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 االهداء
 : أْذي ْزا انؼًم انًرٕاضغ إنى

 (.) دمحم األَثٍاءزثٍثً ٔ دنٍم لهثً خاذى  -

 ". أتً.. "  انُٕس انزي أَاس دسب انُداذ نً   -

 .  ""أيً..  يٍ ػهًرًُ انصًٕد يًٓا ذثذند انظشٔف  -

 .إخٕذً ٔأعشذً خًٍؼا     -

خًٍغ أعاذزذً ٔكم يٍ ػهًًُ زشفا  أصثر عُا تشلّ ٌضًء انطشٌك   -

  .أيايً

 .ا نً فً زٍاذًكم يٍ أسشذًَ نٓزا انطشٌك ٔكاٌ عُذ     -

 إنٍٓى خًٍؼ ا أْذي ثًشج خٓذي ْزا..

 

 

 

 اترٓال 

 

 

 

 

 



 د 
 

 

 

 شكش ٔػشفاٌ

خ١ش خٍمٗ دمحم ٚػٍٝ آ ٌٗ ٚصكرٗ  َ ػٍٝالز ٚجٌغالسخ جٌؼح١ٌّٓ ٚجٌص هللجٌكّذ   

  :أؾّؼ١ٓ، أِح ذؼذ

ٍْ ال ٌشُكش انُاط(((: )ِٓ لٛي جٌٕرٟ  جٔطاللح ))ال ٌَْشكش هللاَ َي
(ٔ)

٠غؼٕٟ فٟ ، ال 

ْْ  ئاّل ٘زج جٌّمحَ  جٌّششف ػٍٝ ػٍٟ ػرذ وٕٛ(،  أ.د. ) ؿض٠ً جٌشىش ٚجٌطمذ٠ش ئٌٝذمذَ ضأ أ

جٌّط١ّض ػٍٝ ذكػٟ ِٚطحذؼطٗ ٌٟ  جإلششجف٘زج جٌركع، ٌّح لحَ ذٗ ِٓ ؾٙذ ور١ش فٟ 

وّح أضمذَ ذؿض٠ً جٌشىش ٚجٌطمذ٠ش ئٌٝ ٌؿٕس جٌّٕحلشس  ،ٚضٛؾ١ٙحضٗ ٚئسشحدجضٗ جٌم١ّس

ٔكٛ جٌذلس  ، ع١ًشج ذحٌركعجٌم١ّس حِالقظحضٌٙطفعٍّٙح ذمرٛي ِٕحلشس جٌركع ٚئذذجء 

 .ضؼحٌٝ وً خ١ش هللاٚجٌشّٛي فؿضجُ٘ 

١ِس جٌطٟ ٟ٘ ِٕرغ العو١ٍس جٌؼٍَٛ جالد٠حٌٝ/  ٚجٌشىش وزٌه ِٛصٛي ئٌٝ ؾحِؼس  

ذىحفس جٌؼح١ٍِٓ جإلعال١ِس ، ٚأخص ذحٌزوش لغُ جٌشش٠ؼس ج٤خالقٌٍؼٍُ ٚجٌّؼشفس ِٚىحسَ 

 . خ١ش جٌؿضجء هللاٚئدجس١٠ٓ فؿضجُ٘  ٓأوحد١١ّ٠ف١ٗ 

جٌشىش ئٌٝ ٚقرس ؾ١ّؼح ٌّغحٔذضُٙ ٌٟ ػٍٝ جٌذٚجَ، ً٘ ٚج٤جٌشىش ِٛصٛي ئٌٝ ج٤ٚ

ػ١ٍٗ، جٌالضٟ  ٚجٌغح١ٌحشدسذٟ ١محش فٟ ئضّحَ ٘زج جٌركع خحصس ئٌٝ سف وً ِٓ عحػذٟٔ

 .ّ٘ٓ ذّػحذس أخٛجش ٌٟ

 آ١ِٓجٌٍُٙ ضؼحٌٝ أْ ٠ؿؼً ٘زج جٌؼًّ فٟ ١ِضجْ قغٕحضٕح.. ٗ ٚأعأٌ

  

 

 

 

                                                           

 . ٕ٘٘/ٗ: 1ٔٔٗ(  أخشؾٗ جذٛ دجٚد، وطحخ ج٤دخ، ذحخ شىش جٌّؼشٚف، سلُ جٌكذ٠ع:ٔ)
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 بدم هللا الرحمن الرحيم 

 إقرار المذرف

 (شخرية المدلمأثر العبادة في بناء المهسهم بـ ) البحثأشيد أن إعداد ىذه          
العلهم كلية  ــإشرافي في جامعة ديالى ـبقد جرى ( ابتهال شهكتقّدمتو الطالبة )ذي ال

علهم الالبكالهريهس في من متطلبات نيل درجة  جزء هوى، الشريعةقسم / االسالمية
  .االسالمية

 
 
 

 التهقيع:
 علي عبج كنه د.  . أ
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 .البحث للمناقشة اأرشح ىذ بناًء على التهصيات المتهافرة،
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  المحتهياتثبت 

 الرفحة  المهضهع
 ب اآلية الكريمة

 ج إهجاء  
 د شكر وعرفان 
 ه أقرار المذرف

 و محتهيات البحث 
 1 المقجمة 

 2  تعريف مرطلحات العنهان: المبحث التمهيجي
 4 مفههم العبادة وأقدامها وشروطها األول: المبحث 

 5  واالصطالح: مفههم العبادة في اللغة  األولالمطلب  
 6 المطلب الثاني: أقدام العبادة 

 11 شروط العبادة: المطلب الثالث 
 11  اإلسالمشمهلية العبادة في : نيالمبحث الثا
 13 معنى شمهلية العبادة األول: المطلب 

 15 أمثلة على شمهلية العبادة : الثانيالمطلب 
 01 الترابط بين العبادة والدلهك : المطلب الثالث

 01  واألمم األفرادأثر شمهلية العبادة على : المطلب الرابع
 03 الخاتمة
 04 النتائج

 05 التهصيات
 06  المرادر والمراجع
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 بدم هللا الرحمن الرحيم
 المقجمة

م للى ششرف للق  ولل  وصحب  ال ة والسالوالص، رب العالمين الحمد هلل

 :شما بعد . الطيبين الطاهرين، اللهم للمنا ما ينفعنا وانفعنا بما للمتنا وزدنا للما

فإن تحرير بحث التلرج للمراحل المنتهية في الجامعات وبضمنها كلية العلوم 

مية بات من المواد المهمة والمقررات العلمية الاابتة لطلبة المرحلة المنتهية، السإلا

لتحقيق هذا المبغى  االلتياروقد وقع ، حث للمي لهذا الغرضلذلك فقد تشرفنا بكتابة ب

وذلك للى موافقة مشرفي (، شار العباد ة في بناء شلصية المسلم) للى موضوع

 .وموافقة اللجنة العلمية الموقر ة في القسم والكلية)ش. د. للي لبد كنو(،  فضيلة

  :أهمية الموضوع

، مكانة رفيعة اإلسالمللعباد ة في  نّ شالعلمية لهذا البحث في  األهميةتكمن 

 : التَّالية األمورهذه المكانة في ومنزلة لالية، وتظهر 

 من للق الجن واإلنس.العباد ة هي الغاية  .ٔ

 ل لكّل معبوٍد باطل.تحرر َمن اللضوع والذ   هللإفراد العباد ة  .ٕ

 .الصالحين هللاصر والتَّمكين لعباد النْ  .ٖ

 .لىتعا هللاضافة التَّشريفيَّة إلى إ .ٗ

 هللا األكبر.ونيل رضوان  دلول الجنة، .٘

 :الموضوع اختيارسبب 

همية الموضوع والسبب الرييس في التيار  لهذا الموضوع، شيضا أل إنّ  

 .لن  يميجراء بحث شكادإلكون موضول  مناسبا 

 :خطة البحث

قد اقتضت طبيعة الموضوع والماد ة العلمية المجمولة ل  وضع لطة تبدش   

مبحث تمهيد  وتنتهي باللاتمة التي تتضمن شهم النتايج التي توصل إليها ، اّم بمقدمة

 .البحث
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مفهوم العباد ة وشقسامها ) لصص لـ األول، الذ تستهل اللطة بالمبحث  

وشليرا  (، مالسإلشمولية العباد ة في اـ )وشما المبحث الااني فقد شفرد لا(، وشروطه

 .ة التي كشفها البحثاللاتمة وهي مللص يتضمن شهم النتايج اللاص

 :مصادر البحث ومراجع  

وفي  ،وقد استقى البحث مادت  العلمية من المصادر العلمية والمراجع المواوقة

 ابنمام إل( للسان العرب)، وكتاب األصفهانيللراغب  (المفردات)كتاب  : مقدمتها

 .ليوسف القرضاو  اإلسالم( العباد ة في )منظور، و كتاب 

 :يُٓح انثسث

عٍه جٌركع فٟ ضغط١س ِرحقػٗ ٚدسط فمشجضٗ جٌؼ١ٍّس جٌّٕٙؽ جٌّٛظٛػٟ لذ 

ِغ ػذَ ، ّٛظٛع٘زج جٌٕطفغ ذٙح فٟ ِػً ٚرٌه ٌىٛٔٗ ِٓ أُ٘ جٌّٕح٘ؽ جٌطٟ ٠  ؛ جٌطك١ٍٍٟ

 جالعطمصحتٟ.ػٓ جٌّٕٙؽ  جالعطغٕحء

 :تاخ انثسثٕصؼ

فٟ ِمذِطٙح لٍس جٌّصحدس  ، لذ ٚجؾٗ جٌركع فٟ ِشجقً ئػذجدٖ صؼٛذحش ؾّس

ع١ّح فٟ ِىطرطٕح، ٚلٍس ال جٌّٛظٛع خصٛصح فٟ ؾضت١حش ِٓ جٌّٛظٛع ٚ ػٍٝ

ِؼٍِٛحش جٌرحقع ػٍٝ جٌّصحدس، أػطمذ أٟٔ لذ ذزٌص ِح فٟ ٚعؼٟ ِٓ ؾٙذ ٌُٚ أدَّخش 

جٌّٕحلشْٛ ٚجٌّطٍؼْٛ جٌىشجَ، ٚآًِ أْ  جٌغحدزخشجؼ ذكػٟ ذحٌشىً جٌزٞ ٠شجٖ غحلس إل

غغشز ِٕٗ، فاْ وحْ رٌه فٙزج ذفعً ٠غذ ذكػٟ ٘زج ٌرٕس ػ١ٍّس فٟ ِٛظٛػٗ ٚأْ ٠غذ 

لذ ، ٚجٌرحقع غُ ؾٙذٞ ِٚغحػذز ِششفٟ، ٚئْ وحْ دْٚ رٌه فكغرٟ ئٕٟٔ ذحقع هللا

 ٖ.ٚقذ هلل٠ص١د ٚلذ ٠خطة، ٚوً ذٕٟ آدَ خطحء، ٚخ١ش جٌخطحت١ٓ جٌطٛجذْٛ، ٚجٌىّحي 

ٚعٍُ ٚذحسن ػٍٝ دمحم  هللاٚصٍٝ ، سخ جٌؼح١ٌّٓ هللٚآخش دػٛجٔح أٟٔ جٌكّذ  

 . ٚػٍٝ آٌٗ ٚصكرٗ أؾّؼ١ٓ

 

 

 



 

 

 

 

 انًثسث انرًٍٓذي

 ذؼشٌف يصطهساخ انؼُٕاٌ
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، فذي  جٌشٟءغش أ٠عح ِح ذمٝ ِٓ سعُ ٤ذم١طٗ، ٚجٌؿّغ آغحس، ٚج جٌشٟءأغش : أثش .ٔ

قصً ذٗ ٚدي ػ١ٍٗ، ؛ ٤ّٔٗ لذ وحْ، ومٌُٛٙ: جٌٕرحش أغش ٌٍمطش ءجٌشٟػٍٝ أْ رٌه 

 َّحن  جن مم خم حم جم هل مل خل حل ٱُّٱِٕٚٗ لٌٛٗ ضؼحٌٝ: 

 [.ٓ٘]عٛسز جٌشَٚ: ِٓ ج٠٢س: 

ئاّل هلل، ٠ؿٛص فؼً رٌه ئ ال ٌٍغ١ش ٌمصذ ضؼظ١ّٗ ٚجٌخعٛع ٚجٌطزًٌ  :انؼثادج .ٕ

 جٌطحػس.ٚضغطؼًّ ذّؼٕٝ 

ٟٚ٘ ضطىْٛ ، ِؿّٛع جٌطصشفحش ٚجٌغّحش ٚغش٠مس جٌؼ١ش ٚجٌطفى١ش :تُاء  .ٖ

ذّح ٠ّش ذٗ ِٓ أقذجظ ٚٔؿحقحش  جإلٔغحِْٓ ػّش  ج٤ٌٚٝضذس٠ؿ١ح ِٕز جٌغٕٛجش 

ضخص ِفَٙٛ  ػذّز ضفحع١ش ٚضؼش٠فحش ٚجٌفالعفسٚأٌُٙ رٌه ػٍّحء جٌٕفظ ، ِٚطرحش

 .جٌشخص١س فٟ ػٍُ جٌٕفظ

ح، ٠ٕٚفٟ جٌشذٛذ١س ٚجال١ٌ٘ٛس ٌغ١شٖ، سذًّح ٚئٌ ذحهلل٘ٛ جٌشخص جٌزٞ ٠مش  :انًغهى .ٗ ًٙ

٠ٚطخز جٌمشآْ وطحخ ٘ذج٠س، اًل، ٚسع٠ٚٛطخز جإلعالَ  د٠ًٕح، ٠ٚطرغ ِكّذًج ٔر١ًح 

، ٠شىً  جٌّغٍّْٛ جإلعالَٚ٘ٛ فشد ِٓ د٠حٔس ، جٌخّغس جإلعال٠َٚإدٞ أسوحْ 

، ئؾّحٌٟ ػذد عىحْ جٌؼحٌُِٓ % ٔ,١ٍِٕٗحس ٔغّس ذّح ٠ؼحدي  1,ٔ أوػش ِٓ

 َ(.ٕ٘ٔٓ)جػطرحًسج ِٓ ػحَ 

جٌطٛجفم١ّس ٌٍفشد ِغ ذ١ثطٗ؛ أٞ قحٌس جٌطٛجصْ  ٚجالعطؿحذحشجٌطشق  : انشخصٍح–  .٘

ٚجٌّططٍرحش جٌر١ث١س ذ١ٓ جٌذٚجفغ جٌزجض١ّس
(ٔ)

ٚجٌغّحش  ٚج٤ّٔحغٔٙح جٌؼحدجش ئأٚ  ، 

 ٚجالؾطّحػ١سجٌخحصس ذفشد ِؼ١ٓ، ٚجٌطٟ ضَٕط ؽ ػٓ جٌؼٛجًِ جٌٛسجغ١ّس جٌر١ٌٛٛؾ١ّس 

جٌّىطَغرس ٚجٌػمحف١س
(ٕ)

. 

                                                           

َ: 811ٔ،  ٗج٤ذؼحد ج٤عحع١س ٌٍشخص١س، ٤قّذ ػرذ جٌخحٌك ، دجس جٌّؼشفس جالؾطّحػ١س، غ(  ٔ)

ٕ8. 

(  وفحءز أعطحر جٌطشذ١س جٌرذ١ٔس ٚجٌش٠حظ١س ٚأغش٘ح ػٍٝ أدجتٗ جٌّٕٟٙ، ِؼّشٞ أقّذ، قّالٚٞ ٕ)

 .ٕٔ-8، )د. ش(: ٕسظٛجْ، ذٛالي ِرشٚن، غ



 

 

 
 األولالمبحث 

 مفهوم العبادة وأقسامها وشروطها

 

 واالصطالح: مفهوم العبادة في اللغة  األولالمطلب  

 المطلب الثاني: أقسام العبادة 

 المطلب الثالث: شروط العباد 
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 انًطهة األٔل

 ٔاالصطالذيفٕٓو انؼثادج فً انهغح 

 :انؼثادج فً انهغح

جٌؼرٛد٠س: ئظٙحس جٌطزًٌ، ٚجٌؼرحدز ))لحي جٌشجغد: ، جٌؼرحدز: جٌطحػس ِغ جٌخعٛع

((ٔٙح غح٠س جٌطز٤ًٌأذٍغ ِٕٙح 
(ٔ)

أصً جٌؼرٛد٠س: جٌخعٛع ))جٌؿٛ٘شٞ  ، ٚػٕذ

((ٚجٌطزًٌ
(ٕ)

. 

 :االصطالذانؼثادج فً 

 ٚجٌظح٘شز، جٌرحغٕس  ٚج٤ػّحي ج٤لٛجيِٓ  ٠ٚشظحٖ هللاجعُ ؾحِغ ٌّىً ِح ٠كرّٗ 

ز ٚجٌّضوحز ٚجٌّكؽ ٚص١حَ سِعحْ، ٚجٌٛظٛء، الوحٌطّٛق١ذ ـ فأّٗ ػرحدز فٟ ٔفغٗ ـ، ٚجٌّص

، هللا، ٚخش١س هللاٚجٌمشجءز، ّٚقد  ٚجٌزوش،ج٤سقحَ، ٚذّش جٌٛجٌذ٠ٓ، ٚجٌذػحء، ٚصٍس ّ

 ص جٌّذ٠ٓ ٌٗ، ٚجٌّصرش ٌكىّٗ، ٚجٌّشىش ٌٕؼّٗ، ٚجٌّشظح ذمعحتٗ، الئ١ٌٗ، ٚئخ ٚجإلٔحذس

رٌه ِّح سظ١ٗ ٚأقرّٗ؛  ٚجٌطّّٛ وً ػ١ٍٗ، ٚجٌّشؾحء ٌشقّطٗ، ٚجٌخٛف ِٓ ػزجذٗ، ٚغ١ش 

فأِش ذٗ ٚضؼرّذ جٌّٕحط ف١ٗ
(ٖ)

 . 

 

 
 
   

 
 

                                                           

جٌذجس  -م١ك: صفٛجْ ػذٔحْ دجٚٚدٞ ، دجس جٌمٍُ (  ِفشدجش أٌفحظ جٌمشآْ: جٌشجغد ج٤صفٙحٟٔ، ضكٔ)

 .ٕٗ٘: 8ٕٓٓ٘ــ ــ ٖٓٗٔجٌشح١ِس ، 

( ٌغحْ جٌؼشخ، دمحم ذٓ ِىشَ ذٓ ػٍٝ، أذٛ جٌفعً، ؾّحي جٌذ٠ٓ جذٓ ِٕظٛس ج٤ٔصحسٞ )ش ٕ)

 . 1ٕٔ/ٖ٘ـ:  ٗٔٗٔ - ٖٖ(، دجس صحدس، ذ١شٚش غ1ٔٔ

ٓ ذٓ ع١ٍّحْ ذٓ ئذشج١ُ٘ جٌفم١ٗ                           ( جٌىشف جٌّرذٞ ٌط٠ّٛٗ أذٟ جٌكغٓ جٌغ رىٟ، دمحم ذٓ قغ١ٖ)

٘ـ(، دسجعس ٚضكم١ك: د. صحٌف ذٓ ػٍٟ جٌّكغٓ، د. أذٛ ذىش ذٓ عحٌُ شٙحي، دجس ٖ٘٘ٔ)ش 

 .ٖ٘ـ :  ٕٕٗٔ، ٔجٌفع١ٍس ،  جٌش٠حض، غ
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 انًطهة انثاًَ

 انؼثادج ألغاو

 ؟ يا ًْ إَٔاع انؼثادج

ىٓ ضمغ١ُ جٌؼرحدز ئٌٝ ػرحدجش لٍر١ّس، ٚذذ١ّٔس، ٌٚغح١ّٔس،     :ٟٚ٘ ذحٌطفص١ً ٠ّ 

 :انؼثاداخ انمهثٍّح .1

ً ئ١ٌٙح جٌّش٘رس ٚجٌّشغرس، ٚجٌطٛ ّوً ٟٚ٘ جٌكد ٚ جٌخٛف ٚجٌشؾحء، ِعحفح

ٚجإلٔحذس
(ٔ)

ز ٚص١حَ، الٞ غحػس ِٓ صظ أعحع١ّس ٤ّ ٚجٌشؾحء ٚجٌّكد ٟ٘ سوحتض غال ، 

 ضؼحٌٝ – هللا٠ٚشؾٛ ذٙح ً غٛجذٗ، ف١ؼرذ  -ضؼحٌٝ  - هللاٚصذلس ّٚقؽ، ٠ٚطمّشخ ذٙح جٌؼرذ ئٌٝ 

ً ِٓ ػمحذٗ ٚسؾحء غٛجذٗ، ٚجٌّشؾحء ع١ّذ ّوً ــ  قرّح ف١ٗ، ٟٚ٘ سٚـ جٌؼرحدز، ٚخٛفح

خٛفٗ ػٍٝ سؾحؤٖ جٌؿذّ فٟ جٌؼرحدجش، فّٓ غٍد ػ١ٍٗ ِأخز  جإلٔغح٠ْٚأخز ذٗ  فع١ٍس،

َٓ ِىش هللا ، ِٚٓ غٍد سؾحؤٖهللالٕػ ِٓ سقّس  ِِ ػٍٝ سقّطٗ أ
(ٕ)

 . 

 :نؼثاداخ انثذٍَّحا .2

 :ٔزوش ِٕٙح 

ِّخصٛصس، ضرذأ جالانّص ىر١ش ٚضٕطٟٙ ذحٌطّغ١ٍُذحٌط؛ ٟٚ٘ ػرحدز رجش ألٛجي ٚأفؼحي 
(ٖ)

. 

دجء أفؼحي ِخصٛصس، فٟ صِٓ ِخصٛ ص، ٚصِحٔٙح ٤؛ ٘ٛ لصذ ذ١ص جٌكشجَ؛ انّسح

ٟ٘ أشٙش جٌّكؽ
(ٗ)

. 

ٚآخش ٚجؾد ػٍٝ جٌىفح٠س، فحٌٛجؾد ف، ؛ ٠ٕٚمغُ ئٌٝ ؾٙحد ٚجؾد ػٍٝ وً ِىٍّ اندٓاد

جٌىفحس  جٌٕفظ ٚؾٙحد جٌش١طحْ، ٚجٌؿٙحد ػٍٝ جٌىفح٠س ٘ٛ ؾٙحد٘ٛ ؾٙحد  فػٍٝ ّوً ِىٍ

ٚجٌّٕحفم١ٓ
(٘)

. 

                                                           

َ(، جغٍغ ػ١ٍٗ ذطحس٠خ ٕٙٔٓ/٘/ٗ( أٔٛجع جٌؼرحدجش فٟ جالعالَ، ػرذ هللا ذٓ صحٌف جٌمص١ش )ٔ)

(ٕ1/ٕ/ٕٓٔ1 :)َhttps://www.alukah.net   .ذطصشف . 

( أسوحْ جٌؼرحدز جٌمٍر١س، ػرذ جٌشصجق ذٓ ػرذ جٌّكغٓ جٌرذس، جغٍغ ػ١ٍٗ ذطحس٠خ: ٕ)

   https://www.alukah.netَ(، ذطصشف: 1ٕٔٓ/ٕ/1ٕ)

ف جٌصالز ٚفعٍٙح ٚقىّٙح، دمحم سف١ك ِإِٓ جٌش٠ٛىٟ، جغٍغ ػ١ٍٗ ذطحس٠خ: ( ضؼش٠ٖ)

   https://www.alukah.netَ(، ذطصشف: 1ٕٔٓ/ٕ/1ٕ)

َ(، 1ٕٔٓ/ٕ/1ٕ( ِفَٙٛ جٌكّؽ ٚجٌؼّشز، ػرذ جٌغالَ قّٛد غحٌد ج٤ٔغٟ، جغٍغ ػ١ٍٗ ذطحس٠خ: )ٗ)

   https://www.ar.islamway.netذطصشف: 

َ( ذطصشف: 1َٕٕٔٓ/1ٕ( قىُ جٌؿٙحد ٚأٔٛجػٗ، جغٍغ ػ١ٍٗ ذطحس٠ٗ )٘)

https://www.islamqa. info   

https://www.alukah.net/
https://www.alukah.net/
https://www.alukah.net/
https://www.ar.islamway.net/
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غٍُ ٔفغٗ ػٓ شٙٛز جٌرطٓ :انّصٍاو ّّ  ٚ٘ٛ ِٓ جٌؼرحدجش جٌرذ١ّٔس؛ ف١ّغه ف١ٙح جٌ

ج٤خشٜ، ٚصِٕٗ ِٓ غٍٛع جٌشّظ ئٌٝ غشٚذٙح، ٚ٘ٛ ٚشٙٛز جٌفشؼ ٚجٌّفطشجش 

ضؼحٌٝ هللاجٌطمّشخ ِٓ ٠ٕٛٞ فٟ رٌه 
(ٔ)

. 

 :العبادات اللسانيّة  .3

 :تعالى، ومنها هللاهي العبادات التي تُّؤدى بنيّة التقّرب إلى      

 .مّحمداً لبده ورسول  ، وشنّ هللا إل  إال شهاد ة شن ال: ناالشهادت .1

 .الُّدعاء .2

 .بالمعروف والنّهي عن المنكر األمر  .3

وت  ال، وتواآللر ةسبب للرفعة والبركة في الدنيا  تالوت إذ إن  :وة الررننالت  .4

في الدنيا، وّكل حرف من القرلن  اإلنسانلير من الدنيا وما فيها، وتحفظ 

تعالى هللا بقراءت  لشر حسنات، والتالون ل  هم شهل 
(ٕ)

. 

بإراد ة اللير للمنصوح، وهو  اصطالحاوهي ما يُعرف  :والنّصيحةالّدعوة   .5

في الصال ة والصيام  وتكون ح لصاحب ، تّحر  قول شو فعل يُراد من  الّصال

وحسن الكالم وغيره
(ٖ)

إن الديَن ))(: ) فجاء في السنّة حديث الّرسول ، 

قالو لمن يا رسول هللا؟  إن الديَن النصيحةُ، النصيحةُ، إن الديَن النصيحةُ،

((همّمتِ مئِمة المسلمين وعاألولكتاِبه ولرسِوله و هللقال: 
(ٗ)

 . 

 

 
 

                                                           

َ( ذطصشف: 1ٕٔٓ/ٕ/1ٕ( جٌصَٛ ػرحدز ذذ١ٔس، جغٍغ ػ١ٍٗ ذطحس٠خ: )ٔ)

https://www.fatwa.islamweb.net   

َ( ذطصشف: 1ٕٔٓ/ٕ/1ٕفعً ضالٚز جٌمشآْ، ِٙشجْ ِح٘ش ػػّحْ، جغٍغ ػ١ٍٗ ذطأس٠خ: ) (ٕ)

https://www.saaid.net   

َ(، ذطصشف: 1ٕٔٓ/ٖ/ٗ) جٌذ٠ٓ جٌٕص١كس، ػرذٖ لح٠ذ جٌزس٠رٟ، جغٍغ ػ١ٍٗ ذطأس٠خ:  (ٖ)

https://www.saaid.net   

س سٚجٖ جٌرخحسٞ، وطحخ جإل٠ّحْ، ذحخ لٛي جٌٕرٟ )  (ٗ) ّّ (: ))جٌذ٠ٓ جٌٕص١كس: هلل ٌٚشعٌٛٗ ٤ٚت

 . 1٘جٌّغ١ٍّٓ ٚػحِطُٙ((. سلُ جٌكذ٠ع: 

https://www.fatwa.islamweb.net/
https://www.fatwa.islamweb.net/
https://www.saaid.net/
https://www.saaid.net/
https://www.saaid.net/
https://www.saaid.net/
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 انًطهة انثانث

 ششٔط انؼثادج

ضىْٛ جٌؼرحدز صك١كس قطٝ ضغطىًّ ششجتػ صكطٙح، ٚف١ّح ٠أضٟ ذ١حْ ٘زٖ ال 

  :جٌششجتػ

 اإلعالو:: األٔلنششط ا

ػٍٓ شٙحدز جٌطٛق١ذ أِٚطٝ  ،َالعإلجْ جٌىحفش غ١ش ِخحغد ذفشٚع أِٓ جٌّؼٍَٛ   

ذحٌؼًّ جٌصحٌف،  جإل٠ّحْضؼحٌٝ  هللاجٌؼرحدجش، ٌٚٙزج لشْ  ذأدجء٠ىْٛ ِخحغرح ِٚىٍفح 

ِٓ ػًّ صحٌف ٚخ١ش ٚ٘ٛ ػٍٝ غ١ش  جإلٔغحْ، فّّٙح ٠ؼًّ جإلعالَٚجٌّمصٛد ذٗ 

ّْ هللا )فحْ ػٍّٗ ٘زج فٟ ِٙد جٌش٠ف  جإلعالَغش٠ك  ٌٓ ٠مرً ػًّ ػالٖ( ؾً فٟ ٤

 زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٱُّٱ: ، لحي ضؼحٌٝهللٌّٓ أعٍُ ٚؾٙٗ  ئاّل جِشب 

ٚػٍٝ ٘زج [، 1٘]عٛسز آي ػّشجْ: ج٠٢س:  َّ زب رب يئ ىئ نئ مئ

ِٟ ِٓ ق١ع جٌظح٘ش أٞ ِٓ ق١ع ضٛفش عالٚفك جٌششع جإلػٍٝ جرج لحَ شخص ذحٌؼًّ 

د٠ٕح  ذحإلعالَِٟ ٌىٕٗ ٌُ ٠إِٓ عالجشىحي جٌؼًّ جٌظح٘ش٠س جٌّطٍٛذس فٟ جٌششع جإل

غٛجخ  ٚال ف١ٗ أؾش، ٚال فحْ ػٍّٗ ِشدٚد ػ١ٍٗ ذ ٔر١ح ٚسعٛاًل ٚذّكّ
(ٔ)

. 

 :انششط انثاًَ: انؼمم 

ْ ِٓ ئجٌٕؼُ جٌىػ١شز ٚجٌؼظ١ّس، ٚ جإلٔغحْضرحسن ٚضؼحٌٝ ػٍٝ ٘زج  هللاٌمذ جٔؼُ  

ّٓ  جإلٔغحْػٍٝ  هللاأػظُ ٔؼُ  جرج ِح جعطخذَ ػمٍٗ فٟ  جإلٔغحْػ١ٍٗ ذحٌؼمً، فحْ  جْ ِ

ػمٍٗ ّٚعخشٖ  ّطًٚجْ ػ ،جٌّالتىسجششف قطٝ ِٓ  هللاٚػرحدضٗ أصرف ػٕذ  هللاغحػس 

مً جٌرششٞ غحلس ِٓ أورش غحلحضٗ ؼٚجٌ صرف ألً شأٔحً ِٓ جٌك١ٛجْ، أفٟ ِؼص١س جٌخحٌك 

 مك لك خك حك ُّٱ: ضؼحٌٝ هللإِحغ جٌطى١ٍف، لحي  ( ٖالؾً فٟ ػهللا )ق١ع ؾؼٍٗ 

                                                           

 .  8َٖ: ٕٖٔٓٓ ــ ٕٔٗٔ، 8أصٛي جٌذػٛز، ػرذ جٌىش٠ُ ص٠ذجْ، ِإعغس جٌشعحٌس، غ (ٔ)
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]عٛسز جٌٍّه: ج٠٢س:   َّ جن مم خم حم جمهل مل  خل حل جل

جٚ جٌمٛز  جإلٔغحْٚ جٌمٛز جٌٛجػ١س فٟ أٚجٌفإجد ٠غطخذَ فٟ جٌمشآْ ذّؼٕٝ جٌؼمً [، ٖٕ

 .جٌّذسوس ػٍٝ ٚؾٗ جٌؼَّٛ

  ّْ فٟ ِمحَ جٌطؼظ١ُ ٚجٌطٕر١ٗ ػٍٝ ٚؾٛخ جٌؼًّ ئاّل ٠زوش جٌؼمً  الجٌمشآْ جٌىش٠ُ  ئ

ذً ٟ٘ ضأضٟ  ج٠٢سٓ ع١حق ِمطعرس ِ ج١ٌٗ ػحسظس ٚال جإلشحسزضأضٟ  ال١ٌٗ ئذٗ ٚجٌشؾٛع 

ٚضطىشس فٟ وً ِؼشض  ٚجٌذالٌس،فٟ وً ِٛظغ ِٓ ِٛجظؼٙح ِإوذز ؾحصِس ذحٌٍفع 

َ ف١ٙح ػٍٝ ٚجٌٕٟٙ جٌطٟ ٠كع ف١ٙح جٌّإِٓ ػٍٝ ضكى١ُ ػمٍٗ جٚ ٠ال ج٤ِشِٓ ِؼحسض 

 جٌّٕىش ذغرد جّ٘حي ػمٍٗ ٚلرٛي جٌكؿش ػ١ٍٗ ٚجْ ِٓ خصحتص جٌؼمً جٌرششٞ

ْ فش٠عس جٌطفى١ش فٟ جٌمشآْ جٌىش٠ُ ضشًّ جٌؼمً ئٚ(، ًٚجٌششذ ٚجٌطأِ )جإلدسجن

ذىً ِح جقطٛجٖ ِٓ ٘زٖ جٌخصحتص جإلٔغحٟٔ
(ٔ)

 ني  مي  ٱُّٱ، لحي ضؼحٌٝ: 

 [.ٖٗ]عٛسز جٌؼٕىرٛش: ج٠٢س:  َّ جب  هئ مئ خئ حئ جئيي ىي

٘ٛ جٌؼمً جٌزٞ ٠رصش ٠ٚصْٛ جٌع١ّش ٠ٚششذ  جإلعالَفحٌؼمً جٌزٞ ٠خحغرٗ 

٠ٚرؼذٖ ػٓ غش٠ك جٌغٛج٠س ٚجٌش١طحْ، جٌؼمً جٌزٞ  ،صحقرٗ جٌٝ جٌكمحتك ٚغش٠ك جٌٕٛس

 ٠طذذش ٠ٚؼطرش ٠ٚطؼع.

ضى١ٍف ػ١ٍٗ  الَ ؾؼً جٌؼمً ِٕحغ جٌطى١ٍف، فحٌّؿْٕٛ عالْ جإلأفىً ٘زج ٠إوذ 

 .ضصف ِٕٗ جٌؼرحدز ٚالقطٝ ٠ف١ك 

 :صخالانششط انثانث: اإل

 :ِّٚح ٠ر١ٓ أ١ّ٘طٗ ،أ١ّ٘س ػظ١ّس ٌإلخال ص     

جر ِح  فحإلٔغحِْٛس جٌّغٍُ ذٙح، ج٤: ٚ٘زٖ ِٓ خشجاَانُداج ذكٌٕ تغثثّ فً  .ٔ

ٚجفشد جٌشقّٓ ذحٌطحػس ٚجٌؼًّ جٌصحٌف فزٌه عرد عؼحدضٗ فٟ  هللجخعغ رجضٗ 

 ج٢خشز.

                                                           

 .  1٘/َٔ: 88ٕٔ، ِٕٓٔٙؽ جٌطشذ١س جالعال١ِس، دمحم لطد، دجس جٌششٚق، غ (ٔ)
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:  ص جٌؼرٛد٠س لحي ضؼحٌٝالخاجٌزٞ جِشٖ ذ :دنٍم ػهى ايرثال انؼثذ انصادق نشتّ  .ٕ

 خض حض جض مص خص  حص مس خس حس جس مخ ُّٱ

 [.٘ج٠٢س: ]عٛسز جٌر١ٕس: َّ مغ جغ  مع جع مظحط مض

سجدز ٚؾٙٗ ئٚ هلل، ص جٌذ٠ٓ الّٓ رجق غؼُ جخٚؾذجْ أقٛجي ٚٔطحتؽ ٚفٛجتذ: ٌ  .ٖ

 .٠ؿذٖ ِٓ ٌُ ٠ىٓ وزٌهال ِح ، دْٚ ِح عٛجٖ

ضىْٛ ػرحدز  ذً جْ جٌؼرحدز ال: ذؼانى هللاششٔط صسح انؼثادج ٔلثٕنٓا ػُذ  يٍ .ٗ

ْ أذحٌّكرس ٚفشجدٖ ئ، ذً هللاضؼحٌٝ، فأصً جٌؼرحدز ِكرس  هللقطٝ ضىْٛ خحٌصس 

وّح ٠كد  ،ٚف١ٗ ٤ؾ٠ٍٗكد ِؼٗ عٛجٖ ٚجّٔح ٠كد ، فال ضؼحٌٝ هلل٠ىْٛ جٌكد وٍٗ 

١ٌٚحءٖ، فّكرطٕح ٌُٙ ِٓ ضّحَ ِكرطٗ ١ٌٚغص ِكرس ِؼٗ أٚ ِٚالتىطٗجٔر١حءٖ ٚسعٍٗ 

جٔذجدهللا وّكرس ِٓ ٠طخز ِٓ دْٚ 
(ٔ)

. 

ضصف  ٚالِٓ ششٚغ صكس جٌؼرحدز  جإلخال ص ٌٚمذ ضظحفشش جدٌس وػ١شز ػٍٝ جْ 

 خي حي جي ٰه مه جه هن من خن  حن  ٱُّٱ: ذٗ، ِٕٙح لٌٛٗ ضؼحٌٝ ئاّل جٌؼرحدز 

 َّ  مك لك هش مش هس مس هث مث هت مت هب  مب هئ مئ هيمي

 [.ٓٔٔ]عٛسز جٌىٙف: ج٠٢س: 

 :انششط انشاتغ: انًراتؼح ٔيٕافمح انششع

 :ضؼحٌٝ ٘ٛ جٌزٞ ٠ؿّغ ذ١ٓ ش١ث١ٓ هللاجٌؼًّ جٌصحٌف ٘ٛ جٌؼًّ جٌّمرٛي ػٕذ 

 جإلعالِٟ.ٚفك جٌششع ػٍٝ : جْ ٠ىْٛ األٔل

ٚغحػطٗ، فحرج فمذ جٌؼًّ ٘ز٠ٓ جٌش١ث١ٓ جٚ  هللاْ ٠ىْٛ جٌّمصٛد ذٗ ِشظحز أ:  انثاًَ

.غٛجخ ٚالأؾش ف١ٗ  الٚذحٌطحٌٟ  هللاػٕذ  قذّ٘ح ٌُ ٠ىٓ ِشظ١حأ

                                                           

( ِذجسؼ جٌغحٌى١ٓ ذ١ٓ ِٕحصي ئ٠حن ٔؼرذ ٚئ٠حن ٔغطؼ١ٓ: دمحم ذٓ أذٟ ذىش ذٓ أ٠ٛخ ذٓ عؼذ شّظ ٔ)

٘ـ(، ضكم١ك: دمحم جٌّؼطصُ ذحهلل جٌرغذجدٞ، دجس جٌىطحخ جٌؼشذٟ، 1٘ٔجٌذ٠ٓ جذٓ ل١ُ جٌؿٛص٠س )ش 

 . 8ٔ/َٔ : 88ٙٔ -٘ـ  ٙٔٗٔ، ٖذ١شٚش، غ



 

 

 

 ًَانًثسث انثا

 شًٕنٍح انؼثادج فً اإلعالو

 

 انؼثادج انًطهة األٔل: يؼُى شًٕنٍح

  انًطهة انثاًَ: أيثهح ػهى شًٕنٍح انؼثادج 

 انًطهة انثانث: انرشاتظ تٍٍ انؼثادج ٔانغهٕن

 انًطهة انشاتغ: أثش شًٕنٍح انؼثادج ػهى األفشاد ٔاأليى 
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 األٔلانًطهة 

 يؼُى شًٕنٍح انؼثادج

ٚوّح فّٙٙح خ١ش  ،جٌؼرحدز وّح ؾحء ذٙح جٌمشآْ جٌىش٠ُ ٚجٌغٕس جٌٕر٠ٛس جٌّطٙشز

 جإلعال١ِسفؼٍٝ سأط جٌؼرحدجش  ، ضشًّ جٌذ٠ٓ وٍٗ ٚضشًّ جٌك١حز وٍٙح ج٤ِسلشْٚ ٘زٖ 

ِٓ شٙحدز ٚصحٌس ٚص١حَ ٚصوحز ٚقؽ، ٟٚ٘ ػرحدجش ػظ١ّس ذٙح ٠ىْٛ  جإلعالَسوحْ أ

ِٓ  جإل٠ّحْسوحْ أ٠عح أ جإلعال١ِس٠ىْٛ، ٚفٟ لّس جٌؼرحدجش  الِغٍّح ٚذذٚٔٙح  جإلٔغحْ

ٚجٌؼًّ  ،ضؼحٌٝ هللاٚجٌمذس ِٓ  ج٢خش،تىطٗ ٚوطرٗ ٚسعٍٗ ٚج١ٌَٛ الضؼحٌٝ ِٚ ذحهللج٠ّحْ 

ّْ  ؛ْج٤سوحذّمطعٝ ٘زٖ   ذح٤سوحْضصذ٠ك ذحٌؿٕحْ ٚشٙحدز ذحٌٍغحْ ٚػًّ  جإل٠ّحْ ٤

٠ض٠ذ ذحٌطحػس ٠ٕٚمص ذحٌّؼص١س، ٚوّح ضشًّ جٌؼرحدز جٌّٕذٚذحش ٚضشًّ جٌؼرحدجش جٌمٍر١س 

ج١ٌٗ ٚجخحٌص جٌذ٠ٓ ٌٗ جٌصرش ٚجٌكىّس  ٚجإلٔحذسؼحٌٝ ض هللاٚسعٌٛٗ ٚخش١س  هللاوكد 

 ،ٚجٌشىش ٌٕؼّٗ ٚجٌشظح ذمعحتٗ ٚجٌطٛوً ػ١ٍٗ ٚجٌشؾحء ٌشقّطٗ ٚجٌخٛف ِٓ ػزجذٗ

ِحٔس ٚضٛجظغ ٚصرش ٚقٍُ أِٓ صذق ٚٚفحء ٚ جإلعال١ِس ج٤خالق٠عح أٚضشًّ 

 ٚغ١ش٘ح.

ضؼحٌٝ  هللافىً ػًّ ٔحفغ ٠ش٠ذ ذٗ جٌؼرذ ٚؾٗ  جالؾطّحػٟوّح ضشًّ ١ِذجْ جٌؼًّ 

ٚسعٌٛٗ فٟ ِح أِش ذٗ  هللافٙٛ ػرحدز، ٚفٟ ١ِذجْ جٌّؿطّغ ٚجٌذٌٚس ضىْٛ جٌؼرحدز ذطحػس 

ِٓ قشجعس جٌذ٠ٓ ٚع١حعس جٌذ١ٔح ذٗ، فكشجعس جٌذ٠ٓ ضؼٕٟ قفظٗ ٚضٕف١زٖ، جِح ع١حعس جٌذ١ٔح 

 ج٢ِٓٚجشحػس  ٚجإلؾكحف ِٕٚغ جٌظٍُ ٚجإلٔصحفذحٌذ٠ٓ جٌطٟ لٛجِٙح جلحِس جٌؼذي 

ُِٛجٌٙأػشجظُٙ ٚأسٚجقُٙ ٚأقطٝ ٠أِٓ جٌٕحط ػٍٝ  جٌغالَفٟ دجس  ٚجالعطمشجس
(ٔ)

 .  

ٚسعٌٛٗ فٟ وً ِح ششع  هللالحش جٌذ١ٌٚس ضىْٛ جٌؼرحدز ذطحػس الٚفٟ ١ِذجْ جٌؼ

 .ذحٌؼحٌُ ِٓ قٌٛٙح فٟ قحٌس جٌكشخ ٚجٌغٍُ جإلعالَِٓ أقىحَ ضٕظ١ُ ػحٌمس دجس 

ٚفك  هللا ػٍِٝؼٕح٘ح جٌؼحَ.. ضؼٕٟ جٌغ١ش فٟ جٌك١حز جذطغحء سظٛجْ  ْ جٌؼرحدز فٟئ

 هللاضؼحٌٝ ٚجٌم١حَ ذكك جٌٕحط جعطؿحذس ٌطٍد  هللافىً ػًّ ٠مصذ ذٗ ٚؾٗ  هللا،شش٠ؼس 

                                                           

 . 8، )د. ش(: ٕٗ(  ٠ٕظش: جٌؼرحدز فٟ جإلعالَ، د. ٠ٛعف جٌمشظحٚٞ، ِطرؼس جٌّذٟٔ، غٔ)
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ِّٙح  جإلٔغحِْٕٚغ جٌفغحد ف١ٙح ٠ؼذ ػرحدز ٚ٘ىزج ضطكٛي أػّحي  ج٤سض ذاصالـضؼحٌٝ 

ضؼحٌٝ هللاقممص ٌٗ ِٓ ٔفغ د١ٔٛٞ جٌٝ ػرحدز جرج لصذ ذٙح سظحء 
(ٔ)

. 

ْ جٌذ٠ٓ وٍٗ ))ئضؼحٌٝ، جر لحي:  هللاسقّٗ  جإلعالَٚجوػش ِٓ رٌه ِح روشٖ ش١خ  

ر جٌذ٠ٓ ٠عّٓ ِؼٕٝ جٌخعٛع ٚجٌزي، ٠محي: دٕٔٗ فذجْ أٞ أرٌٍطٗ، ، ئدجخً فٟ جٌؼرحدز

، ٚجٌؼرحدز أصً ِؼٕح٘ح ٠ٚط١ؼٗ ٠ٚخعغ ٌٗ هللاؼرذ ، أٞ ٠هلل٠ٚذ٠ٓ  هللفزي، ٠ٚمحي: ٠ذ٠ٓ 

جٌزي أ٠ًعح((
(ٕ)

 . 

ػٍٝ ٠ذ جٌؿٕحز ٠مٛي  ٚج٢خزففٟ جٌمصح ص  (، وطد ػ١ٍىُ)ذص١غس ٚجقذز ٟ٘ 

 يك ىك مك اكلك يق ىق يف  ىف يث ىث نث ُّٱ: ضؼحٌٝ

 زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم يلام  ىل مل

 َّحت جت هب مب خب حب  جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ميني
 [. 11ٔ]عٛسز جٌرمشز: ج٠٢س: 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

، ٌٔرٕحْ، غ( ػحٌُ جٌػمحفس جإلعال١ِس، د. ػرذ جٌىش٠ُ ػػّحْ ، دجس جٌٕشش ِإعغس جٌشعحٌس، ٔ)

 .1َٗٔ: 8ٕٙٔ٘ـ ــ ٖٓٗٔ

( ض١غ١ش جٌؼض٠ض جٌك١ّذ فٟ ششـ وطحخ جٌطٛق١ذ، ع١ٍّحْ ذٓ ػرذ هللا ذٓ دمحم ذٓ ػرذ جٌٛ٘حخ، ٕ)

 .َٖٓ:  1ٕٓٓ -٘ـ  1ٕٗٔ،  ٖضكم١ك:  أعحِس ذٓ ػطح٠ح ذٓ ػػّحْ جٌؼط١رٟ، دجس جٌص١ّؼٟ، غ
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 انًطهة انثاًَ

 جأيثهح ػهى شًٕنٍح انؼثاد

جقذّ٘ح  جإلعالَعٕعشخ ِػ١ٍٓ ٌٍؼرحدجش فٟ  جإلعالٌَٚر١حْ ش١ٌّٛس جٌؼرحدز فٟ   

 :فٟ جٌؼرحدجش جٌرذ١ٔس ٚجٌػحٟٔ فٟ جٌؼرحدجش جٌّح١ٌس

 انصالج: .1

جقغد ، ٚال ٚشؼ١شز ِشطشوس ذ١ٓ جٌذ٠حٔحش ػحِس ،ػرحدز ػش٠مس فٟ جٌمذَجٌصالز 

زالػشف د٠ٕح ذغ١ش ص ج٤د٠حْضحس٠خ 
(ٔ)

.. 

 ٚجِطػحيضرحسن ٚضؼحٌٝ  هللاػرحدز سٚق١س ذذ١ٔس ٠إد٠ٙح جٌّغٍُ غحػس ٚجٌصالز 

ؾؼً جٌخشٛع  (ٖالؾً فٟ ػهللا )فرٙح ضصفٛ جٌٕفٛط ٚضطّثٓ جٌمٍٛخ ذً جْ  ٤ٚجِشٖ،

 خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: ِس جٌّإ١ِٕٓ جٌّفٍك١ٓ جر ٠مٛي ضؼحٌٝالف١ٙح ػ

  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم

 َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه

 نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

 نث مث  زث رث يت ىت نت مت زت رت  يب ىب

  َّ يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث

 [. ٔٔ-ٔ]عٛسز جٌّإِْٕٛ: ج٠٢حش: 

عٛجء  ،ز ٌٙح غّحس وػ١شز ٠ؿ١ٕٙح جٌؼرذ جظحفس جٌٝ جٌؿحٔد جٌشٚقٟالغُ جْ جٌص

ّْ هللا ٚ صك١سأوحٔص ٘زٖ جٌػّحس جؾطّحػ١س  ٚف١ٙح  ئاّل عركحٔٗ ٚضؼحٌٝ ٌُ ٠ششع ػرحدز ، ٤

 .فٟ د١ٔحٖ ٚجخشجٖ ٌإلٔغحْـ الجٌخ١ش ٚجٌص

                                                           

 . ٕٔٔ(  جٌؼرحدز فٟ جإلعالَ، ٠ٛعف جٌمشظحٚٞ: ٔ)
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ٚشذد وً  ( ذأِش٘ح) ٚعٕس سعٌٛٗ جٌّصطفٝ هللاَ فٟ وطحخ عالٚلذ ػٕٝ جإل 

 ،ِٚفطحـ جٌؿٕس ،فٟٙ ػّٛد جٌذ٠ٓ ،ش ِٓ ضشوٙح٠كزطػظُ جٌأٚقزس  ،جٌطشذ٠ذ فٟ غٍرٙح

 .ٚي ِح ٠كحعد ػ١ٍٗ جٌّإِٓ ٠َٛ جٌم١حِسأٚ ج٤ػّحيٚخ١ش 

ٚجظٙحس  ،ز ػمذ جٌصٍس ذ١ٓ جٌؼرذ ٚسذٗ ذّح ف١ٙح ِٓ ٌزز جٌّٕحؾحز ٌٍخحٌكالٚجٌص

 .ٟٚ٘ عرد ٌطىف١ش جٌغ١ثحش ِٚكٛ جٌخطح٠ح ،ٌٗ ج٢ِشٚضف٠ٛط  هللجٌؼرٛد٠س 

، فؿ١ّغ جٌّغ١ٍِّٓىحٔس ػظ١ّس فىحٔص جٚي ػرحدز فشظص ػٍٝ الز ٌٍٚص 

 جإلعشجءز ٚقذ٘ح فٟ جٌغّحء ١ٌٍس الٚفشظص جٌص ج٤سضفشظص فٟ  جٌؼرحدجش 

 . ٚجٌّؼشجؼ

ِٓ ضش٠ٚف ٌٍٕفظ ٌٙح، قظٙح جٌّغٍُ ػٕذ جدجتٗ ز فٛجتذ ػظ١ّس ٠الالغُ جْ ٌٍص

ّْ ٚغشد ٌٍَّٙٛ ٚجٌمٍك  ٠غطكعش  ٚالز ٠ؿؼً جٌذ١ٔح وٍٙح خٍفٗ الجٌّغٍُ ٚ٘ٛ فٟ جٌص ٤

جٌٕفغ١س ق١ٓ ٠مشأ آ٠حش جٌمشآْ  جٌطّأ١ٕٔسف١كصً ٌٗ  (ػض ٚؾًهللا )ذٞ ٚلفطٗ ذ١ٓ ٠ جال

 . ز ٚ٘ٛ ٠طذذش ٠ٚطّؼٓ فٟ ِؼح١ٔٙح جٌغح١ِسالفٟ جٌص

 انضكاج:  .2

ِٓ جٌضوحء، أٞ جٌّٕحء ٚجٌض٠حدز، ع١ّص ذزٌه إٌٔٙح ضػّش جٌّحي ٚض١ّٕٗ، ٠ٚمحي: صوح 

 .جٌضسع جرج وػش س٠ؼٗ

ق ٌفظٙح فٟ ِٛجسد جٌشش٠ؼس الجغ ٟٚ٘ فٟ جٌشش٠ؼس: قك ٠ؿد فٟ جٌّحي، فؼٕذ

٠ٕصشف جٌٝ رٌه
(ٔ)

. 

 زن رن مم ُّٱ: ٚضغّٝ جٌضوحز فٟ ٌغس جٌمشآْ ٚجٌغٕس "صذلس" وّح لحي ضؼحٌٝ

 َّمئهئ خئ حئ جئيي ىي ني مي  زيري ٰى ين ىن نن من

 [.ٖٓٔ]عٛسز جٌطٛذس: ج٠٢س: 

                                                           

ٕٟ الذٓ لذجِس، أذٛ دمحم ِٛفك جٌذ٠ٓ ػرذ هللا ذٓ أقّذ ذٓ دمحم ذٓ لذجِس جٌؿّحػ١ٍٟ جٌّمذعٟ (  جٌّغٔ)

٘ـ(، ِىطرس جٌمح٘شز، )د. غ(، ٕٓٙغُ جٌذِشمٟ جٌكٕرٍٟ، جٌش١ٙش ذحذٓ لذجِس جٌّمذعٟ )ش 

 .   1ٕٕ/َٕ: 8ٙ1ٔ -٘ـ 11ٖٔ
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 )سظٟ هللا ػّٕٙح(،  ذٓ ػّش ػرذ هللاجٌخّغس، فؼٓ  جإلعالَسوحْ أٚجٌضوحز جقذ 

ٌ دمحما أٔ ال إنّ إال هللا  ٌْ أػهى خًظ: شٓادج اإلعالو ًُ تُ )):  هللالحي: لحي سعٛي 

((ج، ٔاٌراء انضكاج، ٔزح انثٍد، ٔصٕو سيضاٌال، ٔالاو انصهللاسعٕل 
 (ٔ)

. 

 فٟ وػ١ش ِٓ آ٠حش جٌمشآْ جٌىش٠ُ (ضرحسن ٚضؼحٌٝهللا )١ّ٘س جٌضوحز فمذ لشٔٙح ٤ٚ

 .٠ؿذ رٌه ؾ١ٍح هللاٚجٌّططرغ ٌىطحخ ذحٌصالز، 

 ح:ٚغ١ش٘ح، ِٚٓ فٛجتذ٘ جالؾطّحػ١سٌٍٚضوحز جٌىػ١ش ِٓ جٌفٛجتذ 

 .ف١ٙح دفؼح ٌكحؾس جٌفمشجء جٌز٠ٓ ُ٘ أوػش جٌٕحط ّْ ئ  .1

 .،ِطشجصس ِطشجذطس ج٤ِسجٌزٞ ضك١ح ذٗ  جالؾطّحػْٟ فٟ جٌضوحز جٌطىحفً ئ .2

 ٚج٤غ١ٕحء.ذ١ٓ جٌفمشجء  ٚج٤ٌفسدجء جٌضوحز ش١ٛع سٚـ جٌّكرس أْ فٟ ئ  .3

ْ ٘زج جٌّحي جٌزٞ ذ١ٓ ٠ذ٠ٗ ٘ٛ ١ٌظ ِحٌٗ أدجء جٌضوحز ٠كظ جٌّغٍُ ذأْ فٟ ئ  .4

 .ػٍٝ ٘زج جٌّحي جٌزٞ ػطحٖ ج٠حٖ هلل٘ٛ خ١ٍفس  جإلٔغحْٚجّٔح  ،ضؼحٌٝ هللاٚجّٔح ِحي 

ٚضظٙش جٌكىّس ٚجظكس فٟ ضشش٠غ جٌضوحز، ق١ع جٔٙح ضصٍف جقٛجي جٌّؿطّغ 

ٟٚ٘ عرد ١ًٌٕ  ،ٚجٌغخحء إلٔفحقجِحد٠ح ِٚؼ٠ٕٛح ٚضطٙش جٌٕفٛط جٌشف ٚضؼٛد ػٍٝ 

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل ُّٱٱ: ضؼحٌٝ، لحي ضؼحٌٝ هللاسقّس 

 ىيمي خي حي  جي يهىه مه جه ين ىن من خنحن جن  يم

 َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي

 [.ٙ٘ٔ]عٛسز ج٤ػشجف: ج٠٢س: 

 

 
 

                                                           

ذٕٟ جإلعالَ ػٍٝ خّظ((. (: ))(  سٚجٖ جٌرخحسٞ فٟ صك١كٗ، وطحخ جإل٠ّحْ، ذحخ لٛي جٌٕرٟ )ٔ)

 .  1سلُ جٌكذ٠ع: 
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 انًطهة انثانث

 انرشاتظ تٍٍ انؼثادج ٔانغهٕن

ق قم١مس جلش٘ح جٌمشآْ جٌىش٠ُ، الخالجْ جٌطشجذػ جٌٛغ١ك ذ١ٓ جٌؼرحدز ٚجٌغٍٛن ٚج

، ففٟ ج٢خش٠ٕفه أقذّ٘ح ػٓ  الفّٓ ٠ططرغ آ٠حش جٌمشآْ جٌىش٠ُ ٠ؿذ ٘زج جٌطشجذػ ٚجظكح 

 مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ عٛسز جٌّإِْٕٛ ٠مٛي ضؼحٌٝ:

 جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي

  يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ

 يث ىث نث مث  زث رث يت ىت نت مت زت رت

]عٛسز جٌّإِْٕٛ:  َّ يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف

 .[ٔٔ-ٔج٠٢س: 

ُٔٙ أ٘زٖ قم١مس جٌطشجذػ ذ١ٓ جٌؼرحدز ٚجٌغٍٛن، فّٓ صفحش جٌّإ١ِٕٓ جٌّفٍك١ٓ 

، ٚفٟ عٛسز جٌفشلحْ ضؿذ ٔفظ جٌطشجذػ ذ١ٓ ٣ٌخشفحقذّ٘ح ِىًّ  ،ق ٚػرحدزالأً٘ جخ

١ٌر١ٓ صفحش َػرحد جٌشقّٓ جر ٠مٛي  (ضرحسن ٚضؼحٌٝ)جٌؼرحدز ٚجٌغٍٛن ق١ّٕح ٠طكذظ سذٕح 

 مح جح مج  حج مث هت مت خت حتُّ: ضرحسن ٚضؼحٌٝ

 حض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ

 مق حق مف  خف حف جف مغ جغمع جع مظ حط مض  خض

 خم حم جم هل مل خل حل  جل مك لك خك حك جك
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 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  جن مم

]عٛسز جٌفشلحْ: ج٠٢س: َّ مي خي  حي جي يه ىه مهجه ين ىن من

ٖٙ-ٙ1].  

 الٔٗ أ ج٤ِسٗ ْ ٠ٕرّ أي ٘زج جٌطشجذػ ذ١ٓ جٌؼرحدز ٚجٌغٍٛن الضؼحٌٝ ٠ش٠ذ ِٓ خ فحهلل

ذذ أْ ضىْٛ غّشضٙح  الٚ دْٚ عٍٛن ل٠ُٛ، فحٌؼرحدز جٌكم١م١س أق الخأخ١ش فٟ ػرحدز دْٚ 

ْ وحْ ٚؾٛد٘ح فٙٛ ٚؾٛد ئٚ ،جٔؼذِص جٌؼرحدز ج٤خالقفحرج جٔؼذِص  ،جٌفحظٍس ج٤خالق

 .غ١ش الصٛسٞ ٚشىٍٟ 

لذ سذػ ذ١ٓ جٌؼرحدز ( ) ْ جٌٕرٟأ٠عح و١ف أغُ ِٓ ٠مشأ جٌغٕس جٌّطٙشز ٠ؿذ 

عحط جٌؼرحدز ٔفٝ أجٌزٞ ٘ٛ  جإل٠ّحْلذ ٔفٝ  ( ) ق ٚذ١ٓ جٌؼم١ذز ٚجٌغٍٛن فحٔٗالخالٚج

ٔهللا ٌؤيٍ،  ))ٔهللا الفٟ جٌكذ٠ع جٌصك١ف: ( ) ق فمحي جٌٕرٟالخج٤ عٟءػٓ  جإل٠ّحْ

ٌأيٍ خاسِ  الانزي ))؟ لال: هللالٍم: يٍ ٌا سعٕل  ، ((ال ٌؤيٍ ٔهللا ال ٌُؤيٍ

((تٕائمّ
(ٔ)

ٚجٌٝ جٌؼم١ذز  ،ٌٝ جٌؼرحدز جٌكم١مسئلذ ٚؾٗ جٌؼرحد ( )جٌٕرٟ  ّْ ئغُ  ،

ْ ٠ىْٛ جٌؼرذ أششغ جٌؼم١ذز جٌصك١كس ٚششغ جٌؼرحدز جٌصك١كس  ّْ أٚروش ذ ،جٌصك١كس

يٍ كاٌ ))فٟ جٌكذ٠ع جٌصك١ف: ( )ر ٠مٛي جٌشعٛي ئ ،ق فحظٍس ٚعٍٛن ل٠ُٛالخأرج 

((ٔ نٍغكدأا فهٍمم خٍش   اَخشٔانٍٕو  تاهللٌؤيٍ 
 (ٕ)

.  

جٚ  ٚج٤خاللٌٟٚىٓ جٌٕحظش جٌٝ قحي جٌّغ١ٍّٓ ج١ٌَٛ فٟ ؾحٔر١ٙح جٌؼرحدٞ 

ْ ٠ىْٛ ِطشجذطح، ففٟ جٌؿحٔد جٌؼرحدٞ ٔؿذ أذ١ٓ ِح ٠ؿد  ٚجخطاليجٌغٍٛوٟ ٠ؿذ ضٕحلعح 

وػش ِٓ جٌّص١ٍٓ، ٚجٌز٠ٓ ٠إضْٛ أجٌّغحؾذ ضغص ذحٌّص١ٍٓ، ٚجٌصحتّْٛ فٟ سِعحْ 

جٌضوحز وػ١شْٚ، ٚػذد جٌكؿحؼ أوػش، ٚضؿذ ِمحذً رٌه فٟ جٌؿحٔد جٌغٍٛوٟ جٔطشحس 

حًِ جٌىزخ ٚجٌغ١رس ٚج١ٌّّٕس ٚجٌغش ٚلٛي جٌضٚس ٚلط١ؼس جٌشقُ ٚػمٛق جٌٛجٌذ٠ٓ ٚجٌطؼ

 جٌطحٌكس. ج٤خالقذحٌشذح ٚوشف جٌؼٛسجش ػٕذ جٌٕغحء جٌٝ آخش رٌه ِٓ 

                                                           

  .ٙٗ، ِٚغٍُ: 1ٖٔ-1ٖٓ/ٓٔ: (  سٚجٖ جٌرخحسٞٔ)

  . ٗ٘ٔ٘، ٚأذٛ دجٚد: 1ٗ، ِٚغٍُ: 1ٖٖ/ٓٔ: (  سٚجٖ جٌرخحسٕٞ)
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قٗ الجٌفشد جٌزٞ ذص ئصالـذ١ٓ جٌؼرحدز ٚجٌغٍٛن ِٓ أغش فٟ  ٌٍطالصَٔظشج ٌّح ٚ

ـ الضغ١ش جٌٕفظ، فحٌزٞ ٠ش٠ذ ص خاليجّٔح ٠طُ رٌه ِٓ جإلصالـ ٚ٘زج  ،٠صٍف جٌّؿطّغ

لهي إوهذا قانون  األحسن،النفس وتغيرها نحو  بإصالح ٚجٌّؿطّغ فٙزج ِشْ٘ٛ ج٤ِس

 مي زي ري ٰى ُّٱ: هالالعزيز في كتاب  الكريم، يقول جل في ل هللاقره ش

 مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئمئ خئ حئ  جئ يي ىي ني

  جض مص خص حص مس خسحس جس مخ جخ مح جح مج حج  مثهت

 [.ٔٔ]سور ة الرلد: اآلية:  َّحضخض

 الن العباد ة والسلوك شذا كان السلوك هو امر ة العباد ة، وإولرب سايل يسأل: 

، اذن فلماذا هذا التناقض في حيا ة المسلمين بين هذين الجانبين اآللرحدهما لن شينفك 

 :فمن اسباب ذلك ؟ العباد  والسلوكي

 .جهل كاير من المسلمين بأار هذا التناقض للى الشعاير التعبدية  .ٔ

 .قة بين العباد ة والسلوكالاقتناع كاير من المسلمين بعدم وجود ل  .ٕ

بدالي  اآللرينمام شالغرور ولدم التنازل  اإلنساناتباع الهوى فقد يألذ   .ٖ

 .التكبر وحب الظهور

في  باإلاموتألذه العز ة  ،نها معصيةأهناك من يصر للى المعصية مع العلم ب

 رن ممام  يل ىل مل يك ىك مك لك ٱُّٱ  :ذلك، قال تعالى

 [.ٕٙٓ]عٛسز جٌرمشز: ج٠٢س:  َّ ين ىن نن منزن

 

 



 أثر العبادة في بناء شخرية المدلم 

 

ٕٖ 
 

 انًطهة انشاتغ

 ٔاأليى األفشادأثش شًٕنٍح انؼثادج ػهى 

 ،جٌّغٍُ جإلٔغحْٔٛجػٙح ٟٚ٘ ِؿطّؼس ػٍٝ ذٕحء شخص١س أضإغش جٌؼرحدز ذىً 

، فطشضمٟ ٘زٖ جٌشخص١س جٌطٟ ؾؼٍص جٌؼرحدجش عّس ذحسصز فٟ ق١حضٙح ،ق١ع ضإغش ج٠ؿحذ١ح

 ٚئاّل  ٌإلٔغحْضشضمٟ جٌٝ جٌصؼٛد جٌٝ جٌّغطٜٛ جٌّطىحًِ ٚٔؼٕٟ ذٗ جٌطىحًِ جٌٕغرٟ 

عركحٔٗ ٚضؼحٌٝ، فرحٌؼرحدجش  هللاذحٌزٞ خٍك ٘زٖ جٌٕفظ أٞ  ئاّل ١ٍ٠ك  الفّطٍك جٌىّحي 

 ،جٌٕفغٟخال ص الٚج جالؾطّحػٟضطخٍص ِٓ وً جٌّؼٛلحش جٌطٟ ضّٕغ عّٛ٘ح ٚضىحٍِٙح 

 :ِشجْأِٓ أذشص آغحس جٌؼرحدز ٚجػّمٙح  ّْ ئٚ

 هللاٌٝ ئج ٠ٚؿؼٍٗ ِشذٚدً  ،٠صرغ ق١حز جٌّغٍُ ٚأػّحٌٗ ف١ٙح ذحٌصرغس جٌشذح١ٔس ْْ أاألٔل: 

ِٓ وً ػًّ ٔحفغ ٚوً جٔطحؼ  جالعطىػحسٚ٘زج ٠ذفؼٗ جٌٝ  ،فٟ وً ِح ٠إد٠ٗ ٌٍك١حز

 .صحٌف

ٗ ٠ّٕف جٌّغٍُ ٚقذز جٌٛؾٙس ٚٚقذز جٌغح٠س فٟ ق١حضٗ وٍٙح، فٙٛ ٠شظٟ سذح ّٔ ئانثاًَ:  

، ٠ٚطؿٗ جٌٝ ٘زج جٌشخ ذغؼ١ٗ وٍٗ جٌذ٠ٕٟ ٚجٌذ١ٔٛٞ ،ج فٟ وً ِح ٠أضٟ ٠ٚذعٚجقذً 

فٟ  هللاٗ ١ٌظ ِّٓ ٠ؼرذْٚ ّٔ ئ ،جصدٚجؼ فٟ شخص١طٗ ٚالصشجع  ٚالجٔمغحَ ال 

فٟ  هللا١ٌٚظ ِّٓ ٠ؼرذْٚ ، ٠ٚؼرذْٚ جٌذ١ٔح ٚجٌّحي فٟ عحقس جٌك١حز ،جٌّغؿذ

ج٤خشٜ ج٠٤حَِٚٓ عٛجٖ عحتش  ،غُ ٠ؼرذْٚ عٛجٖ ج٠٤ح٠ََٛ ِٓ 
(ٔ)

. 

جٌزٞ ذٗ  جإل٠ّحْرج جعطشعٍٕح فٟ روش آغحس جٌؼرحدجش، فٍٍؼرحدز أغش فٟ ص٠حدز ٚئ

ٟٚ٘ ج٠عح جعحط لٛٞ  ،ضصفٛ جٌٕفظ جٌرشش٠س ٚضؼٍٛ ٚضغّٛ فٟ سوحَ جٌذ١ٔح ٚقطحِٙح

ذ١ٓ جٌؼرحدز ٚجٌؼم١ذز،  ٟٚ٘ جٌّّش ٌٙح، فحٌطفحػً قحصً ،عظ جٌؼم١ذز جٌصك١كسأ  ِٓ 

٠ىفٟ، فرحٌؼرحدز ٚجٌطحػس ٠ضدجد  الذغ١ش ػرحدز  حْٚجإل٠ّضٕفغ،  الفحٌؼرحدز ذذْٚ ػم١ذز 

 لٛز ٚغرحضح. جإل٠ّحْ

ِٚٓ آغحس جٌؼرحدز ج٠عح جٔٙح ضؼطٟ صحقرٙح لٛز ِٓ صخُ جٌصرش ػٍٝ ضكًّ 

 ٚجالذطالءجش.٠حَ جٌفطٓ أٚجٌّكٓ  جٌشذجتذ

                                                           

 . ٙٙ(  جٌؼرحدز فٟ جإلعالَ، ٠ٛعف جٌمشظحٚٞ:  ٔ)
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ذ١ٓ جٌّغ١ٍّٓ، فك١ّٕح ٠ىْٛ  ج٤خٛزٌٍٚؼرحدز ج٠عح جغحس ج٠ؿحذ١س فٟ ضم٠ٛس سٚجذػ  

ٌٝ لرٍس ئز فٟ ِىحْ ٚجقذ فٟ صف ٚجقذ ِطؿ١ٙٓ الِؿطّؼْٛ فٟ جٌصجٌّغٍّْٛ 

ٚفك ٔظحَ دل١ك ػٍٝ فٙزج ٠ؼط١ُٙ لٛز ٚضّحعىح، وزٌه ق١ّٕح ٠طكذ جٌّغٍّْٛ  ،ٚجقذز

٠حَ سِعحْ فُٙ ٠صِْٛٛ فٟ ٚلص ٚجقذ ٠ٚفطشْٚ فٟ ٚلص ٚجقذ، ٚ٘زج ٠ؿؼٍُٙ ٤

 ،فٟ صؼ١ذ ٚجقذ كّس ٚجقذز، وزٌه فٟ ِٕحعه جٌكؽ ق١ّٕح ٠مفُْٛٔٙ ٌ  أ٠شؼشْٚ 

ففٟ ٘زج غّحس  ٚفمش٠ُٙ،غ١ُٕٙ  ٔػحُ٘أروشُ٘ ٚ ،ور١شُ٘ ٚصغ١شُ٘ ،ست١غُٙ ِٚشؤٚعُٙ

جٌطٟ ضٛقذُ٘  ج٤خشٜ٘ح ِٓ جٌؼرحدجش شٔح١٘ه ػٓ غ١ ،ضؼذ ٚالضكصٝ  الػظ١ّس ٚؾّس 

 .ٚضمشخ ذؼعُٙ ِٓ ذؼط

ٌٍٚؼرحدز ج٠عح آغحس صك١س فٟ ضشذ١س جٌّغٍُ ٚضٕشثطٗ ٔشأز صك١س فٟ س٠حظس 

ّْ ِسال٠ٚضدجد ذٙزٖ جٌؼرحدز لٛز ٚع ،ٌؿغّٗ ِٓ  هللاجٌّإِٓ جٌمٛٞ خ١ش ٚأقد جٌٝ  ؛ ٤

فٛجتذ ، ٚجٌؼفس فٟ جٌص١حَ ٚجٌغفش ٌٍكؽ  ،زالجٌّإِٓ جٌعؼ١ف، فحٌكشوحش فٟ جٌص

 .س٠حظ١س ضؿؼً جٌؿغُ ٠طكًّ جٌّشحق
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: النتائج  أوالا
 ثانياا: التهصيات
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 انخاذًح

ْ ٘ذجٔح أ الجٌزٞ ٘ذجٔح ٌٙزج ِٚح وٕح ٌٕٙطذٞ ٌٛ هللسخ جٌؼح١ٌّٓ، جٌكّذ  هللجٌكّذ 

ٌٝ ػرٛد٠س جٌخحٌك، ئٚأػطك سلحذٕح ِٓ ػرٛد٠س جٌخٍك  ،ججٌزٞ خٍمٕح أقشجسً  هلل، جٌكّذ هللا

َ ػٍٝ جٌكر١د جٌّصطفٝ ٚآٌٗ الز ٚجٌغالجٌصحٌكس ذحٌؿٕس، غُ جٌص ج٤ػّحيٚوحضرٕح ػٍٝ 

  :أِح ذؼذ ج٤غٙحس، ٚأصٚجؾٗ  ج٤خ١حسٚصكرٗ 

ُّ جٌطذؼذ ؾٌٛس ش١مس شحلس فٟ دسجعس ٘زج جٌّٛظٛع،  ؾٍّس ِٓ ئٌٝ  ٛصًض

ٙح:  ، ٚجٌخشٚؼ ذطٛص١حجٌٕطحتؽ ّّ  ش ػذّز، أ٘

 :   :انُرائحأٔال 

 ج٤د٠ح١ٌْغص وحٌؼرحدز فٟ  جإلعالَغح٠س جٌٛؾٛد ٟ٘ جٌؼرحدز، ٚجٌؼرحدز فٟ  .ٔ

ضؼحٌٝ ٚوحْ ٘زج جٌؼًّ  هللا، فىً ػًّ ٠ؼٍّٗ جٌّغٍُ ٠رطغٟ ذٗ ٚؾٗ ج٤خشٜ

 .صحٌكح فٙٛ ػرحدز

 .ٚ٘زٖ ِٓ آغحس جٌؼرحدز ،غىٓ جٌٕفظ ٠ٚطّثٓ ذٙح جٌمٍدجٌؼرحدز ض    .ٕ

ػٓ  جإلعالَجٌزٞ جلشٖ  جالؾطّحػٟجٌطىحفً  خاليٌؼرحدز ضكمك جٌك١حز جٌىش٠ّس ِٓ   .ٖ

 .غش٠ك جٌضوحز

ِح ٠إدٚٔٗ ِٓ ػرحدجش  خاليٚضؿؼٍٙح ٌكّس ٚجقذز ِٓ  ج٤ِسجٌؼرحدز ضٛقذ صف   .ٗ

 .فٟ ٚلص ٚجقذ ِٚىحْ ٚجقذ

ذً ٟ٘ شحٍِس ضذخً  ،ز ٚجٌصَٛالجٌؼرحدز ١ٌغص فمػ ِخطصس فٟ جٌفشجتط وحٌص  .٘

 .جٌفحظٍس ٚجٌغٍٛن جٌم٠ُٛ ػرحدزالق خ٤فح ،فصً ِٓ ِفحصً جٌك١حزفٟ وً ِ

جلشجس جٌمغػ ٚجٌؼذي ذ١ٓ جٌٕحط ٚضكش٠ُ  خالي١حعس جٌذ١ٔح ذحٌذ٠ٓ ػرحدز ِٓ ع  .ٙ

 ج٢خش٠ٓ.جٌظٍُ ٚجوً قمٛق 

 .جٌؼرحدز ٟ٘ ٠ٛ٘س جٌّغٍُ ٚشؼحسٖ جٌزٞ ٠ط١ّض ذٗ ػٓ غ١شٖ .1

  .ٌٗ ٚجػٍٝ ِشضرس ٌإلٔغحْوًّ شٟء أٟ٘  هللِ جٌؼرٛد٠س    .1

 

 

 

 ٕ ٙ 
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 :انرٕصٍاخ ثاٍَ ا: 

ٚغحػطٗ ٚفؼً أٚجِشٖ ٚجؾطٕحخ ٔٛج١٘ٗ ٚوػشز  هللص١ىُ ذطمٜٛ ٚلرً وً شٟء أ

ّٟ  هللِخحفطٗ فاْ جٌطمٜٛ شؼحس جٌّإ١ِٕٓ ٚدغحس جٌّطم١ٓ ٚٚص١س  ٚف١ىُ ٚفٟ  ضؼحٌٝ ف

 .جٌخٍك أؾّؼ١ٓ

فٟ  التُٚصٟ جٌرحقػ١ٓ ذحٌطّغه ذّٕٙؽ جٌّٛظٛػ١س، ٚػذَ خش١س ٌِٛس أ .ٔ

 .أٚ جٌفم١ٙس أٚ فٟ أٞ ِٛظٛع وحْ ج٤ص١ٌٛس ج٤ِٛس

، خصٛصح ِح ٠كطحؼ ٌذسجعحش ج٤صٌٟٛذحٌؿحٔد  ذحال٘طّحَأٚصٟ جٌرحقػ١ٓ  .ٕ

 .ضفصً فٟ ششـ ِٛظٛػحضٙح سأوحد١ّ٠

ْ وحْ ٕ٘حن ئٚأخ١شج، ئْ وحْ ٕ٘حن خطأ ٚضمص١ش ٚصًٌ فّٓ ٔفغٟ ٚجٌش١طحْ، ٚ

ٌٝ عٛجء جٌغر١ً ئٌٝ جٌطٛف١ك ٚجٌٙذج٠س ضؼح، ٚأعأٌٗ صٛجخ فّٓ جٌشقّٓ جٌزٞ ذٗ جػطصُ

 . سخ جٌؼح١ٌّٓ هللْ جٌكّذ أٚآخش دػٛجٔح  ، فٙٛ ٔؼُ جٌٌّٛٝ ٚٔؼُ جٌٛو١ً
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 انًصادس ٔانًشاخغ

 .ٌ انكشٌىآتؼذ انمش 

: انًصادس انٕسلٍح:   أٔال 

، ٗغ، جالؾطّحػ١سقّذ ػرذ جٌخحٌك ، دجس جٌّؼشفس أ، نهشخصٍح األعاعٍح األتؼاد  -

ٔ811.َ 

 َ.ٕٔٓٓ٘ـ ــ ٕٔٗٔ، 8، ػرذ جٌىش٠ُ ص٠ذجْ، ِإعغس جٌشعحٌس، غأصٕل انذػٕج -

ذٓ دمحم ذٓ  هللا، ع١ٍّحْ ذٓ ػرذ ذٍغٍش انؼضٌض انسًٍذ فً ششذ كراب انرٕزٍذ -

 ، ٖ، غدجس جٌص١ّؼٟ، أعحِس ذٓ ػطح٠ح ذٓ ػػّحْ جٌؼط١رٟ ، ضكم١ك: ػرذ جٌٛ٘حخ

 َ. 1ٕٓٓ -٘ـ  1ٕٗٔ

دجٚد ع١ٍّحْ ذٓ ج٤شؼع ذٓ ئعكحق ذٓ ذش١ش ذٓ شذجد ذٓ  ٟأذ، عٍُ أتً دأد  -

ِؿْغطحٟٔ ) ، دمحم ِك١ٟ جٌذ٠ٓ ػرذ جٌك١ّذ ـ(، ضكم١ك: 1ٕ٘٘ش ػّشٚ ج٤صدٞ جٌّغِ

 ، )د. غ(، )د. ش(.ذ١شٚش ، جٌّىطرس جٌؼصش٠س، ص١ذج 

ٓ (، دجس جذ٘ـٕٙ٘، أذٟ ػرذ هللا دمحم ذٓ جعّحػ١ً جٌرخحسٞ )شصسٍر انثخاسي -

 َ. ٕٕٓٓ٘ـ  ــ ٖٕٗٔ، ٔوػ١ش، دِشك، ذ١شٚش، غ

، أذٟ جٌكغ١ٓ، ِغٍُ ذٓ جٌكؿحؼ جٌمش١شٞ ج١ٌٕغحذٛسٞ صسٍر يغهى -

 َ. ٕٙٓٓ٘ـ ــ 1ٕٗٔ، ٔ٘ـ(، دجس غ١رس ٌٍٕشش ٚجٌطٛص٠غ، جٌش٠حض، غٕٔٙ)ش

د. ػرذ جٌىش٠ُ ػػّحْ ، دجس جٌٕشش ِإعغس جٌشعحٌس،   اإلعاليٍح،ػانى انثمافح  -

 .8َٕٙٔــ ٘ـ ٖٓٗٔ، ٔ، غٌرٕحْ

 ، )د. ش(.ٕٗ، غ٠ٛعف جٌمشظحٚٞ، ِطرؼس جٌّذٟٔ، د. اإلعالونؼثادج فً ا -

ثذي نرًٌّٕ أتً انسغٍ انُّغثكً، ذكًهح انصاسو انًُكً - ًْ دمحم ذٓ ، انَكشف ان

صحٌف . دسجعس ٚضكم١ك: د٘ـ(، ٖ٘٘ٔ)ش  قغ١ٓ ذٓ ع١ٍّحْ ذٓ ئذشج١ُ٘ جٌفم١ٗ

، ٔ، غجٌش٠حض، جٌفع١ٍس دجس، أذٛ ذىش ذٓ عحٌُ شٙحي. ذٓ ػٍٟ جٌّكغٓ، د

 .٘ـ ٕٕٗٔ

، ِؼّشٞ كفاءج أعرار انرشتٍح انثذٍَح ٔانشٌاضٍح ٔأثشْا ػهى أدائّ انًًُٓ   -

 ، )د. ش(. ٕغي ِرشٚن، أقّذ، قّحٌٛٞ سظٛجْ، ذٛال
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دمحم ذٓ ِىشَ ذٓ ػٍٝ، أذٛ جٌفعً، ؾّحي جٌذ٠ٓ جذٓ ِٕظٛس ، نغاٌ انؼشب -

 - ٖغ ،ذ١شٚش، دجس صحدس٘ـ(، 1ٔٔجإلفش٠مٟ )شجٌش٠ٚفؼٝ  ج٤ٔصحسٞ

 .٘ـٗٔٗٔ

دمحم ذٓ أذٟ ذىش ذٓ أ٠ٛخ ، يذاسج انغانكٍٍ تٍٍ يُاصل إٌان َؼثذ ٔإٌان َغرؼٍٍ -

٘ـ(، ضكم١ك: دمحم جٌّؼطصُ ذحهلل 1٘ٔذٓ عؼذ شّظ جٌذ٠ٓ جذٓ ل١ُ جٌؿٛص٠س )ش 

  .88َٙٔ -٘ـ  ٙٔٗٔ، ٖجٌرغذجدٞ، دجس جٌىطحخ جٌؼشذٟ، ذ١شٚش، غ

، صفٛجْ ػذٔحْ دجٚٚدٞج٤صفٙحٟٔ، ضكم١ك: جٌشجغد  ،خ أنفاظ انمشآٌيفشدا  -

  َ. 8ٕٓٓ –٘ـ  ٖٓٗٔ، )د. غ(، جٌذجس جٌشح١ِس ، دجس جٌمٍُ

 ثاٍَ ا: انًصادس اإلنكرشٍَٔح: 

  أسوحْ جٌؼرحدز جٌمٍر١س، ػرذ جٌشصجق ذٓ ػرذ جٌّكغٓ جٌرذس: -

https://www.alukah.net 

 :أٔٛجع جٌؼرحدجش فٟ جالعالَ، ػرذ هللا ذٓ صحٌف جٌمص١ش  -

 https://www.alukah.net   

 ضؼش٠ف جٌصالز ٚفعٍٙح ٚقىّٙح، دمحم سف١ك ِإِٓ جٌش٠ٛىٟ: -

https://www.alukah.net   

 قىُ جٌؿٙحد ٚأٔٛجػٗ: -

https://www.islamqa. info 

 جٌذ٠ٓ جٌٕص١كس، ػرذٖ لح٠ذ جٌزس٠رٟ: -

 https://www.saaid.net   

 جٌصَٛ ػرحدز ذذ١ٔس: -

https://www.fatwa.islamweb.net   

 فعً ضالٚز جٌمشآْ، ِٙشجْ ِح٘ش ػػّحْ: -

https://www.saaid.net   
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