبڃ وخڀعإؼُ ذبڃ  وڄن خڀٝ٭ زص )خألوپ(٭دي ٬ن خؾبؽس٥ن ٴمن خڀٝ٭ر ـًخه خإزع

( وٸً إ ظٕع٥ل٫ يف ټٿ ڄُش ٸ پ "ټل " ) خڀؽدڀػ(  وڄن خؾباټً ؤنٻ ) ز٭ً خڀعًَنر (  )خڀؽدنلص

 ظٕع٥ل٫ ظ ٨لٳ خڀُٔدجٿ خڀٕځسلص ڀعٽ ال خىبدزلص .

وٰا ٸديَ ٬ځى بٸ د٪ وڀ إوٍ ڄؽدإه 0 ٸدپ ڀٻ خلًهڃ ؤنط إ ظٝځك ڀځم خَ وخؾب دٸٙص 

خؾب ـ ينن ذبٍي خڀٵٽُش . ظځٻ َٔدڀص ٔځسلص زل ٘ٻ    ټلٳ ظع٭دڄٿ ڄ٭ د ؟ ظٕإپ نٵٕٻ 

وَدبد ظٕإپ خڀٹدجٿ 0 ؾبدٌخ إ ؤٔع٥ل٫ ؟  ٴٕعٽ ال خإلـدزص ألنٻ ٬ٝيب خؾبّخؾ ؤو ألنٻ إ شبځٻ 

ټال وظ٥ نُ خؾب٭ځ ڄدض خڀٽدٴلص ٬ ًهد ٔعٹ پ ڀ ٵٕٻ 0 هٍي ٴُٜص ونٝلمص ـبدنلص ڀع٭ًنٿ ٔځ 

نٵٕال  ٴعسًؤ يف ڄ٭دػبص ڄد ڀًنٻ ڄن ٬ل ذ   ؤو وهال خؼبدڀص خڀؽدنلص  ؤال نٽ ال خػب خذ ٬ځى 

وٜمص  ٴٕعسن ڀ  زٹًَظٻ ٬ځى خإلٸ د٪ وټلڂ ٜدلسٻ ڀلٓ ٜملمده  ٔاخڀٻ ٰا ڄٹ ٫

 ڄ٭ځ ڄدظٻ .

خض وهٽٍخ زب ڀط خڀُٔدڀص خڀٕځسلص) إ ظٝځك ..إ ظ٭ُٲ ..( ب  َٔدڀص خىبدزلص ڀع٥ نُ خڀٍ 

 ؤو ڀځٽٙٳ ٬ن لٹلٹص نٵٕٻ  وِنديش ؼٹعٻ ز ٵٕٻ يف خؼبدڀص خڀؽدنلص . 
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 /  تنمية االيجابية 6

 وخڀُٸال ذبد   وهٍخ نعڃ ٬ن ٤ُنٷ0 ز٭ً َِ٪ خإىبدزلص يف نٵٕٻ ن سٱال خڀٕ٭ال يف ظ ملص هٍي خإىبدزلص

خڀعًَنر ٬ځى خڀٝ َش خڀٽدڄځص 0 يف ټٿ للدظٻ ويف طبل٫ ٨ُوٴٻ ٬ ّي  نٵٕٻ ٬ځى خڀ ٩ ُ

ؤعفً ؤال ضبص ء ٬ځى خؾبٕع ى خڀٵُيحم ؤو خػبمد٬ال ٔ خ ڀځم ٠ ٪ ) ؤنده ټدال ( ڄن طبل٫ ـ خنس  

وظ٭ملٹ د ڀع ملص َوق خإىبدزلص  ـ خنر ڄُٙٸص ظٕع٥ل٫ ڄن ولؿبد خڀ ٩ُ ڀځم ٠ ٪ ڄن هٍي خڀّخونص

 ڀلٻ هٍي خڀٹٝص 0بو ڀًنٻ 

وـځٓ يف آوُ .. خڀُند٠لدضفبد٠ُش ڄديش   خڀ٥لذ يف بلًى خػبدڄ٭دض يف ټ ڀ ڄسلد ل١ُ ؤلً

 . وندڂ ذبًوءص خڀٹد٬

ن٩ُ ب  خڀٕس َش ٴ ـً ؤال خڀًټع َ ټعر .. ويف وبدنص خِبد٠ُش خٔعلٹ٧ ٬ځى ؤٜ خض خڀ٥لذ

 .ٴ ٹځ مد ز٬ُٕص ووُؾ ڄن خڀٹد٬ص  ڄٕإڀعن ٬ځل د

ٴٍهر ب  ڄٽعسص  عنٜ٭س ټدنط خؾبٕإڀعن.. يف لٿ هٍي خؾبٕإڀعن زًء نٵٽُوخڀسلط  ب  َـ٫

 .. دڄ٭ص وؤوٍ خؾبُخـ٫ خڀلِڄصخػب

وه  ندٸڃ ٬ځى خڀًټع َ خڀٍحم ؤ٥٬دهڃ هٍخ .. خٔع٥د٪ ؤال يبٿ خؾبٕإڀص خألو  ؤَز٭ص ؤندڂ وز٭ً

 !! خڀ خـر خڀٝ٭ر

 .. ڄ  ڃ خڀ خـر ويف فبد٠ُش خڀُند٠لدض خڀللٹص خٔعٱُذ ؤال خڀًټع َ مل ن٥ځر

ولځځع د يف ؤَز٭ص  و  ؤَز٭ص ؤندڂخأل ٴٍهر بڀل  وٸدپ ڀ  0 ند يټع َ ڀٹً خٔعٱُٸط يف لٿ خؾبٕإڀص

  ؤوَخٶ

ال خڀيت ټعسع مد ٬ځى دوخؾبٕإڀع!! ظ٭فر خڀًټع َ وٸدپ ڀځ٥دڀر 0 وڀٽين مل ؤ٥٬لٽڃ ؤحم وخـر
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 !!..ڀځ٥لذ ټعسع د  دڀځمٕدجٿ خڀيت ٬فّ خڀ٭ځڃ ٬ن لځ خڀٕس َش هال ؤڄؽځص 

 . خؾبٕإڀص ڀ  ټدال هٍخ خڀ٥دڀر ڄٕعلٹ٩د وغب٫ ُ٘ق خڀًټع َ ؾبد ٴٽُيف لٿ

 ... َذ ن ڄص ندٴ٭ص َذ ٠دَش ندٴ٭ص ؤو  ٽنوڀ

 .خػبدڄ٭ص وڄدِخڀط هٍي خؾبٕإڀص ز َٸدصبد خألَز٫ ڄ٭ُو٠ص يف ظځٻ

 لًؼط يف خألنًڀٓ ٬ ًڄد ټدنط يف ؤنًحم خؾبٕځمن ټن ٤م لده 0  بڀلٽڃ هٍي خڀٹٝص خڀيت 

ن ڂ ٬ځى وټدال ټٿ    ي َ ظبدخڀ دْ ڄن خڀٕ ٶ ب  زل صبڃ ز خ٥ٔص  صيبمٿ ؤڄع٭ دإهټدال ه دٺ ظبّ

ٔإپ ؤٜمدز  ڄدٌخ  خڀ٭مٿ ويف بلًى خألندڂ وز٭ً ظ٭ر    خڀ دْ صظځٻ خؼبدڀص ن٭مٿ يف ظبٿ ؤڄع٭

 نٽ ال يف خؾبٕعٹسٿ؟  ؤالنعم ى ټٿ وخلً ڄ ٽڃ 

ڀألنًڀٓ .. ٴإـدز ي زدٔعٱُخذ .. لدټڃ ڀألنًڀٓ  ده ؤټ ال لدټم ؤالٴإشب ى  ؤند ؤڄدٴٹدپ ؿبڃ 0 

 نن

 ٴٹدپ ن٭ڃ 

 ڀألنًڀٓ دهخٜ ٫ ڀٻ ڀ  ؤٜسمط خ لدټم ؤالڄدٌخ ظعم ى 0    ٴٹدپ ڀٝدلس  خڀٍحم ٬ن ٌبل

 ظ١٭ين ٬ځى ٨ ُ ظبدَحم ورب٭ٿ ٨ ُحم ڀځىځٳ ؤالؤَنًٺ  0 ٸدپ بٌخ ؤٜسمط ؤنط لدټڃ ڀألنًڀٓ

 ورب٭ٿ ـ  يٺ ن١ُز نين زدڀ٭ٝال ونٹ ڀ ال هٍخ خڀٽٍخذ هٍخ خڀٽٍخذ  

 ؟ ؤنط ڄدٌخ ظعم ى0 ؤإپ ٜدلس  خڀٍحم ٬ن نٕدَي  لٕ د 0  ٴٹدپ ٜدلس د خؼبمدپ

ظ٭٥لين ٸُٝخه ټسا ولٝدند خزلٟ وـ خَحم  ؤال ؤشب ى بٌخ ؤٜسمط ؤنط لدټڃ ڀألنًڀٓ  ؤندٸدپ 

 .لٕدال وزًؤ ٜدلس د ن٭ًي ؤڄدنل 

  ٴٹً ټدال ٜدلس د ٸ حم خڀس لص وشبُ خألندڂ ونسًؤ ٜدلس د ز ٫٠ نًي ٬ځى خؽب٥ ش خڀٝملمص 
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ڃ وٜلده ٬ځى ؤڄا خؾباڄ ن ٴع ـ  ڀځ٭مٿ ڄ٫ خػب ً وظُٸى ٴل  لعى وٜٿ ب  َجلٓ خػب ً  ؼ

 ط زٿ ه  خؼبدټڃ خڀٍحم ظ ٔ٭ يبٹٷ لځم  ويبٽڃ خألنًڀٓ ؤالخٔع٥د٪  خػبًنً ) ڀٝٱُ ٔ   ( ؼڃ 

 وزبٹٹط ٬ځى نًن  خڀٵع لدض وټؽُض خؾبٕدـً  ب  خټّّ ڄٕدل  ٬ ًي يفخألنًڀٓ  ؤَخ٠ى

 . خن  خؼبدټڃ خؼبدـر خؾب ٝ َ

إڄُي زةل١دَ ٜدلسل   خؼبمدڀن   ٴإَٔٿ خڀ ِنُ يف وشبُ خإندڂ  ون ديحم خؼبدـر وِنُي ن ڄده ون 

 هڃل١ُو  ٴإ حبمدَي ټمد ټدال  خألڄع٭ص ټٿ ڄ  ڃ ن٭مٿ يف نٹٿ  ٴ ـًهڃ يف خڀٕ ٶ ٤ځس ڃ   

 .ڀځمدـر خؾب ٝ َ

 شٸدپ ڀٝدلس  خألوپ خڀٍحم ټدال ٬ن ٌبل   ڄدٌخ ټ ط ظعم ى يف ؤندڄ د خڀٱدزُ 

 ط ټدنط ؤلدينػ وڀط وخنع  بهبد ؤند..  ؤند ٴٹدپ0

 ظعم ى.ڄدٌخ ټ ط مل ظ ع   ٴٹدپ0 إ

ورب٭ٿ ـ  يٺ ن١ُز نين  ڀځىځٳ ظ١٭ين ٬ځى ٨ ُ ظبدَحم ورب٭ٿ ٨ ُحم  ؤالؤَنًٺ ٸځط ٴٹدپ 

 زدڀ٭ٝال ونٹ ڀ ال هٍخ خڀٽٍخذ هٍخ خڀٽٍخذ

 ٴ٭ٿ ز  ټمد خخـ٭ځ  ٬ځى ظبدَي و خؼبدـر ڀ ِن0ُٴٹدپ 

 شب لط؟ڄدٌخ  خڀؽدنال0ڀٝدلس   شب ى. وٸدپ

 ٕدال وخال ظ٭٥لين ٸُٝخ و٣ٔ زٕعدال ولٝدال خزلٟخػب خَحم خؼب0  ٴٹدپ 

 ڄد شب ى .ٴٹدپ ڀ ِنُي ؤ٥٬ ي 

٬  ؟ ٴځمدٌخ مل ظ٭ٵ  ٬ځى ٜدلسٻ خألوپ   ٸٕ ض ٴٕإپ خڀ ِنُ خؼبدټڃ خؼبدـر خؾب ٝ َ ټإنٻ 

 . ؤ هد خر ٬ځى ټٿ ٘الء ٸًنُ ؤالڀل٭ځڃ  ٴٹدپ
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ڀعمٹلٹ  وإ ظٕع٭٩ڃ ٘لحده  خزًؤ زدڀٕ٭ال ونسللً ؼڃوخڀٙدهً ڄن خڀٹٝص ه  خـ٭ٿ ڀٻ هًٴده ٔدڄلده 

 ٘الء ٸًنُ . ٬ځى ټٿ٬ځى خر ٴةال خر 

 وزدآلوُنن0 خڀ٩ن زدرڄن ؤـٿ نٵٕال ٔإلٕن 

ظ٩ن  نٵٕٻ  ڄدٌخٔإپ دٴ خڀٹًٔال هٽٍخ ـدء ٬ن خر يف خؼبًنػ  1" ؤند ٬ ً ٨ن ٬سًحم زال "

خڀُخلص  ؤلٕن خڀ٩ن زدڀ دْ  ڀعمٝٿ ڀٻ  وزٹًَظ  ؼڃ خڀ٩ن زدر  آوُ ؤلٕنودب٭ ى  زدر ؟

خڀ ٵٕلص ٴةال بٔدءش خڀ٩ن زدڀ دْ ؤوپ ڄد ظاٌحم ٜدلس د ونإټٿ ز ٵٕ   ورب٭ځ  ن ٩ُ ڀأللًخغ 

وخڀ ٸدج٫ ز ٩ُش ٔ يخء ڀٵٹًخال خڀ٩ن خؼبٕن   ٴٽٿ ظُٝٲ ڄن خآلوُنن نٵُٕ ٬ځى ؤن  ز لص ٔلحص 

 نٵٹًي خإىبدزلص يف للدظ  .ٌڀٻ ځٷ  وكبد ىب٭ٿ خؾبعځٹال ن٭لٗ يف و ٲ  وٸ وؤهًخٲ وسلؽص 

 خؾبٕٻ0لدڄٿ 

 خإىبدزلص لدڄٿ خؾبٕٻ ظ ڀً  ٴةال ڄ٭دُ٘ش وڄلِڄصټمد ؤال خإٸةخذ ڄن ندٴه خڀٽا ن ڀً خڀٕځسلص 

 وخألـ دْ ونٹًٝ ه د حبدڄٿ خؾبٕٻ خإىبدزال خڀٍحم نع٭دڄٿ زدىبدزلص ڄ٫ قبعځٳ خڀ٩ُوٲ وخألل خپ 

ټؽُش  ڄسدُ٘ش ڄ٫ٰا ڄسدُ٘ش ؤو  خإىبدزلص زٝ َش هاإء نٽٕرٴمن ؾباټً ؤال خإٸةخذ ڄن ؤڄؽدپ 

 خإلعٽدٺ.
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 ظٍټ0ُ

ؤنط ڄن نٕع٥ل٫ ؤال نځسٓ خڀ ٩دَش خڀٕ يخء ؤو خؼبمُخء ؤو خؽب١ُخء ڀع ٩ُ ڀځملدش وخؾب خٸٳ ز٭ًهد 

ظٕع٥ل٫ ؤال ظ٭لٗ ز ٩ُش ٔ يخء ټمد ؤنٻ  ڀځملدش ن٭عمً ظٵٕاٺ  ٴ٭ځى خوعلدَٺ ڀسٕع د زدڀ ٩دَش خڀيت 

زن للدش خڀٕ٭ًخء خڀ د٨ُنن  وڀٽن ٴُٶؼبدڀعن ؤنط ٔع٭لٗ ټل خ زل١دء ٴٵالظٕع٥ل٫ ؤال زبلد ز ٩ُش 

زدڀ ٩ُش خڀُزدنلص خإلٌبدنلص خؾبعٵدجځن وخؾبسعٕمن وللدش خڀع٭ٕدء خڀٍنن ن ٩ُوال ب  خؼبلدش ٬ځى ؤوبد نٽً 

 ڄُٙٶ.و٠لٷ ٬لٗ وټځ د ٘ٹدء وڀلٓ ٴل د وـ  

دڀع  و ٴٽُظ  ٬ن ٤ُنٷ ؤيڀع  بال خإىبدزال ه  خڀٍحم نٕع٥ل٫ ؤال يبٹٷ خڀٹ د٬ص ڀًى خآلوُنن ون ٜٿ َٔ

وزؽٹع  دبد يبٝٿ ڀ  ڄن ؤوـ  خؽبا خؾبع٭ًيش   وإ نع٭ؽُ ڄن ؤوپ ټځمص ؤو ظُٝٲ ڄن خؾبٹدزٿ  لعى ڀ  

ټدال  ٨دهُي " ُ٘ " زٿ ون٥مك ب  ؤ٬ځى ڄن هٍخ وه  ؤال نٽ ال خؾبعځٹال  َٔ إه ـًنًخه وڄًَٝخه آوُ 

ؤڄا  خؾبُخظر خڀ٭ځلد وإ ظٹٳ ٬ ً لً ڄ٭ن  ٴ ٍخ ڀٵٽُي وڄسًؤي   ٴدڀٹ د٬ص رب٭ٿ خڀ ٵٓ ظ ّخٸص ب  

خؾباڄ ن يف ِڄدن  ) ٬مُ زن ٬سً خڀ٭ّنّ ( خڀٍحم ڄځٻ خڀًنلد ڄن ُ٘ٸ د ب  ُٰذبد وڄن ٍبدؿبد ب  

 ـ  ذبد   ټدنط ظسًو ٬ځل  ٬لڄدض خڀّهً وخڀ َ٪ إ ڄ٩دهُ خڀةٲ و خڀٙس٫ .

 يف خؾبځٻ وٸً ټ ط َخٰسده ڀ  ؟؟ ٔإڀ  وِنُي ن ڄده0 ند ؤڄا خؾباڄ ن ڄديل ؤَخٺ ِخهًخه

ٴٹدپ 0 ند ٴلال بال يل نٵٕده ظ ّخٸ    ټدنط ظُٰر يف بحم بڄدَش   ٴځمد ظإڄُض ٬ځى خؾبًن ص ظدٸط ب  

بڄدَش خؾباڄ ن   وؾبد لٝځط ٬ځل د ظدٸط ب  ڄد ه  ؤٴ١ٿ ڄ  د وهال خڀٵُيوْ خأل٬ځى يف خػب ص 

 د خڀٕمدوخض وخألَٞ .ٴّهًض يف ڄځٻ خڀًنلد   ٘ ٸده و٤م٭ده يف ـ ص ٠ُ٬ 
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 /  الصبر :

   ٓن ن- –   ـدء يف خؼبًنػ ؤال  خڀ يب نيب ڄن خألنسلدء خڀٽُخڂ   ٴلمد نُون  ٬ن َز    ٸددپ  

0 " ڄد ن سٱال أللً ؤال    وٸدپ  ٬    1زن ڄعى ( ن ن0ٓ ) إ ن سٱال ڀ٭سً ؤال نٹ پ 0 بن  وا ڄن 

ل  ى يف خڀ٭ُخٶ   ٴ٬ًدهڃ ب  خر ٴإز  ٬ځلد   ؤَٔځ  خر ب  ؤهٿ ن  8زن ڄعى " ن نٓنٽ ال واخ ڄن 

 وشبديوخ ٬ځى ټٵُهڃ ٴىُؾ ڄن زن ؤ٨ ُهڃ ١ٰسدال وو٬ًهڃ زدڀ٭ٍخذ ز٭ً ؼلغ.

وٸسٿ وبدنص خؾبًش ظٙددوَ خڀٹد ڂ زل د ڃ وظٵٽدُوخ يف       وز٭ً وُوؾ ن نٓ د ٬ځل  خڀٕلڂ د  وظُټ  ڀٹ ڄ    

ٽٍذ وُـ خ ب  خڀٝمُخء زإ٤ٵدؿبڃ    ٴځمد زبٹٹ خ ڄن ٌڀٻ و٬ځم خ ؤن  إ ن - ي٬ ش ن نٓ د   

 وؤن٭دڄ ڃ وڄ خ٘ل ڃ وٴُٸ خ زن خألڄ دض وؤوإيهد ؼڃ ظ٬ُ١ خ ب  خر ٬ّ وـٿ وآڄ  خ ز   .

إ ن٭ځڃ دبد ٴ٭ځ خ ألن  وُؾ ڄن ٬ ًهڃ يوال خإلٌال خڀُزدنال   و٨دن ؤوبدڃ ڀدن ناڄ د خ      - –ون نٓ 

 سمُ ڄ٫ ٸ ڂ يف ٔٵل ع ڃ  .ٴٕلمٿ ٬ځل ڃ ٬ٹدذ خر ٬ّ وـٿ وڀٍخ ظُټ ڃ ڄع ـ ده ب  خڀ

وزل مد هڃ يف و٣ٔ خڀسمُ ػبفط ذبڃ خڀٕٵل ص وودٴ خ خڀٱُٶ ٴدٸة٬ خ ٬ځى َـٿ نځٹ ند  ڄدن زل د ڃ    

د  ؤند  هد       ؼدلغ ڄدُخض     ٬ دًهد ؤيَٺ ند نٓ د        –  –ووٸ٭دط خڀٹ٬ُدص ٬ځدى ند نٓ     

د     خڀٽدددُنڃ د   خؾبٹٝد ي . ٴدإڀٹى ز ٵٕد  يف خڀسمدُ  ٴفددء خألڄدُ خڀُزددنال ب  خؼبد ض زدڀعٹددڂ خڀد يب          

 .ٴدڀعٹم  خؼب ض

                                                 
 ;975رواه البخاري  3
 6:26رواه البخاري 4
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نديى يف خڀ٩ځمدض  د ب  َز  ٔسمدن  و  ويف هٍي خڀ٩ُوٲ خڀٝ٭سص ويف ز٥ن خؼب ض ػبإ ن نٓ د   

ڀَدد بِڀَد َ بِڀَّدد ؤَنْددطَ ُٔدسْمَدنَٻَ بِنِّدال ټُ ْدطُ ڄِددنَ       " ) ٨ځمدص خڀسمدُ ظ ٨ځمدص خڀځلدٿ ظ ٨ځمدص ز٥ددن خؼبد ض (       

 . 1" (87خڀ٩َّدڀِمِنَ )

  ونُٔځ   8".ٴَدْٔعَفَسْ َد ڀَ ُ وَنَفَّلْ َديُ ڄِنَ خڀْٱَڃِّ وَټٍََڀِٻَ نُ ْفِال خڀْمُاْڄِ ِنَ"  -  –ن نٓ ون فال خر 

 لن ٴمع٭ ڃ خر ب ڄُش ؤوُى ب  نٵٓ خڀٹ ڂ )وٸلٿ آلوُنن ( و٬ًيهڃ ڄحص ؤڀٳ ؤو نّنًوال ٴأڄ  خ 

  خإلن١دق0

  وهدٍخ ن٭دين    8" ؤ هد 0 لَسٓ خڀ ٵٓ ٬ن خػبّ٪خڀَٝسُُْنٹ پ ٜدلر خڀٝمدق يف خڀځٱص  ) خػب هُحم (0 "

ؤال ضبص ڄد نٽ ال ٔسسده ػب٭ٿ خڀ ٵٓ ربّ٪ وظ١دفُ ٴلم ٭ دد  خڀٝدّّ ڄدن خػبدّ٪ ؤد ء خڀعٝدُٲ وخڀٕدځ ٺ         

ًَخِش        وىبّّهدد ٬ځدى خڀعممدٿ وڀد  ڀٵدةش  ټمدد ٸددپ ظ٭دد  0 "          ََزَُّ دْڃ ِزدْڀَٱد ٬ًُْ اَل  ٍِنَن َند َٕدَٻ َڄد٫َ خڀَّد ُْ َنْٵ ْٜدِس َوخ

 ُ ٬َنْ ٌِټُِْنَد نُُِنًُوالَ وَـْ َ ُ وَڀَد ظَ٭ًُْ ٬َلْ َدٺَ ٬َ ْ ُڃْ ظُُِنًُ ِِن َصَ خڀْمَلَدشِ خڀًُّنْلَد وَڀَد ظ٫ِ٥ُْ ڄَنْ ؤَْٰٵَځْ َد ٸَځْسَ وَخڀْ٭َِٙالِّ

 .    ؤحم خلسٓ نٵٕٻ ڄ٭ ڃ 4وَخظَّس٫ََ هَ َخيُ وَټَدالَ ؤَڄُُْيُ ٴ٤ُُُهد".

ه  خڀّّٝ ٬ځدى خؾبٹدزدٿ يف ټدٿ ٘دالء  ٌڀدٻ ؤال ٴلد          ظ ڄن ؤٜ٭ر ڄد ٌبٽن ؤال ن خـ   خإلنٕدال يف للد

وَنًَْ٪ُ خڀْةِنَْٕدالُ زِدڀَُِّّٙ ي٬َُدءَيُ زِدڀْىَلُِْ وَټَدالَ خڀْةِنَْٕدالُ "  ټُٕ ڀٙ  ش خڀ ٵٓ زدڀ٭فځص ولر خإنعٝدَ ز٬ُٕص

 ڄدن خؾب خٸدٳ خڀديت    –  –  ڀٍخ ټدال خڀّّٝ نٝٳ خڀًنن    ڀٹً ټدال ڄ ٸٳ نيب خر ن نٓ 5"٬َفُ ڀهد 
                                                 

 9:األنبياء  3
 ::األنبياء  4
 5;5ص  4الصحاح في اللغة جػ  5
 :4الكهف  6
 33اإلسراء  7
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خإلٌال  ٿظددًپ ٬ځددى لددر خألنسلدددء ڀځىددا وَٰسعدد ڃ يف بٔددلڂ ٸدد ڄ ڃ   ڀٽ دد  مل ن ع٩ددُ زددٿ ٰددديَ ٸ ڄدد  ٸسدد 

ز٭ً ؤندڂ ڄن َللځ   –  –خڀُزدنال ز٭ً ؤال لدوپ ڄ٭ ڃ وؤلٓ ؤوبڃ ڀن ناڄ  خ . ڀٹً آڄن ٸ ڂ ن نٓ 

ڄدد ٸلٕدط ز٭مدُ    ٬  ڃ ؤحم ؤال خڀٵدَٶ خڀّڄين زن ڄٱديَظ  وبٌبدوبڃ ؤندڄدده ٴٹد٣ وهدٍي زدل ٘دٻ ٸځلځدص بٌخ       

 خإلنٕدال.

فبمً زن  وڄ ّڀص خڀّّٝ يف خإلٔلڂ ڄٙ  َش وڄ٭ُوٴص وخڀٽلڂ ل ڀ  ټؽا ؤ ٽعٵال ز ٹٿ ـّء كبد ٌټُي

 للػ ټعر نٹ پ 0     ٬سًخڀ٭ّنّ خؽب١احم ټځلص خؾب٭ځمن ٸٕڃ خڀًَخٔدض خڀٹُآنلص

  زٿ بال  ٬ن ڄدجص ڄ ٫٠ خڀ0ّّٝ ؤزُِ خألولٶ خڀ خَي ٌټُهد يف خڀٹُآال لعى ڀٹً ِخيض ڄ خ٫٠ ٌټُي ٴل 

ٴدڀ٭ٵص0 ّّٜ ٬ن ٘  ش خڀٵُؾ وخڀ٭ن خِبُڄص  وُ٘ٲ خڀ ٵ0ٓ ّّٜ ڄُـ٫ ٰدڀر خألولٶ  ب  خڀّّٝ 

٬ن ٘  ش خڀس٥ن  وټعمدال خڀ0ُٕ ّّٜ ٬ن ب٨ دَ ڄدإ يبٕن ب٨ دَي ڄن خڀٽلڂ  وخڀّه0ً ّّٜ ٬ن 

ّّ ٬ن بـدزص يخ٬ال خڀٱ١ر  ٴ١ پ خڀ٭لٗ  وخڀٹ د٬ص0 ّّٜ ٬ځى خڀٹًَ خڀٽديف ڄن خڀًنلد  وخؼبځڃ0 ٜ

وخڀ ٸد0َ ّّٜ ٬ن بـدزص يخ٬ال خڀ٭فځص وخڀ٥لٗ  وخڀٙفد٬ص0 ّّٜ ٬ن يخ٬ال خڀٵُخَ وخؿبُذ  وخڀ٭ٵ 0 

ّّٜ ٬ن بـدزص يخ٬ال خإنعٹدڂ  وخػب ي0 ّّٜ ٬ن بـدزص يخ٬ال خڀسىٿ  وخڀٽل0ٓ ّّٜ ٬ن بـدزص 

 . يخ٬ال خڀ٭فّ وخڀٽٕٿ

پ خػب ص  ؤسر خڀ فدش ڄن خڀ دَ ألن  ـدء يف خؽبّّ نٹ پ ؤز  ٤دڀر خؾبٽال0 "خ٬ځڃ ؤال خڀّّٝ ٔسر يو 

"لٵط خػب ص زدؾبٽدَي  ولٵط خڀ دَ زدڀٙ  خض"  ٴلمعدؾ خؾباڄن ب  ّّٜ ٬ځى خؾبٽدَي ڀلًوٿ خػب ص  

وب  ّّٜ ٬ن خڀٙ  خض ڀل ف  ڄن خڀ دَ". وٸدپ0 "خ٬ځڃ ؤال ټؽُش ڄ٭دٜال خڀ٭سدي يف ٘لحن0 ٸځص خڀّّٝ 

  نٽُه ال".٬مد يبس ال  وٸځص خڀّّٝ ٬ځى ڄد
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ؤَٿ خر ٜځ خض خر ؤلڄ  ٬ځل ڃ ؤً٘ ؤهٿ خإلٌبدال لدـص ب  خڀّّٝ ألوبڃ خڀٍنن نٹ ڄ ال ؤٔدٔده 

زدڀ٬ً ش وىبدذب ال خألڄڃ زدڀعٱلا وهڃ لن نٹ ڄ ال زٍڀٻ نٽ ال خڀ خلً ڄ  ڃ ٴُيخه يف ڄ خـ ص ؤڄص ظ٭دنًي 

ؼڃ خألڄؽٿ ٴدألڄؽٿ"  وټځمد ټدال خڀٹ ڂ 0 "ؤً٘ خڀ دْ زلءً خألنسلدء وظٽٍز  وظ٭دين   ٸدپ َٔ پ خر 

ؤً٘ ٬ ديخه وؤټؽُ بُٰخٸده يف خڀ١لپ ټدنط لدـص نسل ڃ ب  خڀّّٝ ؤټؽُ ټإويل خڀ٭ّڂ ڄؽلً  ن ق وبزُخهلڃ 

 . وڄ ٔى و٬لٕى ٬ځل ڃ خڀٝلش وخڀٕلڂ

 وز٭ً ؤال خٔةٔٿ يف خؾب ٠ ٪ ٌټُ ؤن خ٪ خڀّّٝ وڄ  د 

دٲ ٬ځلٻ ٠ُوَش ّّٜ خڀًخ٬لص ٬ځى ڄد نلٸل  يف ي٬ ظ   ٱا وٴخڀّّٝ ٬ځى ڄٙدٶ خڀ٬ً ش ب  خر0 

ٴةن  نإظال خڀ دْ دبد إ نٙع  ن  وإ نإڀٵ ن   ودبد ًبدڀٳ ڄد وـًوخ ٬ځل  آزدءهڃ  ٴځٍڀٻ نٹدوڄ ال خڀ٬ً ش 

    1ؤ هد زٽٿ ڄد ؤوظ خ ڄن ٸ ش  ون ٜځ ال خألٌى زدڀًخ٬لص ڄد خٔع٥د٬ خ ب  ٌڀٻ ٔسللً.

زبعدؾ ب  وٸط ٤ نٿ  ٴل زبدوپ ؤال  ٴةوبد ٸًض ڄن ؤٜ٭ر خألڄ َ  ڀٍخ بال ظٱلا خألٴٽدَ وخإ٬عٹديخ

ظٕع٭فٿ خڀؽمُش ٸسٿ ؤوخوبد  ٴځٽٿ ضبُش وٸط لٝدي و ڄن خٔع٭فٿ ضبُش ٸسٿ ؤوخوبد ٬ ٸر حبُڄدن  

ٸً إ زبٝٿ آنلده وڀلٓ زدڀ١ُوَش وإ خؾب٥ځ ذ ڄ ٻ ؤال  خؾبٹدزٿ( )خٸع د٪وهٽٍخ يف خإلٸ د٪ ٴدڀؽمُش 

لٽن نٝر ٬ل ٻ ٸ پ ؤلً ٘ف٭دال خڀ٭ُذ لن ُٔحٿ ٬ن ُٔ خنعٝدَي ٬ځى وٝ ڄ  زبٝٿ لدڀلده وڀ

 وخڀٵُٶ زل   وزن وٝم  ٸدپ0 " خڀٵُٶ زلين وزن ٬ًوحم ّّٜ ٔد٬ص ".

 وڀعع٭ُٲ ٬ځى نٵٕٻ وڄًى شبٽن هٍي خؾب دَش ڀًنٻ ٬ځلٻ زد 0  

 

  8َخـ٫ ڄځمٷ خإوعسدَخض َٸڃ  "0خڀّّٝ  خوعسدَ "
                                                 

1
 http://www.saaid.net/bahoth/10.htm 

http://www.saaid.net/bahoth/10.htm
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ٴةڀلٻ  وِنديظ  ڀًنٻ ل ص ز٭ً خر ٬ځى خڀعمځال زدڀّّٝ وز٭ً ٌڀٻ إزً ڄن ؤدجٿ ڄ٭

  ٌڀٻ0
 ؤحم ڄٽدزًش خألڄ َ  1".ڀَٹًَْ وَځَٹْ َد خڀْةِنَْٕدالَ ٴِال ټَسًٍَ"   ظ٭د 0ټمد ٸدپ  .  خؾب٭ُٴص ز٥سل٭ص خؼبلدش

 ڄٙدٸ د.و 

 خر ؤوؼٷ كبد يف نًٺ  ڄد زلً خڀلٹن زإال. 

  خڀلٹن حبٕن خػبّخء ٬ ً خر ظ٭د. 

 ٝٴځن   8".بِالَّ ڄ٫ََ خڀْ٭ُُِْٕ نًُُْٕخ (5)ٴَةِالَّ ڄ٫ََ خڀْ٭ُُِْٕ نًُُْٕخ  0 " ٸدپ ظ٭د  دخڀٵُؾ0 ټم پ خڀؽٹص حب

 نٱځر ٬ُٕ وخلً نُٕنن خؼ ن.

  ُ0ٌڀٻټؽاش ڄٍټ َش يف خڀٹُآال خڀٽُنڃ ٴمن  خڀٝدزُنن وهالظٍټُ ٴ١ٿ وخـ  

ننَ ؤَلَْٕ ُ خ ٴِال هٍَِيِ خڀًُّنْلَد لََٕ َصٌ وَؤََُْٞ خڀځَّ ِ وَخِٔ٭َصٌ ٸُٿْ نَد ٬ِسَديِ خڀٍَِّننَ آَڄَ ُ خ خظَّٹُ خ ََزَّٽُڃْ ڀِځٍَِّ .1

ـدء يف ظٵٕا خڀٹ٤ُيب ؿبٍي خإنص 0 ٬ن ؤنٓ   8".بِنَّمَد نُ َٴَّى خڀَّٝدزُُِوالَ ؤَـَُْهُڃْ زِٱَلُِْ لَِٕدذٍ

ٸدپ0 "ظ ٝر خؾب خِنن ٴلاظى زإهٿ خڀًٝٸص ٴل ٴ ال ؤـ َهڃ زدؾب خِنن  ؤال َٔ پ خر 

ټٍڀٻ خڀٝلش وخؼبؿ وناظى زإهٿ خڀسلء ٴل ن ٝر ؿبڃ ڄلّخال وإ ن ُٙ ؿبڃ ين خال ونٝر و

 . 4)بِنَّمَد نُ َٴَّى خڀَّٝدزُُِوالَ ؤَـَُْهُڃْ زِٱَلُِْ لَِٕدذٍ ( ٬ځل ڃ خألـُ ٜسد" ؼڃ ظل خڀ يب 

                                                 
 6البلد  3
 8،  7الشرح  4
 32الزمر  5
 462ص    37القرطبي جػ   6
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إَڄُِْنَد ڀَمَّد َٜسَُُوخ وَټَدنُ خ زِأَنَدظِ َد وَـَ٭َځْ َد ڄِ ْ ُڃْ ؤَجِمَّصه نَ ًُْوالَ زِ"0ظ٭ځلٷ خإلڄدڄص يف خڀًنن ز  وزدڀلٹن .8

  1".نُ ٸِ ُ الَ

وَټَإَنِّنْ ڄِنْ نَسِالٍّ ٸَدظَٿَ ڄَ٭َ ُ َِزِّلُّ الَ ټَؽِاٌ ٴَمَد وَهَ ُ خ ڀِمَد ؤََٜدزَ ُڃْ ٴِال َٔسِلٿِ "  خر ؿبڃ مسص٩ٵُ دبخڀ .8

 8".دزُِِننَخڀځَّ ِ وَڄَد ٠َ٭ُٵُ خ وَڄَد خْٔعَٽَدنُ خ وَخڀځَّ ُ نُمِرُّ خڀَّٝ

وَؤ٤َِل٭ُ خ خڀځَّ َ ؤَََُ ڀَ ُ وَڀَد ظَ َد٬َُِ خ ٴَعَٵَْٙځُ خ وَظٍَْهَرَ َِيبُٽُڃْ وَخْٜسُُِوخ بِالَّ خڀُٙٲ دب٭لص خر "  .4

 8".خڀځَّ َ ڄ٫ََ خڀَّٝدزُِِننَ

وَبِنَّ َد وَخْٔعَ٭ِل ُ خ زِدڀَّٝسُِْ وَخڀَّٝځَدشِ   "ـ٭ٿ خڀّّٝ ٬ نده و٬ًش  وؤڄُ زدإٔع٭دنص ز  خر  ؤال .5

 4.ڀَٽَسِاَشٌ بِڀَّد ٬َځَى خڀْىَدِ٘٭ِنَ "

 خڀّّٝ.٬ًڂ  نعدجؿ خڀّّٝ  و٬ خٸروڄلل٩ص   ڄُخـ٭ص ڄ خٸٳ ٔدزٹص 

  ٛٝخڀٝدزُنن.ودڀ٥ص و ٔاهڃ. خڀٝدزُنن  وڄُخـ٭صخڀٹُخءش يف ٸ 

  خر.ب   خڀ٬ًدء  وخإڀعفدءټؽُش 

  ٴُنٷ.ڀٽٿ  خڀٵُوٶ  وخڀ عدجؿ وننوٰاهڃ  وظًزن خڀٝدزُنن  خڀٹُنر  وخؾبٹدَنصًَٜ خڀ خٸ٫ 

  خإلڄٽدال.ٸًَ  خألٔسدذ  وڄ٭دػبع دوًَٜ  ظّّٝ؟ؾبدٌخ إ  )نٵٕٻ(ڄ دٸٙص خڀٍخض 

  ڀٻ.ڄ٭دٸسص خڀ ٵٓ ٬ځى ٬ًڂ خڀّّٝ ز٭ٹ زص ظٽ ال َخي٬ص زدڀ ٕسص 

  وَٰسدظٻ(ڄد ن خٴٷ ڄل ڀٻ  )خوةلدوپ ٸُخءش َوخنص ٤ نځص . 

  ؤو ربدَحم ٤ نٿ خؾبًى ب  لً ڄد . ـُّذ نٵٕٻ وخلسٕ د ٬ځى ڄُٙو٪ ٬ځمال ؤو ي٬ حم 

                                                 
 46السجدة  3
 368آؿ عمراف  4
3

 46األًفال  

4
 45الثقشج  
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  / التدريب ;

ٴځڃ نٕإڀ  ؤلً ڄ  ڃ   ؤال ندٔد ڄن خألنٝدَ ٔإڀ خ َٔ پ خر   - 0 –ٔ٭لً خؽبًَحم  الؤز ٬ن

ڄد نٽ ال ٬ ًحم ڄن وا إ  0-زلًن نٵً ټٿ ٘الء ؤنٵٷ  لن- نٵً ڄد ٬ ًي ٴٹدپ ؿبڃ ؤ٥٬دي لعى بإ

 ؤلًؤ٥٬ال ڄد خر و نعّّٝ نّّٝيوڄن  نٕعٱن نٱ   خروڄن  ؤيوُي ٬ ٽڃ وبن  ڄن نٕع٭ٳ ن٭ٵ  خر

         خڀّّٝ.واخ وؤو٫ٔ ڄن  ٥٬دءً

  ٬ن خڀ يب  – ٬   ٠َال خر -هُنُش   ؤزال٬ن- -  ٸدپ 0 " بهبد خڀ٭ځڃ زدڀع٭ځڃ   و بهبد خؼبځڃ

   1."زدڀعمځڃ   و ڄن نعمُ خؽبا ن٭٥    و ڄن نعٷ خڀُٙ ن ٸ 

  ٬ن ؤنٓ زن ڄدڀٻ  يب ٸدپ ڄُ خڀ ّّزدڄُؤش ظسٽال ٬ ً ٸ 

 ٴٹدپ ؿبد 0 خظٹال خر وخّّٜحم.

 . ٸدڀط بڀلٻ ٬ين ٴةنٻ مل ظٝر دبٝلسيت. ومل ظ٭ُٴ  ٴٹلٿ ؿبد بن  خڀ يب 

 ٴځڃ ربً ٬ ًي ز خزن ٴٹدڀط مل ؤ٬ُٴٻ .  ٴإظط زدذ خڀ يب 

           . 8".0 بهبد خڀّّٝ ٬ ً خڀًٝڄص خألو  ٴٹدپ 

  خر   ٸدپ َٔ پ0 ٬سً خر ٸدپ ٬ن  0 ّّ٬ځلٽڃ زدڀًٝٶ ٴةال خڀًٝٶ  ن ًحم ب  خڀّّ وخال خڀ

نٽعر ٬ ً خر ٬ّ وـٿ  نًٝٶ ونعمُى خڀًٝٶ لعىن ًحم ب  خػب ص وڄد نّخپ خڀُـٿ 

                                                 
 89الترغيب والترىيب وصححو األلباني في صحيح  94/  3المنذري في الترغيب والترىيب  رواه 3
 34:5البخاري  4
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وبندټڃ وخڀٽٍذ ٴةال خڀٽٍذ ن ًحم ب  خڀٵف َ وخال خڀٵف َ ن ًحم ب  خڀ دَ وڄد نّخپ   ًٜنٹد

                                1."زد٬ّ وـٿ ټٍخنٽعر ٬ ً خر   خڀٽٍذ لعى خڀُـٿ نٽٍذ ونعمُى

 خإلن١دق0

 وخإلنٕددال خڀدٍحم إ نٕد٭ى يف ظ٥د نُ ٌخظد  ٔدلفً        ولل حم خإَظٹدء زدڀ ٵٓ ؤڄُ ڄ ڃ و٠ُوَحم

نٵٕ  ـدڄًخه يف ڄٽدن  وؤال خڀ دْ ٸً ٔسٹ ي وربدوِوي دبُخلٿ لل  د ٔلٽ ال وللًخه يف يخجُظ  

 ڀ ٵٕ .ؤدلع  خڀيت َغب د 

ٴلٕعٵلً   وخڀ٭دٸٿ ه  خڀٍحم ن ٩ُ ڄد نع ٜٿ بڀل  خآلوُوال وڄعفًيش خڀ٭دمل ټؽاش  خڀعٱاخض يف

 وبڄٽدندظ .ڄ   دبد ن دٔس  ون خٴٷ ٨ُوٴ  

ٌڄٽع زص ؤو ٰا  وخ٠مص ؤڂ ٰا   نٕ٭ى ڀعمٹلٹ د ٔ خء ټدنط وخ٠مص ڀٽٿ ڄ د ؤهًخٲ

وڄن خڀ٥س٭ال  خألهًخٲ ڄٽع زص ٴٵال ټٿ خألل خپ ه دٺ ؤدجٿ نٕ٭ى ڄن ولؿبد ڀعمٹلٷ ظځٻ 

ؤهًخٴ د ز ٔدجٿ ـًنًش وز٥ُٶ ڄسعٽُش ظ ٴُ ٬ځل د خػب ً زبٹلٷ ؤن د نٕإپ ؤنٵٕ د هٿ نٕع٥ل٫ 

 ڀعځٻ خڀ ٔدجٿ.ؼڃ ڄد ٌخ مبعدؾ ڀٽال نٽ ال ڄعٹ ن  وخڀ ٸط؟وخؾبدپ 

ڀٹً و٫٠ خڀُٔ پ خڀٽُنڃ         خڀٍحم إ ن ٥دٷ ٬دن خؿبد ى بال هد  بإ  ولدال ند لى ( ٸد٬دًش إ (

ال بڄٽدنلددص خټعٕدددذ ز٭ددٟ خألڄدد َ وخألوددلٶ ٬ددن ٤ُنددٷ خڀعددًَنر وهدد ظٹسددٿ خڀ ٹدددٖ وخػبددًخپ 

ٴدڀ٭ځڃ زدڀع٭ځڃ  وڀ  ؤدجځ  خڀٽؽاش وخؾبع٭ًيش  وخؼبځڃ زدڀعمځڃ ؤحم خڀعًَنر خڀ ٵٕدال خڀدٍخظال ٬ځدى    

خؼبځڃ  وڄن نًَذ نٵٕ  ٬ځى خڀّّٝ ) نعّّٝ ( نُِٸ  خر خڀّّٝ ؤحم خؾب٥ځ ذ خڀدٍحم نٕد٭ى ڀد       

                                                 
 ;885مسلم  3
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مًولدص    ٴددڀ ٵٓ خڀسٙدُنص ڄؽدٿ خؽبددڂ خڀٹدزدٿ ڀځعٙدٽلٿ دبدد         ولٶ وخڀٝٵدض خؾبوهٽٍخ زٹلص خأل

وَنَٵْدٍٓ وَڄَدد     وڀ٭ٿ هدٍخ خ ؤلدً خألٔدُخَ يف ٸ ڀد  ظ٭دد  "       -ز٭ً ڄٙلحص خر  –نُنً ٜدلس د 

د وَٸَدًْ وَددذَ ڄَدنْ ئََّددهَ     (9)ٸًَْ ؤَٴْځَدكَ ڄَدنْ َِټَّدهَدد     (8)ٴَإَڀْ َمَ َد ٴُفُ ََهَد وَظَٹْ َخهَد  (7)َٔ َّخهَد 

يبعمدٿ ؤال    ٴدڀ١ما يف ِټدهد ن٭ ي ب  خإلنٕددال نٵٕد    ٸددپ خزدن ټدؽا يف ظٵٕداي 0 "        1(11)

و٤ ُهد ڄدن خألودلٶ   -ټمد ٸدپ ٸعديش-نٽ ال خؾب٭ ى0 ٸً ؤٴځك ڄن ِټى نٵٕ   ؤحم0 ز٥د٬ص خر 

ٸَدًْ ؤَٴْځَدكَ   خڀًنلحص وخڀٌُخجٿ. ونُُوَى مب ي ٬ن ـبدهً  و٬ٽُڄص  ؤ٭لً زن ـدسا. ټٹ ڀد 0 ُب   

يف " ئدهد " ٸدپ خزن ټؽا 0 " ؤحم0 ؤعبځ د وو٠د٫   خوټ8ٍڄَنْ ظََّټَّى وٌََټََُ خْٔڃَ ََزِّ ِ ٴََٝځَّى َب

ٴدآلندص   ؤ هدد   ڄ  د خبٍإن  بندهد ٬ن خؿبًَُى  لعى َټر خؾب٭دٜال وظُٺ ٤د٬دص خر ٬دّ وـدٿ.   

 8وددُى  "ظٙددا ز ٠دد ق ب  صبلحددص خڀدد ٵٓ ڀٹسدد پ خألڄددُنن ) ِټدهددد وئدددهد ( ټمددد يف خآلنددص خأل  

 4" (11)وَهًََنْ َديُ خڀ َّفًَْنْنِ 

خڀٹدد٤ُيب يف ظٵٕدداي  0 " ن٭ددين خڀ٥ددُنٹن0 ٤ُنددٷ خؽبددا و٤ُنددٷ خڀٙددُ. ؤحم زل دمهددد ڀدد  دبددد     نٹدد پ

ؤَٔددځ دي ڄددن خڀُٔددٿ. وخڀ فددً. خڀ٥ُنددٷ يف خَظٵددد٪. وهددٍخ ٸدد پ خزددن ٬سدددْ وخزددن ڄٕدد٭ ي           

  5ؤ.هد .وٰامهد

بِنَّد هًََنْ َديُ خڀَّٕسِلٿَ  (8)نَْٕدالَ ڄِنْ ن٥ُْٵَصٍ ؤَڄَْٙدؾٍ نَسْعَځِل ِ ٴَفَ٭َځْ َديُ َٔمِل٭ًد زَِٝاًخ بِنَّد وَځَٹْ َد خڀْةِوخآلنص خڀؽدڀؽص " 

 1 (8)بِڄَّد َ٘دټًُِخ وَبِڄَّد ټَٵُ ًَخ 
                                                 

 الشمس 3
 37،  36األعلى  4
 6:8ص  6بن كثير جػ  5
 البلد 6
 87ص  42القرطبي جػ  7
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 8ن ٔځ ٺ خڀ٥ُنٷ يف لدڀعل  طبل٭ده.ؤ هدڄٽ دي ڄ ؤحم0 هًن دي(" ) ظٵٕاي0ٸدپ خڀٙ ټدنال يف  

ٌ ًوڀٽ د  ٌبځدٻ    حدهڀٻ ونؽسع  ٴدإلنٕدال ن ڀدً ڄدن ز٥دن ؤڄد  وهد  إ ن٭ځدڃ ٘دل       وخڀ خٸ٫ خؾبٙدهً نان

خأليوخض خڀدديت نٕددع٥ل٫ ذبددد ؤال نٽعٕددر خڀ٭ځددڃ وخڀ٭مددٿ وخؾب دددَخض خؾبىعځٵددص يف للدظدد  خڀ٭دڄددص          

وخؽبدٜص   ټمد ؤال خأل٬مدپ ٬م ڄده زبعدؾ ٬ځى ڄ دَخض ڄ٭ل ص نٽعٕس د خڀ٭دڄٿ ڄن ولپ خػبدنر 

ؼدڃ لبدً ؤال هدٍخ خڀ٭دڄدٿ خػبًندً نٝدسك       ؛د هدال بإ ٴدةش فبدًويش    وخػبدنر خڀ٭مځدال  وڄد   ؛خڀ ٩ُحم

ڄدهُ يف هٍخ خڀ٭مٿ زٿ ونٽ ال وساخُ ز  ز٭ً ٔ  خض ڄن خڀ٭مٿ وخڀع٥سلدٷ   وټدٿ ڄ دد ڀد  ربُزعد       

يف ٌڀٻ  ٴمد ؤټؽُ ڄد ن٭عٍَ ٬ن ز٭ٟ خأل٬مدپ حبفص ؤن د إ ن٭ُٲ ؤو ؤن دد مل نعدًَذ ٬ځدى هدٍخ     

ى ٌڀدٻ  نٽد ال ز٭دًهد ڄدن خؾبسد٬ًن ؤو ڄدن خجمللدًنن ٴلد          خڀ٭مٿ  ولن نُفّّ ٬ځى خڀعًَنر ٬ځد 

 ٬ځى ؤٸٿ ظٹًنُ.

   ٓوهدال  ظ ڀدً   خؼبل خنددض خڀديت  ڀٹً ڄلّ خر خإلنٕدال زٹًَظ  ٬ځى خڀع٭ځڃ وخټعٕدذ خؾب ددَخض ز٭ٽد

ڀددٍخ إ نددُى  ؤال  ظددًَنر يوال خؼبدـددص ب  ظ٭ځددلڃ ؤو ٴ٥ددُش ڄددن خؽبدددڀٷ ٔددسمدن    دڄ ًنددص ؾب٭د٘دد

 ًهد ؤو للدصبد ز٭ٽٓ خإلنٕدال . خؼبل خندض ظع٥ َ يف ٤ُٶ ٜل

    ٴمفدُي ؤال نسدًؤ ظسدًؤ خؾبٙدٽځص ظٹدٿ ظدًَىبلده لعدى         خڀسًخندص  ڀ٭ٿ ؤټؽُ ڄد ن٭دنل  هد  خؽبد ٲ ڄدن

ڄد٫ خؾبدُؤش    وټمدد ٸلدٿ يف      –  –ٴدڀٝ٭ زص يخجمده يف خڀسًخندص ټمدد يف ٸٝدص خڀُٔد پ      ظ١ممٿ 

 خؾبؽٿ " ڄٕدٴص خألڀٳ ڄلٿ ظسًؤ خب٥ ش وخلًش "  .

                                                                                                                                                         
 اإلنساف 3
 652ص  7الشوكاني جػ  4



 مهارات االقناع يف الكتاب والسنة                                                                             مجال اهلمولي

 

141 

ُ ٴل  ه  ڄد خڀٵ  ال وخؾب دَخض خڀيت مبعدـ د يف خإلٸ د٪؟ وڄد ڄًى ٸ د٬ع دد زعځدٻ   ڄن ؤهڃ ڄد نٵٽ

 .-زةٌال خر  –ٴ٭ځى ڄٹًخَ خڀٹ د٬ص زٍڀٻ نٽ ال خإلٸًخڂ وڄن ؼڃ خڀ ٜ پ  خؾب دَخض؟

نً ٔلٝٿ  زدنال ؤال ڄن ُن ؤهڃ ٔاخپ ظ٥ُل   ال  وڄن ه د ټد –زةٌال خر  –ڀٹً ٬ځم د ين  د خُڀ

َنً؟0  ٬ځل  و زُٝخلص ه  ٬ځى نٵٕٻ وىبر ؤال ربلر   هٿ ؤ

  9ڄځمٷ خإوعسدَخض َٸڃ  خؾب دَش َخـ٫هٍي  نٵٕٻ يفوڀځع٭ُٲ ٬ځى 
 

 ٬ځى خټعٕدذ –ز٭ً خر  –خألڄ َ خؾب٭ل ص وز٭ً ٌڀٻ إزً ڄن خإل٘دَش ب   .1

ؤو   آوُ  ٴمن  وخڀعًَنر ن٭ين ظٱلا ونٹٿ ڄن و٫٠ ب  " ڄ دَش " خڀعًَنر

ټدال ڄن خؾب ڃ ڄ٭ُٴص لٹدجٷ ٬ن  خڀعٱلا ڀٍخ٬ځى  و٥ خض خڀعًَنر خڀٹ د٬ص زدڀٹًَش

 خڀ ٵٓ ڄ  د  

 .ٸدزځلص خڀ ٵٓ ڀ٥ُنٷ خؽبا و٤ُنٷ خڀُٙ .8

  .ولٹلٹص ؤوُى ؤال خڀ ٵٓ ٸديَش ٬ځى خڀعٱلا يف ټل خڀ٥ُنٹن .8

ز٭ً ڄٙلحص خر  –ولٹلٹص ؼدڀؽص ؤال خإلنٕدال ه  ڄن يبًي خڀ٥ُنٷ خڀٍحم ظٕا ز  نٵٕ   .4

-  

 بال ٰاصبد ظعٱا ټمد ٸدپ خڀٙد٬ُ٬ځى ڄد هال ٬ځل  و ؤال خڀ ٵٓ بال ظةټ د ظٕعمُ .5
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i. لر خڀ٠ُد٪  وبال ظٵ٥م     دڀ٥ٵٿ بال ظةټ  ٘رَّ ٬ځى  وخڀ ٵٓ ټ

 1ن ٵ٥ڃ

يف ـبدپ خڀعٱلا  وودٜص ٸٝٛ خڀُٔٿ وخألنسلدء  خآلوُنن ربدَذخإل٤ل٪ ٬ځى  .6

 وخؾبٝځمن وخڀ دـمن ٬ځى قبعځٳ خؾبٕع ندض ويف ٘عى خجملدإض .

ذ خڀعٱلا وخڀ دْ خڀٍنن ظٙ٭ُ ؤوبڃ ن٥ َوال ؤنٵٕ ڃ ڄد زن ٴةش خإلعٽدٺ ڄ٫ ؤٜمد .7

 وؤوُى   ولسٍخ خإٔعمد٪ ب  ربدَذبڃ يف هٍخ خجملدپ .

لُٝ خڀٝٵدض خؾبُٰ زص ڀًنٻ ؼڃ خوعلدَ وخلًش ) إ ظٽن ؤٜ٭ر خؾب ـ ي ( ؼڃ و٫٠  .8

خڀٝٵص ولپ ِڄن ڄ٭ن  ټن ـديخه ڄ٫ نٵٕٻ  وـُذّ إټعٕدذ ظځٻ زُندڄؿ ظًَنيب 

 ن ڂ وإ ل٧ خڀٵُٶ . 81ولپ  ٌڀٻ

 خڀٵُٶ. ٴل د وإل٧ټَُ خڀعفُزص وڀٽن ٬ځى ٜٵدض ڀًنٻ ٰا ڄُٰ ذ 

 

 

 

 

 

                                                 
 البردة للبوصيري  3
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 االستقبللية / 32

ؤټؽُ خڀٹٝٛ ظٽُخَخه يف خڀٹُآال  وڄ٭ُوٴص وهالٸٝص ڄٙ  َش    وهالوٴ٬ُ ال – –ٸٝص ڄ ٔى يف 

 وڄن خؾب خٸٳ يف هٍي خڀٹٝص خڀٹُآنلص  0  خڀٽُنڃ  

 ْ َالُ ٴِال ٸَ ْڄِ ِ ٸَدپَ نَد ٸَ ْڂِ ؤَڀَلَْٓ ڀِال ڄُځْٻُ ڄَُِْٝ وَهٍَِيِ خڀْإَنْ َدَُ ظَفُِْحم ڄِنْ ظَمْعِال ؤَٴَځَد " وَنَديَى ٴ٬ُِْ

ٴَځَ ْڀَد ؤُڀْٹاِلَ ٬َځَلْ ِ ؤَْٔ ََِشٌ ڄِنْ  (58)ؤَڂْ ؤَنَد وَلٌُْ ڄِنْ هٍََخ خڀٍَِّحم هُ َ ڄَ ِنٌ وَڀَد نَٽَديُ نُسِنُ  (51)ظُسُُِْٝوالَ 

 (54)ٴَدْٔعَىَٳَّ ٸَ ْڄَ ُ ٴَإ٤ََد٬ُ يُ بِنَّ ُڃْ ټَدنُ خ ٸَ ْڄًد ٴَدِٔٹِنَ  (58)ؤَوْ ـَدءَ ڄَ٭َ ُ خڀْمَځَدجِٽَصُ ڄُٹْعَُِنِنَ ٌَهَرٍ 

  1(56)ٴَفَ٭َځْ َدهُڃْ َٔځَٵهد وَڄَؽَځهد ڀِځْأَوُِِننَ  (55)ٴَځَمَّد آََٔٵُ نَد خنْعَٹَمْ َد ڄِ ْ ُڃْ ٴَإََُْٰٸْ َدهُڃْ ؤَـْمَ٭ِنَ 

 8.ؤحم0 خٔعىٳ ٬ٹ ؿبڃ  ٴ٬ًدهڃ ب  خڀ١لڀص ٴدٔعفدز خ ڀ  " ټؽا0ٸدپ خزن 

") ٴَدْٔعَىَٳَّ ٸَ ْڄَ ُ ٴَإ٤ََد٬ُ يُ ( ؤحم0 خٔعىٳ ٬ٹ ؿبڃ دبد ؤزًى ؿبڃ ڄن هٍي خڀٙس    ٔ٭ًحم0ٸدپ زن 

وؾ خڀيت إ ظٕمن وإ ظٱين ڄن ـ ٪  وإ لٹلٹص زبع د  وڀلٕط يڀلل ٬ځى لٷ وإ ٬ځى زد٤ٿ  وإ ظُ

 بإ ٬ځى ٠٭ٵدء خڀ٭ٹ پ.

 ٴإحم يڀلٿ نًپ ٬ځى ؤال ٴ٬ُ ال فبٷ  ڀٽ ال ڄځٻ ڄُٝ ڀ   وؤوبدَي ربُحم ڄن زبع ؟

وؤحم يڀلٿ نًپ ٬ځى ز٥لال ڄد ـدء ز  ڄ ٔى ڀٹځص ؤظسد٬   وؼٹٿ ڀٕدن   و٬ًڂ زبځلص خر ڀ   وڀٽ   ڀٹال 

 8.ؤ هد  ڄأل إ ڄ٭ٹ پ ٬ ًهڃ  ٴم مد ٸدپ خظس٭ ي  ڄن لٷ وزد٤ٿ

                                                 
 الزخرؼ 3
 344ص  6ابن كثير  جػ  4
 :98بن سعدي ص   5
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 " َوَٸَدپَ خڀٍِّننَ خظّسَ٭ُ خْ ڀَ ْ  *ُّؤَ خڀٍِّننَ خظّسِ٭ُ خْ ڄِنَ خڀٍِّننَ خظّسَ٭ُ خْ وَََؤَوُخْ خڀْ٭ٍََخذَ وَظَٹ٥َّ٭َطْ زِ ِڃُ خألْٔسَدذُبٌِْ ظَس

لْ ِڃْ وَڄَد هُڃ زِىَدَِـِنَ ؤَالّ ڀَ َد ټَُّشً ٴَ َعَسَُّؤَ ڄِ ْ ُڃْ ټَمَد ظَسَُّءُوخْ ڄِ ّد ټٍََڀِٻَ نُُِن ِڃُ خڀځّ ُ ؤ٬َْمَدڀَ ُڃْ لَََُٕخضٍ ٬َځَ

 1"ڄِنَ خڀ ّدَ

 َْٸُ ٴُ الَ ٬ِ ًَ ََزّ ِڃْ وَٸَدپَ خڀٍِّننَ ټَٵَُُوخْ ڀَن نّاْڄِنَ زِ َدٍََخ خڀْٹُُْآالِ وَإَ زِدڀٍِّحم زَلْنَ نًََنْ ِ وَڀَ ْ ظََُىَ بٌِِ خڀ٩ّدڀِمُ الَ ڄ 

ٸَدپَ خڀٍِّننَ  خْٔع١ُْ٭ِٵُ خْ ڀِځٍِّننَ خْٔعَٽْسَُُوخْ ڀَ ْإَ ؤَنعُڃْ ڀَٽُ ّد ڄُاْڄِ ِنَ نَُْـ٫ُِ زَ٭١ُْ ُڃْ بِڀَىَ زَ٭ٍْٟ خڀْٹَ ْپَ نَٹُ پُ خڀٍِّننَ

وَٸَدپَ خڀٍِّننَ  خْٔعَٽْسَُُوخْ ڀِځٍِّننَ خْٔع١ُْ٭ِٵُ َخْ ؤَنَمْنُ ًََٜينَدټُڃْ ٬َنِ خڀْ ًَُىَ زَ٭ًَْ بٌِْ ـَأءَټُڃْ زَٿْ ټُ عُڃْ ڄّفُِْڄِنَ

نَ خْٔعَٽْسَُُوخْ زَٿْ ڄَٽُُْ خڀْځّلْٿِ وَخڀ ّ َدَِ بٌِْ ظَإْڄُُُونَ َأ ؤَال نّٽْٵَُُ زِدڀځّ ِ وَنَفْ٭َٿَ ڀَ ُ ؤَنًَخيخه خْٔع١ُْ٭ِٵُ خْ ڀِځٍِّن

دنُ خْ إّ ڄَد ټَوَؤََُّٔوخْ خڀ ًَّخڄَصَ ڀَمّد ََؤَوُخْ خْڀَ٭ٍََخذَ وَـَ٭َځْ َد خألْٰلَپَ ٴاِلَ ؤ٬َْ َدٶِ خڀٍِّننَ ټَٵَُُوخْ هَٿْ نُفَّْوْالَ بِ

 8".نَ٭ْمَځُ الَ

    الَ ُبوَٸَدپَ خڀّٙل٥َْدالُ ڀَمّد ٸ١ُِالَ خألڄُُْ بِالّ خڀځّ َ و٬ًَََټُڃْ و٬ًََْ خڀْمَٷّ وَو٬ًََظّٽُڃْ ٴَإَوْځَٵْعُٽُڃْ وَڄَدد ټَددالَ ڀِد

ڃْ ڄّأ ؤَنَدْ زِمُُِْٝوِٽُڃْ وَڄَأ ٬َځَلْٽُڃْ ڄّن ُٔځ٥َْدالٍ بِإّ ؤَال ي٬ََ ْظُٽُڃْ ٴَدْٔعَفَسْعُڃْ ڀِال ٴَلَ ظَځُ ڄُ نِال وَڀُ ڄُ َخْ ؤَنٵَُٕٽُ

  8".ؤَنعُڃْ زِمُُِْٝوِالّ بِنّال ټَٵَُْضُ زِمَأ ؤََُْ٘ټْعُمُ الِ ڄِن ٸَسْٿُ بِالّ خڀ٩ّدڀِمِنَ ڀَ ُڃْ ٬ٍََخذٌ ؤَڀِلڃٌ
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  خإلن١دق0

زٹلدص  نعٵ١ٿ ذبد خإلنٕددال ٬ځدى    خڀ٭ٹٿ  وخڀيتڀٹً ټُّڂ خر زين آيڂ  وڄن ٜ َ خڀعٽُنڃ ؿبڃ ؤال َِٸ ڃ ن٭مص 

ونٕد٭ى يف ظ٥د نُ     خڀٽدج دض خؼبلص ظځٻ خڀ ٭مص خڀيت نٕدع٥ل٫ ذبدد خڀ٭سدً ؤال نٽعٕدر ڄ٭ځ ڄددض وڄ ددَخض      

خڀ ٭مص خڀيت نًَٺ ذبد لٹددجٷ خألڄد َ ل ڀد      ٔ٭ديش ؤټؽُ  َخلص  وَدبدللدظ  وـ٭ځ د ؤټؽُ َٴدهلص وؤټؽُ 

 خء يف خؼبلددش خڀدًنلد ؤو يف   ٴلملّ زن ڄد ه  ندٴ٫ وڄد ه  ٠ددَ وزدن خؽبدا وخڀٙدُ وزدن خؼبدٷ وخڀسد٤دٿ ٔد        

 خآلوُش.

ڀٹً خٔع٥د٪ خإلنٕدال زٵ١ٿ خر ؼڃ زٵ١ٿ هٍي خڀ ٭مص ) خڀ٭ٹٿ ( ؤال نٝٿ ب  خلبدِخض ټساش وظٹًڂ ظٹدين  

ـ٭ٿ للدش خإلنٕدال ظعٱا ون٩م  خڀل ڄلص ظعسًپ وٴٷ ڄد وٜدٿ بڀلد  ڄدن ڄ٭ځ ڄددض   وڀ٭دٿ       و٬ځمال هدجٿ 

عځدٳ خڀ٭ځد ڂ ) خڀٽ ُزددء وخإظٝددإض و خؼبدٔدر وخإل٬دلڂ       ڄد نٙدهًي ونځمٕ  ونٙ٭ُ ز  ڄن ظٹًڂ يف قب

( ولعى خڀ٭ځ ڂ خإلنٕدنلص ن٭٥دال ڄا٘دُخه وخ٠دمده ٬ځدى ڄٹدًخَ ظځدٻ خڀ ٭مدص خڀ٭٩مدى   هدٍخ ڄد٫            ٰاهدو

خظٵدٶ خڀ٭ځمدء ؤن د ) خڀسُٙ ٬م ڄده( مل نٕعؽمُ ټٿ ٸًَخظ د خڀ٭ٹځلص وڄد وهس د خر بندي   زٿ بال خڀٽؽا ناټً 

ڂ بإ ـّءخه نٕداخه ڄدن ٸدًَخظ د وڄدد هبځٽد  ڄدن بڄٽدنددض ٬ٹځلدص   ندد ظدُى ڀد  خٔدع٥٭ د ؤال             ؤن د مل نٕعىً

 نٕعؽمُ ټٿ ٸًَخظ د خڀ٭ٹځلص ټلٳ ٔعٽ ال خؼبلدش ؟؟؟

وڄن كبلّخض هٍخ خڀ٭ٹدٿ ؤال خإلنٕددال هد  خؾبدعمٽڃ ز٭ٹځد  وڀدن نٕدع٥ل٫ خلدً ؤال ىبدّّي ٬ځدى ظٱدلا ٬ٹځد              

ڀدن ظٕدع٥ل٫ ؤال    نُندًوال ڀٽ دٻ  خڀ ددْ ٬ځدى ٬مدٿ ڄدد إ     ؤال ربدّّ   ٸدً ظٕدع٥ل٫  "  نٹ ڀد ال0  وظٵٽاي ٴٽمد
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ربّّهڃ ٬ځى خڀعٵٽا بإ ٴلمد نُنًوال "  ڀٍخ ټدنط خِبدٔسص وخػبّخء يف خڀٙدُن٭ص خإلٔدلڄلص ڄس لدص ٬ځدى     

 1"ټُٿُّ نَٵٍْٓ زِمَد ټََٕسَطْ ََهِل َصٌ خڀٵُينص ټمد ٸدپ ظ٭د  " 

 خڀٹُآال خڀٽدُنڃ  يف ڄُشظٽَُض ؤټؽُ ڄن  خؼبٹلٹصوهٍي  8وَُْى "وَڀَد ظََُِّ وَخََِِشٌ وََِِْ ؤُ وخألٜٿ خڀؽدنال ؤن  "

" وَټُٿَّ بِنَْٕدالٍ ؤَڀَّْڄْ َديُ ٤َدجَُِيُ ٴِال ٬ُ ُٹِ ِ وَنُىُِْؾُ ڀَد ُ نَد ْڂَ خڀْٹِلَدڄَدصِ ټِعَدزًدد نَځْٹَدديُ         ڀٍخ ٸدپ ظ٭د  0وخڀ ٛ نٵٕ 

ڄَنِ خهْعًََى ٴَةِنَّمَد نَ ْعًَِحم ڀِ َٵِْٕ ِ وَڄَنْ  (14)ڂَ ٬َځَلْٻَ لَِٕلسًد خٸَُْؤْ ټِعَدزَٻَ ټَٵَى زِ َٵِْٕٻَ خڀْلَ ْ (18)ڄَ ُْٙ ًَخ 

 ٴٽٿ بنٕدال ىبر ؤال نعممٿ نعلفص ٸُخَي و٬ خٸر ٬مځ  .8. ٠َٿَّ ٴَةِنَّمَد ن١َِٿُّ ٬َځَلْ َد.." خإلُٔخء

ڀ ٸط خؼبد٠دُ  ڄن ؤو٥ُ خأليوخَ خڀيت ٌبدَٔ د خڀسُٙ ٬ځى ز٭١ ڃ " خڀٕل٥ُش خڀ٭ٹځلص " ؤو ڄد نٕمى يف خ

زد " ٰٕلٿ خڀًڄدٮ "   وهال ٸ١لص ٸًٌبص ٸًڂ خڀسُٙ وڄٕعمُش  ٴٹً ڄدَٔد د ز٭دٟ خألڄدُخء وخڀٕدل٤ن     

وال زددڀ٥ُنٷ خڀدٍحم ن٠ُدال ٌڀدٻ     اوـ٭ځد ڃ نٕد   ڄن خـٿ خڀعمٽڃ ذبڃ  ڃوخڀ٭ځمدء وخؾب١ځن ٬ځى  ؤٸ خڄ  

 خڀٕځ٥دال ؤو ٌڀٻ خؾبعٕځ٣ ؤو ألٔسدذ ؤوُى .

     ٍ خ خڀدًوَ   زدٿ هد  خألذ خڀُولدال ڀعځدٻ خڀ٭مځلدص وڄ٭ځم دد خألوپ هد          وؤٸًڂ ڄدن ڄددَْ هدٍي خڀ٭مځلدص وهد

وهدد  خڀددٍحم نٹځدد د ب  زٹلددص ؤظسد٬دد  ڄددن خإلنددٓ وخػبددن   ويف ندد ڂ خڀٹلدڄددص  نٽٙددٳ    -ڀ٭ دد  خر –بزځددلٓ 

بال خر و٬دًټڃ و٬دً   ؤوَخٸ   ألظسد٬   ون٩ ُ ؿبڃ لٹلٹص ٬مځ  ويوَي خڀٍحم ڄدَٔد  ٬ځدل ڃ  ٸددجل 0 "    

ٹلٹص خڀيت لددوپ ظ١دځلځ ڃ بندهدد  وهد  ؤوپ ڄدن ن٭ُٴ دد ٴ د  ن٭دةٲ  زدإال و٬دً خر            "  ظځٻ هال خؼبخؼبٷ 

"    ومل نٽدن يل يوَ ٔد ى  ؤال و٬دًظٽڃ ٴځدلٓ ڀدًحم       وو٬دًظٽڃ ٴددوځٵعٽڃ  لٷ  وؤڄد و٬ًي هد  "  

                                                 
 :5الدىر  3
 386األنعاـ  4
 اإلسراء 5
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دڀ٭دٸٿ ه  خڀٍحم ن ٩دُ يف هدٍي خڀد٬ً ى     ٴظٹسٿ خڀٹس پ وظٹسٿ خڀُٴٟ ٴ ال ـبُي ي٬ ى  ٔځ٥دال ٬ځلٽڃ  

ڀددن نٽدد ال ٬ځددى ٜدددلر خڀ٭ددُٞ وڀٽددن  الٴدددڀځ ڂ خألوپ وخؼبٹلٹدد  ڀلٹسځدد د ؤو نُٴ١دد د  ون٭مددٿ ٴل ددد ٬ٹځدد 

ٔلٽ ال ؾبن ؤـُّ ٬ٹځ  ڀٱاي ؤاي ؾبد نُنً ٰاي ٴٹسٿ خڀ٭ُٞ  " خڀ ٬ً خڀٙل٥دنال "  يوال ؤال نعإڄدٿ ؤو  

ٴدل ظځ ڄد نال   ڀدٍخ ټددال خڀ٭دٍخذ خڀ ٵٕدال ٬ځدل ڃ "          ن ٩ُ يف ٬ خٸدر هدٍخ خڀ٭دُٞ يف خڀ٭دـدٿ وخآلـدٿ     

 ؤحم َ٘ديټڃ  .,ڀ ڄ خ ؤنٵٕٽڃ ٴإنن ٬ٹ ڀٽڃ وؤنن ظٵٽاټڃ  وخر  ن٭ڃ  "خ ؤنٵٕٽڃ وڀ ڄ 

ؤَڀَلَْٓ ڀِال    ٴ د ه  ٴ٬ُ ال ن ديحم ٸ ڄ  0" ؤظسد٬ ڃؼڃ خٔعمُ ؤظسد٪ بزځلٓ يف هٍخ خڀ٥ُنٷ ٴمدَٔ ي ٬ځى 

  ن٭دڃ ټدندط ه ددٺ ؤوبددَ ون٭دڃ هدال        1"(51)ڄُځْٻُ ڄَُِْٝ وَهٍَِيِ خڀْإَنْ َدَُ ظَفُِْحم ڄِنْ ظَمْعِال ؤَٴَځَدد ظُسِْٝدُُوالَ   

ٴ د  ظل٬در يف     ؛ربُحم ڄن زبط ٴ٬ُ ال وڀٽن ڀلٓ ه  خڀٍحم وځٹ د وؤوـًهد ؤاهد ذبدٍخ خڀ٥ُندٷ  

ؤَڂْ ؤَنَددد وَلْددٌُ ڄِددنْ هَددٍَخ خڀَّددٍِحم هُدد َ ڄَ ِددنٌ وَڀَددد نَٽَددديُ نُددسِنُ     خأليڀددص  و٠ددمٻ ٬ځددى خألٌهدددال  ؼددڃ ٸدددپ 0 "   

ؤال ن٭٥ل ڃ ٴُٜدص ڀځدعٵٽا وخڀعدإنال وڄُخـ٭دص خألڄد َ وخڀ ٩دُ ب         لٽڃ ز علفص خؾبٹدَنص ٸسٿ ڀٹً 8"(58)

خڀ٥ُٲ خآلوُ وؤيڀع  وڄد ٌبځٽ  ڄن خٔعٙ ديخض   ٴ   ٸً خٔعىٳ ز٭ٹ پ ٸ ڄ   ولدوپ ظٱللس د و٬مٿ 

وڀٽدن   ٬ځلد   وهدٍخ ؤڄدُ ٤س٭دال ڀ٥دٰلدص ڄؽدٿ ٴ٬ُد ال وڀدلٓ          ؿبڃ " ٰٕلٿ يڄدٮ " حبلػ نٹسځ خ خڀٵٽُش

٬ځلدد  وظ دددِڀ خ ٬ددن ٬ٹدد ؿبڃ  ودب٭ ددى آوددُ  )  خ"  ٴٹسځدد خ َؤندد  ووخٴٹدد  ٬ يؤ٤دددخڀ٥دڄددص خڀٽددّّى ؤوبددڃ 0" 
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خڀ َّدَُ نُ٭٠َُُْد الَ ٬َځَلْ َدد   ؤ٬دَوخ ٬ٹ ؿبڃ ب  ٴ٬ُ ال ( ٴدٔعمٹ خ خػبّخء وخٔعمٹ خ خڀ٭ٍخذ  وخٔعمٹ خ 0 "

  1."(46)ٍَخذِ ًُُٰوًّخ و٬ََِٙلًّد وَنَ ْڂَ ظَٹُ ڂُ خڀَّٕد٬َصُ ؤَيْوِځُ خ آَپَ ٴ٬َُِْ ْالَ ؤًَََّ٘ خڀْ٭َ

ن وٴُنٷ قبعځٳ ڄن خڀسُٙ  وإ ظّخپ ظعٽَُ    وزٱٟ خڀ ٩ُ ٬ن ن ٪ هٍخ نوظعٽَُ خڀٝ َش ڄ٫ ؤندْ آوُ

خڀسُٙ وـ ٕ ڃ وڀ وبڃ  وِڄدوبڃ ٴمد ؤټؽُ ڄد ن ًڂ خإلنٕدال لن نٽ ال ظس٭ده ڀٱاي  وؤټؽدُ ٔدد٬دض خڀ دًڂ    

ُش  بال  خڀٝد َش خؼبٹلٹدص وخڀٽٙدٳ ٬دن     لن ظ٩ ُ لٹدجٷ خألڄ َ ؤڄدڂ ند٨ُن  ٴلىُٕ خڀًنلد وَدبدد خآلود  

ب٬دَش خڀ٭ٹ پ ٔعٽ ال ه دٺ يف ن ڂ خڀٹلدڄص ن ڂ خؽبّحم وخڀ ًخڄص   لل  د نإظال ؤئڀحٻ خڀٍحم ؤ٬دَوخ ٬ٹد ؿبڃ  

بِنَّدد ټُ َّدد ڀَٽُدڃْ    0 "   خڀٱاهڃ  وٸسځ خ ؤال نٕاوخ وځٵ ڃ  ڄ مد ټدال خڀ٥ُنٷ وزإحم نعلفدص ټدندط  ندإظ ال ڀلٹ ڀد    

 8"ٴَ َٿْ ؤَنْعُڃْ ڄُٱْ ُ الَ ٬َ َّد ڄِنْ ٬ٍََخذِ خڀځَّ ِ ڄِنْ َ٘الْءٍٹ پ ڀ د زٿ ٔځم د ٬ٹ ڀ د ڀٽڃ   " ن٭ڃ ڀٽڃ ٴل ٬ 8"ظَسَ٭ًد

. 

وڀٽن خػب خذ قبعځدٳ شبدڄدده ٬مدد ټددن خ ٬ځلد        4"(81)ڀَ ْڀَد ؤَنْعُڃْ ڀَٽُ َّد ڄُاْڄِ ِنَ " ويف خآلندض خألوُى نٹ ڀ ال 

ؤنددعڃ  5"(88)ڃْ ٬َددنِ خڀْ ُددًَى زَ٭ْددًَ بٌِْ ـَدددءَټُڃْ زَددٿْ ټُ ْددعُڃْ ڄُفْددُِڄِنَ  ؤَنَمْددنُ َٜددًَيْنَدټُ"  خڀددًنلد ٴدددػب خذ 0يف 

 نٹ ڀ ال0خجملُڄ ال ؤمل نإظٽڃ خؿبًى  ٴځمدٌخ مل ظعس٭ ي  لل  د   وهٿ نُ٭ٹٿ ؤال نًٝټڃ ٬ن خؿبًى ؟  لل  د 
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وڀٽدن إ ټدُش وإ ٬د يش ٴدڀٵُٜدص ٸدً       1"د ظَسََُّءُوخ ڄِ َّد وَٸَدپَ خڀٍَِّننَ خظَّسَ٭ُ خ ڀَ ْ ؤَالَّ ڀَ َد ټََُّشً ٴَ َعَسََُّؤَ ڄِ ْ ُڃْ ټَمَ" 

 وخؾبعس ٪.ٌهسط وخڀ علفص ٸً ٨ ُض ٴدڀٽٿ يف خڀ٭ٍخذ ودڀًوال ن٭ڃ خڀٽٿ خڀعدز٫ 

ملص وٴُنٕص ونٹسٿ ؤال نٽ ال زسٱدء ؤو ڄُييخه ٠إال نٽ ال ز خڀٹس پويف خؾبٹدزٿ ؤٔ ء ڄد ٌبٽن ؤال نٹ٫ ڀځ٭سً 

ودب٭ ى آوُ ؤال ن٫١ ٬ٹځ  ٬ځى خڀُٲ ونٕمك ڀٱداي   ٸد٫٤ وزُهدال ڀٵٽُ ٰاي وؤٸ خڀ  يوال يڀلٿ وخ٠ك 

ٴ   ندُيي ڄدد نُٹددپ ڀد  ٴٹد٣        ؤال ن٭سػ ز  ټمد نٙدء ؼڃ نٽ ال ٠ملص ڀځ٭ٹٿ خػبًنً وخڀٵٽُ خڀ خٴً خڀس٭لً

 نٙدء.ٴلٝسك ٬ٹځ  ڀځ٥ُٲ خآلوُ ن٭مٿ ز  ڄد  ڀٱاي "آوُ "ن٭ا ٬ٹځ   ظًٸلٷ وزع٭سايوال ظٵٽا ؤو 

ػ ٬ن ڄ ٠ ٪ خڀعٱللر خڀ٭ٹځال وؤٔسدز  ونعدجف  وټلٵلص خڀ فدش ڄ     وڀٽ دد زٝدًي   وڀٕ د زًٝي خؼبًن

زلدال ؤمهلص ؤال نٽ ال خؾبٹ ٫ ڀًن  خڀٹًَش ٬ځى خڀعٵٽا زٍخظ  ٴل نٕمك ڀٱاي ؤال نعل٬ر ز٭ٹځد  ٴل١د٫ ٴلد     

بإ ز٭ً ؤال  ڄد نٙدء ڄن ڀ ؼدض خڀٵٽُ وظ خٴ  خأليڀص   ټمد ؤال إ نُيي ڄد نٹ ڀ  خآلوُوال ڄن ٸ١دند ؤو ؤيڀص

نعإڄٿ ٴل د ون٭٠ُد د ٬ځدى نٵٕد  وظٝدسك وخ٠دمص ڀًند  حبلدػ نٕدع٥ل٫ ؤال نعمدًغ ذبدد ٬ دً خؼبدـدص             

 وخؾب دٸٙص ٴل د ٬ ً خڀځّوڂ وخڀًٴد٪ ٬  د ٬ ً خؿبف ڂ  .

ڀٹً ؾبٕ د يف ـبعم٭ د و٬ځى قبعځٳ خؾبٕع ندض وزع٭ًي خڀُٙخجك وـ ي ڄؽٿ هٍي خڀ٩ددهُش وظٹسدٿ ؤٴٽددَ    

 ؤـځد د  ظٝٿ ب  يَـدص خڀع١دملص زددڀ ٵٓ ڄدن      ٬  د وَدبدوخإلٔعمدظص يف خڀًٴد٪ خآلوُنن وخڀعممٓ ؿبد 

ولن زبددوَ ٌخٺ خڀٙدىٛ ؤو ظ دد٨ُي ربدًي ڄدُييخه ألٴٽددَ ٰداي يوال ؤال نعإڄدٿ ٴل دد ون ٩دُ يف ؤيڀعد د            

  ٬ خٸس د.ز٭مٷ ون ٫ٔ يخجُش خڀعٵٽا يف 
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ملدص ڄٹ ٭دص رب٭دٿ خؾبٹدزدٿ نٽد ال ٬ځدى       بال خؾبٹ ٫ خڀ دـك ه  خڀٍحم نٕع٥ل٫ ؤال ن٭ّّ ٬ن ؤٴٽددَي ز٥ُنٹدص ٬ځ  

نٹن ڄن ظُٙذ خؾبعمًغ ؿبٍي خألٴٽدَ ڄن ٌخظ    لعى ڀ  ټدنط خألٴٽدَ خؾب٥ُولص ڄدن ٰداي ٴ د  ڀًند      

 ڄن خأليڀص ڄد نُمٽّ   ڄن زلدوبد وخؾب دٸٙص ٴل د وخڀُي ٬ځى ڄد ًبدڀٵ د .  

ُ     هٍخ إ ن٭ين ٬ًڂ ٸس پ  ؤٴٽدَ خآلوُنن دب ٠د ٬لص ؾبدد ن٥دُق ڄد٫ خڀٹدًَش       زٿ ن٭دين خإٔدعمد٪ ؿبدڃ وخڀ ٩د

 ٬ځى خڀعٵٽا وخڀ ٩ُ يف خؾب ٠ ٪ وخڀعإڄٿ يف خأليڀص  ٸسٿ يو ؿبد وَِخ٬ع د يخوٿ خڀ٭ٹٿ .

وڄن ـ ص ؤوُى ٴممد إ٘ٻ ٴل  ؤال ڄن نٹد٢ خڀ١٭ٳ ڀًى خؾبٹ ٫ ؤال نٹٳ ؤڄدڂ خآلوُنن وه  ندُيي ڄدد   

خڀديت ندٍټُهد  ٴدةٌخ زد  نٹدٳ       غب٫ يوال شبملٛ   ولن نع٭دُٞ ڀٕداخپ لد پ خؾب ٠د ٪ ؤو ز٭دٟ خأليڀدص      

ٜدڄعده ٬دـّخه ٬ن خإلـدزص ؤو لعى خڀع ٠لك كبد ىب٭ٿ ڄ ٸٵ  ٠٭لٵده وزدڀعديل ٴٽُظد  هّنځدص وؤيڀعد  ٰدا     

 ڄٹ ٭ص .   

وداش ڄدد   وهدد مبدن نٕدم٫ يف خڀ٭ٹد ي خأل     ز٭لدً  ڀٹً لدَذ خإلٔلڂ خٔع٭سدي خإلنٕدال ڀإلنٕدال ڄ دٍ ِڄدن   

لدً ؤهدڃ   ؤزدٿ بال   وخؾبعم١دُش  خڀٽؽا ڄدن يوپ خڀ٭ځدڃ خؾبعٹًڄدص     " لٹ ٶ خإلنٕدال " خڀٍحم ظعس دي دنٕمى ز

نُٞ خإلنٕدال ؤال نٽ ال ظس٭ده ڀٱاي وٸً وهسد    ٳخإلنٕدال  ٴٽلڄٹدنلٓ خڀًوپ ه  ڄٹًخَ خڀعّخڄ د حبٹ ٶ 

ؤُٰزد    نٽٕدص وڄدد  ؤإ ڄدد ؤ٘دًهد ڄدن     بندي خر خؼبُنص وټلٳ ن٠ُى ؤال ن٭ا ٬ٹځ  ڀٕ خي وٸً ڄځّٽ  خر 

 ٔځ ٺ .  ي ڄنوڄد ؤٰسدڄن ظُٝٲ 
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 خڀ ٔدجٿ0بڀلٻ ز٭ٟ   "؟ خإٔعٹلڀلصڄ دَش "  ٌبٽن ظ ملصوخآلال ټلٳ 

  وخ٠مص.زٝ َش  وؼ خزعٻ ويووبدَخـ٫ ؤٴٽدَٺ 

  ڀًنٻ.خٔع٭ُٞ ؤيڀعٻ يف ټٿ ٴٽُش ؤو ٸ١لص ڄةٔىص 

  ٜز .٬ځى ٸ ش ټٿ يڀلٿ وڄًى ٸ د٬عٻ  خأليڀص ز دءخه ٳ 

  خڀعديل٫٠0 ټٿ ڄد ٔسٷ ٬ځى ٘ٽٿ خػبًوپ 

 ش )خؾب ٠ ٪(خڀٵٽُ ض
 خأليڀص

 ڄلل٩دض
 ٰا ڄٹ ٭ص ڄٹ ٭ص

1     

8     

8     

4     

5     
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       نَدد ؤَنُّ َدد    خؼبفدُخض " يَّذ نٵٕٻ ٬ځى ن٩ُندص " خڀعؽسدط " خؾبدٍټ َش يف ټعددذ خر يف ٔد َش

فَ َدڀَصٍ ٴَعُْٝسِمُ خ ٬َځَى ڄَد ٴَ٭َځْعُڃْ ؤَالْ ظُِٝلسُ خ ٸَ ْڄًد زِ ٴَعَسَلَّ ُ خخڀٍَِّننَ آَڄَ ُ خ بِالْ ـَدءَټُڃْ ٴَدِٔٷٌ زِ َسَإٍ 

  هٍخ وبال ټدال يف خألوسددَ وڀٽدن ٌبٽدن ظ٥سلٹد  ٬ځدى خألٴٽددَ    ٴدل ظٹسدٿ          1(6)نَديِڄِنَ 

 ٴٽُش لعى ظعؽسط ڄن ٜمع د وظٹع ٫ زإيڀع د وظٽ ال َخٔىص ڀًنٻ .

 ـ  ټدال  وإڄ مد   إ ظٕعٕځڃ ڀځمٹًڄدض وخڀُٔدجٿ خڀيت ن٥ُل د خؾبٹدزٿ  هدد ٴ دٍخ   ظ٭دٗ يف 

 وَټّ ٬ځى خڀ ٹ٥ص خألٔدٔلص  دهوڄعلٹ٩ دهوڀٽن ټن ٴ٥  ز٭ًهد ڄد نإظال  ڄ لحده ڀٹس پىب٭ځٻ 

  ټٿ ٘الء وإ ظ ٕى ؤال ټدٿ خڀسٙدُ    ڄ٥ځ ذ يف وخإل٬فدذ ٴدڀ ٣ٔرب ر خؾبسدڀٱص يف خؼبر

 وخڀٝ خذ.ڄ٭٠ُن ڀځى٥إ 

  خڀعٵٽاڄٵعدق  " ٴ مدخڀع٭ نً ٬ځى ٤ُق خألٔحځص زإيخظال " ټلٳ " و" ؾبدٌخ. 
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 على المقابل / التعرؼ 33

  ْ٬ن خزن ٬سد ؤال َٔ پ خر  بندٻ ظٹدًڂ ٬ځدى ٸد ڂ ؤهدٿ ټعددذ        0 ؾبد ز٭ػ ڄ٭دٌخ ب  خڀلمن ٸدپ

ٴځلٽن ؤوپ ڄد ظ٬ً هڃ بڀل  ٬سديش خر ٬ّ وـٿ ٴةٌخ ٬ُٴ خ خر ٴإوّّهڃ ؤال خر ٴدُٞ ٬ځدل ڃ عبدٓ    

ٸً ٴدُٞ ٬ځدل ڃ ِټددش ظاودٍ ڄدن ؤٰ لددج ڃ ٴدةي         ٜځ خض يف ن ڄ ڃ وڀلځع ڃ ٴةٌخ ٴ٭ځ خ ٴإوّّهڃ ؤال خر

                                                                          1".ؤ٤د٬ خ ٴىٍ ڄ  ڃ وظ ٶ ټُخجڃ ؤڄ خؿبڃ هڃ٬ځى ٴٹُخج ڃ ٴةٌخ

  ٬ن ٬ًحم زن لدمت ټدال نٹ پ ڄد َـٿ ڄن خڀ٭ُذ ټدال ؤً٘ ټُخهص ڀُٔ پ خر لن غب٫ ز  ڄين ؤڄد

ؤند ٴٽ ط خڄُءخ ُ٘نٵد وټ ط نُٝخنلد وټ ط ؤٔا يف ٸ ڄال زدؾبُزد٪ وټ ط يف نٵٕال ٬ځى ينن 

ټُهع  ٴٹځط ڀٱلڂ ټدال يل ٬ُزال وټ ط ڄځٽد يف ٸ ڄال ؾبد ټدال نٝ ٫ زال ٴځمد غب٭ط زُٔ پ خر 

 وټدال َخ٬لد إلزځال إ ؤزد ڀٻ ؤ٬ًي يل ڄن بزځال ؤطبدإ ٌڀل غبدند ٴدلعسٕ د ٸُنسد ڄين ٴةٌخ غب٭ط

جبلٗ ِبمً ٸً و٤ث هٍي خڀسلي ٴأٌنال ٴٵ٭ٿ ؼڃ ؤن  ؤظدنال ٌخض ًٰخش ٴٹدپ ند ٬ًحم ڄد ټ ط ٜدن٭د 

بٌخ ٰٙلعٻ ولٿ فبمً ٴدٜ ٭  خآلال ٴةنال ٸً َؤنط َخندض ٴٕإڀط ٬  د ٴٹدڀ خ هٍي ـل ٖ فبمً 

ٸدپ ٸځط ٴٹُذ بيل ؤطبديل ٴٹُذبد ٴدلعمځط زإهځال ووڀًحم ؼڃ ٸځط ؤؼبٷ زإهٿ ينين ڄن خڀ ٝدَى 

ڀٙدڂ ٴٕځٽط خؼب ٘لص ووځٵط ز عد ؼبدمت يف خؼبد٠ُ ٴځمد ٸًڄط خڀٙدڂ ؤٸمط ذبد ٴعىدڀٵعين ولٿ زد

يف ٔسدند ڄن ٤الء وٸً  ٴعٝلسط خز ص لدمت ٴلمن ؤٜدزط ٴٹًڂ ذبد ٬ځى َٔ پ خر َٔ پ خر 

هُزال ب  خڀٙدڂ ٸدپ ٴف٭ځط خز ص لدمت يف ل٩اش زسدذ خؾبٕفً ټدنط خڀٕسدند  زځٯ َٔ پ خر 

ٴٹدڄط بڀل  وټدنط خڄُؤش ـّڀص ٴٹدڀط ند َٔ پ خر هځٻ خڀ خڀً  سٓ ذبد ٴمُ ذبد َٔ پ خر زب

وٰدذ خڀ خٴً ٴدڄ ن ٬ځال ڄن خر ٬ځلٻ ٸدپ وڄن وخٴًٺ ٸدڀط ٬ًحم زن لدمت ٸدپ خڀٵدَ ڄن خر 
                                                 

 343رواه مسلم  3
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ؤَ ڀ  ٸدڀط ؼڃ ڄ١ى وظُټين لعى بٌخ ټدال خڀٱً ڄُزال ٴٹځط ڀ  ڄؽٿ ٌڀٻ وٸدپ يل ڄؽٿ ڄد ٸدپ 

ڄٓ ٸدڀط لعى بٌخ ټدال ز٭ً خڀٱً ڄُ زال وٸً نحٕط ٴإ٘دَ بيل َـٿ وځٵ  ؤال ٸ ڄال ٴٽځمل  زدأل

 ٸدڀط ٴٹمط بڀل  ٴٹځط ند َٔ پ خر هځٻ خڀ خڀً وٰدذ خڀ خٴً ٴدڄ ن ٬ځال ڄن خر ٬ځلٻ ٴٹدپ 

ٸً ٴ٭ځط ٴل ظ٭فځال خبُوؾ لعى ربًحم ڄن ٸ ڄٻ ڄن نٽ ال ڀٻ ؼٹص لعى نسځٱٻ ب  زليٺ ؼڃ 

٬ن خڀُـٿ خڀٍحم ؤ٘دَ بيل ؤال ټځمل  ٴٹلٿ يل ٬ځال زن ؤزال ٤دڀر ٸدڀط ٴٹمط لعى آٌنلين ٴٕإڀط 

ٸًڂ ڄن زځى ؤو ٸ١د٬ص ٸدڀط وبهبد ؤَنً ؤال آظال ؤوال زدڀٙدڂ ٴفحط ٴٹځط ند َٔ پ خر ٸً ٸًڂ 

َه٣ ڄن ٸ ڄال يل ٴل ڃ ؼٹص وزلٮ ٸدڀط ٴٽٕدنال وظبځين وؤ٥٬دنال نٵٹص ٴىُـط ڄ٭ ڃ لعى ٸًڄط 

بنال ڀٹد٬ً يف ؤهځال ٴ ٩ُض ب  ٨٭ل ص ظٝ ذ ب  ٸ ڄ د ٸدپ ٴٹځط خز ص لدمت  خڀٙدڂ ٸدپ ٬ًحم ٴ خر

ٸدپ ٴةٌخ هال هال ٴځمد وٸٵط ٬ځال خٔعمځط ظٹ پ خڀٹد٫٤ خڀ٩دمل خلعمځط زإهځٻ ووڀًٺ وظُټط زٹلص 

وخڀًٺ ٬ َظٻ ٸدپ ٸځط ؤحم ؤولص إ ظٹ يل بإ واخ ٴ خر ڄديل ڄن ٬ٍَ ڀٹً ٜ ٭ط ڄد ٌټُض ٸدپ 

 ًحم ٴٹځط ؿبد وټدنط خڄُؤش لدِڄص ڄدٌخ ظُنن يف ؤڄُ هٍخ خڀُـٿ ٸدڀط ؤَى وخر ؼڃ نّڀط ٴإٸدڄط ٬

ؤال ظځمٷ ز  ُٔن٭د ٴةال نٽن خڀُـٿ نسلد ٴځځٕدزٷ بڀل  ٴ١ځ  وبال نٽن ڄځٽد ٴځن ظّپ يف ٬ّ خڀلمن 

خؾبًن ص  وؤنط ؤنط ٸدپ ٸځط وخر بال هٍخ خڀُؤحم ٸدپ ٴىُـط لعى ؤٸًڂ ٬ځى َٔ پ خر 

ڄٕفًي ٴٕځمط ٬ځل  ٴٹدپ ڄن خڀُـٿ ٴٹځط ٬ًحم زن لدمت ٴٹدڂ َٔ پ خر  ٴًوځط ٬ځل  وه  يف

  وخن٥ځٷ زال ب  زلع  ٴ خر بن  ڀ٭دڄً زال بڀل  بٌ ڀٹلع  خڄُؤش ٠٭لٵص ټساش ٴدٔع ٸٵع  ٴ ٸٳ ؿبد

لعى  ٤ نل ظٽځم  يف لدـع د ٸدپ ٸځط يف نٵٕال وخر ڄد هٍخ دبځٻ ٸدپ ؼڃ ڄ١ى زال َٔ پ خر 

 دوپ ؤديش ڄن ؤيڂ فبٙ ش ڀلٵد ٴٹٍٴ د بيل ٴٹدپ خـځٓ ٬ځى هٍي ٸدپ ٸځط زٿ ؤنط بٌخ يوٿ زلع  ظ

زدألَٞ ٸدپ ٸځط يف نٵٕال وخر ڄد هٍخ  ٴدـځٓ ٬ځل د ٸدپ زٿ ؤنط ٴفځٕط وـځٓ َٔ پ خر 
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زإڄُ ڄځٻ ؼڃ ٸدپ بن  ند ٬ًحم زن لدمت ؤمل ظٻ َټ ٔلد ٸدپ ٸځط زځى ٸدپ ؤو مل ظٽن ظٕا يف ٸ ڄٻ 

ٸځط زځى ٸدپ ٴةال ٌڀٻ مل نٽن يبٿ ڀٻ يف ين ٻ ٸدپ ٸځط ؤـٿ وخر ٸدپ و٬ُٴط ؤن  نيب زدؾبُزد٪ ٸدپ 

ڄُٔٿ ن٭ځڃ ڄد ىب ٿ ؼڃ ٸدپ ڀ٭ځٻ ند ٬ًحم بهبد ٌب ٭ٻ ڄن يو پ يف هٍخ خڀًنن ڄد ظُى ڄن لدـع ڃ 

ٴ خر ڀل ٘ٽن خؾبدپ ؤال نٵلٟ ٴل ڃ لعى إ ن ـً ڄن نإوٍي وڀ٭ځٻ بهبد ٌب ٭ٻ ڄن يو پ ٴل  ڄد ظُى 

ټؽُش ٬ًوهڃ وٸځص ٬ًيهڃ ٴ خر ڀل ٘ٽن ؤال ظٕم٫ زدؾبُؤش سبُؾ ڄن خڀٹدئلص ٬ځى ز٭اهد لعى  ڄن

ظّوَ هٍخ خڀسلط إ سبدٲ وڀ٭ځٻ بهبد ٌب ٭ٻ ڄن يو پ ٴل  ؤنٻ ظُى ؤال خؾبځٻ وخڀٕځ٥دال يف ٰاهڃ 

 وؤنڃ خر ڀل ٘ٽن ؤال ظٕم٫ زدڀٹٝ َ خڀسلٟ ڄن ؤَٞ زدزٿ ٸً ٴعمط ٬ځل ڃ ٸدپ ٴإٔځمط ٸدپ ٴٽدال

٬ًحم نٹ پ ڄ١ط خؼ عدال وزٹلط خڀؽدڀؽص وخر ڀعٽ نن وٸً َؤنط خڀٹٝ َ خڀسلٟ ڄن ؤَٞ زدزٿ ٸً 

ٴعمط وَؤنط خؾبُؤش سبُؾ ڄن خڀٹدئلص ٬ځى ز٭اهد إ سبدٲ لعى زبؿ هٍخ خڀسلط وؤنڃ خر ڀعٽ نن 

   1.خڀؽدڀؽص ڀلٵلٟ خؾبدپ لعى إ ن ـً ڄن نإوٍي

                            

   

 

 

     

 

                                                                                                                                                                                                                           

                                                 
1
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 خإلن١دق 

خؾبٵعدق خڀٝملك ڀځسدذ خؾب دٔر   ڂٿ زدذ ڄٵعدق  خؾب ٴٷ ه  خڀٍحم نٕعىًڀٽٿ بنٕدال ڄٵعدق  ټمد ؤال ڀٽ

ؤندط ڄدن يبدًي     ڄٵعددق وڀٕدط  وټٍڀٻ خڀسُٙ ٴدؾب ٴٷ ڄن ن٭ُٲ ټلٳ نٵعك ٸځس  ٜددلس   ٴځٽدٿ ٸځدر    

 دق ڄن ؤـٿ خٔعىًخڄ  ڀٵعك خڀٹځ ذ.خؾبٵع ٔعٕ٭ى ؾب٭ُٴصڀٽ ٻ  ڀٻ ڄٵعدق خؾبٹدزٿ 

 –   –بوسددَ خڀُٔد پ     -ز٭دً خر   – ظ  ألهٿ خڀدلمن  ڀٹً ټدال ڄن ؤ٩٬ڃ ؤٔسدذ لبدق ڄ٭دٌ يف ي٬

ڀ  زإوبڃ ؤهٿ ټعدذ  وڄ٭ دي خوة ڄن خڀ٥ُٶ وخڀ٭سددَخض وخڀٽدلڂ وخڀٹٝدٛ يف خڀد٬ً ش ڄدد ن دٔدر ؤهدٿ        

ټمد ؤال ڀًن ڃ ڄن خؾب٭عٹًخض وخڀؽ خزط خڀيت ٸً  خڀ ؼ لن خڀٽعدذ  ٴ ڃ ڀلٕ خ ڄؽٿ ټٵدَ ٸُنٗ وڀلٕ خ ڄؽٿ 

 َٔدڀعٻ ؿبڃ وٸً ظٽ ال ڄ٭لٹص ڀٹس ؿبڃ خؼبٷ ظٽ ال ڄ٭ل ص ڀٻ يف بنٝدپ 

ؤال ىب٭ٿ ٬ًحم نٕځڃ لن ود٤س  دبد نًوَ يف َؤٔ  ڄن ڄ خن٫   ؼدڃ َي   –   –ڀٹً خٔع٥د٪ خڀُٔ پ 

٬ځى ظځٻ خؾب خن٫ ٸسٿ ؤال نعٽځڃ ذبد ٬ًحم   ڀٹً ود٤سص دبد نٵٽُ ٴل  وټلٳ نٵٽُ وټلدٳ ندًلٟ ظځدٻ    

     ُ ٴددص خؾبٕدسٹص   ٴمددد ټددال ڄ دد  بإ ؤال خٔدځڃ ولٕددن    خؼبفدؿ كبدد ـ٭ددٿ ٬دًحم نٹددٳ ڄسد  َخه ؤڄدددڂ ظځدٻ خؾب٭

ن٭ُٲ ڄن ه  ٬دًحم و دبددٌخ ن٭عٹدً وڄدد ين د   وڄدد ڄدًى         - بٔلڄ    هٍخ ټځ  ألال خڀُٔ پ خڀٽُنڃ 

ڄدن خڀٝدمدزص خڀدٍحم زبدًغ       -وخر ؤ٬ځدڃ   –شبٕٽ  زًن     ڀٍخ مل ن٭مٿ هٍخ ڄ٫ ٰاي زٿ  ه  خڀ للدً  

 د .ڄ٭  ٬ن خڀُټ ٔلص ڀ٭ځم  دب٭ُٴع   وشبٕٽ  ذب
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وټدڃ ڄدن    زد   ؤو ـ ځ دد   زدؾبٹدزدٿ  ټڃ ڄن خؾب خٸدٳ نب٥دإ ٴل دد ومل ند فك ٴل دد وخڀٕدسر ٠د٭ٳ ڄ٭ُٴع دد         

ؤو نع دٔى  خؾبعمًؼن ون ٕىخأللًخغ نٵٽُ ٴل د زإنٵٕ د وڄد ن٭عٹًي ڄن ؼ خزط وؤٔدڀلر ظ دٔس د مبن 

 ٕعٹسٿ.خؾبؤال خؿبًٲ ڄن هٍخ خؼبًغ ؤو خؾب ٸٳ ؤو خڀٽلڂ ڀلٓ ه  ؤنط زٿ خؾبٹدزٿ ڀٻ ؤو 

بال خڀٽٙٳ ٬ن خؾبٹدزٿ ويَخٔع  شب ً خڀٽؽا ڄن خڀٕدسٿ وظلٕدُ خڀ٥دُٶ ڀځد  ٜد پ ب  خؿبدًٲ خؾب ٙد ي        

 ٤ُنٷ.زإٸٿ وٸط وخٸٿ ظٽځٵص وؤنُٕ 

ڀٹً ؤٜسك خؼبًنػ ٬ن " خآلوُنن " وڄ٭ُٴع ڃ ه  ڄن ؤټؽدُ خؾب خ٠دل٫ ٤ُٸدده ٬ځدى خؾبٕدع ى خڀ٭ددؾبال ڄدن        

ؤال خؿبًٲ خألهڃ  –وخر ؤ٬ځڃ  -  وخڀٕسر يف ٌڀٻ  للػ خڀٽعر وخڀًوَخض و خڀځٹدءخض  وخڀ ًوخض 

ڀإلنٕدال ه  خؾبٹدزٿ وڀلٓ نٵٕ  ٴٹ٣   ن٭ڃ ڄن خؾب دڃ ـدًخه خڀع٭دُٲ ٬ځدى خڀدٍخض وڀٽدن إ ظٽعمدٿ يوَش        

خإظٝدپ لعى ظ٭ُٲ خؾبٹدزٿ ٴمد ٴدجًش بَٔدپ ٸ حم وطبلٿ بٌخ ټدال خؾبٕعٹسٿ إ ن٭مٿ  وڄد ٴدجدًش وـد ي   

خڀٹددًَخض وخإلڄٽدندددض خڀٙددالء خڀٽددؽا وظسددػ ڄددن خڀددّّخڄؿ خؾبمع٭ددص      بٌخ٬دددض ټددساش وٴىمددص وڀددًن د ڄددن  

وخؾبٕځلص وخؾبٵلًش  دبد إ لُٝ ڀ  ؤٸ پ ڄد ٴدجًش ٌڀٻ ټځ  بٌخ مل نٽن ضبص ڄدٍند٪ نٕدعم٫ ڄ د  خڀ ددْ ؿبدٍي      

 خإلٌخ٬دض وڄد ٴدجًش خؾبٍند٪ بٌخ مل ظٽن خڀّّخڄؿ سبد٤ر خڀ دْ دبد نُٰس ال ونُنًوال  .

ٴدآلزدددء نٙددٽ ال ؤز دددج ڃ وخألز دددء    ؤزد٬ددًؤو  ؤٸدددَذٔدد خء  ٸدددض ڄدد٫ خآلوُننخڀٽددؽا نٙددعٽ ال ڄددن خڀ٭ل

 ڄدد ٨ٵل ڃنٙددٽ ال ٤لذبددڃ وخؾبددًَخء نٙددعٽ ال    وخؾب٭ځمدد النٙددٽ ال آزدددج ڃ وخڀ٥ددلذ نٙددٽ ال ڄ٭ځمددل ڃ    

هڃ وهٽٍخ خڀٕځٕځص ڄعٝځص ڄ٫ خػبمل٫ وڄن خػبمل٫   وڀ٭دٿ ڄدن ؤټدّّ ؤٔدسدذ     ءوخؾب ٨ٵ ال نٙعٽ ال ڄًَخ

وبڀدلٽڃ هدٍي خڀٹٝدص ټمدد نُون دد ٜددلس د للدػ نٹد پ 0         ڄ٭ُٴدص خؾبٹدزدٿ "      ظځٻ خڀٙٽدوحم ه  ٬دًڂ " 
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ټدنددط يل وخڀددًش ظّوَنددد يف زلع ددد زددن ٴددةش وؤوددُى   وټځمددد ـدءظ ددد لُٜدد د ٬ځددى بٔدد٭ديهد وبيودددپ    

خڀُٕوَ ب  ٸځس د  ٬ن ٤ُنٷ خڀ ّهص ودَؾ خؾب ّپ وخڀٍهدذ ب  خؼبًخجٷ وخألٔ خٶ  وڀٽ د يف خؾبٹدزٿ ټ د 

 پ ټلڄ د وظُٝٴدصبد ز٭ًڂ َٰسع د يف ٌڀٻ  لعى ٜدَلع د ن ڄد ڄد 0نٙ٭ُ ڄن ول

ڀٽدين إ ؤَخٺ   )نعمٙدى(  وددَؾ خؾب دّپ ڄ٭دٻ     ودلپ خؽبدُوؾ  مبن نٵُق زّندَظٻ ونٕ٭ى ڀدّّٺ ڄدن    ؤڄال 

 . ؟نؤإ ظُٰر ز د ٴځمدٌخ؟ زٍڀٻ ظٕ٭ًنن 

 ٴٽدنط خإلـدزص خڀٝد٬ٹص 

 خؾب دّپ و٬دًڂ  ٔد٭ديظال هدال يف خػبځد ْ ڄ٭ٽدڃ يف     ڀٽدن   يوڄدد  ند زين بندال وخر خلسدٻ وؤشب دى ِنددَظٽڃ     

 ؤ هد    خؾب ّپ.ڀٽن إ ؤٔع٥ل٫ ؤال ؤڄ ٭ٽڃ ؾبد ؤَى ڄن لسٽڃ ڀځىُوؾ وخڀع ّي ودَؾ  خؽبُوؾ 

     ً ٴمدد زبسد  ؤندط ڀدلٓ      نٵٕدل مد  ن نن٭ڃ بال ٤ُنٷ خڀّّ زدڀ خڀًنن ڀٕ د مبن ڄدن يبدًيي وڀٽدن يبدًيي خڀ خڀد

  ڄددن ؤټددٿ و٘ددُذ وڄځددسٓ إ ن٭ددين زدڀ١ددُوَش ؤوبمددد   ظُٰسدد وخڀددًٺ وڄدددوخڀددًظٻ ؤو   زدڀ١ددُوَش ؤال زبسدد

ًبعځٵد ال يف َٰسددصبڃ وڄلد ؿبڃ ٴ دل " ظ٭دُٲ       –بال مل نٽدن خڀٽدٿ    –ال خڀٱدڀر بزٿ  نٵٕ  ٻ خألڄُ ننسديإ

 زبدوَي.٬ځى خؾبٹدزٿ " ٸسٿ ؤال ظعمًغ ڄ٭  ؤو 

 

 11َخـ٫ ڄځمٷ خإوعسدَخض َٸڃ  خؾبا0ُ٘
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 خڀعديل0 وٌبٽ ٻ ز٥ُنٹص ؤوُى ٤ُق خڀٕاخپ 

  ولپ0ه  خؾبٹدزٿ ڀٻ ؟؟ لًي خإلـدزدض خڀيت ظسمػ ٬  د ڄن  نڄَ

 0 ٕ ـ  

   ٬مځ (0ڄ ٸ٭( 

  0وځٵلع  خڀ٭ځملص 

 0 لفع 

 () 0 ؤٔځ ز 

  يبر0  ڄد                                                                                                                                 

 ي 0ڄد نٽُ

   خڀ ٵٕلص0لدڀع 
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 ٴمن ؤمه د٬0ځى خټعٕدذ ظځٻ خؾب دَش  –ز٭ً خر  –خؾب٭ل ص  ؤڄد خڀ ٔدجٿ

 ڄ٭ .ټٿ هب٣ وټلٵلص خڀع٭دڄٿ  خڀ دْ  ووٝدجٛيَخٔص ؤهبد٢  .1

 ٬ځل ڃ.ؤهبد٢ خڀ دْ  وظ٥سلٷ وٝدجٛ  ڄلل٩ص خؾبعمًؼن وخؾبعمدوَنن .8

 خؼبدٜٿ.خڀعٱلا  خڀ٥ُق  وڄلل٩صخڀعٱلا يف ٤ُٶ  .8

 خؼبًنػ.ظٱ٥لص ټٿ خألٜ دٲ خؼ دء  صخڀ٥ُق  وفبدوڀًَنر ٬ځى خڀع  ٪ يف ٤ُنٹص خڀع .4

 ٜمع د.نعدجؿ ظٝ لٵٻ وڄًى  خؾبٹُزن  وإل٧ٜ ٳ ز٭ٟ خڀ دْ  .5

 ٜ ٵ .خسبٍ ٸُخَخه زإال إ زبدوَ ٘ىٝده لعى زبًي  .6

 خآلوُنن.لًنػ  خإلٜٱدء ٬ ًخڀع٭ ي ٬ځى  .7

خإلـدزص ٬ځل د ڄن ولپ  وخ٫ٔ يفڀٻ  ؾب٭ُٴص خؾبٹدزٿ ڀ ٵٕٻ ڄ مصلًي ـبم ٬ص ڄن خألٔحځص  .8

 ڄلل٩ص خؾبٹدزٿ خآلوُنن ؤو ڄن ولپ 

وإل٧ ڄًى ٸًَظٻ ٬ځى  ڀٻ ٸلدْ نسٟ خؾبٹدزٿ  خألٔحځص ذبًٲظًَذ ٬ځى ٤ُق ز٭ٟ  .9

 خإلـدزدض.خڀع٭ُٲ ٬ځى خؾبٹدزٿ ڄن ولپ 

 ؿبڃ.يف ڄ٭ُٴص خؾبٹدزٿ  ٬ځى ٤ُٸ ڃخڀٹُخءش يف ٔا خڀ دـمن ڄ٫ خڀ دْ ڄ٫ خڀةټلّ   .11
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 ؾبًوٿ

 خڀعديل0ٌبٽن ظٙسل  ٬مځلص خإلٸ د٪ زدڀٙٽٿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

وهٍي  )خؾبٕعٹسٿ( ب  خڀٙىٛ خآلوُ  )خؾبُٔٿ(٘ىٛ  وڄسديت ڄنوهٍخ ن٭ين ؤوبد ٬مځلص نٹٿ ؤٴٽدَ 

 زدڀُٔدڀص.خألٴٽدَ هال خڀيت نٕمل د ٬ځمدء خإظٝدپ 
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خٔص ټٿ خڀ٭ خڄٿ خؾباؼُش يف هٍي خڀ٭مځلص ٔ خء ټدنط وڀٽال ظعڃ ٬مځلص خڀ ٹٿ وخڀٹ د٬ص زدڀٵٽُش إزً ڄن يَ

 زدؾبُٔٿ وخآلالخؾبع٭ځٹص  خڀٕدزٷ ڀځم دَخضوڀٹً ؤُ٘ند يف خڀٵٝٿ  ودَـلص هٍي خڀ٭ خڄٿ يخوځلص ؤو 

 خؾبٕعٹسٿ.وخؾبع٭ځٷ زدڀُٔدڀص ؤو خؾب ٠ ٪ خؾبُخي َِ٪ خڀٹ د٬ص ٴل  ڀًى   ٔ عمًغ ٬ن خڀٹٕڃ خڀؽدنال

زٿ ٸً ظٽ ال ؤللدنده ؤٸ ى ظإؼاخه ڄن ڄ دَخض  زدؾبُٔٿ خؾب دَخض خؾبع٭ځٹص  وهٍي خؾب دَخض إ ظٹٿ ؤمهلص ٬ن

 )خؾبٹدزٿ(مل ن فك يف بٸ د٪ خؾبٕعٹسٿ  ٸ نص  وڀٽ  وټڃ َؤن د كبن ٌبځٽ ال ڄ دَخض ٘ىٝلص  خؾبُٔٿ 

 . -ؤ٬ځڃ  وخر-خؾب ٠ ٪ يف ٌڀٻ ه  ٴٹًخن  ؾب دَخض  خؾب ٠ ٪ وخڀٕسرزدڀٵٽُش ؤو 

ڄ دَخض خؾب ٠ ٪ ظّنً ڄن ٸًَش خؾبُٔٿ ٬ځى بنٝدپ َٔدڀع  وبٸ د٪ خؾبٕعٹسٿ  ٴةال ٸ ش ؛وڄن ـ ص ؤوُى

ودٜص بٌخ ټدنط خڀ٭ خجٷ ٸځلځص ؤو ڄ٭ًوڄص ڀًى خؾبٕعٹسٿ )  ـ ً  وؤٔ ٿ وزإٸٿزٝ َش ؤُٔ٪  )خؾبٹدزٿ(

 خؾبٹدزٿ ( 
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 / الحق 3

. ٴځمد ټّّ  ٸدپ 0 ټدال ڄځٻ ٴلمن ټدال ٸسځٽڃ . وټدال ڀ  ٔدلُ - -٬ن ٜ لر ؤال َٔ پ خر 

ٸدپ ڀځمځٻ 0 بنال ٸً ټّّض . ٴدز٭ػ بيل ٰلڄد ؤ٬ځم  خڀٕمُ . ٴس٭ػ بڀل  ٰلڄد ن٭ځم  . ٴٽدال يف 

ٴٽدال بٌخ ؤظى خڀٕدلُ ڄُ زدڀُخهر  ٴإ٬فس . ټلڄ .٤ُنٹ    بٌخ ٔځٻ   َخهر . ٴٹ٭ً بڀل  وغب٫ 

خڀٕدلُ ٴٹٿ 0  بٌخ وٙلط ٴٹدپ0 خڀُخهر.وٸ٭ً بڀل  . ٴةٌخ ؤظى خڀٕدلُ ٠ُز  . ٴٙٽد ٌڀٻ ب  

لسٕين ؤهځال . وبٌخ وٙلط ؤهځٻ ٴٹٿ 0 لسٕين خڀٕدلُ . ٴسل مد ه  ټٍڀٻ بٌ ؤظى ٬ځى يخزص 

٩٬لمص ٸً لسٕط خڀ دْ . ٴٹدپ 0 خڀل ڂ ؤ٬ځڃ آڀٕدلُ ؤٴ١ٿ ؤڂ خڀُخهر ؤٴ١ٿ ؟ ٴإوٍ لفُخ ٴٹدپ 

خڀ دْ .  0 خڀځ ڃ ن بال ټدال ؤڄُ خڀُخهر ؤلر بڀلٻ ڄن ؤڄُ خڀٕدلُ ٴدٸعٿ هٍي خڀًخزص . لعى ٌب١ال

خڀل ڂ    ؤنط  زيننؤحم  خڀُخهر0ٴُڄدهد ٴٹعځ د . وڄ١ى خڀ دْ . ٴإظى خڀُخهر ٴإوّّي . ٴٹدپ ڀ  

ٴةال خزعځلط ٴل ظًپ ٬ځال . وټدال خڀٱلڂ نّّت  ٔعسعځى.ؤٴ١ٿ ڄين . ٸً زځٯ ڄن ؤڄُٺ ڄد ؤَى . وبنٻ 

ٴإظدي ذبًخند  ال.٬مٴٕم٫ ـځلٓ ڀځمځٻ ټدال ٸً  خأليوخء.خألټم  وخألزُٚ ونًخوحم خڀ دْ ڄن ٔدجُ 

ڄد ه  د ڀٻ ؤطب٫   بال ؤنط ٘ٵلعين . ٴٹدپ 0 بنال إ ؤ٘ٵال ؤلًخ . بهبد نٙٵال خر .  ٴٹدپ0ټؽاش . 

ٴةال ؤنط آڄ ط زدر ي٬ ض خر ٴٙٵدٺ . ٴأڄن زدر . ٴٙٵدي خر . ٴإظى خؾبځٻ ٴفځٓ بڀل  ټمد ټدال 

0 وڀٻ َذ ٰاحم ؟ ٸدپ 0 َزال ىبځٓ . ٴٹدپ ڀ  خؾبځٻ 0 ڄن َي ٬ځلٻ زُٝٺ ؟ ٸدپ 0 َزال . ٸدپ 

وَزٻ خر . ٴإوٍي ٴځڃ نّپ ن٭ٍز  لعى يپ ٬ځى خڀٱلڂ . ٴفث زدڀٱلڂ . ٴٹدپ ڀ  خؾبځٻ 0 ؤحم زين ن 
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ٸً زځٯ ڄن ٔمُٺ ڄد ظّّت خألټم  وخألزُٚ وظٵ٭ٿ وظٵ٭ٿ . ٴٹدپ 0 بنال إ ؤ٘ٵال ؤلًخ . بهبد نٙٵال 

زدڀُخهر . ٴٹلٿ ڀ  0 خَـ٫ ٬ن ين ٻ . خر . ٴإوٍي ٴځڃ نّپ ن٭ٍز  لعى يپ ٬ځى خڀُخهر . ٴفث 

ٴإزى . ٴ٬ًد زدؾبحٙدَ . ٴ ٫٠ خؾبحٙدَ ٬ځى ڄٵُٶ َؤٔ  . ٴٙٹ  لعى وٸ٫ ٘ٹدي . ؼڃ ـث جبځلٓ 

خؾبځٻ ٴٹلٿ ڀ  0 خَـ٫ ٬ن ين ٻ . ٴإزى . ٴ ٫٠ خؾبحٙدَ يف ڄٵُٶ َؤٔ  . ٴٙٹ  ز  لعى وٸ٫ ٘ٹدي 

ٴ٭  ب  نٵُ ڄن ؤٜمدز  ٴٹدپ 0 خٌهس خ ز  . ؼڃ ـث زدڀٱلڂ ٴٹلٿ ڀ  0 خَـ٫ ٬ن ين ٻ . ٴإزى . ٴً

ب  ـسٿ ټٍخ وټٍخ . ٴدٜ٭ًوخ ز  خػبسٿ . ٴةٌخ زځٱعڃ ٌَوظ    ٴةال َـ٫ ٬ن ين     وبإ ٴد٤ُل ي . 

ٴٍهس خ ز  ٴٝ٭ًوخ ز  خػبسٿ . ٴٹدپ 0 خڀځ ڃ ن خټٵ ل ڃ دبد ٘حط . ٴُـٳ ذبڃ خػبسٿ ٴٕٹ٥ خ . 

٭ٿ ؤٜمدزٻ ؟ ٸدپ 0 ټٵدنل ڃ خر . ٴًٴ٭  ب  نٵُ ڄن وـدء ٌبٙال ب  خؾبځٻ . ٴٹدپ ڀ  خؾبځٻ 0 ڄد ٴ

ؤٜمدز  ٴٹدپ 0 خٌهس خ ز  ٴدظبځ ي يف ٸُٸ َ   ٴع ٥ٔ خ ز  خڀسمُ . ٴةال َـ٫ ٬ن ين   وبإ ٴدٸٍٴ ي . 

ٴٍهس خ ز  . ٴٹدپ 0 خڀځ ڃ ن خټٵ ل ڃ دبد ٘حط . ٴدنٽٵإض ذبڃ خڀٕٵل ص ٴٱُٸ خ . وـدء ٌبٙال ب  

د ٴ٭ٿ ؤٜمدزٻ ؟ ٸدپ 0 ټٵدنل ڃ خر . ٴٹدپ ڀځمځٻ 0 بنٻ ڀٕط زٹدظځال خؾبځٻ . ٴٹدپ ڀ  خؾبځٻ 0 ڄ

لعى ظٵ٭ٿ ڄد آڄُٺ ز  . ٸدپ 0 وڄد ه  ؟ ٸدپ 0 ربم٫ خڀ دْ يف ٜ٭لً وخلً . وظٝځسين ٬ځى ـٍ٪ 

. ؼڃ وٍ ٔ مد ڄن ټ دنيت . ؼڃ ٫٠ خڀٕ ڃ يف ټسً خڀٹ ْ . ؼڃ ٸٿ 0 زدٔڃ خر   َذ خڀٱلڂ . ؼڃ 

ط ٌڀٻ ٸعځعين . ٴفم٫ خڀ دْ يف ٜ٭لً وخلً . وٜځس  ٬ځى ـٍ٪ . ؼڃ خَڄين . ٴةنٻ بٌخ ٴ٭ځ

ؤوٍ ٔ مد ڄن ټ دنع  . ؼڃ و٫٠ خڀٕ ڃ يف ټسً خڀٹ ْ ؼڃ ٸدپ 0 زدٔڃ خر   َذ خڀٱلڂ . ؼڃ َڄدي 

ٴ ٸ٫ خڀٕ ڃ يف ًٰٜ  . ٴ ٫٠ نًي يف ًٰٜ  يف ڄ ٫٠ خڀٕ ڃ . ٴمدض . ٴٹدپ خڀ دْ 0 آڄ د زُذ 
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. آڄ د زُذ خڀٱلڂ . ٴإظى خؾبځٻ ٴٹلٿ ڀ  0 ؤَؤنط ڄد ټ ط زبٍَ ؟ ٸً   خڀٱلڂ . آڄ د زُذ خڀٱلڂ 

وخر ن نّپ زٻ لٍَٺ . ٸً آڄن خڀ دْ ٴإڄُ زدألوًوي يف ؤٴ خي خڀٕٽٻ ٴىًض . وؤ٠ُڂ خڀ اخال . 

وٸدپ 0 ڄن مل نُـ٫ ٬ن ين   ٴإظب ي ٴل د . ؤو ٸلٿ ڀ  0 خٸعمڃ . ٴٵ٭ځ خ لعى ـدءض خڄُؤش وڄ٭ د 

                  1ؤال ظٹ٫ ٴل د . ٴٹدپ ؿبد خڀٱلڂ 0 ند ؤڄ  ن خّّٜحم . ٴةنٻ ٬ځى خؼبٷ " . ٜيب ؿبد ٴعٹد٬ٕط

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 9733مسلم  3
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  خإلن١دق0

  وهٍي خڀٹ ش ه  خِبُٺ ؤو  خؼبٷ نٽٕر ٜدلس  ٸ ش إ ظ٭ًؿبد ٸ ش ٔ خء يف خؼبفص ؤو لعى يف خڀٹعدپ

ن ٬ د   ويف خؾبٹدزٿ ٴةال خڀسد٤ٿ ه  خڀًخٴ٫ زٿ ڄن ؤٸ ى خڀًوخٴ٫ مب  خإلٸًخڂ وو ٞ خؾب٭دَٺ ڄ مد ټدال 

ؤٸ ى خڀًوخٴ٫ مب  خإلفدڂ  وخإوبّخڂ ودٜص بٌخ ٸدزځ  خؼبٷ ټمد ٸدپ خر ظ٭د  0 " وَٸُٿْ ـَدءَ خڀْمَٷُّ 

( خإُٔخء ٴمد ؤال نإظال خؼبٷ بإ ونّهٷ خڀسد٤ٿ   ټمد وٜٳ 81وََِهَٷَ خڀْسَد٤ِٿُ بِالَّ خڀْسَد٤ِٿَ ټَدالَ َِهُ ٸهد )

ِننَ ټَٵَُُوخ زِدڀٍِّټُِْ ڀَمَّد ـَدءَهُڃْ وَبِنَّ ُ ڀَٽِعَدذٌ ٬َِّنٌّ )خر ټعدز  ز ( ڀَد نَإْظِل ِ خڀْسَد٤ِٿُ ڄِنْ زَلْنِ 41ٹ ڀ  "  بِالَّ خڀٍَّ

نإظل  خڀسد٤ٿ  ڄن زن نًن  وإ  ( ٴٝځط ٴمًل  زإن  إ48نًََنْ ِ وَڀَد ڄِنْ وَځْٵِ ِ ظَ ِّْنٿٌ ڄِنْ لَٽِلڃٍ لَمِلًٍ )

 پ خزن ټؽا يف ظٵٕاي ؿبٍي خآلنص 0 ؤحم0 ڀلٓ ڀځس٥لال بڀل  ٔسلٿ؛ ألن  ڄ ّپ ڄن َذ خڀ٭دؾبن ڄن وځٵ  نٹ

 .1. ؤ . هد

ڀ٭ٿ ڄن ؤهڃ ڄد يبعدـ  خؾبعمًغ ) خؾبٹ ٫ ( ه  خڀُٔدجٿ خڀًخوځلص زل   وزن نٵٕ  وخؼب خَ خڀًخوځال ؾبد 

خؾبُٔٿ ) خؾبٹ ٫ (    وز٥ُنٹص يبمځ  ڄن ڄسديت وؤٴٽدَ ٴسمٹًخَ خىبدزلص ظځٻ خڀُٔدجٿ ظٽ ال ٸ ش ٤ُق 

ؤوُى ڄدٌخ نٹ پ ڀ ٵٕ  ٬ن نٵٕ  و٬ن ڄ ٠ ٬  و٬ن ٤ُنٹع   ڀٍخ نٹ پ  خڀ٭ځمدء بال ؤوپ ٤ُنٷ وؤٔ ٿ 

وهٍخ زدڀ١س٣  ڄن خنعُٝ ٬ځى نٵٕ  -ٰدڀسده -٤ُنٷ ڀځ ٌّبص ه  خؿبٌّبص خڀ ٵٕلص ؤو خڀًخوځلص ٴل ن ّڂ  

د٪ خڀ٭سً زدڀٹ  ٢ ؤو خڀلإْ ؤو ٬ًڂ خڀٹًَش ٬ځى خڀ٭مٿ ڄد ن٭مځ  خڀٙل٥دال ڄ٫ زين خإلنٕدال ٴ   نٕ٭ى إلٸ 

خڀٝدحل ؤو ڄ خٜځص ٌڀٻ ؤو ٬ًڂ خٔعمٹدٸلع  ڀٍڀٻ كبد نٵط ڄن ١٬ًي يف ڄٹد٬َع  وب٬لن  خؿبٌّبص  
                                                 

 8;ص  6ابن كثير جػ  3



 مهارات االقناع يف الكتاب والسنة                                                                             مجال اهلمولي

 

168 

يخوٿ نٵٕ  ٸسٿ ؤال ن٭ځ  د ٬مځلده ووخٸ٭لده يف للدظ    ٴةٌخ لبك يف ٌڀٻ ) وهٍخ زد٤ٿ ( ٴمد ز٭ًي 

 ن فك يف ٌڀٻ زٿ ٸدزځ  خڀ٭سً زدڀع زص وخڀ٭ٌّبص وخإلُٜخَ وظٍټُ ؤٔ ٿ ڄ   وخڀ٭ٽٓ ٜملك ؤحم بال مل

٬ ً ٨ن ٬سًي ز  ٴ ٍخ ټځ  ) خؼبٷ (   –ٔسمدن   –٬ٵ  خر وڄٱٵُظ  ؤ٭ص َظبع  وټُنڃ ؤـُي وخن  

 ٔلٽ ال ؤوپ خؽب٥ خض مب  خإنعٝدَ َ وخڀ٩ٵُ ز٠ُد خڀُظبن  يف خڀًنلد وخآلوُش . 

ځٻ ونعمًخي  وهّڄط ٸ ش خؼبٷ خڀيت يبمځ د خڀٱلڂ ټٿ فبدوإض خؾبځٻ ڀٹً خٔع٥د٪ خڀٱلڂ ؤال نٹٳ ؤڄدڂ خؾب

ؤال نٕعٕځڃ ؾبد ٸدڀ  خڀٱلڂ ڀځعىځٛ ڄ    ولٝٿ ڄد  خؾبځٻ بإ   ٴمد ټدال ڄن-زٵ١ٿ خر  – ڀٹعٿ خڀٱلڂ

 .ؤَخيي خڀٱلڂ ڄن ي٬ ش خڀ دْ ب  خڀًنن خؼبٷ

ز ٵٓ  ٬ًنًش ڀلٓهبدٌؾ  ٫  ؤ ٕم٫ ٬نونٕموؤ٨ن ؤن د طبل٭ده غب٭ د ٌبٽن ؤال نعٽَُ  وهب ٌؾ خڀٱلڂ

وبال ټدال ؤٸٿ  خؾب٥دٲ وبدنص  خؾب عُٝ يفوڀٽن زٝ َ ؤوُى رب٭ٿ كبن يبمٿ خؼبٷ ه   زدڀ١س٣ خڀٝ َش 

 .-ٔسمدن   –ٌڀٻ ألال خڀٍحم ؤنًّ خڀٱلڂ لال إ ٌب ض  ڄدينص ٸًَخض ٬ٹځلص ؤو 

زٿ ن ٩ُ ؿبد ٬ځى ؤوبد ـّء ڄن وخٸ٫ ٬ځى ؤوبد ٸ١لص وٸعلص  خإلٸ د٪ بال خؾبٹ ٫ خڀ خ٬ال إ ن ٩ُ ب  ٸ١لص 

للدش وڄ ٩ ڄص ظ٭لٗ يف ٸځر خؾبُٔٿ وربُحم يف يڄ  ڀعٱا ڄن للدظ  وربعػ ـٍوَ ٔځ ٺ ٔالء 

وټٿ هٍخ يبعدؾ ب  ؤال نٽ ال خؾب ٠ ٪ لٹده وخڀُٔدڀص ندٜ٭ص إ ڀسٓ ٴل د  ڄٽدن  وظَّ٪ ٔځ ټده ظبلًخه 

 ؼدنلده. ٿ()خؾبٹدزو إ ٰم ٞ ڀًى خؾبُٔٿ ؤوإه ؼڃ ڀًى خؾبٕعٹسٿ 

 18 خإوعسدَخض َٸڃڄځمٷ  نٵٕٻ0 َخـ٫ظ٭ُٲ ٬ځى 
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 الدلة جمع(/ حشد ) 4

وٸدپ 0 هٿ  - -وٸً ؤوٍ ٩٬مده وٴعع  ؤڄدڂ خڀُٔ پ  –  –ـدء ؤلً خڀٽٵدَ ب  خڀُٔ پ 

0 ن٭ڃ يبلل د ونًوځٻ خڀ دَ. ؼڃ ؤنّپ خر  - -نٕع٥ل٫ َزٻ ند فبمً ؤال يبال هٍي ؟ ٴٹدپ خڀُٔ پ 

( ٸُٿْ نُمْلِل َد خڀٍَّحِم 78"و٠َََُذَ ڀَ َد ڄَؽَځهد وَنَِٕالَ وَځْٹَ ُ ٸَدپَ ڄَنْ نُمْلِال خڀْ٭٩َِدڂَ وَهاِلَ ََڄِلڃٌ ) هٍي خآلندض  0

 ُ ( خڀٍَِّحم ـَ٭َٿَ ڀَٽُڃْ ڄِنَ خڀَّٙفَُِ خڀْإَو١َُِْ نَدًَخ ٴَةٌَِخ ؤَنْعُڃْ ڄِ 79ْؤَنَْٙإَهَد ؤَوَّپَ ڄََُّشٍ وَهُ َ زِٽُٿِّ وَځْٷٍ ٬َځِلڃٌ )

ِحم وَځَٷَ خڀَّٕمَدوَخضِ وَخڀْإَََْٞ زِٹَديٍَِ ٬َځَى ؤَالْ نَىْځُٷَ ڄِؽْځَ ُڃْ زَځَى وَهُ َ خڀْىَځَّدٶُ 81ظُ ٸًُِوالَ ) ( ؤَوَڀَلَْٓ خڀٍَّ

ًِيِ ڄَځَٽُ ضُ ټُٿِّ ( ٴَُٕسْمَدالَ خڀٍَِّحم زِل88َ( بِنَّمَد ؤَڄُُْيُ بٌَِخ ؤَََخيَ َ٘لْحهد ؤاَلْ نَٹُ پَ ڀَ ُ ټُنْ ٴَلَٽُ الُ )81خڀْ٭َځِلڃُ )

    1" (88َ٘الْءٍ وَبِڀَلْ ِ ظُُْـَ٭ُ الَ )

 ظ٭د 0ٸدپ 

( ؤَڄَّنْ وَځَٷَ خڀَّٕمَدوَخضِ 59" ٸُٿِ خڀْمَمًُْ ڀِځَّ ِ ؤََځَدڂٌ ٬َځَى ٬ِسَديِيِ خڀٍَِّننَ خ٥َْٜٵَى آَڀځَّ ُ وَلٌُْ ؤَڄَّد نُُِْٙټُ الَ )

ڄَدءً ٴَإَنْسَعْ َد زِ ِ لًََخجِٷَ ٌَخضَ زَ ْفَصٍ ڄَد ټَدالَ ڀَٽُڃْ ؤَالْ ظُ ْسِعُ خ َ٘فََُهَد ؤَجِځَ ٌ ڄ٫ََ  وَخڀْإَََْٞ وَؤَنَّْپَ ڀَٽُڃْ ڄِنَ خڀَّٕمَدءِ

 ( ؤَڄَّنْ ـَ٭َٿَ خڀْإَََْٞ ٸََُخًَخ وَـَ٭َٿَ وِځَدڀَ َد ؤَنْ َدًَخ وَـَ٭َٿَ ڀَ َد ََوَخِٔالَ وَـَ٭َٿَ زَلْن61َخڀځَّ ِ زَٿْ هُڃْ ٸَ ْڂٌ نَ٭ًِْڀُ الَ )

( ؤَڄَّنْ نُفِلرُ خڀْم٥ْ١ََُُّ بٌَِخ ي٬ََديُ وَنَٽِْٙٳُ خڀُّٕ ءَ 61خڀْسَمَُْنْنِ لَدـًِّخ ؤَبِڀَ ٌ ڄ٫ََ خڀځَّ ِ زَٿْ ؤَټْؽَُُهُڃْ ڀَد نَ٭ْځَمُ الَ )

ٴِال ٨ُځُمَدضِ خڀْسَُِّ وَخڀْسَمُِْ وَڄَنْ ( ؤَڄَّنْ نَ ًِْنٽُڃْ 68وَنَفْ٭َځُٽُڃْ وُځَٵَدءَ خڀْإََِْٞ ؤَبِڀَ ٌ ڄ٫ََ خڀځَّ ِ ٸَځِلځهد ڄَد ظٍََټَُُّوالَ )

( ؤَڄَّنْ نَسًَْؤُ خڀْىَځْٷَ ؼُڃَّ نُ٭ِلًُيُ 68نُُِْٔٿُ خڀُِّنَدقَ زًُُْٙخ زَلْنَ نًَحَمْ ََلْمَعِ ِ ؤَبِڀَ ٌ ڄ٫ََ خڀځَّ ِ ظَ٭َدڀَى خڀځَّ ُ ٬َمَّد نُُِْٙټُ الَ )
                                                 

 يس 3
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( ٸُٿْ ڀَد نَ٭ْځَڃُ ڄَنْ 64ڄ٫ََ خڀځَّ ِ ٸُٿْ هَدظُ خ زُُْهَدنَٽُڃْ بِالْ ټُ ْعُڃْ َٜديِٸِنَ ) وَڄَنْ نَُُِْٸُٽُڃْ ڄِنَ خڀَّٕمَدءِ وَخڀْإََِْٞ ؤَبِڀَ ٌ

 .1("65ٴِال خڀَّٕمَدوَخضِ وَخڀْإََِْٞ خڀْٱَلْرَ بِڀَّد خڀځَّ ُ وَڄَد نَْٙ٭ُُُوالَ ؤَنَّدالَ نُسْ٭َؽُ الَ )

 

 خإلن١دق0

ز٭ً  –ي ؤال نٹ ٫ خآلوُنن خ ڃ وخڀلِڂ ڀٽٿ ڄن ؤَڀٍخ ټدال ڄن خؾب خڀٽؽا نٕع٥ل٭  خإلي٬دء وخڀعٹ پ ٴن 

ؿبد ؤڄُ آوُ وه  خڀًڀلٿ  ؤال ن١لٳنٽٵال ؤال ن٭عٹً ؤوبد لٹد  زٿ إزً  خڀٹ١دند  إڄن  زٹ١لص-نٵٕ 

 لٹد.ٴ٭لً  خڀ٭مٿ ه ٬ځى ؤال هٍي خڀٵٽُش ؤو هٍخ خڀعٝ َ ؤو ٌڀٻ 

د بٌخ ټدنط خڀٹ١لص سبد٤ر وؤن١ وؤ٬مٷ ټ د حبدـص ب  ؤيڀص ؤټؽُ  خو٥ُ وخهڃوټځمد ټدنط خڀٹ١لص 

حبدـص ب  ؤيڀص ڄع٭ًيش وڄع  ٬ص سبد٤ر  وخألِڄدال ټدنطٴحدڂ قبعځٵص ڄن خڀ دْ و٬ځى قبعځٳ خڀ٭ٝ َ 

خأليڀص وظ  ٬ د ًبعځٳ زدوعلٲ خڀسلحدض  طب٫بال و٬ځى هٍخ ٴ ٹ پ  خڀ دْ خڀ٭م ڂ وخؽبٝ ٚ ڄن 

 وزدوعلٲ خڀٵحص خؾبٕع ًٴص.

ووٜٿ  خڀٽٵدَ نٝ٭ر ٸس ؿبد زٕ  ڀص ڄن  خڀٙدجٽص وخڀيتٹ١دند ڄن خڀ خڀس٭ػ وخڀ ٙ َڀٹً ټدنط ٸ١لص 

يف ٌڀٻ  وڀ٭ٿ خڀٹٝص خڀيت ٌټُندهد ظسن ٌڀٻ    -  -خڀٽُنڃذبڃ خؼبدپ ب  نٵال ٌڀٻ وزبًحم خڀُٔ پ 

وؾبد ټدنط هٍي خڀٹ١لص ) بللدء خؾب ظى ( ٸ١لص ٸًٌبص وٸدزځص ڀځعٽُخَ ٬ځى ڄًخَ خڀ٭ٝ َ وخألِڄدال 

 خإلٔلڂٌبدال وخإ٬عٹدي وؤال ڄن نٵدهد  ز٭ً خڀسلدال ڀ  ٴ   ټدٴُ ودَؾ ڄن ڄځص وڀٽ وبد ظُظس٣ زإٜ پ خإ
                                                 

 النمل 3
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ٴٹً ظ٭دڄٿ خڀٹُآال خڀٽُنڃ ڄ٫ ظځٻ خڀٹ١لص دبد ظٕعمٷ ٴمًٙ ؿبد ڄن خأليڀص خڀ٭ٹځلص خڀٙالء خڀٽؽا  وڄن 

 خأليڀص خڀيت ُٔيهد خڀٹُآال  0

 زدڀٍخض0خإٔعًإپ 

وځٹط وڄن  زًؤض وټلٳټلٳ ټ ط وټلٳ  بنٕدال ؤنٕلط" ونٕال وځٹ  " ٴ   ؤٸُذ يڀلٿ ڀٽٿ 

 خؾب ٥ٹال ؤال خڀٍحم وځٹٻ ٸديَ ٬ځى ب٬ديظٻ نن

 خألوپ0خإٔعًإپ زدؽبځٷ 

  ٴدڀٝدن٫ نع٭ر يف خؾبُش خألو  ڄُش ؤوپ  ألحم" يبل د خڀٍحم ؤنٙإهد ؤوپ ڄُش " ٴدڀٝ٭ زص ظٽمن يخجمد  

ڄد خؽبدڀٷ ٔسمدن  ٴٽل هٍخ يف لٷ خؾبىځ ٸن ؤ ڄُش وؤڄد ظٽُخَ خڀٝ ٭ص ٴ   ؤٔ ٿ زٽؽا ڄن ؤوپ 

 ٬ ًي نٕا ٴ ڃ ٔسمدن  " ڀلٓ ټمؽځ  ٘الء وه  خڀٕمل٫ خڀسٝا "  وخڀعٽُخَ( )خڀسًءخألڄُنن 

 زدؾبع١ديخض0خإٔعًإپ 

 خألو١ُ إؤال خڀٙفُ ٬ځى و١ُ ندَخ " ڀٹً خظٵٷ ٬ٹلء خڀ٭دمل " خڀٍحم ـ٭ٿ ڀٽڃ ڄن خڀٙفُ خأل

ٙفُ خألو١ُ ٤سل٭ع  ٬ٽٓ ٤سل٭ص خڀ دَ ٴ   نٕعىًڂ يف خڀ دَ وڄن خڀٝ٭ر ـًخه بنٹديي زٿ بال خڀ

ڄن خڀٙفُ خألو١ُ  –زٹًَظ   – خؾب ٸًش  ٴدڀٍحم ـ٭ٿيبع حم ٬ځى خڀٽؽا ڄن خؾبدء وخؾبدء ٬ٽٓ خڀ دَ 

 خڀُڄلڃ.٬ځى ب٬ديش خڀ٭٩ڃ  –ٔسمدن   –ٴ   ٸديَ ٠ًخال( )ومهد خهندَ

 خألٸٿ0خإٔعًإپ زدأل٩٬ڃ ٬ځى 
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وخڀٍحم   نًَټ د ڄٙدَذبڃ  ٴدڀُخ٬ال٬ځى خوعلٲ  ؛خڀ دْٿ ټنًَټ د  وخألَٞ وهٍيوځٷ خڀٕم خض 

 نُخهد  ٴدڀٕم خض نًَټ د  وخػبدهٿنٝ٭ً ڀځٵ١دء نًَټ د وخڀ٭دمل  نًَټ د  وخڀٍحمن٭لٗ يف خؾبًال 

ٴ ٿ نٽ ال "ب٬ديش  ٔسمدن  ؤزُِ خآلندض خڀ٩دهُش وخؾبٙاش ب  ٘الء ڄن ٸًَش خؽبدڀٷ  وخألَٞ  ڄن

 َٞ ؟؟؟وخألخڀ٭٩ڃ خڀُڄلڃ " ؤٜ٭ر ڄن وځٷ خڀٕم خض 

 خآللدي0خإٔعًإپ زدڀٽؽُش ٬ځى 

" ولّٶ " ٴ   ودڀٷ وإ نّخپ ودڀٷ ٴدؽبځٷ  ونس ُهد ٴ  ټؽُش وځٷ خر وظ  ٬  وظ٭ًيي دبد يبا خڀ٭ٹ پ 

ټمد ؤال ظسدنن خؽبځٷ يف ټٿ ؤڄُ نٙا وز ٠ ق ب  ٸًَش خؽبدڀٷ ٴٿ ن٭فّ ب٬ديش وځٷ خڀسُٙ  نعفًي 

 ؟؟؟

 خڀٽ نلص0خإٔعًإپ زدإلَخيش 

ؤحم ٘الء " نٽٵال  ٴع٭ڃ "" ؤحم "٘الء " ٴ ال نٽُش  لحده ٘الء ڄن ٩٬مص خؽبدڀٷ زإن  بٌخ ؤَخي " ٘زن

ؤَخي  ن  بٌخبنٹ پ ڀ  " ټن " ټځمص وخلًش ټدٴلص ڀلٽن ٌڀٻ " خڀٙالء " ٴ   إ ن٭فّي " ٘الء " ؤحم  ؤال

 ب٬ديش خؽبځٷ ٴلٽٵال ؤال نٹ پ " ټن " ٴلمٝٿ خؾب٥ځ ذ ويبٹٷ خؾبُخي .

و إ  خؼبٷ ڄ  فده نٕا ٬ځل  ؤهٿ  خڀٙل٥دنلص  ڀعٽ الخڀٽُنڃ خڀُي ٬ځى خڀٙس ص  هٽٍخ خٔع٭ُٞ خڀٹُآال

ظّخپ هٍي خأليڀص وٰاهد ظٕعىًڂ يف خڀُي ٬ځى ڄن ن ٽُ خڀس٭ػ وخڀ ٙ َ ٴعمٹٷ خؾبُخي ڀٽٿ ڄن نُنً 

 ٴلعس٭ .خؼبٷ 
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" ٴ   ڄٹدَنص زن خر و " ڄد  ؤو خؾبؽدپ خڀؽدنال ٴ ال ٸ١لص " آَڀځَّ ُ وَلٌُْ ؤَڄَّد نُُِْٙټُ الَ خڀٹ١لص خڀؽدنلصؤڄد 

ٸدزځص  خڀٝملك وألوبدنُٙټ ال " ؤحم ټدال ؤئڀحٻ  ون٩ُخ ه ڀٽ وبد ٸ١لص ظ للً وز خزص يو پ يف خڀًنن 

 خأليڀص0ؿبد خڀٹُآال خڀٽُنڃ خڀٽؽا ڄن  ٴٹً لًٙڀځعٽُخَ ٬ځى ڄًخَ خألِڄدال 

 وخألَٞ.وځٷ خڀٕم خض 

 خڀَّ٪.بنّخپ خؾب٥ُ ڄن خڀٕمدء وبنسدض 

وـ٭ٿ ٴل د خػبسدپ خڀُخٔلص وخألوبدَ خػبدَنص وؤ٠دٲ زدال ـ٭ٿ زن خڀسمُنن  وڄٕعٹُ ُخَ ـ٭ٿ خألَٞ ٸ

 لدـّخ.

بـدزص ي٬ ش خؾب٥١ُ وټٙٳ خڀٕ ء وـ٭ٿ خڀسُٙ نع دٔځ ال ٴلىځٳ ز٭١ ڃ ز٭١د لعى إ ن ٹ٫٥ 

  خڀسُٙحم.خػب ٓ 

 وخڀسمُ.يف ٨ځمدض خڀّّ  خؿبًخنص وخإلَ٘دي

 خڀُندق.بَٔدپ 

 ب٬ديظ .زًخنص خؽبځٷ ؼڃ 

 خڀٕمدء وخألَٞ.َِٶ خڀسُٙ ڄن 

 وخألَٞ.ڄ٭ُٴص خڀٱلر يف خڀٕم خض 
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وټدال  وؤو٠م د وبهبد ؤ٘دَ خڀٹُآال ب  ؤهڃ خألڄ َ وؤ٩٬م د  ظ٭ً وه دٺ ؤڄ َ ټؽاش إ زبٝى وإ 

نٽٵال يڀللً وخلًخه ؤو يڀلځن وڀٽن خر ڀ  لٽڃ إ ن٭ُٴ د بإ ه  ٔسمدن  وڀ٭ٿ ڄن ظځٻ خؼبٽڃ ظُزلص 

 ؤ٬ځڃ.خأليڀص خڀٽؽاش ڀځٹ١لص خؽب٥اش وخر  خڀ دْ ٬ځى لًٙ

بال لًٙ خأليڀص وټؽُصبد ظ٭٥ال ٴُٜص ټساش ڀځمعمًغ ؤال ًبعدَ ڄ  د ڄد ن دٔر خؾبٹدزٿ وؤال نع ٹٿ زن 

ظځٻ خأليڀص وحبُنص ظدڄص حبلػ ًبعدَ خڀًڀلٿ خألٸُذ ڀ ٵٓ خؾبٹدزٿ وخألټؽُ ٸس إه ڀًن  وخألو٠ك يف 

وخڀ٭ٽٓ ٜملك ٴةٌخ مل نٽن ڀًنٻ بإ يڀللً وخلًخه ٴٕعٽ ال  خإٔعًإپ ٬ځى خڀٹ١لص خألٔدٔلص 

 ؤٔاخه ڀٍڀٻ خڀًڀلٿ كبد ىب٭ٿ خڀ٥٭ن ٴل  ن٭ين خڀ٥٭ن يف خڀٹ١لص خألٔدٔلص. 

 ڄلل٩ص0و٬ ً لًٙ خأليڀص إزً ڄن   

 خڀٹ١لص.خڀًٝٶ يف خڀًڀلٿ ڄ ڃ ټإمهلص خڀًٝٶ يف 

 خڀع  ٪ يف خأليڀص و٬ًڂ خإټعٵدء ز  ٪ وخلً.

 خؾبٹدزٿ. ٭ده زدڀًڀلٿ ٴٹ د٬عٻ ؤهڃ ڄن ٸ د٬ص ؤال ظٽ ال ڄٹع

٤ُنٷ وؤُٔ٪  خؾب ٙ ي  زإٸُٝوظٝ لٳ يبٹٷ خؿبًٲ   خؼبُٚ ٬ځى و٫٠ ظځٻ خأليڀص زةظلر ڄ٭ن

 ـ ً.وٸط وؤوٴُ 

 خؾبٹدزٿ.ربٍَهد يف نٵٓ  وو٥ َصبد  وڄًىټڃ وټلٳ خأليڀص ن٭عمً ٬ځى خڀٹ١لص خألٔدٔلص 
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 ڄ  د0ٹدال ڄ دَش " لًٙ خأليڀص " ز٭ًش ؤدجٿ ن  ٌبٽ  د بظبنٕع٥ل٫ ؤال نٹ پ زةطبدپ 

 خإٔعٕلڂ.خڀع٭ ي ٬ځى ڄ دٸٙص خؾبعمًؼن ٬ن ؤيڀع ڃ و٬ًڂ 

 وخؾب دٔسص.يَخٔص خأليڀص خڀيت ظٕعم٫ ؿبد ڄن للػ خڀٝمص وخڀًإڀص وخؾب خٴٹص 

وڄ دٸٙص ؤيڀع د ڄ٫ نٵٕٻ وخڀٕ٭ال يف ظٽ نن ٸد٬ًش ؤيڀص ٬ن ټٿ   ڄُخـ٭ص خڀٹ١دند خؾبٕځمص ڀًنٻ

 دٺ.ٸ١دن

 ؤوُى.وؤيڀص ـًنًش ڄن ولپ خڀ ٩ُ ڀځم ٠ ٪ ڄن ِخونص   خڀٕ٭ال يف ٴعك آٴدٶ ـًنًش

ولًٙ  خڀٹُآال(ٸ١لص خڀٝلش يف  ڄؽٿ)ڄ٭ل ص خڀعًَنر ٬ځى لًٙ خأليڀص ڄن ولپ خڀسمػ يف ٸ١دند 

 ٴل د.و٠ُ٬ د ٬ځى ڄن ظؽٷ ذبڃ إلزًخء خڀُؤحم  ؤيڀع د

 خئَ د.وخطب٭ د ؼڃ  ؾبىعٝنڄن خخوعلدَ ٸ١لص ڄ٭ل ص وخ٤ځر ؤيڀع د ڄن ـبم ٬ص 

وخڀعإټً ڄن وـ ي  ڀځمٹدزٿ(خڀ٭مُ خڀّڄين  )ڄؽٿخڀع٭ ي ٬ځى ظٝ لٳ ؤيڀص خڀٹ١دند ز دءخه ٬ځى ؤٔٓ ڄ٭ل ص 

 يڀلٿ.وبٌخ مل ن ـً خـع ً يف بىبدي  ٜ ٳ ؤيڀص ڀٽٿ 

 خؾبٕعٹسٿ.لٕن خإٔعمد٪ وخإلٜٱدء ڀ وُنن وطب٫ خأليڀص خڀيت نعمًؼ ال ذبد ڀعٽ ال ؤيڀعٻ يف 

وبال ټدال خڀ٥ُٲ خآلوُ ؤٸُذ ب   ٸس پ َؤنٻ" لًٙ خأليڀص " ولٕن ٠ُ٬ د ٸً نٽ ال ٔسسده َجلٕده يف بال 

 ٜ خزدهټمد ؤال ٸځص خأليڀص و٠٭ٵ د ٸً نٽ ال ٔسسده يف ٬ًڂ خإٸع د٪ زدڀٹ١لص وبال ټدنط  خڀٝ خذ 
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 ظُنً؟ؾبٹدزٿ دبد ټلٳ ٔعٹ ٫ خ

ٸً ظٽ ال ڄعمٽ ده ڄن خؾب دَخض خڀٕدزٹص وـبلًخه ؿبد يف نٵٕٻ   و نٽ ال ٠ُ٬ٻ ؤو ٤ُنٹعٻ يف خإلٸ د٪ 

٤ُنٹص زدهع  ٠٭لٵص إ ظُظٹال ٬ځى ڄٕع ى ڄد ڀًنٻ ڄ دَخض  كبد ىب٭ٿ خؾبٹدزٿ ڀٻ  إ نعٹسٿ ڄ ٻ 

ٸ د٪   وټڃ َؤن د ڄًَٔن خڀٵٽُش ؤو إ نٹع ٫ ذبد  ؤسر ٌڀٻ ه  ٤ُنٹص ٠ُ٬ٻ وؤٔځ زٻ يف خإل

وؤٔدظٍش يف خػبدڄ٭دض ڀًن ڃ ڄن خؾبديش خڀ٭ځملص  خػبلًش وٌبعځٽ ال ڄن خؾب دَخض خڀٵ لص خڀٙالء خڀٽؽا وڀٽن 

ن ٹٝ ڃ ڄ دَخض خڀع ٜلٿ ؤو بنٝدپ خؾب٭ځ ڄدض وخؾب دَخض ب  خؾبٕعٹسځن  ٴل١٭ٳ ڄ ٸٵ ڃ ونعمًغ 

خؾبديش خڀ٭ځملص ڄد ٌبعځٽ  خڀٵُنٷ خألوپ وڄ دَخصبڃ  خڀ٥لذ ٬ن ٠٭ٵ ڃ   ويف خؾبٹدزٿ لبً كبن إ ٌبځٽ ال

خڀٵ لص خٸٿ زٽؽا ڄن خڀٵُنٷ خألوپ وڀٽ  ڃ ن فم ال يف ټٕر ٸځ ذ خڀ٥لذ ڄن للػ ٸًَصبڃ ٬ځى 

بنٝدپ خؾب٭ځ ڄص وظٵد٬ٿ خڀ٥لذ ڄ٭ ڃ  زٿ َدبد نٝٿ خؼبدپ ب  ؤال نٽ ال ٜدلر خڀسد٤ٿ ڀًن  ڄن 

ٕن خڀ٭ُٞ  زل مد نٽ ال ٜدلر خؼبٷ ڄعٵُـده ؤو ٸٿ خؾب دَخض ڄد نعٵ ٶ ز  ٬ځى ٜدلر خؼبٷ ٴلم

ڀلٓ ڀًن  للځص ٴعٽ ال خڀ علفص هال ظٵ ٶ ٜدلر خڀسد٤ٿ ڄ٫ ؤن  ٬ځى زد٤ٿ وڀ٭ٿ هٍخ ـّء ڄن 

للػ نٹ پ 0 " بهبد ؤند زُٙ   وبنٽڃ سبعٝم ال بيل   وڀ٭ٿ ز٭١ٽڃ ؤال نٽ ال  لًنػ خؾب٥ٝٵى 

من ٸ١لط ڀ  ڄن لٷ ؤول  ٘لحد ٴل نإوٍ ؤؼبن حبفع  ڄن ز٭ٟ   وؤٸ١ال ڀ  ٬ځى مب  كبد ؤغب٫   ٴ

 1".  ٴةهبد ؤٸ٫٥ ڀ  ٸ٥٭ص ڄن خڀ دَ

                                                 
1
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ڀ  " ٴعٵ ٸ  يف  " وؤٸ١الهٽٍخ ظٽ ال خألڄ َ ڄ٫ ٔلً خڀسُٙ ٴسٕر " ؤؼبن حبفع  " خڀ علفص خؾب ٥ٹلص 

ٴمن زدذ ؤو   بڀل  خڀٍحم ن لى   ؤال خؾبعمًغ  لٷ ڄ٫ؼبن خؼبفص ـ٭ځ  ڄ عُٝخه وبال مل نٽن ٬ځى 

 سُٙ.خڀٰاي ڄن 

خؾب دَخض خڀيت ظع٭ځٷ زدؾبُٔٿ ز٭ً  )وهالڄن خـٿ هٍخ وٰاي ٴةال خؼبًنػ ٬ن ڄ دَخض ٤ُنٹص خإلٸ د٪ 

ـًخه ولل حم وَدبد نإوٍ ڄٕدلص وخٔ٭ص وڄ دَخض ڄع  ٬ص  ڀځم ٠ ٪( ڄ ڃخڀع لحص خڀ ٵٕلص وخإل٬ًخي 

 خڀعديل0وڀعٕ لٿ ٌڀٻ ٴٹً ٸٕمط ظځٻ خؾب دَخض ٬ځى خڀ م  

 ٸسځلص0ؤ / ڄ دَخض 

 َ خڀ ٸط خؾب دٔرخوعلد .1

 .خؾب خٴٹص .8

 خڀعٵُي. .8

 خڀٕسٷ. .4

 ل خَنص0ذ / ڄ دَخض 

 خڀعًَؾ  .1

 خڀع ّپ )خؾب خٴٹص خؾبسًجلص(. .8

 ؤ٘٭ُي حبسٻ ڀ . .8
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 خإلنٝدض. .4

 إ ظٱ١ر. .5

 ظ٥ ا خڀځٕدال. .6

 خؼبفص خڀًخڄٱص. .7

 ندٸٗ خألٴٽدَ إ خألٴُخي. .8

 )خألُٔ( ټن آُٔخه ڀځٹځ ذ. .9

 خؾبُونص. .11

 خڀةټلّ. .11

 وعدڄلص0ؾ / ڄ دَخض 

 خؼبُنص. .1

 پ خؼبٷ وخڀ٭ٍَ.ٸس  .8

 خڀعمًحم. .8

 وخإ٬عٍخَٸس پ خؼبٷ  .4

 

 وب  ظٵٝلٿ ظځٻ خؾب دَخض
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 اختيار الوقت المناسب/ 3
 ظ٭د 0ٸدپ 

                  1ڄَ ٬ًُِْټُڃْ نَ ْڂُ خڀّّن َصِ وَؤَال نُمََُْٙ خڀ ّدُْ ٠ُمًىَب ُبٸَدپَ

  ٴل٬ً ي ب  خر ب  ؤ٬عى ؤهٿ خألَٞ يف ِڄدن  ٴ٬ُ ال  –   –ڄ ٔى  –ظ٭د   –نُُٔٿ خر 

د  نًي  د  آنص ظًپ ٬ځى ًٜٸ  ٴلىُؾ ڀ  ڄ ٔى  د  ٴلإزى ٴ٬ُ ال ون٥ځر ڄن ڄ ٔى د 

 ٴعٝسك زل١دء ندٜ٭ص ڄن ٰا ؤٌى ونځٹى ٬ٝدي ٴععم پ ب  ؼ٭سدال ىبُحم .

وبال ڀًن د ٔمُش ؤٴ١ٿ ڄ ٻ  – –" بال هٍخ بإ ٔمُ " هٽٍخ ټدال َي ٴ٬ُ ال ٬ځى ڄ ٔى 

 نعسدَى ٔمُظ د ڄ٭ٻ وخڀ٥د٬ص ؾبن ٰځر. ٴدـ٭ٿ زل  د وزل ٻ ڄ ٬ًخه

ـبعم٭ن يف  طبل٭ده د  زإال نٽ ال خؾب ٬ً ن ڂ خڀ٭لً )ن ڂ خڀّن ص( للػ خڀ دْ ٴلٽ ال َي ڄ ٔى د 

 ٴل  هٍي خؾبسدَخش خڀٵدٜځص  وؤال نٽ ال ڄ ٬ًهد خڀ١مى يف و٣ٔ خڀ  دَ. والڄٽدال ٬دڂ نٙدهً 

ټمد ؤال خڀ ٸط ه  و٣ٔ خڀ  دَ للػ خڀٙمٓ  ؤلً وىبعم٫ خڀ دْ ټٿ خڀ دْ ألن  ن ڂ ٬لً ٴل نعىځٳ 

 ٨دهُ.ڄُٙٸص وخڀ  َ وخ٠ك وخڀٽٿ 

ؤال نسًؤ ه  ؤو نسًؤ خڀٕمُش ٸسځ    ٴلٹ پ " زٿ ؤڀٹ خ "   –  –نةٺ خؽبلدَ ؾب ٔى  خؾبسدَخش وظسًؤ  

ٴلځٹال ٔمُش ٴ٬ُ ال ڄد ڀًن ڃ ٴلُىلٿ ب  خڀ دْ ؤال خڀ٭ٝال ظٕ٭ى ؤڄدڄ ڃ ٴل س ُوال طبل٭ده دبد ٴل ڃ 

 ونًوٿ يف نٵٕ  خؽب ٲ ٴل٥مح   َز  . - -ڄ ٔى 

                                                 
1
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ځعٹ٣ طبل٫ ڄد ؤڀٹدي خڀٕمُش وظ٩ ُ لٹلٹص ن٬ٝدي ٴةٌخ هال ؼ٭سدال لٹلٹال  –  –ونځٹال ڄ ٔى  

 . -  –ټٍذ خڀٕمُش وًٜٶ ڄ ٔى 

هڃ خڀٕمُش خڀٍنن ټدن خ نٕ٭ ال يف خڀٵ ِ دبٽدٴإش ٴ٬ُ ال  –  –وخڀ علفص ؤال ؤوپ ڄن آڄن دب ٔى 

زٿ وؤٜسم خ ڄن ؤټؽُ خڀ دْ بٌبدنده لعى ؤال ٴ٬ُ ال هًيهڃ  –  –ى وىبع ًوخ يف هٌّبص ڄ ٔ

ـٍو٪ خڀ ىٿ  ومل نُيهڃ ٌڀٻ خڀع ًنً ٬ن خؾب١ال يف  ىزٹ٫٥ خألنًحم وخألَـٿ ڄن ولٲ وخڀٝځر ٬ځ

 .ټدن خ ؤوپ ڄن ٬ٍُذ ذبٍي خڀ٥ُنٹصبٌبدوبڃ وخڀّّٝ ٬ځى ٌڀٻ لعى 
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 خإلن١دق0

خڀسُٙنص ؿبد  ؤال خڀ ٵٓ پ ؤو َٴٟ خألٴٽدَ خإل٤ُولدض ٌڀٻ خڀ ٸط ؤو خڀّڄن ٬دڄٿ ڄ ڃ ـًخه يف ٸس

ؤوٸدض وؤل خپ ظعٹسٿ ٴل د ؤڄُ يوال آوُ   ٴځلٓ ټٿ خڀ ٸط ڄ دٔر وڀلٓ ټٿ خڀ ٸط ظٽ ال خڀ ٵٓ 

ڀځٹس پ ٴٽڃ ڄن خؾبٙدټٿ وخڀ٭ٹسدض وخؾبٙدٰٿ ڄد ظٽ ال ٔسسده يف خإنٙٱدپ و٬ًڂ خڀةټلّ بإ يف  صڄع لح

 خڀٹ١لص خؼبدڀلص.

ر زٿ ضبص ؤڄُ آوُ وه  خوعلدَ خڀ ٸط خؾب دٔر ڀلٓ ڀځٵُي ٴٹ٣ وٰ مد ڀځمفعم٫ ؤو ڀلٓ هٍخ ٴمٕ

خؾب خ٠ل٫ ڀلٓ ڄن خؾب دٔر خڀع٥ُٶ ؿبد لدڀلده ودب٭ ى آوُ ڀلٓ هٍخ ه  خڀ ٸط  خڀٹُنسص ٴس٭ٟخڀسلحص 

خؾب دٔر ڀ٥ُل د ٬ځى خؾبأل وزٝ َش وخٔ٭ص زٿ بال ٤ُل د خآلال ٔلٽ ال ٔسدزده يف َٴ١ د ټځلده وبٰلٶ 

 خڀٵٽُش.دذ وبدجلده ڀٍڀٻ خؾب ٠ ٪ وڀعځٻ خڀس

  ټٿ خڀعُٙن٫ نّپ يف وٸط وخلً ٓٴځل ٌڀٻ خټّّ خڀٙ خهً ٬ځى  خإلٔلڄال ڄنوظدَنه خڀعُٙن٫ 

وبهبد ټدال خڀعُٙن٫ ن ّپ دبد ن دٔر   وڀلٕط ټٿ خألوخڄُ وخڀ خـسدض وخؾب  لدض ـدءض يٴ٭ص وخلًش

وخڀ٩ُوٲ خِبل٥ص ذبڃ وخڀ ٫٠  –ل ڃ ؤطب٭ن ٠َ خال خر ٬ځ –خڀّڄن خڀٍحم ن٭لٙ  خجملعم٫ وخڀٝمدزص 

خڀعُٙن٫   ٴمن خؾب ڃ ظسځلٯ خڀُٔدڀص  وڀٽن  خألهڃ ه  ؤال ظٽ ال خڀ ٵ ْ  خإلٌبدنلص ڀٹس پخڀ ٵٕال وخڀع لحص 

ڀٹس پ خڀعُٙن٫ وخإڀعّخڂ ز  ڄن خـٿ ظ٥سلٹ  ٬ځى خَٞ خڀ خٸ٫ ويف خؼبلدش خڀل ڄلص   وڀ٭ٿ  صڄع لحوخڀ٩ُوٲ 

 0 –٠َال خر ٬  مد  – ڄن ؤيڀص ٌڀٻ لًنػ ٬دجٙص
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ـدءهد ٬ُخٸال ٴٹدپ 0 ؤحم خڀٽٵن وا ؟ ٸدڀط 0 ويبٻ وڄد ن١ُٺ . ٸدپ 0 ند ؤڂ خؾباڄ ن ؤَنين ٴٹً 

ڄٝمٵٻ   ٸدڀط 0 مل ؟ ٸدپ 0 ڀ٭ځال ؤئڀٳ خڀٹُآال ٬ځل    ٴةن  نٹُؤ ٰا ڄاڀٳ   ٸدڀط 0 وڄد ن١ُٺ ؤن  

د ٌټُ خػب ص وخڀ دَ   لعى بٌخ ؼدذ خڀ دْ ٸُؤض ٸسٿ   بهبد نّپ ؤوپ ڄد نّپ ڄ   ٔ َش ڄن خؾبٵٝٿ   ٴل 

ب  خإلٔلڂ نّپ خؼبلپ وخؼبُخڂ   وڀ  نّپ ؤوپ ٘الء 0 إ ظُٙز خ خؽبمُ   ڀٹدڀ خ 0 إ نً٪ خؽبمُ ؤزًخ   وڀ  

وبنال ػبدَنص ؤڀ٭ر 0 ُب زٿ  نّپ 0 إ ظّن خ   ڀٹدڀ خ 0 إ نً٪ خڀّند ؤزًخ   ڀٹً نّپ دبٽص ٬ځى فبمً 

 ٸدپ0 ٬ ًي ؤيهى وؤڄُ َب . وڄد نّڀط ٔ َش خڀسٹُش وخڀ ٕدء بإ وؤند  خڀٕد٬ص ڄ ٬ًهڃ وخڀٕد٬ص

  1ٴإڄځط ٬ځل  آحم خڀٕ َش خؾبٝمٳ ٴإوُـط ڀ  

هٽٍخ خٸع١ط خؼبٽمص خڀُزدنلص  ٴٵال خڀسًخنص  ٔ َ ڄن خؾبٵٝٿ  وظُټلّ ٬ځى ٸ١لص خإلٌبدال وخڀُز٣  

 ِڄن ووٸط وخڀٍحم ن٭ُٲ ٌڀٻ زدؽبدڀٷ خڀًندال  لعى )  بٌخ ؼدذ خڀ دْ ب  خإلٔلڂ( وهٍخ يبعدؾ ب 

  وٴ٭لً لٝٿ ٌڀٻ ٴمد ٬ن نّپ خؼبُخڂ وخؼبلپ   -ٔسمدن   –ويبًيي ه  خڀٍحم وځٷ خڀ ٵٓ خڀسُٙنص 

  -٠َال خر ٬  مد  –بإ وخڀ ٵ ْ ڄٕع٭ًش وڄع لحص ٴٽدنط خإٔعفدزص وزبٹٷ خؾبُخي    وإل٧ ٸ ؿبد 

نً٪ خؽبمُ ؤزًخ   وڀ  نّپ 0 إ ظّن خ   ڀٹدڀ خ 0 إ  0 " وڀ  نّپ ؤوپ ٘الء 0 إ ظُٙز خ خؽبمُ   ڀٹدڀ خ 0 إ

نً٪ خڀّند ؤزًخ" بوبد ظعمًغ ٬ن ؤٴ١ٿ ـلٿ زُٙحم زٹلديش ؤٴ١ٿ خؽبځٷ  وڄ٫ هٍخ ٴدڀ علفص خؾبع ٸ٭ص  ؤال 

إ نٕعفلس خ نن ن٭ڃ ڀٹدڀ خ 0 إ نً٪  خڀّند  وإ نً٪ ُ٘ذ خؽبمُ  ٴعځٻ ٸ١دند ڄةٔىص يف خڀ ٵ ْ  

                                                 
1

 4993الثخاسٕ  
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ؤحم ؤال خڀ ٸط ڀلٓ ڄ دٔسده ؿبٍخ خألڄُ  ٴدڀ ٵ ْ مل ظؽر ب  خإلٔلڂ   ٴمن   ٴعمعدؾ ب  وٸط ڀٹځ٭ د

 لٽمص خڀسدَحم ٔسمدن  ظإوا ظځٻ خألوخڄُ وخڀ  خهال  ڀعمٹٷ خؾب٥ځ ذ وه  خإٔعفدزص وخڀٹس پ  .

خڀعٱلا وٸس پ خألٴٽدَ إزً ؤال نٕسٹ  شب لً    ولعى  خڀسُٙنص ٴٹس پوهٍي خڀٹ١لص ڄ٭ُوٴص ٬ځى ظدَنه 

ؿبد ؤوٸدصبد خؾب دٔسص ٴٽڃ ڄن خؾب٭دَٺ ټدال ؤلً ؤٔسدذ خنعٝدَ ؤز٥دؿبد خوعلدَ خڀ ٸط خڀ دْ    خؼبُوذ

ويف خؾبٹدزٿ ټڃ ڄن خؾب٭دَٺ ټدال خلً ؤٔسدذ هّخجم د ٬ًڂ خوعلدَ خڀ ٸط خڀ دْ   زٿ ټڃ ڄن خؾب د٨ُخض 

ٙځط وخؼب خَخض ټدال ٔسر لبدل د ه  لٕن خوعلدَ خڀ ٸط خؾب دٔر وؤوُى ٬ځى خڀ٭ٽٓ شبدڄده ٴ

 زٕر ٬ًڂ خوعلدَ خڀ ٸط خؾب دٔر .

ويف ٬ُٝند خؼبد٠ُ  ظ٥ َ هٍخ خؾب ٫٠ وؤوٍ ؤز٭ديخه ټؽاش ويَخٔدض ٬ًنًش   ٴٽٿ ڄن نُنً ظٹًنڃ 

ؤڄُ ڀځ دْ ؤو ن٥ُق ٴٽُش ؤو ڄ عؿ إزً ؤال نٽ ال خلً خألٔحځص  خڀُجلٕص ه 0 ڄد ه  خڀ ٸط خؾب دٔر ؟ 

خ ټدنط ظع٭ځٷ زعٱلا ؤٴٽدَ وهّ ڄ٭عٹًخض وظٱلا   وؤٜسك ه دٺ ڄُخټّ صبعڃ ذبٍي خڀٹ١لص ودٜص بٌ

٬ديخض ڀًى ؤٴُخي ؤو ـبعم٭دض   وڀ٭ٿ ڄد ن٭دنٙ  ڄن ظٱلاخض يف ـبعم٭ د وڄد نلل٩  ڄن َِ٪ 

ڀٕځ ټلدض  ڄن ٰاند وٸس پ خڀٽؽا ڄ د ڀٍڀٻ يف هٍخ خڀ ٸط زدڀٍخض  ن٭٥ال ڄاُ٘خه وخ٠مده ٬ځى ؤال 

خڀ ٸط خؾب دٔر حبلػ إ نٽ ال خڀُٴٟ خإـعمد٬ال ٸ حم يف خوعلدَ  خؤئڀحٻ ئَ خ خؾب ٠ ٪ وخـع ًو

. 

ٴٹً ټدال  نٕ٭ى إلنٝدپ َٔدڀع  ڀٽٿ خڀ دْ   وؤال ظٽ ال نٵ ٔ ڃ  -   -وڀ  ٬ًند ب  ڄ ٔى 

يف و٠ك خڀ  دَ ألال خآلندض خڀيت  يڀلٔعمد٪ ڄ   وؿبٍخ ټدال يبعدؾ خڀ ٸط خڀٽديف ڀ٭ُٞ ڄد ٬ ً ڄ لإش
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زٿ ټدال حبدـص ب  بؼسدض ز٥لال ڄد ن٬ًل  ٴ٬ُ ال وڄن ڄ٭  ڄن ټدنط ڄ٭  يبعدؾ ٬ځى وبدَ   ويف خؾبٹد

ٔمُ وذبعدال   ٴٽدال ؤنٕر وٸط ه   " ن ڂ خڀّن ص " ويف خڀ١مى " زٿ وظ ٸلط آوُ يف ظُظلر خڀ٭ُٞ 

وټٍڀٻ ڀل٩ ُ   -ؾبد ٬ ً ڄ ٔى  خٴف٭ٿ خڀٕمُش يف خڀسًخنص ڀل٩ ُ ٔمُهڃ ؤڄدڂ خڀ دْ ٴلٕع٭ًو

  ڀٹً ټدال إوعلدَ خڀ ٸط يف ٸٝص  -  –ًٶ ڄ ٔى خڀٵُٶ خڀ خ٠ك زن ټٍذ خڀٕمُش وٜ

 شبدڄده . -   -ؤؼُ ټسا يف خإٔعمد٪ ڀ  و٬ُٞ ڄد ڀًن  وهٍخ ڄد نُنًي ڄ ٔى  –  –ڄ ٔى 

 ؤوٸدض0خؼبًنػ ٬ن خوعلدَ خڀ ٸط خؾب دٔر نع١من ؼلؼص 

 خڀٹُنسص.ڄٕع ى خجملعم٫ ؤو خڀسلحص  خڀ٭دڂ ٬ځىڄ دٔسص خڀ ٸط ڀځ ٫٠ 

 خؾبٕع ًٴص. )خؾبٕعٹسٿ( وخڀٵحص وڀځمعمًغ بڀل ُٔٿ ڄ دٔسص خڀ ٸط ڀځم

   ڄ  د.وڄُخ٬دش ڄًش ټٿ ـّجلص  وخأليڀص( )خڀٵٽُشڄ دٔسص ظ ِن٫ ٴٹُخض خؾب ٠ ٪ 

 خڀعديل0وٌبٽ  د ظ ٠لك ڄؽځػ خوعلدَ خڀ ٸط ٬ځى خڀٙٽٿ 
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ڄځمٷ خإوعسدَخض َٸڃ  ڀًنٻ0 َخـ٫وڀځع٭ُٲ ٬ځى ڄًى شبٽ ٻ ڄن هٍي خؾب دَش 

14  

  

 ولپ0"  ڄن ظ٥ نُ ڄ دَخظٻ يف " خوعلدَ خڀ ٸط إزً ڄن  ز٭ًهد

  ظ٭ّنّن د. ڀًنٻ ولدوپظ٭ُٲ ٬ځى نٹد٢ خڀٹ ش 

  ڄ٭دػبع د.ظ٭ُٲ ٬ځى نٹد٢ خڀ١٭ٳ ڀًنٻ وخـع ً يف 

 ؤمه د0ٴمن  خؾب دَش ٬ځى خټعٕدذ  –ز٭ً خر  –وؤٔدڀلر ظ٭ل ٻ  ؤڄد ؤدجٿ

 وخڀللٹن.ٸُخءش ٸٝٛ خڀٕدزٹن  .1

للدش خڀ دْ وخِبل٥ن زٻ وڄًى ظٹسځ ڃ ڀألٴٽدَ خػبًنص يف وٸط يوال ڄلل٩ص خڀعٱاخض يف  .8

 خڀ ٸط.آوُ وخڀٕ٭ال يف يَخٔص ٔسر خڀٹس پ يف ٌڀٻ 

 ٴل د.خڀعًَنر ٬ځى ڄؽځػ خوعلدَ خڀ ٸط يف ټٿ ٸ١لص ظ ي ڄ دٸٙع د ؤو خؼب خَ  .8

 خڀ عدجؿ.خٔإپ ٰاٺ ٬ن ڄ دٔسص خڀ ٸط ڀس٭ٟ خڀٹ١دند ؼڃ ـُّذ ٤ُل د وإل٧  .4

ندٸٗ ٰاٺ ) وودٜص خڀُٝلن ڄ٭ٻ ( ٬ن ڄ دٔر خڀ ٸط  ڄ دٔسده  ؼڃظع ٸ٫ خن  خوة وٸعده  .5

. 
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ؼڃ ظدز٫ ٌڀٻ وَخـ٫  لدڀلده ٸً إ ظٽ ال ڄٹس ڀص  وڄٽع زص ؾب خ٠ل٫٠٫ و٥ص ِڄ لص ڄٹةلص  .6

 و٥عٻ وڄًى ڄ٥دزٹع د ٬ځى خَٞ خڀ خٸ٫ .

ا خڀٍحم لدڀلده ټ ط ظُٴ١ د ٔدزٹده وظ٭ُٲ ٬ځى خڀعٱ ٸس پ ٴٽُش٤سٷ ٬ځى نٵٕٻ ڄن للػ  .7

 نٽ ال ڄؽځٻ . ٰاٺ ٸًؼڃ ظٍټُ زإال  خڀّڄ لص لٝٿ ڀًنٻ وڄُخلځ  

 

 

بال َِ٪ خڀٹ د٬دض ڄؽٿ َِ٪ خألَٞ زبعدؾ ب  ِڄن ڄ٭ن و٨ُٲ ڄ٭ن ڀعاظال ؤټځ د زةٌال َذبد   ټمد ؤال  

ٸ٥ٳ خڀؽمُش ڀ  ِڄن ووٸط فبًي إ ن سٱال ربدهځ  ؤو خڀعٕدهٿ ٴل  ڀٕط ؤنط ڄن زبًيي زٿ ه  ڄن 

ّنّ خؼبٽلڃ و٬ځلٻ ڄ٭ُٴع  وخإڀعّخڂ ز    ټٍڀٻ ٸ د٬ع د إزً ؤال ظٽ ال يف ِڄن ڄ٭ن ووٸط ٬ ً خر خڀ٭

فبًي ٴځلٓ ټٿ ڄ ٠ ٪ ڄ دٔر ڀٽٿ وٸط ٴځٽٿ ٸ١لص وٸع د وِڄ  د خڀٍحم نٱځر ٬ځى خڀ٩ن ڄ دٔسع  

ؿبد  وڄن مل يبٕن خوعلدَ خڀ ٸط خؾب دٔر ٴٹً ظٽ ال خڀ علفص ٬ٽٕلص ٴسًپ خڀٹس پ نٽ ال خڀُٴٟ كبد 

ٿ خڀٹ١لص ؤٜ٭ر لدڀلده وڄٕعٹسلً  ڀٍخ ٸدپ ٬ځمدئند 0 ڄن خٔع٭فٿ ضبُش ٸسٿ ؤوخوبد ٬ُ ٸر حبُڄدوبد  ىب٭

. 
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 الموافقة/  4   
 ٸدپ ظ٭د  0

پَ وَخڀْمِلَّخالَ بِنِّال ٽْلَدوَبِڀَى ڄًَْنَنَ ؤَوَدهُڃْ ُ٘٭َلْسًد ٸَدپَ نَد ٸَ ْڂِ خ٬ْسًُُوخ خڀځَّ َ ڄَد ڀَٽُڃْ ڄِنْ بِڀَ ٍ َٰلُُْيُ وَڀَد ظَ ْٹُُٝ خ خڀْمِ

( وَنَد ٸَ ْڂِ ؤَوْٴُ خ خڀْمِٽْلَدپَ وَخڀْمِلَّخالَ زِدڀْٹ٣ِِْٕ وَڀَد 84ؤَََخټُڃْ زِىَلٍُْ وَبِنِّال ؤَوَدٲُ ٬َځَلْٽُڃْ ٬ٍََخذَ نَ ْڂٍ ڄُمِل٣ٍ )

خڀځَّ ِ وَلٌُْ ڀَٽُڃْ بِالْ ټُ ْعُڃْ ڄُاْڄِ ِنَ وَڄَد ؤَنَد  ( زَٹِلَّص85ُظَسْىَُٕ خ خڀ َّدَْ ؤَْ٘لَدءَهُڃْ وَڀَد ظَ٭ْؽَ ْخ ٴِال خڀْإََِْٞ ڄُٵًِِْٕننَ )

( ٸَدڀُ خ نَد ُ٘٭َلْرُ ؤََٜځَدظُٻَ ظَإْڄُُُٺَ ؤَالْ نَعُُْٺَ ڄَد نَ٭ْسًُُ آَزَدئُنَد ؤَوْ ؤَالْ نَٵْ٭َٿَ ٴِال ؤَڄْ َخڀِ َد ڄَد ٬86َځَلْٽُڃْ زِمَٵِل٧ٍ )

( ٸَدپَ نَد ٸَ ْڂِ ؤَََؤَنْعُڃْ بِالْ ټُ ْطُ ٬َځَى زَلِّ َصٍ ڄِنْ ََزِّال وََََِٸَ ِال ڄِ ْ ُ َِِْٸهد 87)نََٙدءُ بِنَّٻَ ڀَإَنْطَ خڀْمَځِلڃُ خڀَُِّ٘لًُ 

ظَ ْٴِلٹِال بِڀَّد زِدڀځَّ ِ لََٕ ًد وَڄَد ؤَُِنًُ ؤَالْ ؤُوَدڀِٵَٽُڃْ بِڀَى ڄَد ؤَنْ َدټُڃْ ٬َ ْ ُ بِالْ ؤَُِنًُ بِڀَّد خڀْةِْٜځَدقَ ڄَد خْٔع٥ََ٭ْطُ وَڄَد 

  1".(88ځَلْ ِ ظَ َټَّځْطُ وَبِڀَلْ ِ ؤُنِلرُ )٬َ

  8".(8( ټَسَُُ ڄَٹْعهد ٬ِ ًَْ خڀځَّ ِ ؤاَلْ ظَٹُ ڀُ خ ڄَد ڀَد ظَٵْ٭َځُ الَ )8نَد ؤَنُّ َد خڀٍَِّننَ آَڄَ ُ خ ڀِڃَ ظَٹُ ڀُ الَ ڄَد ڀَد ظَٵْ٭َځُ الَ )"

 (  44) 8".ؤَنْعُڃْ ظَعْځُ الَ خڀْٽِعَدذَ ؤَٴَځَد ظَ٭ْٹِځُ الَؤَظَإْڄُُُوالَ خڀ َّدَْ زِدڀْسُِِّ وَظَ َْٕ ْالَ ؤَنْٵَُٕٽُڃْ وَ

ؤظُوال ؤنال إ ؤټځم  بإ  ٴٹدپ0ٴعٽځم  ؟   0 ؤإ ظًوٿ ٬ځى ٬ؽمدال -  -خزن ِنً ٸلٿ ألٔدڄص

 ٴعم .ڄد يوال ؤال ؤٴععك ؤڄُخ إ ؤلر ؤال ؤټ ال ؤوپ ڄن  وزل  .ڀٹً ټځمع  ٴلمد زلين  وخرن ؤغب٭ٽڃ؟

نٹ پ " ناظى زدڀُـٿ   بن  وا خڀ دْ . ز٭ًڄد غب٭ط َٔ پ خر  ؤڄاخ٬0ځال نٽ ال  أللً وإ ؤٸ پ 

                                                 
 ىود 3
 الصف 4
 66البقرة  5
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ٴلځٹى يف خڀ دَ . ٴع ًڀٷ ؤٸعدذ ز٥   . ٴلًوَ ذبد ټمد نًوَ خؼبمدَ زدڀُلى . ٴلفعم٫  خڀٹلدڄص.ن ڂ 

زځى  ٴلٹ پ0 خؾب ٽُ؟ند ٴلال ن ڄدڀٻ ؟ ؤمل ظٽن ظإڄُ زدؾب٭ُوٲ وظ  ى ٬ن  ٴلٹ ڀ ال0بڀل  ؤهٿ خڀ دَ . 

                1.وؤوبى ٬ن خؾب ٽُ وآظل  " آظل  ٸً ټ ط آڄُ زدؾب٭ُوٲ وإ  .

 

  خإلن١دق0

ٴ   خڀ٭دجٷ خڀٽّّ ؤڄدڂ خؾبٹدزٿ ڀلٕعفلر ؾبد ظٹ پ وڄد ظ٥ُق  ټڃ ڄن  ڀځٹ پ(خڀٵ٭ٿ  )قبدڀٵصخڀٵٝدڂ خڀ ٽً 

ًٜض ٬ن ڄن ظُٝٴدض  ؤٸ خپ وټڃخڀٕځ ټلدض ڄ ٭ط خؾبٹدزٿ ڄن خإٔعفدزص وټڃ ڄن خألٴ٭دپ ڄ ٭ط 

 خڀٹځ ذ.خڀًو پ ب  

وڀ٭ٿ هٍخ ڄن خألُٔخَ خڀُزدنلص يف بَٔدپ خڀُٔٿ وخألنسلدء   ٴدڀُٔدڀص ظسٹى ن٩ُنص زل ظ٥سلٷ ٴعٽ ال 

خإٔعفدزص ؿبد ٠٭لٵص ڄ مد ټدنط طبلځص   وڀٽن لن نٽ ال ڄ٭ د ڄ٥سٷ و٬دڄٿ ٌبدَْ ظځٻ خڀُٔدڀص 

ن ؤټّّ خڀًوخٴ٫ ڀلٸع د٪ زدڀٵٽُش وخڀُٔدڀص ويب ؿبد ب  وخٸ٫ ٬مځال ؤڄدڂ خڀ دْ ٴ ٍخ زل ٘ٻ ٔلٽ ال ڄ

 –وخڀٕ٭ال يف ظ٥سلٹ د ٬ځى خَٞ خڀ خٸ٫    وڄن ه د ټدال خڀُٔٿ إ ًبدڀٵ ال  ټمد ٸدپ ظ٭د  ٬ن ٘٭لر 

" ؤحم إ ؤَنً ؤال ؤودڀٳ ڄد خي٬ ټڃ  بڀل   وَڄَد ؤَُِنًُ ؤَالْ ؤُوَدڀِٵَٽُڃْ بِڀَى ڄَد ؤَنْ َدټُڃْ ٬َ ْ ُ 0 " -٬ځل  خڀٕلڂ 

پ  زٿ ٸ يل ڄع٥دزٷ ڄ٫ ٬مځال  وټإن  نٹ پ ظځٻ ڄ ٹٝص يف خڀ٭سً ٴمن زدذ ؤو  إ ظٽ ال يف ڄن خڀٹ 

خڀُٔٿ وخألنسلدء . وټٍڀٻ ڄن ٔدَ ٬ځى ٤ُنٷ خڀُٔٿ وخألنسلدء  ىبع ً يف ڄ٥دزٹص خڀٹ پ ڄ٫ خڀ٭مٿ  
                                                 

 96:5مسلم  3
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 ء "0كبد ٌټُ ٬   ٜدلر " ٔا ؤ٬لڂ خڀ سل خؼبٕن خڀسُٝحم بڄدڂ خڀعدز٭ن يف خڀسُٝش يف ِڄدن ٴ ٍخ 

 ؤَهْٿِ لًََّؼَ َد وَدڀًُِ زنُ َٜٵْ َخالَ  ٸَدپ0َڀَٹِلْطُ ڄَْٕځَمَصَ زنَ ٬َسًِْ خؾبَځِٻِ  ٴَٹَدپ0َ نَد وَدڀًُِ  ؤَوْسُِْنِال ٬َنْ لََٕنِ

ِٕ ِ  وَؤ٬َْځَڃُ ڄَنْ ٸُځْط0ُ ؤَْٜځَمَٻَ خرُ  ؤُوْسُُِٺَ ٬َ ْ ُ زِ٭ِځْڃٍ  ؤَنَد ـَدَُيُ بِڀَى ـَ ْسِ ِ  وَـَځِلُْٕ ُ ٴاِل ڄَفْځِ خڀسََُْٝشِ

  وَباِلْ ٸَدڂَ ٬َځَى ؤَڄٍُْ  ٸِسَځِال زِ 0ِ ؤَْ٘سَ ُ خڀ َّدِْ َُِٔنَُْشً زِ٭َلَنِلَصٍ  وَؤَْ٘سَ ُ ُ ٸَ ْإه زِٵِ٭ْٿٍ  باِلْ ٸَ٭ًََ ٬َځَى ؤَڄٍُْ  ٸَدڂَ زِ ِ

 َى ٬َنْ َ٘الْءٍ  ټَدالَ ؤَظَُْٺَ خڀ َّدِْ ڀَ ُ  ََؤَنْعُ ُ ڄُْٕعَٱْ ِلده ٸَ٭ًََ ٬َځَلْ ِ  وَبِالْ ؤَڄََُ زِإَڄٍُْ  ټَدالَ ؤ٬َْمَٿَ خڀ َّدِْ زِ ِ  وَبِالْ نَ

 ٬1َنِ خڀ َّدِْ  وَََؤَنْطُ خڀ َّدَْ ڄُمْعَدـِلْنَ بِڀَلْ ِ.

وٸً لٍَ خڀٹُآال خڀٽُنڃ ڄن ظځٻ خڀٝٵص خؾبٍڄ ڄص ڀلٓ ؿبٍي خألڄص خِبمًنص ٴٹ٣ زٿ وػبمل٫ خألڄڃ ٴلٹ پ 

 8(".44ُُوالَ خڀ َّدَْ زِدڀْسُِِّ وَظَ َْٕ ْالَ ؤَنْٵَُٕٽُڃْ وَؤَنْعُڃْ ظَعْځُ الَ خڀْٽِعَدذَ ؤَٴَځَد ظَ٭ْٹِځُ الَ )" ؤَظَإْڄُ خُٔخجلٿ0ظ٭د  ڀسين 

  ٴ ٿ ن٭ٹٿ ؤال نإڄُ خإلنٕدال خآلوُنن زدڀ فدش ون ٕى نٵٕ  نن  نٹ پ خڀٙله زن ٔ٭ًحم يف ظٵٕاي ؿبٍي 

دإلٌبدال وخؽبا ُب وَظَ َْٕ ْالَ ؤَنْٵَُٕٽُڃْ َب ؤحم0 ظةټ وبد ٬ن ؤڄُهد خآلنص 0 " ؤَظَإْڄُُُوالَ خڀ َّدَْ زِدڀْسُِِّ َب ؤحم0 ز

زٍڀٻ  وخؼبدپ0 ُب وَؤَنْعُڃْ ظَعْځُ الَ خڀْٽِعَدذَ ؤَٴَل ظَ٭ْٹِځُ الَ َب وغبى خڀ٭ٹٿ  ٬ٹل ألن  ن٭ٹٿ ز  ڄد ن ٵ٭  ڄن 

   وؤوپ ظدَٺ خؽبا  ون ٭ٹٿ ز  ٬مد ن١ُي  وٌڀٻ ؤال خڀ٭ٹٿ يبػ ٜدلس  ؤال نٽ ال ؤوپ ٴد٬ٿ ؾبد نإڄُ ز

ؾبد ن  ى ٬    ٴمن ؤڄُ ٰاي زدؽبا ومل نٵ٭ځ   ؤو وبدي ٬ن خڀُٙ ٴځڃ نةټ   يپ ٬ځى ٬ًڂ ٬ٹځ  وـ ځ   

  8وٝ ٜد بٌخ ټدال ٬دؾبد زٍڀٻ  ٸً ٸدڄط ٬ځل  خؼبفص.

                                                 
1
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نًوَ ټمد نًوَ خؼبمدَ  لًنػ خڀٍحمټمد يف  و٬دٸسع  ټمد ـدءض ؤلدينػ ظسن و٥ َش هٍخ خؾب ٠ ٪ 

لعى ؤال ؤهٿ خڀ دَ ؤٜسم خ ن ٩ُوال بڀل  ونٕعٱُز ال  ـ  ڃ سلمص ڀٍڀٻ خڀُـٿ يف و ټڃ هال ٜ َش ٸ

وڀٽ   ؤـدذبڃ دبد مل ن٭ُٴ ي ٬     ٌڀٻ ؤن   خڀ دَ ڄن ڄٽدن  وټدال خؾبٵةٞ ؤال نٽ ال يف خػب ص وڀلٓ يف 

ټدال نٹ پ ڄد إ نٵ٭ٿ   ونٵ٭ٿ ولٲ ڄد نٹ پ   ٴدڀ علفص ؤال يبٝٿ ٬ځى ولٲ ڄد نٹ پ وخً٘ ڄن 

 خؼبمدَ نٵ٭ٿ ڄد إ ن٭ٹٿ وهٍخ نٵ٭ٿ ڄد إ ن٭ٹٿ. الن  ؤٜسك نًوَ وټإن  ظبدَ ألٌڀٻ ؤ

 0 )) ڄَُض ڀلځص ؤُٔحم زال ٬ځى ٸ ڂ ظٹُٞ ٘ٵده ڃ ٸدپ َٔ پ خر  : ٬ن ؤنٓ زن ڄدڀٻ ٸدپ

نإڄُوال خڀ دْ زدڀّّ  دبٹدَنٟ ڄن ندَ   ٸدپ 0 ٸځط 0 ڄنْ هاإء ؟ ٸدپ 0 و٥سدء ڄن ؤهٿ خڀًنلد   ټدن خ

 .  1ٵٕ ڃ وهڃ نعځ ال خڀٽعدذ ؤٴل ن٭ٹځ ال ؟ ((ون ٕ ال ؤن

 خألٔ ي خڀًئيل ( ٬ن ظځٻ خڀٝٵص زٹ ڀ  0  خڀٙ٭ُخء )ؤز وٸً ٬ّّ خلً 

 هل ڀ ٵٕٻ ټدال ٌخ خڀع٭ځلڃ                             دد خڀُـٿ خؾب٭ځڃ ٰايند ؤن 

 لڃ٬دَ ٬ځلٻ بٌخ ٴ٭ځط ٩٬                          إ ظ   ٬ن وځٷ وظإظال ڄؽځ 

 لٽلڃ ٴةٌخ ؤنع ط ٬   ٴإنط                         زًؤ ز ٵٕٻ ٴةوب د ٬ن ٰل دؤ

 زدڀٹ پ ڄ ٻ ون ٵ٫ خڀع٭ځلدڃ                          ونٹط و٩٬طظٹسٿ بال  ٴ  دٺ

 ټلمد نٝك ز  وؤنط ٔٹلددڃ                 خڀًوخء ڀٍحم خڀٕٹدڂ ڄن خڀ١ د ظٝٳ 

 

                                                 
1

 وأحد أسانيد أبي رجالو رجاؿ الصحيح " : قاؿ الهيثمي   ، 67/  :، أبو نعيم في الحلية 343-5ج–المسند –احمد بن حنبل  
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ټؽُ ڄن خألٸ خپ   وخڀعدَنه نٙ ً زإال ز٭ٟ خڀ دْ زٿ وز٭ٟ خڀٹُى ؤ پبال ٬م ڂ خڀ دْ ظٹع ٫ زدألٴ٭د

وخؾبًال  زإټمځ د خٸع ٭ط زدإلٔلڂ ألوبڃ ٘دهًوخ خڀٕځ ٺ خڀ٭مځال خڀع٥سلٹال ڀإلٔلڂ ڀس٭ٟ خؾبٕځمن   

ويف خؾبٹدزٿ مل نٹع ٫ ز٭ٟ خڀ دْ زدإلٔلڂ نعلفص ڀځٕځ ٺ خؽبد٤ث ڀس٭ٟ خؾبٕځمن  وكبد ؤٌټُي يف هٍخ 

هد  ويف و٣ٔ خڀ٭دٜمص خڀعٙلٽلص زُخٮ ټدال ڀًن د يوَش ٬ُ٘لص  1484ٜلٳ ٬دڂ ويف خجملدپ ؤن د 

ؼڃ ٸدپ 0 ند ؤٔعدٌ   خلًهڃ جملم ٬ص ڄن خؾبٕځمن وٰاهڃ    وؤؼ دء لًنؽ د يف خڀًوَش   خٔعإٌال 

 لًنؽٻ نن  ؤؼ دءټلڄٻ طبلٿ وڄد ظٍټُي  نُٙق خڀًَٝ  وڀٽن ضبص ؤڄُ  نٹځٹين ټؽاخ 

  ه ؟ڄد  ٸځط0

 ٬ځل  نًوځ ال ب  هٍخ خؾبُټّ ونةييوال  (ڀ ال خڀسُٙشيف  ؤڄؽدڀٽڃ )نٹًٝبنال ؤَى خڀٽؽا كبن هڃ  ٸدپ0

وظعمًغ ٴةٌخ ټدال خإلٔلڂ ټمد ظٍټُ  بڀل  ولن ؤظدز٫ ٔځ ټ ڃ ؤَخي قبعځٵده شبدڄده ٬مد ظٍټُي وظ٬ً  

ظ  ڄن خڀُخلص وخڀٕ٭ديش إ ن٥سٹ ن  ٬ځى ؤنٵٕ ڃ ڀٽال يبٝځ خ ٬ځى ڄد ٌټُ هاإء وؾبدٌخإ نځعّڂ ز   ٴځمدٌخ

 ٌڀٻ؟وخإ٤مح دال وٰا 

٬ځالّ  ٴإـسع  دبد ٴعك خر خؾبٹدزٿ ونٝ٭ر خإلـدزص ٬ځل  وبٸ د٪  ـًخه  خڀٕاخپ فبُـدهٸً ټدال هٍخ و

خٸع ٫ دبد  خإلٔلڂ وؤ٨  وه  زلدال خڀٵُٶ زن خإلٔلڂ وزن كبدَٔدض ز٭ٟ خؾبٕځمن وؤوبد إ شبؽٿ لٹلٹص 

 خڀًوَش لعى آوُهد  ٌټُض وخٔعمُ ڄ٭ د يف ل١ َ

خڀس٭ٟ ؤند إ آڄُ زدؾب٭ُوٲ وإ ؤوبى ٬ن خؾب ٽُ لعى ؤټ ال ٬دڄلً ز   ه د ٴلٹ پوه دٺ ٘س ص يبعؿ ذبد 

   و ٴده ڄن خڀًو پ يف آندض خڀ ٬لً خڀيت ؤُ٘ند ب  ز٭١ د  .
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زدڀّّ خڀ دْ  ؤظإڄُوالوڀ ةٺ خإلڄدڂ خزن ټؽا ىبلر ٬ن هٍي خڀٙس ص يف ظٵٕاي ڀٹ پ خر ظ٭د  0 " 

وظ ٕ ال ؤنٵٕٽڃ .." خآلنص  نٹ پ خزن ټؽا 0 وخڀٱُٞ ؤال خر ظ٭د  ٌڄ ڃ ٬ځى هٍخ خڀٝ ل٫ ونس  ڃ ٬ځى 

و٥ح ڃ يف لٷ ؤنٵٕ ڃ  للػ ټدن خ نإڄُوال زدؽبا وإ نٵ٭ځ ن   وڀلٓ خؾبُخي ٌڄ ڃ ٬ځى ؤڄُهڃ زدڀّّ ڄ٫ 

خڀ٭دمل  وڀٽن خڀ خـر و   ظُټ ڃ ڀ   زٿ ٬ځى ظُټ ڃ ڀ   ٴةال خألڄُ زدؾب٭ُوٲ ڄ٭ُوٲ وه  وخـر ٬ځى

خألو  زدڀ٭دمل ؤال نٵ٭ځ  ڄ٫ ؤڄُهڃ ز   وإ نعىځٳ ٬  ڃ  ټمد ٸدپ ٘٭لر  ٬ځل  خڀٕلڂ0 ُب وَڄَد ؤَُِنًُ ؤاَلْ 

ټَّځْطُ وَبِڀَلْ ِ  ِ ظَ َؤُوَدڀِٵَٽُڃْ بِڀَى ڄَد ؤَنْ َدټُڃْ ٬َ ْ ُ بِالْ ؤَُِنًُ بِإ خإلْٜلقَ ڄَد خْٔع٥ََ٭ْطُ وَڄَد ظَ ْٴِلٹِال بِإ زِدڀځَّ ِ ٬َځَلْ

[. ٴَٽُٿٌّ ڄن خألڄُ زدؾب٭ُوٲ وٴ٭ځ  وخـر  إ نٕٹ٣ ؤلًمهد زةٺ خآلوُ ٬ځى 88ؤُنِلرُ َب ]ه ي0 

ؤٜك ٸ يل خڀ٭ځمدء ڄن خڀٕځٳ وخؽبځٳ. وٌهر ز٭١ ڃ ب  ؤال ڄُظٽر خؾب٭دٜال إ ن  ى ٰاي ٬  د  

وخڀٝملك ؤال خڀ٭دمل نإڄُ وهٍخ ٠٭لٳ  وؤ٠٭ٳ ڄ   شبٕٽ ڃ ذبٍي خآلنص؛ ٴةن  إ لفص ؿبڃ ٴل د. 

زدؾب٭ُوٲ  وبال مل نٵ٭ځ   ون  ى ٬ن خؾب ٽُ وبال خَظٽس   ٸدپ ڄدڀٻ ٬ن َزل٭ص0 غب٭ط ٔ٭لً زن ـسا 

نٹ پ ڀ 0 ڀ  ټدال خؾبُء إ نإڄُ زدؾب٭ُوٲ وإ ن  ى ٬ن خؾب ٽُ لعى إ نٽ ال ٴل  ٘الء ڄد ؤڄُ ؤلً 

وخؼبدڀص - ٸځط وڀٽ  ٴل  ٘الء؟ دب٭ُوٲ وإ وبى ٬ن ڄ ٽُ. وٸدپ ڄدڀٻ0 وًٜٶ ڄن ٌخ خڀٍحم ڀلٓ 

ڄٍڄ ڂ ٬ځى ظُٺ خڀ٥د٬ص وٴ٭ځ  خؾب٭ٝلص  ڀ٭ځم  ذبد وقبدڀٵع  ٬ځى زٝاش  ٴةن  ڀلٓ ڄن ن٭ځڃ ټمن -هٍي

 1ن٭ځڃ.إ 

                                                 
 469ص  3ابن كثير جػ  3
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ؤ٨ن ؤال ڄد ٌټُندي ټدٴلده ڀسلدال ؤمهلص ڄ٥دزٹص خڀٹ پ خڀ٭مٿ  وټؽا وڀٽنوخڀٽلڂ ل پ هٍخ خؾب ٠ ٪ ٤ نٿ 

 .ديف خإلٸ د٪ وو٥ َش خؾبىدڀٵص زل  م

 

 

َخـ٫ ڄځمٷ  وظُٺ خؾبىدڀٵصبٌخ ؤَيض ؤال ظع٭ُٲ ٬ن ڄًى خڀعّخڄٻ زدؾب خٴٹص 

 15خإوعسدَخض َٸڃ 

 

 

ز٭ً خر  –" ٴةڀلٻ ز٭ٟ خڀ ٔدجٿ خؾب٭ل ص  خؾب خٴٹصوڄن خـٿ خإَظٹدء زدڀ ٵٓ مب  " 

-0 

 خڀٵ٭ځال.خڀعٍټا خڀٍخظال زإمهلص خڀ٭مٿ وخڀع٥سلٷ  .1

 ٜٱاخ.ڀ  ټدال  ټدال خألڄُ لعىد٬ص ڄ مد خؼبُٚ ٬ځى ظ٥سلٷ ټٿ ڄد ظٕم٫ زٹًَ خإٔع٥ .8

ڄ٥دزٹع د ؾبد زبمځ  ڄن ڄسديت  خڀٙىٝلص وڄًىخؾبُخـ٭ص خڀٍخظلص زن ٴةش وؤوُى ڀځٕځ ټلدض  .8

 طبد٬لص.ؤو  وٸلڃ ٴُينص
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وبال مل ظ٥سٷ ٴځًنٻ  ٬  د خڀعًَنر ٬ځى خڀٕ٭ال يف خڀع٥سلٷ خڀ٭مځال ڀځٹ١لص خڀيت ٔععمًغ  .4

 خڀع٥سلٷ.خڀٕسر خؾبٹ ٫ ڀعٹٝاٺ يف 

   ٔځ ٺ.ڄد ؤٸ پ ؟ يف ټٿ ٸ١لص ؤو  إ ؤ٤سٷؾبدٌخ  خڀٕاخپ0إپ نٵٕٻ هٍخ خٔ .5

 وؤَندټؽُش خڀ٬ًدء وخإڀعفدء ب  خر و٤ځر خڀ٭ ال ڄ   " خڀځ ڃ ؤَند خؼبٷ لٹده وخَِٸ د بظسد٬   .6

 خڀسد٤ٿ زد٤لً وخَِٸ د خـع دز  " 

 ظٹ ڀ .ڄ٥دزٹع  ؾبد  ٔځ ټٻ وڄًىظ٭دوال ڄ٫ ز٭ٟ خؾبٹُزن ڀٻ ڀًُٜ  .7

ڄ٭ ڃ ٴدڀٝدلر ٔدلر ټمد  " وخإلعٽدٺ خؾب خٴٹصن خأل٘ىدٚ خؾبځعّڄن زد "خڀسمػ ٬ .8

 نٹ ڀ ال.

ٸُخءش ٸٝٛ وڄ خٸٳ خڀٹًڄدء وخؾب٭دُٜنن ولعى ٰا خؾبٕځمن خڀ دـمن يف ظ٥سلٷ "  .9

 ".خؾب خٴٹص

ؼڃ ٫٠ نٵٕٻ ڄٽدال خؾبٹدزٿ وسبلٿ ؤال  وظ٥سٷ سبلٿ ٜ َظٻ وؤنط ظ٬ً  ب  ڄد إ ظ٭مٿ  .11

 ٬  ؟ٴ٭دإه سبدڀٳ هٍخ خڀٽلڂ  ڄدٌخ ٔعٹ پ نٕم٫ ټلڄده ؼڃ نُى ؤ
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 / التفرد 5      
سًُُ آَزَدئُټُڃْ وَٸَدڀُ خ ڄَد " وَبٌَِخ ظُعْځَى ٬َځَلْ ِڃْ آَنَدظُ َد زَلِّ َدضٍ ٸَدڀُ خ ڄَد هٍََخ بِڀَّد ََـُٿٌ نُُِنًُ ؤَالْ نًََُّٝټُڃْ ٬َمَّد ټَدالَ نَ٭ْ

( وَڄَد آَظَلْ َدهُڃْ ڄِنْ 48خڀٍَِّننَ ټَٵَُُوخ ڀِځْمَٷِّ ڀَمَّد ـَدءَهُڃْ باِلْ هٍََخ بِڀَّد ِٔمٌُْ ڄُسِنٌ )هٍََخ بِڀَّد بِٴْٻٌ ڄُٵْعًَُى وَٸَدپَ 

( وَټٍََّذَ خڀٍَِّننَ ڄِنْ ٸَسْځِ ِڃْ وَڄَد زَځَٱُ خ ڄِ٭َْٙدََ ڄَد 44ټُعُرٍ نًََُُْٔ نَ َد وَڄَد ؤَََْٔځْ َد بِڀَلْ ِڃْ ٸَسْځَٻَ ڄِنْ نٍَِنٍُ )

( ٸُٿْ بِنَّمَد ؤ٩ِ٬َُٽُڃْ زِ َخلًَِشٍ ؤَالْ ظَٹُ ڄُ خ ڀِځَّ ِ ڄَؽْ َى وَٴَُُخيَى ؼُڃَّ 45لْ َدهُڃْ ٴَٽٍََّزُ خ َُُٔځِال ٴَٽَلْٳَ ټَدالَ نَٽِاِ )آَظَ

   1("46ظَعَٵَٽَُُّوخ ڄَد زَِٝدلِسِٽُڃْ ڄِنْ ـِ َّصٍ بِالْ هُ َ بِڀَّد نٍَِنٌُ ڀَٽُڃْ زَلْنَ نًََحمْ ٬ٍََخذٍ ًَِ٘نًٍ )

وټدال ٬ٹسص إ نٹًڂ ڄن ٔٵُ بإ ٜ ٫ ٤٭دڄده ٴ٬ًد  ڄعمدڀٵن ؤزال زن وځٳ و٬ٹسص زن ؤزال ڄ٭ل٣ ټدند  

  ٴٹًڂ ڄن ٔٵُي ٌخض ن ڂ ٴٝ ٫ ٤٭دڄده ٴ٬ًد  -  -وټدال نٽؽُ ـبدڀٕص خڀ يب  ٸ ڄ  بڀل  ؤُ٘خٲ 

خڀ٥٭دڂ ٸدپ ب  ٤٭دڄ    ٴځمد ٸَُُّذ  -  -خڀ دْ )وټدال ؤزال زن وځٳ ٰدجسده(  وي٬د َٔ پ خر 

0 ڄد ؤند زأټٿ ڄن ٤٭دڄٻ لعى ظٙ ً ؤال إ بڀ  بإ خر وؤنال َٔ پ خر   ٴٹدپ  - -َٔ پ خر 

 ڄن ٤٭دڄ  .  -  -بإ خر وؤال فبمًخه َٔ پ خر   ٴإټٿ َٔ پ خر   ٬ٹسص 0 ؤ٘ ً ؤال إ خڀ

وخر ڄد  ٴٹدپ0 ٬ٹسص؟0 ٜسإض ند وٸدپ ڀ ٔلڂ ٬ٹسص ؤظدهد ب وځٳ زٹٝصٴځمد ؤوّّ ٸًڂ ؤزال زن 

ٴدٔعملط ؤال ًبُؾ ڄن  ڀ  ٜسإض وڀٽن يوٿ ٬ځال َـٿ ٴإزى ؤال ن٥٭ڃ ڄن ٤٭دڄال بإ ؤال ؤ٘ ً 

ڄد ؤند زدڀٍحم ؤ٠َى ٬ ٻ ؤزًخه بإ ؤال ظإظل  ٴعسّٶ يف  ؤزال0ٴٹدپ  و٤٭ڃ.ٴٙ ًض ڀ   ن٥٭ڃ زليت ومل 

 ٬ ٹ .وـ   وظ٥إ 
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٬ځى ؤال ڄٕك وـ   وٸدپ  ي خڀ يب ٴٵ٭ٿ ڄد ٤ځس  ڄ   ٬ٹس   ٴځڃ نّ  ٴٍهر ٬ٹسص ب  َٔ پ خر 

0  إ ؤڀٹدٺ ودَـده ڄن ڄٽص بإ ٬َځَ ضُ َؤٔٻ زدڀٕلٳ . ٴځمد ټدال ن ڂ زًَ ووُؾ ؤٜمدز  ؤزى ؤال 

ًبُؾ وٸدپ ٸً و٬ًنال هٍخ خڀُـٿ بال وـًنال ودَـد ڄن ـسدپ ڄٽص ؤال ن١ُذ ٬ ٹال ّّٜخ ٴٹدڀ خ 

هّڂ خؾبُٙټ ال ولٿ ز  طبځص يف ـًي ڀٻ طبٿ ؤظبُ إ نًَٺ ٴځ  ټدنط خؿبٌّبص ٤ُض ٴىُؾ ڄ٭ ڃ ٴځمد 

٬ ٹ  ّّٜخ وټدنط هٍي ٔسر نّوپ ٸ ڀ  ظ٭د  0 " وَنَ ْڂَ   ڄن خألَٞ ٴإوٍ ؤٔاخ ٴ١ُذ خڀ يب 

   1( " 87نَ٭َُّٟ خڀ٩َّدڀِڃُ ٬َځَى نًََنْ ِ نَٹُ پُ نَد ڀَلْعَ ِال خظَّىٍَْضُ ڄ٫ََ خڀَُُّٔ پِ َٔسِلځهد )

 

        

  خإلن١دق0

ر خڀٹُآنلص يف خڀُي ٬ځى خڀٙس دض ويلُهد وبٸ د٪ خڀ دْ ز٭ًڂ ٜمع د   ٴ دهڃ ټٵدَ بن  ؤلً خألٔدڀل

ونٹ ڀ ال  ٬ن خڀٹُآال 0 " بِٴْٻٌ   08 " نُُِنًُ ؤَالْ نًََُّٝټُڃْ ٬َمَّد ټَدالَ نَ٭ْسًُُ آَزَدئُټُڃْ "  ٸُنٗ نع م ال خڀُٔ پ 

ؼڃ نسًؤ خڀٹُآال خڀٽُنڃ يف خڀُي ٬ځل ڃ     4ٌُ ڄُسِنٌ "ونٍټُوال ظ٭ځللً ٬ځللً 0 " بِالْ هٍََخ بِڀَّد ِٔمْ  8ڄُٵْعًَُى "

وڄن ٠من ٤ُٶ خڀُي وڀععڃ خڀٹ د٬ص خڀٽدڄځص ڀٽٿ وخلً ڄ  ڃ  0 " ؤَالْ ظَٹُ ڄُ خ ڀِځَّ ِ ڄَؽْ َى وَٴَُُخيَى " وهال 
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ي٬ ى ڀځعفُي وخڀعٵٽا زًوال ڄاؼُخ ودَـلص ڄن زٹلص  خڀ دْ وخألٜمدذ  بڄد ڄؽ ى ؤحم خؼ ن ڄ٫ ز٭ٟ 

خيى " ؤحم ټٿ وخلً ڀ لًش  ؼڃ ٌب٭ن خڀ ٩ُ ونعإڄٿ ونُخـ٫ نٵٕ  ويبدوَ ٌخظ  ل پ خڀٙس ص ؤو " ٴُ

 1خڀٙل٥دنلص   ؼڃ ن٭ُٞ خڀٹُآال خڀ علفص خؾبع ٸ٭ص وخڀيت إ ظٹسٿ خػبًپ  وهال 0 " ڄَد زَِٝدلِسِٽُڃْ ڄِنْ ـِ َّصٍ "

ٸسٿ  للدظ  إ ٌبٽن ؤال نٽ ال ـب  نده ٴځ  خٔةـ٫ ټٿ وخلً ڄ ٽڃ  ٴٝدلسٽڃ وه  خڀُٔ پ 

ز٭ً خڀس٭ؽص وخڀيت ټځٽڃ  خڀس٭ؽص وظُٝٴدظ  وؤ٬مدڀ  ألنٹن زإن  ڀلٓ دبف  ال   ولعى ؤٸ خڀ  وؤٴ٭دڀ  

نٙدهًهد ون٭دنٙ د ونع٭دڄٿ ڄ٭ د ظ٭٥ال يڀللً ٸد٤٭ده ٬ځى ټٍذ هٍي خإلي٬دء وڄد هال بإ ٘س ص ڄدټُش 

 ڄن ؤـٿ خڀًٝ ٬ن خؼبٷ .

خڀ٥ُنٹص خألنٕر ڄن للػ ٬ًي خؾبٕعم٭ن وخِبدوَنن يف  ڄ دَش " خڀعٵُي " ظ٭ين خڀعٵٽا يف خوعلدَ

خڀٹ١لص   ٴځلٓ ٜملمده ؤال نٽ ال خڀ٥ُق طبد٬لده يخجمد  وڀلٽن نٝر ؤ٬ل  د خؿبًٲ خؾب ٙ ي ؤڄد 

خڀ٥ُنٹص ٴ ال ٸدزځص ڀځعٱلا حبٕر ڄد نٕعفً ڄن ٨ُوٲ وؤل خپ   ٴمن خؾب دٔر ) ؤو خڀ ٕر ( 

   ټمد لًغ يف خڀُي خڀٹُآنال  ٴدإـعمد٪ ٸً نٙ ٖ خڀٵٽُ ؤللدنده ؤال نٽ ال خڀ٥ُق ٴُينده ڀٙىٛ ز٭ل 

ټمد ٌټُ ٌڀٻ خڀٙ ټدنال يف ظٵٕاي آلنص ٔسإ ٴٹً ٸدپ 0 ُب ٸُٿْ بِنَّمَد ؤ٩ِ٬َُٽُڃْ ز خلًش َب ؤحم 0 ؤلٍَټڃ 

  وؤنٍَټڃ ٔ ء ٬دٸسص ڄد ؤنعڃ ٴل    وؤوٜلٽڃ خبٝځص وخلًش   وهال 0 ُب ؤَال ظَٹُ ڄُ خْ ڀِځَّ ِ ڄؽ ى 

ٵٕا ڀځىٝځص خڀ خلًش   ؤو زًپ ڄ  د   ؤحم 0 هال ٸلدڄٽڃ وظٙماټڃ يف ٤ځر خؼبٷّ وٴُخيى َب هٍخ ظ
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زدڀٵٽُش خڀٝديٸص ڄعٵُٸن خؼ ن خؼ ن   ووخلًخه وخلًخه   ألال خإـعمد٪ نٙ ّٖ خڀٵٽُ . وڀلٓ خؾبُخي 

 .  1خڀٹلدڂ ٬ځى خڀُـځن   زٿ خؾبُخي خڀٹلدڂ ز٥ځر خؼبٷّ   وبًٜخٶ خڀٵٽُ ٴل .ؤ هد

 دْ نعإؼُوال زدآلوُنن وظعمعڃ ٬ځل ڃ خڀ٩ُوٲ ؤللدند زٹس پ ٸ١لص ڄد ؤو ٤ُق ڄ٭ن زٕسر خڀٽؽا ڄن خڀ

وـ ي آوُنن  ودب٭ ى آوُ " يبُؾ " ؤڄدڄ ڃ ٴلٹسٿ يوال ؤال نٹع ٫  ٴمد ؤال ن ع ال خإـعمد٪ ؤو خؾباؼُ بإ 

دڄځص ونُـ٫ ب  لٹلٹع     وهٍخ ڄد لًغ ڄ٫ ٬ٹسص وؤزال  ٴٹً ټدال ن٥ٷ  ٬ٹسص زدڀٙ ديش ڄن زدذ خجمل

وخإللُخؾ وڀلٓ ٸ د٬ص  ويڀلٿ ٌڀٻ ٸ ڀ   0 ٴدٔعملط ؤال ًبُؾ ڄن زليت ومل ن٥٭ڃ   ٴٙ ًض ڀ  و٤٭ڃ 

) خڀٍحم آڄن ز  (  مل  . وڀٍخ ؾبد ٤ځر ڄ   ؤزال ؤال نٵ٭ٿ ؤڄ َ إ ظ سٱال ألحم بنٕدال ٴ١لً ٬ن خڀُٔ پ 

 نةيي يف ٌڀٻ وٴ٭ٿ ڄد ٤ځر ڄ   ًٜنٹ  .

ظإؼا خألٜمدذ ٸ نده  ٴةالوڀٽن يف خػبمځص  خأل٘ىدٚ وعلٲ زد بال ظإؼا خڀٝمر وخڀًٝنٷ ًبعځٳ

وڀلٓ ٬ځى خڀٝٱا ٴٹ٣ زٿ ولعى خڀٽسا يف خڀٕن وبڀلٻ خلً  ؤللدنده ـًخه ٸً نٵ ٶ ظإؼا خڀ خڀًنن 

 ٌڀٻ0خڀٙ خهً ٬ځى 

  ٴ ـً ٬ ًي ؤزد ـ ٿ زن ـدءي َٔ پ خر  خڀ ٴدش ؾبد ل١ُض ؤزد ٤دڀر  خؾبٕلر زن لّال٬ن 

ألزال ٤دڀر 0 ند ٬ڃ   ٸٿ إ بڀ  بإ خر  ر زن ؤزال ؤڄلص زن خؾبٱاش   ٸدپ َٔ پ خر هٙدڂ   و٬سً خ

ؤظُٰر ٬ن ڄځص  ٤دڀر ند ؤزد  ؤڄلص0  ټځمص ؤ٘ ً ڀٻ ذبد ٬ ً خر . ٴٹدپ ؤز  ـ ٿ و٬سً خر زن 

ڀر ٠ُ٬ د ٬ځل    ون٭ يخال زعځٻ خؾبٹدڀص   لعى ٸدپ ؤز  ٤د حم ٴځڃ نّپ َٔ پ خر  خؾب٥ځر ٬سً 
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0 ؤڄد  آوُ ڄد ټځم ڃ 0 ه  ٬ځى ڄځص ٬سً خؾب٥ځر   وؤزى ؤال نٹ پ 0 إ بڀ  بإ خر . ٴٹدپ َٔ پ خر 

وخر إٔعٱٵُال ڀٻ ڄد مل ؤن  ٬ ٻ . ٴإنّپ خر ظ٭د  ٴل  0 " ڄَد ټَدالَ ڀِځ َّسِالِّ وَخڀٍَِّننَ آَڄَ ُ خ ؤَالْ نَْٕعَٱْٵُُِوخ 

                                                                1( خڀع زص.118ال ٸُُْزَى ڄِنْ زَ٭ًِْ ڄَد ظَسَلَّنَ ڀَ ُڃْ ؤَنَّ ُڃْ ؤَْٜمَدذُ خڀْفَمِلڃِ ")ڀِځْمُُِْٙټِنَ وَڀَ ْ ټَدنُ خ ؤُوڀِ

ؤ٬ ٌ زدر ؤ٬ ٌ زدر   مل نٽن زن يو پ خػب ص وزن ؤزال ٤دڀر بإ ؤال ن ٥ٷ زدڀٙ ديش  وهال ټځمدض 

ش ٸٝاش وخڀ٭مُ يف آوُي   ٴ ال ؼب٩دض لدغبص ڀلٓ ڀځًنلد زٿ وڀ وُش   وڀٽن هل دض ڄ٭ًويش وٴة

   -ز٭ً ٸًَ خر  –(  ټدال ؤٸ ى  ند ؤزد ٤دڀر   ؤظُٰر ٬ن ڄځص ٬سً خؾب٥ځرٴعإؼا خألٜمدذ )

خڀٕعدَ ٬ځى للدش ؤزال ٤دڀر وڀٽن ب  ؤنن ؟ ٴل بڀ  بإ خر ټڃ هڃ ٠مدند  وؤًٔپخؾب ٸٳ  ىوخنع 

  خڀٕ ء؟ ؤًٜٸدء

ولًغ خؼب خَ  خؾبٱاش و٬سً خر زن ؤزال ؤڄلص زن  هٙدڂ زن  ٤دڀر ـ ٿند ظُى ڀ  مل نٽن ٬ ً ؤزال 

يف  خإ٬عسدَ وخڀ ٩ُألوٍ  وٸًَي  وڀٽنټلٳ ٔعٽ ال خڀ علفص نن إ خ٬ةخٞ ٬ځى ؤڄُ خر  نٵٕ  

 هٙدڂ د ـ ٿ زن وـً ٬ ًي ؤز خڀعٵُي ڄ٫ ؤزد ٤دڀر ڀٽ ن   َدبد مل نٽن ز ٫ٔ خڀُٔ پ  خؾب ٠ ٪ 

  وټٿ ٌڀٻ ؼبٽمص َزدنلص إ نٕع٥ل٫  و٬سً خر زن ؤزال ؤڄلص زن خؾبٱاش ٴ ڃ ڄ ـ يوال ٸسٿ خڀُٔ پ 

 ؤال مبل٣ ذبد ټځ د  وڀٽ د ن٥ُق ٌڀٻ ڀ ٕعٵلً ڄ   يف بٸ د٪ خآلوُنن  دبد نُنً.  
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 خؾب ڃ ؤالوڀٽن  زٿ ڀٽٿ ٤ُنٹص فبدٔن وڄؽدڀر خڀٵُينص ٬ځى  خػبمد٬لص وخإٸعٝدَهٍخ إ ن٭ين بڀٱدء 

حبلػ نٽ ال ه دٺ ولدَخه ڄ٥ُولده وه  خڀځف ء ب   خػبمد٬لص؟خڀٵُينص ؤڂ  ؤنٕر ڀإلٸ د٪نٵٽُ يف ؤن مد 

 خػبمد٬لص0ٴمن آٴدض  خڀٵُينص 

 خؾب دٸٙص خػبمد٬لص ظٵعك ؤز خزده ڀس٭١ ڃ مل ظٽن ڄ٭ُوٴص ڀًن  ٔدزٹده  كبد ىب٭ځ  نعمٕٻ زُؤن .

٬ن َؤن  وٸس پ  نعٝ َ خڀع دِپ )خڀٽؽا  ٠٭لٳ ؤڄدڂ خآلوُنن ڄن خڀٝ٭ر ٬ځى خإلنٕدال ؤال ن٩ ُ زإن

 .وهٌّبص(خؼبٷ ڄن ٰاي ٬ځى ؤن  ٠٭ٳ 

 ؤٜ٭ر.ٸ حم خؼبفص كبد ىب٭ٿ خؾب ٠ ٪  خؾبٹٝ ي( )ٰاٸً نٽ ال ز٭ٟ خؾب ـ ينن 

خڀ٭لٸص ڀٹ ش خؼبفص وڀٽن ڀٹ ش  خؾبځٹال إؤال خڀٙىٛ خؾبٹٝ ي ٸً نٕعفلر ڄن خآلوُنن ؤټؽُ ڄن 

 خآلوُنن.ڄ٫  و٤سل٭ع د

 )وڀ خإٔعفدزص ؤڄدڂ خآلوُنن ٸً ظٽ ال ؿبد نعدجؿ ظ٭دَٞ ڄسًؤه خـعمد٬لده و٬ُٴلده نٝ٭ر ٬ځى خؾبعځٹال 

 ظ٥سلٹ . لدڀلده(

 ڄٹٝ يي.خؾب ٠ ٪ ٬ن هًٴ  وظس٭ًي ٬ن  وخ٤ُولدض سبُؾٸً ن٥ُق خڀس٭ٟ ٸ١دند 

 خڀ ٸط.ٜ٭ زص خڀٕل٥ُش ٬ځى خڀځٹدء ولُٕن بيخَش  

ٸً نٽ ال بؼُخء خىبدزال  خؾبٕعٵلًنن مد٬ال ز٭ٟ خإىبدزلدض ڄؽٿ ِنديش ٬ًي ويف خؾبٹدزٿ ٴةال ڀځم خَ خػب

نٹع ٫ خؼب١ َ دبد ن٥ُل  ز٭١ ڃ ؤټؽُ كبد ن٥ُل  خؾبځٹال وٸً نٵعك خڀس٭ٟ آٴدٶ ـًنًش  ڀځم ٠ ٪  وٸً
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 -خڀٵُيحم ڀ٭ځم د زإال خڀٽؽا ٌبدَْ خػبمد٬ال ؤټؽُ ڄن  ضوبهبد مل وبعڃ ټؽاخه زسلدال خإىبدزلد ڀځمځٹال و...

 . -وخر خ٬ځڃ 

 ٴم  د0ؤڄد خىبدزلدض خڀعٵُي 

  ً ټسا.ؤوبد ٔ ځص وإ زبعدؾ ب  ـ 

  خڀ ٸط.ٔ  ڀ  خڀٕل٥ُش ٬ځى خؾب ٠ ٪ ولٕن بيخَش 

  ٬ځل .ٌڀٻ  خٔعفدزع  وڄلل٩صخڀةټلّ ٬ځى خؾبځٹال وڄًى 

  ڄٹ ٭ده.ٔ  ڀص ٸس پ خڀ٥ُق بٌخ ټدال 

  خآلوُنن.خڀس٭ً ٬ن خڀعٙ نٗ خڀٵٽُحم ڄن 

 ٴم  د0ڀ  خىبدزلدض ٴ٭ځل  ٔځسلدض وټمد ؤال خڀعٵُي 

  خڀعإؼا.فبًوينص 

 .خإٔعمد٪ ڄن ٤ُٲ وخلً زدڀ ٕسص ڀځمځٹال وخؾبٕعٹسٿ 

  ٸ نص.يبعدؾ ب  ڄ دَخض ٬دڀلص ڄن خؾبځٹال ودٜص بٌخ ټدال خؾبٕعٹسٿ ٜدلر لفص 

ٴدڀ علفص خؾب ٥ٹلص هال خڀع خِال وخإ٬عًخپ زن خڀ٥ُنٹعن خڀٵُينص وخػبمد٬لص ٴل ظ٥ٱى ٤ُنٹص ٬ځى 

 ظٽملځال. نٽ ال خڀًوَ خألوُى زٿ

وكبد ىبًَ خڀع سل  ڀ  ؤال خوعلدَ بلًى خڀ٥ُنٹعن ڀلٓ ٬ٙ خجلد زٿ إزً ؤال نٽ ال ڄن ولپ ڄ٭دنا ڄ٭ل ص 

 خؾب٭دنا0وڄن ؤهڃ  خألوُى وڄاُ٘خض ظُـك بلًى خڀ٥ُنٹعن ٬ځى 
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وهٿ ه  ڄ ٠ ٪ ودٚ ؤو ٌبٽن ٤ُل  ٬ځى ڄٕع ى  ڀځمعځٹال لٕدٔلص خؾب ٠ ٪ زدڀ ٕسص  .1

 د٬ال.طب

  خػبمد٬ال.٬ ً خؼب خَ  وبىبدزده()ٔځسده  ن ٪ وټڃ خؾباؼُنن .8

 لفع .ٸًَخض خؾبځٹال وٸ ش  .8

 خإـعمد٬لص.غبدض خؾبعځٹال ڄن خڀ دللص  .4

 

 

  16َخـ٫ فبځٷ خإوعسدَخض َٸڃ  خؾبا0ُ٘

 

 

 

 

 

 



 مهارات االقناع يف الكتاب والسنة                                                                             مجال اهلمولي

 

214 

  خڀعدڀلص0زدڀ ٔدجٿ  " ٬ځلٻخڀعٵُي  ڄ دَش0وڀع٥ نُ نٵٕٻ يف  

 خڀسُٙ.ٹ ٭ن ٬ځى ڄًخَ خڀعدَنه وڀ٭م ڂ ټؽُش خڀٹُخءش وخإل٤ل٪ ٬ځى ربدَذ خؾب 

  ڄعى  خإلٸ د٪ وخيََْخٸر خؼب خَخض وخڀ ٹد٘دض يف خجملعم٫ وودٜص خؾبٙ  ي ؿبڃ زٹ ش

  ڄَن؟نٕعىًڄ ال ڄ دَش " خڀعٵُي " وزإحم خألل خپ وڄ٫ 

  ؼڃ ٤سٷ  خؾب ٠ ٪ خوة ٸ١لص ؤو ڄ ٠ ٪ ؼڃ شبُال ٬ځى خڀع٥سلٷ خڀٵُيحم إلٸ د٪ خڀس٭ٟ ذبٍخ

 خڀ عدجؿ. خػبمد٬لص ويوال

  خڀعديل0خ٬مٿ يَخٔص زٕل٥ص وڄٹدَنص زن " خڀٵُينص " وخػبمد٬لص " يف خإلٸ د٪ ڄن ولپ خػبًوپ 

  

  ڄ ٠ ٪0خڀعًَنر ٬ځى ٤ُق خڀٕاخپ خڀعديل يف ټٿ     

  ٴُيحم.طبد٬ال ؤڂ  لنال0خڀٵخؾب ٠ ٪  ؤلًهڃ( يف )ؤوڄد خألنٕر يف بٸ د٪ خآلوُنن 

 ڄلل٩دض خػبمد٬لص خڀٵُينص ض

1    

8    

8    

4    

5    
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 السبق /6    
وخؾب٭ُخؾ وهال ٸٝص  ءب  خؾبًن ص زؽلغ ٔ  خض لًؼط ٸٝص خإلُٔخ –  –ٸسٿ ؤال ن دـُ خڀُٔ پ 

ٌهر ڄن ڄٽص ب  خؾبٕفً خألٸٝى يف خڀٹًْ   ؼڃ  -  -ڄٙ  َش ڄ٭ُوٴص  وهال ؤال َٔ پ خر 

 –ٔسمدن   –ځ ٶ  وټځم  َز  ٜ٭ً ب  خڀٕمدوخض   لعى وٜٿ ب  ؤٸٝى ڄد ٌبٽن ؤال نٝٿ بڀل  قب

 1وټدال كبد ټځّٵ  ز  خڀٝځ خض خؽبمٓ يف ټٿ ن ڂ وڀلځص ٬ځى ټٿ ڄٕځڃ وڄٕځمص .

وخؾبٕځم ال ڄ٭  زدڀٝلش ڄن ٌڀٻ خڀل ڂ  وټدنط ٸسځع ڃ يف خڀٝلش ـ ص زلط  -  -وزًؤ خڀُٔ پ 

 خؾبٹًْ ) وټٍڀٻ ٸسځص خڀل  ي (.

زعم نٿ خڀٹسځص ب    وي٬ ش ڄٕعمُش ڄن خڀُٔ پ  ٘ ُ ڄن ٌڀٻ خألڄُ  وزُٰسص ً٘نًش  18وز٭ً      

وخؾبٕځمن ټدٴص زعٱلا خربدي خڀٹسځص ب  خڀٽ٭سص خؾبُٙٴص يف    خڀٽ٭سص يف ڄٽص خؾبٽُڄص ؤڄُ خر َٔ ڀ   

يف قبدڀٵص خڀل  ي  و يف ٌڀٻ     وزبٹٹط َٰسص خڀُٔ پ ڄٽص خؾبٽُڄص خڀيت ټدنط ٸسځص بزُخهلڃ 

 ٸدپ ظ٭د  0  

نَ ًْحِم ڄَنْ خڀُّٕٵَ َدءُ ڄِنَ خڀ َّدِْ ڄَد وَڀَّدهُڃْ ٬َنْ ٸِسْځَعِ ِڃُ خڀَّعاِل ټَدنُ خ ٬َځَلْ َد ٸُٿْ ڀِځَّ ِ خڀْمَُِْٙٶُ وَخڀْمَٱُِْذُ "َٔلَٹُ پُ 

وَنَٽُ الَ ( وَټٍََڀِٻَ ـَ٭َځْ َدټُڃْ ؤُڄَّصه و٥ََٔهد ڀِعَٽُ نُ خ ُ٘ ًََخءَ ٬َځَى خڀ َّدِْ 148نََٙدءُ بِڀَى َُِٜخ٢ٍ ڄُْٕعَٹِلڃٍ )

 ُ ُ پُ ٬َځَلْٽُڃْ َ٘ ِلًًخ وَڄَد ـَ٭َځْ َد خڀْٹِسْځَصَ خڀَّعِال ټُ ْطَ ٬َځَلْ َد بِڀَّد ڀِ َ٭ْځَڃَ ڄَنْ نَعَّس٫ُِ خڀَُّٔ پَ ڄِمَّنْ نَ ْٹَځِرُ ٬َځَى خڀَُّٔ

ڀِل١ُِل٫َ بٌِبَدنَٽُڃْ باِلَّ خڀځَّ َ زِدڀ َّدِْ ڀََُءُوٲٌ  ٬َٹِسَلْ ِ وَباِلْ ټَدنَطْ ڀَٽَسِاَشً بِڀَّد ٬َځَى خڀٍَِّننَ هًََى خڀځَّ ُ وَڄَد ټَدالَ خڀځَّ ُ
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( ٸًَْ نََُى ظَٹَځُّرَ وَـْ ِٻَ ٴِال خڀَّٕمَدءِ ٴَځَ ُ َڀِّلَ َّٻَ ٸِسْځَصه ظ٠ََُْدهَد ٴَ َپِّ وَـْ َٻَ ٥ََُْ٘ خڀْمَْٕفًِِ 148ََلِلڃٌ )

وَبِالَّ خڀٍَِّننَ ؤُوظُ خ خڀْٽِعَدذَ ڀَلَ٭ْځَمُ الَ ؤَنَّ ُ خڀْمَٷُّ ڄِنْ ََزِّ ِڃْ وَڄَد  خڀْمََُخڂِ وَلَلْػُ ڄَد ټُ ْعُڃْ ٴَ َڀُّ خ وُـُ هَٽُڃْ ٥ََُْ٘يُ

           1("144خڀځَّ ُ زِٱَدٴِٿٍ ٬َمَّد نَ٭ْمَځُ الَ )

 

  خإلن١دق0

  خؾبٵدـإش وظ٭ين ڄٵدـإش خؾبٹدزٿ دبد مل نٽن نع ٸ٭ وخإلٸ د٪ ؤلځصڄن خڀ ٔدجٿ خڀيت نځفإ بڀل د ؤهٿ خؼب خَ 

كبد نٕسر ڀ  خإلَزدٺ وٴٹًخال خڀٕل٥ُش ٬ځى خڀٍخض ٴلٹ پ ؤو نعُٝٲ دبد إ نٵٽُ ٴل  زٿ ز دءخه ٬ځى 

 ؤٴ٭دپ.َيوي 

وؤز٭ً ڄن  وٝ ٜده وخؾبٹ ٫ خڀ دـك ه  خڀٍحم نٕع٥ل٫ ؤال نعمٽڃ يف ظُٝٴدظ  ٬م ڄده ويف لدڀص خؾبٵدـإش 

ف ڂ " ٴل٥ُق ٬ځى خؾبٹدزٿ ڄد نع ٸ٫ " وا ؤدجٿ خڀًٴد٪ ه  خؿب نٹ ڀ ال0هٍخ ؤال نٽ ال ه  خؾب دـڃ وټمد 

ويڀلځٻ يف  ټٍخ وټٍخؤن  يبعؿ ز    ٴلعمًغ ز  ونُي ٬ځل  ٸسٿ ال نعمًغ ز  وٝم  ٴلٹ پ ڀ  ٔعٹ پ 

ټٍخ وټٍخ وخػب خذ ٬ځى يڀلځٻ ټٍخ وټٍخ ٴلٕٹ٣ يف نًي وظس٥ٿ  ٬ځى ٸ١لعٻخؾبٕإڀص ټٍخ وټٍخ وخڀُي 

 خؾبٹدزٿ وڀلٓ ڀ  . لفع  ون ٹځر ٬ځل  خألڄُ ٴلٽ ال ٬ ُٝ خؾبٵدـإش ٬ځى

ٸ نده وټدال نع ٸ٫ ؤن   خؾبٹدزٿ يڀللًيف ٤ُق وزلدال ؤڄُ ن٭عّّي  ظٕسٷ خؾبٹدزٿؤحم ؤال " خڀٕسٷ " ن٭ين ؤال 

 ٤ُل .٬ځل  خڀ٥دوڀص وظٕسٹ  يف  ٴل  ٴعٹځرٔلاؼُ ٬ځلٻ 
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وٜمدزع  خڀٽُخڂ  ٴٹً ټدن خ نٝځ ال خربدي زلط خؾبٹًْ  ڀٵةش ڄن   وهٍخ ڄد لًغ ڄ٫ خڀُٔ پ    

ڄن  ؼڃ ـدء خألڄُ خڀُزدنال  زعم نٿ خڀٹسځص ڄن زلط خؾبٹًْ ب   خؾبٕفً خؼبُخڂ يف ڄٽص خؾبٽُڄص ؤحم خڀّ

 هٍخ خڀعٱلا إ ن٠ُال خػبمل٫   ټمد ؤال  ٬1ٽٓ خإربدي خألوپ " ٴَ َپِّ وَـْ َٻَ ٥ََُْ٘ خڀْمَْٕفًِِ خڀْمََُخڂِ "

ؤال نٙٽٻ خؾبٕځمن يف ٬ٹلًصبڃ ؤو ه دٺ ڄن يبدوپ خإ٥ٜلدي يف خؾبدء خڀ٭ٽُ ونسمػ ٬ن ټٿ ڄد ٌبٽن 

 ن١٭ٳ ڄ ٸٵ ڃ    وڄن ؤوڀحٻ خڀ ٵُ  خڀل  ي .

ونعلفص ڀ٭ځڃ خر خڀٕدزٷ  ٴٹً خوّّ خؾبٕځمن دبد ٔلٹ ڀ  خڀل  ي ڄن خ٬ةخ٠ ڃ ٬ځى زب نٿ خڀٹسځص 

زًؤ خر زٹ ڀ  "     -وخر ؤ٬ځڃ  –ڀ  ٔسر ڄٹ ٫ وإ ڄَّّ وخ٠ك  ڀٍخ ڀلٓ وبي٬دج ڃ زإال خڀعم نٿ 

ٸسٿ خألڄُ  زعم نٿ خڀٹسځص   وإل٧   8ٹُ پُ خڀُّٕٵَ َدءُ ڄِنَ خڀ َّدِْ ڄَد وَڀَّدهُڃْ ٬َنْ ٸِسْځَعِ ِڃُ خڀَّعِال ټَدنُ خ ٬َځَلْ َد "َٔلَ

ٴ ڃ ٴ٭لً ٔٵ دء  ٴدؾباڄن  نع٭سً خر زدإٔعفدزص ڀ   ٴدؾبُٙٶ  وخؾبٱُذ ر   خڀځٵ٧ خڀٹُآنال " خڀٕٵ دء " 

ه  خڀٍحم ؤڄُند زدڀٝلش وه  خڀٍحم ؤڄُند زدڀٝلدڂ وه  خڀٍحم ؤڄُند زدڀع ـ  ڀسلط زٿ ټٿ خػب دض ر   ٴدر 

ويف ټٿ ٌڀٻ نٕعفلر خؾباڄن وه  ڄ٥محن خڀٹځر ڄ ُٙق خڀًَٝ  وه د ټٍڀٻ ٴدألڄُ زعم نٿ   خؾبٹًْ

لد٘د  _خڀٹسځص  ڄن خر ٴدؾباڄن نٕعفلر ونع٭سً خر زدإٔعفدزص إ زدػب ص ٴ   ڀلٓ ظل٬ر زدػب دض 

وڀٽ   خڄعمدال وخوعسدَ يف خإٔعفدزص ڀځ٭ّنّ خڀٱٵدَ   ولٝٿ ڄد زبًغ ز  خڀٹُآال وؤ٘دَ بڀل    _ وټل
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  وؾبد ټدال خڀٹُآال خڀٽُنڃ " ٔسٷ " خڀل  ي يف ٤ُق ظځٻ خڀٙس ص وخڀُي ٬ځل د ٴٹً ټدال ظإؼاهد ٬ځى 

 خؾباڄ ن ٠٭لٳ زٿ ٬ٹلڃ  وإ نٕعٹلڃ . 

ن َيهد خڀل  ي وهال بال ټدنط ٸسځعٽڃ خألو  ) زلط ٸً  ؤوُىويف خآلنص نٵٕ د َي خر ٬ځى ٘س ص 

خؾبٹًْ ( ٜملمص ٴدڀؽدنلص ٰا ٜملمص  وبال ټدنط خڀؽدنلص ٜملمص ٴٹً ز٥ٿ ٬مځٽڃ يف خڀٵةش 

  دٺ ڄن ڄدض ڄن خؾباڄ ن ٸسٿ ؤال نًَٺ زب نٿ خڀٹسځص ٴٽلٳ ٔعٽ ال ٜلظ  وٸً ٜځى ب   ٴخؾبد٠لص 

 1وَڄَد ټَدالَ خڀځَّ ُ ڀِل١ُِل٫َ بٌِبَدنَٽُڃْ "ٻ ٸسٿ ؤال نعٽځم خ ز   " خڀُي خڀٹُآنال ٬ځى ٌڀ ٴٽدالـ ص زلط خؾبٹًْ  

خؼبدڀعن خٔعفسعڃ ألڄُ خر وهٍخ ه   ځعدؤحم ؤال خر ڀن ن١ل٫ ٜلظٽڃ يف خڀٵةش خؾبد٠لص   ٌڀٻ ؤنٽڃ يف ټ

ڄن زدذ خإوعسدَ خڀٍحم لبك ٴل  خؾبٕځم ال ؤَر ٴل   وظٱلاي خؾب٥ځ ذ   وبهبد ټدال زبًنً خإربدي

ب  زلط ٜځى   خڀسىدَحم 0 ٬ن خڀّّخء ٠َال خر ٬  0 ؤال َٔ پ خر ٴٵال ٜملك ٰاهڃ   

وؤن  ٜځى  ,وټدال ن٭فس  ؤال ظٽ ال ٸسځع  ٸسٿ خڀسلط ,ؤو ٔس٭ص ٬ُٙ ٘ ُخه ,خؾبٹًْ ٔعص ٬ُٙ ٘ ُخه

ٴمُ ٬ځى ؤهٿ  ,وٜځى ڄ٭  ٸ ڂ ٴىُؾ َـٿ كبن ټدال نٝځال ڄ٭  ,ؤوپ ٜلش ٜلهد ٜلش خڀ٭ُٝ

ٴًخَوخ ټمد هڃ ٸسٿ  ,ٸسٿ ڄٽص ٸدپ0 ؤ٘ ً زدر ڀٹً ٜځلط ڄ٫ خڀ يب  ,خټ٭ الخؾبٕفً وهڃ َ

ٴإنّپ  ,وټدال خڀٍحم ڄدض ٬ځى خڀٹسځص ٸسٿ ؤال زب پ ٸسٿ خڀسلط َـدإ ٸعځ خ مل نًَ ڄد نٹ پ ٴل ڃ ,خڀسلط

     8"وڄد ټدال خر ڀل١ل٫ بٌبدنٽڃ بال خر زدڀ دْ ڀُئوٲ َللڃ"خر 

                                                 
 365البقرة  3
  66:8البخاري  4



 مهارات االقناع يف الكتاب والسنة                                                                             مجال اهلمولي

 

219 

سٿ ؤال نعمًؼ خ ذبد وؤٜسك ڀًى خؾباڄ ن َي ٬ځل د ٸسٿ ؤال ظ٥ُق   هٽٍخ يل١ط ٘س ص " خڀٕٵ دء " ٸ

ؤحم ؤٜسك ڀًى خؾباڄ ن " ظ٥٭لڃ " ٠ً هٍي خڀٙس ص ٴٵٹًض ٸ صبد وٌهر ظإؼاهد وڄدظط يف ڄ ًهد 

. 

وڀٻ ؤال ظعىلٿ ڄدٌخ ٌبٽن ؤال يبًغ ڀ  مل نعڃ  " خڀٕسٷ " يف هٍي   خڀٙس ص   ټلٳ ٔعاؼُ ٬ځل ڃ وڄد 

  و٬لٸدصبڃ وبٌبدوبڃ . نعدجف د ٬ځى خؾباڄ ن

ؤال ظٽ ال ڀًن د خڀٹًَش ٬ځى خڀع٭ُٲ ٬ځى  خإلٸ د٪ وؤٸًٝوهٽٍخ ىبر ؤال نٽ ال يف ٸ ظ د وٸًَظ د ٬ځى 

ٕسٹ  يف ٤ُل د وخڀُي ٬ځل د وظ ٠لم د  ل پ خؾب ٠ ٪ ٴ ڄد ٌبٽن ؤال ن٥ُل  خؾبٹدزٿ ڄن ؤيڀص و٘س دض

 زدڀُي.ٴدـح  ٔلٹ پ ؤ نٵدـحين دبدٴسًپ ؤال ظٽ ال ڀ  ظ ٹځر ٬ځل  وزًپ ؤال 

بال ٸ١لص " خڀٕسٷ " ؿبد ظإؼا ټسا ٬ځى خڀ ٵٕلص ڄن للػ خڀٕځر وخإلىبدذ ٴ ال ظٽٕر ٜدلس د 

وخڀ٭ٽٓ زدڀ ٕسص ڀځمٹدزٿ ٴ ال رب٭ځ  يف ڄ ٸٳ ٠٭ٳ ولدڀص نٵٕلص نُُؼى ؿبد    ؼٹص ٸ ش نٵٕلص وِنديش 

 ألٴٽدَ و خإل٤ُولدض .وهٍي و٥ ش ڄ مص ـًخه مب  خڀ٥ُق خػبًنً وخڀٹس پ زدڀٹ پ خؾبٵلً وخٔعٹسدپ خ

بإ ڀؽس ض ظإؼاهد خڀٽسا  –وخر ؤ٬ځڃ  –ٌخٺ  وسبٝٝدض وڄد خڀ ٵٕلص يَخٔدضڀٹً ؤٜسك ڀځٹ١لص 

٬ځى خإلنٕدال يف لدإض ټؽاش ڄؽٿ خؾبُٞ وخڀع٭ځلڃ وخڀعًَنر زٿ ولعى خڀځ٭ر  ٴ  دٺ صبلحص نٵٕلص 

دذ لبدق ؤو بوٵدٶ خڀٵُنٷ خڀٵلنال ڀل٬سن ٸسٿ خڀځ٭ر ونٕم٫ ڄن ز٭ٟ خِبځځن خڀُند٠لن ؤال ؤلً ؤٔس

 ه  خڀع لحص خڀ ٵٕلص ڀځٵُنٷ    وهٍخ ٜملك ب  لً ټسا .
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وٝ ٜده نّـُ زدألڄؽځص وخڀٙ خهً خڀيت ظاټً ؤمهلص ڄ دَش "  ٬م ڄده وخإلٔلڄالوخڀعدَنه خإلنٕدنال   

خؾبّنً  خڀٕسٷ " يف ٸ١لص خإلٸ د٪    وڀٕ د زًٝي ٠ُ٬ د وخؼبًنػ ٬  د زدڀعٵٝلٿ وٌبٽن ؾبن ؤَخي

خڀُـ ٪ بڀل د يف ڄ١دوبد  وڀٽ د زًٝي زلدال ؤمهلص هٍي خؾب دَش وخؼبدـص ؿبد يف ٸ١لص خإلٸ د٪ ألحم 

 .ڄ ٠ ٪  وڄ٫ ټٿ ؤلً حبٕس  

 

  17َخـ٫ ڄځمٷ خإوعسدَخض َٸڃ  خؾبا0ُ٘

 

  ولپ0وٌبٽ ٻ ظ٥ نُ ٸًَخظٻ يف ڄ دَش " خڀٕسٷ " ڄن 

 ڄلل٩ص خػبلً ڄ  ڃ يف ڄ دَش " خڀٕسٷ " ؼڃ خإٔعمد٪ ب  خؼب خَخض خڀل ڄلص و٤ُنٹص خڀ دْ و

 خؾب دَش.ڄ دٸٙع  يف ټلٵلص خټعٕدز  ظځٻ 

  ى خأليڀص خڀيت ٌبٽن ؤال يبعؿ ذبد.خڀع٭ُٲ ٬ځ زًٝٶ ؼڃيوَي  خؾبٹدزٿ وظځسٓظٹمٛ ٘ىٝلص 

  وًَٜ نٹد٢ خڀ١٭ٳ ونٹد٢ خڀٹ ش وڄ٭دػبص ٌڀٻ . ڄ٫ خؾبٹُزنظ٥سلٷ ڄ دَش خڀٕسٷ 

 ٕڄ  ف ڃ يف ظ٥سلٷ ڄ دَش " خڀٕسٷ " . ودٜص ويَخٔصځٳ خڀٹُخءش يف ټعر خڀ٭ځمدء وخڀ 

  ڄًى شبٽ ٻ ڄن ظځٻ خؾب دَش  )لٹلٹص( وڄلل٩صربُزص ظ٥سلٷ ڄ دَش "خڀٕسٷ " ڄ٫ خؾبٹدزٿ 

 0 خطب٫ ؤيڀص ڄ ٠ ٪ ڄد   وخٔإپ ٰاٺ ٬ن خأليڀص ؼڃ ٠٭ د يف خػبًوپ خڀعديل 



 مهارات االقناع يف الكتاب والسنة                                                                             مجال اهلمولي

 

211 

 

 

 ڄلل٩دض خڀُي ٬ځل   )خڀٙس ص(خڀًڀلٿ  ض

1    

8    

8    

4    

5    

 يف ودنص خؾبلل٩دض ٌبٽ ٻ ظٕفلٿ ٬ًش ؤڄ َ ڄ  د  

 )٘س ص(.خڀةظلر خؾب دٔر يف ٤ُق ټٿ يڀلٿ  .1

 )٘ىٛ(.سبٝلٛ يڀلٿ ڀٵحص ڄ٭ل ص ڄن خڀ دْ  .8

 نٵٕ .بال خِبدوَ خڀ دـك ه  خڀٍحم ن٭ُٲ ؤيڀص وٝم  وخڀُي ٬ځل د ؤټؽُ كبد ن٭ُٴ د خؽبٝڃ 

َخـ٭ط نٵٕٻ وخـع ًض يف ؤال "  ڄ ٠ ٬ٻ ٴٹًڀځم خَ ل پ  ـدهّخه وڄٕع٭ًخههد ؤنط ؤٜسمط 

للدظٻ وخال ظٽ ال ٸًوش ٜدؼبص ٴعځٻ َٔدڀص خىبدزلص ظُٔځ د ڀځمٹدزٿ ٸسٿ ؤال ظعمدوَ ڄ٭   " يف خؾب خٴٹص

 ظٹ پ.ٴٝ َظٻ ٬ ًي و٬ ً ٰاي ؤال زبدوپ ؤال ظځعّڂ دبد 
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مٹٷ " ظع٭دڄٿ ڄ٭ د ڀع خؾبٹدزٿ وټلٳټمد خنٻ ئَط ڄ ٠٭ٻ يَخٔص ـلًش وطب٭ط ؤيڀعٻ وؤيڀعٻ 

خڀٕسٷ " يف بٸ د٪ ي زٹ١لعٻ وخڀ ٜ پ ب  هًٴٻ زإُٔ٪ ٤ُنٹص وخٸٿ ـ ً ڄ٫ خِبدٴ٩ص ٬ځى خڀًٸص 

 وخؾبًٝخٸلص.

(   ڄن للػ " خڀعٵُي " وؤٔسدذ خوعلدَ ظځٻ   ڄ٭ )ڄ٭ ڃب  زبًنً ٤ُنٹعٻ يف خؼب خَ  صزدإل٠دٴ

 خڀ٥ُنٹص  يوال ٰاهد  وخڀع لحص خڀ ٵٕلص خؾب دٔسص ڀعځٻ خڀ٥ُنٹص .

ؤنٻ ؤلٕ ط يف " خوعلدَ خڀ ٸط خؾب دٔر " ڀٻ وڀځمٹدزٿ وخڀٍحم نٕد٬ً يف زبٹلٷ َٔدڀعٻ وؤ٨ن 

 ظُنً. خؾبٹدزٿ دبدب  بٸ د٪  –ز٭ً خر  –ون٭ل ٻ 

 

  مل نسٹى بإ ؤال نع٭ُٲ ٬ځى " ڄ دَخض ل خَنص " ڀ مٹٹ د ٬مځلده  ٴة  ٌڀٻ
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 الفصل الثاني   
 

 ب/ مهارات حوارية
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يف ڄ ٠ ٪ خإلٸ د٪ وه  خؽب٥ ش خألو  خڀيت ظ ٜٿ خؽب٥ ش خألهڃ  خؾب دٸٙص ه خؼب خَ ؤو 

  وه  خڀؽمُش خڀ٩دهُش ؤڄدڂ خآلوُنن  ٴ ڃ إ ن٭ځم ال  )خؾبٹدزٿ(زل ٻ وزن خؾبٕعٹسٿ 

ڄٹًخَ ڄد زٍڀع  ڄن ـ ً ووٸط و٬مٿ ٸسٿ خؼب خَ  وإ ن م ڃ هٍخ  ٴدؾب ڃ ٬ ًهڃ 

 ٭  ( ه  ڄد ٔععمًغ ز   خآلال وټلٳ ٔع٥ُق ٸ١لعٻ  وټلٳ ٔعٹ ٭ ڃ ) ؤو ٔعٹ

 دبد ظُنً .

بال خؼب خَ وخؾب دٸٙص ٔلٽٙٳ ڀٻ ٬ن نٵٕٻ و٬ن ڄًى ٸًَظٻ ٬ځى " خإلٸ د٪ " 

  ٴ   ٴُٜص ٔدمبص ڀٻ ؾبُخـ٭ص خڀٍخض وڄلل٩ص ڄد شبځٽ  ڄن ڄ دَخض وًَٜ 

 ٌڀٻ ټځ  ڄن ؤـٿ ظ٥ نُ خڀٍخض وخڀُٸال ذبد مب  خألٴ١ٿ .
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يف بٸ د٪ خآلوُنن دبد  -خرزةٌال  –خڀ فدق وڄ دَخض "ل خَنص " هال ـبم ٬ص ڄ دَخض زبعدـ د ڀعمٹلٷ 

 ظُنً  وهٍي خؾب دَخض هال 0

  خڀعًَؾ 

 .)خڀع ّپ )خؾب خٴٹص خؾبسًجلص 

 ( ؤ٘٭ُي حبسٻ ڀ خِبسص). 

 .خإلنٝدض 

 .إ ظٱ١ر 

 .ظ٥ ا خڀځٕدال 

 .خؼبفص خڀًخڄٱص 

 .ندٸٗ خألٴٽدَ إ خألٴُخي 

 .خألُٔ( ټن آُٔخه ڀځٹځ ذ( 

 .خؾبُونص 

 .ّخڀةټل 

 

 َخضٴة  ظځٻ خؾب د
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 التدرج  /3

0 " ڄن َؤى ڄ ٽڃ ڄ ٽُخه ٴځلٱاي زلًي ٴةال -  –0 ٸدپ َٔ پ خر    -–٬ن ؤزال ٔ٭لً خؽبًَحم 

  1مل نٕع٫٥ ٴسځٕدن   ٴةال مل نٕع٫٥ ٴسٹځس   وٌڀٻ ؤ٠٭ٳ خإلٌبدال".

ز٭ػ ڄ٭دٌخ ب  خڀلمن ٴٹدپ 0 بنٻ ظإظال ٸ ڄد ؤهٿ ؤال َٔ پ خر   -  -٬ن ٬سًخر زن ٬سدْ  

ي٬ ڃ ب  ٘ ديش ؤال إ بڀ  بإ خر وؤنال َٔ پ خر ٴةال هڃ ؤ٤د٬ ٺ ڀٍڀٻ ٴإ٬ځم ڃ ؤال خر ټعدذ ٴد

خٴةٞ ٬ځل ڃ عبٓ ٜځ خض يف ټٿ ن ڂ وڀلځص ٴةال هڃ ؤ٤د٬ ٺ ڀٍڀٻ ٴإ٬ځم ڃ ؤال خر خٴةٞ ٬ځل ڃ 

ڃ ًٜٸص يف ؤڄ خؿبڃ ظاوٍ ڄن ؤٰ لدج ڃ وظُي ٬ځى ٴٹُخج ڃ ٴةال هڃ ؤ٤د٬ ٺ ڀٍڀٻ ٴةندٺ وټُخجڃ ؤڄ خؿب

             8وخظٷ ي٬ ش خؾب٩ځ ڂ ٴةوبد ڀلٓ زل  د وزن خر لفدذ .

٠َال  –خؽبمُ ؤڂ خؽبسدجػ  وٸً ټدال لس  ً٘نًخه يف ٸځ ذ خڀ دْ ٬م ڄده ٸسٿ خإلٔلڂ وڄ  ڃ خڀٝمدزص 

 زدڀعمُنڃ؟  ٴٽلٳ خٔع٥د٪ خڀٹُآال ڄ٭دػبص ٌڀٻ وبٸ د٬ ڃ –خر ٬  ڃ 

 ( زبُنڃ خؽبمُ 0 )ڄُخلٿبڀلٻ و٥ خض 

          8 

                                                 
1
  399مسلم  
 4743رواه النسائي وصححو األلباني في صحيح النسائي برقم  4
 89النحل  5
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   1 

             8   

               

               

        8 

 

 خإلن١دق0

َونًخ ًخ ؼڃ ظّيخي َون ٴدڀٙمٓ ظُٙٶ خؾبىځ ٸدض خڀُزدنلص يف هٍخ خڀٽ ال خڀٵٕلك وڀٽٿ  ڄن خڀٕ نبن  

 ظٝٿ ب  ؤٸٝى ڄد ٌبٽن زدڀعًَؾ ؼڃ ظسًؤ زدڀٱُوذ لعى ظٱُذ وزدڀعًَؾ ؤن١ده وټٍڀٻ خڀٹمُ . لعى

وخڀ سدض ټٍڀٻ نسًؤ زٍَش ) ٰدڀسده ( ؼڃ نسًؤ زدڀ م  خؾبعًَؾ َونًخ َونًخ  لعى نٝٿ ب   خڀؽمُش    و   

        لعى خإلنٕدال  وځٹ  وهب ي نٽ ال زدڀعًَؾ  ٸدپ ظ٭د  0 

               
                                                 

 ;43البقرة  3
 65النساء  4
 3;-2;المائدة  5
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  1. 

ظځٻ لٹلٹص ىبر ؤال نًَټ د ونٕع ٬س د ونع٭دڄٿ وٴٹ د يف للدظ د خڀل ڄلص وظ٭دڄځ د ڄ٫ ؤنٵٕ د وڄ٫ 

ز٭١ د  ويف قبعځٳ ٘اوال  للدظ د  وڄن ٌڀٻ خإلٸ د٪  ٴدڀٹ١دند خڀيت نُنً ٬َِ د ڀًى خآلوُنن  زبدؾ 

 ٔعىًخڂ ڄ دَش " خڀعًَؾ " .ب  لٕن خ

 ظ٭ُنٳ خڀعًَؾ

 يف ټعدز  0 ٴٹ  خڀعًَؾ يف خڀعُٙن٫ خإلٔلڄال ٴ مده و ظ٥سلٹده   ؤظبً ٔلً ؤظبً ونص٭د. ڄنٹ پ ي

ٱص ن٭ين خإٸةخذ ٘لحده ٴٙلحده وٸځللً ٸځللً  ـدء يف خؾب٭فڃ خڀ ٔل0٣ "وظًَؾ ڄ١دَ٪ ځُّڀخ يف ؾًَُّخڀع

 (. 8)وظًَؾ ٴل  ظٝ٭ً يَـص يَـص" لحدهٴٙ يَـ   وظًَؾ بڀل  ظٹًڂ ٘لحده

"0 ٭ُذ "ڀٕدال خڀيفدء ـ  ؿَنًعڀخ دي ٬ځى وـ ن  وؤيوڄ   خإٔعًَخؾ .. وخٔعًَـ  ؤحم ٸُز

 (.8)  ټٍخ وخٔعًَـ  دب٭ ى  ؤحم ؤيندي ڄ   ٬ځى خڀعًَنؿ"بَـ  وي"

       خؾ يف خڀٹُآال خڀٽُنڃ يف ٸ ڀ  ظ٭د 0 وٸً وَي خإٔعًَ

 (. 1ٰع ڃ()دنس ځللً ٸځللًه وإٸ ڃوٍهإٔ  ي٭ دڄ0 "0 )ٸدپ ز٭١ ڃ"خڀځٕدال(. ٸدپ ٜدلر 4)

                                                 
 المؤمنوف 3

 .3/499، يمبلسإلراث اتال ءحياإار د، طبعة ادة )درج(سيط ملو معجم اال(  4)
 .4/3574)درج(،  مادة ،رباف العلس(  5)
 (.66اآلية ) رة القلم،سو (  6)
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وٸ١لص " خڀعًَؾ " ؿبد ظ٥سلٹدصبد خڀٽؽاش  يف وخٸ٭ د   ټمد ؤال ؿبد ؤڄؽځع د خڀٽؽا يف خڀُٙ٪ وخڀ٭ٹٿ ٴممد 

ڄُخلٿ إلنٽدَ  ـدء يف خڀُٙ٪  لًنػ " ڄن َؤى ڄ ٽڃ ڄ ٽُخ .." ٴٹً زن ٴل  خڀُٔ پ خڀٽُنڃ 

ٽُ وظځٻ ڄُخلٿ ڄعًَـص  وڀٕ د زًٝي زلدال وُ٘ق خؼبًنػ زدڀعٵٝلٿ وڀٽ د ٌټُندي ڄن ؤـٿ خؾب 

ظ ٠لك ؤمهلص خڀعًَؾ يف ٸ١لص ڄ مص ـًخه يف خڀُٙ٪ ؤإ وهال خألڄُ دب٭ُوٲ وخڀ  ال ٬ن خؾب ٽُ وخڀيت 

 ٬ًّهد ز٭ٟ خڀ٭ځمدء خڀُټن خڀٕديْ ڄن ؤَټدال خإلٔلڂ .

ٴ٭ ًڄد  ؽدپ خڀؽدنال زلدال ڄ  فال ڄن ٬ ً خڀُٔ پ خڀٽُنڃ وبٌخ ټدال خؾبؽدپ خألوپ ٸ يل ٴٹ٣ ٴٵال خؾب

 ٘ ديشؤَٔٿ ڄ٭دٌخ ب  خڀلمن ڄن ؤـٿ بٸدڄص خڀُٙن٭ص ه دٺ ؤًَ٘ي ب  ڄد ىبر ٬ځل  ٴ٭ځ  ٴسًؤ ؤوإ ه " 

0 " ٴځلٽن ؤوپ ڄد ظ٬ً هڃ بڀل  ٬سديش خر  -َظب  خر  –.. " زٿ ـدء ٬ ً ڄٕځڃ بڀ  بإ خر ؤال إ

ٴ خ خر   ٴإوّّهڃ ؤال خر..."   إل٧ ټځمص ؤوپ  ٴ ال ظ٭٥ال يإڀص وخ٠مص ٬ّ وـٿ . ٴةٌخ ٬ُ

0 "  ٴةال  يف ٸ١لص " خڀعًَؾ "    وڄاُ٘ آوُ ٬ځى ٸ١لص " خڀعًَؾ " يف هٍخ خؼبًنػ وه  ٸ ڀ  

هڃ ؤ٤د٬ ٺ " ٴٹً ظٽَُض ؼلغ ڄُخض  يف  خؼبًنػ كبد ن٭ين ؤال نٽ ال خڀٹس پ وخڀ٥د٬ص ڄاهلً ڀلنعٹدپ 

 ڄن ؤلٽدڂ   وڀٻ ؤال ظٵٽُ ڀ  مل ن٥ل٭ ي  ڄدٌخ ىبر ؟  ؾبد ز٭ًي 

وؤڄد خؾبؽدپ خڀؽدڀػ ٴ   ڀسلدال ؤمهلص خڀعًَؾ  يف ٬لؾ ٸ١لص ظإٜځط يف خڀ ٵ ْ ووٜځط ب  ڄُلځص   

إ نٕعٱ ى ٬    دهإ نٹدٖ ٴل  وڄُٙوز خهظٕمى لدڀلده " خإليڄدال "  ن٭ڃ ٴٹً ټدنط خؽبمُ ٬ ً خڀ٭ُذ ؤڄُ

زً ڄن ٬لـ  زدڀعًَؾ وخڀعإنال ڀلمٹٷ خؿبًٲ خؾب ٙ ي وخڀ علفص خؾب٥ځ زص ؤإ   ٴٽدال إ  خڀٽؽاڀًى 

                                                                                                                                                         

 .ىاما بعدو  8;4 ص ،7، ط/هللي: لؤلستاذ علي حسب االتشريع اإلسبلم أصوؿب : كتاجع( را 3)
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وهال خـعؽدغ ٬ُوٶ خؽبمُ ولس  ڄن خڀٹځر ٸسٿ خڀٵڃ وخڀلً   وٸً مت ٌڀٻ وزبٹٷ خؿبًٲ  وڀٽن وٴٷ 

 خڀٍحم خُ٘ند بڀل  ٔدزٹده  للػ نٹ پ ٬ن ڄُخلٿ زبُنڃ خؽبمُ 0   ؤَز٫ ڄُخلٿ ؽبٝ د ي . ڄ٭دونص يف ټعدز

        وپ ڄد نّپ يف ٘إوبد ٸ ڀ  ظ٭د 0 ؤ الدٽ" ٴ

ً ٸنٽ ال ڄ  د خڀُِٶ خؼبٕن و ًُ د ٸملٿ د ؤحم خڀعىص ؤالَّ ضبُخض خڀ هٍي خآلنط   ٴسلَّ  1   

 ڀٕٽُ ڀلٓ ڄن خڀُِٶ خؼبٕن ألن  ٴَُّٶ زل  مد.خ ؤالَّخؽبمُ  ٴإ٘دَ خر ظ٭د  ب     دڄ ال ٽن

         ٸ ڀ  ظ٭د 0 ؼڃ نّپ ز٭ً ٌڀٻ 

  مد٭ خؽبمُ وخؾبلُٕ ؤً٘ ڄن نٵ َالَّ ٠ُؤ طسلَّ   ٴ 8      

 ؽبمُ.خټ ال ةٟ خڀٝمدزص ن٭و٬ ً ٌڀٻ زًؤ ز

             0 ڀ  ظ٭دڃ نّپ ٸ ؼ

 8 . 

خڀځلٿ   مُ بإَّ يفخؽبال ز ن خ ٔٽدَى  ٴإٜسم خ إ نُٙدخ ټٌش بڀٝلخنص ز٭ًڂ خإٸةخذ ڄن ٴإڄُصبڃ هٍي خآل

 ڂ. ل خڀ يف دز وبُٙن خ ندټ يتڀخوزٍڀٻ ٸځَّٿ خر ظ٭د  ټملص خؽبمُ 

                                                 
1
 89النحل  
 438البقرة  4
 65النساء  5
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            ڀ  ظ٭د 0  ً ٌڀٻ نّپ ٸز٭ڃ ؼ

              

 خؾبدجًش " ؤ هد 1.           

ڀعًَؾ "  يف خڀعُٙن٫  ٴ  دٺ وٸ١لص خؽبمُ ڀلٕط هال خڀٹ١لص خڀ للًش وڀلٕط خؾبؽدپ خڀ للً ڀد "  خ

ڄن ٴ٭ٿ ؤو ظُٺ ڄُض  ) بال مل نٽن ټځ د ( ؤڄ َ خڀعُٙن٫  خڀٽؽا ڄنخڀٽؽا ڄن خڀٹ١دند وخؼب خيغ    زٿ 

 9خڀٕ ص  إزدڀعًَؾ  لعى ؤَټدال خإلٔلڂ خألٔدٔلص وڄسدنل  خڀ٭٩دڂ ٴٽځ د ن٭ځڃ ؤال َټن خؼبؿ مل نٵُٞ ب

 .ٔ ص ڄن نّوپ خڀ لال 88هد  ؤحم ز٭ً 

 ش  ڀ سو  خخأل" خؾبُظسص  نٹ پ٬0ن ڄُخظر خڀ٬ً ش للػ  –َظب  خر  –ڃ زٽلڂ إزن خڀٹلڃ وڀ ىع   

هڃ وځ  سظدهڃ ڄن نٍنُ ڄن ٸؤ ڄدڂ ٸ َ ٍخبن صز٭خُخڀو   ڄ وخڀؽدنلص بنٍخَ ٬ٙاظ  خألٸُزن  وخڀؽدڀؽص بنٍخَ ٸ

 8.ڀًهُوخإلنٓ ب  آوُ خ نن خػبڄځٱع  ي٬ ظ  زنٍَ طبل٫ ڄن ؤ ٕصدڄ٤سص  وخؽبٸد ذڀ٭ُخ

 ٸٕمن0 خإلٸ د٪ ٬ځىوخڀعًَؾ يف 

 خؾب ٠ ٪.ظًَؾ يف 

 خؼب خَ.ظًَؾ يف ٤ُق خڀٹ١لص ؤؼ دء 

                                                 
 المائدة 3
 8:ص  3زاد المعاد جػ  4
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وخڀعإټً ڄن  وخإلٌبدنلص ڀځمٹدزٿخڀ ٵٕلص وخڀٍه لص  خأل٠َلص وخڀع لحصڄُخـ٭ص  خؾب ٠ ٪ ن٭ينوخڀعًَؾ يف 

.. "  ؼڃ خڀٝلش ؼڃ . ل بڀ  بإ خر " ٘ ديش ؤن  ڄ٭دٌ ٴإوإهيف لًنػ  دڄ دٔسع  يف هٍخ خڀ ٸط ټم

 ...   ٴل ن سٱال خؼبًنػ ٬ن خڀٝلش ٸسٿ "   خڀٙ ديش  "  وهٽٍخ زٹلص خؾب خ٠ل٫ .

 ڄُخ٬دش خأليڀصخؼب خَ ٴل٭ين ظُظلر خڀ٥ُق ڄن خڀسًخنص لعى خڀ ٜ پ ب  خؾب٥ځ ذ ڄ٫  خڀعًَؾ خؼ دءؤڄد 

خڀ ٹ٥ص خڀعدڀلص لعى  وخڀٙ خهً ولٕن ظ ٨لٵ د ڀعمٹلٷ خڀ ٜ پ ٬ځى خؿبًٲ خؾب ٙ ي   ٴل ظ عٹٿ ب 

ظعإټً ڄن خٔعلٵدء خڀ ٹ٥ص خڀٕدزٹص  ألال ڄد ز٭ً ٰدڀسده ن سين ٬ځى ڄد ٸسٿ ٴدڀ  خلال خڀٵٽُنص وخڀ٭ٹځلص 

 ټدڀس لدال ن سين ز٭١  ٴ ٶ ز٭ٟ  ٴل رب٭ٿ ز دءٺ ٠٭لٵده ڄن ٸ خ٬ًي.

رب٭ځ  ه   وكبد ن سٱال خڀع س  ڀ  ه د ؤال ظُظر نٹد٘ٻ ڄ٭  حبٕر خألوڀ ندض خڀيت زبًيهد ؤنط   وإ 

ٴٝدلر خؾبسديَش ه  خڀٍحم   -ټمد نٹ ڀ ال  _ٜدلر خؾبسديَش ٴٽن ؤنط ڄن ًبعدَ ڄ ٸ٫ خؾب٭ُټص 

 .نٕع٥ل٫ خڀعمٽڃ يف ٔا خؾب ٠ ٪ وظ ـل   مب  ڄد نُنً ٰدڀسده 

 

 .18َخـ٫ ڄځمٷ خإوعسدَخض َٸڃ  خؾبا0ُ٘
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دَش ٴلمٽن ٬ځى ِنديش شبٽ ٻ ڄن هٍي خؾب  –ز٭ً خر  –وؤڄد خڀ ٔدجٿ خڀيت ظ٭ل ٻ 

 زدڀعديل0ظځىلٝ د 

  ي٬دج .خإڀعفدء ب  خر وټؽُش 

  جملعم٭ ڃ.خإل٤ل٪ ٬ځى ٔا خڀٕدزٹن وټلٵلص ظٱلاهڃ 

  ٸُخءش ظدَنه خڀعُٙن٫ خڀسُٙحم ٬م ڄده وخڀعُٙن٫ خإلٔلڄال وٝ ٜده وڄلل٩ص و٥ خض ظُٙن٫

 ټٿ ٸ١لص ٔ خء ټدنط ؤڄُخه ؤو وبلده .

  ؼڃ خإلـدزص ٬ځى خألٔحځص خڀعدڀلص0خڀع٥سلٷ ٬ځى ٸ١لص كبد ظُخي ڄ دٔسده 

 ڄد خألڄ َ خڀيت زبعدـ د ڀع لحص خڀٹس پ ڀعځٻ خڀٹ١لص؟  .1

 وؾبدٌخ ذبٍخ خڀةظلر وڄعًَؾ؟ټلٳ ٌبٽن ظُظلر ظځٻ خألڄ َ وٴٷ زُندڄؿ ڄٹةق  .8

 خڀعدڀلص.ټلٳ ٌبٽن خڀعمٹٷ ڄن ٸس پ خؾبُلځص خألو  ڀع عٹٿ ڀځمُلځص  .8

 ٠َلع د.ؤڄد ؤنٕر وٸط ڀ٥ُق ظځٻ خڀٹ١لص ز٭ً صبلحص  .4

 زدڀةظلر.ڄدٌخ ڀ  مل ؤڀعّڂ  .5

 ؤٴٽدَٺ.يبًغ ٴل  ڄن ظٱلا ڀعمن خڀٵُٜص خؾب دٔسص ڀ٭ُٞ  خڀ خٸ٫ وڄدخڀعًَنر ٬ځى ڄلل٩ص 

 صبلحص.زبعدؾ بڀل  ڄن  خآلال وڄدڄ دٸٙص ز٭ٟ خأل٘ىدٚ وودٜص ؤٜمدذ خڀ٭ځڃ يف ڄ دٔسص ٸ١لعٻ 

 ٔځ ټلدصبڃ. ڃ وڄلل٩ص ڄ دٸٙع خڀعٱلا( وټؽُشيف  ")خڀ دـم الـبدڀٕص ؤهٿ " خڀعًَؾ 
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 المبدئية( )الموافقةالتنزؿ   /  4

د خڀَّٕمَدءَ ٬َځَلْ ِڃْ ؤَڀَڃْ نََُوْخ ټَڃْ ؤَهْځَٽْ َد ڄِنْ ٸَسْځِ ِڃْ ڄِنْ ٸَُْالٍ ڄَٽَّ َّدهُڃْ ٴِال خڀْإََِْٞ ڄَد ڀَڃْ نُمَٽِّنْ ڀَٽُڃْ وَؤَََْٔځْ َ"

( وَڀَ ْ 6مْعِ ِڃْ ٴَإَهْځَٽْ َدهُڃْ زٍُِنُ زِ ِڃْ وَؤَنَْٙإْنَد ڄِنْ زَ٭ًِْهِڃْ ٸَُْنهد آَوَُِننَ )ڄًََِْخًَخ وَـَ٭َځْ َد خڀْإَنْ َدََ ظَفُِْحم ڄِنْ ظَ

( وَٸَدڀُ خ ڀَ ْڀَد 7نٌ )نََّّڀْ َد ٬َځَلْٻَ ټِعَدزًد ٴِال ٸ٤َُِْدٍْ ٴَځَمَُٕ يُ زِإَنًِْن ِڃْ ڀَٹَدپَ خڀٍَِّننَ ټَٵَُُوخ بِالْ هٍََخ بِڀَّد ِٔمٌُْ ڄُسِ

( وَڀَ ْ ـَ٭َځْ َديُ ڄَځَٽهد ڀَفَ٭َځْ َديُ ََـُځهد وَڀَځَسَْٕ َد 8ِّپَ ٬َځَلْ ِ ڄَځَٻٌ وَڀَ ْ ؤَنَّْڀْ َد ڄَځَٽهد ڀَٹ١ُِالَ خڀْإَڄُُْ ؼُڃَّ ڀَد نُ ٩َُُْوالَ )ؤُنْ

  1" (٬9َځَلْ ِڃْ ڄَد نَځْسُِٕ الَ )

 ْ ټَدالَ ٴِل ِمَد آَڀِ َصٌ بِڀَّد خڀځَّ ُ ڀَٵًَََٕظَد ٴَُٕسْمَدالَ خڀځَّ ِ ََذِّ ( ڀ81َؤَڂِ خظَّىٍَُوخ آَڀِ َصه ڄِنَ خڀْإََِْٞ هُڃْ نُ ُُِْٙوالَ )" 

  8"  (88خڀْ٭َُِْٖ ٬َمَّد نَِٝٵُ الَ )

  ٬َځَى زَ٭ٍْٟ"ڄَد خظَّىٍََ خڀځَّ ُ ڄِنْ وَڀًٍَ وَڄَد ټَدالَ ڄَ٭َ ُ ڄِنْ بِڀَ ٍ بٌِهخ ڀٍََهَرَ ټُٿُّ بِڀَ ٍ زِمَد وَځَٷَ وَڀَ٭َځَد زَ٭١ُْ ُڃْ

 8(" 98( ٬َدڀِڃِ خڀْٱَلْرِ وَخڀَّٙ َديَشِ ٴَعَ٭َدڀَى ٬َمَّد نُُِْٙټُ الَ )91ُٔسْمَدالَ خڀځَّ ِ ٬َمَّد نَِٝٵُ الَ )

 ( ٴَځَمَّد ـَنَّ ٬َځَلْ ِ خڀځَّلْٿُ ََؤَى75وَټٍََڀِٻَ نُُِحم بِزَُْخهِلڃَ ڄَځَٽُ ضَ خڀَّٕمَدوَخضِ وَخڀْإََِْٞ وَڀِلَٽُ الَ ڄِنَ خڀْمُ ٸِ ِنَ )" 

( ٴَځَمَّد ََؤَى خڀْٹَمََُ زَدِِٰهد ٸَدپَ هٍََخ ََزِّال ٴَځَمَّد ؤَٴَٿَ 76ټَ ْټَسًد ٸَدپَ هٍََخ ََزِّال ٴَځَمَّد ؤَٴَٿَ ٸَدپَ ڀَد ؤُلِرُّ خڀْأَٴِځِنَ )

زَدَِِٰصه ٸَدپَ هٍََخ ََزِّال هٍََخ ؤَټْسَُُ  ( ٴَځَمَّد ََؤَى خڀَّٙم77َْٓٸَدپَ ڀَحِنْ ڀَڃْ نَ ًِْنِال ََزِّال ڀَإَټُ نَنَّ ڄِنَ خڀْٹَ ْڂِ خڀ١َّدڀِّنَ )

                                                 
 األنعاـ 3
 األنبياء 4
 المؤمنوف 5
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( بِنِّال وَـَّ ْطُ وَـْ اِلَ ڀِځٍَِّحم ٴ٥َََُ خڀَّٕمَدوَخضِ وَخڀْإَََْٞ 78ٴَځَمَّد ؤَٴَځَطْ ٸَدپَ نَد ٸَ ْڂِ بِنِّال زَُِحمءٌ ڄِمَّد ظُُِْٙټُ الَ )

 1" (79لَ ِلٵهد وَڄَد ؤَنَد ڄِنَ خڀْمُُِْٙټِنَ )

 

 خإلن١دق0 

خألٔدڀلر خڀٹُآنلص وخڀ س نص خؾبعٽَُش يف بٸ د٪ خؾب٬ً نن زٹ١لص ڄد   وڀٹً خٔعٵدي خڀسُٙ ڄن بن  خلً  

ظځٻ خڀ٥ُنٹص ٬ځى ڄًخَ خڀعدَنه خإلنٕدنال لعى وٸع د خؼبد٠ُ   ٴٹً ؤٜسك ؿبٍي خڀ٥ُنٹص وٌڀٻ 

دض خألٔځ ذ ظ٥سلٹدض ټؽاش يف قبعځٳ خڀ٭ځ ڂ خإلنٕدنلص وخؾبدينص  ٴ ٍي خڀ٥ُنٹص ظ٥سٷ يف خڀُند٠ل

 وخڀٵلّندء وخڀٽلملدء وٰاهد زدإل٠دٴص ب  خڀ٭ځ ڂ خإلنٕدنلص وخإـعمد٬لص .

ڄد نٕمى  خڀٵُو٪ وهالڀلٓ هٍخ ٴٹ٣ زٿ ؤٜسمط ؤلً خڀ٥ُٶ خؾب٭ُوٴص يف خڀًَخٔدض خڀ٭ځلد يف ٘عى 

وڀٕ د ه د زًٝي زلدال خڀ٥ُنٹص يف خڀًَخٔدض خڀ٭ځلد وإ يف ٰاهد  ڄ  د ز٥ُنٹص خڀٵ٠ُلص وخڀعمٹٷ 

ٷ خڀٽؽا ڄن خألهًخٲ خؾب ٙ يش ؾبد ٹُند ٬ځى ٌڀٻ ڀسلدال ؤمهلص هٍي خڀ٥ُنٹص   ٴځ إ ؤوبد زبوڀٽ د ؤ٘

 خنعُٙض هٍخ خإنعٙدَ خڀ خ٫ٔ ويف قبعځٳ ـبدإض خؼبلدش .

 ٜمص ٌڀٻ خڀُؤحم ؼڃ خڀعمٹٷ ڄنيف خڀُؤحم ٤ُنٹص خؾب خٴٹص بلًى خڀ٥ُٶ يف خڀُي ٬ځى خڀُؤحم وخإلٸ د٪ هال 

خڀ عدجؿ ٰا ڄ ٥ٹلص  ٴةٌخ ټدنطڄد ٌبٽن ؤال نةظر ٬ځل  ڄن نعدجؿ  خٔصؼڃ يَڄد وڄن ؤو خٴةخٞ ؤڄُ 

 ڄٽدزُ.ؤال خڀٵ٠ُلص ٰا ٜملمص وهٍخ ؤڄُ ڄ ٥ٹال إ ن دٸٗ ٴل  بإ ټٿ  ٴ ٍخ ن٭ينوٰا ٜملمص 
                                                 

 األنعاـ 3



 مهارات االقناع يف الكتاب والسنة                                                                             مجال اهلمولي

 

226 

ؼڃ ڄ دٸٙع   وخڀٕا ڄ٭    وڄد نٹًٝي ه د يف ڄ دَش " خڀع ّپ " ه  ڄ خٴٹص خؾبٹدزٿ يف ٤ُل  وڀ  ٜ َنده

 ز٭ً نٹٟ نعدجف د.سص ٬ځى ٌڀٻ خڀ٥ُق وهٍخ خڀُؤحم  ڀځ ٜ پ ب  نٹٟ ظځٻ خڀٵ٠ُلص ظزدڀ عدجؿ خؾبة

بال خؾب خٴٹص يف خڀُؤحم رب٭ٿ خؾبٹدزٿ نٹسځٻ نٵٕلده وه  ؤڄُ ڄ٥ځ ذ  ڄن ؤـٿ ڄً ـٕ َ خڀع خٜٿ  كبد 

ن٭٥لٻ ٴُٜص ټساش ڀإلٸ د٪   ټمد ؤوبد ظ٭٥لٻ ٴُٜص ڀعٱلا ؤٔځ ذ ٤ُلٻ وخٔعىًخڂ  ٤ُنٹص ؤوُى 

 ٿ خڀ ٜٿ ب  خإلٸ د٪ .ڄن ؤـ

ڀٹً ٬ُٞ خڀٹُآال خڀٽُنڃ هٍي خڀ٥ُنٹص يف ؤټؽُ ڄن ڄ ٫٠ ويف ؤټؽُ ڄن ڄ ٸٳ  وزن ؤوبد ٤ُنٹص ڄٵلًش يف 

بنٝدپ خڀٹ د٬ص زإڄُ ڄ٭ن   ٴمن ٌڀٻ ٸ١لص خڀ٭لٸص زن خؾبځٻ وخڀُٔ پ   ٴٽدال ڄن ٘س   ؾبدٌخ مل ن ّپ 

زًپ خڀُٔ پ   ٴٽدال إ زً ڄن َي ڄٹ ٫ للدپ هٍي  ڄځٻ  ؤو ؾبدٌخ مل نُُٔٿ خر ڄځٻ ڀ د ڄ٫ خڀُٔ پ 

حبلػ ظ ٠ك ؤن  ڀ  ز٭ػ خر ب  خڀسُٙ خڀٹ١لص وظځٻ خڀٙس ص ٴ ّڀط ظځٻ خآلندض يف ٔ َش  خإن٭دڂ  

َٔ إ ڄځٽلًد  ڀٽدال ٬ځى هلحص َـٿ ڀعُٵْ َڃ  قبد٤سع  وخإنعٵد٪ زدألوٍ ٬    وڀ  ټدال ټٍڀٻ إڀعسٓ 

  1ٵٕ ڃ يف ٸس پ َٔدڀص خڀسُٙحم ٬ځل ڃ خألڄُ ټمد نځسٕ ال ٬ځى ؤن

ويف ٸ١لص خڀع للً وبؼسدصبد خٔعىًڂ خڀٹُآال خڀٽُنڃ ٬ًش خٔدڀلر ڄ  د خٔځ ذ " خڀع ّپ "  زدٔعىًخڂ 

  ووـ  خڀٵٕدي ؤال ټ ال ڄ٫ خر بؿبد   8ټمد ٸدپ ظ٭د  0 " ڀَ ْ ټَدالَ ٴِل ِمَد آَڀِ َصٌ بِڀَّد خڀځَّ ُ ڀَٵًَََٕظَد"٬سدَش ڀ   

 ال ټٿ وخلً ڄ  مد ٸديَخه ٬ځى خإٔعسًخي زدڀعُٝٲ   ٴلٹ٫ ٬ ً ٌڀٻ خڀع دِ٪ آوُ نٕعځّڂ ؤال نٽ

                                                 
 473، بن سعدي ص  5;5ص  8القرطبي جػ ، 336ص  4ابن كثير جػ  3
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 وڄن ؤوـ  خڀٵٕدي ؤن  بٌخ ؤَخي ؤلًمهد ظًزا ٘الء  وؤَخي خآلوُ  وخإوعلٲ ويبًغ زٕسس  خڀٵٕدي

٬ًڄ   ٴةن  فبدپ وـ ي ڄُخيمهد ڄ٭د  ووـ ي ڄُخي ؤلًمهد يوال خآلوُ  نًپ ٬ځى ٬فّ خآلوُ  

ٵدٸ مد ٬ځى ڄُخي وخلً يف طبل٫ خألڄ َ  ٰا كبٽن  ٴةٌهخ نع٭ن ؤال خڀٹدهُ خڀٍحم ن ـً و٬ًڂ خٸعًخَي وخظ

  1ڄُخيي ولًي  ڄن ٰا كبدن٫ وإ ڄًخٴ٫  ه  خر خڀ خلً خڀٹ دَ.

ومل نٽعٵال خڀٹُآال خڀٽُنڃ زُي خڀٙس دض وخإلٸ د٪ ز٥ُنٹص " خڀع ّپ " ٴٹ٣ زٿ زن ؤمهلص هٍي خڀ٥ُنٹص يف 

ٴٹً    ؤز  خألنسلدء ٴل    وڄن ٌڀٻ بزُخهلڃ  خألٔځ ذ ولبمطهٍخ ٬ُٞ هبدٌؾ ٬مځلص ٤سٹط 

 ٬ُٞ خڀٹُآال خڀٽُنڃ ټلٵلص ي٬ ظ  ڀٹ ڄ  وخڀٕ٭ال يف بٸ د٬ ڃ ز٭س ينص خر ولًي    وڀ ُـ٫ ب  خآلندض 0

ٕلڂ ب  ڄ خٴٹص ...."  ڀٹً ػبإ خزُخهلڃ ٬ځل  خڀ وَټٍََڀِٻَ نُُحِم بِزَُْخهِلڃَ ڄَځَٽُ ضَ خڀَّٕمَدوَخضِ وَخڀْإََِْٞ"   

ه  خڀٕ٭ال يف بٸ د٪ ٸ ڄ  دبد ڀًن  ڄن  -وخر خ٬ځڃ   -وخڀٕسر يف ٌڀٻ  ٨دهُخه ڄن زدذ خؾب د٨ُش ٸ ڄ 

 . 8َٔدڀص وزس٥لال ڄد هڃ ٬ځل  ڄن ٠لپ 

وخألڄؽځص يف خڀٹُآال وخڀٕ ص ڄځلحص زدڀُيوي خڀيت زبمٿ زن ٤لدصبد خٔعىًخڂ ڄ دَش " خڀع ّپ "   ونٽٵال ؤند 

١ د وڄن ؤَخي خؾبّنً ٴ٭ځل  زدڀُـ ٪ ب  خڀٽعدذ وخڀٕ ص  وخڀسمػ ٴل مد   ٴٕلفً ٴل مد خُ٘ند ب  ز٭

 خڀٽ ّ خڀ ٴا وخڀ٭ځڃ خڀٱّنُ . 

 
                                                 

 457ص  5، ابن كثير جػ 722ص   5الشوكاني جػ  ، 743بن سعدي ص 3
 462، بن سعدي     ص     47ص    9، القرطبي   جػ :35ص  4ابن كثير جػ  4
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  19َخـ٫ ڄځمٷ خإوعسدَخض َٸڃ  خؾبا0ُ٘

 

  خڀ ٔدجٿ٬0ځى خټعٕدذ ظځٻ خؾب دَش ٴةڀلٻ ز٭ٟ  –ز٭ً خر  –وڄن خـٿ ب٬دنعٻ 

 يَّذ نٵٕٻ ٬ځى ڄ دَش ڄدٌخ ڀد  نن .1

  ؤمه د0ق ٬ځى نٵٕٻ ؤٔحځص ڄ٭ل ص ڄن خ٤ُ .8

  خڀسًخنص؟ڄدٌخ ڀ  وخٴٹط خؾبٹدزٿ ٬ځى ڄد ٤ُل  ڄن َؤحم وڀ  يف  

  ظ ٨لٵ د.وټلٳ ٌبٽ ين  ن٥ُل ؟هٿ خؾبٹدزٿ ن٭ځڃ خڀ عدجؿ خؾبةظسص ٬ځى خڀُؤحم خڀٍحم 

خوة ٸ١لص ڄ٭ل ص وندٸٗ ټلٵلص ظ٥سلٷ ڄ دَش " خڀع ّپ " يف بٸ د٪ خآلوُنن زعځٻ خڀٹ١لص ڄن  .8

يَخٔص خڀ عدجؿ خؾبةزص ٬ځى ٬ٽٕ د وزلدال ؤال ظځٻ خڀ عدجؿ ٰا ٜملمص ؤو ٰا ڄ٭ٹ ڀص ولپ 

 ڄ ـ يش.ؤو ٰا 

 ي٬ صبڃ.َخـ٫ ټعر خڀٕا وودٜص ٔا خألنسلدء وإل٧ ڄًى ظ٥سلٹ ڃ ڀعځٻ خؾب دَش يف  .4

ڄ٫ ز٭ٟ ؤًٜٸدجٻ ٬ځى ڄ ٠ ٪ ڄد وخٔعىًڂ ڄ دَش " خڀع ّپ " ؼڃ خ٤ځر ڄ  ڃ  خٴةخ٤ٞسّٷ  .5

 خؾب دَش.يف خؼبٽڃ ٬ځى ڄًى شبٽ ٻ ڄن ظځٻ  ؤال نٕدمه خ
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خؾب دَش خؾب دٸٙص ڄ٭ ڃ ل پ  خؾب دَش ولسٍخڀعځٻ  خإلٸ د٪ وڄًى خٔعىًخڄ ڃ يف نإل٧ خڀ دـم .6

 إٔعىًخڄ د. وبـديصبڃ

ٸًَش خِبدوَنن ٬ځى خٔعىًخڂ ڄ دَش "  خػبلًش وَخٸروخؼب خَخض  ضخؾب د٨ُخخٔعم٫ ڀس٭ٟ  .7

 ".خڀع ّپ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كسب القلوب قناعبداية اإل تنزؿ
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 بة/ المح 5

ؤال زبر ر وظسٱٟ ر وظ٭مٿ    0ٹدپٴ ؟ ٬ن ؤٴ١ٿ خإلٌبدال ؤن   ٔإپ خڀ يب    ٬ن ڄ٭دٌ

وخال زبر ڀځ دْ ڄد زبر ڀ ٵٕٻ وظٽُي ؿبڃ ڄد ظٽُي  -  –ڀٕدنٻ يف ٌټُ خر ٸدپ ٸدپ  َٔ پ خر 

      1ڀ ٵٕٻ.

ٔلڂ 0 ؤال زبر ٸدپ 0 " ؤوؼٷ ٬ُى خإل ؤال َٔ پ خر   -٠َال خر ٬    –٬ن خڀّّخء زن ٬دِذ 

  8يف خر   و ظسٱٟ يف خر ".

بهبد ڄؽځال وڄؽٿ خڀ دْ ټمؽٿ َـٿ خٔع ٸً ندَخ ٴځمد 0 نٹ پ  ؤن  غب٫ َٔ پ خر  هُنُش  ؤزال٬ن 

ٴإند    ؤ٠دءض ڄد ل ڀ  ـ٭ٿ خڀٵُخٖ وهٍي خڀًوخذ نٹ٭ن ٴل د ٴف٭ٿ ن ٬ّ ن ونٱځس   ٴلٹعممن ٴل د

                                      .    8".ل دٹعمم ال ٴظ ؤنعڃآوٍ حبفّټڃ ٬ن خڀ دَ و

ََُٔ پَ خڀځَّ ِ وَؤَنَد  ٴَٹُځْط0ُ نَد . نَد ڄُ٭َدٌُ بِنِّال ڀَإُلِسُّٻَ 0  ٴَٹَدپَ    ٸَدپَ ڀَٹِلَ ِال ََُٔ پُ خڀځَّ ِ   ٬َنْ ڄُ٭َدٌٍ

خڀځَّ ُڃَّ ٸٿ  ال ټُٿِّ َٜځَدشٍ ) ويف َوخنص ز٭ً ټٿ ٜلش (ؤُوِٜلٻَ زِٽَځِمَدضٍ ظَٹُ ڀُ ُنَّ ٴِ ٸَدپ0َ ٴَةِنِّال  ؤُلِسُّٻَ.وَخڀځَّ ِ 

                       4ؤ٬َِ ِّال ٬َځَى ٌِټُِْٺَ وَُ٘ٽُِْٺَ وَلُْٕنِ ٬ِسَديَظِٻَ . 

                                                 
 44497ماـ احمد برقم رواه اإل 3
 ;422رواه   وذكره األلباني في صحيح الجامع الصغير ب رقم 4
  86:5البخاري  5
 3524صحيح النسائي  وذكره األلباني في   44692رواه احمد  6
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ند َٔ پ خر بنال أللر  0  ٴمُ ز  َـٿ ٴٹدپ ؤال َـل ټدال ٬ ً خڀ يب   ٬ن ؤنٓ زن ڄدڀٻ

 ڀ  0  ٴٹدپ    ٴځمٹ  ) ؤنٓ ( 0 ٸدپ. ؤ٬ځم  0 ٸدپ.  إ  ٸدپ0 ؟  ؤ٬ځمع    0ٴٹدپ ڀ  خڀ يب  . هٍخ

  ".خڀٍحم ؤلسسعين ڀ  خآلو0ُ ؤلسٻ ٴٹدپ .  بنال ؤلسٻ يف خر

بٌ ـدءي َـٿ ٴٕځڃ ٬ځل  ؼڃ و  ٬    0 " زل د ؤند ـدڀٓ ٬ ً خڀ يب  ٬ن ٬سً خر زن ٬مُ 

ع  ٸدپ إ ٸدپ ٴإ٬ځم  ٸدپ ٴدظس٭ع  ٴٹځط ند َٔ پ خر وخر بنال ؤلر هٍخ ر ٬ّ وـٿ ٸدپ هٿ ؤ٬ځم

ٴإيَټع  ٴإوٍض دب ٽس  ٴٕځمط ٬ځل  ٴٹځط وخر بنال أللسٻ يف خر ٸدپ ه  وؤند وخر ؤلسٻ ر 

 1ؤڄُنال ؤال ؤ٬ځمٻ مل ؤٴ٭ٿ  .ٸځط ڀ إ ؤال خڀ يب 

٬ن ؤزال بيَنٓ خؽب إنال ؤن  ٸدپ 0 يوځط ڄٕفً يڄٙٷ ٴةٌخ ٴعى ٘دذ زُخٶ خڀؽ دند وبٌخ خڀ دْ ڄ٭  

ٌخ خوعځٵ خ يف ٘الء ؤٔ ًوي بڀل  وًَٜوخ ٬ن ٸ ڀ    ٴٕإڀط ٬   ٴٹلٿ هٍخ ڄ٭دٌ زن ـسٿ   ٴځمد ب

ټدال خڀٱً هفُض ٴ ـًظ  ٸً ٔسٹين زدڀع فا ووـًظ  نٝځال   ٸدپ 0 ٴدنع٩ُظ  لعى ٸ١ى ٜلظ  ؼڃ 

ٹځط ـحط ڄن ٸسٿ وـ   ٴٕځمط ٬ځل  ؼڃ ٸځط ڀ  0 وخر بنال أللسٻ يف خر   ٴٹدپ 0 آر   ٸدپ 0 ٴ

آر   ٴٹدپ 0 آر   ٴٹځط 0 آر   ٸدپ 0 ٴإوٍ حبس ش َيخجال ٴفسٍنال بڀل  وٸدپ 0 ؤزُٙ ٴةنال غب٭ط 

نٹ پ 0 ٸدپ خر ظسدَٺ وظ٭د  0 وـسط فبسيت ڀځمعمدزن يف وڀځمعفدڀٕن يف وخؾبعسدٌڀن يف  َٔ پ خر 

  8وخؾبعّخوَنن يف .

                                                 
1
 988/ 9وذكره األلباني في سلسلة األحاديث الصحيحة   ;78رواه ابن حباف   
  :523و األلباني في صحيح الترغيب والترىيب برقم وصحح 3:/  6الترغيب والترىيب للمنذري  4
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ند َٔ پ خر بنٻ أللر بيل ڄن نٵٕال وبنٻ ٴٹدپ  ـدء َـٿ ب  خڀ يب ٬سًخر زن ٬سدْ ٬ن 

أللر بيل ڄن ؤهځال وؤلر بيل ڄن وڀًحم وبنال ألټ ال يف خڀسلط ٴإٌټُٺ ٴمد ؤّّٜ لعى آظلٻ ٴإن٩ُ 

بڀلٻ وبٌخ ٌټُض ڄ ظال وڄ ظٻ ٬ُٴط ؤنٻ بٌخ يوځط خػب ص َٴ٭ط ڄ٫ خڀ سلن وبنال بٌخ يوځط خػب ص 

ل  ؤځڃ ٘لحد لعى نّپ ـّّنٿ ٬ځل  خڀٕلڂ ذبٍي وٙلط ؤال إ ؤَخٺ ٴځڃ نُي ٬ځل  خڀ يب ٜځى خر ٬ځ

نَ وَخڀُّٙ ًََخءِ 0" وَڄَنْ ن٫ِ٥ُِ خڀځَّ َ وَخڀَُُّٔ پَ ٴَإُوڀَحِٻَ ڄ٫ََ خڀٍَِّننَ ؤَنْ٭َڃَ خڀځَّ ُ ٬َځَلْ ِڃْ ڄِنَ خڀ َّسِلِّنَ وَخڀًِِّّٝنٹِخآلنص 

 1وَخڀَّٝدڀِمِنَ وَلَُٕنَ ؤُوڀَحِٻَ ََٴِلٹهد "

 

 

  خإلن١دق0

ر ټځمص طبلځص ـًخه  زٿ ڄن ؤطبٿ خڀٽځمدض خڀيت ن٭ُٴ د خڀسُٙ   ظځٻ خڀٽځمص خڀيت ؿبد  ٴ٭ٿ خڀٕمُ يف خؼب

خڀ ٵٓ خڀسُٙنص ڄن للػ خڀٹس پ وخڀُٴٟ وخإلٸًخڂ وخإللفدڂ ولعى خڀع١ملص زإٰځى ڄد ٌبځٻ خإلنٕدال 

وه  خڀُوق   ٴٽڃ غب٭ د ونٕم٫ ؤ ٕم٫ ٬من ٠مى ز ٵٕ  ڄن ؤـٿ فبس ز  وڄن زدذ ؤو  

ڄځالء زدڀٹٝٛ خڀيت ظ٭ّّ ٬ن ٌڀٻ وظؽسط ظځٻ خؼبٹلٹص  خإلٔلڄالخڀع١ملص زدألڄ َ خألوُى وظدًَب د 

                                                 
 سورة النساء ;8، واآلية 3266/  8 السلسلة الصحيحة 3
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  ويف خؾبٹدزٿ  نعلفص ؼبس ڃ ر وڀُٔ ڀ   –٠َ خال خر ٬ځل ڃ  –و٬ځى َؤْ ٌڀٻ ظ١ملص خڀٝمدزص 

 .ټڃ غب٭ د ونٕم٫ ٬من  َٴٟ ومل نٹسٿ َؤن  وإ ټلڄ  وإ ؤٴٽدَي زٕر زٱ١  

خڀٹس پ وخڀُٴٟ ڄُز ٢ زدؼبر وخڀسٱٟ وڀ٭ٿ هٍخ ڄن خؾب٭دنال خڀيت ؤ٘دَ بڀل د  وُى ٴةالؤز٭سدَش و 

ٸدپ 0 بال خر   بٌخ ؤلر   ؤال َٔ پ  –٠َال خر ٬    –ٴ٭ن ؤزال هُنُش  لًنػ خؾب٥ٝٵى

 ٴلٹ پ٬0سًخ   ي٬د ـّّنٿ ٴٹدپ 0 بنال ؤلر ٴلند ٴإلس  . ٸدپ ٴلمس  ـّّنٿ . ؼڃ ن ديحم يف خڀٕمدء 

وبٌخ ؤزٱٟ ٬سًخ  خألَٞ.ٸدپ ؼڃ ن ٫٠ ڀ  خڀٹس پ يف  خڀٕمدء.ٴلمس  ؤهٿ  ٴإلس ي.ر ٴلند بال خر يب

بال خر  خڀٕمدء0ؼڃ ن ديحم يف ؤهٿ  ـّّنٿ.ٸدپ ٴلسٱ١   ٴإزٱ١ .بنال ؤزٱٟ ٴلند  ٴلٹ پ0ي٬د ـّّنٿ 

  1خألَٞ.ؼڃ ظ ٫٠ ڀ  خڀسٱ١دء يف  ٴلسٱ١ ن .ٸدپ  ٴإزٱ١ ي.نسٱٟ ٴلند 

ڀٽن ڀ  ؤٔسدذ نٕع٥ل٫ خڀ٭سً ؤال نسٍؿبد ڀلمٹٷ خؼبر يف ٸځ ذ خآلوُنن وڄن ؼڃ  خؼبر وخڀسٱٟ ڄن خر

 خڀٕ٭ال يف بنٝدپ َٔدڀع  ؿبڃ وبٸ د٬  دبد نُنً .

خؼبر ؤڄُ يخوځال  إ ن٥ځر ڄن خؾبٹدزٿ زٿ ظ٬َّ  ؤنط يف نٵٓ خؾبٹدزٿ  لعى ڀ  مل نٽن نُٰر يف ٌڀٻ  

ڄن خألٔسدذ ظٱُْ لسٻ يف ٸځ ذ ٴمن ولپ لٕن خڀعُٝٲ ولٕن خؾب٭دُ٘ش وخڀعځ٥ٳ وٰاهد 

 خآلوُنن دبد إ نٕع٥ل٭ ال َيي وڀ  ټدن خ ًبدڀٵ ٺ يف خؾب  ؿ وخڀٵٽُ.

خڀ ٵٓ الء بال خؽب٥ ش خألو  يف ٤ُنٷ ي٬ ش خآلوُنن وبٸ د٬ ڃ ه  ٘٭ َهڃ دبمسعٻ ؿبڃ  ٴدؼبر ن 

فبٵ َش يف  ڀٹس پ ڄد نٹ ڀ  خِبس ذ وزًَٝ َلر وىب٭ٿ ظځٻ خڀٽځمدض ظٕعٹُ يف خڀٹځر وظسٹى وټإوبد
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خڀٹځر وخڀ٭ٽٓ ٜملك ٴٹً نٽ ال َٴٟ ڄد ڀًنٻ ه  زٕر ٬ًڂ ٘٭ َهڃ دبمسعٻ   وهٍخ خڀٙ٭ َ 

ڀلٓ ظٝ ٭ده ـبُيخه ڀٽ   ن٩ ُ ٬ځى ٘ٽٿ ؤٸ خپ ڄن خڀځٕدال وؤل خپ وؤٴ٭دپ ظځٹدجلص ڀٍخ لػ خڀٙدَ٪ 

وهٽٍخ ن عُٙ خؼبٽلڃ زٿ وؤڄُ زإال يبر خؾبُء ڀځ دْ ڄد يبس  ڀ ٵٕ  وؤال نسٱٟ ؿبڃ ڄد نسٱ١  ڀ ٵٕ    

 خؼبر زن خڀ دْ ٴٽٿ ڄ  ڃ نٙ٭ُ خن  فبس ذ ڀًى خآلوُنن ټمد ؤن  نسديؿبڃ خألڄُ نٵٕ  .

زعسديپ ڄٙد٬ُ خؼبر زن خؾبٕځمن ٴل نٽٵال ؤال ظٽ ال يف  ڀلٓ هٍخ ٴمٕر زٿ ؤڄُ خڀُٔ پ خڀٽُنڃ 

خر " وڄد ؤطبٿ  خڀ ٵٓ زٿ إزً ڄن خڀع٭سا ٬  د وبزُخِهد ؾبن زبر  ٴمد ؤلځى ظځٻ خڀٽځمص " ؤلسٻ يف

 خڀُي " ؤلسٻ خر خڀٍحم ؤلسسعين ڄن ؤـځ  " .

وخڀع٭سا ٬ن خؼبر ڀلٓ زدڀ١ُوَش ؤال نٽ ال زٽځمدض " خؼبر " خؾبسدُ٘ش وڀٽن زع٭ساخض وظُٝٴدض 

 –  –ظ ٜٿ َٔدڀص خؼبر ب  خآلوُنن لعى ڀ  ټدنط ودڀلص ڄن ټځمدض " خؼبر " وهده  خڀُٔ پ 

زٝ َش خؾب ٹٍ ڀځٵُخٖ ڄن خڀٕٹ ٢ يف خڀ دَ وكبد إ٘ٻ ٴل  ؤال ڄن ٔٹ٣ ن٭ّّ ٬ن لس  ڀ د وڀځ دْ ټدٴص  

 يف خڀ دَ ٴمٝاي خإلةخٶ. 

ًبّّ ڄ٭دٌ زإن   ٴده  خڀُٔ پ خڀٽُنڃ  خإلٔلڄال  يف خجملعم٫  ڀ وُنن ڄ عُٙخهڀٹً ټدال ب٨ دَ خؼبر 

 .خڀٝ َش زةوسدَي  وظعٽَُ زال نٹ پ ؤن  يبر ٴلال ٴلإڄُي خڀُٔ پ خڀٽُنڃ ديبس   وهٍخ ٜم

خؾباڄ  ال وًبّّ ذبد  خڀ٩دهُش ن٥سٹ دزٹلط هٍي  –٠َ خال خر ٬ځل ڃ  –ؼڃ يف خػبلٿ خڀٍحم نځال خڀٝمدزص  

 –ڀٍخ لبً ڄ٭دٌخه  خر خڀ للً ڄن ظځٻ خڀٹ١لص هال ؤال ظٽ ال ڀٱا  لُؾ وخؽب ٲخلًهڃ خآلوُ يوهبد 
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وڀلٓ ؾبٹدًٜ ينل نص وإ  نٽ ال ٌڀٻ خؼبر ر يبس  زإالناټً ٬ځى ڄن ؤوّّي زإن   –٠َال خر ٬   

 خڀ ٴا.ؾبد نةظر ٬ځى خؼبر يف خر ڄن خألـُ خڀ٭٩لڃ وخؽبا  ٘ىٝلص ن٩ُخهؾبٝدحل 

 ظُٝٴدض(ټځمدض ؤو ظ٭دزا ؤو )ـٿ بٸ د٬  إزً ڄن َٔدجٿ ؤوخؾبٹٝ ي ؤن  يف لدڀص خؼب خَ ڄ٫ خؾبٹدزٿ ڄن 

٬ً  ؤزدي ب  خإلٔلڂ ٴلٽَُ ن  ه  بزُخهلڃ  ٴ د –ټٍڀٻ وؤنط  _ظ٩ ُ ٴل د ڀځمٹدزٿ زإال زبس  

ټځمص " ند ؤزط " يف زًخنص ټٿ طبځص ن٬ً ي ٴل د   ولبً ټلڂ ز٭ٟ خألنسلدء وخڀٝدؼبن ٬سدَخض ظًپ ٬ځى 

فبسع ڃ ؿبڃ ڄؽٿ 0 " ند ٸ ڂ " و " ڄد يل خي٬ ټڃ ٬ځى خڀ فدش وظ٬ً نين ب  خڀ دَ " و " بنال ؤودٲ 

خڀځ ڃ خهً ٸ ڄال ٴةوبڃ إ ن٭ځم ال "   بوبد  پ "نٹ نٝٿ خألڄُ لعى ٬ ً خألٌنص ؤال  " زٿ٬ځلٽڃ .. 

 خڀٹځ ذ خِبسص خڀٹځ ذ خڀيت ظُـ  ؤال ناڄن خڀ دْ ټځ ڃ ؤطب٭ ال . شخڀٹځ ذ خڀٽسا

ؤإ ٴمد ؤلځى ؤال ظٙ٭ُ زإال خؾبٹدزٿ نٕ٭ى يف ڄٝځمعٻ  ونٽدزً ڄن ؤـٿ نُٝظٻ  ونٽدٴك ڄن ؤـٿ 

خڀعُٝٴدض زإال خؾبٹدزٿ يبسٻ  ؼڃ بنٹدٌٺ   ټلٳ ٔلٽ ال ٘٭ َٺ ڀ  ؤلٕٕط ڄن ولپ ز٭ٟ خڀٽلڂ و

ټلٳ  ٔلٽ ال وٸ٫ ټلڄ  ٬ځلٻ وڄد نٹًڄ  ڄن آَخء   ڀٹً ٔسٷ لس  يڀلځ  و٘٭ َي ؤٴٽدَي كبد ـ٭ځٻ  

ؤټؽُ خٔع٭ًخيخه ڀځٹس پ وخؾب دٸٙص وخألوٍ زدڀُؤحم   وخڀ٭ٽٓ ٜملك ڀ  ٘٭ُض ؤال خؾبٹدزٿ نٽُهٻ ؤو إ 

ن ولڀٻ ؤو ؤن  ڄعٕځ٣ يف َؤن   وڄعفّّ يف يبسٻ وبهبد هًٴ  ه  نُٝش خڀٍخض وزبٹلٷ خؾبځٍخض  ڄ

 حبسٻ ڀ  " .  ٤ُل     ٸدَال زن خڀٝ َظن  ؤع٭ُٲ ڄًى ؤمهلص " ب٘٭دَ ي

ؤال ظعٹمٛ ٘ىٝلص  نٵٕٻ وإؤال ظعٝ ٫ ٘لحده ڀلٓ يف ولن نُٹدپ " ؤ٘٭ُي حبسٻ ڀ  " إ ن٭ين ٌڀٻ 

ؤنٻ ىبر ؤال زبر ألولٻ ڀلٕط ٘ىٝلعٻ  وبهبد ؤَيند ؤال ظ٭ّّ ٬مد يف نٵٕٻ لٹلٹص   وخؼبٹلٹص 
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وه  ڄٵلً ڀٻ ٸسٿ    بٸ د٬ال ڄد زبس  ڀ ٵٕٻ وظٽُي ڀ  ڄد ظٽُي ڀ ٵٕٻ ٴ   ڄ٥ځر ٬ُ٘ال وڄ٥ځر

  وڄ مد يف ٸځسٻ ٸسٿ ؤال ظ٥ځس  ڄن خآلوُننؤال نٽ ال ڀٱاٺ  ودب٭ ى آوُ  ىبر ؤال ظَّ٪ لر خآلوُنن 

د ڀًن  ڄن بٌبدال وبٔلڂ  ټدال و٫٠ خآلوُ وڄد ڀًن  ڄن قبدڀٵدض وڄ ٽُخض  ٴإنط ڄ٥دڀر دبمسع   دب

 وخڀٕ٭ال يف بنٹدٌي  ڄن خؾب٭دٜال وخآلؼدڂ  زدؼبر  وخإلٸ د٪ .  

 

 81 خإوعسدَخض َٸڃَخـ٫ ڄځمٷ يف فبسعٻ ڀ وُنن  وڀځع٭ُٲ ٬ځى ڄ دَخظٻ

 

ز٭ً خر  –خڀ ٔدجٿ خؾب٭ل ص  للدظٻ ٴةڀلٻبٌخ ؤَيض ِنديش خڀعمٽن ڄن هٍي خؾب دَش يف 

-. 0 

 فبسص خآلوُنن وظٍټُ خڀ ٵٓ زدال هٍخ ڄ٥ځر ٬ُ٘ال   ٴ   ڄُخـ٭ص خڀ ٝ ٚ خڀ٬ُٙلص يف .1

 ٴُٜص ڀځمٝ پ ٬ځى ؤ٩٬ڃ خألـ َ .

 ظٍټُ خؾب خٸٳ خػبملځص ڀس٭ٟ خڀ دْ ووٝ ٜده ڄ٭ٻ  . .8

 سبلٿ نٵٕٻ ڄٽدال خڀٙىٛ خؾبٹدزٿ ڄدٌخ زبر ؤال ظٕم٫ ڄ   . .8

 يوّال خڀٽځمدض خػبملځص خڀيت ظٕم٭ د ڄن خڀس٭ٟ ؼڃ لدوپ خڀعًَذ ٬ځى خٔع٭مدؿبد . .4
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٬ځى خڀٽځمدض خڀيت ظُييهد ټؽاخه خؼ دء خؼب خَ  ڄ٫ خآلوُنن ؼڃ خٔإپ  نٵٕٻ وظ٭ُٲ٫ َخـ .5

 نٵٕٻ 0

 ڀځمٹدزٿ.هٿ هٍي ټځمدض طبلځص وظ٭ّّ ٬ن ليب  .6

 ر ؤځ  خؾبّنً . ن٭ڃ ٴدؼبمًبٌخ ټدنط خإلـدزص  .7

 وڄ٭ّّش.لځ ش  خڀٽځمدض زٽځمدضبٌخ ټدنط خإلـدزص إ ٴٹَُ ظٱلا ظځٻ  .8

ؼڃ خ٤ځر ڄ   ؤال ن٭ل ٻ  حبسٻ خٔعىًخڄٻ ؾبد نُٙ٭ُ خؾبٹدزٿ  خٔإپ ٰاٺ ٬ن نٵٕٻ وڄًى .9

 ٬ځى خٔعىًخڂ ؤٴ١ٿ خڀ٥ُٶ وخألٔدڀلر ڀځع٭سا ٬ن خؼبر . 

  و٬ٽٕ د0ٸدَال زن نعدجؿ " خِبسص "  .11

 ڄلل٩دض ٬ًڂ خإل٘٭دَ  خإل٘٭دَ زدؼبر ض

1     

8     

8     

4     

 إ ؤ٘٭ُهڃ زٍڀٻ خؼبر  ؟  دٌخڀ ٵٕال؟ ؾبؾبدٌخ إ ؤلر ڀ وُنن ڄد ؤلر  نٵٕٻ0ندٸٗ  .11
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 اإلنصات     / 6

 ټؽا0ٌټُ خزن 

0 ند ڄ٭ُٙ ٸُنٗ ؤإ ؤٸ ڂ ب  فبمً ٴإټځم  وؤ٬ُٞ ٬ځل  ؤڄ َخ ڀ٭ځ  نٹسٿ ز٭١ د ٴ ٭٥ل  ٸدپ ٬عسصؤال  

 نّنًوال ونٽؽُوال.وٌڀٻ لن ؤٔځڃ ظبّش وَؤوخ ؤٜمدذ َٔ پ خر  بندهد ونٽٳ ٬ د.

 بڀل  وټځم .ٴٹدڀ خ0 زځى ند ؤزد خڀ ڀلً  ٴٹڃ 

ٴٹدپ0 ند خزن ؤوى بنٻ ڄ د للػ ٸً ٬ځمط ڄن خڀ٥ٕص  يف  ٴٹدڂ ٬عسص لعى ـځٓ ب  َٔ پ خر 

طبد٬ع ڃ  ؤٵ ط ز  ز  زإڄُ ٩٬لڃ ٴُٸط  خڀ٭ٙاش وخؾبٽدال يف خڀ ٕر  وبنٻ ٸً ؤظلط ٸ ڄٻ

ٻ ؤللڄ ڃ  و٬سط ز  آؿبع ڃ وين  ڃ وټٵُض ز  ڄن ڄ١ى ڄن آزدج ڃ  ٴدغب٫ ڄ ى لعى ؤ٬ُٞ ٬ځل

 ؤڄ َخ ظ ٩ُ ٴل د  ڀ٭ځٻ ظٹسٿ ڄ  د ز٭١ د.

 0 " ند ؤزد خڀ ڀلً ؤغب٫ ".ٸدپ0 ٴٹدپ ڀ  َٔ پ خر 

لعى ظٽ ال   دڄدإ طب٭ د ڀٻ ڄن ؤڄ خڀ خألڄُبال ټ ط بهبد ظُنً دبد ـحط ز  ڄن هٍخ  ؤوالٸدپ0 ند زن 

 ط ظُنً ز  ڄځٽد ؤټؽُند ڄدإ  وبال ټ ط ظُنً ز  ُ٘ٴد ٔ يندٺ ٬ځل د لعى إ نٹ٫٥ ؤڄُخ يونٻ  وبال ټ

نإظلٻ َجلد ظُخي إ ظٕع٥ل٫ َيي ٬ن نٵٕٻ ٤ځس د ڀٻ خڀ٥ر وزٍڀ د  خڀٍحمڄځٽ دٺ ٬ځل د  وبال ټدال هٍخ 

 ٴل  ؤڄ خڀ د لعى نّّجٻ ڄ    ٴةن  َدبد ٰځر خڀعدز٫ ٬ځى خڀُـٿ لعى نعًخوى ڄ  .ؤو ټمد ٸدپ ڀ .

 0 ن٭ڃ.0 " ؤٴُٰط ند ؤزد خڀ ڀلً ؟ " ٸدپلعى بٌخ ٴُٮ ٬عسص ٸدپ ڀ  خڀ يب 
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 ٸدپ0 ؤٴ٭ٿ.  ٸدپ0 خغب٫ ڄ ى.

ظ ّنٿ ڄن خڀُظبن خڀُللڃ ټعدذ ٴٝځط آندظ  ٸُآند ٬ُزلد ڀٹ ڂ ن٭ځم ال "  0 " لڃ ٴٹدپ َٔ پ خر 

نٹُئهد  ٴځمد غب٫ ذبد ٬عسص ؤنٝط ؿبد  وؤڀٹى زلًن  وځٵ  ؤو وځٳ ٨ ُي  ٴم١ى َٔ پ خر 

 ڄ٭عمًخ ٬ځل مد ڀلٕم٫ ڄ  .

هد ؼڃ ٸدپ0 " غب٭ط ند ؤزد خڀ ڀلً ؟ " ٸدپ0 غب٭ط.ٸدپ0 " ٴإنط ب  خڀٕفًش ٴٕفًلعى خنع ى 

 وٌخٺ ".

ٌهر  خڀٍحمخڀ ـ   ؤز  خڀ ڀلً زٱا دءټڃـؼڃ ٸدڂ ٬عسص ب  ؤٜمدز  ٴٹدپ ز٭١ ڃ ڀس٭0ٟ مبځٳ زدر ڀٹً 

 ز .

 ڄد غب٭ط ڄؽځ  ٴځمد ـځٕ خ بڀل  ٸدڀ خ0 ڄد وَخءٺ ند ؤزد خڀ ڀلً ؟ ٸدپ0 وَخجال ؤنى وخر ٸً غب٭ط ٸ إ

ٸ٣  وخر ڄد ه  زدڀٙ٭ُ وإ خڀٽ دنص  ند ڄ٭ُٙ ٸُنٗ ؤ٤ل٭ نال وخـ٭ځ هد زى  وځ خ زن هٍخ خڀُـٿ 

غب٭ط نسإ  ٴةال ظٝس  خڀ٭ُذ ٴٹً ټٵلعم ي زٱاټڃ   خڀٍحموزن ڄد ه  ٴل  وخ٬عّڀ ي  ٴ  خر ڀلٽ نن ڀٹ ڀ  

 ؤٔ٭ً خڀ دْ ز . ڃوبال ن٩ ُ ٬ځى خڀ٭ُذ ٴمځٽ  ڄځٽٽڃ  و٬ّي ٬ّټڃ  وټ ع

 ٔمُٺ وخر ند ؤزد خڀ ڀلً زځٕدن . ٸدڀ خ0

 1.ڀٽڃ  ٴدٜ ٭ خ ڄد زًخ ڀٽڃ َؤنالٸدپ0 هٍخ 
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 خإلن١دق0

خڀٹځ ذ خؾبٹٵځص وخڀُٔ پ خڀٍحم نٹُ٪ زدذ خڀٹځ ذ ٴعٵعك ڀ  يوال  ز  ظعٵعكخڀٝدڄط خڀٍحم  خإلنٝدض خڀٕمُ

 ؤال ظسٍپ ـ ًخه ټساخه.

 ڄ٭ ى خإلنٝدض 

 1خإلنٝدض ڀٱص ن٭ين خڀٕٽ ض وخإٔعمد٪

  8وخڀيت ظ٭ين خإلٜٱدءؤوُى ٸُنسص ڄن خإلنٝدض وهال خإٔعمد٪  ضبص ټځمصو

وڀ٭ٿ خڀٽځمعن كبن ن ٥سٷ ٬ځل مد بٌخ خـعم٭د خٴةٸد وبٌخ خٴةٸد خـعم٭د ) ڄؽٿ خإلٔلڂ  و خإلٌبدال (   ؤحم 

ْٔعَمِ٭ُ خ " وَبٌَِخ ٸُُِتَ خڀْٹُُْآَالُ ٴَد٬ ً ٌټُ خڀٽځمعن ڄ٭ده ٴةال ڀٻ ڄ  مد ڄ٭ ى قبعځٳ  ټمد ٸ ڀ  ظ٭د  0 ؤن 

 8("814ڀَ ُ وَؤَنِْٝعُ خ ڀَ٭َځَّٽُڃْ ظُُْلَمُ الَ )

   ٔ٭ًحم 0 هٍخ خألڄُ ٬دڂ يف ټٿ ڄن غب٫ ټعدذ خڀځّ  نعځى  ٴةن  ڄإڄ َ زدإٔعمد٪ ڀ  وخإلنٝدضزن نٹ پ 

وخڀٵُٶ زن خإٔعمد٪ وخإلنٝدض  ؤال خإلنٝدض يف خڀ٩دهُ زةٺ خڀعمًغ ؤو خإ٘عٱدپ دبد نٙٱٿ ٬ن 

  4إٔعمد٪ ڀ   ٴ   ؤال نځٹال غب٭   ويب١ُ ٸځس  ونعًزُ ڄد نٕعم٫.ؤ هدخٔعمد٬ .وؤڄد خ

 ٴٽإن  نٹٕڃ خإٔعمد٪ ) ؤو خإلنٝدض ( ب  ٸٕمن 0

                                                 
1

 482القاموس المحيط  ص ،  ;;5ص  3لغة جػ الصحاح في ال،  7:ص  7النهاية في غريب األثر جػ ,  :;ص  4لساف العرب جػ  

2
 445ص  43تاج العروس جػ ،  384ص  :لساف العرب جػ  

 األعراؼ 5
 536بن سعدي ص  6
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 )ودَـال(.٨دهُ 

 )يخوځال(.زد٤ن 

ٴدألوپ بنٝدض وخڀؽدنال خٔعمد٪   ٴةٌخ ٸلٿ خٔعم٫ ٴل٭ين إ ظ ٙٱٿ ٨دهُنده وظًزُ يخوځلده   وټٍڀٻ بٌخ 

م٫ وؤنٝط ن٭ين خٔعم٫ خٔٽط وإ ظ ٙٱٿ ٨دهُنده وظًزُ وظٵٽُ ٴلمد نٹدپ ٸلٿ ؤنٝط   وبٌخ ٸلٿ خٔع

   وخر ؤ٬ځڃ .

ٴدڀ علفص  خإلنٝدضوڄن ه د ٴ٭  خال خؾب دَش " خإلنٝدض " نع١من خإٔعمد٪    ٴةٌخ ٸځ د خإٔعمد٪  ؤو 

 وخلًش و٬ ً خؼبدـص ڀځعٵُنٷ ٔ سن ٌڀٻ .

ٝدڀلص خألَز٭ص  خؼبًنػ  خڀٽعدزص  خڀٹُخءش  خإلنٕدال نٹ١ال ڄ٭٩ڃ للدظ  يف هٍي خڀ ٔدجٿ خإظ و

  وڀٽ   ڄ٫ خألٔٳ نديَ خإٔع٭مدپ ٬ ً خڀٽؽا ڄن  ٴدإٔعمد٪ وخلً ڄن هٍي خألَز٭ص وخإٔعمد٪  

 .خڀ دْ   ٴمد ؤټؽُ ڄد نٕم٫ ڄن نٹ پ 0 ؤنط إ ظٕعم٫ يل ؤو مل ظٵ ڃ ٸًٝحم ؾبٹد٤٭عٻ يل 

 وخؾبعملّنن 0 خإٔعمد٪ زٿ ٬ًي خڀٽؽا ڄن ؤال ڄن ؤهڃ ٜٵدض خڀ دـمن طخؼبًنؽص ؤؼسع ضوخڀًَخٔد

خڀًخَٔن ڄن خزُِ ٜٵدض خڀٹديش ٬ځى ڄٕع ى ظدَنه خڀسُٙنص   ٴٵال بلًى خڀًوَخض  خڀيت ل١ُصبد 

ٌټُ ڀ د خؾبًَذ ؤن  ٬مځط يَخٔص يف ؤڄُنٽد ٬ځى ٜٵدض خؾبًَخء خڀ دـمن ألټؽُ خڀُٙټدض خڀ٭دؾبلص 

ٺ خڀ٭ًنً ڄن خڀٝٵدض خڀيت نعملّ ذبد ټٿ ڄًنُ ٬ن ؤال ه د؛لبدلده   وز٭ً خػبم٫ وخڀعمملٛ ؤظ١ك 

 خآلوُ  وخػبًنً وخڀٱُنر ه  ؤال خڀٝٵص خؾبٙةټص زن ټٿ هاإء هال 0 خإٔعمد٪ وخإلنٝدض .



 مهارات االقناع يف الكتاب والسنة                                                                             مجال اهلمولي

 

242 

وؤٴ١ٿ ڄؽدپ ٬ځى ٌڀٻ  خؾبؽٿ خڀ س حم خڀٍحم ٌټُندي يف زًخنص خڀٽلڂ   ٴ٭عسص ٔلً ڄن ٔديخض ٸُنٗ 

ڀًَـص خألو    ڀٍخ خٸةق ؤال نٍهر ز ٵٕ     وڄد وَـٿ ٴٝلك ويبٕن خڀع٭سا ټمد ؤن  ڄٵدوٞ ڄن خ

نإُٔ ٸځس  زعځٻ  –  –ؤال زًؤ خڀٽلڂ ؤُي ڄد ڀًن  زٽٿ ٸ ش وؤٴ١ٿ لفص ٴةٌخ زدڀ يب خڀٽُنڃ 

خڀٽځمص خڀُخج٭ص وټإن  ؤڀٹى ٬ځل  لسدجځ  زٹ ڀ  0 ؤٴُٰط ند ؤزد خڀ ڀلً ؟   ڀٹً ټدنط هٍي خڀٽځمص وظځٻ 

لف٭ٿ ٬عسص نٹ پ وزل ظُيي ز٭ً ؤال خنع ى ڄن ٬ُٞ ڄد ڀًن  " ؤٴ٭ٿ " ټدٲ ڀ" خإٔعمد٪"وؤٔځ ذخڀ٭سدَش 

ٴدؾب ٝٳ وخڀ٭دٸٿ نٹ پ خٔعم٫ بيل ٴځڃ إ ؤٔعم٫ ڀ  وهٍخ ه  خؾب٥ځر خڀ س حم ؤال نٕعم٫ ٬عسص ب  خؼبٷ  

 وب  خڀُٔدڀص خؼبٷ زدٔعمد٪ وبٜٱدء .

ؤزد خڀ ڀلً "   ټلٳ  د" ؤٴُٰط ن ؤٔځ ذڀٻ ؤال ظعىلٿ ڄدٌخ ٔلمًغ ڀ  مل نٕع٭مٿ خڀ يب خڀٽُنڃ  و

 ٔعٽ ال َيش ٴ٭ٿ ٬عسص  وڄد خڀ علفص خؾبع ٸ٭ص ڄن ٌڀٻ خڀځٹدء خڀعدًَبال .

و خڀٕ ن ڀلؽسط خڀ٭ځڃ خؼبًنػ وخڀ ٩ُندض خؾبع٥ َش وټسدَ ٬ځمدء خڀ ٵٓ وخإليخَش  ٳوخآلڀوشبُ خڀٕ ن زٿ 

عّّي ) خإٔعمد٪ ( ڄن ن٭خڀس٭ٟ   زٿ و   خألٔځ ذخڀعٵٽا ڀل٭ځ  خ ڀځ دْ ؤمهلص ظځٻ خؾب دَش وٌڀٻ  ؤهٿ

ؤهڃ ٬ديخض خڀ فدق  وڄن ؤهڃ ٔس٫ ٬ديخض ڀځ فدق ئَ د و٤سٹ د خڀٽؽا ڄن خڀ دْ يف ڄٙدَٶ خألَٞ 

وڄٱدَذبد   وڄن ؤئڀحٻ  ٔعلٵن ټ يف ٜدلر خڀٽعدذ خؾبٙ  َ وخؾب٥س ٪ ڄلنن  خڀ ٕه وخؾبةـڃ ڀ٭ًش 

 ڀٱدض .

  زبًغ خڀٽدظر ٬ن ؤذ ىبً ؤال " دـلصخڀ٭ديخض خڀٕس٫ ألټؽُ خڀ دْ بنع" ٵال ټعدذ ٔعلٵن ټ يف ٴ

 ٬لٸع  زدز   ڀلٕط ٬ځى ڄد نُخڂ  
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 ٴٹدپ ڀٕعلٵن0 إ ؤٔع٥ل٫ ؤال ؤٴ ڃ خزين  ٴ   إ نُنً خإٔعمد٪ بيل ؤزًخه. 

 ٴُي ٔعلٵن0 ي٬ين ؤَظر ڄد ٸځع  ڀځع   ؤنط إ ظٵ ڃ خز ٻ ألن  إ نُنً خإٔعمد٪ بڀلٻ؟

 ٴُي ٬ځل  "هٍخ ٜملك" 

 إ نُنً خإٔعمد٪ بڀلٻ ؤنط؟  -ه -ؤوُى ؤنط إ ظٵ ڃ خز ٻ ألن   ٔعلٵن0 ي٬ين ؤـُذ ڄُش

 ٴُي ٬ځل  زّّٝ ندٴ0ٍ هٍخ ڄد ٸځع .

 ٔعلٵن0 ؤ٬عٹً ؤنٻ ټال ظٵ ڃ ٘ىٝده آوُ ٴإنط حبدـص ألال ظٕعم٫ ڀ . 

 ٴٹدپ خألذ0 ؤوي )ظ٭ساخه ٬ن ًٜڄع ( ؼڃ ـدءض ٴةش ٜمط ٤ نځص  وٸدپ ڄُش ؤوُى0 ؤوين 

نُييوال يف ؤنٵٕ ڃ ؤو ؤڄدڄ د0 بنين إ ؤٴ م   بن  إ  نڀځٽؽا ڄن خڀ دْ  خڀٍن بال هٍخ خألذ هب ٌؾ ٜٱا

 ؤ هد. ڀٻن ؤنٻ ظٕعم٫ ڀ  إ ؤال نٕعم٫  ٞنٕعم٫ يلن وخؾبٵُو

ڀ٭ٿ خڀٽؽا ڄ د ٌبٽن ؤال نٕم٫   وڀٽن خڀٹځلٿ هڃ خئڀحٻ خڀٍنن نعٹ  ال خإٔعمد٪   وڀځعٵُنٷ زن خڀٕمد٪ 

 ٔعمد٪ 0خإ و خَڂوخإٔعمد٪ يبٕن ٌټُ ز٭ٟ 

 خؾبٹد٤٭ص  0 وظ٭ين ڄٹد٤٭ص خؾبعمًغ ٸسٿ ؤال نٽمٿ لًنؽ  وزًوال ٔدزٷ بنٍخَ .

 ٬ًڂ ڄُخ٬دش ڄٙد٬ُ وؤلدٔلٓ خؾبٹدزٿ .

 ٬ًڂ ڄُخ٬دش لدڀص خؾبعمًغ خآلنلص وخڀ٩ُوٲ خِبل٥ص ز  .

 ظٱاخض ـٕملص ٬ځى خڀ ـ  ؤو ٔځ ټلص . ن٠٭ٳ يٸص خؾبلل٩ص ؾبد يبًغ ڀځمٹدزٿ ڄ

 خؾب خـ ص ڀ ٹٟ ټلڂ خؾبٹدزٿ .رب لّ خڀُي  وب٬ًخي 
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٬ًڂ خڀةټلّ ٬ځى ټلڂ خؾبٹدزٿ كبد ن١٭ٳ خڀٹًَش ٬ځى خٔةـد٪ ټلڄ  وڄن ؼڃ زلدال ڄد ٴل  ڄن و٥إ 

 وٜ خذ .

 خڀةټلّ ٬ځى نٹد٢ ڄ٭ل ص وبال ټدنط هدڄٙلص يف خؾب ٠ ٪  ڀع خٴٹ د ڄ٫ ٤ُلال ؤو ڀځُي ٬ځل د .

 خڀًو پ وخؾبٹد٤٭ص يف خڀ ٸط ٰا خؾب دٔر .

 خؾبٕسٷ ٬ځل  . ؤٴٽدَ وخؼبٽڃودبد ن٥ُل  ڄن  زدؾبٹدزٿ ٹ د٬ص ٠٭ٳ خڀ

 

َخـ٫ ڄځمٷ وخآلال ٴځ ٕع٭مٿ خجمل ُ ڀ ع٭ُٲ ٬ځى ڄًى خڀعّخڄ د زعځٻ خؾب دَش 

 . 81خإوعسدَخض َٸڃ 

 ټلٳ نٕع٥ل٫ ظ٥سلٷ ڄ دَش خإٔعمد٪ يف للدظ د ؟  ڄ ڃ0زٹال ٔاخپ  نٵٕٻ خآلال وز٭ً ظ٭ُٴٻ ٬ځى 

٬ځى ؤمهلص خڀُٰسص يف ظ٥ نُ خڀٍخض يف  خڀع  ن وخ٠مص إزً ڄن  زٝ َشخڀٕاخپ وڀإلـدزص ٬ځى هٍخ 

وهٍخ ه  خؾب ٥ځٷ خڀٍحم ىبر ؤال ظ ٥ځٷ ڄ   وه  ؤال ظٽ ال ڀًنٻ خڀٹ د٬ص خڀعدڄص  خإٔعمد٪ ڄ ٠ ٪ 

 وٝ ٜده.ودبًى لدـعٻ ڀ  يف للدٺ ٬م ڄده ويف خإلٸ د٪  خإٔعمد٪ زإمهلص ڄ ٠ ٪ 
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 ٴ ال٬0ځى ظ٥ نُ ڄ دَش خإٔعمد٪ ڀًى خڀٵُي  –ً خر ز٭ –ؤڄد ؤهڃ خڀ ٔدجٿ خڀيت ظ٭ن 

 خڀٕٽ ض./ خإٔعمد٪ ؼڃ خإٔعمد٪ ؼڃ خإٔعمد٪ ؤو خڀع٭ ي ٬ځى  1

  وڄ  د0/ ظٍټُ ٴ خجً خإٔعمد٪  8

 ولٷ.ڀ٭ٿ يف خڀٽلڂ ڄد ه  ڄٵلً 

 خؾبٹدزٿ.ټٕر ٸځر 

 خڀعٵٽا.ؤوٍ وٸط يف 

 ن٭دڄځٻ.ٴٽلٳ زبر ؤال  خؾبعمًغ / سبلٿ نٵٕٻ ڄٹدزٿ  8

 .  / خإٔعمد٪ ٤ُنٷ ڀلٕعم٫ ڀٻ ټمد لًغ ڄ٫ خڀُٔ پ خڀٽُنڃ 4

 خإلنٝدض.ظٹمٛ ٘ىٝلص خڀٙىٛ خؾبدهُ يف  ؤلدينؽ ڃ ولدوپ/ َخٸر خڀ دْ ؤؼ دء  5

ڀعځٻ  ٬ځلٻ وڄًى ظ٥سلٹٻ/ خـ٭ٿ ؤلً خؾبٹُزن ڀٻ نُخٸسٻ ؤؼ دء لًنؽٻ ونًوال ڄلل٩ع   6

 ُ نٵٕ   وٸدَال خڀ عدجؿ .ؼڃ  ز٭ً ٴةش ڄن خڀعًَنر  خ٤ځر ڄ   خألڄ خؾب دَش 

 / إ ظٵةٞ ؤال ڄ٭ٻ ټٿ خؼبٷ  وڀ  ټدال ټٍڀٻ ٴٹً نٽ ال خؾبٹدزٿ إ ٌبځٻ هٍي خؽبځٵلص. 7

 خإلنٝدض0/ ٸدَال زن خإلنٝدض و٬ًڂ  8
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 ٬ًڂ خإلنٝدض خإلنٝدض ض

1   

8   

8   

 

 ؤنٝط.ؾبدٌخ إ  نٵٕٻ0/ ٔٿ  9

  دَش.خؾب/ خٸُؤ يف ٔا خڀ٭٩مدء وټلٵلص ظ٥سلٹ ڃ ڀعځٻ  11
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 ال تغضب / 7

و٬ځل  زُي لبُخنال ٰځل٧ خؼبد٘لص   -  -ٸدپ 0 ټ ط ؤڄٙال ڄ٫ خڀ يب    -  -٬ن ؤنٓ زن ڄدڀٻ 

وٸً ؤؼُض ز  لد٘لص خڀُيخء   -   -ٴإيَټ  ؤ٬ُخزال ٴفٍز  ـٍزصه  ٴ ٩ُض ب  ٜٵمص ٬دظٷ خڀ يب 

ٴ١مٻ ؼڃ ؤڄُ ڀ   -  -يبڄن ً٘ش ـٍزع    ؼڃ ٸدپ 0  ڄُ يل ڄن ڄدپ  ٬ ًٺ ؟ ٴدڀعٵط بڀل  خڀ 

                                 1ز٭٥دء .

ٴٹدڀ خ 0 خڀٕدڂ ٬ځلٽڃ   ٴٹدڀط ٬دجٙص  0ؤال ن  ي ؤظ خ خڀ يب  -د مخر ظ٭د  ٬   ٠َال-٬ن ٬دجٙص 

 ٬ځلٽڃ خڀٕدڂ   وڀ٭ ٽڃ خر   و١ٰر خر ٬ځلٽڃ .

 مٗ ( .ٸدپ 0 ) ڄ ل ند ٬دجٙص   ٬ځلٻ زدڀُٴٷ   وبندٺ وخڀ٭ ٳ وخڀٵ 

 ؤو مل ظٕم٫ ڄد ٸدڀ خ ؟  ٸدڀط0 

  8ٴلٕعفدذ يل ٴل ڃ   وإ نٕعفدذ ؿبڃ يف( ٬ځل ڃ ) ؤو مل ظٕم٭ال ڄد ٸځط ؟ َييض  ٸدپ0

ٸدپ 0  ڀلٓ خڀًٙنً زدڀ٬ُٝص بهبد خڀًٙنً خڀٍحم     -   -ؤال َٔ پ خر  - -٬ن ؤزال هُنُش 

       8ٌبځٻ نٵٕ  ٬ ً خڀٱ١ر .

0 إ ظٱ١ر . ٴُيي  0 ؤوٜين .  ٸدپ ڀ  خڀ يب  -  -پ ڀځ يب ؤال َـل ٸد --٬ن ؤزال هُنُش 

                                              1ڄُخَخ  .ٸدپ0  إ ظٱ١ر

                                                 
 ::82البخاري  3
 8252البخاري  4
 8336البخاري  5
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   ٬8ن ؤزال خڀًَيخء ٸځط ند َٔ پ خر يڀين ٬ځى ٬مٿ نًوځين خػب ص ٸدپ 0 إ ظٱ١ر .

 خ 0 ٴلال خڀُٝن٫ ڄد نٝدَ٪ ؤلًخه بإ ڄُ زٹ ڂ ن٬ُ٥ٝ ال   ٴٹدپ 0 ڄد هٍخ ؟ ٸدڀ٬ن ؤنٓ ؤال خڀ يب 

٬ُٜ  ٸدپ 0 ؤٴل ؤيڀٽڃ ٬ځى ڄن ه  ؤً٘ ڄ     َـٿ ٨ځم  َـٿ ٴٽ٩ڃ ٰل٩  ٴٱځس  وٰځر 

  8٘ل٥دن  وٰځر ٘ل٥دال ٜدلس  (

  خإلن١دق0

ڀ٭ځ د ؤزځٯ ټځمص ٸدؿبد بنٕدال يف خڀ ٝك ڀ وُنن " إ ظٱ١ر "   هٽٍخ زل ڄٹًڄدض وإ ټؽُش ٬سدَخض  

ض  بوبد خڀ ٜلص خألنٕر يف خڀع٭دڄٿ ويف خڀٽلڂ وزٿ ويف خؼبلدش ټځ د  ٴلد ٔسمدال خر ټڃ وإ ٴځٕٵص ټځمد

ٴدجًش يف خؼبًنػ ( وټڃ ٴل د ڄن لر وټڃ  51يف هٍي خڀٽځمص ڄن ٴ خجً ) ٬ً ز٭ٟ خڀ٭ځمدء ؤټؽُ ڄن 

ٴل د ڄن َٰسص ٜديٸص يف خڀ ٝك   ڀٹً ټدنط هٍي خڀٽځمص ٬  خنده ڀٽعر وفبد٠ُخض ويَوْ  ؤع٩ٿ 

 ٷ ٬ن خؿب ى بال ه  بإ ولال ن لى.ٴ ال ٬سدَش كبن إ ن ٥  ټٍڀٻ 

وڀٕ د ه د زًٝي ُ٘ق خؼبًنػ وزلدال ڄد ٴل  ڄن ٴ خجً و٩٬دض   ڀٽ د ٔ إوٍ ڄ   ڄد ن م د يف 

 ڄ ٠ ٪ خإلٸ د٪ ؤؼ دء خؼب خَ  وخؾب دٸٙص ڄ٫ خآلوُنن .

                                                                                                                                                         
 8338البخاري  3
خبلصػػة الدرجػػة:  ثيػػة:وقػػاؿ عنػػو فػػي موقػػع الػػدرر السػػنية للموسػػوعة الحدي 5/426حسػػنو العراقػػي فػػي تخػػري  اإلحيػػاء  4

 إسناده حسن
 92:/  9السلسلة الصحيحة  5
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٬ځى ظٹسٿ   -ٌال خر زة –٬ځى خڀ ٵٓ و٠س٣ خأل٬ٝدذ ڄن ؤهڃ خڀ٭ خڄٿ خڀيت ظٕدهڃ  بال خڀٕل٥ُش

خؾب ٠ ٪   ٴ ال ظٕد٬ًٺ ٬ځى لٕن خڀةظلر ڀٽلڄٻ ولٕن خڀٕل٥ُش ٬ځى ٬سدَخظٻ ولٕن 

خڀ٭ُٞ ولٕن خإٔعمد٪    وظځٻ ؤٔدٔلدض خؼب خَ ) ٬ُٞ وخٔعمد٪ (   وخڀ٭ٽٓ ٜملك ٴمن  

إ  ٴٹً خڀٕل٥ُش ٬ځى نٵٕ  وٰځس  خڀٱ١ر  ربًي إ يبٕن ظُظلر خڀٽلڂ وإ ٠ُ٬  وڄن زدذ ؤو  ؤال

يبٕن خإٔعمد٪ وخإلنٝدض زٕر وُوـ  ٬ن خڀٕل٥ُش ٬ځى نٵٕ  وظُٺ خڀٕل٥ُش ڀځٱ١ر ڀلعمٽڃ 

 زٽلڄ  وظُٝٴدظ  ٴإٜسك ؤٔاخه ڀٱ١س  ٠ملص ؾبٙد٬ُي خڀيت ظٱځال وظُنً خإنعٹدڂ .

وڀ  َـ٭ د ب  ظ٭ُنٳ خڀٱ١ر يف خڀځٱص ٔ فً ؤن  نًوَ ل پ ڄ٭ ى ؼ َخال خڀًڂ وٰځلدال وٴٹًخال 

  ٵٓ 0خڀ خڀٕل٥ُش ٬ځى 

 1خڀٱن وخڀ١دي وخڀسدء ؤٜٿ ٜملك نًپ ٬ځى ًّ٘ش وٸ ش . ٴد0َْنٹ پ خزن 

خڀٱ١ََرُ زدڀعَّمُِْنٻِ 0 ٠ًُِّ خڀ٠َُِّد وٸً خوْعَځَٵُ خ يف لًَِّي ٴٹِلٿ 0 ه   " خڀ٭ُوْ 0ونٹ پ ٜدلر ظدؾ  

ٴل  ١ََٰر و٬ځى ڄَد إَ نُمْٽِن ٴل  ؼُ َُُخالُ يڂِ خڀٹَځْرِ ڀٹًَِْٝ خإنْعِٹَدڂ وٸلٿ 0 خألَڀَڃ ٬ځى ټُٿِّ َ٘الء نُمْٽِن 

وٸلٿ 0 خڀٱ١ََر ڄ٭  ٤م٫ يف " وٸدپ ؤن١د 0 "  ؤَٔٳ ٸلٿ 0 ه  نَفْم٫َُ خڀَُّّٙ ټُځَّ  ألَن  نَ َْٙإُ ٬ن خڀٽِسُْ

 . 8" خڀ ُُٜ پِ بِ  خإنْعِٹَدڂ وخڀٱَڃُّ ڄَ٭َ  نَإٌْْ ڄن ٌڀٻ

  0ـدء  خإ٥ٜلق ٴٹًؤڄد يف 

                                                 
 557ص  6معجم مقاييس اللغة البن فارس ج  3
  6:6ص  5تاج العروس جػ  4
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 ً ٴ َخال يڂ خڀٹځر ڀلمٝٿ خڀعٙٵال يف خڀًَٝ .خڀٱ١ر يبٝٿ ٬  خػبُـدنال0ٸدپ 

 ه  ؼ َخال يڂ خڀٹځر بَخيش خإلنعٹدڂ . خڀُخٰر0وٸدپ 

 " ؤ هد 1خإنعٹدڂ.يڂ خڀٹځر ز٥ځر  خڀٱ١ر ٰځلدال خڀٱّخيل0وٸدپ 

ون٭٥ٿ خڀعٵٽا  ويبُٺ خڀ٭ خ٤ٳ 11 خأل٬ٝدذن لؿ  11يحمخوخنٵ٭دپ إ خَ 11   ظُٝٲ إ ٘٭ َحم ٴ

 وڀٽن ڀلٓ يف خإربدي خڀٝملك  .خڀًڂ   ونُٴ٫ ٠ٱ٣ يف ٬مٿ خڀٹځرونّنً  11ونٵٹً خإظّخال 11

ؾبد ؤوّّوي ٬ن خإلڄدڂ خڀٍحم نُ ٵُ خڀ دْ ڄن خڀٝلش ز٥ پ  ٴٹً ١ٰر  "وخڀٱ١ر ڀلٓ ڄٍڄ ڄد يخجمد

ٸُخءظ    و١ٰر ؾبد َؤى يف زلط ٬دجٙص ٔةخه ٴل  ٜ َ ٌوخض ؤَوخق   و١ٰر ؾبد ټځم  ؤٔدڄص يف 

  وٸدپ 0 ؤظٙٵ٫ يف لً ڄن لًوي خر ؟ و١ٰر ؾبد ُٔحٿ ٬ن ؤ٘لدء ٘إال خؾبىّوڄلص خڀيت ُٔٸط 

ٸدپ خزن ٬ََُٴَص ٴم   خِبم ي وڄ   خؾبٍڄ ڂ ٴٹً "   ر ويف خر . ټُه د   وٰا ٌڀٻ   ٴٽدال ١ٰس  

خڀًِّنن 0 خڀٱ١ََر ڄ   فبمُ ي وڄٍَْڄُ ڂ . ٴدؾبٍَْڄُ ڂ 0 ڄد ټدال يف َٰلُِْ خؼبَٷِّ وخؾبَمْم ي 0 ڄد ټدال يف ـَدنِر 

 .8." وخؼبَٷِّ

 وڄد نعمًغ ٬   ه  خڀٱ١ر خؾبٍڄ ڂ وڀلٓ خِبم ي 

                                                 
  7299ص  33موسوعة نضرة النعيم ج  3
 6:7ص  5تاج العروس جػ  4
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ڀٹً ټٙٳ خڀ٥ر خؼبًنػ ٬ن خؾبعٱاخض خڀيت زبًغ يف خإلنٕدال نعلفص خڀٱ١ر   كبد ن٭ِّ ڄد ـدء يف 

 خأللدينػ خڀ س نص و٤ُٶ ڄ٭دػبع د ڀځٱ١ر 

 86/17/8118ٕسط خڀ إ ظٱ١ر ......وٜلص ـدڄ٭ص وب٬فدِ نس حم ـدء يف ڄٹدپ ز٭  خال 0 "  

 خإلنٕدال ٴٹً ټٙٳ خڀ٥ر خؼبًنػ ؤال ه دٺ خڀ٭ًنً ڄن خڀعٱاخض خڀيت يبًؼ د خڀٱ١ر يف ـٕڃ 

وهُڄ ال خڀ  َ  خأليَن دڀن ظٵُِ ن ٬ن ڄن خؿبُڄ ندض مهد هُڄ ال  خڀٽځلعن ٴدڀٱًش خڀٽ٩ُنص خڀيت ظٹ٫ ٴ ٶ 

ن خ٪ خإنٵ٭دپ ؤو خڀ١ٱ٣ خڀ ٵٕال   ٴ ُڄ ال خأليَن دڀن نٽ ال بٴُخِي خٔعفدزص ألحم ن ٪ ڄن ؤ ؤيَن دڀن 

 ټدؽب ٲ ؤو خڀٱ١ر   وٸً نٵُِ ؤن١ده ڀ ٹٛ خڀٕٽُ   و٬ديش ڄد نُٵَُِْ خؿبُڄ ندال ڄ٭ده .

ٴع٥١ُذ   وظعٕدَ٪   وظعٹځٛ ڄ٭  ١٬ځص خڀٹځر    خڀٹځر وبٴُخِ هٍخ خؿبُڄ ال ناؼُ ٬ځى ٠ُزدض 

ع ى هٍنن خؿبُڄ نن يف خڀًڂ   ونّيخي خٔع لټ د ڀألټٕفن   وخڀٱ١ر وخإنٵ٭دپ نايحم ب  َٴ٫ ڄٕ

 وزدڀعديل ِنديش ٠ُزدض خڀٹځر   وٸً نايحم ب  خَظٵد٪ ٠ٱ٣ خڀًڂ .

ؤال نعف س خ خإنٵ٭دإض  خڀُٙخنن وڀٍڀٻ ن ٝك خأل٤سدء ڄ٠ُدهڃ خؾبٝدزن زدَظٵد٪ ٠ٱ٣ خڀًڂ ؤو ٠لٷ 

 خڀًڂ .  ألال خأليَن دڀن نّنً ڄن ٔٽُ؛وخڀٱ١ر وؤال نسع٭ًوخ ٬ن ڄٕسسدظ    وټٍڀٻ ڄ٠ُى خڀٕٽُ

ؤال ټملص هُڄ ال خڀ  َ ؤيَن دڀن يف خڀًڂ ظّيخي  -ټمد ـدء يف ټعدذ هدَنٕ ال خڀ٥يب  -وٸً ؼسط ٬ځملده 

ز ٕسص ٠٭ٵن ب  ؼلؼص ؤ٠٭دٲ ٬ ً خڀ ٸ ٲ وٸٵص هديجص ؾبًش عبٓ يٸدجٷ   وؤڄد خأليَن دڀن ٴةن  

 ال خڀيت ظٕسر ِنديش ڄٕع ى نُظٵ٫ خَظٵد٬ده زٕل٥ده زدڀ ٸ ٲ   وؤڄد خڀ١ٱ ٢ خڀ ٵٕلص وخإنٵ٭دإض ٴ

خأليَن دڀن يف خڀًڂ زٽملدض ټساش   ٴةٌخ ټدال خڀ ٸ ٲ وٸٵص هديجص وؾبًش عبٓ يٸدجٷ   ن١د٬ٳ ټملص 
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خڀ  َ ؤيَن دڀن   وبٌخ ټدال خڀٱ١ر وخإنٵ٭دپ نّنً ڄٕع ى خأليَن دڀن يف خڀًڂ زٽملدض ټساش   ٴٽلٳ 

خڀٱ١سدال بال ټدال ٸدجمده ؤال ىبځٓ ٴةال  ًَ٘ خڀ يب بٌخ خـعم٫ خإؼ دال ڄ٭ده خڀٱ١ر وخڀ ٸ ٲ   وڀٍڀٻ ؤ

  1". ٴځل٥١ف٫مل نٍهر ٬   

ڄ د خڀٕ٭ال يف ظ٥سلٷ " إ ظٱ١ر " زٹًَ  نٕع٬ًالهٽٍخ هال خآلؼدَ خڀٕځسلص ڀځٱ١ر وهٍخ 

ټٕر ٸځر خأل٬ُخزال حبٕن ظُٝٴ  و٬ًڂ ١ٰس     –  –خإٔع٥د٬ص   ڀٹً خٔع٥د٪  خڀُٔ پ 

٩ن ؿبٍخ خؾب ٸٳ   زٿ وٸځ ذ ټٿ ڄن نٹُؤ هٍخ خؾب ٸٳ ڄن ز٭ً   وربدوِ خأل٬ُخزال وټٕر ٸځر خؾبلل

ټلٳ ٔلعُٝٲ وڄد نعدجؿ ٌڀٻ ٬ځى خأل٬ُخزال وخڀٝمدزص وزٿ و٬ځل د  وظٝ َ ڀ  ١ٰر خڀُٔ پ 

 مبن ؤن١ده وڀٽٿ ڄن نٹُؤ خؾب ٸٳ ننن

زٿ  ؤال خؾبلّخال خؼبٹلٹال ڀځٹ ش ڀلٓ ه  ؤال ظُٝ٪ خآلوُنن يف ڄ٭ُټص زدألنًحم  ڀٹً ٬ځم د خڀُٔ پ 

و٬ًڂ ب٥٬دء خڀٱ١ر ٴُٜص  طبدل د  كخؾبلّخال خؼبٹلٹال ه  خڀعٵ ٶ يف ڄلًخال خڀٕل٥ُش ٬ځى خڀ ٵٓ وټس

 خإلنٕدال ٬ ًهد ن ًڂ  خڀٝملك لعى بوبد َدبد سبُؾ ٬ن خڀعُٝٲ  وظٕلاهد ڀځٕل٥ُش ٬ځى خڀ ٵٓ 

 ڀٽن لن إ ن ٵ٫ خڀ ًڂ .

ڀلف٭ځٻ ظٱ١ر  ٰا ٌڀٻخألٴ٭دپ ؤو ظٍټُ ؤال خؾبٹدزٿ ڀٻ ٸً نٕ٭ى إٔعؽدَظٻ ٬ن ٤ُنٷ خڀٽلڂ ؤو 

٭٥  خڀٵُٜص ڀٍڀٻ زٿ ټن لځلمد ظُ خڀُؤحم  ٴلوسبُؾ ٬ن ٔل٥ُظٻ ٴعٽ ال ڀ  خڀٱځسص يف خڀٽلڂ ويف 

ڀلٓ  –ر ټڃ وُٕند خٴلد  ػبمدل د لدِڄد ڄ٫ نٵٕٻ ڄٕل٥ُخه ٬ځى ڄٙد٬ُٺ ٠دز٥ده ؿبد ټدحبده 
                                                 

1
 http://www.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=32090 
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ل نعمٽڃ يف ظُٝٴدظ د ڄ٫ ؤهځ د ؤو وټڃ نبُٕ لن ن٭٥ال ٴُٜص ڀځٱ١ر ڀځٕل٥ُش ٬ځل د  ٴ –خػبمل٫ 

٠َال خر  –ؤز دج د ؤو ؤًٜٸدج د ؤو لعى ؤ٬ًخج د  وڀ٭ٿ ٌڀٻ نع١ك ـځلده يف خڀٵُٶ زن ڄ ٸٳ ٬دجٙص 

  ٴدؾب ٸٳ وخلً لن ٸدپ خڀل  ي 0 خڀٕدڂ ٬ځلٻ . ڀُٔ پ خر    وڄ ٸٳ خڀ يب خڀٽُنڃ  –٬  مد 

نٵٕ  ٴٽدال ه   ٫ ؤال خڀٽځمص ٸلځط ڀځُٔ پ وخڀٽځمص وخلًش ڀٽن خإوعلٲ ه  يف َيش خڀٵ٭ٿ ڄ

خألو  زدڀٱ١ر وخڀؽ َخال وخڀُي ٬ځل ڃ   ڀٽ   نٵٕ  خڀٽٌُبص وؤولٸ  خڀ٭دڀلص ظُٸى ب  ؤ٬ځى  خڀٹمڃ يف 

خڀع٭دڄٿ لعى ڄ٫ ؤ٬ًخج  لن نٕلح ال بڀل  وًٜٶ خر للػ ٸدپ 0 " وبنٻ ڀ٭ٿ وځٷ ٩٬لڃ "  ٴدټعٵى 

 –٠َال خر ٬  مد  –يَـص ؤوُى لن ٬دظر ٬دجٙص  زٽځمص وخلًش 0" و٬ځلٽڃ " ٴٹ٣   وِخي

خڀل  ي (  –لن ِخيض يف خڀٽلڂ ٴٹدڀط 0  ٬ځلٽڃ خڀٕدڂ   وڀ٭ ٽڃ خر   و١ٰر خر ٬ځلٽڃ " وهڃ 

وخألڄص ڄن ز٭ًهد  –٠َال خر ٬  مد  –ؤَخي ؤال ن٭ځڃ ٬دجٙص  ؤهٿ ؿبٍخ خڀٽلڂ ونٕعمٹ ن   ڀٽ   

ؤ٬ًخجٻ وؤٔدءوخ  بڀلٻ    ٴمد  ؤلځم   وڄد ؤَٴٹ  وڄد ؤټُڄ     خؼبځڃ وخڀُٴٷ ڄ٫ خڀ دْ لعى ڀ  ټدن خ

 . ٴ ل خٸعًن د ز  

خڀ دْ يف ڄ ٠ ٪ وٸسٿ ؤال ظع٭ُٲ ٬ځى ڄًى ٔل٥ُظٻ ٬ځى نٵٕٻ ي٬ين ؤٌټُٺ  زإن   ٌبٽن ظٝ لٳ  

 وه  ظٹٕلڃ ز٭ً يَخٔيت ڄ ٠ ٪ خڀٱ١ر   خڀٱ١ر ؤَز٭ص ؤن خ٪

 :ُٔن٫ خڀٱ١ر ُٔن٫ خڀ٠ُى/  1  

ؼڃ زٽځمص ؤوُى  ڄ٭ د خڀ دْ إ يبٕن بيخَش ٌخظ  ونٵٕ  وټځمص وخلًش ظاؼُ ٴل  ونعٵد٬ٿ خڀ  ٪ ڄن هٍخ

ټلٳ نع٭دڄٿ ڄ٭  زدٔعمُخَ زٿ  خآلوُ وهٍخ خڀ  ٪ ناٌحم يف خڀع٭دڄٿ وإ ن٭ُٲ خڀ٥ُٲ, ن ًؤ ون٠ُى
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ٴ   لٕر لدڀع   خڀل ڂ وڀ  ٸلځط ڀ  ز٭ً ؤٔس ٪ ٸً إ نٱ١ر ڄّخـ  ڄعٹځر وٸً نٱ١ر ڄن ټځمص

 :.ون٠ُى نٱ١ر خڀ ٵٕلص

 :ز٥الء خڀٱ١ر ز٥الء خڀ٠ُى /  8

ٴةش ٤ نځص ټمد ٸدپ ن ٪ آوُ ڄن خڀ دْ إ نٱ١ر وڀٽ   بال ١ٰر ٴځ٭ځ  نٹد٫٤ خڀ٥ُٲ خآلوُ  وهٍخ

  ٴدڀع٭دڄٿ ڄ٭  ىبر ؤال خڀٱ١رؤن  ز٥الء    بإ ؤال لٕ ص هٍخ خڀ  ٪ خڀ٭ُذ " خظٷ ١ٰر خؼبځلڃ " 

  نٝٿ ب  خڀٱ١ر .نٽ ال ٬ځى لٍَ  وڄ٭دػبص ؤحم و٥إ ز٬ُٕص ٸسٿ ؤال 

 :خڀ٠ُى ُٔن٫ خڀٱ١ر ز٥الء/  8

خ٬عٍخَ ؤو  وإ نٹسٿ ؤحم وڀٽ   إ ن٠ُى ز٬ُٕص  ز٬ُٕص وألينى ٔسر وهٍخ ُ٘ خڀ دْ ٴدن  نٱ١ر 

خڀٹُخَ زٱٟ خڀ ٩ُ ٬ن خ٬عٍخَ  ه  زٿ خن  لعى بٌخ ؤَخي ؤال نٝٵك ؤو ن٭ٵ  نعىٍ ظإٔٳ ٬ځى خؽب٥إ 

 .خڀ٥ُٲ خآلوُ

 و :خڀ٠ُىز٥الء خڀٱ١ر ُٔن٫  / 4 

 يبس مد ن" بال ٴلٻ وٝځع أل٘ؿ ٬سً خڀٹلٓ  وٸً ٸدپ  ٜٵدظ  وا خڀ دْ  ٴدؼبځڃ وخؼبٽمص هٍخ

  وڀٽ   بٌخ ١ٰر خڀسُٙنص  وإ ٌب ٫ ٌڀٻ ڄن ١ٰس  حبٽڃ ٤سل٭ع   1خر ؤَ ڀ    خؼبځڃ وخألندش " 

 ..٬ ًڄد ن٭عٍَ بڀل  ٴُٕن٭ده ڄد ن٠ُى ودٜص 

                                                 
1

  117ن هسل 
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ٕٻ ڄن ؤحم خألٜ دٲ ؤنط ؼڃ ظٕ٭ى يف ڄ٭دػبص نٵٕٻ هبد ٠ُ٬ د هٍي خألٜ دٲ ڀځع٭ُٲ ٬ځى نٵبو

 وظ٥ نُهد ڄن ولپ ڄد ٔ ٍټُي ز٭ً ٌڀٻ .

  نٵٕٻ0وڀ٭ٿ خػبًوپ خڀعديل ن٭ل ٻ ٬ځى و٫٠ 

 

 

 

 

 

 

ن ولپ وخآلال ن٬ً ٺ ڀځع٭ُٲ ٬ځى ڄًى ٔل٥ُظٻ ٬ځى نٵٕٻ و٬ًڂ ١ٰسٻ ڄ

 يف ڄځمٷ  88خإوعسدَ 

 خإوعسدَخض.

٬ځى خټعٕدذ ڄ دَش0 " إ ظٱ١ر " ٴ  دٺ خڀ٭ًنً ڄن  –ز٭ً خر  –وإل٬دنعٻ 

  ؤمه د0ب   خڀ ٔدجٿ ٔ ٙا

 ؤنط خڀ٠ُى خڀٱ١ر ض

  ُٔن٫ ُٔن٫ 1

  ز٥الء ز٥الء 8

  ز٥الء ُٔن٫ 8

  ُٔن٫ ز٥الء 4
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ؤځڃ وَـلال ټ ط ـدڀٕده ڄ٫ خڀ يب  ٸدپ0زدر ڄن خڀٙل٥دال0 ٬ن ٔځلمدال زن ُٜي  خإٔع٭دٌش-1

0 ) بنال أل٬ځڃ  ٴٹدپ خڀ يب  خڀ٭ ٷ(ڄن  )٬ُوٶخـ  ٴإلًمهد خظبُ وـ   وخنعٵىط ؤوي نٕعسدال 

 .  1ټځمص ڀ  ٸدؿبد ٌهر ٬   ڄد ىبً   ڀ  ٸدپ ؤ٬ ٌ زدر ڄن خڀٙل٥دال ٌهر ٬   ڄد ىبً (

 خڀٕٽ ض 0 -8

٬ځم خ و نُٕوخ ٬ځم خ و نُٕوخ ؼلغ ڄُخض و إ ظ٭ُٕوخ   بٌخ ١ٰر ؤلًټڃ ( 0ٸدپ َٔ پ 

 8( ٴځلٕٽط ڄُظن

0 ) بٌخ ١ٰر ؤلًټڃ وه  ٸدجڃ ٴځلفځٓ   ٴةال ٌهر ٬     پ خر ٸدپ َٔ خؼبدپ0 ظٱلا-8

 8خڀٱ١ر وبإ ٴځل٥١ف٫ ( 

  4إ ظٱ١ر وڀٻ خػب ص "لًنػ "إ ظٱ١ر " وڄ    لًنػ " خڀٱ١ر ڄؽٿٴ١ٿ ټ٩ڃ  ظٍټُ-4

) ڀلٓ خڀًٙنً زدڀ٬ُٝص   بهبد خڀًٙنً خڀٍحم   0خر  ٬  د َٔ پخؾبُظسص خڀ٭دڀلص خڀيت ٸدپ  ظٍټُ-5

خڀ٬ُٝص ټٿ خڀ٬ُٝص خڀٍحم نٱ١ر ٴلٙعً )  0ٸدپ و   ٬5 ً خڀٱ١ر ( ڄعٵٷ ٬ځل  ٌبځٻ نٵٕ 

  ١ٰ6س  و يبمُ وـ   و نٹٙ٭ُ ٘٭ُي ٴلُٝ٪ ١ٰس  (

                                                 
1
 54:4البخاري  
 3:6األدب المفرد للبخاري وذكره االلباني في صحيح األدب المفرد  4
 6;8وذكره األلباني قي صحيح الجامع الصغير  43897رواه احمد  5
 الجنةدلني على عمل يدخلني   قاؿ رجل لرسوؿ اهلل ونصو " 9596صحيح الجامع رواه الطبراني وذكره األلباني في  6

 " الجنة ولك تغضب ال ؿ اهلل قاؿ رسو 
 8865مسلم  7
 ;5:7وحسنو األلباني في صحيح الجامع الصغير 45725رواه أحمد  8
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ڄُ  ٴ٭ن ؤنٓ ؤال خڀ يب  خڀٝمدزص ٌڀٻ ٬مځلده ؤڄدڂ   ڀلٓ هٍي ٴمٕر زٿ نسن خڀُٔ پ خڀٽُنڃ 

َ٪ ؤلًخه بإ ٬ُٜ  ٸدپ 0 ؤٴل ؤيڀٽڃ زٹ ڂ ن٬ُ٥ٝ ال   ٴٹدپ 0 ڄد هٍخ ؟ ٸدڀ خ 0 ٴلال خڀُٝن٫ ڄد نٝد

٬ځى ڄن ه  ؤً٘ ڄ     َـٿ ٨ځم  َـٿ ٴٽ٩ڃ ٰل٩  ٴٱځس  وٰځر ٘ل٥دن  وٰځر ٘ل٥دال 

 .1ٜدلس  (

وؤؼ ى ٬ځل ڃ َٔ ڀ   ټعدز  خڀٍنن ڄًل ڃ خر يف  وهاإءخؾبعٹن0 ؤال َي خڀٱ١ر ڄن ٬لڄدض  ڄ٭ُٴص-6

 ٜ خڀٍَِّننَ نُ ْٵِٹُ الَ ٴِال خڀََُّّٕخءِ )ٵدض ؤوبڃ 0   وؤ٬ًض ؿبڃ ـ دض ٠ُ٬ د خڀٕمدوخض وخألَٞ   وڄن

وهاإء خڀٍنن ٌټُ خر  8((184وَخڀ١ََُّّخءِ وَخڀْٽَد٨ِمِنَ خڀْٱَل٧َْ وَخڀْ٭َدٴِنَ ٬َنِ خڀ َّدِْ وَخڀځَّ ُ نُمِرُّ خڀْمُمِْٕ ِنَ )

ذبڃ   وڄن  ڄن لٕن ؤولٸ ڃ وطبلٿ ٜٵدصبڃ وؤٴ٭دؿبڃ   ڄد ظُٙجر خأل٬ دٶ وظع٥ځ٫ خڀ ٵ ْ ڀځم ٶ

 ( .8(87وَبٌَِخ ڄَد ١َِٰسُ خ هُڃْ نَٱْٵُُِوالَ )ؤولٸ ڃ ؤوبڃ 0 )

 خڀعٍټا0 -7

ڀٽن  نٱ١ر وٸً نٽ ال ڄن خڀ٭ٕا ٬ځى خؾبُء ؤال إ  خڀ دْ ؤڄُ ڄن ٤سل٭ص خڀ ٵٓ نعٵدوض ٴل   خڀٱ١ر

 ڄؽدؿبڃ.وهٍخ  لًويي خڀًِّٝنٹن بٌخ ١ٰس خ ٴٍُټُوخ زدر ٌټُوخ خر ووٸٵ خ ٬ ً 

ند خزن  ڀ 0ٴٹدپ  ڀ  ن ٬سدْ ٠َال خر ٬  مد ؤال َـلً خٔعإٌال ٬ځى ٬مُ ٠َال خر ٬   ٴإٌال ٬ن خز

خؽب٥دذ وخر ڄد ظ٭٥ل د خػبّپ " خڀ٭٥دء خڀٽؽا " وإ زبٽڃ زل  د زدڀ٭ًپ ٴٱ١ر ٬مُ ٠َال خر ٬   

                                                 
 757/  32في فتح الباري   رواه البزار قاؿ ابن حجر بإسناد حسن 3

 آؿ عمراف 4
 الشورى 5
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 ٬ّ وـٿ لعى هڃ ؤال ن ٸ٫ ز    ٴٹدپ خؼبُ زن ٸلٓ   وټدال ڄن ـځٕدء ٬مُ 0 ند ؤڄا خؾباڄ ن بال خر

ٸدپ ڀ سل  ٜځى خر ٬ځل  ؤځڃ 0 ) وٍ خڀ٭ٵ  وؤڄُ زدڀ٭ُٲ وؤ٬ُٞ ٬ن خػبدهځن ( وبال هٍخ ڄن 

خػبدهځن   ٴ  خر ڄد ـدوِهد ٬مُ ٠َال خر ٬   لن ظلهد ٬ځل    وټدال وٸدٴده ٬ ً ټعدذ خر ٬ّ 

  1.وـٿ

 وڄأڀ 0 خڀٱ١ر  ڄٕدوت ڄ٭ُٴص-8

ځ٣ خڀًڂ   وخَظٵد٪ خڀ١ٱ٣   وِنديش ٠ُزدض خڀٹځر   وظٕدَ٪ خأل٠ُخَ خػبًٕنص ټعف ڄ  دټؽاش  وهال

  ويف ڄ٭ًپ خڀع ٵٓ   وهٍخ ٸً نايحم ب  ٔٽعص كبلعص ؤو ڄُٞ خڀٕٽُحم وٰاي   نٕإپ خر خڀ٭دٴلص 

ڄ ٠ ٬ د ) خإلٸ د٪ ( رب٭ٿ خإلنٕدال نٵٹً خڀٕل٥ُش ٬ځى نٵٕ  وټلڄ  ٴلعځٵ٧ دبد  إ نُنً ويبٝٿ ڄد إ 

 خإنعٹدڂ.ش خؾبٹدزٿ ڀٻ . وؤڄد ڄأپ خڀٱ١ر ٴ   ٬ځى خڀ ًڂ وڄٍڄص يبر زدإل٠دٴص ب  ن٩ُ

خڀ دْ ڄ   ورب س ڃ فبديؼع  ٴ١لً ٬ن ل خَي وڄن زدذ ؤو  ڄ دٸٙع   ضؤڄد ٬ځى خآلوُنن ٴإً٘هد نٵُ

  وهٍخ ٸً ٘دهًندي زإنٵٕ د وټلٳ ؤال ُٔن٫ خڀٱ١ر خزع٭ً ٬   ؤٰځر خڀ دْ وؤٜسم خ نعف س ال 

وبال ظ خـًوخ ٴعفًهڃ ٬ځى لٍَ ونعم  ال ؤال ن ع ال خڀځٹدء زإُٔ٪ وٸط   خؾبٽدال خڀٍحم نع خـً ٴل د 

بإ دبد ن خٴٷ َؤحم ٌڀٻ خڀٙىٛ    وخڀ٭ٽٓ ٜملك ٴدؼبځلڃ  (َ) ٬ ً خإ٥٠ُخټمد ؤوبڃ إ نعمًؼ خ

ربًي فبس زده ڄٹس إه بٌخ زبًغ نُٕعم٫ بڀل  وبٌخ لدوَ  ظٵد٬ځ خ  ڄ٭  وبٌخ ودڀٵ ي وـًوي غبمده يف 

 ظُٝٴدظ  ٴل ٌب ٭ ڃ ٌڀٻ ڄن خؾب دٸٙص وبزًخء خڀُؤحم . ټلڄ  غبمده يف

                                                 
 6864البخاري  3
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 خڀٱ١ر0 خڀٱد٠ر نٵٕ  ؼب٩ص  ظإڄٿ-9

ٴځ  َؤى ظٱا ڀ ن     وڄ ٩ُي ٸًَ ڀٱد٠ر ؤال ن ٩ُ ب  ٜ َظ  يف خؾبُؤش لن ١ٰس  ڀٽُي نٵٕ   ڀ 

وً٘ش ٬ًَظ    وخَربدٲ ؤ٤ُخٴ    وظٱا وځٹع    وخنٹلذ ٔم ع    وخظبُخَ وـ     وـم ٦ 

ٸسك خڀسد٤ن ؤ٩٬ڃ ڄن ٸسك  وڄ٭ځ ڂ ؤال   ووُوؾ لُټدظ  ٬ن خڀةظلر وؤن  نعُٝٲ ڄؽٿ خجملدنن ٬ل ل

 وخؽبٍإال.خڀ٩دهُ   ٴمد ؤٴُق خڀٙل٥دال زٙىٛ هٍخ لدڀ  ن ن٭ ٌ زدر ڄن خڀٙل٥دال 

 خڀ٬ًدء 0 -11

 وڄ  د هٍخ ٔلق خؾباڄن يخجمده ن٥ځر ڄن َز  ؤال ًبځٝ  ڄن خڀُٙوَ وخآلٴدض وخألولٶ خڀُينحص 

ؼلغ ټٵدَخض   "   0للػ ٸدپ خڀؽلغ خؾب فلدض 0 خڀ٭ًپ يف خڀ٠ُد وخڀٱ١ر  ٴةال ڄن   خڀٱ١ر 

و ؼلغ يَـدض   و ؼلغ ڄ فلدض   و ؼلغ ڄ ځٽدض ؛ ٴإڄد خڀٽٵدَخض   ٴةٔسدٮ خڀ ٠ ء يف 

٭دڂ خڀّّٕخض   و خنع٩دَ خڀٝلش ز٭ً خڀٝلش   و نٹٿ خألٸًخڂ ب  خػبمد٬دض   وؤڄد خڀًَـدض ٴة٤٭دڂ خڀ٥

  وبٴٙدء خڀٕلڂ   وخڀٝلش زدڀځلٿ وخڀ دْ نلدڂ   و ؤڄد خؾب فلدض   ٴدڀ٭ًپ يف خڀٱ١ر و خڀ٠ُد   و 

خڀٹًٝ يف خڀٵٹُ وخڀٱ ى   و وٙلص خر يف خڀُٕ و خڀ٭لنلص   و ؤڄد خؾب ځٽدض   ٴٙك ڄ٥د٪   و ه ى 

 .1"ڄعس٫   و ب٬فدذ خؾبُء ز ٵٕ .

 

 

                                                 
 675رغيب والترىيب برقم ره األلباني في صحيح التوذك439/ 3الترغيب والترىيب للمنذري   3
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 الكبلـ / حسن8

( 58 ڀُ خ خڀَّعِال هِالَ ؤَلَْٕنُ بِالَّ خڀَّٙل٥َْدالَ نَ َّْٮُ زَلْ َ ُڃْ بِالَّ خڀَّٙل٥َْدالَ ټَدالَ ڀِځْةِنَْٕدالِ ٬ًَُوًّخ ڄُسِل ًد )وَٸُٿْ ڀِ٭ِسَديِحم نَٹُ

  1(54ََزُّٽُڃْ ؤ٬َْځَڃُ زِٽُڃْ بِالْ نََٙإْ نَُْلَمْٽُڃْ ؤَوْ بِالْ نََٙإْ نُ٭ٍَِّزْٽُڃْ وَڄَد ؤَََْٔځْ َدٺَ ٬َځَلْ ِڃْ وَټِلځهد )

ءٍ ٬ََٕى ؤَالْ نَٽُنَّ نَد ؤَنُّ َد خڀٍَِّننَ آَڄَ ُ خ ڀَد نَْٕىَُْ ٸَ ڂٌ ڄِنْ ٸَ ْڂٍ ٬ََٕى ؤَالْ نَٽُ نُ خ وَلًُْخ ڄِ ْ ُڃْ وَڀَد نَِٕدءٌ ڄِنْ نَِٕد

زَ٭ًَْ خڀْةٌِبَدالِ وَڄَنْ ڀَڃْ نَعُرْ ٴَإُوڀَحِٻَ  وَلًُْخ ڄِ ْ ُنَّ وَڀَد ظَځْمُِّوخ ؤَنْٵَُٕٽُڃْ وَڀَد ظَ َدزَُّوخ زِدڀْإَڀْٹَدذِ زِحَْٓ خڀِدْٔڃُ خڀْٵُُٕ ٶُ

    8(11هُڃُ خڀ٩َّدڀِمُ الَ )

0   إ زبدًٔوخ وإ ظ دـٙ خ وإ ظسد١ٰ خ  - -ٸدپ0  ٸدپ َٔ پ خر   -   - ٬ن ؤزال هُنُش 

 وإ ظًخزُوخ وإ نس٫ ز٭١ٽڃ ٬ځى زل٫ ز٭ٟ وټ ن خ ٬سدي خر بو خند خؾبٕځڃ ؤو  خؾبٕځڃ إ ن٩ځم  وإ

ًبٍڀ  خڀعٹ ى  ه  د ونٙا ب  ًَٜي ؼلغ ڄُخض حبٕر خڄُت ڄن خڀُٙ ؤال يبٹُ  ؤودي خؾبٕځڃ ټٿ 

 .    8خؾبٕځڃ ٬ځى خؾبٕځڃ لُخڂ يڄ  وڄدڀ  و٠ُ٬ 

وإ ٗ ڀلٓ خؾباڄن زدڀ٥٭دال وإ خڀځ٭دال وإ  خڀٵدل " 0 --ٸدپ0 ٸدپ َٔ پ خر   ٬ن ٬سً خر 

        4"خڀسٍحمء .

                                                 
1

 اإلسشاء 

 الحجرات 4
 8752مسلم  5
 99;3صحيح الترمذي  6
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0 ند ٌبدڄال إ ظٹ ڀن ڀُـٿ وخر إ نٱٵُ خر ڀٻ ؤو إ نًوځٻ خر خػب ص ؤزًخ ٸځط ند ؤزد ٸدپ يل ؤز  هُنُش 

نٹ پ هُنُش بال هٍي ڀٽځمص نٹ ؿبد ؤلًند ألول  وٜدلس  بٌخ ١ٰر ٸدپ ٴل ظٹځ د ٴةنال غب٭ط خڀ يب 

ٽدند ټدال يف زين بُٔخجلٿ َـلال ټدال ؤلًمهد ـبع ًخ يف خڀ٭سديش وټدال خآلوُ ڄُٕٴد ٬ځى نٵٕ  ٴ

ڄعأولن ٴٽدال خجملع ً إ نّخپ نُى خآلوُ ٬ځى ٌنر ٴلٹ پ ند هٍخ ؤٸُٝ ٴلٹ پ وځين وَزال ؤز٭ؽط ٬ځال 

َٸلسد ٸدپ ب  ؤال َآي ن ڄد ٬ځى ٌنر خٔع٭٩م  ٴٹدپ ڀ  ويبٻ ؤٸُٝ ٸدپ وځين وَزال ؤز٭ؽط ٬ځال َٸلسد 

ٸدپ ٴس٭ػ خر بڀل مد ڄځٽد ٸدپ ٴٹدپ وخر إ نٱٵُ خر ڀٻ ؤو إ نًوځٻ خر خػب ص ؤزًخ ٸدپ ؤلًمهد 

ٴٹسٟ ؤَوخل مد وخـعم٭د ٴٹدپ ڀځمٍنر خٌهر ٴديوٿ خػب ص زُظبيت وٸدپ ڀ وُ ؤټ ط زال ٬دؾبد 

خڀٍحم نٵٓ ؤزال خڀٹدٔڃ زلًي ڀعٽځڃ زدڀٽځمص  ؤټ ط ٬ځى ڄد يف نًحم ودِند خٌهس خ ز  ب  خڀ دَ ٸدپ ٴ 

  1ؤوزٹط ينلدي وآوُظ .

 

 خڀع ٠لك0

زدٔڃ زٹلص ؤ١٬دء خػبٕڃ  وه  خؾب٭ّّ ٬مد يف خڀًَٝ وه  خڀُٔ پ خڀٍحم خڀځٕدال ه  خڀ د٤ٷ خڀُغبال 

 ڄسديتخڀٍحم نًخٴ٫ ون دٴك ٬ ٻ و٬ن ټٿ ڄد زبمځ  ڄن   ؿبڃ  وهظس٭ؽ  ب  خآلوُنن ڀل ٜٿ َٔدڀعٻ 

٬ځى بٸ د٪ خآلوُنن وخؾبٹدزٿ دبد ظٕ٭ى ڀعمٹلٹ  وخڀ ٜٿ ب  خؿبًٲ  –زةٌال خر  –وه  خڀٹديَ  وٸلڃ 

 خؾب ٙ ي.

                                                 
 349/  38رواه أحمد قاؿ عنو أحمد شاكر : اسناده صحيح  3
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ٴ   ٔلق ٌو لًنن لً ٸدظٿ ولً ڄ٭دجل وڄٝځك   خڀٽسا ال ٌڀٻ خػبُڂ خڀٝٱا ٌو خڀعإؼا خڀځٕد

 وخإلٴٕدي.ونس٭ًي ٬ن خڀٹعٿ  خڀ فدق وخإلٜلقوخڀ٭دٸٿ ه  خڀٍحم نٕع٥ل٫ ظ ٨لٳ ٌڀٻ خڀ٭١  يف 

و٤سٷ  ٬م ڄده ڀٹً ؤًَ٘ند ين  د خؼب لٳ ب  خٔعىًخڂ ؤڀ٥ٳ خڀ٭سدَخض وؤطبٿ خڀٽځمدض ڄ٫ خؾبعمًؼن 

 ڄ٫ زين ٸ ڄ  وڄ٫ خػبمل٫   وټٍڀٻ ٜمدزع  ڄن ز٭ً  وهٽٍخ ىبر ؤال نٽ ال.  ٻ خڀُٔ پ ٌڀ

ٴمن  ؤٔدڀلرڄن ٤ُنٹص وز٭ًش  زإټؽُظ٭دڄٿ ڄ٭  خڀُٙ٪ خؼب لٳ  خڀځٕدال ٴٹًؽب٥ َش ڄ ٠ ٪  ون٩ُخه

 ٌڀٻ0

ٍِننَ آَڄَ ُ خ ڀَد نَد ؤَنُّ َد خڀ0َّ "  خڀعمٍنُ ڄن خڀٕىُنص زإحم ؤٔځ ذ  وخڀع دزّ زدألڀٹدذ  ټمد يف آنص خؼبفُخض

نَّ وَڀَد ظَځْمُِّوخ نَْٕىَُْ ٸَ ڂٌ ڄِنْ ٸَ ْڂٍ ٬ََٕى ؤَالْ نَٽُ نُ خ وَلًُْخ ڄِ ْ ُڃْ وَڀَد نَِٕدءٌ ڄِنْ نَِٕدءٍ ٬ََٕى ؤَالْ نَٽُنَّ وَلًُْخ ڄِ ْ ُ

 (11وَڄَنْ ڀَڃْ نَعُرْ ٴَإُوڀَحِٻَ هُڃُ خڀ٩َّدڀِمُ الَ ) ؤَنْٵَُٕٽُڃْ وَڀَد ظَ َدزَُّوخ زِدڀْإَڀْٹَدذِ زِحَْٓ خڀِدْٔڃُ خڀْٵُُٕ ٶُ زَ٭ًَْ خڀْةٌِبَدالِ

ټؽا يف ظٵٕاي ؿبٍي خإنص 0 " ن  ى ظ٭د  ٬ن خڀٕىُنص زدڀ دْ  وه  خلعٹدَهڃ وخإٔع ّخء    نٹ پ خزن"

 ذبڃ ...وٸ ڀ 0 ُب وَإ ظَځْمُِّوخ ؤَنْٵَُٕٽُڃْ َب ؤحم0 إ ظځمّوخ خڀ دْ . وخؿبمَّدِ خڀځَّمدِ ڄن خڀُـدپ ڄٍڄ ڂ

[   ٴدؿبمّ زدڀٵ٭ٿ وخڀځمّ 1ڄځ٭ ال  ټمد ٸدپ ظ٭د 0 ُب وَنْٿٌ ڀِٽُٿِّ هُمََّشٍ ڀُمََّشٍ َب ]خؿبمّش 0 

زدڀٹ پ ...ٸدپ  خإلڄدڂ ؤظب0ً لًؼ د بغبد٬لٿ  لًؼ د يخوي زن ؤزال ه ً  ٬ن خڀٙ٭يب ٸدپ0 لًؼين 

ألڀْٹَدذِ َب ٸدپ0 ٸًڂ َٔ پ خر ؤز  ـَسِاش  زن خڀ١مدٺ ٸدپ0 ٴل د نّڀط يف زين ٔځمص0 ُب وَإ ظَ َدزَُّوخ زِد
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 خؾبًن ص وڀلٓ ٴل د َـٿ بإ وڀ  خغبدال ؤو ؼلؼص  ٴٽدال بٌخ ي٬ُِىَ ؤلً ڄ  ڃ زدٔڃ ڄن ظځٻ خألغبدء

      1ٸدڀ خ0 ند َٔ پ خر  بن  نٱ١ر ڄن هٍخ. ٴ ّڀط0 ) وَإ ظَ َدزَُّوخ زِدألڀْٹَدذِ..(   ؤ هد 

وهٍخ  ٰاي وؤن  ؤٴ١ٿ ڄن  نٵٕ  ٨دهُ ؾبًق خإلنٕدال  خڀع دزّ زدألڀٹدذ ٴل  ڄاُ٘ َدبد نٽ ال ٰا

زٿ وٴل  ٘س  ڄن بزځلٓ خڀٍحم ٸدپ ڀُز  ٬ن آيڂ  ٴلال خؾبٹلدْ يڀلٿ ظٽّّ ٴمن ؤنن ڀٻ ؤنٻ ؤٴ١ٿ ڄدددن 

–  - .   0 ؤند ولددُ ڄ 

وخ وَڀَد ظَځْمُِّ"  ټځمص0ٴمد ؤطبٿ  ڀ٥لٵص هٍخ خڀع ـل  خڀُزدنال ه دٺ خٔځ ذ َٸلٷ وټځمدض  خؼ دولعى 

   ٴبن  ظ٭سا َخٸال يف خؾبىد٤سص ٴٹً ٘س  خڀٍحم ظځمّي زإن  ؤنط    نٵٕ ؟نځمّ خإلنٕدال  ٴ ٿ "ؤَنْٵَُٕٽُڃْ 

خؼ دال يف وخلً ٴٽځٽڃ ڄٕځم ال وڀ٭ٿ ٴل  ظٍټا ڀ  زإال ڄن نٕعىًڂ خڀځمّ ڄ٫ خآلوُنن ٴُدبد  ؤنط و

دبد ٸدڀ  زن  خآلنصهٍي  خٔعىًڄ خ ڄ٭  خألٔځ ذ نٵٕ   ٴلٽ ال ټإن  نځمّ نٵٕ     ونبعڃ خڀٽلڂ ٬ن

ٔ٭ًحم يف ظٵٕاي 0 وهٍخ ؤن١هد  ڄن لٹ ٶ خؾباڄ ن  ز٭١ ڃ ٬ځى ز٭ٟ  ؤال ُب إ نَْٕىَُْ ٸَ ڂٌ ڄِنْ ٸَ ْڂٍ 

َب زٽٿ ټلڂ  وٸ پ  وٴ٭ٿ يخپ ٬ځى زبٹا خألن خؾبٕځڃ  ٴةال ٌڀٻ لُخڂ  إ ىب ِ  وه  يخپ ٬ځى 

ن خڀٕدوُ  ټمد ه   خڀٱدڀر وخڀ خٸ٫  ز  واًخ ڄ ڄن ظٕىُب٬فدذ خڀٕدوُ ز ٵٕ   و٬ٕى ؤال نٽ ال 

ٴةال خڀٕىُنص  إ ظٹ٫ بإ ڄن ٸځر كبعځث ڄن ڄٕدوت خألولٶ  ڄعمٿ زٽٿ وځٷ ٌڄلڃ  وؿبٍخ ٸدپ خڀ يب 

 8ؤ هد "8"حبٕر خڄُت ڄن خڀُٙ  ؤال يبٹُ ؤودي خؾبٕځڃ 

                                                 
 :548والحديث في صحيح الترمذي  :;3ص  6ابن كثير  جػ  3
 4786رواه مسلم برقم  4
 23:بن سعدي  5
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وخؿبم0ّ زدڀٵ٭ٿ   ؤحم0 إ ن٭ر ز٭١ٽڃ ٬ځى ز٭ٟ  وخڀځم0ّ زدڀٹ پ  ُب وَإ ظَځْمُِّوخ ؤَنْٵَُٕٽُڃْ َبؼڃ ٸدپ0 

 وټلمهد ڄ  ال ٬   لُخڂ  ڄع ٬ً ٬ځل  زدڀ دَ . ؤ هد

ؼڃ نإظال خؼبًنػ خآلوُ  ڀلسن ؤال خؾباڄن ڀلٓ زدڀ٥٭دال وإ خڀځ٭دال وإ ...ٴ ٍي ټځ د ٴل د ب٘دَخض 

ُٜيبص ؤو بيبدجلص ڀځعٹځلٿ ڄن ٘إال خؾبٹدزٿ  وؼ دء ڀځ ٵٓ بڄد زدڀ ٕر ؤو خإلٌبدال  ؤو ... وڀ٭ٿ ؤلً 

ؤال خؾباڄن  يبمٿ َٔدڀص ڀځ٭دمل ټځ  زل خٔعؽ دء ٴ   نٕ٭ى يف بٸ د٪  –وخر خ٬ځڃ  –يف ٌڀٻ  َ خألُٔخ

زل   وزن خؾبٹدزٿ ٴمن خظٝٳ  خآلوُنن زُٔدڀع  وغب هد ٴل ن سٱال ڀ  ؤال نسين ل خـّ ټلڄلص ؤو ب٘دَخض

خڀځ٭ن وهٽٍخ نُظٹال إ نٕعٵلً  خڀ٥٭ن ؤو   نبزٍڀٻ ٴٹً ټدال ٔسسده يف ڄ ٫ بٸ د٪ خؾبٹدزٿ زدڀُٔدڀص ټمد 

 ف س  ڀٽٿ ڄد ٌبٽن ؤال نٕالء بڀل ڃ خإلٌبدال زدڀ٭سً ڀلف٭ځ  فب٣ ؤن٩دَ خڀ دْ زع

   لًؼط كبن ٔسٷ ن ٹځ د ڀ د خڀُٔ پ خڀٽُنڃ وؤؼُهد ڀٹٝصو٤ُنٹص ؼدڀؽص ڀسلدال و٥ َش " خڀٽځمص " 

مص ؤوزٹط ينلدي خڀٍحم نٵٓ ؤزال خڀٹدٔڃ زلًي ڀعٽځڃ زدڀٽځ ٸ ڀ 0 ٴ وخڀٙدهً ڄ  د  ٜ َش خؾبعأون وهال 

ٴل  –ٔسمدن   –خؼبٽڃ خڀ٭ًپ  ٔ  خض و٬ ًټدنط ټدٴلص يف بلسد٢ ٬مٿ  زدر ټځمصن٭ ٌ  وآوُظ .

ظٵًٕ ل خَٺ ټځ  ڄ٫ خؾبٹدزٿ  فبٕ زص( )ٰاوڄ  د نٕعٵلً ؤنٻ ٸً ظٹ پ ټځمص  خ٬عًخء ٨ځڃ وإ 

دپ زٿ ه  وخٸ٫ وظٕٹ٣ ڄد ز لع  ڄ٭  ڄن ٬لٸص فبسص وـٕ َ ظ خٜٿ    وهٍخ ڀلٓ ٠ُزده ڄن خؽبل

 ونُخي نعٽَُ يف ٜ َ ٸً ن٭ُٲ ز٭١ د وڀٽ  د زبًغ زٽٿ ظإټلً.   ؤوّّند خڀُٔ پ خڀٽُنڃ 

ؤڄُ  خڀٕدزٹصيَـص ڄن ٔدزٹدصبد وهال  خڀٹ پ خؼبٕن  ٴٵال خؾبُخلٿ  ؤ٬ځىوٜ َش َخز٭ص َدبد ظٽ ال 

ؤ٬ځى ٴ ال ڀلٕط زدإڀٹدذ  ؤو خڀ٥٭ن ؤو ... ؤڄد ه د ٴ ال ڄ ّڀص  زعف ر خڀٽلڂ خڀسٍحمء  وخڀع دزّ 
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زٵ٭ٿ ڄ٭ن وه  " ؤال نٹ ڀ خ خڀيت هال ؤلٕن " وڄد ؤلځى ټځمص " ؤلٕن "  ٴ ال ي٬ ى  خڀعّخڂظُٺ وبهبد 

 ؤلٕنڀع٥ نُ خڀٽلڂ ڀلٽ ال 0 ؤلٕن 0 ٴل نٽٵال ؤال نٽ ال 0" لٕ ده " زٿ ىبر ؤال نٕ٭ى ؤال ظٽ ال " 

ن " زل وبدنص ٴٽځمد "   ؼڃ ڄد هال وبدنص هٍخ خؼبٕن وب  ؤحم ڄًى نٝٿ ؟ إ ـ خذ ٴ   " ؤلٕ

ڄد ٸدڀ  خزن ټؽا يف ظٵٕاي ؿبٍي خآلنص 0 "  وڀ ٹُؤ ؤال نٽ ال " ؤلٕن " ٴ   " ؤلٕن "     خٔع٥٭ط

ؤال نإڄُ ٬سدي خر خؾباڄ ن  ؤال نٹ ڀ خ يف قبد٤سدصبڃ وفبدوَخصبڃ خڀٽلڂ خأللٕن  نإڄُ ظ٭د  َٔ ڀ  

د 0 "وٸٿ ڀ٭سديحم نٹ ڀ خ خڀيت هال ؤلٕن" خآلنص ٸ ڀ  ظ٭ونٹ پ خڀٹ٤ُيب 0 "    1وخڀٽځمص خڀ٥لسص." ؤ هد 

. وٌڀٻ ؤال َـل ڄن خڀ٭ُذ ٘عم   ؤس  ٬مُ وهڃ زٹعځ   ٴٽديض ظؽا نّڀط يف ٬مُ زن خؽب٥دذ

ٴع ص ٴإنّپ خر ظ٭د  ٴل 0 "وٸٿ ڀ٭سديحم نٹ ڀ خ خڀيت هال ؤلٕن" ٌټُي خڀؽ٭ځيب وخؾبدوَيحم وخزن ٥٬لص 

 يف هٍي خآلنص خؾباڄ ن ٴلمد زل  ڃ ودٜص  حبٕن خأليذ وبإنص وٸدڀط ٤دجٵص0 ؤڄُ خر ظ٭د   وخڀ خلًحم

  8ؤ هد 0 )وټ ن خ ٬سدي خر بو خند(.خڀٹ پ  ووٵٟ خػب دق وب٤ُخق نّٰدض خڀٙل٥دال؛ وٸً ٸدپ 

ونٹ پ زن ٔ٭ًحم 0 " ُب وَٸُٿْ ڀِ٭ِسَديِحم نَٹُ ڀُ خ خڀَّعاِل هاِلَ ؤَلَْٕنُ َب وهٍخ ؤڄُ زٽٿ ټلڂ نٹُذ ب  خر 

ش وٌټُ و٬ځڃ وؤڄُ دب٭ُوٲ ووبال ٬ن ڄ ٽُ وټلڂ لٕن ڀ٥لٳ ڄ٫ خؽبځٷ ٬ځى خوعلٲ ڄن ٸُخء

لٕ  مد بال مل ٌبٽن خػبم٫ ڄُخظس ڃ وڄ دِؿبڃ  وؤن  بٌخ يخَ خألڄُ زن ؤڄُنن لٕ ن ٴةن  نإڄُ زةنؽدَ ؤ

 وخڀٹ پ خؼبٕن يخ٪ ڀٽٿ وځٷ طبلٿ و٬مٿ ٜدحل ٴةال ڄن ڄځٻ ڀٕدن  ڄځٻ طبل٫ ؤڄُي.زل  مد. 

                                                 
 :;3ص  6ابن كثير جػ  3
 33ج  الفرطبي  4
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ُ ڄ دَخظٻ وٸًَخظٻ ڀعٽعٕر " خڀٽلڂ خؼبٕن " بڀلٻ ز٭ٟ خإلَ٘ديخض ځع٥ نڀو

  وخڀ٥ُٶ0

  خؼبٕن.ظٍټُ ٴ١ٿ خڀٽلڂ  .1

 خڀُيحمء.خڀٽلڂ  خٔعم١دَ ڄٕدوت .8

 خٔعىًخڄ د.ظ٭ُٲ ٬ځى خڀٽځمدض خػبملځص وظًَذ ٬ځى  .8

ڀځ ٜ پ ب  ڄد  –ز٭ً خر  –ڄ   خڀ٥ُنٹص خؾب٭ل ص  خڀٵن وخ٤ځرَخٸر ٰاٺ كبن يبٕن هٍخ  .4

 ل .بڀوٜٿ 

 . خڀٹسلك "ټؽُش خإلعٽدٺ زإهٿ " خڀٽلڂ خؼبٕن " ورب ر ؤهٿ "خڀٽلڂ  .5

ڀٽځمدض خػبملځص وخڀٽځمدض خڀُينحص  ٬ځى نٵٕٻ و٬ځى خؾبٹدزٿ و٬ځى خؾبٕعم٫  خٸدَال زن نعدجؿ  .6

 ٬ځى خؾبًى خڀٹُنر و٬ځى خؾبًى خڀس٭لً.

  ظٕم٫.ڄدٌخ زبر ؤال  خؾبٹدزٿ ڄٽدال  ٫٠ نٵٕٻ .7

 .وخڀسلدالخٸُؤ يف ټعر خأليذ  .8
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طبلځص  وـُّذ خڀٵُٶ زن  ؤال ظٕعسًپ ذبد ټځمص پبٌخ ؤَيض ؤال ظعٽځڃ زٽځمص ٸسلمص  لدو .9

 خڀٽځمعن ٬ځى خؾبٹدزٿ.

 وا(. )ټځمصؤللدنده ودٜص بٌخ مل زب١ُٺ ټځمص طبلځص  خڀعّڂ خڀٝمط .11

 خڀ٬ًدء.ټؽُش  .11

 

ؤڀٕ ع ڃ  وڀٽن خڀٹځص ڄن خڀ دْ هڃ خڀٍنن َو٠ خ ؤللدند خڀٽؽا نٕع٥ل٫ ؤال نعف ر خڀٽلڂ خڀٵدلٗ 

 خڀسلدال ٤ُنٷ" لٕن  نٹ پ0ڀٍخ ټدال ز٭١ ڃ  خػبملٿ لعى ؤوبد ؤٜسمط إ زبٕن بإ خڀٽلڂ خڀ٥لر 

 خڀ ـًخال ".ب  
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 القوؿ ال القائل     / 9

  ظ٭د 0ٸدپ 

زَُْخهِلڃُ ََزِّالَ خڀٍَِّحم نُمْلِال وَنُمِلطُ ٸَدپَ ؤَنَد ؤَڀَڃْ ظََُ بِڀَى خڀٍَِّحم لَدؾَّ بِزَُْخهِلڃَ ٴِال ََزِّ ِ ؤَالْ آَظَديُ خڀځَّ ُ خڀْمُځْٻَ بٌِْ ٸَدپَ بِ

طَ خڀٍَِّحم ټَٵََُ ؤُلْلِال وَؤُڄِلطُ ٸَدپَ بِزَُْخهِلڃُ ٴَةِالَّ خڀځَّ َ نَإْظِال زِدڀَّٙمِْٓ ڄِنَ خڀْمَُِْٙٶِ ٴَإْضِ زِ َد ڄِنَ خڀْمَٱُِْذِ ٴَسُ ِ

                                          1(858وَخڀځَّ ُ ڀَد نَ ًِْحم خڀْٹَ ْڂَ خڀ٩َّدڀِمِنَ )

( وَڀَ ْ ِ٘حْ َد 175نَ )وَخظْٿُ ٬َځَلْ ِڃْ نَسَإَ خڀٍَِّحم آَظَلْ َديُ آَنَدظِ َد ٴَدنَْٕځَهَ ڄِ ْ َد ٴَإَظْسَ٭َ ُ خڀَّٙل٥َْدالُ ٴَٽَدالَ ڄِنَ خڀْٱَدوِن ُب

هَ َخيُ ٴَمَؽَځُ ُ ټَمَؽَٿِ خڀْٽَځْرِ بِالْ ظَمْمِٿْ ٬َځَلْ ِ نَځْ َػْ ؤَوْ ظَعُُْټْ ُ نَځْ َػْ  ڀََُٴَ٭ْ َديُ زِ َد وَڀَٽِ َّ ُ ؤَوْځًََ بِڀَى خڀْإََِْٞ وَخظَّس٫ََ

 خأل٬ُخٲ8(176ٌَڀِٻَ ڄَؽَٿُ خڀْٹَ ْڂِ خڀٍَِّننَ ټٍََّزُ خ زِأَنَدظِ َد ٴَدٸُِْٝٛ خڀْٹَََٝٛ ڀَ٭َځَّ ُڃْ نَعَٵَٽَُُّوالَ )

 َد ڀِإَلًَِهِمَد ـَ َّعَلْنِ ڄِنْ ؤ٬َْ َدذٍ وَلَٵَٵْ َدهُمَد زِ َىْٿٍ وَـَ٭َځْ َد زَلْ َ ُمَد ٬ًََِْد وَخ٠ُِْذْ ڀَ ُڃْ ڄَؽَځهد ََـُځَلْنِ ـَ٭َځْ

( وَټَدالَ ڀَ ُ ؼَمٌَُ ٴَٹَدپَ 88( ټِځْعَد خڀْفَ َّعَلْنِ آَظَطْ ؤُټُځَ َد وَڀَڃْ ظ٩َْځِڃْ ڄِ ْ ُ َ٘لْحهد وَٴَفَُّْنَد وِځَدڀَ ُمَد نَ ًَُخ )88)

                             8(.......84 ِ وَهُ َ نُمَدوَُِيُ ؤَنَد ؤَټْؽَُُ ڄِ ْٻَ ڄَدڀهد وَؤ٬ََُّّ نَٵًَُخ )ڀَِٝدلِسِ

   -٠َال خر ٬  د  –ب  ّٰوش زين خؾب٥ٝځٷ ونٝمر ڄ٭  ِوـ  ٬دجٙص  –  –ًبُؾ خڀُٔ پ 

 –لً خڀٝمدزص خڀٽُخڂ وز٭ً خڀٱّوش ظعىځٳ ٬دجٙص يف ٸٝص ٤ نځص   ؼڃ ظُـ٫ ب  خؾبًن ص زٝمسص ؤ

-. 

                                                 
 البقرة 3
 األعراؼ 4
 الكهف 5
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وهال ِوـص  –٠َال خر ٬  د  –نٽؽُ خڀٽلڂ ٬ځل مد وظع ڃ ٬دجٙص  خؾبًن ص و٬ ً يو ؿبمد    

  ونّيخي خڀٽلڂ وظ عُٙ خإل٘د٬ص يف خؾبًن ص   ونعإوُ خڀ لال  -ٔسمدال خر  –خڀُٔ پ وخز ص خڀًٝنٷ 

ويف ٨ٿ هٍي خڀ٩ُوٲ نٕعٱٿ ....     -٠َال خر ٬  د  –٬ن خڀُٔ پ خڀٽُنڃ   وشبُٞ ٬دجٙص 

   - -زدڀٽلڂ وبؼدَش خڀ٬ّدِ٪ وخصبدڂ زلط خڀُٔ پ ؤزال خڀ ٫٠خؾب دٴٹ ال و٬ځى َؤٔ ڃ ٬سً خر زن 

ٴٹدپ 0 " ند ڄ٭ُٙ خؾبٕځمن  –  –0 ٸدڂ َٔ پ خر  -٠َال خر ٬  د  –وڄ٫ ټٿ هٍخ ظٹ پ ٬دجٙص 

٬ځى ؤهځال بإ واخه وڀٹً ٌټُوخ َـلً  ڄن ن٭ٍَنال ڄن َـٿ ٸً زځٱين ؤٌخي يف ؤهځال  ٴ خر ڄد ٬ځمط

 1نًوٿ ٬ځى ؤهځال بإ ڄ٭ال " ڄد ٬ځمط ٬ځل  بإ واخه وڄد ټدال

  بٌخ زځٱ  ٬ن خڀُـٿ خڀٙالء   مل نٹٿ 0 ڄد زدپ ٴلال نٹ پ ؟ وڀٽن نٹ پ 0 ڄد زدپ ؤٸ خڂ ټدال خڀ يب 

   8نٹ ڀ ال ټٍخ وټٍخ ن. 

 

 

 

 

          

                                                 
 6792البخاري برقم  3
 4286وصححو األلباني في صحيح أبي داود وذكره في السلسلة الصحيحة  ::69رواه ابو داود برقم  4
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 خإلن١دق0

ؤال نٍټُ ڀ د  َز  يوال لدـ  يفڄ٫ خڀٍحم  –٬ځل  خڀٕلڂ –ڀ د ٸٝص بزُخهلڃ هد ه  خڀٹُآال خڀٽُنڃ ن٭ُٞ 

ڀٹً ٌټُ خڀٹُآال خڀٽُنڃ ظځٻ خڀٹٝص وٌڀٻ خؾب ٸٳ ڀ ٕعٵلً  خإٔڃ؟خڀٵدجًش ڄن ٌټُ  خِبدؾ ٴمدخٔڃ ٌڀٻ 

ن٭ڃ ٌټُض ټعر خڀعٵٕا  َز  ڄ   ټم  ؿ ن ٵ٭ د يف للدظ د وڀلٓ ؾب٭ُٴص ٘ىٛ خڀٍحم لدؾ بزُخهلڃ يف 

 خألغبدء.ظٵدٜلٿ ٬ن للدظ  ڀٽن زٹال خؾب  ؿ خڀٹُآنال ز٭لً ٬ن ٌټُ  خڀُـٿ وزلدال خٔڃ ٌڀٻ

ټؽا يف ظدَنه خڀسُٙنص ويبًغ  هٍخ لًغ )وڄؽٿڄ  د  آندض ٴدنٕځهآظدي خر  آوُ َـٿوڄؽدپ ٸُآنال 

ٌڀٻ  و٬دٸسع  يوال خإټةخغ زدٔڃٴٽدال خألٔځ ذ خڀٹُآنال نسن ڀ د نعلفص ٌڀٻ خڀ٭مٿ  ؤلمًغ(

 خڀٙىٛ  .

ڄؽدپ ؼدڀػ ٸٝص ٌټُض يف ٔ َش خڀٽ ٳ ڀُـځن يخَ زل  مد ل خَ ولٝځط ڄ خٸٳ ظٕعمٷ ؤال و

ن٭ُٴ د خڀسُٙنص ڀلٕعٵلًوخ ڄ  د يف للدصبڃ خڀل ڄلص   ٴسن خڀٹُآال ظځٻ خڀٹٝص وڄد يخَ زل  مد ونعلفص ٌڀٻ 

 خؼب خَ   يوال خڀع٭ُٞ وڀ  زدڀعځملك ب  خٔڃ خلً خڀُـځن ٴ١لً ٬ن ټځل مد .

وه  ؤٴ١ٿ ڄن خڀعّڂ خؾب  ؿ خڀٹُآنال ؤدَ ٬ځل  ظ٥سلٹده ٬مځلده يف للدظ     وزبًغ  ٔ پ و نإظال خڀُ

يف للدظ    للػ ؤصبمط ِوـع  خڀًٝنٹص  ٸٝص هال ڄن ؤً٘ خڀٹٝٛ وخؾب خٸٳ خڀيت ظ٭ُٞ ٬ځل د 

زإ٘ ٫ ڄد ٌبٽن ؤال ظع ڃ ز  خڄُؤش  وټٿ هٍخ ټٍذ وذبعدال وڀلٓ   -٠َال خر ٬  مد  –ز ط خڀًٝنٷ 

ن خؼبٹلٹص ٘الء  ٴ   ټمد ٸدپ َز د " بٴٻ " ن٭ين ټٍذ وخٴةخء   ون ّّحم ڀٍڀٻ خؾب ٸٳ وظځٻ ٴل  ڄ
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ٴ   خلً خؾب دٴٹن زٿ َؤٔ ڃ يف خؾبًن ص  خڀٵُنص َـٿ ڄ٭ُوٲ ڀًى خؾبٕځمن دب٭ديخظ  ڀځُٔ پ خڀٽُنڃ 

    وڄ٫ ټٿ ڄن ٌڀٻ  ٴلٹٳ ٬ځى خؾب ّّ وًبد٤ر خڀ دْ  ؾبد زځٱ  ٬ن ؤهځ خؾب  َش    ونعإٌى خڀُٔ پ 

زدٔڃ ٌڀٻ خڀُـٿ  ونٽعٵال زٹ پ "   ند ڄ٭ُٙ خؾبٕځمن ڄن ن٭ٍَنال ڄن َـٿ  هٍخ إ نُٝق خڀُٔ پ 

 ٸً زځٱين ؤٌخي يف ؤهځال .." .

ؤؼ دء خؼب خَ ب  ؤال هبلّ زن " ڄدٌخ ظُنً " و " ڄَن نُنً " ٴدڀٹ١لص ڀلٓ خنعٝدَخه  حبدـص  وودٜصبن د 

 خ نٕعمٹ ال ٌڀٻ ؤللدند ( ٴمن خألمهلص دبٽدال خٔعس٭دي خأل٘لدء ڀأل٘ىدٚ وإ يٴد٬ده ٬  ڃ ) وبال ټدن

خڀٙىٝلص خڀيت ظٽ ال يف خڀ ٵٓ نعلفص ڀلوعلٲ ڄن ؤ٘ىدٚ ڄ٭ل ن ) وبال ټدن خ يبمځ ال ؤٴٽدَخ إ 

 ظ خٴٹٻ (.

بال ٸ١لص خڀ ٵٓ خڀسُٙنص ولس د ڀ ٵٕ د وَٰسع د يف خإنعٝدَ ىب٭ځ د ظځسٓ ٬ځى ٜدلس د ٴعىعځ٣ ٬ځل  

٬ځى خؾبعمًغ خؽبُوؾ ڄن ظځٻ خڀٕل٥ُش خڀ ٵٕلص ٴلعفدوِ خؼبً ونعٽځڃ ٬ځى خألٴُخي  ٭رخألوَخٶ ٴلٝ

وټٿ هٍخ زبط ٥ٰدء ؤال  خألٴٽدَ خؼبًنػ ٬ن ڄؽدڀر خأل٘ىدٚ زً ڄٵدًٔ  خألٴٽدَ ون ٝرزًپ 

 1هاإء خڀ دْ يبمځ ال ظځٻ خألٴٽدَ ونًخٴ٭ خ ٬  د وٸً نٽ ن ال  ؤوپ ڄن خزع٬ً د  وَوَؾ ؿبد 

إ ظًَٝ ڄن خڀٵٽُ زٿ ڄن ٜدلر خڀٵٽُ وخڀ دْ إ ظُى ؤٴٽدَخ ظعمًغ زٿ  ن٭ڃ بال خألو٥دء

ؤ٘ىدٚ نع دٸځ هد  ونانًووبد وَدبد نٹدظځ خ ٬  د  ڀٽن هٍخ ڀلٓ ټدٴلده ڀځمًنػ ٬ن خأل٘ىدٚ ؤټؽُ 

ڄن خؼبًنػ ٬ن خألٴٽدَ   ټمد ؤن  ڀلٓ ڄَّّخه يف خؼبًنػ ٬ن خأل٘ىدٚ دبد مل نٹ ڀ خ وزدڀًو پ ب  
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 ڃ زإغبدء وؤڀٹدذ ڀلٓ ؿبد ڄٕع ً وخ٠ك وٸ حم    و ؤنٕر وؤٴ١ٿ خڀ٥ُٶ يف ڄ٭دػبص نلدصبڃ  ووٜٵ

 ؤو٥دء هاإء ه  خؾب  ؿ خڀ س حم خڀُٙنٳ  وه  " ڄد زدپ ؤٸ خڂ نٹ ڀ ال ټٍخ وټٍخ " .

ټساش زبعدؾ ب   ڄ  ڃ ٸ١لصبال ٸ١لص خڀعٙ ا زدألغبدء وخؼبًنػ ٬ن خجملدهُنن زدؾب٭دٜال وزبٍنُ خڀ دْ 

وبهبد  ل خَند وڀلٓ ه  ـبدپ لًنؽ د يف " خإلٸ د٪ " ويف  ٌڀٻ ب  ټعر ؤهٿ خڀ٭ځڃ يف  ظإٜلٿ وخڀ٭ يش

  ٌڀٻ ألن د   _ٸًَ خإلڄٽدال  _خؼب خَ  وخأل٘ىدٚ ؤؼ دءـبدپ ټلڄ د ه  ؤال نسع٭ً ٬ن ٌټُ خألغبدء 

 إ نٕ٭ى ڀعٱلا خألٴٽدَ وڀلٓ ڀسٱٟ خألٴُخي ولبع ً يف زلدال خؼبٷ وڀ  ٬ ً ٰاند   ون٥ځر ٠َد خر

 ٠َد خڀ ٵٓ ونعس٫ خڀًڀلٿ إ خؿب ى .

ڄن ـلٿ آلوُ زدوعلٲ  يٴٽؽا ڄن خألٴٽدَ ظعفً ڀألٴٽدَ وبهبد خڀسٹدء  قبځًنن خأل٘ىدٚ ڀلٕ خ  

ٴٽڃ ڄن ؤٴٽدَ إ ظّخپ ڄ ـ يش ٬ځى خڀٕدلص ڄ٫ ؤال ؤٜمدذبد ٸً ڄدظ خ ڄن ِڄدال وٴ لط  خأل٘ىدٚ 

ڀٽ  د  ذبد خڀ ٩ُ ٬ن ٬ًي خؾبٹع ٭ن  ـلًش وزٱٟؤٴٽدَخه ـلًش ؤو ؤٴٽدَ ٰا  ٔ خء ټدنط٩٬دڄ ڃ 

 زٹلط وزٹال ؤٴُخي آوُوال يبمځ وبد.

ټمد بال ڄ دٸٙص خألٴُخي ٰدڀسده ظٽٕسٻ ٬ًخوش خڀٵُي ڄ٫ زٹدء خألٴٽدَ   زل مد بٔٹد٢ خألٴٽدَ إ ن٭ين  

د بٔٹد٢ خؾبٹدزٿ   ٴٽڃ َؤن د ؤٴٽدَ َٴ١ط زٕر َٴٟ ؤٴٽدَهد   وټڃ ڄن خألٴٽدَ مل ظٹسٿ ڄن ٸدجځ 

زٕر لًنؽ  ؤو ټلڄ  ٬ځى " ْ" ڄن خڀ دْ ؾبد نٽ   خؾبٹدزٿ ڄن لر وظٹًنُ وخلةخڂ ڀد " ْ "   بال 

ٰدڀر خڀ دْ ن٩ن بال بٔٹد٢ ٴلال يف ؤڄُ ڄد ن٭ين بٔٹد٤  ټځلده   ټمد ؤال ڄًل  وخڀؽ دء ٬ځل  يف 
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يف خؼبًنػ ٬ن  ـدنر ن٭ين ڄًل  ټځلده   ٴ ٩ُش خڀ دْ ٰدڀسده ن٩ُش ټځلص   ڀٍخ ٬ځلٻ ؤال ظعإڄٿ وظةوى

 خأل٘ىدٚ وبٔٹد٤ ڃ وڀ  يف ـدنر ڄ٭ن ڄن خؼب خَ يوال خؼبدـص خؾبدٔص ڀٍڀٻ . 

ظٍټُ ؤال ڄ دٸٙص خألٴُخي ٸً ظٽ ال ٔسسده يف ِنديش شبٕٻ خؾبٹدزٿ ڀٻ زُؤن  لعى ڀ  ټدال و٥إه  وهًٴٻ 

 ٚ وخألٴُخي.خأل٘ىده  خؾبسديت وخألٴٽدَ إ  ڀٵلال ٴدؿبًٲه  ظٱلا ؤٴٽدَ خؾبٹدزٿ وڀلٓ ظٱلا ن٩ُي 

وزدڀ٥س٫ ټدال يف   -نًَِّْ ونُ٭ځِّڃ –َظب  خر  –ټ د يف ڄًن ص ٬ لّش للػ ټدال خڀٙله زن ٬ؽلمن 

ٴٽدنط زبًغ نٹد٘دض زن خڀ٥ځسص ودَؾ يَْ  خڀ٭دمل خؾبًن ص ٬ًي ڄن ٤ځسص خڀ٭ځڃ ڄن قبعځٳ ڄ د٤ٷ 

ٝځال ڀځٕف ي هٿ نسًؤ زلًن  خڀٙله    ٴممد ؤٌټُي ؤن  يخَ ل خَ ) زن خڀ٥ځسص (  ل پ ڄٕإڀص نّوپ خؾب

وخلعًڂ  خڀلًنن نٹ پ  –َظب  خر  –ؤو َټسعل  ؟ ٴٽلڂ خڀٙله زن ٬ؽلمن خڀُټسعن وخڀٙله خألڀسدنال 

 –ؼڃ زب پ خڀ ٹدٖ ڄن نٹدٖ ل پ ڄٕإڀص ٴٹ لص ب  ڄٕإڀص ڄٵد٠ځص وڄٹدَنص زن ٬ځڃ خڀٙلىن  خڀ ٹدٖ 

ؤ٬ځڃ ڄن خڀٙله خآلوُ وڀ  ز  ٪ ڄن خڀ٭ځ ڂ  ٴٽٿ ٴُنٷ نانً ٸ پ ٘له ن٬ًال ؤال ٘لى  –َظب مد خر 

 خآلوُ.خڀ٬ُٙلص ونعملّ ز  وخڀٽلڂ نٵٕ  نٹ ڀ  خڀٵُنٷ 

ظځٻ هال ٤سل٭ص ز٭ٟ خڀ دْ بال ڀٻ ظٽن ٰدڀس ڃ   وهال خؼبًنػ ٬ن خڀٙىٛ ؤو ؤألٴُخي ٬ ً خؼبًنػ 

ع٥سلٹال ڀعځٻ ٬ن ٸ١لص ؤو ٴٽُش ڄ٭ل ص زد٬عسدَ ؤال خأل٘ىدٚ ؤو خألٴُخي هڃ خڀٍنن  خػبدنر خڀ٭مځال ؤڂ خڀ

خڀٵٽُش   ټمد ؤال خڀٵُي ؤو خڀٙله ؤو خؾب ٩ُ  ٌبؽٿ خڀٹًوش ڀٍڀٻ خڀٙىٛ ٴ   خڀ م ٌؾ خڀع٥سلٹال  وخڀٹًوش 

خؼبٕ ص  ٴ   نٽن ڀ  ټٿ لر وخلةخڂ وظٹًنُ ون٭عّّ خؾبٕدْ ز  ه   ڄٕدْ زٙىٝ  ) خؾبعځٹال ( ټمد 
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ُٕ يف ڄ د٠ځص خڀٙىٛ ؤال ٔٹ ٢ ٌڀٻ خڀُڄّ ن٭ين ٔٹ ٢ خڀٵٽُش ) هٽٍخ ن٩ن (   وڀ٭ٿ هٍخ خڀ

 ويٴد٬  خؾبٕعملط ٬ن  َڄّي وٸًوظ  وَدبد نٝٿ ز  خؼبدپ  ب  لً نعفدوِ ٴل  لًويي خڀسُٙنص .

ڀٍخ ټدال خِبدوَ خڀ دـك ه  خڀٍحم نعف ر خڀع٭ُٞ ڀأل٘ىدٚ زٍوخصبڃ ) بإ يف لدإض ودٜص ( 

  .وڄ  فلده  وؤغبدج ڃ ودٜص بٌخ ٬ځڃ ڄًى ظ٭ځٷ خؾبٹدزٿ زٍڀٻ خڀُڄّ  و خَظسد٤  ز  ٴٽُنده

خڀ ٵٓ ٬ځى ڄ دٸٙص خألٴٽدَ يوال خڀع٭ُٞ ڀأل٘ىدٚ ظٕدهڃ وزٹًَ ټسا يف زبٹلٷ  ٴةال ظ٭ نًوؤواخه 

٬ځى ظ٥ ا خڀ ٵٓ ڄن ل٩ ٨ د وَٰسع د يف خإنعٝدَ  وخإلٸ د٪ وظٕد٬ًخڀعفُي وخإلولٚ يف خؼب خَ 

 خڀٙىٝال.

 

  84َخـ٫ ڄځمٷ خإوعسدَخض َٸڃ  خؾبا0ُ٘

بڀلٻ خڀ ٔدجٿ  " ؾب دَش " يف " ڄ دٸٙص خألٴٽدَ إ خألٴُخي وڀځ ٜ پ ب  يَـص " خ

 خؾبٕد٬ًش0

 ز ٠ ق.خڀعًَنر ٬ځى زبًنً خؿبًٲ ڄن خؼب خَ 

 خأليڀص.خڀةټلّ ٬ځى خؿبًٲ ؤؼ دء طب٫ 

 خأل٘ىدٚ.لدوپ ربُنً خألٴٽدَ ڄن 

 وخ٠مص.ظٍټُ و٥ َش خڀٽلڂ ٬ځى خآلوُنن زل لدـص وإ زل ص 
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 دء خأل٘ىدٚ.ڀځم خَ وديل ڄن ؤغب ٜ َخهؤ٬ً 

  نٵٕٻ0ڄ٭ن ٔٿ  خٔڃ ڀٙى٬ٛ ً وَوي 

 ؾبدٌخ؟ خإٔڃ؟هٿ ڄن خؾب ڃ ٌټُ 

 خڀٙىٛ.ڄدٌخ ڀ  خمل خٌټُ خٔڃ 

 ؤٌټُي.ؤٌټُ خڀٙىٛ ؤو إ  وڀځمٹدزٿ ؤالؤن مد ؤو  يل 

 خؼب خَ.ڄد ڄٽدنص خڀٙىٛ ڀًى خؾبٹدزٿ يل يف 

و إ ظٽن ٠ملص  خؾبٹدزٿ  . رب ر َيوي خألٴ٭دپ ٬ ً ٌټُ ؤٴُخي وؤ٘ىدٚ فبسسن ڀًنٻ ڄن ٸسٿ 7

 زٿ ظًَذ ٬ځى ٔلدٔلص " خڀ٭ يش ب  ٤دوڀص خؾبٵدو٠دض " . ڄ   ڄد زبٍَ 

 خأل٘ىدٚ.ظ٥ ا خڀٹځر وخڀځٕدال ڄن خڀٽلڂ يف  وڀځمٹدزٿ يف. ؤټؽُ ڄن ي٬دء خر ڀ ٵٕٻ  8

 

  ڄٍټُخه0وٸسٿ ؤال نبعڃ خڀٽلڂ ل پ هٍي خؾب دَش ؤٸ پ 

وڀٽين ؤٸ پ ؤال  ؤٴٽدَهڃ يف ل خَند ڄ٫ خآلوُنن ومبٍَ ڄ  ڃ وڄن  خؤغبدء ؤزًهٍخ إ ن٭ين ؤن د إ نٍټُ 

زٱځسص ڄٝدؼب   خػبّڂ( )ؤوهٍخ ىبر ؤال نٽ ال زدڀٹًَ خڀٍحم لًيي خڀُٙ٪ خؼب لٳ ودبد نٱځر ٬ځى خڀ٩ن 

 ڄٵدًٔي.٬ځى 
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  / التركيز :

  ظ٭د 0ٸدپ 

ؤَظَٹْعُځُ الَ ََـُځهد ؤَالْ نَٹُ پَ ََزِّالَ خڀځَّ ُ وَٸًَْ ـَدءَټُڃْ زِدڀْسَلِّ َدضِ ڄِنْ وَٸَدپَ ََـُٿٌ ڄُاْڄِنٌ ڄِنْ آَپِ ٴ٬َُِْ ْالَ نَٽْعُڃُ بٌِبَدنَ ُ  "

د نَ ًِْحم ڄَنْ هُ َ ََزِّٽُڃْ وَبِالْ نَٻُ ټَدٌِزًد ٴَ٭َځَلْ ِ ټٍَِزُ ُ وَبِالْ نَٻُ َٜديِٸهد نُِٝسْٽُڃْ زَ٭ُْٟ خڀٍَِّحم نَ٭ًُِټُڃْ باِلَّ خڀځَّ َ ڀَ

نَد ٸَ ْڂِ ڀَٽُڃُ خڀْمُځْٻُ خڀْلَ ْڂَ ٨َدهُِِننَ ٴِال خڀْإََِْٞ ٴَمَنْ نَ ُُُْٝنَد ڄِنْ زَإِْْ خڀځَّ ِ بِالْ ـَدءَنَد  (88ڄُُِْٕٲٌ ټٍََّخذٌ )

َديِ ) وَدٲُ ( وَٸَدپَ خڀٍَِّحم آَڄَنَ نَد ٸَ ْڂِ بِنِّال ؤ89َٸَدپَ ٴ٬َُِْ ْالُ ڄَد ؤَُِنٽُڃْ بِڀَّد ڄَد ؤَََى وَڄَد ؤَهًِْنٽُڃْ بِڀَّد َٔسِلٿَ خڀَُّ٘

( ڄِؽْٿَ يَؤْذِ ٸَ ْڂِ نُ قٍ و٬ََديٍ وَؼَمُ يَ وَخڀٍَِّننَ ڄِنْ زَ٭ًِْهِڃْ وَڄَد خڀځَّ ُ نُُِنًُ ٨ُځْمًد ٬81َځَلْٽُڃْ ڄِؽْٿَ نَ ْڂِ خڀْإَلَّْخذِ )

ُِننَ ڄَد ڀَٽُڃْ ڄِنَ خڀځَّ ِ ڄِنْ ٬َدِٜڃٍ ( نَ ْڂَ ظُ َڀُّ الَ ڄًُْز88ِ( وَنَد ٸَ ْڂِ بِنِّال ؤَوَدٲُ ٬َځَلْٽُڃْ نَ ْڂَ خڀعَّ َديِ )81ڀِځْ٭ِسَديِ )

( وَڀَٹًَْ ـَدءَټُڃْ نُ ُٔٳُ ڄِنْ ٸَسْٿُ زِدڀْسَلِّ َدضِ ٴَمَد ِِڀْعُڃْ ٴِال َ٘ٻٍّ ڄِمَّد 88وَڄَنْ ن١ُْځِٿِ خڀځَّ ُ ٴَمَد ڀَ ُ ڄِنْ هَديٍ )

ًِيِ ََُٔ ڀهد ټٍََڀِٻَ ن١ُِٿُّ خڀځَّ ُ ڄَنْ هُ َ ڄُُِْٕٲٌ ڄُُْظَدذٌ ـَدءَټُڃْ زِ ِ لَعَّى بٌَِخ هَځَٻَ ٸُځْعُڃْ ڀَنْ نَسْ٭َػَ خڀځَّ ُ ڄِنْ زَ٭ْ

ڄَ ُ خ ټٍََڀِٻَ ن٥َْس٫َُ ( خڀٍَِّننَ نُفَديِڀُ الَ ٴِال آَنَدضِ خڀځَّ ِ زِٱَلُِْ ُٔځ٥َْدالٍ ؤَظَدهُڃْ ټَسَُُ ڄَٹْعهد ٬ِ ًَْ خڀځَّ ِ و٬َِ ًَْ خڀٍَِّننَ آ84َ)

( 86( وَٸَدپَ ٴ٬َُِْ ْالُ نَد هَدڄَدالُ خزْنِ ڀِال َُْٜلًد ڀَ٭َځِّال ؤَزْځُٯُ خڀْإَْٔسَدذَ )85ٍُ ـَسَّدٍَ )خڀځَّ ُ ٬َځَى ټُٿِّ ٸَځْرِ ڄُعَٽَسِّ

مَځِ ِ وًََُّٜ ٬َنِ ؤَْٔسَدذَ خڀَّٕمَدوَخضِ ٴَإ٤ََّځ٫َِ بِڀَى بِڀَ ِ ڄُ َٔى وَبِنِّال ڀَإ٨َُ ُّ ُ ټَدٌِزًد وَټٍََڀِٻَ ُِنِّنَ ڀِٵ٬َُِْ ْالَ ُٔ ءُ ٬َ

َديِ )87لٿِ وَڄَد ټَلًُْ ٴ٬َُِْ ْالَ بِڀَّد ٴِال ظَسَدذٍ )خڀَّٕسِ ِحم آَڄَنَ نَد ٸَ ْڂِ خظَّسِ٭ُ الِ ؤَهًِْټُڃْ َٔسِلٿَ خڀَُّ٘ ( 88( وَٸَدپَ خڀٍَّ

حَصه ٴَځَد نُفَّْى بِڀَّد ڄِؽْځَ َد ڄَنْ ٬َمِٿَ َٔلِّ ( 89نَد ٸَ ْڂِ بِنَّمَد هٍَِيِ خڀْمَلَدشُ خڀًُّنْلَد ڄَعَد٪ٌ وَبِالَّ خڀْأَوَُِشَ هِالَ يَخَُ خڀْٹََُخَِ )



 مهارات االقناع يف الكتاب والسنة                                                                             مجال اهلمولي

 

277 

( 41 لَِٕدذٍ )وَڄَنْ ٬َمِٿَ َٜدڀِمًد ڄِنْ ٌَټٍَُ ؤَوْ ؤُنْؽَى وَهُ َ ڄُاْڄِنٌ ٴَإُوڀَحِٻَ نًَْوُځُ الَ خڀْفَ َّصَ نَُُِْٸُ الَ ٴِل َد زِٱَلُِْ

( ظ٬ًَُْ نَ ِال ڀِإَټْٵَُُ زِدڀځَّ ِ وَؤُُِْ٘ٺَ زِ ِ ڄَد ڀَلَْٓ ڀِال 41)وَنَد ٸَ ْڂِ ڄَد ڀِال ؤَي٬ُْ ټُڃْ بِڀَى خڀ َّفَدشِ وَظ٬ًَُْ نَ ِال بِڀَى خڀ َّدَِ 

( ڀَد ـََُڂَ ؤَنَّمَد ظ٬ًَُْ نَ ِال بِڀَلْ ِ ڀَلَْٓ ڀَ ُ ي٬َْ َشٌ ٴِال خڀًُّنْلَد وَڀَد ٴاِل 48زِ ِ ٬ِځْڃٌ وَؤَنَد ؤَي٬ُْ ټُڃْ بِڀَى خڀْ٭َِّنِّ خڀْٱَٵَّدَِ )

( ٴََٕعٍَْټُُُوالَ ڄَد ؤَٸُ پُ ڀَٽُڃْ وَؤُٴَ ُِّٞ 48ڀَى خڀځَّ ِ وَؤَالَّ خڀْمُُِْٕٴِنَ هُڃْ ؤَْٜمَدذُ خڀ َّدَِ )خڀْأَوَُِشِ وَؤاَلَّ ڄََُيَّنَد بِ

ذِ ( ٴَ َٸَديُ خڀځَّ ُ َٔلِّحَدضِ ڄَد ڄَٽَُُوخ وَلَدٶَ زِأَپِ ٴ٬َُِْ ْالَ ُٔ ءُ خڀْ٭ٍََخ44ؤَڄُِْحم بِڀَى خڀځَّ ِ باِلَّ خڀځَّ َ زَِٝاٌ زِدڀْ٭ِسَديِ )

(45)1       

       

  خإلن١دق0

  ٬دضخؽبُوؾ ٬ن خڀ ٛ و٬ن خؾب ٠ ٪ وخڀًو پ يف ڄ ٠ ز٭ٟ خڀ دْڄن خألڄ َ خڀيت ظعٽَُ ڀًى 

كبد نٙعط ٌهن خؾبٹدزٿ ورب٭ځ  إ نٕع٥ل٫ ؤال  خألٔدٔلص ـدنسلص زبلً ٬ن خؾب ٠ ٪ خألٜځال وخڀٹ١لص 

 .يبًي خِب َ خألٔدْ وإ ن٭ُٲ ڄدٌخ نُنً خؾبعمًغ يف ټلڄ 

 خؼب خَ ٪ وخؿبًٲ زًٸص ٸسٿ  بال ٸ١لص خڀةټلّ ٬ځى خڀٹ١لص وخؿبًٲ خؾبُخي زبٹلٹ  ظع٥ځر زبًنً خؾب ٠

وإ ؤِخپ ؤٌټُ خڀٙله خڀ٥ ٥دوحم  خػبدنسلص و٬ًڂ خإٔةٔدپ ڄ٫ خڀٹ١دند   وڄلل٩ص خڀ ٵٓ ؤؼ دء خؼب خَ

ڄ ٠ ٬  ون ٕى دبدٌخ زًؤ  ولًنؽ  خؾبدظ٫ يف خإلٌخ٬ص وخڀعځٵّن ال ٴٽؽاخه ڄد ًبُؾ ٬ن  -َظب  خر  –

وهٍخ ٸً نٽ ال كبع٭ده وطبللً يف لدإض ڄ٭ل ص ټمد يف زُندڄؿ  .ٴلٹ پ 0 وخر ڀٹً نٕلط ڄد زًؤض ز  
                                                 

 غافر 3
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  ڀٽ   يف لدڀص خإلٸ د٪ ظ٭عّّ نٹ٥ص ٠٭ٳ يف خؾبعمًغ وخِبدوَ   -َظب  خر  –خڀٙله خڀ٥ ٥دوحم 

 وخؾبٹ ٫ .

   ؤلځص نٕعىًڄ د خڀس٭ٟ ٸًٌبد ولًنؽده لن نٙ٭ُ ټمد ؤال ٸ١لص خؽبُوؾ ٬ن خؾب ٠ ٪ وخإزع٭دي ٬

ٴلىٙى ؤال ًبُٕ خؾب ٸٳ ٴلٕ٭ى ـدهًخه ڀعم نٿ يٴص  ز١٭ٳ ڄ ٸٵ  وٸځص للځص وٸ ش لفص خؾبٹدزٿ 

ظٙعط خؾبٹدزٿ وسبُـ  ٬ن ٸ ظ  ؤل٥ُظ    ټمد ؤوبد ظ٭٥ل   وڄ ٠ ٬  ب  ٸ١دند ٴ٬ُلص  خؼب خَ 

ڀٹ ش يف خؾب خ٤ن خڀٵ٬ُلص    ؼڃ ڀ٭ٿ يف خڀ ٹد٢ خڀٵ٬ُلص ڄد ٴُٜ  ڀځمُخـ٭ص وخڀٽُش ڄُش ؤوُى  وب٨ دَ خ

 نٽ ال ٔسسده يف ب٠٭دٲ خؾبٹدزٿ وب٠٭دٲ لفع   .

ًبُؾ ٬  د بإ ألڄُ هدڂ ؼڃ  وٸ١لع   وإؤال خؾبٹ ٫ خڀ دـك ه  خڀٍحم نُټّ ٬ځى ڄ ٠ ٬   وِزًش خڀٽلڂ 

لص وٸ١دند ٴ٬ُل  سڄ٭دَٺ ـدنټمد ؤن  إ نٕمك ڀځمٹدزٿ زإال ىبُي ب   ڄ ٠ ٬  ؤال ن٭ ي ب   إ نځسػ

 وخڀٹ١لص خألٔدْ.وبال لٝٿ ٴدؾبٹ ٫ إ نځسػ ؤال نُـ٭  ب  خِب َ  ڄ ٠ ٬  ظس٭ًي ٬ن 

 ٴ٬ُ ال0وڀ إوٍ ٸٝص ڄاڄن آپ ٴ٬ُ ال ول خَي ڄ٫ 

ڀٽن ٴ٬ُ ال ټمد  خُٔخجلٿ ڀٵ٬ُ ال ب  خإلٔلڂ وظٕځلڃ زين  –٬ځل  خڀٕلڂ  –ظسًؤ خڀٹٝص ز٬ً ش ڄ ٔى 

زل  مد ؤلًخغ ڄٙ  َش ٌټُهد خڀٹُآال خڀٽُنڃ يف  ونٽدزُ وظًوَونع ٬ً ون٭دنً  ه  ڄ٭ځ ڂ نُٴٟ ونع ًي

 ٬ًنًش.ڄ خ٤ن 
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خڀع ًنً ب  آٌخال خؾباڄن ٴٽدال  " ووٜٿهًي ٴ٬ُ ال " ٌَونال ؤٸعٿ ڄ ٔى ..  خأللًخغ ؤالوڄن ظځٻ 

  لل  د ٸدپ خؾباڄن ڄٹدڀع  وزًؤ دبمدوَش ٴ٬ُ ال ؤڄدڂ  إزً ڄن ڄٹدوڄص ٌڀٻ وڄ دُٜش ڄ ٔى 

  دْ .خڀ

خڀٹ١لص خألٔدٔلص هال خإلٌبدال زدر ٴٽدال خؾباڄن نُټّ وًبد٤ر ٴ٬ُ ال وٸ ڄ  ٬ځل د ونسن ؿبڃ ڄٝاهڃ 

 وزدڀ٭ يش ب  خڀ ٛ نلل٧ ؤال ڄاڄن آپ ٴ٬ُ ال ٌټُ ڀٵ٧ خػبلڀص خر ناڄ  خ بٌخ آڄ  خ و٬ٹدذبڃ بٌخ مل 

 ڄُش0عبٓ ٬ُٙش 

 ؤَالْ نَٹُ پَ ََزِّالَ خڀځَّ ُ .1

  ًِْحم ڄَنْ هُ َ ڄُُِْٕٲٌ ټٍََّخذٌبِالَّ خڀځَّ َ ڀَد نَ .8

 ڄِنْ زَإِْْ خڀځَّ ِ بِالْ ـَدءَنَد .8

 وَڄَد خڀځَّ ُ نُُِنًُ ٨ُځْمًد ڀِځْ٭ِسَدي .4

 ڄَد ڀَٽُڃْ ڄِنَ خڀځَّ ِ ڄِنْ ٬َدِٜڃٍ .5

 وَڄَنْ ن١ُْځِٿِ خڀځَّ ُ ٴَمَد ڀَ ُ ڄِنْ هَدي .6

 ََُٔ ڀهدلَعَّى بٌَِخ هَځَٻَ ٸُځْعُڃْ ڀَنْ نَسْ٭َػَ خڀځَّ ُ ڄِنْ زَ٭ًِْيِ  .7

 ټٍََڀِٻَ ن١ُِٿُّ خڀځَّ ُ ڄَنْ هُ َ ڄُُِْٕٲٌ ڄُُْظَدذٌ .8

 خڀٍَِّننَ نُفَديِڀُ الَ ٴِال آَنَدضِ خڀځَّ ِ زِٱَلُِْ ُٔځ٥َْدالٍ ؤَظَدهُڃْ .9

 ټَسَُُ ڄَٹْعهد ٬ِ ًَْ خڀځَّ ِ و٬َِ ًَْ خڀٍَِّننَ آَڄَ ُ خ .11
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 ٍَټٍََڀِٻَ ن٥َْس٫َُ خڀځَّ ُ ٬َځَى ټُٿِّ ٸَځْرِ ڄُعَٽَسٍُِّ ـَسَّد .11

 ظ٬ًَُْ نَ ِال ڀِإَټْٵَُُ زِدڀځَّ ِ .18

 وَؤَالَّ ڄََُيَّنَد بِڀَى خڀځَّ ِ .18

 وَؤُٴَ ُِّٞ ؤَڄُِْحم بِڀَى خڀځَّ ِ .14

 بِالَّ خڀځَّ َ زَِٝاٌ زِدڀْ٭ِسَديِ  .15

 

 ٴ٬ُ ال؟ٴٽلٳ ټدال َي  خؾباڄن ٴعځٻ هال خڀٹ١لص خڀيت يبدوَ ٬ځل د 

دبد  خوٙال ؤال ناڄن خڀ دْ ونًٝٸ  ٹ ٭ص ؾبد َؤى ٴ٬ُ ال لفص خؾباڄن خڀٹ نص وؤٔځ ز  خڀسًن٫ وؤيڀع  خؾب

ٴمدوپ ؤال ن٭ُٞ ؤيڀص ظؽسط   نٹ ڀ  ٴ٭مً ب  ؤٔځ ذ خؽبُوؾ ٬ن خڀ ٛ وخؼبلدي ٬ن خڀٹ١لص خألٔدٔلص 

ب  خڀٕمدء وڄن خڀ٥س٭ال ؤال  ٜمص بي٬دء ڄ ٔى   وڀٽن هٍي خأليڀص ؤو خڀًڀلٿ  وه  ز دء ُٜق ٬دپٍ

  ٬ُ ال ڀځماڄن ڀ٭ځ   ؤال نٵٽُ زدڀُٝق   ٴلعٱا ټلڄ هٍخ خڀس دء  يبعدؾ ب  وٸط وهٍخ خٔعًَخؾ ڄن ٴ

  ٸ١لص هٍخ خڀُٝق وؤمهلع  وٴدجًظ  نٹ پ خڀٹ٤ُيب يف زدر ڄن خڀٽلڂ ٬ن ٸ١لص خڀع للً وخإلٌبدال 

ظٵٕاي ؿبٍي خآلنص 0 " ٸ ڀ  ظ٭د 0 ُب وَٸَدپَ ٴ٬َُِْ ْالُ نَد هَدڄَدالُ خزْنِ ڀِال َُْٜلده َب ؾبد ٸدپ ڄاڄن آپ 

  وودٲ ٴ٬ُ ال ؤال نعمٽن ټلڂ هٍخ خؾباڄن يف ٸځ ذ خڀٹ ڂ  ؤوهڃ ؤن  ٌبعمن ڄد ـدء ز  ٴ٬ُ ال ڄد ٸدپ

  1ڄ ٔى ڄن خڀع للً . ؤ هد

                                                 
  ::4ص  35القرطبي جػ  3
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وڀٽن خؾباڄن خڀٵ٥ن خؾبانً ڄن خر مل ظ ٥ٿ ٬ځل  خؼبلځص   ٴإ٬دي خڀٽلڂ ٬ځى ٸ١لع  خألٔدٔلص وفب َ 

ن  نٹ پ ڀٵ٬ُ ال ي٬ د ڄن ٸ١لص لًنؽ  وؤمهٿ ٸ١لص ز دء خڀُٝق ومل نُٙ بڀل  ڄن ٸُنر ؤو ز٭لً وټإ

خڀُٝق وڀ ُـ٫ ب  ٸ١لع د خألٔدٔلص وهال خإلٌبدال زدر ولًي إ ُ٘نٻ ڀ   وؤن  ٔسلٿ خڀ فدش يف ن ڂ 

َٔدڀع  ب  ٴ٬ُ ال وب  خڀ دْ ټدٴص ٴمٹٷ  وبنٝدپخؾبل٭دي   وهٽٍخ لبك خؾباڄن يف خڀةټلّ ٬ځى ٸ١لع  

ؤو خٔعفدزص ٸ ڄ  ڄن ٬ًڄ د   ڀٽ   زځّٯ خڀُٔدڀص  ڄد نُنً زٱٟ خڀ ٩ُ ٬ن خٔعفدزص ٴ٬ُ ال ڄن ٬ًڄ د

 وڄن ظس٭  . ونٝك وخؾب ڃ ؤن  َټّ ٬ځى خڀٹ١لص خڀيت ـدء ڄن ؤـځ د ڄ ٔى 

ويف خڀٕ ص خڀ س نص خڀ٭ًنً ڄن خڀع٥سلٹدض خڀ٭مځلص ڀٹ١لص خڀةټلّ   ٴمن ٌڀٻ  ڄد ٌټُندي يف ل خَ خڀُٔ پ 

 وخػبدي وخؾبدپ وخألڄ خپ وواي زن هٍخ ټځ  ټدنط  خڀ ڀلً خڀٕځ٥ص ؤز خڀ ڀلً ٴمن ٬ُٞ ٬ځل   الڄ٫ ؤز

زعلوش ـبم ٬ص ڄن خآلندض خڀٹُآنلص ومل نعمًغ ڄ٭  ل پ ٠ُ٬  خڀٍحم ٸًڄ   بـدزص خڀُٔ پ خڀٽُنڃ 

 . 1زدر خؾب٭س ي وزدڀُٔ پ خڀٽُنڃ  وخإلٌبدالزٿ َټّ ٬ځى خڀٹ١لص خألٔدٔلص وهال ٸ١لص خڀع للً 

  خألوڀ نص ٴ٭نڀةټلّ ٬ځى خڀ٭مٿ خألٔدْ ىبر ؤال نٽ ال ڀ  ويف ٸٝص ؤوُى ٬مځلص ظسن ؤال ٸ١لص خ

   كبن ٘ ً زًَخ ڄن خألنٝدَ 0 ؤن  ؤظى َٔ پ خر  وټدال ڄن ؤٜمدذ خڀ يب  ڄدڀٻ ٬عسدال زن  

ٴٹدپ 0 ند َٔ پ خر   بنال ؤنٽُض زُٝحم   وؤند ؤٜځال ڀٹ ڄال   ٴةٌخ ټدنط خألڄ٥دَ ٔدپ خڀ خيحم خڀٍحم 

آظال ڄٕفًهڃ ألٜځال ؿبڃ   ٴ ييض ند َٔ پ خر   ؤنٻ ظإظال ٴعٝځال يف زلين وزل  ڃ   مل ؤٔع٫٥ ؤال 

وؤز  زٽُ  زليت ٴإسبٍي ڄٝځى   ٴٹدپ 0 ) ٔإٴ٭ٿ بال ٘دء خر ( . ٸدپ ٬عسدال 0 ٴٱًخ َٔ پ خر 
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ٴإٌنط ڀ    ٴځڃ ىبځٓ لعى يوٿ خڀسلط   ؼڃ ٸدپ يل 0 ) ؤنن  لن خَظٵ٫ خڀ  دَ   ٴدٔعإٌال خڀ يب 

ٴٝځى  ٴٝٵٵ د ٴٽّّ   ٴٹدڂ خڀ يب  خڀسلط عٻ ( . ٴإُ٘ض ب  ندللص ڄن زبر ؤال ؤٜځال ڄن زل

ٴؽدذ يف خڀسلط َـدپ ڄن ؤهٿ خڀًخَ  ٜ ٭ دي  خڀ٥٭دڂ(ڄن  ن ٪)وّنُ ولسٕ دي ٬ځى  ٔځڃ َټ٭عن ؼڃ 

 1.... ٴدـعم٭ خ ٌوو ٬ًي 

   مل ٴ آوُ ڀٍخخٔعفدزص ڀٹ١لص خسبدٌ ڄٕفً يف خؾب ّپ وڀلٓ ؿبًٲ   ڀٹً ـدء خڀ يب خڀٽُنڃ  

٭دڂ خڀٍحم ٥وه  خڀ خنعٹٿ ز٭ً ٌڀٻ ب  ٰاي ولٹٹ  ؼڃىبځٓ لعى ؤمت خؿبًٲ خڀٍحم ـدء ڄن ؤـځ  

 . ٜ ٭  ڀ  ٬عسدال 

 

  85َخـ٫ ڄځمٷ خإوعسدَخض َٸڃ  خؾبا0ُ٘
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  خڀعدڀلص0وإټعٕدذ ڄ دَش " خڀةټلّ " ٌبٽن بظسد٪ خڀ ٝدجك 

 خؾب ٠ ٬دض.٤لص يف ورب ر خؾب٥د وو٠ ق خڀعًَنر ٬ځى زبًنً خؾب ٠ ٪ زًٸص  .1

 ن٩ُٺ.خڀس٭ً ٬ن خإٔةٔدپ يف ٸ١دند ـدنسلص لعى ڀ  ټدنط ڄ مص يف وـ ص  .8

وټمد نٹ ڀ ال يف خؾبؽٿ "  وخلًش وخإټعٵدء زٹ١لص  وخلًش ٸ١دند يٴ٭ص  ٤ُق ٬ًشرب ر  .8

 خڀٙفُش.٬ٝٵ َ يف خڀلً وا ڄن ٬ُٙش ٬ځى 

وڄن  خؾب ٠ ٪ زدؽبُوؾ ٬ن  فبدوڀص خؾبٹدزٿ ولٕن خڀعُٝٲ ٬ ً  خؼب خَ خټعٕدذ ڄ دَش بيخَش .4

خڀٹ١لص خػبدنسلص و٬ًڂ خؼبًنػ ٬  د وټٍڀٻ ٤ُق خڀٹ١لص خألٔدٔلص زٝ َش ؤوُى  ٌڀٻ بمهدپ

وز٥ُنٹص قبعځٵص ؤو خڀُز٣ زن خڀٹ١لص خڀٵ٬ُلص وخڀٹ١لص خألٔدٔلص وبَـد٪ خڀٽلڂ ب  خڀٹ١لص 

 خألٔدٔلص.
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 التنوعو  / المرونة ;

 ٬0ن ن ق  –ظ٭د   –نٹ پ خر 

وَبِناّل ټُځّمَد ي٬ََ ْظُ ُڃْ ڀِعَٱْٵَُِ ڀَ ُڃْ *  ٴَځَڃْ نَِّيْهُڃْ ي٬َُأجِالَ بِإّ ٴَُِخَخه*  ٸَدپَ ََذّ بِنّال ي٬ََ ْضُ ٸَ ْڄِال ڀَلْلً وَنَ َدَخه"

 ؼُڃّ بِنّال ي٬ََ ْظُ ُڃْ ـِ َدَخه*  خهـَ٭َځُ َخْ ؤََٜدزِ٭َ ُڃْ ٴِالَ آٌَخنِ ِڃْ وَخْٔعَٱَْٙ ْخْ ؼِلَدزَ ُڃْ وَؤََُّٜوخْ وَخْٔعَٽْسَُُوخْ خْٔعِٽْسَدَ

                    1"... ؼُڃّ بِنّالَ ؤ٬َْځَ ْطُ ڀَ ُڃْ وَؤَََُْْٔضُ ڀَ ُڃْ بَُِْٔخَخه* 

و٥د ڄُز٭د   وو٣ يف و٣ٔ خؽب٣ و٥د  و٣ ڀ د َٔ پ خر   0 ٸدپ ٬ن ٬سً خر زن ڄٕ٭ ي

  ٴٹدپ 0 هٍخ خزن آيڂ وهٍخ ؤـځ     وو٣ ودَـد ڄن خؽب٣ و٥د   ول پ خڀٍحم يف خڀ ٣ٔ و٥ ٤د

وبٙ  هٍخ    هٍخ فبل٣ ز    وهٍخ خڀٍحم يف خڀ ٣ٔ خإلنٕدال وهٍي خؽب٥ ٢ ٬ُو٠  بال لبد ڄن

  8. وخؽب٣ خؽبدَؾ خألڄٿ

حِنّ ٸَځْسِال ٸَدپَ ٴَىٍُْ وَبٌِْ ٸَدپَ بِزَُْخهِلڃُ ََذّ ؤََِنِال ټَلْٳَ ظُمْلِدال خڀْمَ ْظَىَ ٸَدپَ ؤَوَڀَڃْ ظُاْڄِن ٸَدپَ زَځَىَ وَڀَدٽِن ڀّل٥َْمَ" 

لده وَخ٬ْځَڃْ ؤَالّ ؤََْزَ٭َصه ڄّنَ خڀ٥ّلُِْ ٴَُُْٝهُنّ بِڀَلْٻَ ؼُڃّ خـْ٭َٿْ ٬َځَىَ ټُٿّ ـَسَٿٍ ڄّ ْ ُنّ ـُّْءًخ ؼُڃّ خي٬ُْ ُنّ نَإْظِل َٻَ َٔ٭ْ

       8" خڀځّ َ ٬َِّنٌّ لَٽِلڃٌ

خظبُض ٬ل دي و٬ل ٜ ظ  وخ٘عً   بٌخ و٥ر ټدال َٔ پ خر  0 ٸدپ    ٬ن ـدزُ زن ٬سً خر

ز٭ؽط ؤند وخڀٕد٬ص ټ دظن ونٹُال زن بٜس٭ل  خڀٕسدزص  0 ټإن  ڄ ٍَ ـلٗ نٹ پ ٜسمٽڃ وڄٕدټڃ ونٹ پ
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فبًؼدصبد  ؤڄد ز٭ً ٴةال وا خؼبًنػ ټعدذ خر ووا خؿبًى هًى فبمً وُ٘ خألڄ َ 0 وخڀ ٥ٔى ونٹ پ

                                                                                                                                  . 1..."وټٿ ز٬ًص ٠لڀص 

ٸدپ 0 بال خؾباڄن ڀځماڄن ټدڀس لدال نًٙ ز٭١  ز٭١د   ٬ن خڀ يب   ٬ن ؤزال ڄ ٔى خأل٘٭ُحم 

   8و٘سٻ ؤٜدز٭ .

                                

 خإلن١دق0

 ٌڀٻ ٴةال ٤ُنٹص ٠ُ٬ د وظ  ٪ ؤٔدڀلس د إ نٹٿ ؤمهلص ٬ن  خؼب خَ يڀص ڄ ڃ ٸسٿ ڀحن ټدال لًٙ خأل

ؤٔځ ذ ن دٔس  ون خٴٹ  يف  وٴدڀ دْ سبعځٳ ڄٙدَذبڃ وسبعځٳ خؾباؼُخض ٬ځل ڃ ٴځٽٿ بنٕدال ٤ُنٹص ؤ

 ٴل د.ظٹسٿ خؾب٭ځ ڄص ؤو خڀٹ د٬ص 

 بنٝدپٹص ڀځعإؼُ وڄن ؼڃ يف خإلنٕدال ل خْ قبعځٵص وڀٽٿ لدٔص ٤ُن ؤوي٪وڄن ندللص ؤوُى ٴدر ٸً 

خؾب٭ځ ڄص خؾبٹ ٭ص ب  خڀٍهن ٴدڀ ٩ُ وخڀٕمد٪ وخڀځمٓ وخڀٙڃ وٰاهد   ټمد ؤال خڀع٥سلٷ خڀ٭مځال ڀځٹ١لص 

نٕدهڃ زًوَ ټسا يف ظؽسلط خؾب٭ځ ڄص ؤَ و د وؤٌټُ ؤن  ٬ُٞ ٬ځل د ؤلً خؾبًَزن ـًوإه نسن ڀ د 

 يف ٌهن خإلنٕدال وبڀلٻ هٍخ خػبًوپ 0ظإؼا ټٿ ٤ُنٹص ؤو لدٔص يف ظؽسلط خؾب٭ځ ڄص ؤَ و د 

 

                                                 
 89:مسلم  3
 6:3البخاري  4
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 ټلٳ نع٭ځڃ

 نٕسص ظؽسلط خؾب٭ځ ڄص )خڀ٥ُنٹص(خؼبدٔص  ض

 % 1 خڀعٍوٶ ڄن ولپ 1

 % 8 خڀځمٓ ڄن ولپ 8

 % 4 خڀٙڃ ڄن ولپ 8

 % 51 خڀٕم٫ ڄن ولپ 4

 % 88 خڀُئنص ڄن ولپ 5

 % 98 خڀ٭مٿ ڄن ولپ 6

 

يف بٸ د٪ خؾبٹدزٿ دبد  نٵ٭ده وخألـًىدٔص ؤو خڀ٥ُنٹص خألټؽُ وهٍخ خػبًوپ نسن ڀ د ؤمهلص خٔعىًخڂ خؼب

 نُنً.

وضبص ؤڄُ آوُ يف خڀع  ٪ وه  خوعلدَ خڀ ٸط وخؾبٽدال خؾب دٔسن ٴل ظٽعٵال ز ٸط وخلً وإ ڄٽدال وخلً 

٭ُٴص خڀ ٸط خؾب دٔر ڀ٥ُق خؾب ٠ ٪ ؤو دب ٬ًڂ خػبّڂ٬ ً  وخؾبٽدال ودٜصزٿ بال ؤڄٽن ظ٭ًي خڀّڄدال 

 ٴل .خؾب دٸٙص 
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ؤو   وه  خٔعىًخڂ خڀع  ٪ يف خٔعىًخڂ خؾباؼُخض خڀځٵ٩لص وخڀع٭سانص ڄن ولپ خڀ ـ  وؤڄُ ؼدڀػ يف خڀع  ٪ 

حبلػ نٽ ال ظإؼا خڀٽلڂ ؤوٸ٫ ونعدجف  ؤټؽُ  ـًوى    وإ  وڄ٥دزٹص ٌڀٻ ڀځٹ١لص ؤو خؾب ٠ ٪  خػبٕڃ 

نٽ ال  إ ؤال د ڄن ڄٙد٬ُ ڀ٥دن٭ين ؤال نعٝ ٫ ٌڀٻ وڀٽن نٹ پ ن٭ّّ ٬   دبد نًوَ يف ؤٌهدن د ودبد ًب

وخؼبًنػ ٬ن خڀةٰلر وخڀةهلر وخؼبًنػ ٬ن   ـبُينن ڄن خؾبٙد٬ُ وخؾب٩دهُ ٴدؼبًنػ ٬ن خڀةخز٣

وٰاي ټٿ هٍخ إزً  ؤال نُظس٣ ز  ڄٙد٬ُ ظ٩ ُ ٬ځى خڀ ـ   خػب ص وخڀ دَ وخؼبًنػ خڀٵُق وخڀُٕوَ 

ٕڃ ظس٭ػ زدڀُٔدجٿ خؾب٥ځ زص ب  وخػبٕڃ ٴع٭دزا خڀ ـ  ظٕد٬ً يف بنٝدپ خڀُٔدڀص ټمد ؤال لُټدض خػب

يف بٸ د٪  –ز٭ً خر  –خؾبٹدزٿ  ٴلفعم٫ ڄ٫ خڀٽلڂ ٜ َش ظ٭سانص وڄٙد٬ُ لٕلص ٜديٸص ظٽ ال ٔسسده 

 خآلوُ .

وؤڄُ َخز٫ يف خڀع  ٪ وٴدجًظ  وه  خؾبُونص وظ٭ين خڀٹًَش ٬ځى خإنعٹدپ ڄن يڀلٿ ب  آوُ يوال ظٽځٳ ؤو 

  آوُ  ٬ځى لٕر خؾبٹدزٿ  وخؼب خَ بعٹٿ زٕ  ڀص ڄن يڀلٿ ٬ دء.ٴمن ظ  ٬ط ؤيڀع  نٕع٥ل٫ ؤال ن 

 ڄ٫ خڀٍحم  لدـ  يف َز   وا ڄؽدپ  ٴٹً ٸدپ ظ٭د    0ڄ٭    وڀ٭ٿ يف ل خَ بزُخهلڃ 

ِحم لَدؾَّ بِزَُْخهِلڃَ ٴاِل ََزِّ ِ ؤاَلْ آَظَديُ خڀځَّ ُ خڀْمُځْٻَ بٌِْ ٸَدپَ بِزَُْخهِلڃُ ََزِّالَ  خڀٍَِّحم نُمْلِال وَنُمِلطُ " " ؤَڀَڃْ ظََُ بِڀَى خڀٍَّ

ٱُِْذِ ٴَسُ ِطَ خڀٍَِّحم ٸَدپَ ؤَنَد ؤُلْلِال وَؤُڄِلطُ ٸَدپَ بِزَُْخهِلڃُ ٴَةِالَّ خڀځَّ َ نَإْظِال زِدڀَّٙمِْٓ ڄِنَ خڀْمَُِْٙٶِ ٴَإْضِ زِ َد ڄِنَ خڀْمَ

 1( 858ټَٵََُ وَخڀځَّ ُ ڀَد نَ ًِْحم خڀْٹَ ْڂَ خڀ٩َّدڀِمِنَ )

                                                 
 البقرة 3
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ؤحم خن  ټدال ڄُنده يف ؤيڀع  وڀًن  ظ  ٪ ٴل د ٴ    ظ٭ر يڀلٿ ٬ځى يڀلٿ آوُ يوال  خنعٹٿ ڄن  ٴةزُخهلڃ 

زٿ ظُټ  وخنعٹٿ ب  يڀلٿ آوُ مل نٕع٫٥ خؾبٹدزٿ خڀُي  ٴل  ن٩ٿ ن دٸٗ  وخلً حبلػمل نٹعُٝ ٬ځى يڀلٿ 

ٍحم ٬ځل  ڀٍخ ٸدپ خر ز٭ًي " ٴس ط " وهال ټځمص ظًپ ٬ځى وُٕخال خؾب٭ُټص وخؿبٌّبص يف ڄٹد٬َص خؼبٷ خڀ

 .-٬ځل  خڀٕلڂ  –ـدء ز  بزُخهلڃ 

 ؤيڀص0ٌټُندي ڄن  ب  ڄدوڀ ٭ً 

خٔعىًڂ ٤ُنٹص خڀةٰلر يف ڄٱٵُش خڀٍن ذ  "  ؼڃ" ڀلل ووبدَخ  خڀع  ٪ خڀّڄدنالخٔعىًڂ   ٴ  ق 

" ٤ُنٹص" خػب ُ وخإلُٔخَ  ظ ٵ٫ وهالڀ٭ځ د  فبدوَش ـًنًش خٔعىًڂ ٤ُنٹصؼڃ   ڀعٱٵُ ؿبڃ " وخؾب٭دٜال "

   ظٍټُ.ا ون ٪ يف خؼب خَ وخؾب دٸٙص وڀٽن يوال نعلفص ـدهً وٰ وهٽٍخ

نٕعىًڂ ٤ُنٹص خڀُٔڃ ڀع ٠لك ٸ١لص ڄ مص  ؤحم ؤن  خٔعىًڂ خڀعإؼا  -   -وهده  خڀُٔ پ خڀٽُنڃ 

خڀٝ َحم زدإل٠دٴص ب  خڀٽلڂ  وڄن خؾب٭ځ ڂ  ؤال خڀٝ َش ظ ٥س٫ يف خڀٍهن ؤټؽُ ڄن خڀٽلڂ    ٴٹً ټدال 

َخ ٬ځى خإټعٵدء  زدڀٽلڂ  يوال خڀُٔڃ وڀٽ   ڄن ؤـٿ خڀع  ٪ ؤَ ن ٸدي -      -خڀُٔ پ خڀٽُنڃ 

 خؾب٭ځ ڄص وِنديش خڀٹ د٬ص خٔعىًڂ ٤ُنٹص خڀُٔڃ .

ؤال نُن  " ټلٳ    -ٔسمدن   –للػ ن٥ځر ڄن َز     وب  خڀٹُآال ڄن ـًنً وڄ٫  خزُخهلڃ 

وڀلٓ خڀٽلڂ خجملُي ٴ   مل يبلال خؾب ظى    خڀځٵ٧ خڀٹُآنال نٹ پ " ؤَنال " ٴ   ٤ځر خؾبٙدهًش  خڀ٭ل لص 

نٽن ٘دټده ومل نٽن ڄ٭دنًخه وڀٽ   ټمد ٸدپ ڀُز  " ڀل٥محن ٸځيب " ٴعځٻ ڄ ّڀص ٬دڀلص ٴ   ټمد ٸدپ خزن ټؽا 
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ؤهد   1يف ظٵٕاي " ؤلر ؤال نةٸى ڄن ٬ځڃ خڀلٹن يف ٌڀٻ ب  ٬ن خڀلٹن  وؤال نُى ٌڀٻ ڄٙدهًش"

زُخهلڃ ؤن  ٔإڀ  ؤال نُن  زسُٝي ټلٳ يبلال خؾب ظى  وټمد ٸدپ زن ٔ٭ًحم 0 " ٴإوّّ ظ٭د  ٬ن وځلځ  ب

 ؤ هد   8ألن  ٸً ظلٹن ٌڀٻ خبّّ خر ظ٭د   وڀٽ   ؤلر ؤال نٙدهًي ٬لدند ڀلمٝٿ ڀ  ڄُظسص ٬ن خڀلٹن"

وهٍي ؤ٬ځى يَـدض  وټدنط بـدزص خڀسدَحم ٔسمدن  ؾبد ٤ځر وځلځ   ٴإڄُي زدڀع٥سلٷ خڀ٭مځال  زلًي 

٭مځال ٸً نٽ ال ڄن خألٔعدٌ ٬ملً وڄن خڀ٥دڀر ڄٙدهًش  وؤ٬ځى ڄ   وؤټؽُ ٴدڀع٥سلٷ خڀ خڀّّخڄؿ خڀ٭مځلص 

ظإؼاخ ؤال ن٭مٿ خڀ٥دڀر زلًي ڀلعمٹٷ ز ٵٕ  ڄن خڀ ٩ُنص    ور خؼبٽمص خڀسدڀٱص ٴٹً ؤڄُ بزُخهلڃ  "  

ـُّْءًخ ؼُڃَّ خي٬ُْ ُنَّ نَإْظِل َٻَ َٔ٭ْلًد " ٴَىٍُْ ؤََْزَ٭َصه ڄِنَ خڀ٥َّلُِْ ٴَُُْٝهُنَّ بِڀَلْٻَ ؼُڃَّ خـْ٭َٿْ ٬َځَى ټُٿِّ ـَسَٿٍ ڄِ ْ ُنَّ 

خؾبٹ ٫ ؤال ىبع ً يف  وٌڀٻ ؤٔځ ذ وظ  ٪ يف خأليڀص ٬ځى ٸًَش خڀسدَحم ٔسمدن  يف بللدء خؾب ظى   ٴ٭ځى

ىب٭ٿ خؾبٹدزٿ نع ٜٿ ب  خڀ علفص ز ٵٕ  ڄن ولپ ٬مځ  زلًي ٴ ٍخ ؤزځٯ يف خڀعإؼا  ٬مځالٍ ؤىبدي ظ٥سلٷٍ

 خلبك يف خڀٹس پ . ,

  ٴ ده  نٹٳ ٬ځى خؾب ّّ يف و٥سص خػبم٭ص وخڀيت نٕعم٫   خؾب٭ځڃ خألوپ وخؾبًُ٘ خأل٩٬ڃ فبمً وب 

وهال  خڀٵُٜص خؾب خظلص  وهال خؾب ٩٬ص خألٔس ٬لص  وهال خڀعفم٫ خألٔس ٬ال ڀځمٕځمن  بڀل د ټٿ ڄٕځڃ 

وؤټؽُهد  ر ٴلزً ٴل د ڄن خٔعىًخڂ ؤٴ١ٿ خألٔدڀل يف ٸځ ذ خؼبد٠ُنن   وبَٔدء ٸ خ٬ًي ڀعسځلٯ خڀًنن

 وخ٘عً " بٌخ و٥ر خظبُض ٬ل دي و٬ل ٜ ظ "  ٴٽدال  ظإؼاخ ڀعمٹلٷ خؿبًٲ ڄن ظځٻ خؽب٥سص 

                                                 
    2;4ص  3جػ  3ابن كثير 3
 334بن سعدي  ص  4
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وټإنال خن٩ُ ب  خڀٝمدزص   وً٘ظ   ٴدڀ٭ن ظبُخء ټ دنص ٬ن ً٘ش خڀعإؼا  وطب٫ ڄ٭ د خَظٵد٪ خڀٝ ض 

ټإن  دزال "ال ٬ځى َئؤ ڃ خڀ٥ا ڀٍخ ٸدپ خڀٝمإوټ  ال ن ٩ُوال ب  و٥لس ڃوخڀٽُخڂ وه  ڄًٙوي

" وظځٻ خً٘ خؼبدإض ڀًى خإلنٕدال ؤال ن ٍَ زٹًوڂ ـلٗ ڀځٱّو  ڄ ٍَ ـلٗ نٹ پ ٜسمٽڃ وڄٕدټڃ

وڀٽ   ٸُنر ڀًَـص ؤن  " ٜسمٽڃ وڄٕدټڃ " ٴٹً نإظلٽڃ يف هٍخ خڀٝسدق   وهٍخ خػبلٗ ڀلٓ ز٭لًخ 

ؤو هٍخ خؾبٕدء   وڄن ټدنط هٍي لدڀع  ټلٳ ٔلٽ ال لًنؽ  وټلٳ ٔلٽ ال خؾبعځٹال ڀٍڀٻ 

 وخڀ علفص ټلٳ ٔعٽ ال ٸ د٬ص خؾبٕعم٫ ڀٍڀٻ خؼبًنػ .  ٍَخؾب

وآوُ ظځٻ خأليڀص وخإٔعٙ ديخض ه  خڀع٥سلٷ زدٔعىًخڂ ؤيوخض ڄ ـ يش ؤو ؤ١٬دء خإلنٕدال وخڀيت 

ظلِڄ  وظٹُذ خڀٝ َش خؾب٥ځ زص ڀٍڀٻ خألڄُ وڀعځٻ خڀٹ١لص   ٴدؾب ٠ ٪ لل حم وڄ ڃ وه  ظُخز٣ خؾبٕځمن 

ڀلسٹى يف خڀٍهن ڄ٥س ٬ده َخٔىده  ٴدٔع٭مٿ  ب  ټلڂ وظ ٠لك وظٙسل  ٴ   يبعدؾ ڄ٫ ز٭١ ڃ  وظأول ڃ

وڀٽ  د  وظځٻ ٜ َش ڄ ـ يش  خڀلًنن و٘س   خؾباڄن ڄ٫ خؾباڄن ټدڀس لدال خؾبُٜ ٚ خڀُٔ پ خڀٽُنڃ 

ؤال ڀٽٿ بنٕدال ؤٜدز٫  وڄن خؾبعٵٷ ٬ځل   ٴٹُذبد زعٙسلٻ  ؤٜدز٭   ڀلٕط لد٠ُش يخجمده ڄ٫ خإلنٕدال

ند٨ُن  يخجمده   ؤإ ڄد  ڂٴعٽ ال خڀٝ َش خڀ٭مځلص خڀيت ن٥سٹ د خڀ٭سً ؤڄد  سٽ مد ڄ٫ ز٭ٟٴ   نٕع٥ل٫ ؤال نٙ 

 ؤللهد  ڄن ٜ َش وڄد ؤزځٱ  ڄن ظٙسل .

  وڀٕ د زًٝي زلدال ؤوـ  خڀعٙدز  زن خڀ٭لٸص خإلٌبدنلص زن خؾباڄ ن وزن خڀسل لدال وزن ظٙسلٻ خألٜدز٫  

 زن خؾبٕځمن. خڀةخز٣  وخڀ٭لٸصبَٔدء ڄٵ  ڂ وڀٽ د زًٝي زلدال ؤٔځ ذ خڀُٔ پ خڀٽُنڃ يف 
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ومل   ؤال خڀٙدَ٪ خؼبٽلڃ خٔعىًڂ ٬ًش ؤٔدڀلر ون ّ٪ ٴل د –وٰاهد ټؽا  –ونع١ك ڄن خألڄؽځص خڀٕدزٹص 

طبل٫ ڄد ڀًى خؾبعځٹال  ټمد و٨ّٳ ڄ٭ل ص زٹ١لص  وخلًش إلٸ د٪ خؾبعځٹننٽعٳ زإٔځ ذ وخلً ؤو ٤ُنٹص 

ء ٸ١لص وڄن ؼڃ خإٸع د٪ ذبد وظُٙذبد  ٴ٭ځل د ؤال نٕعٵلً ڄن ڄن ل خْ يف ظؽسلط ڄ٭ځ ڄص ؤو ز د

     وٸلڃ.مبمځ  ڄن ڄسديت  ٴلمدخألٔځ ذ خڀُزدنال ون ٨ٵ  ڀعمٹلٷ خڀٹ د٬ص ڀًى خآلوُنن 

  86َخـ٫ فبځٷ خإوعسدَخض َٸڃ  خؾبا0ُ٘

 وخڀع  ٪ ٴ ال0خؾبُونص يف خټعٕدذ ڄ دَش  –ز٭ً خر  –ؤڄد خڀ ٔدجٿ خؾب٭ل ص 

 خڀع  ٪.ڀ٭ص خڀٽعر خؾبىعٝص دب ٠ ٪ خؼبُٚ ٬ځى ڄ٥د .1

يَخٔص ٸ١لص ؤو ؤټؽُ ڄن خڀٹُآال وخڀٕ ص وزبًنً ؤدجٿ خڀع  ٪ خڀيت خٔعىًڄ د خڀٙدَ٪ يف هٍي  .8

 ؤوُى.ؼڃ ظٽُخَ ٌڀٻ ٬ځى ٸ١دند  خڀٹ١لص 

ن ٬ د ٴمؽلً  ؤـٿ ربًنًوخإل٠دٴص ٬ځل د ڄن   خڀعًَنر ٬ځى زب نٿ ز٭ٟ خأليڀص وظٱلا ن ٬ د .8

 ظ ٠لملص. ـًخوپ ؤَ ڄدضزب نٿ خألَٸدڂ ب  

 خإلٸ د٪.خإٔعمد٪ ب  ز٭ٟ خؼب خَخض وظٕفلٿ خڀ٥ُٶ خؾبٕعىًڄص يف  .4

 خؾبىعځٵص.ؤدجځ ڃ  خإلٸ د٪  وظًوننٸُخءش خڀٹٝٛ وخؾب خٸٳ ڀځ دـمن يف ـبدپ  .5

 .ٜ ٳؤٴ١ٿ ٤ُٶ خإلٸ د٪ ڀٽٿ  خڀ دْ  ڄ٫يَخٔص ؤٜ دٲ  .8
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 ؤهٿ خؾب دٸٙدضڄد يبُٚ  خهوټؽا ٔ٭لًش ن٭ًهد  ٔ٭لًش ٴسًخنع دنط ودشبع  ټ نزدؽب خظلڃ؛ ٴمخأل٬مدپ 

وخؼب خَخض وخؾبٵدو٠دض ٬ځى ؤال ظٽ ال خؽبدشبص ڄٵلًش وڄاؼُش  ٌڀٻ خال خؽبدشبص ظ٭٥ال خڀٝ َش خڀ  دجلص 

ن٭ين ؤوبد خڀٝ َش خڀيت ظسٹى يف  ٘دهًي كبد وخؾبٹدزٿ  ؤخػبّء خألوا خڀٍحم خٔعم٫ بڀل   ڀځمعمًغ  وهال

 خؾبُـ ش.خؾبٹدزٿ ؤټؽُ ڄن ٰاهد وزٹًَ خإلـديش يف خؽبدشبص ظٽ ال خڀ  دنص  ٌهن

وټٿ ؼب٩ص يف زبٹلٷ ؤهًخٴ  وخڀ ٜ پ ب  ٬ٹٿ ؤو ٌهن   بال خؾبٹ ٫ خڀ دـك ه  خڀٍحم نٕعؽمُ ټٿ ڄ ٸٳ

زٿ بوبد ٸ١لص  ٴٹ٣؛وڀلٓ ٜملمده ؤال خڀٹ د٬ص ظٽ ال ؤؼ دء خؼب خَ  خڀٹ د٬ص خؾبٹدزٿ ڄن ؤـٿ َِ٪ 

 خڀس دء. دز٭ل  ټٹ١لصڄٕعمُش وظع

 خڀ٭ٝد  يف خڀ٭لٸص  وټُٕٴدلُٚ ٬ځى ٬ًڂ ٸ٫٥  خڀٹ د٬ص خڀّڄن ـّء ڄن خڀ٭لؾ وخڀّڄن ـّء ڄن 

آوُ ودب٭ ى  زدڀٹ١لص خڀ٩ُٲ خؾب دٔر ڀلٹع ٫  خڀٹ د٬ص  وإإ ظًَحم ڄعى ظٽ ال  ٻخؾب٥دٲ  ٴةنوبدنص 

 زٍخظ .خڀعٱلا  ڀځعٱلا  وڀلٓل خَٺ ڄ٫ خؾبٹدزٿ زًخنص  ڀلٽن

هڃ ؤئڀحٻ خڀٍنن نٵٽُوال زدؾب دَخض  ؛ظٵ ن خڀٽؽا يف ڄ دَخض خإل٬ًخي وڄ دَخض خؼب خَ وخڀٹځلٿڀٹً 

 ڄٽدٔس ڃ. ظإؼاهڃ  وٸځصټدال ٔسسده يف ٠٭ٳ  خإلٸ د٪  كبد د ـّءخه ڄ مده يف ٸ١لص ځخؽبعدڄلص وـ٭
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٬ځى  –خؾب دٔسص وخـع ًض يف خوعلدَ ز٭ٟ خؾب دَخض   ڀ  هٍخ خڀٵٝٿ ضون٩ُخه ألمهلص خؽبعدڂ ٴٹً ؤٴُي

  ڀځىعدڂ وهال0 –لٕر وـ ص ن٩ُحم 

 خڀًخڄٱص.خؼبفص  .1

 خؼبُنص. .8

 خڀعمًحم. .8

  وخإ٬عٍخَ.ٸس پ خؼبٷ  .4

 

 

 ل خَنص  يف ڄ دَخضؤ عٽځڃ ٬ن ټٿ وخلًش ٬ځى لًش زدڀ٥ُنٹص خڀيت ُٔند ٬ځل د 

 ظځٻ خؾب دَخض0ٴة  
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 الدامغةالحجة       / 3

 ٸدپ ظ٭د  0 

ٍِحم لَدؾَّ بِزَُْخهِلڃَ ٴِال ََزِّ ِ ؤَالْ آَظَديُ خڀځَّ ُ خڀْمُځْٻَ بٌِْ ٸَدپَ بِزَُْخهِلڃُ ََزِّالَ خڀٍَِّحم نُمْلاِل "َؤڀَڃْ ظََُ بِڀَى خڀَّ

ڄِنَ وَنُمِلطُ ٸَدپَ ؤَنَد ؤُلْلِال وَؤُڄِلطُ ٸَدپَ بِزَُْخهِلڃُ ٴَةاِلَّ خڀځَّ َ نَإْظاِل زِدڀَّٙمِْٓ ڄِنَ خڀْمَُِْٙٶِ ٴَإْضِ زِ َد 

  1("858)ٴَسُ ِطَ خڀٍَِّحم ټَٵََُ وَخڀځَّ ُ ڀَد نَ ًِْحم خڀْٹَ ْڂَ خڀ٩َّدڀِمِنَ  خڀْمَٱُِْذِ

 ٸدپ ظ٭د  0 

ځَد نَد ؤَهْٿَ خڀْٽِعَدذِ ڀِڃَ ظُمَدـُّ الَ ٴِال بِزَُْخهِلڃَ وَڄَد ؤُنِّْڀَطِ خڀعَّ ََْخشُ وَخڀْةِنْفِلٿُ بِڀَّد ڄِنْ زَ٭ًِْيِ ؤَٴَ" 

اُڀَدءِ لَدـَفْعُڃْ ٴِلمَد ڀَٽُڃْ زِ ِ ٬ِځْڃٌ ٴَځِڃَ ظُمَدـُّ الَ ٴِلمَد ڀَلَْٓ ڀَٽُڃْ زِ ِ ٬ِځْڃٌ هَد ؤَنْعُڃْ هَ (65)ظَ٭ْٹِځُ الَ 

ڄَد ټَدالَ بِزَُْخهِلڃُ نَ ُ يِنًّد وَڀَد نََُْٝخنِلًّد وَڀَٽِنْ ټَدالَ لَ ِلٵهد ڄُْٕځِمًد  (66)وَخڀځَّ ُ نَ٭ْځَڃُ وَؤَنْعُڃْ ڀَد ظَ٭ْځَمُ الَ 

 8("67)خڀْمُُِْٙټِنَ وَڄَد ټَدالَ ڄِنَ 

 

 

 

 
                                                 

 البقرة 3
 آؿ عمراف 4
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 خإلن١دق0

زدؼبفص   خڀٱځسص  وخڀ٭ځ   وخڀٹ ُؤن  نٙا ب   خڀعٵٽا  ټمدڄٽدال  خڀًڄدٮ  وه خڀًڄٯ ڄإو ٌش ڄن  

ٍِٲُ ( زَٿْ نَٹ17ْڀَ ْ ؤَََيْنَد ؤَالْ نَعَّىٍَِ ڀَ ْ ًخ ڀَدظَّىٍَْنَديُ ڄِنْ ڀًَُنَّد بِالْ ټُ َّد ٴَد٬ِځِنَ ) "ظ٭د 0 ٸدپ  وخڀًڀلٿ  ټمد

خڀٹ٤ُيب يف  خألنسلدء نٹ پ ("18ٴَةٌَِخ هُ َ َِخهِٷٌ وَڀَٽُڃُ خڀْ َنْٿُ ڄِمَّد ظَِٝٵُ الَ ) ٴَلًَْڄَٱُ ُزِدڀْمَٷِّ ٬َځَى خڀْسَد٤ِٿِ 

ظٵٕاي ؿبٍي خآلنص 0 " ُبٴَلًَْڄَٱُ َُب ؤحم نٹ ُي ون ځٽ . وؤٜٿ خڀًڄٯ ٘ؿ خڀُؤْ لعى نسځٯ خڀًڄدٮ  

يَڄَٱَ  نًَْڄَٱُ  يَڄْٱده َٰځَس  وؤَوٍي ڄن ٴ ٶ ويف خڀع ّنٿ  ڀٕدال خڀ٭ُذ 0"   ٸدپ  1وڄ   خڀًخڄٱص " . ؤ .هد

  8." زَٿ نَٹٍِْٲُ زدؼبٷِّ ٬ځى خڀسد٤ٿ ٴلًَْڄَٱُ  ؤَحم نَ٭ْځ ي ونٱځس  ونُس٥ِْځ 

زُٙى ؾبن يبمٿ  نًڄٱ  ٴعځٻڄن ٌڀٻ ؤن   خؾب عُٝ  وؤز٭ًهٍي خآلنص ؤال خؼبٷ يخجمده ه   خر يفڀٹً زن  

وٸً ٌټُ زن  وخؽبُٕخال ڄ ٝ َ وؤن  ڄ مد ٌټُ خڀسد٤ٿ ڄن ؤيڀص ولفؿ ٴةال ڄٝاي ب  خڀٍپ  خؼبٷ زإن 

ٔ٭ًحم ټلڄده طبللً ٬ ً ظٵٕاي ؿبٍي خآلنص للػ ٸدپ 0 " وهٍخ ٬دڂ يف طبل٫ خؾبٕدجٿ خڀًن لص  إ ن َي 

خ٫٤ خڀ٭ٹځلص ڄس٥ٿ  ٘س ص  ٬ٹځلص وإ نٹځلص  يف بلٹدٶ زد٤ٿ  ؤو َي لٷ  بإ ويف ؤيڀص خر  ڄن خڀٹ 

ٴدؼبمً ر ٬ځى  8ٴةٌخ ه  ڄعسن ز٥لن  ڀٽٿ ؤلً.ؤ .هد؛وخڀ ٹځلص  ڄد نٍهر ٌڀٻ خڀٹ پ خڀسد٤ٿ ونٹم٭ 

 ن٭م  . 

                                                 
  4:8ص   33القرطبي جػ   3
 646ص  4لساف العرب  جػ  4

 742بن سعدي  ص  5
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لفع    خؾبٹدزٿ  ونًلٟؤو يڀلٿ نس٥ٿ ٘س ص  ؛وڄن ه د ټدنط ڄ دَش " خؼبفص خڀًخڄٱص " ظ٭ين ٌټُ زلدال

زةٸدڄص  خؼب خَ  وخؾب دٸٙص زدڀ١ُوَش وبدنص ن٭ين خڀًڀلٿ وهٍخ وخڀسلدال  ؤإ نٕع٥ل٫ ؤال نُي ٌڀٻ  حبلػ

 خڀًخڄٱص.خؼبفص 

بٌخ ټدال خڀ ٸط ٤ نلً  ڀٽن ڄن خڀٝ٭ر ؤال   ٸً نٽ ال ڄن خڀٕ ٿ ؤال ربلر ٬ځى ڄد ن٥ُق ڄن ٘س دض

نٽ ال خإلـدزص ڄٵممص وز ٸط ٸٝا وزٽځمدض ڄ٭ًويش  ٴعځٻ ڄ دَش إ نعٹ  د بإ ڄن وٴٹ  خر وهٍخ ڄد 

ڄ٫ خڀٍحم لدـ  يف  ٵال ٸٝص بزُخهلڃ ٴڀًخڄٱص " ٴٽځمص خڀًخڄٱص ؿبد يإڀع د ن٭ ل  دب دَش " خؼبفص خ

وٌبلط " ٴٽدال خڀُي " ؤند  ؤو٠ك يڀلٿ ٬ځى ؤمهلص ظځٻ خؾب دَش   ٴٹً ٌټُ ڀ  ٸًَش خر " يبال   َز 

ٴإڄُ زٹعٿ ؤلًهڃ وخڀ٭ٵ  ٬ن خآلوُ   وهٍخ صبُذ ڄن  ؤلال وؤڄلط " ٌڀٻ ؤن  ؤل١ُ ڄٕف نن ڀًن  

خڀًو پ ڄ٭  يف ـبديڀص ل پ هٍي خؼبٹلٹص   ُ " خإلللدء وخإلڄدظ  " ٴځڃ نُي خزُخهلڃلٹلٹص خألڄ

" وخڀ علفص خڀ٥سل٭لص ٴَةِالَّ خڀځَّ َ نَإْظِال زِدڀَّٙمِْٓ ڄِنَ خڀْمَُِْٙٶِ ٴَإْضِ زِ َد ڄِنَ خڀْمَٱُِْذِٴٍټُ ڀ  ؤڄُ آوُ  "

ځٵ٧ خڀٹُآنال " ٴس ط " ٴځمدٌخ هٍي وخؾب٭ُوٴص ؤن  إ نٕع٥ل٫ ٬ځى ٌڀٻ ٴس ط خڀٍحم ټٵُ   هٽٍخ ه  خڀ

 خڀٽځمص ؟ 

 خڀځٱ حم0 دڀ ٭ً ب  ڄ٭ ده

زَ ِطَ خڀُـٿ  زدڀٽُٕ  بٌخ يَهَِٗ وظَملََُّ. وزَ ُطَ زدڀ١ڃ ڄؽځ   وؤٴَٝكُ ڄ  مد زُ ِطَ  ټمد ٸدپ ـٿّ "  

 1ؼ دئي0 " ٴَسُ ِطَ خڀٍحم ټَٵَُ "

                                                 
 586ص  3الصحاح في اللغة  جػ  3
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٬ځل  خؼبُفَّصُ ويف خڀع ّنٿ خڀ٭ّنّ " ٴَسُ ِطَ خڀٍَّحِم ټَٵَُ "  ويف خڀځِّٕدال 0 زَ ُطَ وزَ ِطَ وزُ ِطَ خؽبُْٝڃُ 0 خٔع ڀطْ"

  1ظإْونځُ  0 خنٹ٫َ٥ ؤٽَطَ ڄعملُِّخه ٬  د

وٸً زَ ُطَ وزَ ِطَ وزُ ِطَ خؽبَّْٝڃُ خْٔعَ ْڀَطْ ٬ځل  خؼبفَّص ويف خڀع ّنٿ خڀ٭ّنّ ٴسُ ِطَ خڀٍحم ټَٵَُ ظإْونځُ  خنْٹ٫َ٥َ 

 8ؤ هد . ؤٽطَ ڄعماخه ٬  د

نُي ز  ٬ځى   ځمدض ظًوَ ل پ خڀٕٽ ض وخؼباش وخإنس دَ وخڀًهٙص ويف خڀ  دنص ڀلٓ ڀ  ڄدٴٽځ د ټ

 .بزُخهلڃ 

 ڄ٭ًويش.وزٵةش وـلّش إ ظعفدوِ يٸدجٷ وزٽځمدض وخنع ى خؼب خَ ز ُٝش بزُخهلڃ 

لً ؤو يف خڀُي ٬ځى خڀًڀلٿ ؤو ظ ٠لك خڀًڀلٿ وهٍخ ؤ )خڀًڀلٿ(خإلـدزص خؾبٵممص ظٽ ال يف ظٱلا خڀٙدهً 

 ".ؤن خ٪ " خؼبفص خڀًخڄٱص 

   خؾب ٸٳ0وضبص ؤن خ٪ ؤوُى ڄ  د خڀس دء ٬ځى ڄد نٍټُي خؾبٹدزٿ وبٸدڄص خؼبفص ٬ځل  ڄن ٌڀٻ وبڀلٻ هٍخ  

ن٭ڃ. خؾب٭ځڃ0 بٌال خڀٕس َش ڄ ـ يش. خؾب٭ځڃ0 هٿ ظُوال   خڀٕس َش؟ٔإپ خؾب٭ځڃ ٤لز 0 هٿ ظُوال 

بٌال خر ٰا  خؾب٭ځڃ0 إ. خر؟ظُوال  خؾب٭ځڃ0 هٿ ڄ ـ ي.بٌال خڀٽُٔال  خؾب٭ځڃ0 ن٭ڃ. خڀٽُٔال؟

 ڄ ـ ي.

  ن٭ڃ. خألٔعدٌ؟ٴٹدڂ ؤلً خڀ٥لذ وزإيذ ٔإپ خڀ٥لذ0 هٿ ظُوال   

                                                 
 تاج العروس باب التاء 3
 34ص  4لساف العرب جػ  4
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خألٔعد0ٌ بٌال َؤْ خألٔعدٌ ڄ ـ ي.  ؟خڀ٥دڀر0 هٿ ظُوال َؤْ ڄ ـ ي. خألٔعدٌبٌال  خڀ٥دڀر0

 خڀ٥دڀر0 بٌال خألٔعدٌ إ ٬ٹٿ ڀ .  إ.  خألٔعدٌ؟خڀ٥دڀر0 هٿ ظُوال ٬ٹٿ 

 ؤال خؼبفصوڄن ٴ خجً هٍي خڀٹٝص  نٵٕ  ي ز٭ٽٓ ڄد نُنً خؾب٭ځڃ زًڀلٿ ڄن خؾب٭ځڃ ء٫ خڀ٥دڀر ِڄلڀٹً ؤٸ 

 خڀًخڄٱص ٸً ظإظال ڄن خڀٝٱا ٸسٿ خڀٽسا.

  وهٍخ  خڀ دْ وه دٺ ن ٪ آوُ ڄن خؼبفص خڀًخڄٱص وه  خٔع٭مدپ خأليڀص خڀ٭ٹځلص وخڀيت نعٵٷ ٬ځل د ٬ٹلء

 ټٿ ٴُنٷ ؤال بزُخهلڃ  وخڀ ٝدَى وي٬ ىڄ دٸٙص خڀل  ي  خڀ  ٪ ه  خڀٍحم خٔعىًڄ  خڀٹُآال خڀٽُنڃ يف

ځَد نَد ؤَهْٿَ خڀْٽِعَدذِ ڀِڃَ ظُمَدـُّ الَ ٴِال بِزَُْخهِلڃَ وَڄَد ؤُنِّْڀَطِ خڀعَّ ََْخشُ وَخڀْةِنْفِلٿُ بِڀَّد ڄِنْ زَ٭ًِْيِ ؤَٴَڄ  ڃ ٴٹدپ 0 "  

0 خـعم٭ط نٝدَى لبُخال وؤلسدَ ن  ي نٹ پ خزن ټؽا يف ظٵٕاي " ٬ن خزن ٬سدْ ٸدپ1(" 65)ظَ٭ْٹِځُ الَ 

  ٴع د٬ِ خ ٬ ًي  ٴٹدڀط خأللسد0َ ڄد ټدال بزُخهلڃ بإ ن  يند. وٸدڀط خڀ ٝدَى ڄد ٬ ً َٔ پ خر 

ټدال بزُخهلڃ بإ نُٝخنلد. ٴإنّپ خر ظ٭د 0 ُب نَد ؤَهْٿَ خڀْٽِعَدذِ ڀِڃَ ظُمَدـُّ الَ ٴِال بِزَُْخهِلڃَ ] وَڄَد ؤُنّڀَطِ 

( َب ؤحم0 ټلٳ ظ٬ًَُّ ال  ؤن د خڀل  ي  ؤن  ټدال ن  يند  وٸً 5خإلنْفِلٿُ بِإ ڄِنْ زَ٭ًِْيِ ؤَٴَل ظَ٭ْٹِځُ الَ[ )خڀعَّ ََْخشُ وَ

وبهبد ټدال ِڄ   ٸسٿ ؤال ن ّپ خر خڀع َخش ٬ځى ڄ ٔى  وټلٳ ظ٬ًَُّ ال  ؤن د خڀ ٝدَى  ؤن  ټدال نُٝخنلد  

ونٹ پ خڀٹ٤ُيب يف  8٭ْٹِځُ الَ َب .ؤ .هد ُ. وؿبٍخ ٸدپ0 ُب ؤَٴَل ظَلًؼط خڀ ُٝخنلص ز٭ً ِڄ   زًه

ظٵٕاي ؿبٍي خآلنص 0" ونٹدپ0 ټدال زن بزُخهلڃ وڄ ٔى ؤڀٳ ٔ ص  وزن ڄ ٔى و٬لٕى ؤن١د ؤڀٳ 

ه د ټدال ڄن خؾب دٔر ٸ ڀ  " ؤٴل  ن٬ً ال وڄنڄد ټدن خ  لفع ڃ ؤٹ٣يل١ط  وهٽٍخ ؤهدٔ ص". 

 ؟ظ٭ٹځ ال " ن٭ڃ وخر ؤٴل ظ٭ٹځ ال ؤڀلٓ ڀًنٽڃ ٬ٹ پ

                                                 
1

 آل عوشاى 

  564ص  3ابن كثير جػ   4
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  وڄ  د0ٝٛ ټؽاش يف هٍخ خجملدپ وخڀٹ

ورب ّوخ وزبدوَوخ وخظٵٹ خ ٬ځى ٤ُق ؼلغ  خڀ٭ځمدء ٴدٔع٭ًوخؤَخي ؼلؼص ڄن خؾب د٨ُنن ڄٹد٬َص ؤلً 

 ٬ځى ٌڀٻ. ٘س ص و٬ّڄ خخلً ڄ  ڃ ٌبٽن ڀځ٭دمل خإلـدزص ٬ځل د  وؤال نع   ټٿ و ٸ نص إ٘س دض 

  نُنًوال ڄ د٨ُظ  زإوبڃخ٬ځم ي  و بڀل ٴځمد وٜځ خ 

 ...ؿبڃ0 خين خ و ظٽځم خ ٸدپ

 !...خر ؤَى ؤال ؤَنًخر ڄ ـ ي و ز دء ٬ځل   الَبظٹ ڀ ال  0 خنعڃخألوپٴٹدپ 

 ذ خڀ دٍَخڀ٭ٍخذ ن ڂ خڀٹلدڄص زدڀ دَ و خػبن وځٹط ڄن ندَ ٴٽلٳ ظ٭ الببظٹ ڀ ال  دنال0 خنعڃؽو ٸدپ خڀ

 !زدڀ دَ...؟

 ...ن؟ؤ٬مدڀ ٬ځى  ڄاخوٍ ٰا نٕدالبٌال ٴدإل زدڀٹ١دء و خڀٹًَ ٘الءو ٸدپ خڀؽدڀػ0 خنعڃ ظٹ ڀ ال ټٿ 

 ....وـ ه ڃ لٵ ص ڄن خڀةخذ و ٌَهد يف ٍخو ؤالٴمد ټدال ڄن خڀ٭دمل ٔ ى 

 ...خؼبدټڃ ب ٴدٔعٙد٤ خ ١ٰسد و َٴ٭ ي  ٔإڀعم نالو ٸدپ ؿبڃ0هًخ ـ خزال ڀٽڃ ٬ځى ڄد 

 !وـ ه ڃ...؟ خڀةخذ يف ؤنٻ َڄلطڄد نٹ ڀ ال..؟ ؤٜملكخؼبدټڃ 0  ٴٕإڀ 

 ..ٴٹدپ خڀ٭دمل 0ن٭ڃ

 !ٴٹدپ خؼبدټڃ 0 ؾبديخ..؟

 : ٭دملخڀ ٴإـدز 

 ؤندڄن لٵ ص خڀةخذ و  ز   نعإملحم ٍخڀخألمل نُنٻ  ؤالَز  حبلػ ه  ڄ ـ ي ٴٹٿ ڀ   ؤَن  ؤال ٔإڀين خألوپ بال

 !...ڄد نُنً ؤَن 

 !...نُى ٴٹدپ خؼبدټڃ 0ڀلٓ ټٿ ڄد ه  ڄ ـ ي



 مهارات االقناع يف الكتاب والسنة                                                                             مجال اهلمولي

 

311 

ٴځڃ  خڀٙالء دبديظ  بنلڂخٔعس٭ً  و نر خػبن زدڀ دَ و هڃ قبځ ٸن ڄ  ٬ٍن ټلٵلص ظ٭ ٴٕإڀيندنال ؽخڀ ؤڄد

 !ڄن خڀةخذ و ه  قبځ ٶ ڄ  ....؟ نعإمل

 ...ـبس َ ٬ن ظُٝٴدظ  خإلنٕدال ؤال٬ن ڄ٭ ى خڀٹ١دء و خڀٹًَ و  ٴٕإڀينخڀؽدڀػ  ؤڄد

 .خِبٽمص ب َ خڀةخذ ٴځڃ ٔدٸ نال ٌإ خوعلدَ يل ٴلمد ٴ٭ځط ڄن دال ټٍڀٻ ٴدند ټ ٴةٌخ

ٴٽدال كبد ٌټُي ؤن  خنعُٙ ٬ ًهڃ  –َظب  خر  –ً خؼبملً ټٙٻ د ؤٌټُي ؤنال ټ ط خٔعم٫ ڀځٙله ٬سكبو

  ندٸٝص؟يف خؾبًن ص خؾب  َش ٴمفع    يف ڄُٝ ؤال ڄن لؿ ومل نٍهر ب  ِندَش ٸّّ خڀ يب 

 ن ؟؟ؾبد لؿ ِخَ ٸّّ ڄَ 0 بٌخ ټدال هٍخ خڀٽلڂ ٜملك   ٴدڀ يب  -َظب  خر  –ٴٽدال َي خڀٙله 

لال مل ؤؼدء لف  وڄن خؾب٭ځ ڂ ؤن    ن لؿ ه  خڀُٔ پ خڀٽُنڃ وؤ٨  د ڄن خؼبفؿ خڀًخڄٱص ٴإٴ١ٿ ڄ

 " خؼبفص خڀًخڄٱص " .دٌبط   وهٍخ ن٭ين زدڀ١ُوَش ؤن  إ ٸّّ ڀ  يف خؾبًن ص خؾب  َش    ٴٕٹ٣ ٌڀٻ خڀٹ پ ز

بال خٔعىًخڂ ظځٻ خؾب دَش يف بوبدء خؼب خَ وخؾب دٸٙص ظ٭٥ال ڄاُ٘خه ٸ نده ٬ځى ڄًى شبٽن خؾبعمًغ ڄن 

لع  وؤال ڀًن  ڄن خڀّّخهن وخأليڀص و ٔ٭ص خڀعٵٽا وخٔعىًخڄ د وظ ٨لٵ د ڄد نس ُ خؾبٹدزٿ ڄ ٠ ٬  وٸ١

ؤټؽُ خٔع٭ًخيخه ڀٹس پ خؼبٷ ڄن ٜدلر "  نٹ پ  وىب٭ځ دو زل ٘ٻ ٔلف٭ٿ خؾبٹدزٿ نعإنى ټؽاخ ٴلمد 

 ".خؼبفص خڀًخڄٱص 

 

  87َخـ٫ ڄځمٷ خإوعسدَخض َٸڃ  خؾبا0ُ٘
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 ڄ  د0" خؼبفص خڀًخڄٱص " ز٭ًش ؤدجٿ  شبٽ ٻ ڄن نديشِ-ز٭ً ظ ٴلٷ خر  –وٌبٽ ٻ 
  خجملدپ.خٸُؤ يف هٍخ 

  و٘ خهًٺ.لدوپ خڀسمػ ٬ن خأليڀص خڀًخڄٱص و٣ٔ ؤيڀعٻ 

  ٬ځل د.خ٤ُق ٸ١لص ولدوپ خڀسمػ ٬ن لفص يخڄٱص ڀځُي 

  ٤ُل ڃ.ڄن  " وخإٔعٵديشـبدڀٕص ؤٜمدذ " خؼبفؿ خڀًخڄٱص 

 خؼب خَخض وخؾب دٸٙدض وخڀٹُخءخض وڄُخـ٭ع د زن  ظًونن خؼبفؿ خڀًخڄٱص وخڀيت شبُ ٬ځلٻ ؤؼ دء

 وؤوُى.ٴةش 

  وودٜص  ٬ځل د خإٔعمد٪ ب  خؾب د٨ُخض وخإلٜٱدء بڀل د وظًونن خؾبلل٩دض خڀيت ظع٭ُٲ

 خڀ٭ځملص.خؾب د٨ُخض 

 ٷ " خؼبفص خڀًخڄٱص " ؤؼ دء ٌڀٻ.٬مٿ ڄ د٨ُش شبؽلځلص ڄ٫ ؤو خنٻ وؤًٜٸدجٻ وخڀٕ٭ال يف ظ٥سل   
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 ية/ الحر  4

  ٸدپ ظ٭د : 

سِنٍ ٸُٿْ ڄَنْ نَُُِْٸُٽُڃْ ڄِنَ خڀَّٕمَدوَخضِ وَخڀْإََِْٞ ٸُٿِ خڀځَّ ُ وَبِنَّد ؤَوْ بِنَّدټُڃْ ڀَ٭َځَى هًًُى ؤَوْ ٴِدال ٠َدځَدپٍ ڄُد    "

ََزُّ َد ؼُڃَّ نَٵْعَكُ زَلْ َ َد ٸُٿْ نَفْم٫َُ زَلْ َ َد  (85)ٸُٿْ ڀَد ظُْٕإَڀُ الَ ٬َمَّد ؤَـَُْڄْ َد وَڀَد نُْٕإَپُ ٬َمَّد ظَ٭ْمَځُ الَ  (84)

       1"86ُ)زِدڀْمَٷِّ وَهُ َ خڀْٵَعَّدقُ خڀْ٭َځِلڃُ 

  ٸدپ ظ٭د : 

إَ بِټْددَُخيَ ٴِددال خڀددًّننِ ٸَددً ظّسَددلّنَ خڀُّْ٘ددًُ ڄِددنَ خڀْٱَددالّ ٴَمَددنْ نَٽْٵُددُْ زِدڀ٥ّدددُٰ ضِ وَنْدداْڄِن زِدڀځّدد ِ ٴَٹَددًِ    ُب 

    8َب.إَ خنٵَِٝدڂَ ڀَ َد وَخڀځّ ُ َٔمِل٫ٌ ٬َځِلڃ ٌخْٔعَمَْٕٻَ زِدڀْ٭ُُْوَشِ خڀْ ُؼْٹَىَ 

  ٬ن ؤزال هُنُش-  -  ٸدپ0 ي٬د َٔ پ خر  ٬ځى ضبدڄص زن ؤؼدپ ؤال ٌبٽ   خر ڄ   لن

٬ُٞ ڀ  ٴإَخي ٸعځ   ٴإٸسٿ ضبدڄص ڄ٭عمُخه لعى يوٿ خؾبًن ص  ٴعما ٴل د  لعى ؤوٍ  ٴدإظى  

٬ځل    ٬مًش خؾبٕفً  ٴىُؾ َٔ پ خر ٴإڄُ ز  ٴُز٣ ب  ٬م ي ڄن ؤ  ز  َٔ پ خر 

0 ٴمدد   ٴٹدپ0 ڄدڀٻ ند ضبدڂ    هٿ ؤڄٽن خر ڄ ٻ ؟ ٴٹدپ0 ٸً ټدال ٌڀدٻ ندد فبمدً  ٸددپ     

ظٹ پ ند ضبدڂ . ٸدپ 0 بال ظٹعٿ ظٹعٿ ٌخ يڂ  وبال ظ٭ٳ ظ٭ٳ ٬ن ٘دټُ  وبال ظٕإپ ڄدإه ظ٭٥   

ٽدددال ٴ ٕداخپ نٵٕدد  خڀوظُټد   لعددى بٌخ ټدددال ڄدن خڀٱددً ڄدُ زدد  ٴٕددإڀ      ٴم١دى َٔدد پ خر  

0 ٴف٭ځ دد  خؾبٕددټن نٹد پ زل  دد0 ڄدد نٝد ٫ زدًڂ         - -ـ خذ ضبدڄص نٵٕ   ٸدپ ؤزد  هُندُش   

                                                 
1

 سثأ 

2
 256الثقشج 
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ضبدڄص ؟ وخر ألټځص ڄن ـّوَ غبل ص ڄن ٴًخج  ؤلر بڀل د ڄن يڂ ضبدڄص  ٴځمدد ټددال ڄدن خڀٱدً     

 0 ؤ٤ځٹ ي    ٸً ٬ٵ ض ٬ ٻ ند ضبدڂ.-  -لًغ نٵٓ خألڄُ ٴٹدپ َٔ پ خر 

ص لعى ؤظى لدج٥ده ڄن لل٥دال خؾبًن ص  ٴدٰعٕدٿ ٴلد  وظ٥ دُ  و٤ ّدُ ؼلدزد  ؼدڃ       ٴىُؾ ضبدڄ   

وه  ـدڀٓ يف خؾبٕفً ٴٹدپ0 ند فبمً  ڀٹً ټ ط وڄد وـد     -  -ـدء ب  َٔ پ خر 

ؤزٱٟ بيل ڄن وـ ٻ  وإ ينن ؤزٱٟ ب  ين ٻ  وإ زځً ؤزٱٟ بيل ڄن زځًٺ  ؼدڃ ؤٜدسمط   

بيل ڄن ين ٻ  وإ زځً ؤلر بيل ڄن زځدًٺ   وڄد وـ  ؤلر بيل ڄن وـ ٻ  وإ ينن ؤلر 

 ( . وؤ٘ ً ؤال فبمًخه ٬سًي ؤَ ڀ ..." ) خر بإ   وبنال ؤ٘ ً ؤال إ بڀ

دبٕدلځمص   ٷوټدال ضبدڄص ڄن ٔديش خڀلمدڄدص وكبدن ؼسدط ٬ځدى بٔدلڄ  ون د ى ٸ ڄد  ٬دن خڀعٝدًن         

     1خڀٽٍخذ.

 

 

 

 

 

 

 

                         
                                                 

 6594البخاري رقم  3
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  خإلن١دق0

ؤند  ن مدال يف خؾبٹدزدٿ خڀدُٴٟ ڀألٴٽددَ       وخڀٽُخهلص  ټمدنَّ٪ خڀسٱٟ  ٿخڀٹ د٬دض  ز َّ٪ن خڀٹ ُ وخإلـسدَ إ

و٬ځى خڀ٭ٽدٓ ٴدةال خؼبُندص وخإلدةخڂ ظدَّ٪ خؼبدر وخڀعٹدًنُ وظٵدعك          ٴل د  خؾب٥ُولص  وخؾبسديت خؾبعمدوَ

 ٸ١دند.ٸلٿ ڄن ټلڂ وڄد ٤ُق ڄن  وخڀعٵٽا ٴلمدزدذ خؾبُخـ٭ص خؾب دٸٙص خڀٍخظلص 

خڀٹ ُ وخڀٹ ش يف نُٙ ن٩ُندصبڃ وڄسديج ڃ وبـسدَ خڀ دْ ٬ځدى   نّخپ( خٔعىًخڂ وإ)خڀسُٙ  ڀٹً لدوپ ز٭ٟ

ٸ د٬ددض زدٿ و ٴدد ڄدن     ضبدص  ظٽدن   خڀدّڄن  ٴځدڃ  وڀٽدن ڀٵدةش ڄدن     ٴ٭دلً  ؤـځد د  ولبدك  خڀ٭مٿ ذبد وخڀٹعدپ ڄن 

خؾبسدديت  ؤال ٌهسط ظځدٻ خڀٕدځ٥دض وٰدزدط خڀُٸدزددض لعدى ظدُٺ خڀ ددْ ظځدٻ          وـّّوصبد  ٴمدخڀٕځ٥دض 

 ولدَز هد.زٿ  مهځ هدوؤ

يف ؤټدّّ يوڀدص    خڀٙدل ٬لص  وخؾبعمؽځدص  ٔدٹ ٢   خؼبد٠دُ  هد   وؤو٠ك خألڄؽځص يف ٌڀدٻ وؤ٨ ُهدد يف ٬ٝدُند    

خإزبدي خڀٕ ٴليت خڀٍحم ن٩دٿ ڀ٭ٹد ي ڄدن خڀدّڄن نٕدعىًڂ       يوڀص  وهالوؤٸ ى  )ټدنط(٬ځى ٥ٔك خألَٞ 

وڄد هال بإ ٬ٹد ي ڄدن خڀدّڄن     ڄ  ڃ خڀ دْ و٬دنى خڀٽؽا  ن٩ُنع  وّّٜخڀٹ ش وخڀٹ ُ زدؼبًنً وخڀ دَ ڀ ُٙ 

 ندٍټُ  وخؾبللد٧  وزدًوال ٸعددپ    ظٕٹ٣ وظعٵٽٻٴةٌخ زٍڀٻ خڀس دء خڀ١ىڃ نع دوى وظځٻ خڀًوڀص خڀ٭٩مى 

 ٬ يظ .وٸدظځ خ ڄن ؤـٿ ٬ًڂ   ؤال خڀ دْ يف ظځٻ خڀًوڀص ٴُل خ زدڀٕٹ ٢ وَلس خ ز 

         ٗ ٤د نلً ٴدڀ  دندص ڄ٭ُوٴدص     بوبد َٔدڀص ڀٽٿ ڄن يبددوپ ٸ دُ خڀ ددْ وبـسددَهڃ زإندٻ ڀدن ظٝدمً وڀدن ظ٭دل

وڀٽ  د ٸً ظعإوُ وټمد نٹ ڀ ال " ٸً ظٕع٥ل٫ بـسدَ خڀ دْ ٬ځى ٴ٭ٿ ڄد إ نُندًوال وڀٽ دٻ ڀدن ظٕدع٥ل٫     

 ؤال ظٹ ٭ ڃ بإ دبد يبس ال " .
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خؾبٹ ٫ خڀ دـك ه  خڀٍحم نًَٺ ظځٻ خؼبٹلٹدص ونٕدع ٬س د ويبٕدن ظ ٨لٵ دد   ٴعځدٻ ڄدن خڀٕد ن خڀُزدنلدص يف         

 ُ وڀٽ  د إ ظٹع ٫ بإ دبد ظُنً وزبر   وڄن ه د ټدنط ؤمهلدص ڄ ددَش " خؼبُندص    خڀ ٵٓ خڀسُٙنص ؤوبد ٸً ظٹ

" ٴ ال ظ٭٥ال ڄٕدلص وخٔ٭ص ڀځمٹدزٿ ڀځعٵٽا وخؾبُخـ٭ص ويَخٔدص خألڄدُ وخڀ ٩دُ ٴلد    ټمدد ؤوبدد  ظ مدال        

 ٴل   خڀعٹًنُ وخإلةخڂ ڄن ٸسٿ خڀ٥ُٲ خآلوُ كبد نٕدهڃ ٸس پ خؼبٷ و٬ًڂ َيي ڀٕ ء خڀعٝدُٲ وخؾب٭دڄځدص   

. 

ڀٹً ؤيَٺ خڀُٔٿ وخألنسلددء ؤمهلدص ظځدٻ خؾب ددَش ٴ٥سٹ هدد يف ي٬د صبڃ ألٸد خڄ ڃ ٴعفدًهڃ نعمدًؼ ال ڄ٭ دڃ           

نٹ پ خزن ټؽا يف ظٵٕاي ؿبٍي خآلنص " هدٍخ ڄدن    " وَبِنَّد ؤَوْ بِنَّدټُڃْ ڀَ٭َځَى هًًُى ؤَوْ ٴِال ٠َځَدپٍ ڄُسِنٍ"  زٹ ؿبڃ 

وخآلوُ فبٷ  إ ٔسلٿ ب  ؤال ظٽ ن خ ؤنعڃ ومبن ٬ځى  زدذ خڀځٳ وخڀ ُٙ  ؤحم0 وخلً ڄن خڀٵُنٹن ڄس٥ٿ 

 1خؿبًى ؤو ٬ځى خڀ١لپ  زٿ وخلً ڄ د ڄٝلر  ومبن ٸً ؤٸم د خڀّّهدال ٬ځى خڀع للً. " ؤ. هد 

"  نٵٕ د0ونٹ پ خڀٹ٤ُيب ٬ ً خآلنص  خڀٹُخَ ٴدؾبٝلر وخلً وٸً زل د ڀٽڃ خأليڀص وڀٽڃ خؼبُنص يف خسبدٌ 

؛ ټمد نٹ پ خڀٹدجٿ0 ؤلًند ټدٌذ  وه  ن٭ځڃ ؤن  ٜديٶ وؤال ٜدلس  هٍخ ٬ځى وـ  خإلنٝدٲ يف خؼبفص

ٴم٫ ٬ځم ڃ ونٹل  ڃ   8ټدٌذ. وخؾب٭ ى0 ڄد مبن وؤنعڃ ٬ځى ؤڄُ وخلً  زٿ ٬ځى ؤڄُنن ڄع١دينن" ؤ . هد

زإوبڃ هڃ خڀٝديٸ ال وؤوبڃ ٬ځى خؼبٷ خؾبسن بإ ؤوبڃ  مل ىبّّوهڃ ٬ځى ٸ ؿبڃ زٿ ؤو٠م خ ؿبڃ خأليڀص 

ؤحم0 بلًى خڀ٥دجٵعن ڄ د وڄ ٽڃ  ٬ځى خؿبًى  ڄٕع٭ځلص  ڃ   ونٹ پ زن ٔ٭ًحم 0"وظُټ  خؼبُنص ؿب

٬ځل   ؤو يف ٠لپ ڄسن  ڄ ٱمُش ٴل   وهٍخ خڀٽلڂ نٹ ڀ  ڄن ظسن ڀ  خؼبٷ  وخظ١ك ڀ  خڀٝ خذ  وـّڂ 
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زدؼبٷ خڀٍحم ه  ٬ځل   وز٥لال ڄد ٬ځل  وٝم .ؤحم0 ٸً ُ٘ل د ڄن خأليڀص خڀ خ٠مص ٬ ًند و٬ ًټڃ  

 1ځڃ ٬ځمد نٹل د إ ٘ٻ ٴل   ڄن خِبٷ ڄ د  وڄن خؾبس٥ٿ  وڄن خؾب عًحم وڄن خڀ١دپ؟." ؤ . هد ڄد ز  ن٭

٠ُ٬دد  ڄددن زدددذ  خؾبعمددًغ  وڀددلٓ خػبملدد٫  وڄ دد ڃويف خآلنددص ب٘دددَش ب  ب٨ دددَ خڀُٰسددص يف خؼبددٷ ڀددًى  

  ٴٹ٣.ٞ خؼبٷ خخٔع٭ُ

ال ٬ًڂ خإلټُخي يف خڀًنن ٴځدلٓ  ظٙا ب  ؤٜٿ ڄن خألٜ پ خؾب مص ؿبٍخ خڀًنن وه خألوُى  ٴةوبدؤڄد خآلنص 

 خإلٔدلڂ  أللً ؤال نٽُي ٬سً ڄن ٬سدي خر ٬ځى خڀدًنن وإ ؤال ىبدّّي ٬ځدى خ٬ع ددٶ خڀدًنن وخڀدًو پ يف       

 ٴل .وڄن زدذ ؤو  خڀٹ١دند خألوُى وخڀيت إ ظُظٹال ؾب ّڀص خإلٌبدال زدڀًنن وخڀًو پ 

ظسن خڀًُ٘ ... " وټإند  ب٘ددَش ب     وڄن خڀ ٽط يف هٍي خآلنص ؤال خر ٸدپ ز٭ً خڀ  ال ٬ن خإلټُخي " ٸً

٠ُوَش ظسلن خڀًُ٘ ڄن خڀٱال وهٍخ نٕعځّڂ ٬ځى ؤهٿ خإلٔلڂ زلدال خڀًُ٘ ڄن خڀٱال ڀځ دْ وڄن ؼڃ ظدُٺ  

ب٘دَش ب  خؾبٹ ٫ خڀ دـك ؤال نسن خؼبدٷ ڄدن خڀسد٤دٿ     وهٍخ ٴل  ٬ًڄ  خؼبُنص ؿبڃ يف خڀًو پ زدإلٔلڂ ڄن 

 خإوعلدَ.ُنص " يف ظسين َؤحم ڄ٭ن وزبمٿ ظس٭دض ٌڀٻ وخڀٝ خذ ڄن خؽب٥إ ؼڃ نةٺ ڀځمٹدزٿ " خؼب

 خڀ٭سدً  ؤڄد ٸٝص ضبدڄدص ٴ دال شبؽدٿ خڀع٥سلدٷ خڀ٭مځدال خڀ سد حم ڀعځدٻ خؾب ددَش وخؼُهدد يف َِخ٬دص خڀٹ د٬دص ڀدًى             

مل نعمًغ ټؽاخه ڄ٫ ضبدڄص  ٴٹً ټدال نٽعٵال زٕاخپ وخلً ټَُي ٬ځل  ؼلغ ڄُخض وڀلٓ يف    ٴدڀُٔ پ

ڀٽ   ټدال نُى ونللد٧ خڀع٥سلدٷ    خڀٝمدزص خڀٽُخڂ ڄ٭  وي٬ ظ  ب  خإلٔلڂ خڀٹٝص ڄد نٙا ب  لًنػ 

 خڀ٭مځال ؿبٍخ خڀًنن خڀ٭٩لڃ وخڀٕځ ټلدض خڀيت ظُزى ٬ځل د ٌڀٻ خػبلٿ .
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ؤال ظُٺ ڀؽمدڄص " خؼبُنص " وؤ٥٬ددي خڀٵُٜدص خڀٽدٴلدص ڀځدعٵٽا  ؼدڃ ؤ٤ځدٷ ٔدُخل          ؼڃ ټدال ڄن لٽمع  

ټدددال ؤلددً  –وخر ؤ٬ځددڃ  –ؤو ؤحم ٠ددٱ٣    وڀ٭ددٿ هددٍخ  ڀلعىددٍ خڀٹددُخَ ڄددن نٵٕدد  يوال بـسدددَ ؤو ٸ ددُ

نعٱا ٌڀٻ خڀعٱا خػبٍَحم ون ٹځر خڀسٱٟ خڀًٙنً  يف   -٠َال خر ٬    –خألٔسدذ خڀيت ـ٭ځط ضبدڄص 

ب  لر ټسا ؼڃ ن٭ځن يو ڀ   يف هٍخ خڀًنن ون٭ځدن ٌڀدٻ ٜدُخلص ؤڄددڂ       ٸځس  ڀځسځً وڀځُٔ پ خڀٽُنڃ 

 خڀ دْ ز٭ً ؤال ؤ٥٬ال " خؼبُنص " .

  ٴٹً ټددال نٵ١دٿ    سبعځٳ ٬ن وـ ص ن٩ُ خڀُٔ پ خڀٽُنڃ  – –ڀٹً ټدنط وـ ص ن٩ُ ؤزال هُنُش 

خڀٵًنص ٬ځى خڀٹعٿ " وخر ألټځص ڄدن ـدّوَ غبل دص ڄدن ٴًخجد  ؤلدر بڀل دد ڄدن يڂ ضبدڄدص"  ومل نٽدن ندًوَ            

  خؿبد ى وخڀٍحم إ ن ٥ٷ ٬ن  خڀ٭ٵ  ٬ن ضبدڄص   ڀٽن ٜدلر خڀ ٩ُش خڀس٭لًش  –وخر ؤ٬ځڃ  –خبد٤ُي 

ټدال ن ٩ُ ب  خڀٹځ ذ إ ب  خألزًخال ونٕ٭ى ڀَّ٪ خِبسص يف خڀ ٵ ْ وټمد نٹ ڀ ال " ټٕر خڀٹځ ذ ؤو  ڄن 

 ټٕر خؾب خٸٳ " .

ټڃ مبن حبدـص ڄدٔص ويف ٬ُٝند زدڀٍخض ب  ظځٻ خڀ ٩ُش خڀس٭لدًش وب  ظځدٻ خڀ ٵد ْ خڀٽدساش وخڀديت ظ٭ځد        

ن خڀ٭٥ٳ وخڀُظبص ڀځ دْ ؤطب٭ن ٴعٕ٭ ڃ زددڀ٭ٵ   ٬ن ٔٵدٔٳ خألَٞ ڀعع٭ځٷ َول د زدڀٕمدء ٴع ٩ُ ز٭

 وخڀ٠ُ خال.

ؤڄدد ڄدد    وڀٽن خؾب٥ځ ذ ه  ظسلن خؼبٷ زإو٠ك لفص وؤٸد ى زُهدال  ڀلٓ خؾب٥ځ ذ ڄ د ه  هًخنص خڀ دْ 

وڀن يبدٔس د َز د ٬ځل    ويف خؾبٹدزٿ ٴ من حبدـص ب  ظُزلدص ؤنٵٕد د ٬ځدى     ز٭ًي ٴځلٓ ڄن خوعٝدٜ د 

 وه  " خؼبُنص " يف خسبدٌ خڀ٥ُنٷ يوال بټُخي ؤو ٸُٕ ؤو خ٥٠ دي وڀ  زددڀُؤحم  ڄ ك خآلوُنن ڄد ڄ م ڃ خر

وٸًوظ د ن٭ځم د ٌڀٻ زع٥سلٹدض ٬مځلص   وټڃ ؤٸدٳ ڄٕعٝدٱُخه نٵٕدال     ؤٴ١ٿ   ڀٹً ټدال خؾب٭ځڃ خألوپ 
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خڀ ڀلً ڀل٭دُٞ ٬ځلد  خؾبددپ وخػبددي وخڀٕدځ٥ص        لن نإظل  ؤز وڄٕع٭٩مده وڄٹًَخه ڄ ٸٳ خڀُٔ پ خڀٽُنڃ 

خڀ س ندص بوبدد مل ظٽدن َيخه ٬ځدى ظځدٻ       خإلـدزدص ندٔص وخڀ ٕدء وخڀًوخء  ڄٹدزدٿ ي٬ ظد    ٴٽلدٳ ټدندط     وخڀُ

٬ځل د زٿ ٸُؤ ٬ځل  زًخنص ٔ َش ٴٝدځط ؼدڃ ظدُٺ ڀد  " خؼبُندص " يف خسبددٌ ڄدد        ْ خڀعٵدهدض وخڀيت نعٹدظٿ خڀ د

ټددال ڄدن نعلفدص ٌڀدٻ ؤال     نُخي لٹده يوال ؤال ىبّّي ؤو ن ًيي زٹ ُ ؤو يبدوپ ؤال نعٕځ٣ ٬ځل  ٌه لده    ڀٹً 

وهٍخ ڄٽٕر ټسا ٴځلٓ  ٬ُٞ ؤزد خڀ ڀلً ٬ځى ٸُنٗ ) وه  ټساهڃ ( ظُٺ فبدَزص خڀُٔ پ خڀٽُنڃ 

ڄن خڀ١ُوَش ؤال نٹع ٫ خؾبٹدزٿ لدڀلده زدڀٵٽُش وڀٽن ڄن خڀ١ُوَش نٵٽُ زدڀٵٽُش ؤو نعإؼُ ذبد ـّجلده ؤو نٽٳ 

 ڀعځٻ خڀٵٽُش . وفبدَزع ُ٘ي 

٬ًيهڃ ڄن زًخندص خڀد٬ً ش لعدى خآلال ٴدل يبٝدل        وخڀ ٝٳ  ؤڄدڄن خؾبځلدَ  ٬ًي خؾبٕځمن لدڀلده ٸُنر

وڀٽ د  خنعٙدُ زٕدمدلع  وزع٭دڀلمد        ؤال هٍخ خڀٽڃ خڀٽسا زًؤ زٙىٛ وخلً ٔسمدن   ظٍټُبإ خڀسدَحم 

وڀ٭دٿ ؤلدً ؤٔدُخَ ٩٬مدص هدٍخ خڀدًنن هد  "         خڀٽدسا  ڀلٝٿ ب  ؤٜٹد٪ خألَٞ وڀلٽعٕر ٌڀدٻ خڀ٭دًي   

نٕدعىًڂ خڀٕد دال بإ ٬ دً     وخڀځٕددال  وإ زلددال خؼبدٷ وخؾبٹد٬َدص زدؼبفدص      خڀًنن  زٿ خؼبُنص " ٴل بټُخي يف

 ين  ڃ.خڀسد٤ٿ ڄن ٔل٥ُظ  ٬ځى خڀ دْ و٬ًڂ ڄ م ڃ " خؼبُنص " يف  خؼبدـص  ڀُي

 

  88َخـ٫ ڄځمٷ خإوعسدَخض َٸڃ  خؾبا0ُ٘
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  ؤمه د0وڀّنديش ڄ دَش " خؼبُنص " ٴ  دٺ خڀ٭ًنً ڄن خڀ ٔدجٿ ڄن 
  ٓخڀعدڀلص0زدڀُٔدجٿ ظٍټا خڀ ٵ 

  وه (. )ؤنطخـ٭ٿ خڀٹلديش ڀځًڀلٿ ؤو خڀع٭ځلٿ ڀٽل خڀ٥ُٴن  .1

ڀٹً ټدنط ڄ مص خڀُٔ پ هال " خڀسلٮ " ؤو " خڀسلٮ خؾبدسن " خڀ خ٠دك يف يإڀعد  وؤيڀعد   ومل ظٽدن       .8

 ڄ مع ڃ هال ٸ ُ خڀ دْ ٬ځى خإلٌبدال ڄ٫ ؤوبڃ ڄانًوال ڄن خر.  ٴٽلٳ ز د ننن

و٥ ش ٬ځدى   ٴٙلً  زٿخڀ علفص  ٴ٭ًڂ ٸس پ ؤو ٸ د٬ص خؾبٹدزٿ ڀلٓ  خڀ٭ُٞ  وڀلٓخؾب٥ځ ذ ڄ ٻ  .8

 .-زةٌال خر  –خڀ٥ُنٷ خڀٝملك 

 لن.ٴٽٿ ڄد ٸلٿ إزً ؤال نٽ ال ڀ  ظإؼا وڀ  ز٭ً  آنلص ڀلٓ زدڀ١ُوَش ؤال ظٽ ال خڀٹ د٬ص  .4

  ْوؤظسد٬ ڃ وٝ ٜده وزدڀٍخض  ٬م ڄدهخٸُؤ يف ٔا خألنسلدء وخڀ٭٩مدء وڄًى ظإؼاهڃ يف خڀ د

 خڀسًخنص.ټدال ڄ٭دنًخه يف ڄن 

  ً ٺ خؼبُنص ڀځ٥ُٲ ئي٬  نٹلمٻ ڄن للػ ب٥٬د خؼب خَ؛ ؼڃخ٤ځر ڄن ٰاٺ ؤال نُخٸسٻ ٬

 خآلوُ.

  خآلوُ.ڄ دَش " خؼب خَ " يف خڀعإؼا ٬ځى خڀ٥ُٲ  وَخٸر ؤمهلصخٔعم٫ ب  خڀّّخڄؿ خؼب خَنص  
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  "  نَّدټُڃْ ڀَ٭َځَى هًًُى ؤَوْ ٴِال وَبِنَّد ؤَوْ بِظًَذ ٬ځى خٔعىًخڂ ټځمدض ظ لال زد" خؼبُنص "  ڄؽٿ

ڄَد ؤَُِنٽُڃْ " ورب ر ټځمدض خڀعٕځ٣  ؤو خإٔعسًخي زدڀُؤحم  ڄؽٿ ټځمص ٴ٬ُ ال " ٠َځَدپٍ ڄُسِنٍ 

َديِ   " .1 (89)بِڀَّد ڄَد ؤَََى وَڄَد ؤَهًِْنٽُڃْ بِڀَّد َٔسِلٿَ خڀَُّ٘

 خڀ١٭ٳ وخؽب َ وڀٽ  د  ټن ٬ځى نٹن 0  ؤال " خؼبُنص "  إ ظ٭ين خڀع دِپ ٬ن خڀُؤحم وإ ظ٭ين

٬ًڂ " خؼبُنص " بإ ڄن ٔٹ٥ط لفع   وز٥ٿ بي٬دئي   ظ٭ين خڀؽسدض  وخڀٹ ش   وإ نځفإ ب

  . 
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 التحدي /5

 0  ٸدپ ظ٭د 

ڄِدنْ ََزِّدٻَ ٴَځَدد     خڀْمَدٷُّ  (59)" بِالَّ ڄَؽَٿَ ٬ِلَٕى ٬ِ ًَْ خڀځَّ ِ ټَمَؽَٿِ آَيَڂَ وَځَٹَ ُ ڄِنْ ظَُُخذٍ ؼُڃَّ ٸَدپَ ڀَ ُ ټُنْ ٴَلَٽُد الُ  

ٴَمَنْ لَدـَّٻَ ٴِل ِ ڄِنْ زَ٭ًِْ ڄَد ـَدءَٺَ ڄِنَ خڀْ٭ِځْڃِ ٴَٹُٿْ ظَ٭َدڀَ ْخ نًَْ٪ُ ؤَزْ َدءَنَدد وَؤَزْ َددءَټُڃْ    (61)ظَٽُنْ ڄِنَ خڀْمُمْعَُِننَ 

  1" (61) َصَ خڀځَّ ِ ٬َځَى خڀْٽَدٌِزِنَ وَنَِٕدءَنَد وَنَِٕدءَټُڃْ وَؤَنْٵَُٕ َد وَؤَنْٵَُٕٽُڃْ ؼُڃَّ نَسْعَ ِٿْ ٴَ َفْ٭َٿْ ڀَ٭ْ

وؤڄُهڃ ناوپ ب  ؼلؼص ڄ د  وهدڃ 0    َخټسده وٴً نٝدَى لبُخال ٔع ال  ٸًڂ ٬ځى َٔ پ خر خڀٕاش0يف 

نٝددًَوال ٬ددن َؤندد    وخڀٕددلً وټدددال  وټدددال ؤڄددا خڀٹدد ڂ وٌخ َؤن ددڃ وٜدددلر ڄٙدد َصبڃ وخيل إ خڀ٭دٸددر

ظ ٝدُ  ن خڀ٭دُذ وڀٽ د    ڄد   وټددال َـدلً    ٴٹ  ڃؤ الوټد صَؼوؤزد  لد   ڃوـبعم٭ ٬دؾب ڃ وٜدلر َلځ ڃ 

  - خڀُوڂ وٸًڄ ي   ؾبد ن٭ځم ال ڄن ٜلزع  يف ين  ڃ   وٸً ټدال خڀ ٴً ن٭ُٴد ال ؤڄدُ َٔد پ خر     ٴ٭٩مع

يف ڄٕدفًي لدن ٜدځى     وٜٵع  و٘إن  كبد ٬ځم ي ڄدن خڀٽعدر خؾبعٹًڄدص. يوځد خ ٬ځدى َٔد پ خر       -

نددط ٜددلصبڃ ٴٹدڄددد يف ڄٕددفً َٔدد پ خر ٴٹدددپ َٔدد پ خر " خڀ٭ٝددُ ٬ځددل ڃ ؼلدددذ خؼبددّّخض   وٸددً لد

ڄد٫ خودعلٲ    خڀ٭دٸدر وخڀٕدلً يف ٬لٕدى     و ي٬ هڃ " ٴٝځ خ ب  خؾبٙدُٶ   ؼدڃ ظٽځدڃ ؤزد  خؼبدَؼدص     

ّڀط خآلندض يف ًَٜ ٔد َش آپ ٬مدُال   دؼدڀػ ؼلؼص ؼڃ خٔعمُ خؼب خَ ون ؤڄُهڃ0 ه  خر  ه  وڀً خر  ه 

 . ڂب  خإلٔل پ ددؼڃ ي٬دهڃ خڀُٔ

ٌڀددٻ  خَيوبال  خؽبددّّ ڄددن خر وخڀٵٝددٿ يف خڀٹ١دددء زل دد  وزل دد ڃ وؤڄددُ دبددد ؤڄددُ زدد  ڄددن ڄل٬ عدد ڃ  ـدددء ؼددڃ

د وَنَِٕأءَټُڃْ ٴَمَنْ لَأـّٻَ ٴِل ِ ڄِن زَ٭ًِْ ڄَد ـَأءَٺَ ڄِنَ خڀْ٭ِځْڃِ ٴَٹُٿْ ظَ٭َدڀَ ْخْ نًَْ٪ُ ؤَزْ َدءَنَد وَؤَزْ َأءَټُڃْ وَنَِٕأءَنَُب ٬ځل 
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ندد ؤزدد خڀٹدٔدڃ ي٬ دد ن ٩دُ يف       ٴٹددڀ خ0  .1َبؤَنْٵَُٕٽُڃْ ؼُڃّ نَسْعَ ِٿْ ٴَ َفْ٭َٿ ڀّ٭ْ َصُ خڀځّ ِ ٬َځَى خڀْٽَدٌِزِنَوَؤَنْٵَُٕ َد و

ند ٬سً خؾبٕلك ڄددٌخ   ٴٹدڀ خ0وټدال ٌخ َؤن ڃ  زدڀ٭دٸر ؤڄُند ؼڃ نإظلٻ دبد نُنً ؤال نٵ٭ٿ ؼڃ خنُٝٴ خ ووځ خ 

فبمًخه ڀ يب ڄُٔٿ وڀٹدً ـددءټڃ زدڀٵٝدٿ ڄدن ودّّ       الوخر ند ڄ٭ُٙ خڀ ٝدَى ڀٹً ٬ُٴعڃ ؤ ٴٹدپ0 ظُى؟

 وبوبددد ٜددٱاهڃ ٸدد٣ ٴسٹددال ټددساهڃ وإ نسددط   نسلددده ي٬ددد ٬ځددى ٸدد ڂ وڀٹددً ٬ځمددعڃ ؤندد  ڄددد   ٜدددلسٽڃ.

 زليټڃ.وخنُٝٴ خ ب   ٴ خي٬ خ خڀُـٿخڀسٹدء ٬ځى ين ٽڃ بإ ٴةال ټ عڃ ؤزلعڃ  ٴ٭ځعڃ ڄ ٽڃ بال  إٔعحٝدپ

ونةټدٻ ٬ځدى ين دٻ ونُـد٫ ٬ځدى       نل٬ دٻ  ڀٹدٔدڃ ٸدً َؤن دد ؤال إ   ٸدڀ خ 0 ند ؤزدد خ   ٲخڀ يب  ٴإظ      

يف ؤڄ خڀ دد   دء خوعځٵ دد ٴل دد  لين  د   وڀٽن خز٭ػ ڄ٭ د َـلً ڄن ؤٜمدزٻ ظ٠ُدي ڀ د يبٽدڃ زل  دد يف ؤ٘د   

  ٴةنٽڃ ٬ ًند ٠َد  ...

  خػبُخق. ٬دڄُ زن شؤزد ٬سلًٴإَٔٿ ڄ٭ ڃ 
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  خإلن١دق0

خؼبد خَ زدل خنعد دء  وخڀ  دندص ىبدر ؤال ظٽد ال لدغبدص وكبع٭دص ټمدد ؤال          ٴل ٌبٽن ؤال نٽ ال  وبدنص ڀٽٿ زًخنص 

 وڄٙ ٸص.خڀسًخنص ىبر ؤال ظٽ ال ـٍخزص 

ٚ  وسبعځٳ خڀ  دنص خؾب دٔسص   و٬ځدى ټدٿ لددپ     خِبل٥دص زددؼب خَ   خؾبعمددوَنن وخڀ٩دُوٲ    حبٕدر خأل٘دىد

  ڄدن بڄٽدنددض   وؤال نٕعٱٿ ټدٿ ڄدد ٌبٽ د    ولدغبص؛ٴلزً ڄن لُٚ خؾبٹ ٫ خڀ دـك ؤال ظٽ ال وبدنع  ڄاؼُش 

 خؼب خَ.وظ ٨لٵ د ڀعمٹلٷ هًٴ  ڄن 

نٵ٭ٿ ؤڄدُ ڄ٭دن    خآلوُ؛ ؤالوڄن ٜ َ خڀ  دنص ٜ َش " خڀعمًحم " وخڀيت ظ٭ين ؤال نعمًى ؤلً خؾبعمدوَنن 

وڄدن ٌڀدٻ وٴدً نٝددَى      ن٬ًلد   ٬ځدى ٜدمص ڄدد     ؤو ؤال نعُٝٲ ظُٝٴده ُٰنسده نٽد ال ٴلد  يڀدللً ٸد٤٭دده    

 .ال ٬لٕى ٙإيف خؾبًن ص ِبدوَظ  ز  لبُخال خڀٍنن ٸًڄ خ ٬ځى خڀُٔ پ خڀٽُنڃ

وٴ٭لً مت خؼب خَ ومت خڀ ٹدٖ و٬ُٞ ټل خڀٵُنٹن ڄد ڀًن  ڄن ؤيڀص ظؽسط ٜمص ټلڄ     وڀٽدن يف خڀ  دندص   

زعمدًحم هدٍخ    إزً ڄن لٕڃ خؾب ٠د ٪ وخڀعمٹدٷ ڄدن ٌڀدٻ  وه دد ـددء خڀد لال ب  خڀُٔد پ خڀٽدُنڃ          

 وهلٺ خڀٵُنٷ خآلوُ ؤحم ؤال خڀعمدًحم نٽد ال زةِهددٶ    خڀ ٴً وي٬ صبڃ ألڄُ ن٩ ُ ٴل  ًٜٶ ؤلً خڀٵُنٹن

" خإزع دپ " ب  خر زةهلٺ خڀٵُنٷ  خڀٽدٌذ يف ي٬ ظ    وِخي خڀعمًحم ٸد ش لدن    دخألَوخق ونٽ ال ٌڀٻ ز

طب٫ ڄ٫ خڀٙىٛ خِبدوَ ؤٸُذ خڀ دْ بڀلد  وؤلسد ڃ ب  نٵٕد  " خڀ ٕددء وخألز ددء " وهدٍخ ن٭دين خڀٹ١ددء         

 ألُٔش ٴل نسٹى ؿبد وـ ي .خڀعدڂ ٬ځى ٌڀٻ خڀٵُ٪ ڄن خ

وإ ٌبٽن ؤال نٹًڂ ٬ځى ٌڀٻ بإ ڄن ټدال ڄعإټًخ زٿ وـدِڄده وڄعلٹ ده ڄن ًٜٸ  ألال ٬ًڂ خڀلٹن ن٭ين ٸً 

ن خٴددٷ خڀ ٝددَى ٬ځددى ٌڀددٻ خڀ٭دُٞ ڀ٭ځم ددڃ زٝددًٶ خڀُٔدد پ    ڀددٍخ مل وؤز دجدد  ي ئظٽد ال وبدنعدد  ووبدنددص نٕدد  
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ڀٹ١ددء ٬ځدل ڃ وإ ٌبٽدن ؤال ظٹد ڂ ؿبدڃ ٸدجمدص ز٭دً        وؤوبڃ ٬ځى خڀسد٤ٿ كبدد ن٭دين خٔعحٝددؿبڃ وخ     خڀٽُنڃ 

 ٌڀٻ .

دبد نٹ ڀ  ؤٸ ى يخٴ٫ ڀعٹًنڃ ٌڀٻ خڀ٭دُٞ ويف خؾبٹدزدٿ ټددال ٠د٭ٳ      ٌبدال خڀُٔ پ خڀٽُنڃ بڀٹً ټدنط ٸ ش 

 بٌبدال خڀ ٝدَى ز٬ً خهڃ خڀ٭دڄٿ خألهڃ يف َٴ١ ڃ ڀٍڀٻ خڀعمًحم .

ٕدن خٔدعىًخڄ  وظ ٨لٵد  ؾب ددَش "     يف ٌڀدٻ خؼبد خَ هد  ل    بال ڄن ؤهڃ ٬ خڄٿ لبدق خڀُٔ پ خڀٽدُنڃ    

وٌڀدٻ ز٥ځدر ٘دىٛ ڄدن خڀٝدمدزص       دخڀعمًحم " كبد ـ٭دٿ ٌڀدٻ خڀ ٴدً نٹسدٿ خؿبٌّبدص ون٭دةٲ ذبدد ٠دم ً        

 ز ٬سلًش  .ؤڀلٽ ال لٽمده زل  ڃ وه  

 زع٥سلٹ د.  ڀٹً ٬ځم د خڀٹُآال خڀٽُنڃ ظځٻ خؾب دَش وؤ٘دَ بڀل د وؤڄُ خڀُٔ پ خڀٽُنڃ 

ٴممدد   خؾب دٔر ٻ خؾب دَش وخٔعىًڄ هد يف ز٭ٟ ل خَخصبڃ يف خڀ ٸط وڄ٫ ڄُوَ خڀّڄن ظ٭ځڃ خؾبٕځم ال ظځ

ً ندٍټُي ؤال ودڀددً زدن خڀ ڀلددً    وز٭ددً ٤دد پ  ٬ځلد    خؼبٝد ال ٴدٔع٭ٝددى نٵدعك ؤلددً   خؾب٭ددُوٲ( ټدددال )خڀٹدجد

ڀٹً غب٭ د ٬ ٻ ندد ودڀدً خڀٽدؽا و٬دن ٸدًَخظٻ وڀدن نٕدځمٻ خؼبٝدن لعدى           خؼبٝن0ؤهٿ  لٝدَ ٸدپ

 ٌڀٻ؟نعإټً ڄن 

 وټلٳ؟ ٴإـدذبڃ0

إلال ټ ط ټمد نٹ ڀد ال ٴځدن ن١دُٺ خڀٕدڃ      ظُٙز   خ ڀٹً و٠٭ د غبده يف هٍخ خڀُٙخذ ون٥ځر ڄ ٻ ؤال ٸدڀ

 خڀٕڃ.وبال مل ظٽن ټٍڀٻ ٴٕعم ض ڄن 

ٴدؾبٕإڀص ڄٕإڀص زبًحم إ ظٹسٿ خؾبٕدوڄص ٴ   زن ولدَنن ؤللمهدد ڄدُ ٴدڀٙدُخذ ڄدن      ه د ووٸٳ ودڀً 

ؤال ٵٕ  وڀٽ   زلً خر خڀٍحم ـ٭دٿ ڄدن ٔد       خڀٕڃ ن٭ين خؾب ض ٴدڀ١َُ ڀلٓ زلً ودڀً لعى ٌب ٭  ڄن ن

ټمدد   ڄعدى؟ ر ؤ٬ځدڃ ب   خو٬ًڂ خڀُٙذ ڄ   ن٭ين زٹدء خؼبٝدَ وخڀٹعددپ و  ٌب ض ُ٘ذ ڄن خڀٕڃ ٴةن  ڄن 
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خڀعمًحم وُ٘ذ خڀٕڃ ٴل  ي٬ ش ألهٿ خؼبٝدن ب  خر ٴځ٭دٿ هدٍخ خؾب ٸدٳ نٕددهڃ زدةٌال خر يف        ؤال ٸس پ

 ن١ُي.ودڀًخه ُ٘ذ ڄ   ز٭ً ي٬دء خر وخڀعٕملص ومل  ويو ؿبڃ ٴل  لن نُوال ؤال خإلٔلڂٸس ؿبڃ 

 وُ٘ذ. خر خر ؼڃ ٸدپ زٕڃ  ڄ  ڃ وي٬دوؤواخه ٸسٿ ودڀً خڀعمًحم ٴإوٍ خڀٽإْ 

  وخػبمل٫ نةٸر ز٭ن خڀعمًحم( )نعلفص خآلوُ( ن ع٩ُوال خڀ علفصوخڀٵُنٷ  )خؾبٕځم الوټدال خػبمل٫ 

 ؤنٵٕ ڃ.ال ٬ځى ٘دوٝص ٴدؾبٕځم ال ًبٙ ال ٬ځى ودڀً وؤهٿ خؼبٝن ًبٙ 

يبٝدٿ ٘دالء ؽبدڀدً     خڀدّڄن؛ ومل ن١دُي ٘دالء وخنع٩دُ ؤهدٿ خؼبٝدن زُهدص ڄدن         ملوـدءض خڀ علفص ٴىدڀدً  

ال ؤهدٿ خؼبٝدن ؾبدد َؤو ٌڀدٻ ؤڄددڂ      بٴدنع ى خؼب خَ وخنع ى خؼبٝدَ زدنعٝدَ خؾبٕځمن وٸدپ ز٭ٟ خؾبداَون  

 ؤ٬ل  ڃ يوځ خ يف خإلٔلڂ.

ٴعمعددؾ ب    و٬ دديخه  ڀدلٓ ڀ١د٭ٳ خڀدًڀلٿ وبهبدد ظٽدّّخه       هً و٘د خ ٸً إ نٹع ٫ خؾبٹدزٿ دبد ن٥ُق ڄن ؤيڀص 

 خآلوُنن.   خڀعمًحم ؼبٕڃ خؾب ٠ ٪ وإلٸ د٪ خؾبٕعم٭ن 

نٹددن  ٴ ددال وَٸددص َخحبددص ڄعددى ڄددد ؤلٕدد ط خٔددعىًخڄ د     ب  ٸدد شظددٍټُ ؤال " خڀعمددًحم " ڄ دددَش زبعدددؾ  

 يف ل خَٺ.  ظٽ ال خڀ َٸص خألواشوخڀ٭ٽٓ ٜملك ٴ ال ٸً 

 

  

 89خإوعسدَخض َٸڃ  َخـ٫ ڄځمٷ خؾبا0ُ٘
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 "٬0ځى خټعٕدذ ڄ دَش " خڀعمًحم  –ز٭ً خر  –وبڀلٻ ز٭ٟ خؽب٥ خض خؾب٭ل ص 
وزدڀدٍخض يف خؾب ٸدٳ خڀدٍحم ظدُخي      خؾب ددَش  ندٸٗ ڄ٫ ٰداٺ وخڀٹُندر ڄ دٻ ٴ خجدً خٔدعىًخڂ هدٍي        .1

 ڄ دٔسده.

 ٌبٽ ٻ خڀعمًحم ز  ؟؟  ڄد لًي هٿ ڀًنٻ  .8

ٞ خڀعم لً ؿبدټمد يف خڀٹُآال خڀٽدُنڃ للدػ َي   ظ٭ُٲ ٬ځى خؽب٥ خض خڀيت ظٕسٷ هٍي خڀ٭مځلص زٱُ .8

 بِالَّ ڄَؽَٿَ ٬ِلَٕى ٬ِ ًَْ خڀځَّ ِ ټَمَؽَٿِ آَيَڂَ وَځَٹَ ُ ڄِنْ ظَُُخذ٬ٍځى ٘س ص خڀ ٝدَى ٸسٿ ي٬ صبڃ ڀځمسدهځص " 

نَدد وَؤَزْ َددءَټُڃْ   ٴَمَنْ لَدـَّٻَ ٴِل ِ ڄِنْ زَ٭ًِْ ڄَد ـَدءَٺَ ڄِدنَ خڀْ٭ِځْدڃِ ٴَٹُدٿْ ظَ٭َددڀَ ْخ نَدًْ٪ُ ؤَزْ َدءَ      .......

 .(61)وَنَِٕدءَنَد وَنَِٕدءَټُڃْ وَؤَنْٵَُٕ َد وَؤَنْٵَُٕٽُڃْ ؼُڃَّ نَسْعَ ِٿْ ٴَ َفْ٭َٿْ ڀَ٭ْ َصَ خڀځَّ ِ ٬َځَى خڀْٽَدٌِزِنَ 

 خؾب دَش؟ندٸٗ ڄ٫ نٵٕٻ ڄدٌخ ڀ  مل خٔعىًڂ هٍي  .4

 ڄ  .ظ٭ُٲ ٬ځى ڄ خ٤ن خڀ١٭ٳ وفبٿ خڀ٭فّ خڀعدڂ ڀًى ڄٹدزځٻ ڀلٽ ال زبًنٻ  .5
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 الحق واالعتذار قبوؿ /6

   لفدؿ خڀًخ٬لدص    )ٸدُنٗ( ب  نٕعم٫ خڀٹد ڂ ً خؼبدٷ وڀدلٓ ڀدًن ڃ     ال(   وألوبدڃ إ نُندًو   )فبمد

وَبٌِْ ٸَدڀُ خ خڀځَّ ُڃَّ بِالْ ټَدالَ هَدٍَخ هُد َ خڀْمَدٷَّ ڄِدنْ      {خٔع٭ًخي ڀٹس ڀ  ټدال َيهڃ خڀٍحم ٔفځ  خڀٹُآال 0

وَڄَد ټَدالَ خڀځَّ ُ ڀِلُ٭ٍَِّزَ ُڃْ وَؤَنْطَ  (88) ڄِنَ خڀَّٕمَدءِ ؤَوِ خجْعِ َد زِ٭ٍََخذٍ ؤَڀِلڃٍ ٬ِ ًِْٺَ ٴَإَڄ٥ُِْْ ٬َځَلْ َد لِفَدََشً

 1 (88)ٴِل ِڃْ وَڄَد ټَدالَ خڀځَّ ُ ڄُ٭ٍَِّزَ ُڃْ وَهُڃْ نَْٕعَٱْٵُُِوالَ 

   ؤودد ش ن ٔددٳ–  -      َ يبدددوڀ ال ٸعددٿ ؤوددل ڃ وىبع ددًوال يف ٌڀددٻ   ونٙدددء خر زددإال ن فدد 

يف ڄ ّڀص ٬ ً خؾبځٻ   ونٕعځڃ ؤڄ َ ظ ِن٫ خألٍٰنص يف خڀسځً ونإظل  ؤو ظ  .. ويف ن ٔٳ ونٽ ال 

 ٸَدڀُ خْ ظَدڀځّ ِ ڀَٹًَْ آؼََُٺَ خڀځّ ُ ٬َځَلْ َد وَبِال ټُ ّد ڀَىَد٤ِحِنَُ ُب خڀ  دنص نُ٭ُٴ ڃ ز ٵٕ  ون٭ةٴ ال ز٭مځ ڃ ٸدجځن

   8ڀَٽُڃْ وَهُ َ ؤََْلَڃُ خڀُّخلِمِنََب ٸَدپَ إَ ظَؽَُْنرَ ٬َځَلْٽُڃُ خڀْلَ ْڂَ نَٱْٵُُِ خڀځّ ُ* 

  نسًؤ خڀُٔ پ–  –     ي٬ ش ٸ ڄ  ب  خؼبٷ ٴاٴ١ ال ون٭دنًوال  زٿ ونٕد٭ ال يف فبدَزدص خڀد٬ً ش

خػبًنددًش ويبدددوڀ ال زٽددٿ ٤ُنٹددص ڀځٝددً ٬ددن هددٍي خڀدد٬ً ش زدددؼبفؿ ظدددَش وزدڀع٭ددٍنر ؤوددُى ويف   

 خڀٹعددپ وزبدًغ خؼبدُوذ    خڀٕ٭ال ڀٹعدٿ ٜددلر خڀد٬ً ش نٵٕد  ظددَش ؼدڀؽدص... ونٝدٿ خألڄدُ ب         

 خڀٕفدپ زن خڀٵُنٹن.

 -ونٕعمُ خألڄُ ٬ځى هٍخ خؼبدپ ل خيل ٬ُٙنن ٔ ص  ويف خڀ  دنص نٵعك خر ٬ځدى ٬سدًي ؤَد ڀ    

 -  ڄٽص وهال زځً خڀُٝخ٪ خألوپ ون ع ال ؤڄُ خڀٽٵدَ  زإال نٽ ن خ زن نًحم خڀُٔ پ–  –    

                                                 
 55،  54األنفاؿ 3
 4;،  3;يوسف  4
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 -  " 0 -ټدُنڃ وخزدن ؤنٍ ټدُنڃ ن. ٸددپ      ٴلٹ پ ؿبڃ 0 " ڄد ظُوال ؤنال ٴد٬ٿ زٽدڃ " ٸددڀ خ " ؤن  

 .1خٌهس خ ٴدنعڃ خڀ٥ځٹدء "

 َ٬َنْ ـُ يَخال - -  ِ َّٸَدپَ ٸَدپَ ََُٔ پُ خڀځ " 0       َڄَنِ خ٬ْعٍََََ بِڀَى ؤَوِلد ِ زِمَ٭ْدٍََِشٍ ٴَځَدڃْ نَٹْسَځْ َدد ټَددال

و٥لحدص ٜددلر    و٥د َش  وٸدً زدن خڀُٔد خ خڀٽدُنڃ       8"٬َځَلْ ِ ڄِؽْٿُ و٥َِلحَصِ َٜددلِرِ ڄَٽْدٍٓ   

نًَْوُٿُ خڀْفَ َّصَ  إ 0 "ُ َ نَٹُ پ--َٔمِ٭ْطُ ََُٔ پَ خڀځَّ 0ِ ٸَدپَ  - -٬ُٹْسَصَ خزْنِ ٬َدڄٍُِ ٭ن ْٴخؾبٽٓ 

             8" . ( َ نَ٭ْ ِال خڀْ٭ََّٙدَ) َٜدلِرُ ڄَٽٍْٓ 

 

 

 خإلن١دق0

ودٜص بٌخ ټدال هٍخ  ؤلً ووځٷ َٴل٫ إ نٕع٥ل٭  ټٿ  ٸس پ خؼبٷ وبظسد٬  وخإنٹلدي ڀ  ٔځ ٺ َخٶٍ

خألڄُ  ڄ مد ټدال   ٌڀٻ ؤال خڀ ٵٓ خڀسُٙنص ـسځط ٬ځى لر خڀٍخض وخإنعٝدَ ڀځ ٵٓ ٰاٺ خؼبٷ ڄن 

ظٱ١ر ڀ٩  َ خؼبٷ  خؾبٹدزٿ؛ ٴةوبده د ٴةال خڀ ٵٓ ظٕ٭ى ـدهًشً ڀځٱځسص وخڀ٩  َ ٬ځى خآلوُنن ويف  وڄن

 ٬ ً ٰاهد ودٜص بٌخ ټدنط يف ڄٹدڂ خؾب د٨ُش وخؼب خَ .

                                                 

صحيحة  اديثثبتت في أح الحديث ضعيف كما ذكر ذلك األلباني ، ولكن تسمية " الطلقاء " لمسلمي مكة بعد الفتح 3
 في البخاري وغيره 

 وضعفو األلباني في ضعيف ابن ماجو  وضعيف الترغيب والترىيب :592ابن ماجو  2
 :68/  5حسنو ابن حجر كما في مقدمة تخري  مشكاة المصابيح   38878رواه أحمد  5
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دال خؼب خَ ڄن ؤـٿ زلدال خؼبٷ إ ڄن ؤـٿ خإنعٝدَ   وڄد ټدال خٔع٭ُخٞ خأليڀص وخِبدوَش  ٬ځل د ڀٹً ټ

وزلدوبد وٸس ؿبد ڄن ٸسٿ خػبمل٫   ٴل ن سٱال ڀځممدوَ خڀ ٽ ٚ ٬ن   بإ ڄن ؤـٿ  خڀ ٜ پ ب  خؼبٹلٹص

ُ وزدال ٌڀٻ وَٴ١  ڀٽ ن  وُؾ ڄن ٬ ً وٝم    زٿ ٬ځى خڀ٭ٽٓ شبدڄده ٴةن  نٵُق زٽ ال خؼبٷ ٨ 

ويبمً خر ٬ځى ٌڀٻ   وڄد ؤطبٿ ټځمص خإلڄدڂ خڀٙدٴ٭ال َظب  خر 0 " ڄد ـديڀط ؤلًخه بإ وييض ؤال 

نٽ ال خؼبٷ ٬ځى ڀٕدن  "   وڄد ٸدپ ظځٻ خڀٽځمص بإ ڀ٭ځ  نٵٕ  وَٸل د وخٔع٭ًخيهد ڀٹس پ خؼبٷ ڄ مد 

ځل د وو٤  د ٬ځى ٌڀٻ خألوُى خڀيت يَذ نٵٕ د ٬ ټځمع  –وخر ؤ٬ځڃ  –ټدال ڄًَٝي  وڀ٭ٿ ُٔ ٌڀٻ 

وظځٻ خڀٽځمص هال ٸ ڀ  0" َؤنال ٜ خذ يبعمٿ خؽب٥إ وَؤحم ٰاحم و٥إ يبعمٿ خڀٝ خذ " ٴٹً هٍذ 

نٵٕ  وَزدهد ٬ځى ٸس پ خؼبٷ ڄ٫ ٬ًڂ خٔعمٹُخهد ٴ ال زبمٿ خؼبٷ ټمد ظ٩ن وڀًن د خإٔع٭ًخي ڀځعٱلا 

 ٬ ً وَوي خؼبٷ ڄن ٰاهد .

نًُ٘ند ب  ٌڀٻ خؾب٭ ى زٹ ڀ    "0خڀ يب خڀٽُنڃ ڀٻ وخڀٹًوش يف ٌ –َظب  خر  –وٸسٿ خڀٙدٴ٭ال 

ٴدؼبًنػ وبال ټدال ٴل  ڄٹدپ وه دٺ ڄن ٠٭ٵ   1خؼبٽمص ٠دڀص خؾباڄن للؽمد وـًهد ٴ   ؤلٷ ذبد "

وڀٽن ڀ  ٘ خهً   ټمد ؤال ڄ٭ دي ٜملك  ٴدؾباڄن يبُٚ ٬ځى خؼبٷ ونسمػ ٬   يف ټٿ ِڄدال وڄٽدال 

    وؤظسد٬ وَٰسص ؾب٭ُٴص خؼبٷ  بٌبدالذبد ؾبد ڀًن  ڄن ٴةال ٨ ُض ووـًض ٴةن  ؤو  خڀ دْ وؤلٹ ڃ 

وڄؽٿ هٍي خڀ ٵٓ إ ظٽ ال بإ ڀځماڄن  خؼبٷ ؤڄد ٰاي ٴٹً نسمػ ٬ن خؼبٷ ألُٰخٞ ټؽاش وڀلٓ ڄن 

ڀٍخ ٔلٽ ال يخٴ٭  ؤٸٿ   ټمد ؤن  بٌخ ٨ ُ ڀ  خؼبٷ ٴٹً إ نٕعفلر ڀ  ون ٹدي ڀ  ؾب خن٫ ټؽاش  خإلٌبداليخٴ٫ 

  وهٽٍخ ربعم٫ يف ٰا خؾباڄن ؤن  ؤ٠٭ٳ ڄن خؾباڄن يف خؼبػ ٬ن خؼبٷ وؤٸٿ  ) ٔ ٙا ب  ز٭١ د (

 ز  " . ؤلٷڄن ؤُٔخَ " ٴ    –وخر ؤ٬ځڃ  –خٔع٭ًخيخه ڀٹس ڀ   وڀ٭ٿ هٍخ 
                                                 

1
 4312ّركشٍ األلثاًٖ فٖ ضع٘ف الجاهع الصغ٘ش تشقن  2687سٌي التشهزٕ  
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ب  ٸُنٗ وي٬دهڃ ب  خإلٔلڂ  وَٰس ڃ وزن ؿبڃ خؼبٷ وزإن  ڄن ٬ ً خر  ـدء خڀٝديٶ خألڄن 

وَبٌِْ ٸَدڀُ خ خڀځَّ ُڃَّ بِالْ ټَدالَ هٍََخ هُ َ خڀْمَٷَّ ڄِنْ نٹدٖ نإظال َيهڃ  " وڀلٓ ڄن نٵٕ     وز٭ً ٤ پ ل خَ و

وهٍخ ٸمص خڀعٽّّ وخڀ٭ دي وټدال لُنده ذبڃ ٬ِ ًِْٺَ ٴَإَڄ٥ُِْْ ٬َځَلْ َد لِفَدََشً ڄِنَ خڀَّٕمَدءِ ؤَوِ خجْعِ َد زِ٭ٍََخذٍ ؤَڀِلڃٍ " 

و٬ ديهڃ وً٘ش ظٽٍنس ڃ  وهٍخ كبد ٬ِلسُ خ ز   وټدال  ټمد ٸدپ خزن ټؽا " هٍخ ڄن ټؽُش ـ ځ ڃ و٬ُعُ ِّهڃ

  1".ؤ هدخألو  ؿبڃ ؤال نٹ ڀ خ0 "خڀځ ڃ  بال ټدال هٍخ ه  خؼبٷ ڄن ٬ ًٺ  ٴإهًند ڀ   ووٴٹ د إلظسد٬ 

لٽال ؤال خزن ٬سدْ ڀٹل  َـٿ ڄن   "0ڄ ٸٵده ٤ُنٵده إزن ٬سدْ  –َظب  خر  –ونٍټُ خڀٹ٤ُيب 

ٸدپ0 ڄن ٸُنٗ. ٴٹدپ0 ؤنط ڄن خڀٹ ڂ خڀٍنن ٸدڀ خ0 ُبخڀځَّ ُڃَّ باِلْ ټَدالَ  خڀل  ي؛ ٴٹدپ خڀل  يحم0 كبن ؤنط؟

هٍََخ هُ َ خڀْمَٷَّ ڄِنْ ٬ِ ًِْٺََب خآلنص. ٴ ل ٬ځل ڃ ؤال نٹ ڀ خ0 بال ټدال هٍخ ه  خؼبٷ ڄن ٬ ًٺ ٴدهًند ڀ ن 

زځٿ  بال هاإء ٸ ڂ ىب ځ ال. ٸدپ خزن ٬سد0ْ وؤنط ند بُٔخجلځال  ڄن خڀٹ ڂ خڀٍنن مل ربٳ ؤَـځ ڃ ڄن

خڀسمُ خڀٍحم ؤُٰٶ ٴل  ٴ٬ُ ال وٸ ڄ   وؤلبى ڄ ٔى وٸ ڄ ؛ لعى ٸدڀ خ0 ُبخـْ٭َٿْ ڀَ َد بِڀَ ده ټَمَد ڀَ ُڃْ 

[ ٴإ٤ُٶ خڀل  يحم 188[ ٴٹدپ ؿبڃ ڄ ٔى0 ُببِنَّٽُڃْ ٸَ ْڂٌ ظَفْ َځُ الََب ]خأل٬ُخٲ0 188آڀِ َصٌَب ]خأل٬ُخٲ0 

 8ڄٵممد." ؤ.هد

 زدر(. )ن٭ ٌڀٽ   خڀ٭ دي وخؾبٽدزُش  ون ٹديوخ ن ًٙوخ خؼبٷن٭ڃ ټدال لُند ذبڃ ؤال 

ٴځلٓ خؼبٷ ڄ٭ٻ  خؾبٹدزٿ وؤڄُ آوُ وڄ ّڀص ڄ مص يف خڀةزلص خڀٍخظلص ؤإ وهال خإ٬عٍخَ وٸس پ ٬ٍَ 

ٴمن نٽ ال خؼبٷ ڄ٫ خؾبٹدزٿ ون٩ ُ ٌڀٻ زدأليڀص وخڀّّخهن وخؼبفؿ خڀٹد٤٭ص ٴمن خؾبُوءش ؤال  يخجمده 

                                                 
 4:3جػ   ص  4ن كثير اب 3
 9;5ص   9القرطبي جػ  4
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وؤڄد بٌخ ټدال  ظ٭دڄځ  ڀ  ؾبد زًَ ڄ ٻ وظٙٽُي ٬ځى لٕن خؼبٷ ڄن ٬ ًي ؼڃ ٸً ظ٭عٍَ  ظ٭ةٲ وظٹسٿ

ٸس پ  ڄ   ٴ٭ځلٻخألڄُ خآلوُ وه  ؤال ن٩ ُ ؤال خؼبٷ ڄ٭ٻ ٴلٹسځ  ٜدلسٻ ون٭عٍَ ڄ ٻ ؾبد لٝٿ 

 ڄ  .وٸ٫  ظٍټاي دبدخ٬عٍخَي و٬ًڂ بهدنع  ؤو 

ڃ زل٫ يف و ظ  خڀٙالء خڀٽؽا ٬ځل  وزل  ٌنر ٬مځ    ٴٹً زٹال يف خػبر ڀٵةش ؼبوٸ٫ ڄن   ن ٔٳ 

خڀٕ ٶ ؼڃ خصبڃ ز٭٠ُ  ؼڃ ٔفن  ټٿ هٍخ وه  ز٭لً ٬ن وخڀًي وؤهځ     ؼڃ نٙدء خر ؤال يبٹٷ ڀ  خڀ٭ّش 

وخڀُٴ٭ص ون٩ ُ ألو ظ  وزلًي خڀٕځ٥ص وخڀٹًَش ٬ځى خإلنعٹدڂ وڀٽن خڀ ٵ ْ خڀٽساش إ ظ عٹڃ زٿ ظسعٕڃ  

إَ ظَؽَُْنرَ ٬َځَلْٽُڃُ خڀْلَ ْڂَ نَٱْٵُُِ مدء " و ظ  وٸدپ ټځمع  خؾب٭ُوٴص وخڀيت ؤٜسمط ڄ  فده ڀځ٭٩بٴٹسٿ خ٬عٍخَ 

 ؤ٬لً ٌنسٽڃإ ظإنلر ٬ځلٽڃ وإ ٬َعْر ٬ځلٽڃ خڀل ڂ  وإ "  ټؽا0.. " وخڀعؽُنر ټمد ٸدپ خزن  خڀځّ ُ ڀَٽُڃْ

 1يف لٹال ز٭ً خڀل ڂ." ؤ هد

ي٬ ظ  ولدوڀ خ ٸعځ  وآٌوي زٙعى  للػ ٸدوڄ خ  ٽَُ ٜ َش ڄٙدذبص وڀٽن ڄ٫ َٔ ڀ د عوظ

ٸدپ ن ٔٳ  دؿبڃ ټم ڄ  ڃ نٹ پٜ دٲ ولدَز هد وٸعځ خ ڄن ؤٜمدز  وؤلسدز  ؼڃ ز٭ً ؤال ٌبٽ   خر خأل

 ڃ" إ ظؽُنر ٬ځلٽڃ خڀل ڂ نٱٵُ خر ڀٽڃ " ؼڃ نّنً ٴلٹ پ " خٌهس خ ٴإنع إلو ظ 0 –٬ځل  خڀٕلڂ  –

 ٬ځلٽڃ .خڀ٥ځٹدء " ٴل ٬ٹ زص وإ ؤٌنص وإ ټلڂ 

وڄد ؤ٩٬م    ؤإ وه  ٸس پ ٬ٍَ خؾب٭عٍَ ؛ خإ٬عٍخَآوُ ڄ٫  خهؤڄُ وظإظال خإلَ٘ديخض  خڀ س نص ڀع١لٳ

ڄن ظُٙن٫ زن خؾبٕځمن ٴدڀُٙن٭ص خڀٕممص ظٹُ ز١٭ٳ خإلنٕدال وزةڄٽدنلص و٥إي وڀٽ   ظٵعك ڀ  زدذ 

ڄٕد٬ًظ  ٬ځى ٌڀٻ  وٴعك زدذ خڀُـ ٪ ڀځمٷ دبُخ٬ل    ٴل ن٭ن  ؤو خن خڀع زص وخڀُـ ٪ وظ٥ځر ڄن 
                                                 

 676ص  4ابن كثير جػ  3



 مهارات االقناع يف الكتاب والسنة                                                                             مجال اهلمولي

 

323 

ونٵعك ڀ  ٸځ ز د وًٜوَند ونٕعٹسځ  زٽٿ ُٔوَ    ٿ ن٭ن ؤودند ٬ځى خڀٙل٥دال خڀٙل٥دال ٬ځى ؤول د ز

وظٝٵ  زإن  خَظٽر و٥لحص  ويف خؾبٹدزٿ ٴ  دٺ صبًنً وو٬لً ڀٽٿ ڄن مل نٹسٿ ٬ٍَ ؤودي زل ڄَّّ 

ټى٥لحص ٜدلر خؾبٽٓ  ) وهال خػبسدندض خڀيت ظاوٍ زٱا لٷ (  وؤڄد ٬ٹ زص ٜدلر خؾبٽٓ  ٴ ال  

خػب ص خڀيت نٕ٭ى طبل٭ده ڀځٵ ِ ذبد ٴدڀُٔدڀص خڀ س نص ظٹ پ 0 خٸسٿ ٬ٍَ ؤولٻ وربدوِ  ٬ًڂ يو پ خػب ص  

 زدػب ص . –زةٌال خر  –٬   ڄن ؤـځٻ ؤنط وڄن ؤـٿ ٴ ِٺ 

ٴل  خؾبٕع٥د٪ ٴلٕ٭ى يف ظ٥سلٹ د زٹًَ   ٴدؾبٹ ٫ خڀ دـك ه  خڀٍحم ن٫١ ظځٻ خڀع٭دڀلڃ وخؾبسديت ؤڄدڂ ٬ل  

 وظ ٠لم   ڄ٫ڀٽ   خڀٍحم نٕ٭ى ڀسلدال خؼبٷ  خڀٽلڄلص خؾب٭ُټص  زدڀُؤحم وټٕرنٽ ال مه  خإنعٝدَ 

ٴل نٕمك  خڀٙل٥دال ونٱځٷ خألز خذ ؤڄدڂ  وبظسد٬ خڀٹځ ذ وڄ٭دونع د يف ڄ٭ُٴص خؼبٷ  ٬ځى ټٕرلُٜ  

 َٴل٫.ٴ   ظ خِال زًن٫ ووځٷ  خؾبٹدزٿ ڀ  زدڀًو پ زل   وزن 

  خڀعديل0وعسدَ بڀلٻ خإ وخإ٬عٍخَ "ڄ دَش " خڀٹس پ  نٵٕٻ يفوؾب٭ُٴص    

 

  81َخـ٫ ڄځمٷ خإوعسدَخض َٸڃ  خؾبا0ُ٘

 خڀعدڀلص0زدڀ ٔدجٿ  " ٬ځلٻوڄن ؤـٿ ظ٥ نُ نٵٕٻ يف ڄ دَش " خڀٹس پ وخإ٬عٍخَ 

خڀٹُخءش خڀٽؽاش وخؾبعًزُش يف ٔا خڀٝدؼبن وخڀ سلء ڄن خڀ٭دؾبن وټلٵلص ٸس ؿبڃ ڀځمٷ  .1

 ؤئڀحٻ.١ٿ ڄن وؤنط ڀٕط زإٴ ڄ  ڃ وخ٬عٍخَهڃ ڄن ٰاهڃ ڄ٫ ؤوبڃ ؤٸٿ 



 مهارات االقناع يف الكتاب والسنة                                                                             مجال اهلمولي

 

324 

ٸ پ " خڀځ ڃ ؤَند خؼبٷ لٹده وخَِٸ د  خڀٙك وڄنټؽُش ي٬دء خر زع٥ ا خڀ ٵٓ ڄن  .8

 ".خڀسد٤ٿ زد٤لً وخَِٸ د خـع دز   وؤَند بظسد٬  

   ڄ  د0وهال ټؽاش  ٬ًڄ   وخإ٬عٍخَ ڄنٸدَال زن خڀٹس پ  .8

 ڄلل٩دض ٬ًڂ خڀٹس پ خڀٹس پ ض

 و٥اش  خڀعمديحم يف خڀُؤحم  بظسد٪ خؼبٷ  1

  شبٽن خڀٙل٥دال ؤټؽُ خڀُٴ٭ص ٬ ً خر 8

  خإ٘ع دَ زدڀع٭ٝر  ِنديش خإلةخڂ وخڀعٹًنُ ڀًى خآلوُنن 8

خٔع٭ًخي خڀ دْ ڀځم خَ ڄ٭ٻ وٸس پ َؤنٻ )  4

 بٸ د٬ ڃ (

رب ر خڀ دْ خؼب خَ ڄ٭ٻ  و٠٭ٳ 

 ٸس پ َؤنٻ 

 

  شبٽن خڀ ٵٓ وبظسد٪ ه خهد ظُزلص خڀ ٵٓ وصبٍنس د  5

 ٔسر.ؼڃ خزًؤ دب٭دػبص ټٿ   وظ٭عٍَ؟ؾبدٌخ إ ظٹسٿ خؼبٷ  نٵٕٻ0.  ندٸٗ ڄ٫  4

 خؾبٹدزٿ خڀ َِويف  خڀ٭ٍَ ن٭عٍَ وخڀٍحم نٹسٿ  خؼبٷ وخڀٍحمنٹسٿ  خڀ٭٩لڃ ؾبن.  ظٍټُ خألـُ  5

 ٜدلس .ن٭عٍَ ؤو إ نٹسٿ ٬ٍَ  خڀسد٤ٿ وإخڀٽسا ؾبن نعمديى يف 

ڄًخَ خڀعدَنه خؼبٷ( ٬ځى  ؤٸ خڂ شبديوخ يف خڀسد٤ٿ ) مل نٹسځ خ خٔةـد٪ ٔا. يَخٔص و  6

 .خڀسُٙحم  و٬ خٸر ٌڀٻ

 نٵٓ بال ټ ط ټساش ٴدؼبٷ ؤټّّ وـ  د0 نديف  نٵٕٻ وؤُٜن. ٜدَق  7
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 خاتمة الفصل
 

ؤ٫٠ زن  خڀعديل ؤال ن عٹٿ ب  خڀٵٝٿ  ل خَنص وٸسٿوز٭ً هٍخ خڀ٭ُٞ ؾب دَخض 

د نًنٻ خوعسدَ خِبدوَ خػبلً وخڀٍحم نٱ٥ال خڀٽؽا ڄن خڀ ٹد٢ خڀيت ٌټُنده

زٝ َش  بڄٽدندظٻ خؼب خَنصنٽٙٳ ڀٻ  خإوعسدَ() ٍخٴ  ـبمځص وڀٽن زٝ َش 

 ٬دڄص 

53راجع ملحق االختبارات رقم 
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 عوائق اإلقناع 
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 خڀٹس پ.خڀ٭ٹسدض خڀيت ٌبٽن ؤال شب ٫ خؾبٹدزٿ ڄن  خڀ٭ خجٷ هال

خنٹّٟ  ٽ ټر خڀٍحم))ټ طُ ٬ ً ٔ٭لً زن ـسا ٴٹدپ 0 ؤنّٽڃ َؤى خڀ ٸدپ٬0ن لٝن زن ٬سً خڀُظبن 

 ٸځط0ٴمد ٜ ٭ط ؟  : ؤڄد بال مل ؤټن يف ٜلش   وڀٽن ڀًُٰط   ٸدپ ٸځط0ؤند ؼڃ  ٴٹځط0خڀسدَلص ؟ 

ٸدپ 0 وڄد لًّؼٽڃ ؟ ٸځط  لًنػ لًؼ دي خڀّٙ٭يب   ٸځط0خَظٹلطُ . ٸدپ 0 ٴمد ظبځٻ ٬ځى ٌڀٻ ؟ 

.ٸدپ 0 ٸً ؤلٕنَ ڄَن خنع ى  ڄن ٬ن ؤو لُمَص" "إ َُٸلصَ بإ : ٝلر ؤن  ٸدپ0 لًؼ د ٬ن زُنًش زن خؼب

 ٴُؤنط خڀ يب وڄ٭ "٠ُُ٬َطْ ٬ځالّ خألڄڃ   : ؤن  ٸدپ٬ن خڀ يب  وڀٽن لًؼ د خزن ٬سدْ ب  ڄد غب٫

  ٴ٩  طُ  ٩٬لڃ ٔ خيٌ بيلَخڀُه٣   وخڀ يب وڄ٭  خڀُـٿ وخڀُـلال   وخڀ يب وڀلٓ ڄ٭  ؤلً . بٌ َُٴ٫َ 

 ٴٹلٿ يل 0 هٍي ؤڄّعٻ وڄ٭ ڃ ٌخ ٔ خيٌ ٩٬لڃ  ؤوبڃ ؤڄّيت ٴٹلٿ يل 0 هٍخ ڄ ٔى وٸ ڄ    ٴ ٩ُضُ ٴة

خڀ دْ يف ؤوڀحٻ  ڄ ّڀ . ٴىدٞلٕدذ وإ ٬ٍخذ . ؼڃ وبٟ ٴًوٿ  ؤڀٵده نًوځ ال خػب ص زٱا ٔس٭ ال

خإلٔلڂ    . وٸدپ ز٭١ ڃ0 ٴځ٭ځ ڃ خڀٍنن وڀًِوخ يفخڀٍنن ٜمس خ َٔ پ خر    ٴٹدپ ز٭١ ڃ 0 ٴځ٭ځ ڃ

ٴإوّّوي   ٴٹدپ 0 هڃ خڀٍنن إ   ٴىُؾ ٬ځل ڃ َٔ پ خر  ٴځڃ نُٙټ خ زدر ٘لحده   وٌټُوخ ؤ٘لدء

ٴٹدڂ ٬ٽد٘ص زن فبٝن .ٴٹدپ 0 خي٪ خر . َذبڃ نع ټځ ال نٕةٸ ال   وإ نٽع وال   وإ نع٥اوال   و٬ځى

َـٿٌ آوُ ٴٹدپ 0 خي٪ُ خر ؤال ىب٭ځين ڄ  ڃ .ٴٹدپ 0 ٔسٹٻَ  ڂؤنطَ ڄ  ڃ   ؼڃ ٸد : ؤال ىب٭ځين ڄ  ڃ . ٸدپ

 .1  ٬ٽّد٘ص ذبد

خر ؤټّّ خڀ يب خؾبانً زدڀ لال خڀُزدنال وڄ٫ ٌڀٻ " ڀلٓ ڄ٭  ؤلً "  زٿ بال خر ٌټُ يف ټعدز  ٬ن ؤلً 

ؤويل خڀ٭ّڂ ڄن خڀُٔٿ وخڀٍحم ڀسػ يف ٸ ڄ  " ؤڀٳ ٔ ص بإ عبٕن ٬دڄد " وخڀٍحم ي٬د ٸ ڄ  ڀللً ووبدَخ 

خ ـَدءَ ؤَڄُُْنَد وَٴَدََ خڀعَّ ُّ َُ ٸُځْ َد لَعَّى بٌَِؤُخه وـ دَخ وظُٰلسده وظُهلسد وڄ٫ ټٿ ٌڀٻ نٹ پ خر ٬   " 
                                                 

 749مسلم 3
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نٹ پ  1"وَڄَد آَڄَنَ ڄَ٭َ ُ بِڀَّد ٸَځِلٿٌخلْمِٿْ ٴِل َد ڄِنْ ټُٿٍّ َِوْـَلْنِ خؼْ َلْنِ وَؤَهْځَٻَ بِڀَّد ڄَنْ َٔسَٷَ ٬َځَلْ ِ خڀْٹَ ْپُ وَڄَنْ آَڄَنَ 

زن ؤ٨ ُهڃ ؤڀٳ ٔ ص بإ عبٕن ٬دڄد   نٕا ڄ٫ ٤ پ خؾبًش وخؾبٹدڂ خزن ټؽا يف ظٵٕاي ؿبٍي خآلنص "

ٴ٭ن خزن ٬سد0ْ ټدن خ ضبدنن نٵٕد ڄ  ڃ  نٕدئهڃ. و٬ن ټ٭ر خأللسد0َ ټدن خ خؼ ن ؤس٭ن نٵٕد. 

ٔدڂ  ولدڂ  وندٴػ  وټ دجِ ِ  خألَز٫ نٕدء هاإء  وز  ي خڀؽلؼصوٸلٿ0 ټدن خ ٬ُٙش. وٸلٿ0 بهبد ټدن خ ن ق 

 8خڀؽلؼص وخڄُؤش ندڂ " ؤ.هد .

وڀٽن ظ٭ين ؤال خؿبًخنص وخڀع ٴلٷ  –لد٘د وټل  –خڀ علفص إ ظ٭ين ؤزًخه خڀٹًق يف ؤيخج ڃ ڀځُٔدڀص  وظځٻ

بإ ؤال خڀ عدجؿ  وؤوځٝ خ ٴل ٴم٫ ټٿ ڄدزٍڀ ي وخـع ًوخ  وخڀُٔٿ زلً خر ولًي وڀلٕط زلً خألنسلدء 

 خڀٹ دَ.زٹلط زلً خڀ خلً 

و وڄ٫ هٍخ ٴ   نعٍټُ ؤال خڀع ٴلٷ  ونسٍپ نٵٽُ وڄن ه د ٴةند نٹ پ ىبر ٬ځى خؾبٹ ٫ خػبلً ؤال ىبع ً و

زٿ نُخـ٫ نٵٕ  ون ٩ُ ب  ڄ خ٤ن خڀ١٭ٳ ڀًن   ٌخظ  زلً خر ولًي ٴل ن٩ځڃ نٵٕ  وإ ىبځً  خؿبًخنص

 زدڀٵٽُش.يف بٸ د٪ خؾبٹدزٿ  –ز٭ً ظ ٴلٷ خر  –ٴلمٕ  د ڀ٭ځ د ظٽ ال ٔسسده 

خڀٕ٭ال مب  خڀعٱلا ڀٽ   ن٭ين خؾبُخـ٭ص  و٬ًڂلٝٿ وهٍخ إ ن٭ين زدڀ١ُوَش خإٔعٕلڂ وخڀُټ ال ب  ڄد 

 ".ؤـٿ " خظٹدال خڀ٭مٿ  وخؾبًخَٔص ڄن

 ؤوَخٸ  ظځٻ ڄٹًڄص ٠ُوَنص ٸسٿ خڀًو پ يف " ٬ خجٷ خإلٸ د٪ " لعى إ نځعسٓ خؾب ٠ ٪ وإ ظع دؼُ 

ٴمن نعمًغ ٬ن " ٬ خجٷ خإلٸ د٪ " ٴ ٍخ ن٭ين ؤال لبع ً يف ڄ٭ُٴص نٹد٢ خڀ١٭ٳ يف ټلڄ د ول خَند 

 خؾبٕع٥د٪.ٹد٘ د ڄن ؤـٿ خإلـديش يف خڀ ٝك وخڀًٸص يف خڀ ٹٿ وڀلٽ ال خڀسلٮ ڄسل ده زٹًَ ون

                                                 
 62ىود  3
 634ص  4ابن كثير جػ  4
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ٴةال خڀ٭ خجٷ ٌبٽن ظٹٕلم د ب  ؼلؼص  ڄٕعٹسٿ(ظ َٔدڀص ظ  )ڄُٔٿوؾبد ټدال خإظٝدپ ڀ  ؼلؼص ؤَټدال 

 ؤٸٕدڂ0

 زدؾبُٔٿ.٬ خجال ظع٭ځٷ  .1

 بنٝدؿبد.٬ خجٷ ظع٭ځٷ زدڀُٔدڀص و٤ُنٹص  .8

 ٹسٿ.زدؾبٕع٬ خجٷ ظع٭ځٷ  .8

وٸً ټدال ؤٰځر خڀٽلڂ يف خؾب دَخض خڀٕدزٹص ل پ خألوپ وخڀؽدنال دبد نٱين ٬ن ب٬ديش خڀٽلڂ ه د ونٽٵال 

 خڀ٭دجٹن0ؤال نٹ پ يف هٍنن 

ٔ خء ڄ دَخض ٌخظلص ؤو ل خَنص ؤو وعدڄلص ؤو  خؾب دَخض خڀٕدزٹص ٬ًڂ ؤو خڀ١٭ٳ يف خٔعىًخڂ وظ ٨لٳ

  ٰاهد.

 ّنً زلدال وظ ٠لك ٴة  ٌڀٻ ڄ  وؤڄد خڀ٭دجٷ خڀؽدڀػ ٴ   خڀٍحم يبعدؾ ب

 (0 )خؾبٹدزٿخؾبٕعٹسٿ 

 ؤـٿ بٸ د٬ .ذبد وه  خؿبًٲ خڀٍحم نٕ٭ى ڄن  خڀُٔدڀص وخؾبٹٝ يوه  خڀٍحم ظٝٿ بڀل  

مٿ زن ـ سدظ  خڀٽؽا ڄن خألمهلص دبٽدال خڀعٍټا زدال خؾبٕعٹسٿ ڀلٓ و٬دءخه ٴدَٰده وٌه ده ودڀلده وڀٽ   يب

٬ع ٹ د و٬دٖ ٬ځل د وڄن ؤـځ د   ٴل ن سٱال ؤزًخ ؤال نع ٸ٫ ؤال ٤ُنٷ وخؾبسديت خڀيت ظُٙذبد وخ ڄن خڀٹلڃ

 ن  يف ټؽا ڄن خألللدال يبعدؾ ب  ـب  ي ڄٕعمُ وڄع خٜٿ .بخإلٸ د٪ كب ً وڄٵُوٖ زدڀ َوي زٿ 

 زدڀعديل0زدإٔعٹُخء ؾب خن٫ بٸ د٪ خؾبٹدزٿ ٌبٽن ظځىلٝ د 
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 خڀٕدزٹص0 / خؾب َوؼدض 1

ٌڀٻ بال خإلنٕدال ًبُؾ ڄن ز٥ن ؤڄ  ن٭لٗ و٣ٔ ـبم ٬ص  خڀسُٙنص َنه ظځٻ هال ؤهڃ وؤټّّ خڀ٭ خجٷ يف ظد

 خؾبسديتڄن خڀ دْ ؿبد للدش ڄ٭ل ص وهب٣ ڄ٭ن و٤ُنٹص ؤټٿ وُ٘ذ وزدإل٠دٴص ب  ٌڀٻ ڀًن د ـبم ٬ص ڄن 

 آوُ ودب٭ ىوخؾبؽٿ خڀيت ظعس دهد وظٕ٭ى يف ظُزلص ؤز دج د ٬ځل د وزبُٚ ـًخه ٬ځى ظ خَؼ د ڄن ـلٿ ب  

 خڀ٭ٹلًش.ڄُ خڀعدَنه ڄ مد ټدنط هٍي  ظع خَؼ د ٬ځىلًش َخٔىص آوُ ؿبد ٬ٹ

ؤټؽُ ڄد  ٜملمص هالڀٹً ټدنط ظځٻ خڀ٭ٹدجً خڀٵدًٔش ٰا خؾبس لص ٬ځى ؤٔٓ ٬ځملص ؤو ټعر غبدونص 

ڄد ٔفځ  خڀٹُآال خڀٽُنڃ ل پ  ي٬ صبڃ وڀ ُىوخـ  خألنسلدء يف ي٬ خصبڃ وؤټؽُ ڄد ىب٭ٿ خألٸ خڂ ظُٴٟ 

 ٌڀٻ0

بٌِْ ٸَدپَ ڀِإَزِل ِ وَٸَ ْڄِ ِ ڄَد هٍَِيِ خڀعَّمَدؼِلٿُ خڀَّعاِل ؤَنْعُڃْ  (51)د بِزَُْخهِلڃَ ًََُْ٘يُ ڄِنْ ٸَسْٿُ وَټُ َّد زِ ِ ٬َدڀِمِنَ "وَڀَٹًَْ آَظَلْ َ

 1." (58)ٸَدڀُ خ وَـًَْنَد آَزَدءَنَد ڀَ َد ٬َدزًِِننَ  (58)ڀَ َد ٬َدټِٵُ الَ 

 "   ويف آندض ؤوُى 0 ظځٻ هال خؼبفص " وـًند ؤزدءند ؿبد ٬دزًنن

ٸَدڀُ خ نَ٭ْسًُُ ؤَْٜ َدڄًد ٴَ ٩ََٿُّ ڀَ َد ٬َدټِٵِنَ  (71)بٌِْ ٸَدپَ ڀِإَزِل ِ وَٸَ ْڄِ ِ ڄَد ظَ٭ْسًُُوالَ  (69)وَخظْٿُ ٬َځَلْ ِڃْ نَسَإَ بِزَُْخهِلڃَ 

ٸَدڀُ خ زَٿْ وَـًَْنَد آَزَدءَنَد ټٍََڀِٻَ  (78)والَ ؤَوْ نَ ْٵَ٭ُ نَٽُڃْ ؤَوْ ن١َُُُّ (78)ٸَدپَ هَٿْ نَْٕمَ٭ُ نَٽُڃْ بٌِْ ظ٬ًَُْ الَ  (71)

   8(74)نَٵْ٭َځُ الَ 

 ٴلٹ پ خر ٬ن ټٵدَ ڄٽص 0  -خڀٕلڂ  ٬ځل ڃ-وخڀُٔٿ آوُ خألنسلدء  خڀسد٤ځص لعىوظٕعمُ ظځٻ خؼبفص 

                                                 
 75األنبياء  3
 96الشعراء  4
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ؤَوَڀَ ْ ټَدالَ آَزَدئُهُڃْ ڀَد   َد ڄَد وَـًَْنَد ٬َځَلْ ِ آَزَدءَنَدٸَدڀُ خ لَْٕسُوَبٌَِخ ٸِلٿَ ڀَ ُڃْ ظَ٭َدڀَ ْخ بِڀَى ڄَد ؤَنَّْپَ خڀځَّ ُ وَبِڀَى خڀَُُّٔ پِ 

 1(114)نَ٭ْځَمُ الَ َ٘لْحهد وَڀَد نَ ْعًَُوالَ 

 ويف آندض ؤوُى 0

ظَلْ َدهُڃْ ټِعَدزًد ؤَڂْ آَ (81)" وَٸَدڀُ خ ڀَ ْ َ٘دءَ خڀَُّلْمَنُ ڄَد ٬َسًَْنَدهُڃْ ڄَد ڀَ ُڃْ زٍَِڀِٻَ ڄِنْ ٬ِځْڃٍ بِالْ هُڃْ بِڀَّد نَىُُُْٜ الَ 

زَٿْ ٸَدڀُ خ بِنَّد وَـًَْنَد آَزَدءَنَد ٬َځَى ؤُڄَّصٍ وَبِنَّد ٬َځَى آَؼَدَِهِڃْ ڄُ ْعًَُوالَ  (81)ڄِنْ ٸَسْځِ ِ ٴَ ُڃْ زِ ِ ڄُْٕعَمِْٕٽُ الَ 

ڀٽٿ ڄ ٍَ  خڀٕدزٹص )خألٸ خڂ(خڀيت نُييهد ؤهٿ خڀٹُى  خڀٙس ص هالؼڃ ن عٹٿ خڀٕلدٶ خڀٹُآنال ڀل٭ځن ؤال هٍي 

 نإظل ڃ 0 

بِنَّد وَـًَْنَد آَزَدءَنَد ٬َځَى ؤُڄَّصٍ وَبِنَّد ٬َځَى وَټٍََڀِٻَ ڄَد ؤَََْٔځْ َد ڄِنْ ٸَسْځِٻَ ٴِال ٸَُْنَصٍ ڄِنْ نٍَِنٍُ بِڀَّد ٸَدپَ ڄُعَُْٴُ هَد 

 خألڄص 0 خڀ٥ُنٹص وخؾب  ؿ .     8(88)آَؼَدَِهِڃْ ڄُٹْعًَُوالَ 

نع٭ُٲ ٬ځى خؾبٕځمدض ڀًى خؾبٹدزٿ وخؼبفؿ خڀيت نٕعًپ ذبد وڄًى    ؤالخڀ دـكوڄن ه د ٴ٭ځى خؾبٹ ٫ 

يف  وخڀيت ٬ٙٙطخڀةٔسدض خڀٕدزٹص  زٕرٸً نٽ ال  أل٤ُولدظ ؤال َٴٟ خؾبٹدزٿ  ذبد  وڀل٭ځڃشبٕٽ  

خڀٝملمص خؾبس لص ٬ځى خأليڀص وَِ٪ ؤال نةٴٷ ونٕ٭ى يف و٥ص ڀعٱلا ظځٻ خڀٹ د٬دض   خؾبٹدزٿ  ٴ٭ځلٌهن 

 ص.وخڀُٝيبخڀٝملمص 
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ؤال خؾبٕځمدض ڀلٓ زدڀ١ُوَش ؤال ظٽ ال ٬ٹدجً ٴٹ٣ ڀٽ  د ٸً ظٽ ال ؤ٬ُخٲ و٤ُٶ للدش ون٩ُش ب  

وزبځلٿ ٔځ ټلدض  ٴ٭ځى خؾبٹ ٫ ؤال نٝ ٳ ظځٻ خؾبٕځمدض ؼڃ نُظس د لٕر ؤوڀ ندظ  ونٕع٭ن زدر  خڀًنلد

 ًَٜ.ونسًؤ ز ٹ١ د زدڀعًَؾ وزٕ٭ص 

ٴمد ه  ؼدزط وڄٕځڃ ز  ٬ ًٺ ڀلٓ  آوُ  بال ٸ١لص خؾبٕځمدض وخڀؽ خزط ٸً سبعځٳ ڄن ٘ىٛ ب 

وڄن ه د ٴلزً ڀځمٹ ٫ خڀ دـك ؤال نع٭ُٲ  ٜملك زدڀ١ُوَش ؤال نٽ ال ټٍڀٻ ڀًى خؾبٹدزٿ وخڀ٭ٽٓ 

 ڀًن .وإ نسين ؤو ن٭عمً ٬ځى ڄد ه  ڄ٭ُوٲ   ٬ځى خؾبٕځمدض خؾبٙةټص ون ٥ځٷ ڄ  د

 / َٴٟ خڀٙىٝلص0 8

عمؽٿ يف ؤٴُخي ىبمځ وبد ون ٹځ وبد ب  ٰاهڃ وىبع ًوال ظٕا وظعمُٺ وڀٽ  د ظ دهبال خألٴٽدَ ڀلٓ ؤـٕدڄ

يف َِخ٬ص خڀٹ د٬ص زٵٽُش ڄ٭ل ص ڀًى خآلوُنن هال  –ز٭ً خر  –يف ٌڀٻ   وڄن ؤٴ١ٿ خألٔسدذ  خؾب٭ل ص 

نٽ ال خؾبعمًغ ؿبڃ وخڀًخ٬ال فبس زده ڀًن ڃ ؤو ٬ځى ؤٸٿ ظٹًنُ ڄٹس إه ٬ ًهڃ   ويف خؾبٹدزٿ ڄن ؤټّّ ؤال 

ٰا  ؤال نٹ٫ ٴل د خڀٕد٬ال يف نُٙ َٔدڀع  ه  ؤال نٕ ً نُٙ خڀٵٽُش ب  ٘ىٛ خألو٥دء خڀيت ٌبٽن

 فبس ذ ؤو ڄُٴ ٞ ڄن ٸسٿ خڀٵحص خؾبٕع ًٴص كبد ىب٭ځ ڃ نُٴ١ ال خڀٵٽُش ڀٽ وبد وُـط ڄن ٘ىٛ إ

 يبس ن  ؤو نُٴ١ ن  .

 وَدبد لًٕخه ٬ځى ڄدپ ؤو ـدي ؤو ڄ ٝر ؤو ٸ ش لفص ؤو  ٬ځى ؤال خڀ دْ ٸً ظُٴٟ ٴلال زل ٔسر

ؤٔسدزده ڀلٕط ٜملمص وٰا ڄس لص ٬ځى لٹدجٷ  خألٔسدذ  ڀٽ وبد... ٴل ن سٱال خڀع٭ نٿ ٬ځى ظځٻ 

. 
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وخإلٸ د٪ وخأليڀص زٿ وخؾب٭فّخض  خإلٔلڂ زدؼبفصخڀٝديٶ خألڄن ن٬ً  ٸُنٙده ب   --ٴ د ه  فبمً 

دٴٓ زن ٴُنٹن خڀع   ظ٭ځلځ ڃ ڀُٴٟ فبمً  ؤٔسدذوڄن  ونُٴ١ ال وڄ  د خڀٹُآال خڀٽُنڃ ڀٽ  ڃ نإز ال 

  خؾب ٸٳ0وڀ ٕعم٫ ڀٍڀٻ  ڄٽص يف 

نٹُؤ خڀٹُآال  ٴفځٓ  ( يف يخَي وه ُؾ ڀلځص ڄٕعىٵلد ڄن ٸُنٗ ڀلٕعم٫ ب  خڀ يب )ؤزد ـ ٿ ًب ٴ ٍخ

خڀ٥ُنٷ زُـځن ڄن ٸُنٗ )ؤز   نٕعم٫ ڄن خڀځلٿ لعى ؤيَټ  خڀٝسك  وظٕځٿ ٬دجًخ ب  يخَي  ٴفم٭ع 

ڀځٹُآال ًُٔخ  ٴع٭دهً خڀؽلؼص ٬ځى ؤإ ن٭ يوخ  د ٴ٭ٿ ڄن خإٔعمد٪ٔٵلدال  وخألو ٓ زن ُ٘نٷ( ٴ٭ل ڄؽځم

يف خڀځلځص خڀؽدنلص  وطب٭ع ڃ خڀ٥ُنٷ  ٴع٭دهًوخ ؼدنلص  وٴ٭ځ خ ڄؽٿ  ب  خإٔعمد٪ ب  خڀٹُآال  ڀٽ  ڃ َـ٭ خ

وظلوڄ خ ڄن ـًنً  و٬ّڄ خ ٬ځى ٬ًڂ خڀ٭ يش  وَخق خألو ٓ نٕإپ ؤزد ـ ٿ ٬ن َؤن   ٌڀٻ يف خڀؽدڀؽص 

ٴممځ د   ٫  ٴٹدپ ؤز  ـ ٿ0 ظ د٬ِ د مبن وز   ٬سً ڄ دٲ خڀُٙٲ  ؤ٤٭َم خ ٴإ٤٭م د  وظبَځ خغب ٴلمد

نيب نإظل  خڀ لال ڄن  وؤ٥٬ خ ٴإ٥٬ل د  لعى بٌخ ربدؼل د ٬ځى خڀُټر  وټ د ټٵُٔال َِهدال  ٸدڀ خ0 ڄ د

 !خڀٕمدء  ٴمعى نًَٺ هٍي؟ وخر إ ناڄن ز  ؤزًخ وإ نًٝٸ 

ڄد نٹ پ لٷ   وڀٽن زين ٸٝال ٸدڀ خ 0 ٴل د خڀ ًوش ٴٹځ د 0 ن٭ڃ . ٸدڀ خ 0 ويف َوخنص " بنال أل٬ځڃ ؤال 

 1وٴل د خؼبفدزص ٴٹځ د 0 ن٭ڃ . ٸدڀ خ 0 ٴل د خڀٕٹدنص . ٴٹځ د 0 ن٭ڃ . وٌټُ مب ي "

ڄن زين  ٬سً  ڀٹً ٬ځڃ ؤزد ـ ٿ خن  لٷ و ڀٽن ضبص ڄدن٫ ولدـّ ڄن ٸس ڀ    ٌڀٻ ه  ؤال هٍخ خڀ يب 

ڀ  ټدال ڄن ٰا زين ٬سً  –وخر ؤ٬ځڃ  –٬ِ خ خڀُٙٲ   ؤحم ؤن  د ال ڄ٭ ڃ  وظ ڄ دٲ  وخڀٍنن   نع دٴٕ

                                                 
1
 44ص 4سيرة ابن ىشاـ ج 
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ڄ دٲ ڀٽدال ألزال ـ ٿ ٘إال آوُ   ودب٭ ى آوُ ټدال خڀُٴٟ  و٬ًڂ ٸس پ خؼبٷ ه  َٴٟ ظځٻ 

 خڀٙىٝلص .

ٸس ؿبد ڄ٭ُٴع  يبٕن خوعلدَ خڀٙىٝلص خڀيت ٌبٽن  خؾبٹدزٿ وز٭ًوڄن ه د ٴدؾبٹ ٫ خڀ دـك ن ٩ُ ونعإڄٿ يف 

 ڄ٭ د.ٸٿ ظٹًنُ إ نُٴ١ د وزدڀعديل نُٴٟ خؼبٷ خڀٍحم ؤځى ٬ ؤو

 خؼب0ًٕ/  8

ڄِنْ زَ٭ًِْ ڄَد ظَسَلَّنَ  "وَيَّ ټَؽِاٌ ڄِنْ ؤَهْٿِ خڀْٽِعَدذِ ڀَ ْ نَُُيُّونَٽُڃْ ڄِنْ زَ٭ًِْ بٌِبَدنِٽُڃْ ټُٵَّدًَخ لًًََٕخ ڄِنْ ٬ِ ًِْ ؤَنْٵُِٕ ِڃْ

خؼبًٕ " 1"(119)عَّى نَإْظاِلَ خڀځَّ ُ زِإَڄُِْيِ بِالَّ خڀځَّ َ ٬َځَى ټُٿِّ َ٘الْءٍ ٸًَِنٌُ ڀَ ُڃُ خڀْمَٷُّ ٴَد٬ْٵُ خ وَخْٜٵَمُ خ لَ

ن ٬دال0 ڄٍڄ ڂ وفبم ي  ٴدؾبٍڄ ڂ ؤال ظعم ى ِوخپ ن٭مص خر ٬ن ؤولٻ خؾبٕځڃ  ؤ خء شب لط ڄ٫ ٌڀٻ 

ًُوالَ خڀ َّدَْ ٬َځَى ڄَد ؤال ظ٭ ي بڀلٻ ؤو إ  وهٍخ خڀ  ٪ خڀٍحم ٌڄ  خر ظ٭د  يف ټعدز  زٹ ڀ 0 ُبؤَڂْ نَمُْٕ

ألال ٴل  ظٕٵل  خؼبٷ ٔسمدن   وؤن  ؤن٭ڃ ٬ځى  [ وبهبد ټدال ڄٍڄ ڄد 54آظَدهُڃُ خڀځَّ ُ ڄِنْ ٴ١َْځِ َِب ]خڀ ٕدء0 

ڄن إ نٕعمٷ. وؤڄد خِبم ي ٴ   ڄد ـدء يف ٜملك خؼبًنػ ڄن ٸ ڀ  ٬ځل  خڀٕلڂ0 "إ لًٕ بإ يف 

ن ٵٹ  آندء خڀځلٿ  ڄدإ  ٴ  وَـٿ آظدي خر     آندء خڀځلٿ وآندء خڀ  دَن َـٿ آظدي خر خڀٹُآال ٴ   نٹ ڂ زعخؼ 

وآندء خڀ  دَ" . وهٍخ خؼبًٕ ڄ٭ دي خڀٱس٥ص. وټٍڀٻ ظُـڃ ٬ځل  خڀسىدَحم "زدذ خإٰعسد٢ يف خڀ٭ځڃ 

 .8وخؼبٽمص"

                                                 
 ;32البقرة  3
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ڃ ظ٭د  ٬سديي خؾباڄ ن ٬ن ٔځ ٺ ٤ََُخجٷ خڀٽٵدَ ڄن ؤهٿ خڀٽعدذ  ون٭ځم  ټؽا0 يبٍَونٹ پ خزن   

ز٭ًخوصبڃ ؿبڃ يف خڀسد٤ن وخڀ٩دهُ وڄد هڃ ڄٙعمځ ال ٬ځل  ڄن خؼبًٕ ڀځماڄ ن  ڄ٫ ٬ځم ڃ زٵ١ځ ڃ وٴ١ٿ 

 1ؤ هدنسل ڃ.

خڀٍَِّننَ آَظَلْ َدهُڃُ خڀْٽِعَدذَ "  ټمد ن٭ُٴ ال ؤز دءهڃ    ٬ځمدء ن  ي ن٭ُٴ ال ٜٵدض خڀ يب خڀٽُنڃټدال ڀٹً 

ټمد ټدن خ  8(".146) بِالَّ ٴَُِنٹهد ڄِ ْ ُڃْ ڀَلَٽْعُمُ الَ خڀْمَٷَّ وَهُڃْ نَ٭ْځَمُ الَنَ٭ُِْٴُ نَ ُ ټَمَد نَ٭ُِْٴُ الَ ؤَزْ َدءَهُڃْ وَ

وَټَدنُ خ وَڀَمَّد ـَدءَهُڃْ ټِعَدذٌ ڄِنْ ٬ِ ًِْ خڀځَّ ِ ڄًَُِّٝٶٌ ڀِمَد ڄَ٭َ ُڃْ نٕعٵعم ال ٬ځى ؤهٿ نؽُذ )خؾبًن ص ٔدزٹده( 

٬ن خزن ٬سدْ ٠َال خر ٬  مد   ٸدپ0 بال  8(" 89) .... وخڄِنْ ٸَسْٿُ نَْٕعَٵْعِمُ الَ ٬َځَى خڀٍَِّننَ ټَٵَُُ

.ڀٍخ ـدء خڀل  ي ب  ـّنُش   ٸسٿ ڄس٭ؽ  زُٔ پ خر  ن  يخه ټدن خ نٕعٵعم ال ٬ځى خألوْ وخؽبَّؾ

خڀٕدزٷ ز٥سل٭ص خڀ يب خؾبُٔٿ وٜٵص خؾبٽدال خڀٍحم ًبُؾ ٴل   وڄن ؤيڀص  ڃخڀ٭ُذ وب  نؽُذ زدڀٍخض ڀ٭ځم 

للػ ٸدپ 0 لًؼين ٬دٜڃ زن ٬مُ زن ٸعديش ٬ن ٘له ڄن  بٔمدٶٌټُهد خزن ٌڀٻ ظځٻ خڀٹٝص خڀيت 

زن ٬سلً   مل نٽ ن خ ڄن زين  وؤًٔوؼ٭ځسص خزين ٘٭سص  ؤًٔ بٔلڂزين ٸُن٩ص  ٸدپ 0 هٿ ظًَحم ٬مد ټدال 

إ   ٸدپ ٴدن  ٸًڂ ٬ځل د َـٿ ڄن خڀٙدڂ ڄن خڀل  ي نٹدپ ڀ   ٴٹځط0ٸُن٩ص وإ خڀ ١ا ټدن خ ٴ ٶ ٌڀٻ ؟ 

 ٬ ًند  وخر ڄد َؤن د َـل نٝځال واخ ڄ    ٴٹًڂ ٬ځل د ٸسٿ ڄس٭ػ َٔ پ خر  ٴإٸدڂلسدال خزن خؿب

زٕ عن  ٴٽ د خٌخ ٸم٥ د وٸٿ ٬ځل د خؾب٥ُ نٹ پ ند خزن خؿبلسدال خوُؾ ٴدٔعٕٷ ڀ د   ٴلٹ پ 0 إ وخر 

 ٴ ىُـ   ڄن شبُ  ؤو ڄًنن ڄن ٘٭ا  دهلعى ظٹًڄ خ ؤڄدڂ قبُـٽڃ ًٜٸص  ٴ ٹ پ 0 ټڃ؟ ٴلٹ پ ٜد٬

                                                 
 364ص  3بن كثير  جػ ا 3
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٨دهُ لُظ د ومبن ڄ٭  نٕعٕٹال  ٴ خر ڄد نٹ ڂ ڄن ـبځٕ  لعى شب٥ُ وٌبُ زدڀٙ٭دذ  ٸً  ب ؼڃ ًبُؾ 

ڄد  ؤظُوالند ڄ٭ُٙ ن  ين  ٴٹدپ0  بڀل ص  ٴم١ُظ  خڀ ٴدش وخـعم٭ د ؼٴ٭ٿ ٌڀٻ ڄُش وإ ڄُظن وإ ؼل

وُـط  بهبدٴدنال  ٸدپ0خَٞ خڀساْ وخػب ٪؟ ٸدڀ خ خنط خ٬ځڃ   ب ڄن خَٞ خؽبمُ وخؽبما  ؤوُـين

وُؾ  ند ڄ٭ُٙ خڀل  ي  بٌخٰاټڃ  بڀل ِڄدن   هٍي خڀسلي ڄ دـُش   ٴدظس٭ ي وإ نٕسٹن  ؤ٨ٿٸً  دهنسل ؤظ ٸ٫

  .1ٴدن  نس٭ػ زٕٵٻ خڀًڄدء ؤيب خڀٍَخَحم وخڀ ٕدء كبن ًبدڀٵ  ٴل ڄ ٭ٽڃ ٌڀٻ ڄ     ؼڃ ڄدض 

ؤوپ ڄن ناڄن زُٔ ڀ د  الن خؾبٵةٞ ؤوبڃ نٽ ن ټدال ڄ وؤڄدڂ ظځٻ خڀًإجٿ وخؾبسُٙخض وخڀ٭لڄدض خڀ٩دهُش 

  ټدن خ ؤً٘ خڀ دْ ٬ًخوشً ڀ  وؤوپ خجملدهًنن ڄ٭    ڀٽ  ڃ وز٭ً هفُظ  ب  خؾبًن ص خؾب  َش   

ڃْ ڄَ َيَّشً ڀِځٍَِّننَ آَڄَ ُ خ ڀَعَفًَِالَّ ؤًَََّ٘ خڀ َّدِْ ٬ًََخوَشً ڀِځٍَِّننَ آَڄَ ُ خ خڀْلَ ُ يَ وَخڀٍَِّننَ ؤََُْ٘ټُ خ وَڀَعَفًَِالَّ ؤَٸَُْزَ ُوألظسد٬  

  وؤټؽُ ڄن ٔ٭ى يف  8(88)خڀٍَِّننَ ٸَدڀُ خ بِنَّد نََٝدََى ٌَڀِٻَ زِإَالَّ ڄِ ْ ُڃْ ٸِِّٕلِٕنَ وََُهْسَدنهد وَؤَنَّ ُڃْ ڀَد نَْٕعَٽْسُُِوالَ 

  وخٸُؤ ٌڀٻ خؾب ٸٳ ڀعًَٺ خؼبٹلٹص خڀيت ٌټُندهد   0ًٜ ي٬ ظ  وڄٹدظځع  ڄ٫ نٹل  ڃ ز س ظ  

 لرَّؤٸدڀط 0 ټ ط  ؤوبدزٽُ   ٸدپ 0 لًؼط ٬ن ٜٵلص زن للال  ؤزال٬ن ٬سً خر زن  ټؽاٌټُ خزن 

خؾبًن ص ًٰوخ ٬ځل  ؼڃ ـدءخ ڄن خڀ٭ٙى   ٴمد ٸًڂ َٔ پ خر   ندُٔ ؤزالوخ  ٬مال  بڀل زال ؤوڀً 

ٴمد يف نٵٕٻ وظؽسع    ٸدپ ن٭ڃ  ٸدپ 0  ؤظ٭ُٴ ٴٕم٭ط ٬مال نٹ پ إزال خه  ه  ٸدپ 0 ن٭ڃ وخر   ٸدپ 

 8ڄ     ٸدپ ٬ًوخظ  وخر ڄد زٹلط.

                                                 
1

 114/ 9السٌي الكثشٓ للث٘قِقٖ  

 المائدة 4
3

 44ص  3الثذاٗح ّالٌِاٗح ج  
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ن٭ ٌ زدر ڄن خؼبًٕ   ٴ   نٹُ زإن  ه   وؤن  خڀ يب خؾبٍټ َ ٬ ًهڃ  وڀٽ   خؼبًٕ خڀٍحم ـ٭ځ  نٹ پ " 

 ٬ًخوظ  وخر ڄد زٹلط " 

وخ٠مص وخٸ٭لده ڄٕعمُخه ڀٹ١لص  وڀٕ د زًٝي ظٵٝلٿ خڀٽلڂ ٬ن خڀل  ي وڀٽ د ؤَيند ؤال ن٭٥ال ڄؽدإه

إ ڀٙالء  وخإنٝلد٪ٌڀٻ نُٴٟ خڀٹس پ  ٌڀٻ  وڄ٫خڀٙمٓ زٽلڂ خؽبٝڃ نٵٕ  وزٙ ديظ  ٬ځى  و٠ ق

ظَسَلَّنَ ڀَ ُڃُ خڀْمَٷُّ ...  ..لًًََٕخ ڄِنْ ٬ِ ًِْ ؤَنْٵُِٕ ِڃْ ڄِنْ زَ٭ًِْ ڄَدټمد ٌټُند يف خآلنص خڀٕدزٹص "  بإ ڀځمًٕ 

(119)".1 

 خڀٽ0ّّ/  4
َْنَدټُڃْ ؼُڃَّ ٸُځْ َد ڀِځْمَځَدجِٽَصِ خْٔفًُُوخ ڀِأَيَڂَ ٴََٕفًَُوخ بِڀَّد بِزْځِلَٓ ڀَڃْ نَٽُنْ ڄِنَ خڀَّٕدـًِِننَ "وَڀَٹًَْ وَځَٹْ َدټُڃْ ؼُڃَّ َٜ َّ

 ٸَدپَ (18)ٸَدپَ ڄَد ڄَ َ٭َٻَ ؤَڀَّد ظَْٕفًَُ بٌِْ ؤَڄَُْظُٻَ ٸَدپَ ؤَنَد وَلٌُْ ڄِ ْ ُ وَځَٹْعَ ِال ڄِنْ نَدٍَ وَوَځَٹْعَ ُ ڄِنْ ٤ِنٍ  (11)

 .8(18)ٴَدهْس٣ِْ ڄِ ْ َد ٴَمَد نَٽُ الُ ڀَٻَ ؤَالْ ظَعَٽَسََُّ ٴِل َد ٴَدوُُْؾْ بِنَّٻَ ڄِنَ خڀَّٝدُِِٰننَ 

وؤڄُ خؾبلجٽص زدڀٕف ي  ڄ٭ُوٴص ڄٙ  َش  ٴٹً ټُّڂ خر آيڂ  بزځلٓٸٝص ؤزل د آيڂ ٬ځل  خڀٕلڂ  ڄ٫ 

خڀٹ پ خڀٝملك ؤٜلً ٴ   ڄن خػبن ) ٬ځى ڄن خؾبلجٽص  نٽن ڄن ٠من خؾبلجٽص وبال مل  بزځلٓڀ    وټدال 

ٴَٵََٕٷَ ٬َنْ  بِزْځِلَٓ ټَدالَ ڄِنَ خڀْفِنِّوَبٌِْ ٸُځْ َد ڀِځْمَځَدجِٽَصِ خْٔفًُُوخ ڀِأَيَڂَ ٴََٕفًَُوخ بِڀَّد ("  ڄن ؤٸ خپ ؤهٿ خڀ٭ځڃ

ٌټُ خزن ټؽا    8" (51)٬ًَُوٌّ زِحَْٓ ڀِځ٩َّدڀِمِنَ زًََڀهد  ؤَڄُِْ ََزِّ ِ ؤَٴَعَعَّىٍُِونَ ُ وٌََُِّنَّعَ ُ ؤَوْڀِلَدءَ ڄِنْ يُونِال وَهُڃْ ڀَٽُڃْ

0 " ٸدپ خؼبٕن خڀسُٝحم0 ڄد ټدال بزځلٓ ڄن خؾبلجٽص ٤ُٴص ٬ن ٸ٣َ  وبن  ألٜٿ خػبن  ټمد ؤال آيڂ  

                                                 
 ;32البقرة  3
 35األعراؼ  4
 72الكهف  5
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 ةزځلٓٴخألڄُ   وڄ مد نٽن 1ؤ هد ٬ځل  خڀٕلڂ  ؤٜٿ خڀسُٙ. َوخي خزن ـُنُ زةٔ دي ٜملك ]٬  [" 

  وڄن خڀ٥س٭ال ؤال نٕعفلر خػبمل٫ ألڄُ خؽبدڀٷ ٔسمدن     زدڀٕف ي آليڂ  ټدال ڄن خؾبإڄ َنن

ن٭ځم ال ون٥ځ٭ ال ٬ځى ٘الء ڄن ؤُٔخَ خر وٸًَظ     وهٍخ ڄد لٝٿ ٴ٭لً ڄن خػبمل٫  وؤوبڃودٜص 

 نن ٴځمدٌخ؟ بزځل٬ًٓخ 

 ال ظّّنُي 0 "ڄن خڀٵ٭ٿ ٌخظ  وټمد نٹ ڀ ال " ٬ٍَ ؤٸسك ڄن ٌنر " ڀٹً ټد ؤڀٹً ټدال خڀعّّنُ خڀٙل٥دنال ؤٔ 

وَځَٹْعَ ِال ڄِنْ نَدٍَ   "0"  وِخي خڀ٥ن زځص لن ٌټُ يڀلځ  ٬ځى ؤن  وا ڄن آيڂ  ٸَدپَ ؤَنَد وَلٌُْ ڄِ ْ ُ

" وټإن  نٹ پ دبد ؤال خڀ دَ ؤٴ١ٿ ڄن خڀ٥ن ٴمن ڄٕعځّڄدض ٌڀٻ ؤال نٽ ال خؾبىځ ٶ ڄن وَوَځَٹْعَ ُ ڄِنْ ٤ِنٍ

 خڀ دَ ؤٴ١ٿ ڄن خؾبىځ ٶ ڄن خڀ٥ن .

خڀ دَ ال بٴمن خڀٍحم ٸدپ  ڄ ٥ٹلص  ٌټُمهد بزځلٓ ڀلٕط ٜملمص وإ نر ؤال ټل خڀ علفعن خڀځعوخڀٱُن

 ٌڀٻ.ڄن خڀ٥ن؟ وإ ؤيَحم زإحم ڄ ٥ٷ نٽ ال  وا

ٴٽٿ ڄد نٝ ٫ ڄ  د نٽ ال ؤٴ١ٿ ڄن خؾبٝ  ٪   ن  بٌخ ټدال ؤٜٿ خؾبديش ؤٴ١ٿ ڄن خألوُى بؼڃ ڄن ٸدپ 

ٝ د٬ص ڄن خؾبديظن ٴٹ٣ ؤڄد لن يو پ ڄ خي ـًنًش خآلوُ    وهٍخ َدبد نٽ ال ٜملمده لن ظٽ ال خڀ

خٴةخٞ ؤال خڀ دَ وا ڄن خڀ٥ن  ٴةال خر ٸً ؤ٠دٲ ب   ځىيف خڀٝ د٬ص ٴدڀ علفص ظٽ ال قبعځٵص   ٴ٭

ْٕ ُ الٍ وَبٌِْ ٸَدپَ ََزُّٻَ ڀِځْمَځَدجِٽَصِ بِنِّال وَدڀِٷٌ زًََُٙخ ڄِنْ َٜځَْٝدپٍ ڄِنْ لَمَةٍ ڄَخڀ٥ن ڄد ٌبلّي وىب٭ځ  قبعځٵده"  

ٴٹ ڀ  ظ٭د  " ونٵىط ڄن  8" (89)ٴَٹَ٭ُ خ ڀَ ُ َٔدـًِِننَ  وَنَٵَىْطُ ٴِل ِ ڄِنْ َُولِالٴَةٌَِخ َٔ َّنْعُ ُ  (88)

 . ؟َولال " ِنديش ٬ځى خڀ٥ن ؤإ نٕعمٷ  هٍخ ظٵ١لٿ خڀ٥ن خؾب ٵ ن ٴل  ٬ځى خڀ دَ ٰا خؾب ٵ ن ٴل د 

                                                 
 ::3ص  4ابن كثير جػ  3
 ;4الحجر  4



 مهارات االقناع يف الكتاب والسنة                                                                             مجال اهلمولي

 

339 

ذبد   وبهبد ٌټُند ٌڀٻ وندٸٙ دي  ڀللعفدؾظُظٹال ټځ د زد٤ځص وإ  لصوهٽٍخ نُى ؤال خؼبفؿ خڀٙل٥دن

وَبٌِْ ٸُځْ َد ڀِځْمَځَدجِٽَصِ ؤإ وهال     "0خڀٕف ي آليڂ  بزځلٓڀځ ٜ پ ب  خؼبٹلٹص خڀيت ڄن ؤـځ د َٴٟ 

  خڀٽّّ بن  1"(84)وَټَدالَ ڄِنَ خڀْٽَدٴُِِننَ  ؤَزَى وَخْٔعَٽْسََُخْٔفًُُوخ ڀِأَيَڂَ ٴََٕفًَُوخ بِڀَّد بِزْځِلَٓ 

إ نًوٿ خػب ص ڄن ټدال يف ٸځس  ڄؽٹدپ لسص ڄن وُيپ "للػ ٸدپ   وخڀٽّّ ټمد ٬ُٴ  ٔلً خڀسُٙ 

ڄن ټّّ" . يف َوخنص ٴٹدپ َـٿ0 بال خڀُـٿ يبر ؤال نٽ ال ؼ ز  لٕ د ون٭ځ  لٕ ص. ٸدپ0 "بال خر 

 خلعٹدَهڃ. وٰم٣ خڀ د0ْز٥ُ خؼبٷ 0 َيي. 8" .ز٥ُ خؼبٷ وٰم٣ خڀ دْطبلٿ يبر خػبمدپ خڀٽّّ 

لٝځط وزبٹٹط ڀٽن ضبص ٔ ء  وَيي ٴدؾب٭ُٴصزدڀ١س٣ ٴ   ٬ُٲ خؼبٷ  بزځلٓوهٍخ ڄد لٝٿ ڄ٫ 

 خؼبٷ.يخوځال ڄ ٭  ڄن ٸس پ 

ٴ٭ځى  خؾبٹدزٿ خؾب ـ ي يف نٵٓ  ه  خڀٽّّ )خڀٹ د٬ص(وڄد نُنً خؼبًنػ ٬   ه د ؤال ؤلً ڄ خن٫ ٸس پ خڀُؤحم 

خؼبٽڃ يف خڀ  دنص ر  خؾب ٠ ٪  ونةٺنٵٽُ يف وإ نع م  زٿ نةنػ و  خؾبٹ ٫ خڀ دـك ؤال نعإڄٿ يف خؾبٹدزٿ

 خڀ٭دؾبن.َذ 

٬ځى لٍَ  نٵٕ  ٴٽنزٿ ٬ځى خؾبعمًغ   ٬ځى خؾبٹدزٿ ٴٹ٣ خڀٽّّ  ڀلٓوڄن خؾب ڃ خڀعٍټا ه د خب٥ َش 

 ڄ  .ظٹ٫ ٴلمد زبٍَ  خڀ  دنص ٴلوَخٸر نٵٕٻ وَخـ٭ د وبندٺ ؼڃ بندٺ ؤال نًوځٻ خڀ٭فر ٴ   زًخنص 

٬ځى زبٹلٷ خإلٸ د٪ ڀ ُٙ خؼبٷ  بُٜخٍَ زبًٍ وِنديشزٿ ن٭ين ڄّنً  خڀعىدٌپ  ن٭ين ٻ خڀ٭ خجٷ إځبال وـ ي ظ

 وهًخنص خؽبځٷ. 

 

                                                 
1

  34الثقشج  

2
 91هسلن  
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 خڀ عدجؿ 0

 خڀعديل0وهال ٬ځى خڀ م   هد خڀُلځص إزً ڄن ظځىلٛ ؤهڃ خڀ عدجؿ ؤزُِ  خڀٽلڂ  وظځٻز٭ً هٍخ 

  للدش خڀ دْ ٬م ڄده وللدش خؾبٕځمن ٸ١لص " خإلٸ د٪ " ڄن خڀٹ١دند خؾب مص ـًخه وخؾبځمص يف

 خألوٛ.وٝ ٜده وللدش خڀ٬ًدش ٬ځى 

 خڀعٹًڂ  ودٜص  ڄ٫ؤو خڀٙ٭ ذ   خإلٸ د٪ شبدَْ ن ڄلده ٬ځى ڄٕع ى خألٴُخي ؤٜسمط ٸ١لص

 خؿبدجٿ. الخڀعٽ  ڀ ـ

  بال ه دٺ خڀٽؽا ڄن خؾب٭دهً  ٬ځل   زٿونعًَذ  ڄٕعٹلً  وٴ ده  نًَْخإلٸ د٪ ؤٜسك ٬ځمده

 خڀٵن.زلص وخڀ٭دؾبلص سبٝٝط يف هٍخ وخڀًَخٔدض خڀ٭ُ

  خڀّّنص.٬ځى خؾبٕځمن ظ٭ځڃ " ڄ دَخض خإلٸ د٪ " ڄن ؤـٿ خؼبمدنص خڀٵٽُنص وظسځلٯ ينن َذ 

  " ٪خؾبٕع ندض.و٬ځى قبعځٳ ڀٹً ڄدَْ خڀٕدزٹ ال وخڀللٹ ال " ڄ دَخض خإلٸ د 

  زٙٽٿ ڄسدُ٘ ؤو  ڄ ؽ َش يف خڀٽعدذ وخڀٕ ص بڄد ټځ د(مل نٽن  ")بالڄ دَخض خإلٸ د٪  ڄن "خڀٽؽا

 ڄسدُ٘.ٰا 

  وخألنسلدء.ؤٴ١ٿ ڄن ڄدَْ ٬مځلص خإلٸ د٪ هڃ خڀُٔٿ 

  ټٿ خؾب دَخض يف ټٿ ڄ ٸٳ  زٿ َدبد نٽ ال ڄن خؾبٕعملٿ ظ٥سلٷ ټٿ  ه د ظ٥سلٷڀلٓ خؾبٹٝ ي

 خؾب دَخض يف ڄ ٸٳ وخلً.

   خوعلدَ خؾب دَخض خؾب دٔسص ڀٽٿ ڄ ٸٳ ن٭عمً ٬ځى ٬ًش ؤڄ َ ڄ  د0 ٸًَظٻ ٬ځى خؾب دَش

 وٰاهد. ٭ُٴعٻ زدؾبٹدزٿ  وِڄن خڀځٹدءوڄ
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 ڀ ٵٕٻ ڄؽٿ خإلولٚ  وخڀ٬ًدء  ده دٺ ڄ دَخض ظع٭ځٷ زٻ ٘ىٝلده ٴمن خؾب ڃ ؤال ظسًؤ ذب

 ټؽاش. وزل  مد ڄ دَخض

  ڄن خڀ٭ خڄٿ خڀيت ظٕد٬ًٺ ٬ځى خټعٕدذ خؾب دَخض هال ؤال رب٭ٿ ڄن نلل٩ٻ ونٍټُ ڀٻ

 خؾبلل٩دض ڀٽال ظعف س د ڄٕعٹسلً.

 ڄعٕځٕځص ووخ٠مص ڀٽٿ ڄن نُنً وټمد  " وخب٥ خض" ڄ دَخض خإلٸ د٪  ٌبٽن خڀعًَنر ٬ځى

وإزً ؤال ظٝٿ زةٌال خر ؾبد  ظاـٿ وإ  خزًؤ خآلال وخلًش ڄٕدٴص خألڀٳ ڄلٿ ظسًؤ خب٥ ش نٹ ڀ ال 

 ظُنً.
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 خڀع ٜلدض0

 ٴ ال0ؤڄد ؤزُِ خڀع ٜلدض ز٭ً هٍي خڀًَخٔص 

 خڀ س نص.آال خڀٽُنڃ وخڀٕ ص خڀٹُ خإلٸ د٪ يفڀ٭مځلص  ِنديش خڀًَخٔدض وخڀسم غ 

 خجملعم٫.نٙدء ڄُخټّ ودٜص زد" خإلٸ د٪ " سبد٤ر ٬م ڂ ب 

  ٪ڄؽٿ0ظٹًنڃ يَخٔدض ظٵٝلځلص يف ڄ ٠ ٪ خإلٸ د 

 خأل٤ٵدپ.ڄ دَخض بٸ د٪  .1

 ڄن خػب ٕن (. خڀٙسدذ )ڄ دَخض بٸ د٪  .8

 خڀٕځ٥ص.ڄ دَخض بٸ د٪ خؾبؽٹٵن وؤٜمدذ  .8

 خڀ١دڀص.ؤٸ د٪ ؤٜمدذ خألٴٽدَ  ڄ دَخض .4

 وخػبمدهانص. خإظٝدپ خڀٵُينصڄ دَخض خإلٸ د٪ يف ؤدجٿ ظ ٨لٳ  .5

  خإلٸ د٪.يف  دخٔعىًخڂ خڀعٽ  ڀ ـل .6

  خڀ٬ُٙال.يف خڀع٭ځلڃ خػبدڄ٭ال وودٜص  ڄديش خإلٸ د٪ب٠دٴص 
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 خڀُٔدڀص.هٍخ خِبځٷ يب حم خوعسدَخض ػبمل٫ خؾب دَخض وخڀٝٵدض خڀيت وَيض يف 

 ٸ١دند0سل  ه د ٬ځى ٬ًش وىبًخ خڀع 

 يٸلٹص.ؤال هٍي خإوعسدَخض ڄاُ٘خض وڀلٕط ٸلدٔدض  .1

 وخڀعٱلا.ؤال هٍي خإوعسدَخض ـ ً زُٙحم ٸدزٿ ڀځ ٹٟ  .8

يف خوعسدَي وبهبد خڀس٭ً  1ؤال خڀٽؽا ڄن هٍي خإوعسدَخض مل ن٭عمً خڀس٭ً خڀ٬ُٙال .8

  ز .وڄن زدذ خألڄدنص خڀ٭ځملص ىبر ٬ځل د ٬ًڂ ظٱلاي ؤو خڀ٭سػ  خڀ ٵٕال 

 ؿبد.ز٭ٟ خڀٝٵدض وخؾب دَخض مل لبً ؿبد خوعسدَ ٴدـع ًند يف و٫٠ خوعسدَ  .4

 َٔدڀع د.ؾب ٠ ٪  ؤٸُذز٭ٟ خڀٝٵدض وخؾب دَخض ؿبد ؤټؽُ ڄن خوعسدَ ٴدوةند ڄد نُخي  .5

 
 
 
 

                                                 
1

 قْاعذ الششٗعح اإلساله٘ح . ّاتؤٌ أى ٌٗثشٕ لٌا َهي ٗصٌع اختثاساخ هثٌ٘ح علٔ 
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 /   اإلخبلص 3

 إخبلصك:وىناؾ مجموعة من األسئلة تجيب عليها فتعطيك مؤشر على مدى 

  العمل.ما دافعك نحو 

 ع شخصية ) قد تكوف دنيوية ( باإلضافة إلى  رضا اهلل .ىل لك دواف 

 . ما الذي يمنعك من االستمرار في العمل 

  العمل . أثناءماذا لو حدث ما ال تريد 

 . ما الثمار أو النتائ  التي ترجوه من عملك 

 . ما شعورؾ عند مدحك 

 . ما شعورؾ عند انتقادؾ 

 . ًما مدى رغبتك في تكرار العمل مستقببل 

 ى حرصك على بروز اسمك  في العمل .ما مد 

 . ما سلوكك بعد نجاح العمل 

 

إف اإلجابة على ىذه األسئلة تعطيك مؤشرًا ) وليس جزماً  ( عما يدور في داخل نفسك 

وتساعد في اكتشاؼ  حقيقة نفسك  ،ومن ثم السعي في االرتقاء بها نحو األفضل  والتخلص 

 من السقوط في الهاوية .
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 /  الدعاء 4
 أردت النظر إلى نفسك من ناحية التزامك بتلك العبادة العظيمة فإليك ىذا المؤشر : إذا

 تذكر أف تجيب بصراحة  فهو لك ال لغيرؾ وأنت المستفيد األوؿ من ذلك :

 العبارة ت
 المعيار

 دائمًا
01 

 غالبًا
8 

 أحيانًا
6 

 نادرًا
4 

 نهائيًا
2 

      اهلل بصورة مستمرة   أدعو 3
      ن الدعاء عند األزمات أكثر  م 4
      اجتهد في تطبيق آداب الدعاء  5
      لدي جدوؿ دوري للدعوات ) لنفسي وأىلي وأقاربي وأمتي و .. ( 6

      ال أترؾ الدعاء بعد انقضاء األزمات 7
      أحاوؿ حفظ األدعية القرآنية والنبوية  8
      أدعو غيري لكثرة الدعاء  9
      ي زيادة  دعاء اهلل بشكل مستمر أسعى ف :
      اشعر بتقصيري في دعاء اهلل  ;
      لدي قناعة بأف الخطوة األولى لحل أي مشكلة : ىي الدعاء  32

  المجموع
 االستبياف:نتيجة 
  فما فوؽ  فهذا يعني انك في درجة  مقبولػة  ، وكلمػا زادت  82درجتك إذا كانت  %

 ذه المهارة أفضل .درجتك كانت التزاـ به
   فهذا يعني لػديك ضػعف وتقصػير كبيػر فػي ىػذه  82أما إذا كانت درجتك أقل من %

 المهارة وعليك الجد والعـز للنهوض بنفسك ، من خبلؿ ما سنذكره من وسائل .

 

 
 



 مهارات االقناع يف الكتاب والسنة                                                                             مجال اهلمولي

 

348 

 
 )اليقين( / التشرب 5

 من الصعوبة بمكاف قياس تشربك لفكرة، ولكن يمكن التعرؼ على مؤشرات على ذلك ومن
على ذلك اإلجابة الصريحة والحقيقة بينك وبين نفسك على  –بعد اهلل  –الطرؽ التي تعينك 
 وىي : ) ضع لنفسك درجة من عشرة لكل سؤاؿ ( مجموعة من األسئلة 

 مبلحظات التقييم البند ت
   اشعر بأني مقتنع تماماً بالفكرة  3
   ي  عند تعارض الفكرة مع مصالحي ورغباتي فإني أقدـ فكرت 4
   أسعى في نشر فكرتي في كل وقت  5

6 
التفكير في نشر الفكرة يشغل حيز كبير من ذىني واحلم 

 أحيانا بذلك. 
  

   استغل كل مناسبة لتوضيح فكرتي لآلخرين  7
   أفرح كثيراً عند انتشار فكرتي حتى لو من غيري  8
   أحزف بشدة عندما ال يقتنع اآلخرين بفكرتي  9
   ولو كانت مناقضة .   ىأثر وال أخشى من األفكار األخر ال أت :

; 
المساىمة في نشر فكرتي مهما كاف التعب  أثناءاستمتع 
 الجسدي

  

32 
لدي استعداد للتضحية الكبيرة ) ربما بالنفس ( من أجل 

 فكرتي
  

 
 النتيجة:

 فكرتك.كلما زادت درجتك فهذا يعني أنك أقرب لليقين في 
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 / الصدؽ 6

ة بصراح ةعرؼ على نفسك ومدى صدقك في حياتك عليك اإلجابة على ىذه األسئلوللت
 ووضوح:

األفضل في خلق بحيث تكوف الدرجة األعلى ىي  32  -  3ضع لنفسك درجة من    
  الصدؽ

 مبلحظات التقييم الجملة ت
   بالنسبة لي  3اعتبر الصدؽ الصفة رقم  3
   عادة ما يصفني المقربين إلّي بالصدؽ  4
   أؤمن إيمانا تاماً بمن يقوؿ : " الصدؽ منجاة "  5
   أقوؿ الصدؽ حتى لو كاف فيو ضررا متحتماً علي ّ  6
   أدقق كثيراً في كبلمي  وعباراتي مع اآلخرين  7
يِّقاً (  8    لدي برنام  لتطوير نفسي في الصدؽ  ) أف أكوف صدِّ
   ف يكوف صادقاً اختيار أصدقائي أ دمن معاييري  المهمة عن 9

: 
ابتعد عن غير الصادقين وقد أىجرىم بالكلية ولو كانوا 

 أصحابي ) بعد مناصحتهم ( 
  

   أسعى في تربية أبنائي واآلخرين على الصدؽ  ;
   احزف كثيرا وقد أعاقب نفسي إذا كذبت ولو كاف مبرراً لدي  32

   المجموع
 
 

 النتيجة:

 الصادؽك أقرب ألف تكوف من كلما زادت درجتك فهذا يعني أن
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 / قبوؿ الحق7

ؿ اإلجابػة علػى األسػئلة مؤشر معرفتك بنفسك في خلػق " الرجػوع إلػى الحػق " فيكػوف مػن خػبل
 التالية

(  فػي تحقيػق الجملػة  32بحيػث تكػوف الدرجػة العظمػى)   32  -  3 درجػة مػنضع لنفسك 
 بدرجة كبيرة :

 
 

 مبلحظات التقييم  الجملة  ت
   د لقبوؿ الحق مهما كاف لدي االستعدا 3
   " وأنها صحيحة.  أف يتعدد" الحق يمكن  مقولة:تعجبني  4
   يعجبني من يتراجع إلى الحق في المجلس نفسو . 5
   بو .  غيري واقبلافرح إذا ظهر الحق على لساف  6
كبلمي رغبتي في " الرجوع إلى الحق "   أثناءأظهر في  7

. 
  

   الحق وأعترؼ بخطئي .كثيراً ما أرجع إلى  8
   من يعرفني يصفني بأني " رّجاع للحق " . 9
لدي قناعة بأف " الرجوع إلى الحق " من صفات  :

 الناجحين .
  

   أربي أبنائي ومن أعرؼ على " الرجوع إلى الحق "   ;
   ال اشعر بأي حرج وأنا أعترؼ برجوعي إلى الحق  32

   المجموع
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 النتيجة:

إلى  )الرجوعجة التي تحصل عليها تمثل مؤشرًا شخصيًا لمدى تمكن ىذه الصفة إف الدر 

ومن خبلؿ ىذا المؤشر تستطيع أف تحدد ما ينبغي لك اتجاه نفسك في ىذه  عندؾ، الحق(

 الصفة .

  ( فالحمد هلل أنك ممن  ينتصر على نفسو  97إذا كانت الدرجة مرتفعة ) فما فوؽ

ت بحاجة إلى تعزيز ىذه الصفة لديك وزيادتها أو ويرجع إلى الحق ، ومع ىذا فأن

 المحافظة على ىذا المؤشر من خبلؿ ما سنذكره بعد قليل .

  ( فأنػت علػى خطػر  فنفسػك قػد غلبتػك  72أما إذا كانت درجتك منخفضػة ) أقػل مػن

وىػػي تػػرفض ) غالبػػاً ( قبػػوؿ الحػػق حتػػى بعػػد وضػػوح أدلتػػو ممػػا يعنػػى أنػػك أسػػير أفكػػارؾ 

عليك تغييرىا وبالتالي يصعب عليك إقناع اآلخرين ألنهم سػيعرفوف  ومعتقداتك ويصعب

ذلػػػك مػػػن خػػػبلؿ سػػػلوكياتك  فيرفضػػػونك ألنػػػك سػػػتمارس علػػػيهم دور األسػػػتاذ أو دور 

المتسلط أو دور فرعوف الذي قاؿ " ما أريكم إال ما أرى ومػا أىػديكم إال سػبيل الرشػاد 

آلخػػرين ، وىػػذا يتطلػػب منػػك " فهػػو يفتػػرض أف الرشػػاد لديػػو ىػػو فقػػط وال يقبلػػو مػػن ا

 .مسارعة معالجة ذلك والسعي الجاد نحو تصحيح المسار
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 / الثقة بالنفس8

 تكوف  أجب على األسئلة التالية بنعم أو ال بحيث

  نعم = درجتين                       ال = درجة واحد                
 

 السؤاؿ ت
 اإلجابة

 ال نعم
   قدرتك؟ي أمور فوؽ ىل تزج نفسك ف  .3
   عائلتك؟ىل تتعاوف مع أفراد   .4
   تعترضك؟ىل تعتمد على نفسك في حل المشاكل التي   .5
   العالية؟ىل تنتقي أصدقائك من ذوي األخبلؽ   .6
   السلبية؟ىل تحاوؿ أف تصد من يطلق عليك الصفات   .7
   ىل تحاوؿ أف تخطط لحياتك المستقبلية ولحياة أفراد عائلتك  .8
   والتفاىم؟ل تعتمد عبلقتك مع اآلخرين على المحاورة ى  .9
   النفس؟ىل لديك الجرأة في الدفاع عن   .:
   عليك؟ىل ترفض الظلم الذي يقع   .;

   ىل تحاوؿ أف توضح رأيك لآلخرين ؟  .32
ىل تشترؾ مع اآلخرين في إبداء رأيهم في المجاالت المختلفة   .33

 ؟
  

   مختلفة ؟ىل تشترؾ بالفعاليات االجتماعية ال  .34
   ىل تعتمد على نفسك في أداء مهامك اليومية ؟  .35
   ىل ال تهتم وال تنتظر من الكبار المساعد ؟  .36
   ؟ اآلخرينىل تحاوؿ تحل مشاكل   .37
   ىل تستفيد من خبرات و أخطاء وتجارب اآلخرين ؟  .38
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   ىل تقرأ عن حياة الواثقين من أنفسهم في العالم ؟  .39
   من أنفسهم في العالم كثيروف ىل تعتقد أف الواثقين  .:3
   ىل تشترؾ بالنشاطات االجتماعية المختلفة ؟  .;3
ىل تعتقد أف الفعاليات والنشاطات تعمل على تكوين وتقوية ثقة   .42

 الفرد بنفسو؟
  

   ىل تعبر عن أفكارؾ بحرية تامة ؟  .43
   ىل تتخوؼ من انتقادات االخرين لك ؟  .44
   آلخر نحوؾ ؟ىل تهتم بما يجوؿ في فكر الجنس ا  .45
   ىل تفتش عن عيوبك ؟  .46
 وأصبحىل تتفق من أف بعض المشاىير من تخطى عيوبو   .47

 مشهورا ؟
  

   ىل تدع اآلخرين يتدخلوف في شئونك ؟  .48
   ىل تحاوؿ أف تستفيد من فرص التعليم المتاحة لك ؟  .49
   ىل تضع أمامك قدوة حسنة تستفيد منها ؟  .:4
   ؟ المتسلطينىل تقاـو األشخاص   .;4
ىل تحتـر ىويتك وال تفرط بها ) الوطن ػ اللغة ػ الدين ػ االنتماء   .52

 االختصاص وكل ما يتعلق بك العائلي ػ
  

   ىل تتخذ قراراتك بدوف تردد ؟  .53
   ىل تحاوؿ أف تحقق نجاحا في عملك وتبدع بو ؟  .54
ىل تعتقد أف من يردد جملة ) ثقتي بنفسي عالية ( مع التركيز   .55

 من نفسو ؟ عليها ىو واثق
  

   ىل تهيئ نفسك قبل الشروع بالتحدث للسيطرة على أفكارؾ ؟  .56
   ىل تنظر بعيوف اآلخرين عند التحدث ؟  .57
   ىل تمشي في وسط الطريق ؟  .58
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   ىل تدخل االجتماعات بجرأة ؟  .59
   بأخطائك؟ىل تعترؼ   .:5
   انفعاالتك؟ىل تسيطر على   .;5
   ىل تكره الخانعين ؟  .62
   ر أماـ اآلخرين ؟ىل تحب أف تظه  .63
   ىل تعيد البضاعة للبائع عندما تجدىا مغشوشة ؟  .64
   المكاف أوالعنواف  أوعن الطريق  اآلخرينىل تتجرأ و تسأؿ   .65
   صحتهم؟بالسبلـ والسؤاؿ عن  اآلخرينىل تبادر   .66
   إحراج؟ىل تخدـ ضيوفك بدوف   .67
   والمحاورة؟ىل تبادر ضيفك بالكبلـ   .68
   ؟ اآلخرينحبة ىل تستأنس من ص  .69
   ؟ األماميةىل تجلس في الخطوط   .:6
   ؟ لؤلصدقاءىل تقدـ الدعوة   .;6
   ؟ اآلخرين أماـىل تتحدث بشكل اعتيادي   .72
من النوع الذي ال يعير اىتماـ لحجم الجمهور عند  أنتىل   .73

 التحدث ؟
  

  

 نفسك عالية ،ثقتك ب=       322 -:: ذا كاف مجموع درجاتك بين إ 
 ثقتك بنفسك ال بأس بها ،=       9: – 98   ذا كاف مجموع درجاتك بينإ 
 تقوية إلىثقتك بنفسك بحاجة =       97 – 84 ذا كاف مجموع درجاتك بين  إ  
 عبلج  إلىثقتك بنفسك ضعيفة جدا وتحتاج =        72ػ  83ذا كاف مجموع درجاتك بين  إ

 نفسي لتقويتها

 امل المخزوميمن اعذاد أ.د. 

http://forum.stop55.com/43154.html 

http://forum.stop55.com/43154.html
http://forum.stop55.com/43154.html
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 / االيجابية 9

 ، أجب على األسئلة التالية : إنجابيتك استبياف مدى
 

 ( 3أبداً )  ( 4أحياناً )  ( 5دائماً )  البند ت

    العدواني؟ىل تميل للسلوؾ   .3
    التعذيب؟ىل تتلذذ برؤية   .4
    العنف ؟ أفبلـىل تميل لمشاىدة   .5
    بها؟ما يتعلق  أوىل تميل لمشاىدة المبلكمة   .6
    ؟  اآلخرينىل تعتمد على   .7
في ابسط  اآلخرينىل تطلب المساعدة من   .8

 ؟ األمور
   

    ؟ اآلخريندوف  بأنكىل تشعر   .9
    ىل ينقصك تقدير الذات ؟   .:
    بنفسك ؟ أمورؾ إدارةعجز عن ىل ت  .;

 األمورىل تسيطر عليك االنهزامية تجاه ابسط   .32
 ؟

   

    ىل لديك برود انفعالي ؟  .33
    مهما كانت قرابتهم لك ؟ اآلخرينىل تكره   .34
    ىل تفقد السيطرة على انفعاالتك ؟  .35
    غير متزف انفعاليا ؟ بأنك اآلخروفىل يصفك   .36
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 اف :نتيجة االستبي

 

 ت
 الدرجة

 المعالجة النتيجة
 إلى  من 

 73 82 
عليك  لديك خصائص نفسية سلبية

 نفسي  أخصائيمراجعة  معالجتها 

 63 72 
يمكنك السيطرة  لديك خصائص نفسية
 عليها 

 التالية :  األساليب إتباع
تقوية ذاتك وذلك بقراءة كل ما يتعلق بتقوية أ 

مة للسيطرة على السلي األساليب وإتباعالشخصية 
 .ذلك
 قيمة لذاتك واحترامها .  إعطاءػ  ب 
 .سة السلوؾ الذي يساعدؾ على ذلكػ ممار  ج
 األخصائيلم تنفع تلك عليك مراجعة  إفػ  د

    السلبية للحياة ؟ ىل تسيطر عليك النظرة  .37
    ىل تحاوؿ اجترار الذكريات المؤلمة ؟  .38
ىل تسيطر عليك المخاوؼ من المستقبل   .39

 الغامض ؟
   

    ىل تعجز عن اتخاذ القرارات بنفسك ؟  .:3
    ىل ثقتك بنفسك ضعيفة ؟  .;3
    االنزواء ؟ أوىل تعال  مشاكلك بالبكاء   .42

    المجموع
  اإلجمالي
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 النفسي 

 53 62 

لديك بعض المؤشرات المتعلقة 
 بالخصائص النفسية السلبية 
 يمكنك السيطرة عليها . 

 

 42 52 

ية فإنك تتمتع بخصائص نفس
 أفعليها حاوؿ  أىنئكايجابية 

 تحافظ عليها .
 

1أ.د. امل المخزومي اعداد:من 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 http://www.aljawariss.net/vb/archive/index.php/t-3787.html 
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 / الصبر :

ومن جوانب الكشف التعرؼ على مدى  تطويرىا،من المهم جداً الكشف عن الذات من اجل 
تمكنك من خلق " الصبر " ، لذا كاف ىذا االختبار لك ليعينك بعد اهلل في التعرؼ على ذاتك 

 حاً وال تجامل : ، فكن صري

 السؤاؿ  ت
 درجة اإلجابة 

 الدرجة 
3 4 5 

3 

ىل تؤمن بالمثل 
القديم الذي يقوؿ 
"من صبر و تأنى 

 "تمنى ناؿ ما

إلى حد كبير لكن 
يؤدي للتأخير 

 أحيانا

كبل فمن صبر 
 تمنى ضيع ما

نعم فتلك ىي 
 الحقيقة

 

4 

ماذا ستكوف 
النتيجة لو 

جلست لحل 
الكلمات 
 المتقاطعة

أكمل كل س
اإلجابات في 

 الحاؿ ثم أتوقف

غير المحتمل أف 
أحاوؿ حل 
الكلمات 
 المتقاطعة

عادة سوؼ أثابر 
حتى أنهيها كلها 

 أو معظمها

 

5 

ىل تحب أف 
تعمل في مشروع 
واحد طويل أو 

 صعب حتى نهايتو

لو أمكن ىذا لكن 
أحب الراحة من 

 وقت آلخر

ال فأنا أميل إلى 
العمل في أكثر 
من مشروع في 

 آف واحد

نعم فذلك ىو ما 
 أفضلو

 

6 

إلى أي مدى 
تجيد أو كنت 
تجيد المراجعة 

استعدادا 

لست أجيد ذلك 
ولكني مضطر 

 لعملو

لست جيدا ولو 
راجعت لحصلت 
 على نتائ  أفضل

  جيد



 مهارات االقناع يف الكتاب والسنة                                                                             مجال اهلمولي

 

359 

 لبلمتحاف

7 
أي مما يلي 

 تفضل أف تفعلو

الخروج في نزىو 
 مع طفل

  الرسم و الزخرفة التنزه في الحديقة

8 

ا يلي تعتقد أي مم
  أنك تتصف بو

 : أكثر
     حكمة سليماف 

 أـ 
 صبر أيوب

كبلىما أو 
ينقصني كبلىما 

 بالتساوي

  صبر أيوب حكمة سليماف

9 

أي مما يلي يعتبر 
الجزء الذي ال 
تفضلو عند 

 زيارتك السوؽ

المشي ذىابا و 
في ممرات  إيابا

 السوؽ

الوقوؼ في 
الصف لدفع 

 الحساب

ليس ىناؾ ماال 
في زيارتي أفضلو 
 للسوؽ

 

: 
ما متوسط عدد 
الكتب التي 

 تقرأىا في السنة

 إلىمابين واحد 
 خمسة كتب

كتاب واحد او 
 أقل

  خمسة أو أكثر

; 

إذا قاؿ الناس 
عنك إنك ال 
تتصف بالصبر 
فهل تعتقد أف 
 يبرره قولهم لو ما

يبرره إلى حد  لو ما
 ما

سوؼ يكوف ىذا 
تعليقا مقبوال و 

 عادال

ال أعتقد أنو 
سيكوف تعليقا 

 ظالما

 

32 
إذا فاتتك فرصة 

الترقية و 
أحسست بالظلم 

من المحتمل أف 
أستمر لكن سيقل 

 أدائي

سأبدأ في البحث 
 عن وظيفة أخرى

سأستمر و أرجوا 
يصدؽ في  أف

 وعده
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و لكن أخبرؾ 
مديرؾ بأف ىناؾ 

حركة  فرصة في
الترقيات القادمة 

فهل ستتنظر 
الفرصة أـ ستبدأ 

بالبحث عن 
 بها فرص ةوظيف

 أفضل

33 
لذي يضايقك ا ما

 أكثر

عندما اسمع 
صوت االنتظار و 

 على الهاتف أنا

 األطفاؿصراخ 
 العامة األماكنفي 

األلفاظ البذيئة 
 في األماكن العامة

 

34 
ىل أنت مستمع 

 جيد

عندما يكوف ما 
أسمعو شيق و 

 ممتع

  في الغالب نعم في الغالب ال

35 

لو أف عندؾ 
حيواف أليف فهل 
تعتقد أنو سيكوف 
 مدربا بشكل الئق

سأدربو على 
 األساسيات

نعم إذا دربو 
 شخص آخر

نعم سأستمتع 
 بتدريبو

 

36 

ذىبت لشراء 
تذاكر عرض 

رياضي تحب أف 
تراه لكنك 
وجدت أف 

في ظروؼ 
قد أنتظر  ةاستثنائي
 لساعتين

لن أنتظر و بذلك 
سيفوتني ىذا 

 العرض

لن تكوف ىناؾ 
مشكلة سأنتظر 

 ساعتين
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االنتظار في صف 
 سيهدر ما التذاكر

يزيد على ساعتين 
من الزمن 

للحصوؿ على 
التذكرة  فماذا 

 تفعل 

37 

ىل من الممكن 
أف تقبل وظيفة 

تشتمل على أداء 
 متكرر طواؿ اليـو

فقط لو كنت 
بحاجة ماسة 

 للوظيفة و النقود

كبل لن أستطيع 
أف أقبل مثل ىذه 

 الوظيفة

نعم أستطيع 
التكيف مع مثل 

 الوظيفةىذه 

 

38 
كم مرة تفقد 

 أعصابك

فقط بين الحين و 
 اآلخر

 في أغلب األحياف

نادرا أو قد ال 
يحدث على 

 اإلطبلؽ

 

39 

ما أكثر شيء 
يقلقك إذا تم 
اختيارؾ لتكوف 
عضوا في ىيئة 
المحلفين في 

 المحكمة

الوقت الذي 
 لقضائوسأضطر 

 فيها

أف أكوف قادر 
على التركيز على 

 جلسة طويلة

قرار اتخاذ ال
 الصائب

 

3: 

ىل من الصعب 
أف تحتفظ 

بتركيزؾ عندما 
ر محاضرة ضتح

فقط عندما تكوف 
شي غير مهم أو 

 ممتع لي

نعم قد أشعر 
بالقلق و الملل و 

 يشرد ذىني

  كبل
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 أو جلسة تدريب

3; 
ىو تصرفك  ما

عندما تفشل في 
 امتحاف ما

أشعر باليأس لكن 
ربما أحاوؿ ثانيو 
 في وقت الحق

لى ربما أتغلب ع
األمر و أجرب 

 شيئا جديدا

سأحاوؿ باجتهاد 
أكبر في المرة 

 القادمة

 

42 
ىل تحب اللهو 

 كثيرا
  ليس عادة نعم أحيانا

43 

ىل تعتقد أف 
بإمكانك كتابة 
رواية في أحد 

 األياـ

نعم مع أني أشك 
 بقدرتي على ذلك

 كبل
نعم و ياليت لو 

 توفر الوقت
 

44 

رأيك في  ما
األشخاص الذين 

بانتظار يصطفوف 
التخفيضات على 

 األسعار

شيء جيد إذا 
أرادوه لكن ال 
 أتصور أني أفعلو

شيء مذىل وال 
 أستطيع فعلو أبدا

أتمنى لهم حظا 
سعيدا و قد أفعلو 

 يوما ما

 

  المجموع 
 

 النتيجة : 

 لسوء و الصبر من بالكثير تتحلى ال  أنك يبدو نقطة 47 من أقل درجة على حصلت إذا
 ىذا مثل في اإليجابية الجوانب أحد و شخصياتنا من جزء فهو منا العديد حاؿ فهذا الحظ
 في الكثير تفعل يجعلك مما الحركة خفة و بالنشاط تتمتع أنك ىو الشخصيات من النمط
 تحقق أف تتمنى آخر شيء إلى تنتقل فإنك ترغبها التي بالسرعة أمر يحدث لم إذا و حياتك

 عدـ في السلبية الجوانب تطغى قد لؤلسف لكن و عأسر  بشكل ترجوىا التي النتيجة فيو



 مهارات االقناع يف الكتاب والسنة                                                                             مجال اهلمولي

 

363 

 التي األسئلة من سؤاؿ كل عن إجاباتك تحلل أف يفيدؾ ربما و اإليجابية الجوانب على الصبر
 معينة أشياء تجاه أو مواقف في صبرؾ ينفذ ربما و بتمعن بها تفكر و االختبار بهذا وردت
 يستحق األمر ىذا أف تعلم أف يجب و عليو للتغلب جاىدا تعمل أف عليك ما يجب وىذا
 و الجوائز من الكثير ورائها من نجني نعمة يعتبر بالصبر التحلي ألف فيو المبذوؿ الجهد
 نتيجة و سنقابلها التي المهاـ و الصعاب علينا تتغلب لن و أقل بتوتر سنشعر أننا وىي المنافع
 ذي من أكثر قيمتها و ياتناح جود ستصبح و عافيتنا ستزداد و العاـ سلوكنا سيتحسن لذلك
  1قبل.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1

 http://www.maharty.com/tst.aspx?id=9 
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 / التدريب ;
( ىي لمدى تحقق  5بحيث تكوف الدرجة العظمى )  5 – 3 درجة منضع لنفسك 
 العبارة لديك .

 
 مبلحظة التقييم العبارة ) الجملة ( ت
    المهارات عموماً لدي يقين بأني قادر على اكتساب  3
   ا في بعض الصفات المحمودة  اشعر باني أتغير ايجابي 4

5 
 من صفاتيباني قادر على التخلص  إحساس قويلدي 

 غير المرغوبة
  

   يعجبني من يغير نفسو ايجابياً  6
   أومن بالحكمة : "األخبلؽ مكتسبة وليست جبلية "    7
   لدي برنام  في تغيير نفسي ايجابياً  8
   التغيير أتضايق بشدة ممن يدعي عدـ قدرتو على  9
   احرص على برام  التدريب و قد ادفع من أجلها مقابل . :

; 
أقرأ كثيرا في مجاؿ تدريب الذات  وأسعى في تطبيق ما 

 قرأتو 
  

   أسعى في زرع " التدريب " لدى أبنائي ومن أتعامل معهم  32
   المجموع

 
 

 الناس قد  مع مبلحظة أف ثمة فروؽ بين نفسك،يكشف لك ما في  ىذا المؤشر
 يكشفها.ال يستطيع ىذا المؤشر أف 

  أفضل." التدريب " لديك  أف مهارةكلما زادت درجة المؤشر فهذا يعني 
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 / االستقبللية 32

 األسئلة:الرجاء اإلجابة بصدؽ عن ىذه 

 أشعر بقدرتي على التعبير بوضوح عن فكرتي 
 .ال اقتنع بسهولة في أي قضية تطرح 
  العمل.أحب أف أكوف على رأس 
 .لدي القدرة على تحمل مسؤولية القيادة 
 .تستهويني الشخصيات القيادية وارغب في قراءة سيرىم 
 .ال أتنازؿ عن رأيي بسهولة 
  أتبناه.لدي أدلة كافية ومقنعة لكل موضوع أو رأي 
 .أحب التعامل مع األشخاص الذين ال يعترضوف كثيرًا 
 خرى.أراجع أفكاري وآرائي وقد أغيرىا بين قترة وأ 
  العقلية.التبعية  على عدـأسعى في تربية أبنائي 

 
 النتيجة:

فهذا يعني أنك مفكػر و ال تعيػر عقلػك بسػهولة  للنعم( )اقربما كانت اإلجابة ايجابية لفك
 صحيح.والعكس 
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 / التعرؼ على المقابل 33

و سػػنكتفي بػػذكر لػػو أسػػاليب كثيػػرة وطػػرؽ متنوعػػة   ميػػولهم،تصػػنيف النػػاس وتقسػػيمهم وتحديػػد 
طريقة مشهورة  ) األصناؼ الثبلثة للنػاس ( ، تسػتطيع مػن خبللهػا التعػرؼ علػى صػنف المقابػل  

 تكتشف عن نفسك . أيضاو 

 في ىذه الطريقة يقسم الناس إلى ثبلثة أقساـ:
 ػ البصري:3

 .ىذا الشخص يرى العالم حولو من خبلؿ الصور والرؤية بالعين 
 ة. يحوؿ المعاني إلى صور مشاىد 
  الصورة.يصف الحوادث من خبلؿ 
  شاىد .. عبارات انظر،يكثر من 

 سريًعا في حركتو سريًعا في كبلمو في أكلو 

 
 ػ السمعي:4

 .ىذا الشخص يرى العالم حولو من خبلؿ السمع 
  طويلة.لديو قدرة على االستماع لفترة  
  والعبارات.يهتم باختيار األلفاظ 
 يركز على نبرات الصوت 

  أنصت، اسمع، صوتات يكثر من عبار  

  المعلومات.يتأنى في اتخاذ القرارات ويحرص على جمع أكبر كمية من 

 
 ػ الحسي:5
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  واألحاسيس خبلؿ المشاعرىذا الشخص يرى العالم حولو من. 
  .يحوؿ المعاني إلى صور مشاىدة 
  مشاعره.قراراتو مبينو على 
  واإلحساسبالمشاعر  عبارات تتعلقيكثر من  

  بطيء في كبلمو. 
وإليك االختبار التوضيحي  لمعرفة نفسك ومنو تستطيع التعرؼ على اآلخرين من خبلؿ 

 المبلحظة والسؤاؿ : 
 تعرؼ على شخصيتك  من خبلؿ  اختيار مكوف من عشرة أسئلة:

 ػ           ما الذي يؤثر في قرارؾ بشراء كتاب؟3
 أػ لوف الغبلؼ والصورة داخل الكتاب.

 ه.ب ػ عنواف الكتاب ومحتوا
 ج ػ نوعية الورؽ وإحساس لمسو.

 ػ        ما الذي تفضلو حينما يشرح لك أحد فكرة جديدة؟4
 أػ مشاىدة الصورة اإلجمالية.

 ب ػ مناقشة الفكرة مع الشخص المعني ومع أشخاص آخرين والتفكير فيها.
 ج ػ الشعور بالفكرة.

 ػ            ما الذي يحدث حينما يواجهك تحٍد؟5
 يل النواحي المختلفة لهذا التحدي.أػ ترى وتتخ

 ب ػ تتبادؿ اآلراء حوؿ الحلوؿ البديلة والخيارات.
 ج ػ تقرر وفًقا لمشاعرؾ.

 ػ         في اجتماع عمل ما ىو التصرؼ الذي تميل إليو؟6
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 أػ مراقبة وجهات النظر ثم إبداء وجهة نظرؾ الخاصة.
 لموقف.ب ػ االستماع إلى جميع الخيارات ثم تشرح رأيك في ا

 ج ػ الشعور بالمنافسة ثم إبداء رأيك.
 ػ           إذا احتجت إلى معلومات محددة ما الذي تتوقع حدوثو؟7

 أػ تنقب بنفسك لئلطبلع على أراء مختلفة.
 ب ػ تستمع إلى أفكار الخبراء.

 ج ػ تستعين بخبرة ومعرفة أفراد آخرين.
 ل عادة؟ػ في حالة اختبلفك مع شخص آخر ماذا تفع        8

 أػ تركز على ببلغ الشخص اآلخر.
 ب ػ تصغى باىتماـ دوف مقاطعة.

 ج ػ تحاور بما يقصده الشخص اآلخر.
 ػ         خبلؿ مؤتمر أو ندوة ما ىو دافعك األوؿ؟9

 أػ النظر إلى الصورة اإلجمالية وتقييم األشياء البصرية.
 ب ػ اإلصغاء لكل كلمة في الببلغ.

 غ.ج ػ الشعور بمعنى الببل
 ػ      ما ىو الشيء الذي تبحث عنو في عبلقة إنسانية؟:

 أػ الشخص اآلخر وىو في أحسن أحوالو.
 ب ػ كلمات دعم وتأييد من قبل الشخص اآلخر.

 ج ػ الشعور بالحب والتقدير من قبل الشخص اآلخر.
 ػ           ما الذي تبحث عنو لدى شرائك سيارة جديدة؟;

 ة مثل تكييف الهواء والنوافذ الكهربائية والمقاعد الجلدية.أػ األجهزة البارزة المميز 
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 ب ػ كافة التفاصيل التي يزودؾ بها البائع.
 ج ػ قيادتها دوف تأخير بغية الشعور بالتحكم فيها والسيطرة عليها.

 ػ           عند سفرؾ على متن طائرة ما الذي تبحث عنو؟32
 أ ػ مقعد بالقرب من النافذة.

 ب الجناح لكونو أقل إزعاًجا لآلخرين.ب ػ مقعد بقر 
 ج ػ مقعد وسط يجعلك تشعر بقدر أكبر من الطمأنينة.

 المجموع الكلي
 .................]أ[  

 ...............]ب[ 
 ................]ج[

 ػ إذا حصلت في ]أ[ على أعلى مجموع للنقاط فأنت بصري.
 سمعي. ػ إذا حصلت في ]ب[ على أعلى مجموع للنقاط فأنت

 1ػ إذا حصلت في ]ج[ على أعلى مجموع للنقاط فأنت حسي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 5124.html-http://www.vb.maharty.com/archive/index.php?t 

http://www.vb.maharty.com/archive/index.php?t-5124.html
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 / الحق 34

 األسئلة:أجب بصراحة عن تلك  المهارة، من تلكللتعرؼ على تمكنك 

  تحملها؟ما المبادئ التي 

......................... 

  فيها؟كم من الحق 

............................. ، 

 ق؟ما أدلتك على أنها ح 

 ......................... 

 ىل سبق وناقشت غيرؾ فيها؟ 

 .......... 

  لك؟أدلتو على ما قاؿ ما  

  .................... 

   كبلمو؟ىل تأملت في 

 ........................ 
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 ( األدلة)جمع/ حشد  35

 

 بصراحة:الرجاء اإلجابة على ىذه األسئلة 

 ال يوجد نادراً  ناً أحيا غالباً  دائما الجملة  ت

      ال أقبل رأي إال بدليل 3
      احرص على فهم الدليل  4
اجتهػػد فػػي االسػػتماع إلػػى أكبػػر عػػدد مػػن  5

 األدلة في الرأي 
     

      أتأكد من صحة األدلة 6
      اسأؿ عن كل األدلة 7
      أحرص  على جمع أدلة جديدة  8
ة أتػػػدرب علػػػى حشػػػد األدلػػػة لكػػػل قضػػػي 9

 أتبناىا
     

ال أتحدث بقضػية إال بعػد جمػع أكثػر مػا  :
 يمكنني من أدلة

     

احػرص علػى تنػػوع أدلتػي بعػػد التثبػت مػػن  ;
 صحتها

     

      استفيد من غيري في جمع أدلتي  32
 
 

 كلما زادت درجتك فهذا يعني زيادة المهارة لديك 
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 اختيار الوقت المناسب/  36

(  فػي الخانػة التػي تشػعر أنهػا اقػرب لشخصػيتك   √) التالي بوضع عبلمػة  لجدوؿتعبئة االرجاء 
: 

 
 لديك.زيادة الدرجة تعني زيادة المهارة 

 
 

 الجملة ت
 مدى اإلجابة

 دائما  

01 

 غالبا  

8 

 أحيانا  

6 

 نادرا  

4 

 ال كليا  

2 

      جتهد في اختيار الوقت المناسب للموضوعأ 3
      أسعى في التعرؼ على ظروؼ المقابل واستعداده 4
      زمنياً مقترحا لي قبل الحديث أضع توزيعاً  5
      أقبل تغيير الوقت  بصدر رحب  6
      يمكنني تغيير الوقت إذا شعرت بأنو غير مناسب  7
      لدي قناعة بأىمية اختيار الوقت المناسب  8
      أحسن اختيار الوقت المناسب  9
      اسأؿ غيري عن مناسبة الوقت قبل وبعد الحوار  :
      ال أدخل في حوار إذا كاف الوقت غير مناسب لي  ;

32 
لػػػػدي مبلحظػػػػة للتغيػػػػرات فػػػػي المجتمػػػػع  مػػػػن اجػػػػل 

 اختيار انسب وقت لطرح أفكاري ومعتقداتي .
     

      المجموع
  اإلجمالي 
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 / الموافقة 37

 األسئلة:أجب عن ىذه 

 العبارة ت
 مؤشرال

 نادراً  أحيانا غالباً 
    ال أقبل ممن يخالف قولو فعلو  3
    أقدـ األفعاؿ على األقواؿ في النظرة لآلخرين  4
    اجتهد في معرفة سيرة المتحدث ومدى تطبيقو لما يطرحو 5
    أراجع أفعالي وسلوكياتي ومدى مطابقتها ألفكاري 6
    كد من تطبيقي لو أتأنى في الحديث عن موضوع حتى أتأ 7
    احرص على تطبيق ما اسمعو  8

9 
لدي يقين بأف سبلح الفعل أقوى في اإلقناع من سبلح 

 القوؿ 
   

    ينصحني البعض بترؾ مخالفة قولي لعملي  :

; 
اشعر بالخوؼ الشديد عند قراءة آيات وأحاديث الوعيد 

 بمخالفة القوؿ الفعل 
   

    يري على " ال تخالف " أسعى في تربية نفسي وغ 32
    المجموع

 
 المهارة.إذا زادت الدرجة كنت أقرب إلتقاف 
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 / التفرد 38

 

  التالية:ولكي تتعرؼ على مدى تطبيقك لمهارة " التفرد " أجب على األسئلة 

  ما مدى قناعتك بػ " التفرد." 
............................................................................... 

  حياتك . الحوار فيىل فكرت   بطريقة " التفرد " قبل 
............................................................................. 

  خاطئة. اإلقناع كانتكم مرة أدركت أف طريقة " الجماعية " في 
.................................................................................. 

  اإلقناع. " فيىل سبق وطبقت طريقة " التفرد 
................................................................................. 

  فكيف تراه عليك كمتلقي  والجماعي،مما ال شك فيو أنك تعرضت لئلقناع الفردي 

................................................................... 

  األشخاص؟ىل جربت الطريقتين لنفس الموضوع مع اختبلؼ  

.................................................................................. 

  التجربة.ما النتائ  التي خرجت بها من تلك 

................................................................................... 

  بها؟ىل ىناؾ أفكار قبلتها بسب اآلخرين، وإف كنت لم تقتنع 

.................................................................................... 
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 / السبق 39

 التالي:ر وللتعرؼ على مدى قدرتك في مهارة السبق أجب على االختبا

 لشخصيتك:تكوف أقرب  يالخانة الت عبلمة فيضع 
 

 اإلجابة  السؤاؿ ت
 نادراً  أحياناً  دائماً 

    أحرص على دراسة أدلة القوؿ اآلخر بعناية 3
    أسأؿ غيري عما يمكن أف يحت  بو المقابل من أدلة  4
    أعتبر من يحقق " السبق " من الماىرين في اإلقناع    5
    رس نقاط الضعف والقوة المتوقعة في أدلة المقابل .أد 6
    ابحث عن أفضل ردود ألدلة المقابل المتوقعة  7
    أرتب الرد على أدلة المقابل المتوقعة  بطريقة معينة   8
أحرص على االستماع للقضايا التي تطرح  ومعرفة  الردود  9

 على كل فريق 
   

هو متمكن أكثر  في الموضوع  لدي قناعة أف من "يسبق " ف :
. 

   

    أطبق مهارة السبق في حياتي اليومية  ;
    أحاوؿ تربية أبنائي ) اآلخرين ( على السبق . 32

    المجموع
    
 

 في المهارة  = زيادةزيادة الدرجة 
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 / التدرج:3

 حياتك،ولمعرفة مدى اقتناعك بأىمية ىذه المهارة وممارستك لها في 

لكل عبارة بحيث تكوف درجة  32إلى  3 درجة منوذلك بوضع  التالية،أجب على األسئلة  
 العبارة:ىي األقرب للموافقة على  32

 

 مبلحظات الدرجة العبارة ت
   كل قضية تقريبا  التدرج فيالقناعة بأىمية  3
   أمارس مهارة " التدرج " دائما في حياتي 4
   جاجتهد في تغيير نفسي بالتدر  5
   أضع نقاط متدرجة في حديثي مع اآلخرين 6

 
يعجبني كثيراً المتسلسل في الحديث والمتدرج في عرض 

 أفكاره 
  

   أوقن بأف التدرج يختلف من شخص إلى آخر  ومن وقت آلخر 8

لدي إيماف بأننا بحاجة إلى التدرج في زماننا أكثر من األزمنة  9
   السابقة 

: 
ل الضعف في تغيير المجتمع ىو أعتقد بأف أحد عوام

 الضعف في مهارة " التدرج "
  

لدي قناعة بأف ما يحصل من تغيير في المجتمع ىو تدرج  ;
 مقصود  

  

   أسعى في تربية غيري على " التدرج "   32
 

 كلما زادت الدرجة زادت مهاراتك.
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 المبدئية( )الموافقة/ التنزؿ  ;3

  تامة:بصراحة  اقرأ ىذه الجمل واجب عنها

 

  التنزؿ.لديَّ قناعة كبيرة بأىمية مهارة  
.......................................................................... 

  اآلخرين.اجتهد في اإلعداد لهذه المهارة قبل محاورة 
.......................................................................... 

  حواراتي.استخدـ مهارة " التنزؿ " كثيراً في 
.......................................................................... 

  " لقد استطعت أف اقنع بعض الناس عن طريق مهارة " التنزؿ 
.......................................................................... 

 اشعر.غيري يستخدـ معي مهارة " التنزؿ " أحياناً دوف أف  أشعر بأف 
.......................................................................... 

 الحوار واإلقناع.التنزؿ في  تعجبني طريقة 
.......................................................................... 

  ًاآلخرين.عن استخداـ مهارة " التنزؿ " في إقناع  أتحدث كثيرا 
.......................................................................... 

  " أسعى لتطوير نفسي في مهارة " التنزؿ 
.......................................................................... 

 
 

  قرب لػ " نعم " كنت أفضل في المهارة أ كلما كانت إجابتك
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 / المحبة 42

  )حولكىل يحبك من )ىذا االختبار عنواف 

 

 :المحبة

يحيط بك ، وتحس بأنهم يبادلونك ذاؾ  واالطمئناف اتجاه من االرتياحعندما يغلب عليك 
اعلم أف فيما بينكم لغة تواصل عاطفي ، ف الشعور ، فتلمسو في تصرفاتهم اتجاىك ، وتنشأ
واالرتياح الداخلي يطبع عبلقاتكم .. وألنك  المحبة نشأت بينكم ، وىي التي تجعل التقارب

تحقيق توافق تاـ مع ذاتك ويشعرؾ بقدر كبير من  تحظى بهذه المحبة ، فإف ىذا يساعدؾ على
 . الراحة النفسية

 

 ؟ ىل تشعر بالضجر والملل إذا تطّلب ظهورؾ بأفضل حاؿ   / 3

 أ/ نعم          2 الدرجة 

 ب/ ال           4الدرجة 

 مزاجي ج/ حسب           3الدرجة 

 ، فهل ؟ في دعوة عامة ، مجموعة من الحضور سلوكهم غريب  / 4

 أ/ تجلس بعيدا عنهم          3الدرجة 

 وترفض فعلهم ب/ تنظر اليهم بازدراء         2الدرجة 

 ج/ تحذو حذوىم         4الدرجة 

 إذا كنت وسط حفل رسمي ؟ ل تشعر بالمللى /  5

 أ/ نعم          2الدرجة 

 ب/ ال         4الدرجة 

 ج/ أحيانا           3الدرجة 
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 أصدقاؤؾ ىم ؟ /  6

 مثل عمرؾ أ/ في         3الدرجة 

 ب/ أكبر منك عمرا        2الدرجة 

 متفاوتو ج/ أعمارىم        4الدرجة 

 تقلد ؟ ورؾ وطريقة حديثك ، ىلفيما يتعلق بتنظيم أم/  7

 أ/ أصدقائك         3الدرجة 

 المرموقة ب/ بعض الشخصيات        2الدرجة 

  ج/ أـ حسب ميولك        4الدرجة 

 حياتك كانت أفضل ؟ أي فترات /  8

  أ/ الماضي         2الدرجة 

 ب/ الحاضر        4الدرجة 

 ج/ أعتقد المستقبل           3الدرجة

 مصاريف الرحلة من زمبلئك ؟ إذا خططتم لرحلة فهل تبادر لجمع / 9

 أ/ نعم             4الدرجة 

 ب/ كبل            2الدرجة 

 ج/ أحيانا                3 الدرجة

 : أي األلواف تفضل/  : 

 أ/ األحمر أو األسود              3الدرجة 

 ب/ األخضر أو األزرؽ           4الدرجة 

 األصفر أو الُبنيّ  ج/ الرمادي أو            2جة الدر 

 زّي ، لم تعجبك ألوانو ؟ بم ُتجيب ، إذا طلب أحدىم رأيك في / ;

 أ/ ليس جميبل             2الدرجة 

 عادي /ب           3الدرجة 

 ج/ ال بأس بو             4الدرجة 
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 النتيجة

 النتائ تحليل  ارؾ في االختبار وعليو راجعاآلف اجمع النقاط المسجلة بجانب اختي

. 

 الدرجة اإلجابة ت
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
:   
;   

  المجموع
 

 : تحليل النتيجة

 : نقطة ( 12 ) أكثر من /  3

، تجيد فن التعامل مع اآلخرين ، بما  األخبلؽ، ألنك حسن  َلِبق ، محبوب ... تتمتع بقوؿ
 . لُنبل أخبلقك يتهم ، وذاؾيشعرىم بإنسان

 : نقطة ( 12 ) إلى ( 7 ) من /  4

عليك باالىتماـ تعوف أكثر لباقةة ولطفا  أنت شخص جذاب ... تحب تقديم العوف لآلخرين ،
 . في التعامل مع اآلخرين ِلكسب ودىم بشكل أفضل
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 : نقاط ( 7 ) أقل من / 5

ين حتى تتعلم كيف تجذبهم إليك ،  نفسك وراجع أصوؿ التعامل مع اآلخر  أعد حساباتك مع
 1 االىتماـ بمشاعر من حولك أكثر كما يجب عليك

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 http://vb.maharty.com/showthread   

 

http://vb.maharty.com/showthread.php?s=d7c685731f521b444fcf43e10ab1c5d3&t=11952
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 / اإلنصات43

( في المكاف الذي يعبر عن مدى انطباؽ مضمونها على   √اقرأ العبارة جيداً ثم ضع عبلمة ) 
 : دائماً . 7: غالباً .   6: أحياناً .  5: نادراً   4: ال تنطبق .  3الفعلي كسلوك

 التقييم العبارة ت
3 4 5 6 7 

      أركز اىتمامي على ما يقولو المتحدث 3
      طرؼ اآلخر .الأركز انتباىي واىتمامي في كل ما يقولو  4
تلك العوامل المؤثرة في  يعندما أتحدث مع طرؼ آخر أراع 5

 الموقف أو المؤثرة في االتصاالت بيني وبينو
     

 ات والتصرفات غير اللفظية التي تبدو بيننأحاوؿ مراقبة التعبيرا 6
 من الطرؼ اآلخر .

     

      يقاؿ.لدي القدرة على استيعاب وفهم كل ما  7
      المتحدث.أىتم بمشاعر وأحاسيس  8
آخذ في اعتباري حالة المتحدث المزاجية وتأثيرىا على درجة  9

 استيعابو للرسالة المقدمة .
     

       بعد انتهاء الطرؼ اآلخر من حديثو تماماً .ال أبدأ حديثي إال :
      النقاط الرئيسة عندما أستمع إلى المعلومات شفهياً  ىأركز عل ;
      أستمع إلى كل ما يقولو الطرؼ اآلخر حتى لو  كنت غير  متفق معو. 32
      شعر المتحدث دائماً بأنني مدرؾ لكل ما يقولو .ف أأحاوؿ أ 33
      بأف تدخلي في الحديث غالباً ما يكوف مناسباً .أشعر  34
أحاوؿ أال أنشغل بأي أمر) مثل الرد على الهاتف ( أثناء حديث  35

 المقابل.
     

      المجموع
  اإلجمالي
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 االختبار:نتيجة 
 
  من مهارة اإلنصات.كلما زادت درجتك كلما زاد مؤشر تمكنك 
  ويعني من المهم جداً التدريب على  خطير،مؤشر  فهذا 42إذا كانت درجتك أقل من

 اإلنصات.اكتساب مهارة 
  فما فوؽ فهذا مؤشر جيد  ، تحتاج إلى زيادة درجتك أو المحافظة  62إذا كانت درجتك

 على ىذه النعمة الربانية .
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 / ال تغضب44

 .. النتيجة لتتعرؼالنقاط  ما عليك إال إجابة األسئلة وحساب مجموع

 : السؤاؿ األوؿ

الخروج تجد شخصاً عريضاً يقف أماـ الباب المخصص للخروج ويبدو  أنت في حافلة وأردت
 : يتحرؾ جانبا ليتيح لك ولركاب آخرين النزوؿ في المحطة التالية .. وأنت أنو غير مستعد ألف

  تدفعو جانبا لتنزؿ ؟ -أ

  يتحرؾ من مكانو ؟ضرورة أف  إلىتربت على ذراعو وتنبهو  -ب

 تنتظر أف يبادر شخص آخر بمواجهتو ألنك لست الوحيد الذي يريد أف ينزؿ ؟ -ج

  :الثانيالسؤاؿ 

ماركت .. ويطلب منك رجل أف تسمح لو بأف يسبقك  في طابور دفع الحساب بالسوبر نتأ
  : قليلة .. تصرفك سيكوف اتيمشتر ألف معو 

  ما فعلت أنت ؟تقوؿ لو أف عليو أف يحتـر الصف ك -أ

  كنت تقف في الصف منذ مدة قصيرة ؟ تتركو يسبقك فقط إذا -ب

  تعطيو مكانك ؟ -ج

 : السؤاؿ الثالث

أصدقائك .. وبينما تسير للقائهم تمر سيارة مسرعة  ارتديت أجمل مبلبسك ألنك ستخرج مع
  :سيكوفمبلبسك .. تصرفك  بجوارؾ فتنثر طيناً من الشارع على

  قائد السيارة ؟تسب وتلعن  -أ

  حولك بقادة السيارات الرعناء ، قراصنة الشوارع ؟ تندد للمارة من -ب

  كثيراً عن المنزؿ ، فيمكنك أف تعود لتنظف مبلبسك ؟ من حسن الحظ أنك لم تبتعد -ج
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 : الرابع السؤاؿ

أعصابك ..  ألكثر من ساعة يشكو لك أحد أصدقائك من مشاكل خاصة بو بطريقة تثير
  : سيكوفتصرفك 

  تنصحو بأف يذىب لوالديو أو أف يذىب الى طبيب نفسي ؟ -أ

  تسرح بفكرؾ عما يقولو وقد أدركك الملل ؟ -ب

 حلوال لها ؟ تحاوؿ أف تهدئو وتقترح عليو -ج

 : السؤاؿ الخامس

  : تصرفك سيكوف .. يغضبك جداً شيء أو شخص ما

  تثور وتقلب الدنيا على كل ما ومن حولك ؟ -أ

  في الكبلـ أو التصرؼ كي ال تتورط فيما قد تندـ عليو ؟ تتسرعال  -ب

 وأف تتعقل في الموضوع ؟ تحاوؿ أف تهدئ أعصابك -ج

 : التي حصلت عليها نتيجة إجاباتك لحساب مجموع النقاط

  نقاط  7                  لئلجابة ) أ ( تعادؿ كل اختيار -

  نقاط 5                لئلجابة ) ب ( تعادؿ كل اختيار -

  واحدة نقطة                 لئلجابة ) ج ( تعادؿ كل اختيار -

 نقاطاجمع 

 نقاط السؤاؿ السؤاؿ
3  
4  
5  
6  
7  

  المجموع
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 النتائ :إلى تحليل 

  :نقطة 33إلى  7إذا كاف مجموع نقاطك من 

 يراؾ الناس ىادئاً  مات،واالصطداتتحاشى الخناقات  أعصابك،متحكم تماماً في  أنت

ومسالماً ال يمكن أف يضايقك شيء أو تشترؾ في مشادات في المنزؿ أو عراؾ مع أصدقائك 
  . زمبلئك في المدرسة و

تختلف مع اآلخرين وتعترض  نصيحة : ال يمكن أف تلغي تماماً عاطفة غضبك وأف تتحاشى أف
غضبك وعصبيتك  تكبت على بعض أفعالهم وأقوالهم ، الغضب طبيعي ومن الخطأ أف

 .. بداخلك

  : نقطة :3إلى  34إذا كاف مجموع نقاطك من 

 أنت مترف متحكم في نفسك .. تعرؼ دائماً أف تكبت غضبك كي ال تدخل في مواجهات

 مباشرة .. بدوف أف تتنازؿ عن التعبير عن رأيك .. أنت معروؼ ببرود أعصابك حتى في

 ومقدرتك على التفاوض .. أنت تنجح دائماً في الحوارات الحامية .. شكراً على مرونتك

 تحاشي االصطداـ .. مع عدـ التساىل في موقفك أو الهرب من الصراعات التي تدخل فيها

  .. التي تبقى دائماً شفوية وبدوف تفجرات ..

  : نقطة 47 إلى ;3إذا كاف مجموع نقاطك من 

غاضباً حتى في توافو  نت تنفجرأنت مندفع جداً .. التحكم في أعصابك شئ ال تعرفو .. أ
أحد تبدأ بقذؼ  األمور بدوف أف تنجح في التحكم في نفسك .. إذا عارضك الحظ أـ

دقائق قليلة ..  األشياء التي حولك ويخرج من فمك ما ال يصح أف تنطق بو .. وبعد مرور

 .. 1تعود ىادئاً رزيناً كما كنت من قبل وقد غفرت تماماً عما فجر غضبك

                                                 
1
 http://forum.sh3bwah.maktoob.com/t166317.html 

http://forum.sh3bwah.maktoob.com/t166317.html
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 / حسن الكبلـ 45

  التالي:وللتعرؼ على ما عندؾ من مهارات " حسن الكبلـ " إليك االختبار 

 

 العبارة ت
 التقييم

 نادراً  أحياناً  غالباً 
    لدي يقين بمقولة " كل إناء بما فيو ينضح "  3
    استخدـ عبارات جميلة أثناء الحوار  4
    أتجنب الكلمات غير الجيدة  5
مات جميلة جديدة في قاموس ص على اكتساب كلاحر  6

 حياتي 
   

    ال أرد بالمثل حين اسمع كلمات قبيحة  7
ما ىو أحسن  الكلمات إلىلدي القدرة على استبداؿ  8

 منها.
   

    اشعر بأني مرغوب بي في الحوارات   9
" أحسن الكلمات والعبارات  في استخداـيستشيرونني  :

 " 
   

    الذي يغلب عليو الكبلـ الحسن  الحواراستمتع ب ;
    اجتهد في تربية أىل بيتي على " الكبلـ الحسن "  32
 
 

 المهارة.زيادة الدرجة تعني زيادة 
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 / القوؿ ال القائل 46

 

  التالي:ولمعرفة نفسك في تجردىا أثناء الحوار إليك االختبار 

 

 العبارة ت
 التقييم الذاتي

 نادرا اناً أحي غالباً 
    أحدد ىدفي من الحوار بوضوح  3
    أتجنب ذكر األسماء إال عند الضرورة وبقدرىا . 4
    أنفعل عند انتقاص أشخاص  اعتبرىم رموز لدي.  5
    لدي القدرة على امتصاص الكبلـ لو كاف علَي . 6

7 
من أفكار  أكثر  من   المتحدث أركز على ما يقولو
 ار .مصدر  تلك األفك

   

    لدَي القابلية لتغيير  آرائي نحو اآلخرين  بسهولة . 8
    أومن بالمثل القائل  " غلطة  الشاطر بعشرة " . 9
    أطلب من غيري  البعد عن ذكر األسماء قدر اإلمكاف .  :
    أحرص  جداً على معرفة أصحاب األفكار ومصدرىا . ;
    م  "  أسعى في نشر ثقافة " األفكار أى 32

    المجموع
 
 

 كلما زادت الدرجة كاف ىذا أفضل 
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 / التركيز 47

 ذلك:وللتعرؼ على نفسك تجاه ىذه المهارة إليك 

  وبصراحة:أجب على األسئلة بوضوح 

 العبارة ت
 المعيار

 نادرا أحياناً  غالبا

3 
أومن بمقولة " كثرة الكبلـ ينسي بعضو " " وكثرة المواضيع 

 هدؼ " تنسي ال
   

    ح ودقة و أحدد الهدؼ من الحوار بوض 4
    أتجنب األحاديث الجانبية وأتكلم في الموضوع الرئيس فقط  5
    أتضايق من الخروج عن الموضع الرئيس  6
    أحسن إعادة الحوار إلى الموضوع الرئيس عند الخروج عنو .  7
    اية د موضوع الحوار في البدياطلب من اآلخرين تحي 8
    لدي أىداؼ وأولويات ألتـز بها في حياتي   9
    ال أحب المجامبلت على حساب الوقت والموضوع   :
    الناجحين.أىم صفات  والتنظيم من أف الترتيبأرى  ;
    أثناء الحوار نظرياً وعملياً  على التركيزأسعى في تربية أبنائي  32

    المجموع
  
 

 نت أفضل في المهارة كلما زادت درجتك ك
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 / المرونة والتنوع 48

  حياتك:وإليك اختبار لمدى قدرتك مت استخداـ مهارة " التنوع والمرونة " في 

 العبارة ت
 المعيار

 نادراً  أحيانا دائماً 
     قضية.التنوع في كل  إيماف بأىميةلدي  3
    قبل الحوار. تنوع األدلةاحرص على  4

5 
أدلتي إلى نوع آخر إف كانت كلها من نوع  أغّير بعض

 واحد.
   

    تنوع األدلة.  بالحوار عنداستمتع  6
    الحاجة.لدّي القدرة على تغيير نوع الدليل عند  7

8 
ة من أجل أدلة جديدة أو أسعى في توظيف البيئة المحيط

  تقريبية 
   

9 
+  التعبير اإلشارة +المختلفة ) استخداـ اللغاتأتقن   
 أثناء حواري  الحركة(

   

    أسعى لتطوير نفسي من ناحية التنوع    :
    ال اعترؼ بمقولة " ليس لدي ما يقنع اآلخرين "   ;
    أحسن اختيار نوع الدليل في حواراتي  32

    المجموع
 زيادة الدرجة تعني زيادة المهارة لديك 
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 / الحجة الدامغة 49

 

 التالية:من مهارة " الحجة الدامغة " أجب على األسئلة ولمعرفة نفسك 

 

  ما مدى قناعتك بػ " الحجة الدامغة." 
 .............................................................................
............................................................................. 

 حواراتك؟استخداـ مهارة " الحجة الدامغة" في  ىل تحرص على 
 .............................................................................
............................................................................. 

  حياتك؟" الحجة الدامغة في  ة استخدمتكم مر 
.............. ...............................................................

............................................................................. 
 ،وأين ، وما المناسبة ؟  متى 

............................................................................. 
............................................................................. 

............................................................................. 
  الحوار؟ىل تجتهد في التدريب على " الحجة الدامغة " قبل  

..................................................... ........................
............................................................................. 
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 / الحرية :4

  األسئلة:ولمعرفة نفسك من ىذه المهارة " الحرية " أجب بصراحة عن ىذه 

 

 العبارة ت
 المعيار

 نادراً  أحيانا دائماً 
     القضية.خرين مهما كانت أبغض فرض الرأي على اآل 3
    تعنت.أطرح آرائي بوضوح دوف تشن  أو  4
    واحد.لرأي  الحوار التوصلال أرى من ضرورة  5
    عليهم. اآلخرين والحكمابتعد عن اتهاـ  6

7 
لدي القدرة على التحكم بنفسي مهما كاف الرأي 

 المطروح
   

    طروحة اآلراء الم الحوار بتفهمأحرص على ختاـ  8
    ال أحرص على أخذ الرأي من المقابل آنياً  9
    ال اتهم من لم يقتنع برأي حتى بعد الحوار  :
    كاف قليبل  المعنوي ولو أقتنع بالمكسب ;
    لدي يقين بأف " الحرية " أحد طرؽ اإلقناع  32

  المجموع
 
 

 كلما زادت الدرجة كاف أقرب إلتقاف المهارة 
 
 



 مهارات االقناع يف الكتاب والسنة                                                                             مجال اهلمولي

 

393 

 / التحدي ;4

 التالية:والختبار ؾ في مهارة " التحدي " الرجاء اإلجابة على األسئلة 

 

  ؟مهارة " التحدي  إيماف بأىميةىل لديك" 
...................................................................................... 

  فلماذا؟بػ " ال " وإذا كانت  مدى،إذا كانت اإلجابة بػ " نعم " فإلى أي 
...................................................................................... 
...................................................................................... 

 حياتك؟من استخدـ مهارة " التحدي " في  تىل سمعت أو شاىد 
...................................................................................... 
 الموضوع؟وماذا كاف  وأين؟ متى؟ 

...................................................................................... 
...................................................................................... 

 حياتك. " فيكم مرة استعملت مهارة " التحدي 
...................................................................................... 

  الحوار.ىل تجتهد كثيراً في خلق " تحدي " قبل وأثناء 
.................................................... ..................................

...................................................................................... 
 . ىل تسعى في نشر ثقافة " التحدي " بين المقربين لك 

.................................................................................... ..
...................................................................................... 
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 / قبوؿ الحق واالعتذار 52

قربًا من  ىي األكثرالدرجة األعلى  (،32 – 3 )منضع لنفسك الدرجة التي تراىا مناسبة 
 العبارة أو األكثر تطبيقاً 

  
 

   فما فوؽ  فهذا يعني أنك شخص جيد في مهارة " القبوؿ 82إذا كانت درجتك  %
 " ، وكلما كانت الدرجة أعلى كنت أفضل . واالعتذار

 الدرجة العبارة ت
  اء اآلخرين ولو لم توافق رأيياحتـر  آر  3
  لدي استعداد لقبوؿ الحق بسهولة مهما كاف مصدره  4

5 
أغير رأيي واتبع الصواب  بعد الحوار  وأعلن  ذلك  ماكثيراً 

 بصراحة.
 

  يعجبني من  يرجع إلى الحق  وأقدره كثيراً  6

7 
بي عادة ما استخدـ عبارات الثناء والتقدير للرأي اآلخر وابدي إعجا

 بو إذا كاف صواباً.
 

  أعتذر  عن  رأيي بعد بياف خطأه دوف تكلف أو عناء. 8
  لدي يقين جاـز بأف  الصواب ليس دائماً معي . 9

: 
ال  أحاوؿ أف أجعل المقابل يعتذر عن رأيو إذا باف خطأه ، وال 

 أطلب من ذلك .
 

  اقبل عذر المقابل  واستقبلو بصدر رحب مهما كاف الموقف  ;
  ادعوا غيري إلى قبوؿ الحق واكرر ذلك بين الحين واآلخر   32

  المجموع
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  طرة % فأنت شخص يميل إلى األنانية وحب السي82أما إذا كانت درجتك أقل من
 بالرأي فعليك بتطوير نفسك بجد للتخلص من تلك اآلفة.
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 / الحوار 53

 

ثم ضع  والتركيز،يعتمد االختبار على مجموعة من األسئلة والتي تتطلب منك التفكير 
 تقييمك:لنفسك درجة 

      نعم  :3
           : أحياناً 4
 : ال5

 الكلية.درجتك  درجاتك وسجلثم اجمع 
 ..أفضللدرجة أقل كلما كانت مهاراتك " الحوارية " كلما كانت ا
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 تقييمك العبارة ت
  .عندما أحاور شخصا أنظر في عينيو وأناديو باسمو أو كنيتو 3
  .أثني على الطرؼ اآلخر إلجادتو في الموضوع وتمكنو منو 4
  .الموضوعال أرد على الطرؼ اآلخر حتى يتم  5
  .اآلخر أصر على إفحاـ الطرؼ إذا كانت لدي حجة قوية فبل 6
   س من حقي أف أكوف كذلك معويإذا كاف الطرؼ اآلخر فظػَّا فل 7

8 
عند تباين وجهات النظر أركز على المشكلة عند اإلقناع وليس على 

 . بيننا المشاعر العدائية
 

  .يؤثر فيّ  كيف يقوؿ الطرؼ اآلخر رأيو وليس فقط رأيو مجردا 9
   اعري ليقل حصوؿ رد فعل سلبي من اآلخرأسيطر على مش :
  . كلماتي إيجابية ولغة جسدي متوافقة مع ما أقوؿ ;
  .اعتراض الطرؼ اآلخر على رأيي ال يعني أنو يرفضو أو يرفضني 32
   . أنظف مائدة الحوار أوال بأوؿ فبل تتراكم النقاط وتتداخل 33

34 
صائيات وحقائق وأدلة إذا كاف رأيي جديدا فإني أقدمو مصحوبا بإح

 .اآلخر لو وأتفهم مقاومة
 

35 
برأي اآلخر مهما كاف مختلفا معي ألنو حصيلة جهد وتفكير  استهينال 

 . العاطفة في الحوار العقلي وال أقحم
 

   أدير سفينة الحوار بطريقة مرنة ألصل ىدفي إذا اشتدت رياح النقاش 36

37 
ل المجاؿ واسعا العتراض حين أحمل دليبل ضعيفا لرأيي فإنو يجع

 . اآلخرين ونقدىم
 

  .عندما أحاور شخصا أنظر في عينيو وأناديو باسمو أو كنيتو 38
 

 ............................... درجتك:
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 المراجع :
مصر  ،  –ابن جرير ، محمد بن جرير الطبري ،البياف عن تأويل آي القرآف ، القاىرة  .3

  ـ ;422 - ىػ3652الجوزي  ،  دار ابن

المعروؼ بابن األثير،النهاية في  ابن األثير، مجد الدين المبارؾ بن محمد الجزري .4
 دار إحياء التراث العربي العربي غريب الحديث واألثر،مؤسسة التاريخ

الجزري الشهير بابن  عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريمابن األثير ،  .5
،  دار إحياء التراث العربي،  بيروت / لبنافالغابة في معرفة الصحابة  دأس،  األثير

 الطبعة:األولى،  ـ 8;;3 -ىػ  3639

زاد المعاد في ىدي ، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهللابن قيم الجوزية ، .6
 الرابعة عشرـ ، الطبعة  8:;3 -ىػ  3629، الكويت –بيروت  ، خير العباد

مدارج السالكين بين ، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهللوزية ،ابن قيم الج .7
، الطبعة الثانية  دار الكتاب العربيلبناف ، –، بيروت  نستعين منازؿ إياؾ نعبد وإياؾ

 ـ95;3 -ىػ  5;35

لبناف ، دار  –ابن كثير ، الحافظ أبيالفداء الدمشقي، تفسير القرآف العظيم ، بيروت  .8
 ـ ، الطبعة االولى  6;;3 -ىػ  3636،  الكتب العلمية

لبناف ، المعرفة  –بن كثير ، السيرة النبوية، بيروت  إسماعيلابن كثير ، أبى الفداء  .9
 ـ93;3 -ىػ  8;35للطباعة والنشر والتوزيع ، 

لبناف ، دار إحياء  –بن كثير ، البداية والنهاية ، بيروت  إسماعيلابن كثير ،  أبى الفداء  .:
 ـ  ::;3 -ىػ  :362بي ،الطبعة األولى التراث العر 

المملكة  –محمد البغوي ، الحسين بن مسعود البغوي ، معالم التنزيل ،الرياض  أبي .;
 ـ ;:;3 -ىػ  ;362العربية السعودية ،دار طيبة ، 

لبناف  –بيروت لساف العرب ، ابن منظور ، أبي الفضل جماؿ الدين محمد بن مكـر ،  .32
 د النبوي ، دار صادر ، مكتبة المسج
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أحمد ، د. معاوية أحمد سيد أحمد ، فقو التدرج في التشريع اإلسبلمي فهماً وتطبيقاً  .33
 -ىػ  3647، مجلة جامعة القرآف والعلـو اإلسبلمية العدد التسع ) عدد خاص ( 

  فما بعد. ;34ـ صفحة  4226

 –وت األصفهاني ، أبو القاسم الحسين بن محمد ، المفردات في غريب القرآف ، بير  .34
 لبناف ، دار المعرفة ،

 

 –، صحيح الجامع الصغير وزيادتو ، بيروت  األلباني، محمد ناصر الدين  األلباني .35
 ـ ::;3 -ىػ  :362لبناف ، المكتب اإلسبلمي ،الطبعة الثالثة 

المملكة العربية  –، محمد بن ناصر الدين ، صحيح سنن الترمذي ، الرياض  األلباني .36
 ـ4222 -ىػ  3642رؼ ، السعودية ، دار المعا

المملكة العربية  –، محمد بن ناصر الدين ، صحيح سنن النسائي ، الرياض  األلباني .37
 ـ:;;3 -ىػ  ;363السعودية ، دار المعارؼ ، 

المملكة العربية  –، محمد بن ناصر الدين ، صحيح سنن ابن ماجة ، الرياض  األلباني .38
 ـ9;;3 -ىػ  3639السعودية ، دار المعارؼ ، 

األلباني ، محمد بن ناصر الدين ، سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها  .39
 -ىػ  3644المملكة العربية السعودية ، دار المعارؼ ،  –وفوائدىا ، الرياض 

 ـ4224

 –، الرياض  صحيح األدب المفرد لئلماـ البخارياأللباني ، محمد بن ناصر الدين ،  .:3
 ىػ 3643الرياف ، الطبعة األولى  المملكة العربية السعودية ، نشر دار

ابو داود  ، الكويت ، مؤسسة غراس  صحيحاأللباني ، محمد بن ناصر الدين ،  .;3
 ـ4224 -ىػ  3645األولى  للنشر والتوزيع ،الطبعة

 –البخاري ، أبي عبد اهلل محمد بن اسماعيل البخاري ،صحيح البخاري ، بيروت  .42
 .ـ 4226 -ىػ 3647ولى لبناف ،  دار الكتاب العربي ، الطبعة اال
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التميمي ، عبد اهلل بن محمد بن عبد الوىاب بن سليماف التميمي ، مختصر سيرة  .43
يع دار السبلـ ، سوريا ، دار الفيحاء توز  –الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم ،دمشق 

  9;;3 -ىػ  3639
بن حماد الجوىري ، الصحاح تاج اللغة وصحاح  إسماعيلالجوىري ، ابي النصر  .44

 ـ ;;;3 -ىػ  3642لبناف ، دار الكتب العلمية ،  –بية ، بيروت العر 
الزبيدي ، السيد محمد مرتضى الزبيدي ، تاج العروس من جواىر القاموس ، الكويت  .45

 ـ 87;3، حكومة الكويت ، 
اليـو  أخبارمصر ،  –القاىرة تفسير الشعراوي ،، الشعراوي ، محمد متولي الشعراوي  .46

 إدارة الكتب والمكتبات
القرآف بالقرآف ،  إيضاحأضواء البياف في  الشنقيطي ، محمد بن األمين الشنقيطي ، .47

 .ـ  8;;3 -ىػ  3639لبناف ، دار الكتب العلمية ، الطبعة األولى  –بيروت 

أشرؼ بن عبد  بو أبو محمد العراقي ، أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين ،اعتنى .48
؛ المغني عن األسفار في تخري  ما في المقصود ، تخري  إحياء علـو الدين المسمى
 ـ ، الطبعة األولى.7;;3اإلحياء من األخبار ، الرياض : مكتبة طبرية ، 

الفيروزآبادي ، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ، القاموس المحيط ،  .49
 ىػ 3639لبناف ، دار إحياء التراث العربي ، الطبعة األولى   -بيروت 

الدين محمد بن يعقوب الفيروزبادي ،بصائرذوي التمييز في  الفيروزابادي ، مجد .:4
 لبناف ، المكتبة العلمية –لطائف الكتاب العزيز ،بيروت 

لبناف ، دار  –القاسمي ، محمد جماؿ الدين القاسمي ، محاسن التأويل ، بيروت  .;4
 ـ 4225 -ىػ  3646الكتب العلمية  ، الطبعة الثانية 

 الجامع ألحكاـ القرآف،ن أحمد بن أبي بكر القرطبي أبو عبد اهلل محمد بالقرطبي ، .52
 ـ4225ىػ/ 3645، دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية،

لبناف ،  -محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي،مختار الصحاح،بيروت الرازي ،  .53
  7;;3-ىػ  3637
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رحمن في تفسير كبلـ بن سعدي ، عبد الرحمن بن ناصر السعدي ، تيسير الكريم ال .54
 ـ ، الطبعة األولى  4224-ىػ  3645لبناف ،مؤسسة الرسالة ، –بيروت المناف ، 

لبناف  –مسلم ، ابي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري ، صحيح مسلم ، بيروت  .55
 ـ  4226 -ىػ  3647، دار الكتاب العربي ، الطبعة االولى 

د الرحمن بن ملوح وآخروف ، موسوعة بن حميد ، صالح بن عبد اهلل بن حميد و عب .56
المملكة  –نضرة النعيم في ماـر أخبلؽ الرسوؿ الكريم صلى اهلل عليو وسلم ، جدة 

 ـ 4226-ػى 3647العربية السعودية ،دار الوسيلة الطبعة الثالثة

المملكة العربية  –حنبل ، اإلماـ أحمد بن حنبل ، مسند اإلماـ أحمد ، الرياض  .57
 ـ:;;3ىػ  ;363ألفكار الدولية ،السعودية ، بيت ا

سوريا ، دار القلم ، الطبعة السادسة   –غاوجي ، وىبي سليماف غاوجي ، دمشق   .58
 ـ;;;3 -ىػ  3642
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