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 أهى دوس األَصاس تانًذٌُح عُذ انهجشج

 

 َُعًشو تٍ َعىف تٍ يانك )يٍ األوط( : ًداس ت 

ذَْ . وُ ِٓ اٌّذ٠ٕخ( 5,3حٛاٌٟ ػٕذ ٚفٌٛٗ إٌٝ لجبء ) ملسو هيلع هللا ىلصجٟ ٔضي ػٕذُ٘ إٌ - َٙ  فٟ داس "ُوٍثَٛ ثٓ اٌ

 :وبْ ُِٕٙ   – ٚ أفحبثٗ ثبٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح  ملسو هيلع هللا ىلص أٚي ِغدذ ثٕبٖ إٌجٟ "يغجذ قُثَاء"ثٕٝ ػٕذُ٘  -

 ٚ وبْ لذ ظٓ أٔٗ خبْ هللا ٚ سعٌٛٗ  اُعطٛأخ أثٟ ٌجبثخ""أٚ  "عطٛأخ اٌزٛثخاُ = " طٛأخ اٌؾ١ٙشح ثبٌشٚضخ اٌؾش٠فخعفبحت اال:   تى نُثَاتَحأ*

  أال ألغُ ٚ )عبس٠خ أٚ اعطٛأخ أثٟ ٌجبثخ( حقبس اٌّغ١ٍّٓ ١ٌٙٛد ثٕٟ لش٠ظخ ثؼذ غضٚح اٌخٕذق ، فشثظ ٔفغٗ ثغبس٠خ فٟ اٌّغدذ أثٕبء           

             ِ   ٙب اٌز٠ٓ إِٓٛا ال رخٛٔٛا ٠ب أ٠ حزٝ ٠ّٛد أٚ ٠زٛة هللا ػ١ٍٗ ، فّىث رغؼخ أ٠بَ حزٝ أٔضي هللا رٛثزٗ فٟ عٛسح األٔفبي " ب٠زٚق طؼب

 . (72 :)األٔفبي سعٌٛٗ"ٚ  هللا          

َُْظهح انغغٍم :   . (..)..وبٔذ رغغٍٗ اٌّالئىخٕذ دفٕٗ ػ اذ ، وبْ ٔؼؾٗ ٠مطش ِبء  ِٓ ؽٙذاء أُحُ * َح

ٍْش:   . ذذ ، ٚ ِٓ ؽٙذاء أُحُ صػ١ُ اٌشِبح ٠َٛ أُحُ * عثذهللا تٍ ُجَث



 ُعانى تٍ عىف )يٍ انخضسج( : ًداس ت 
 وبٔذ ِٕبصٌُٙ ؽّبٌٟ ِغدذ لجبء . -

 وبْ ُِٕٙ : –ا٢ْ ًعح" "يغجذ انجٚفٍَّٝ ػٕذُ٘ أٚي خّؼخ ٌٗ ثبٌّذ٠ٕخ فٟ ِٛضغ  فٟ طش٠مٗ ِٓ لجبء إٌٝ اٌّذ٠ٕخ، ملسو هيلع هللا ىلصِٟش ثُٙ إٌج -

ُِقٍّٝ ، ففؼً إٌجٟ رٌه ٚ فٍّٝ فٟ ث١زٗ فٟ ِٛضغ ثٕٟ  ملسو هيلع هللا ىلص طٍت ِٓ إٌجٟ :عتثاٌ تٍ يانك *    أْ ٠أرٟ فٟ ث١زٗ ٚ ٠قٍٟ ف١ٗ ١ٌزخزٖ 

 .  ()ُضُ ٌّغدذ اٌدّؼخ ف١ّب ثؼذ ""ِغدذ ػزجبْ ثٓ ِبٌه ػ١ٍٗ                 

 

 ًاس ثى انزٌٍ ٌَهُىََُهَى تُى عثذ األْشَهم ثى انزٌٍ " أال أُْخثِْشُكى تخٍِش دُ  ملسو هيلع هللا ىلص قال انُث َُجَّ ََْصاس؟ قانىا: تَهَى ٌا سعىَل هللا ، قال: تَُى ان وِس األَ

 )انثخاسي(ٌَهُىََُهى تَُى انَحاِسث تٍ انخضسج ثَى انَّزٌٍ ٌهىَهى تَُى َعاِعَذج " 

 

 ُاس )يٍ انخضسج( : ًداس ت  انَُجَّ

 إٌجٟخذ  )َؽ١جخ اٌحّذ(ػجذاٌّطٍت" ٝ "٘بؽُ" ِٓ "عٍّٝ ثٕذ ػّشٚ" ِٓ ثٕٟ إٌدبس فٌٛذد ٌٗ "رضٚج خذٖ األػٍ ، ملسو هيلع هللا ىلص أخٛاي إٌجٟ  -

  ملسو هيلع هللا ىلص

 ػجذهللا  أثٛٚ 

ْشثَذ ٌغال١ِٓ  ملسو هيلع هللا ىلص" ح١ث ثشوذ ٔبلخ إٌجٟ أتً أٌىب األَصاسئضي ػ١ٍُٙ ثبٌّذ٠ٕخ فٟ ث١ذ " ملسو هيلع هللا ىلص ِٓ ؽشفُٙ أْ إٌجٟ - ِِ "اٌمقٛاء" فٟ 

ْشثَذ اٌّغدذ فٟ ِٛضؼُٙ  ملسو هيلع هللا ىلص إٌجٟ ٠ٝز١ّ١ٓ ِٓ ثٕٟ إٌدبس ، ٚ ثٕ ِّ  :  وبْ ُِٕٙ  -  أسك فضبء ٌزدف١ف اٌزّش( =)اٌ

  ٌّغدذٖ  ملسو هيلع هللا ىلص ِٓ أٚائً دػبح اإلعالَ ِٓ األٔقبس ثبٌّذ٠ٕخ ، رٛفٟ أثٕبء ثٕبء إٌجٟمجبء فٟ ث١ؼخ اٌؼمجخ اٌثب١ٔخ ، ٚأحذ إٌ* أععذ تٍ ُصَساسج : 

 ٔقبس ثؼذ اإلعالَ .وبْ أٚي ِٓ دُفٓ ثبٌجم١غ ِٓ األٚ                   

ًّ تٍِ كعة*   : ألشأ األِخ . أُتَ

احخ  ػجذ –ؽؼشاء إٌجٟ : حغبْ ثٓ ثبثذ  ): أحذ ؽؼشاء إٌجٟ اٌثالثخ  * َحّغاٌ تٍ ثاتت َٚ  . ( َوْؼت ثٓ ِبٌه –هللا ثٓ َس

ٌْذ تٍ ثَاتِت ُُٙ  : أػٍُ اٌقحبثخ ثأحىبَ اٌّٛاس٠ث * َص          ملسو هيلع هللا ىلص ٌُٙ اٌحك فٟ اٌفزٜٛ ِٓ األٔقبس فٟ ػٙذ إٌجٟ، ٚ أحذ اٌثالثخ اٌز٠ٓ وبْ (  أَْفَشُض

ؼَبر ثٓ َخجًَ( )                       ُِ ّٟ ثٓ وؼت +  دح . ص٠ذ ثٓ ثبثذ + أُث  ، وٍفٗ أثٛ ثىش ٚ ػّش ثدّغ اٌمشآْ ث١ٓ دفّز١ٓ ثؼذ حشٚة اٌشَّ

 . ثٕبْ ٚعجؼْٛ سخال  ٚ اِشأربْ(ا)١ٔخ ِشأر١ٓ وبٔزب فٟ ث١ؼخ اٌؼمجخ اٌثباإحذٜ * أو عًاسج )ََُغٍثح تُت  كعة( : 

 . ملسو هيلع هللا ىلص خبدَ اٌشعٛي* أَظ تٍ يانك : 

 . أَ أٔظ ثٓ ِبٌه ، صٚخخ أثٟ طٍحخ األٔقبسٞأو ُعهٍَى تُت  ِيْهَحاٌ : * 

  ثدض٠شح لجشؿ ، ٚ لجش٘ب فٟ ػٙذ ػثّبْ ثٓ ػفبْ ٚ دفٕذ  أثٕبء فزح لجشؿ ثم١بدح ِؼب٠ٚخ ثٓ اثٟ عف١بْ( )أٚي ؽ١ٙذح فٟ اٌجحش * أو حشاو تُت ِيْهَحاٌ : 

 ثمجش "اٌّشأح اٌقبٌحخ" . ؼشف٠   

 . )إعالِٗ(أغٍٝ ِٙش فٟ اإلعالَ دفؼٗ ٌضٚخزٗ أَ ُع١ٍَُ  فبحت* أتى طهحح األَصاسي : 

 

 عثذ األَْشَهم )يٍ األوط( : ًُداس ت 

* :                                             بْ ُِٕٙو  - لبِٛا ثذٚس ػظ١ُ فٟ اإلعالَ فٟ ثذا٠خ اٌذػٛح  –ِىبٔزُٙ فٟ اٌفضً ثؼذ "ثٕٟ إٌدبس"  -

   ٚاعزؾٙذ   ،أعٍُ ٠َٛ أُحذ  : ػّشٚ ثٓ ثبثذ)"األَُف١ِْشَ"  "ِٓ صػّبء ثٕٟ ػجذ األؽًٙ ٚ اٌزٞ ثئعالِٗ أعٍُ لِٛٗ خ١ّؼُٙ ِب ػذاععذ تٍ ُيعَار : 

ِّ  ملسو هيلع هللا ىلص لبي ػٕٗ إٌجٟ ،٠غدذ هلل عدذح ٚاحذح ٠َٛ أحذ ٌُٚ           ِٛد َعْؼذ"  ملسو هيلع هللا ىلص لبي ػٕٗ إٌجٟ، ػٕذ ٚفبرٗ  ( ًَ ل١ٍال  ٚ أُِخَش وث١شا  :ػ َّ ٌِ  ِٓ  :"ا٘زَض َػشُػ اٌَشحّ

ٍْش :*      ٍْذ تٍ ُحَض  ٌٗ   ٟءوبٔذ ػقبٖ رض ، ع فٛرٗ ٚ ٘ٛ ٠مشأ اٌمشآٌْغّبرذٔٛ  اٌّالئىخ وبٔذ ٌؼمجخ اٌثب١ٔخ" ، أحذ إٌمجبء فٟ ث١ؼخ "ا أَُع

                      . اٌطش٠ك فٟ ا١ٌٍبٌٟ اٌّظٍّخ   

  .فٟ ا١ٌٍبٌٟ اٌّظٍّخ   بأ٠ض  ٌٗ   ٟء: وبٔذ ػقبٖ رض* َعثَّاد تٍ تِْشش    

ذَ ٠َٛ أُحُ :  * ٌضٌذ تٍ انغََّكٍ    ِٙ عِّ ذ ٚ َخذ  اعزُْؾ َٛ زَ ُِ ََ سعٛي هللا ُٖ   .  ذ لَذَ

 ُيٍ انخضسج( : انحاسث تٍ انخضسج ًداس ت( 

 ٟ٘ ػٕذُ٘ ثبٌّذ٠ٕخ.ِٓ اٌغ١ذح ػبئؾخ ٚ ملسو هيلع هللا ىلص رضٚج إٌجٟ -ذ ٚفٌٛٗ إٌٝ اٌّذ٠ٕخ ثؼذ اٌٙدشح ٘ٛ ٚأٍ٘ٗ  ٔضي ػٕذُ٘ أثٛ ثىش اٌقذ٠ك ػٕ -

 وبْ ُِٕٙ :  -

  " خؼفش ثٓ أثٟ طبٌت"ٚ ،"  ص٠ذ ثٓ حبسثخ" ثؼذ اعزؾٙبد  اعزؾٙذ فٟ"غضٚح ِؤرخ" ، أحذ ؽؼشاء إٌجٟ اٌثالثخ* عثذهللا تٍ َسَواحح : 

تٍع : *             : ٘ٛ فٟ اٌشِك األخ١ش لبي ٚ ،اعزؾٙذ ٠َٛ اُحذ ، ثؼذ اٌٙدشح " ػجذاٌشحّٓ ثٓ ػٛف "ث١ٕٗ ٚ ث١ٓ  ملسو هيلع هللا ىلص إٌجٟ ٝآخ ععذ تٍ انشَّ
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 ِٚبػب٘ذرُ ..  لِٟٛ اٌغالَ  ٚ لً ٌُٙ هللا ..هللا  ، ٚ ألشء اخضان هللا ػٕب خ١ش  اٌغالَ ٚ لً ٌٗ  سعٛي هللا ِٕٟ ءْ ألشِ  " ..                      

ْٕذَ هللاِ ُػزس  فٛ ،سعٛي هللا ١ٌٍخ اٌؼمجخ ػ١ٍٗ                              بٌَُىُ ِػ َِ ٓ  رَْطُشف هللا  ُُ ٚ ِف١ُىُ َػ١ ـَ إٌٝ َٔج١ُِى ْْ َخٍُ   "..إ

 ََُعاِعَذج )يٍ انخضسج( : ًداس ت 

 خ ألثٟ ثىش اٌقذ٠ك ثبٌخالف ث٠ٛغ ف١ٙب ٚدٍظ ف١ٙب ، ٠فٍَّٝ ف١ٙب ٚ وبْ  ملسو هيلع هللا ىلص وبٔذ ػٕذُ٘ "َعِم١فَخ ثٕٟ عبػذح" اٌزٟ ٚسد أْ إٌجٟ -

 وبْ ُِٕٙ :  -

ؼبر( .:  اٌقحبثٟ اٌدٛاد )أحذ اٌغؼذ٠ٓ ععذ تٍ ُعثادج :   * ُِ  عؼذ ثٓ ُػجبدح ٚ عؼذ ثٓ 

بن ثٓ أٚط(أتى ُدَجاَح  *      َّ ط ػٍٝ إٌجٟ -رً ثغ١ف إٌجٟلب -ػقت سأعٗ ثؼقبثخ حّشاء )ٚسٖ ٠َٛ أحذ د :  )ِع   (ٖ ٚ ٘ٛ ال ٠زحشن إٌجً ٠مغ ػٍٝ ظٙش ثدغذٖ ملسو هيلع هللا ىلص رَشَّ

 َُتٍََاضح )يٍ انخضسج( : ًداس ت 

ح اٌغشث١خ  -  .( سخ١ًٓ حٛاٌٟ أسثؼث أعؼذ ثٓ ُصَساسح"" )فٍٝٚي خّؼخ ثبٌّذ٠ٕخ لجً اٌٙدشح أل١ّذ ثّٕبصٌُٙ أ –وبٔذ ِٕبصٌُٙ ثبٌَحشَّ

-  ّٟ َّٓ األػض ِٕٙب األَرَي" فٍّب ٚفً اٌد١ؼ إٌٝ ١ُ .. ٌ" )صػ١ُ إٌّبفم١ٓ( ثٓ َعٍُٛياأثٕبء اٌؼٛدح ِٓ "غضٚح ثٕٟ اٌّقطٍك" لبي ػجذهللا ثٓ أُث ْخِشَخ

 ّٟ "ٚ هللا ال رذخً اٌّذ٠ٕخ حزٝ ٠أرْ  ع١فٗ ١ٌّٕؼٗ ِٓ دخٛي اٌّذ٠ٕخ لبئال : اثٓ َعٍُٛي ، ؽب٘ش  اثٕٟ ث١بضخ ٚلف اثٕٗ ػجذهللا ثٓ ػجذهللا ثٓ أُثَ

ًِّ ٌه سعٛي هللا ، ٚ حزٝ رؼشف ِٓ األري أٔذ أَ سعٛي هللا ؟ " فأسعً إٌ ًَ أث١ه فََخٍَّ  ١ٗ إٌجٟ أْ َخ  َٝ عج١ٍٗ .عج١

 ُح )يٍ انخضسج(  ًداس ت ًَ (َعِه ّٝ ِّ  : )إٌغجخ إ١ٌُٙ = ُعٍَ

ََ .." ػٍٝ إٌجٟ ٔضٌذ آ٠خ رح٠ًٛ اٌمجٍخ "فَٛيِّ  - غدِذ اٌَحشا َّ َه َؽْطَش اٌ َٙ ردبٖ اٚ ٘ٛ ٠قٍٟ ػٕذُ٘ اٌظٙش فزحٛي فٟ اٌقالح إٌٝ  ملسو هيلع هللا ىلص ْٚخ

ٝ ِغدذُ٘  ِّّ  . غجذ انقثهتٍٍ"ي "اٌىؼجخ ٚ ُع

رٌه ٚ لبي "٠ب ثٕٟ  ملسو هيلع هللا ىلص وُ ، فٍّب أسادٚا أْ ٠زحٌٛٛا إٌٝ لشة اٌّغدذ إٌجٛٞ وشٖ إٌجٟ 5,3وبٔذ ِٕبصٌُٙ رجؼذ ػٓ اٌّغدذ إٌجٛٞ ٔحٛ -

 وبْ ُِٕٙ :  -      )اٌجخبسٞ(ثَبَسُوُ ؟ فألبِٛا ٕ٘بن" آعٍّخ أال رَْحزَِغجُٛا 

 ١ٌٍخ اٌؼمجخ اٌثب١ٔخ . ملسو هيلع هللا ىلص جٟأٚي ِٓ ثب٠غ إٌ* انثََشاُء تٍ َيْعُشوس : 

اٌ :         ًَ ُّ٘ب . ملسو هيلع هللا ىلص ٗ ٠َٛ أُحذ ٚ عمطذ ػٍٝ ٚخٕزٗ فشد٘ب إٌج١ٟػ١ٕ إحذٜ أُف١جذ  * قَتَاَدج تٍ انُُّْع  ث١ذٖ فىبٔذ أحغٓ ػ١ٕ١ٗ ٚ أََحذَّ

 ُصَسٌق )يٍ انخضسج( : ًاس تُد 

" ْ "سافغ ثٓ ِبٌه وبٔذ ِٕبصٌُٙ أٚي ِىبْ لُِشَء ف١ٗ اٌمشآْ ثبٌّذ٠ٕخ أل - ّٟ  ملسو هيلع هللا ىلص إٌجٟ" اٌز٠ٓ اللٛا  وبْ أحذ "اٌغذ ٔغّبد اٌط١جخ اٌُضْسلِ

 اٌمشآْ ثّىخ إٌٝ رٍه ا١ٌٍٍخ. أػطبٖ ِب وبْ لذ ٔضي ِِٓٓ اٌجؼثخ(  ف 11)عٕخ فٟ ِٛعُ اٌحح 

دٕٛث١خ ِٓ فالح اٌؼ١ذ)فٟ اٌدٙخ اٌغشث١خ اٌ ملسو هيلع هللا ىلصأحذ ِغبخذ اٌّقٍَّٝ اٌزٞ فٍَّٝ ف١ٗ إٌجٟ  "يغجذ انغًايح"ثبٌمشة ِٓ ِٕبصٌُٙ ٠مغ  -

 . )وبٔذ ِٕبصٌُٙ ث١ٓ ِغدذ اٌغّبِخ ٚ اٌّحىّخ اٌؾشػ١خ ا٢ْ(اٌّغدذ إٌجٛٞ( 

اْ" اٌزٟ ٚضغ ف١ٙب سخً ِٕبفك ُِٕٙ ػٕذُ٘ وبْ - َٚ  ٠ً ثزٌه فأِش إٌجٟ ثذفٓ اٌجئش فأخجشٖ خجش اٌغحش ٌٍٕجٟ ف١ٙب، ٌََج١ِذ ثٓ األَْػَقُ" ""ثئش رَْس


