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 ضهىكياث انفضائم نذي انمرأة انمطيحيت

 ػرىجُك٤ِْ ض٤ْٔ أقٔى ج٤ُٓى

 ؾحٓؼس جُُهح٣َنهْٓ وٌجْحش ٝذكٞظ جُى٣حٗحش ٤ِس جُىٌجْحش جأل٤ْٞز جُؼ٤ِح ً

 Haleemٖ9٘@gmail.comجُر٣ٍىجألٌُط٢ٍٗٝ : 

 انمهخص :

جُلٟحتَ ج٤ُٓٔك٤س جُط٢ ٣ؼ٤ٜٗح جألٗو٤حء ٖٓ ًَ ؾ٤َ  ٣ٜىف جُركع ئ٠ُ

:أقىٛٔح ٖٓ ؾٜس جإلٗٓحٕ ٝجألنٍ ٖٓ ؾٜس هحٓص ٝضوّٞ ػ٢ِ كؼ٤ِٖ ٌت٤ٓ٤ٖ

أٓح كؼَ جإلٗٓحٕ جُٔطحُد ذٚ ٛٞ إٔ ٣ٌٕٞ وجكغ ًَ ػَٔ ٛٞ قد ه١ٞ ،  هللا

كحُىٌؾس جٍُك٤ؼس ك٢ قٖٓ جُهِن ٝك٤ِٟس جُٗة ٣ُٓطٚ أٝ ٝظ٤لطٚ  ًٝحَٓ هلل

جُط٢ هٛىش ٓ٘ٚ ٣وحٍ ، ك٤ِٟس جُلٌٍ أقٌحّ جُؼوَ ٝأٜٓحش جُلٟحتَ ٢ٛ 

ٞو ذٔؼٍكس هللا ال ٣ؼ٢٘ ٓؿٍو ٓؼٍكس أٗٚ ٣ٞؾى ئُٚ ئٕ جُٔؼ٢٘ جُٔوٛ جُكٌْ ، ٝ

ِْٞى جُل٤ِٟس ٣وٞوٗح ئ٢ُ ٓؼٍكس جٌُ٘ٞ ئٗٚ جٌُ٘ٞ ٌُٖٝ هللا قن ٝجُكن ٌٗٞ 

 ٣ؼط٢ ٌٗٞٙ ذٞجْطس جٍُٓ هللاج١ًُ أض٢ ئ٢ُ جُؼحُْ ٝئ٢ُ جُوحتْ ك٢ ج٤ٌُ٘ٓس ٝ

ح ك٤ًِٞٓحش جُلٟحتَ جُهِو٤س ضؿؼَ جُٔإٖٓ ًٔالتٌس هللا ، كحُؼلس ٓػال ًٔ

ضؼٍف ك٢ ج٤ُٓٔك٤س ٢ٛ ئٗ٘ح ِٗرّ جُطر٤ؼس جُٔالت٤ٌس ٌٖٓٓ ٓٓطٍٔ ٤ُِٓى 

 ج٤ُٓٔف ٝٗؼ٤ْ ُِوِد ٝنالف يُي ئٌٗحٌ ؿ٤ٍ ٠ر٤ؼ٢ ُِطر٤ؼس جُر٣ٍٗس

 –ج٤ُٓٔك٤س  –جٍُٔأز  –جُلٟحتَ  –: ٤ًِْٞحش  انكهماث انمفتاحيت

 جُطر٤ؼس جُٔالت٤ٌس . –جٌُ٘ٞ 
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Abstract: 

The research aims to display the Christian virtues 

that the pure people of each generation live. These virtues 

depend on two principal actions: one is on the side of 

man and the other is on the side of God. As for the human 

action demanded, it is the motive of every action that  it is 

a strong and complete love for God, the high degree in 

good manners and the virtue of the thing is its quality, or 

its function that was intended by it. It is said that, the 

virtue of thought is the rulings of reason, and the mothers 

of virtues are judgment.  What is meant by knowing God 

does not mean merely knowing that there is a God.  God 

is a truth and the truth is light, but the behavior of virtue 

leads us to the knowledge of light. It is the light that came 

to the world and to the one standing in the church, and 

God gives his light through the mystery. The behaviors of 

the moral virtues make the believer like the angels of 

God. For example, chastity, as it is known in Christianity, 

is that we dress the angelic nature as a continuous 

dwelling of Christ and a blessing of the heart, otherwise 

an unnatural denial of human nature occurs. 
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 انمقذمت

جُكٔى هلل ٌخ جُؼح٤ُٖٔ، ٝجُٛالز ٝجُٓالّ ػ٠ِ ٤ْىٗح دمحم نحضْ جألٗر٤حء 

 .ٝج٤ٍُِْٖٔ، ٝػ٠ِ آُٚ ٝٚكرٚ أؾٔؼ٤ٖ، ٖٝٓ جضرؼْٜ ذاقٓحٕ ئ٠ُ ٣ّٞ جُى٣ٖ 

 ..أٓح ذؼى .

كإ ٖٓ ٗؼْ هللا ػ٤ِ٘ح إٔ ؾؼِ٘ح ٤ِٖٔٓٓ، ًٝٛٙ جُ٘ؼٔس ٖٓ أؾَ ٝأػظْ 

جُٛكس ٝجُٓالٓس؛ ُٔح ك٢ ًٛج جُى٣ٖ ٖٓ جُ٘ؼْ، ٝأًػٍٛح ؾِرًح ُِه٤ٍ ٝجُرًٍس ٝ

ٍٖجتغ ٝٗظْ ٝهٞجػى ضطكون ذٜح ٓٛحُف جُؼرحو ك٢ جُى٤ٗح ٝج٥نٍز ، ٝال ٖي 

جُط٢ ضركع ػٖ ٗلٜٓح ذٌ٘ٞ جُر٤ٍٛز ٝضك٤س ٌَُ  حٍُٔأز إٔ جإلْالّ ئٛطْ  ذ

ٖٝٓ غْ ًحٕ  جُٔٓطو٤ْ ىكطحز أنًش ٗلٜٓح ذحُٜىج٣س ٝج٤ٍُٓ ػ٠ِ جُىٌخ جُوحٚ

ٗوىّ جٌُٛٞز جُٔطٌحِٓس ٍُِٔأز ٖٓ ٌٓحٗطٜح ٖٝٓ ق٤ع ًِْٜٞح ُُجٓح ػ٤ِ٘ح إٔ 

ٖٝٓ ق٤ع إٔ ٍُِٔأز وٌٝ ًر٤ٍ ك٢ جُٔؿطٔغ ٝضؼطرٍ ٗٛق جُٔؿطٔغ ٝضؼطرٍ 

جٍُٔأز ٢ٛ ج٣ٍُٗي جألْح٢ْ ٍُِؾَ ك٢ ضكَٔ جُٔٓث٤ُٞحش ٝػٟٞ كؼحٍ ك٢ 

كًٜج جُركع ج١ًُ ذ٤ٖ أ٣ى٣٘ح  جُٔؿطٔغ كإ كٓى ًٛج جُؼٟٞ كٓى جُٔؿطٔغ ًِٚ

 .ُ٘ح ٌٖال ٖٓ أٌٖحٍ جُِٓٞى جإلْال٣٢ٓوىّ 

ٓؿٔٞػس ٖٓ جُٔرحوب جُهِل٤س ػ٘ى جُٛٞك٤س ًًُي ًٛج جُركع ٣ًًٍ 

ضٞؾٚ ٍُِٔأز ٌْحُس ئ٣ؿحذ٤س  ٣ر٤ٖ أ٤ٔٛس ٝ ج٤ُِٖٔٓٔ ٝجٍُٛر٘س ك٢ ج٤ُٓٔك٤س

، ٝإٔ جإلٗٓحٕ جٍُٝق٢ جُٔطٔٓي ذحُٔرطىب  ػٖ ٌٓحٗطٜح ٝوٌٝٛح ك٢ جُك٤حز

 جُو٤ْ جُط٢ ٣إٖٓ ذٜح ضكٛ٘ٚ . ٝجُو٤ْ ٣ك٤ح ق٤حز جُل٤ِٟس ألٕ

جْطهىٓص ك٢ وٌجْط٢ ًٛٙ جُٜٔ٘ؽ جُطك٢ِ٤ِ جُ٘وى١ جُٜٔ٘ؽ ًٛج ٝهى 

 جُطك٢ِ٤ِ: 

ٝك٤ٚ ْأهّٞ ذؿٔغ جُ٘ٛٞ٘ جُٔط٘حغٍز ك٢ أٓحًٖ ٓهطِلس ٖٓ جُٔٛحوٌ 

ٝجٍُٔجؾغ جُؼى٣ىز، جُٞجٌوز ذٗإٔ ًٛج جُٔٞٞٞع، غْ أهّٞ ذىٌجْطٜح ٓكِال 

هٛٞ٘، غْ ذؼى يُي أؾطٜى ك٢ أنٍجؼ ضأغٍٛح، ئ٣حٛح ضك٤ِال ٗوى٣ح ػ٠ِ ٝؾٚ جُ

ُ٘رٍَ أْٛ جُ٘طحتؽ ػ٠ِ ٝؾٚ ٓطٌحَٓ، ًَ يُي ُطٌطَٔ جٌُٛٞز ك٢ يٖٛ 

 جُوحٌب ذٗإٔ ًٛج جُٔٞٞٞع. 

 



 عبد الحليم تميم أحمد                      سلوكيات الفضائل لدى المرأة المسيحية    

 

  ٖٖ3 

 

 

 أما انمىهج انىقذي: 

ْٝٞف جْطهىّ ك٢ جُركع جُٜٔؽ جُطك٢ِ٤ِ جُ٘وى١ ككحُٝص هىٌ 

كٌٍز  جْططحػط٢ إٔ أونَ ئ٠ُ ذكع جُٔٞٞٞع ذىٕٝ أ١ ضٌٛٞ ْحذن، أٝ

ٓؼ٤٘س أٌجٛح ٚٞجذًح ٝأوجكغ ػٜ٘ح ٝأقحٍٝ ضأ٣َٝ جُ٘ٛٞ٘ ُطٞجكوٜح، ْٞجء 

ًحٕ ًٛج جُطٌٛٞ أٝ ًٛٙ جُلٌٍز ػ٣ٍٛس أٝ هى٣ٔس، ًٔح أقحٍٝ إٔ أونَ ئ٤ُٚ 

ٓؿٍوًج ػٖ جُٜٟٞ ٝجُٜٗٞز، ًًُٝي قحُٝص هٔغ جُؼح٠لس ٝأال ٣ٌٕٞ ُٜح ْر٤َ 

الّ جُط٢ ٣ؿد إٔ ئ٠ُ جُطىنَ ك٢ ض٤٤ٍٓ ٓٞٞٞػحش جُركع ئال ػح٠لس جإلْ

ضٌٕٞ ك٢ ٤ٍٔٞ ًَ ِْٓٓ، ذ٠ٍٗ أال ضؿٍٙ ئ٠ُ جالػطىجء أٝ جالكطٍجء ػ٠ِ ٖٓ 

 ٣هحُلٚ ك٢ جٍُأ١. 

 ٝنحضٔس ٓرحقعٝػ٤ِٚ كوى هٓٔص ذكػ٢ ًٛج ئ٢ُ ٓوىٓس ٝغالغس  

ٝنطس  : كط٘حُٝص ك٤ٜح أ٤ٔٛس جُٔٞٞٞع ٜٝٓ٘ؽ جُىٌجْسأما انمقذمت

 .جُركع 

 ذكٓد جإلٗؿ٤َ: جُلٟحتَ ج٤ُٓٔك٤س  انمبحج األول

 : ٓٛحوٌ جُل٤ِٟس ك٢ ج٤ُٓٔك٤س  : انمبحج انخاوي

 : جُلٟحتَ جُٔطٍضرس ػ٢ِ جُلٟحتَ ج٤ُٓٔك٤س انمبحج انخانج

 ... ٝذؼــــى

كوى ذًُص ؿح٣س ؾٜىٟ جُٔطٞجٞغ كإ أًٖ هى ٝكوص كحهلل جُكٔى ٝجُٔ٘س    

٣حٛح ُٝؼِٔحت٘ح جُلَٟ ٝجُؼٍكحٕ ٝئٕ ًحٗص جألنٍٟ كٔح ئ٣حٛح هٛىش ٝال ئ٠ُ ئ

ْؼ٤ص، ٝقٓر٠ أ٢ٗ ٖٓ ؾِٔس جُرٍٗ كحْطـلٍ هللا ٝأْأُٚ ٖٓ كِٟٚ إٔ ٣ؼلٞج 

ػٖ َالض٠ ٝإٔ ٣و٤َ ػػٍجض٠ ٣ٜٝىٟ ػ٠ِ ٣ٍ٠ن جُىػٞز نطٞجض٠ ٝأهٍٞ ًٔح 

هحٍ ٗر٠ هللا ٖؼ٤د ) ئٕ أ٣ٌى ئال جإلٚالـ ٓح جْططؼص ٝٓح ضٞك٤و٠ ئال ذحهلل 

ػ٤ِٚ ضًِٞص ٝئ٤ُٚ أ٤ٗد ( 
(ٔ)

. 

 

 

                                                           

  ٓ 88ٌْٞز ٛٞو ٌهْ:  - 1
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 لدي المرأة المسيحية سلوكيات الفضائل

 جُلٟحتَ ج٤ُٓٔك٤س ذكٓد جإلٗؿ٤َ 

ًٛج ٛٞ جُٔلطحـ ج١ٍُٓ ٌَُ جُلٟحتَ ج٤ُٓٔك٤س ألٗٚ ذٔؿٍو إٔ ٣طؿٚ 

جُوِد ٠حُرحً قد جٍُخ ٖٓ ًَ جُوِد ٣ٝٓٞو ًٛج جُكد ػ٢ِ ًَ ٌِٓحش جُ٘لّ 

٣ٝطـ٢ ػ٢ِ ًَ جُلٌٍ ٤ٓ٣ٝطٍ ػ٢ِ ًَ جُوىٌجش ٣ٝىنَ جإلٗٓحٕ ضكص 

٤ُؼَٔ جُلٟحتَ ذاٌٖحو ٝقٌٔس ٝضىذ٤ٍ ٣لٞم ًَ ٓح ػ٘ى  ضىذ٤ٍ جٍُٝـ جُوىِ

 جإلٗٓحٕ ٖٓ ؾٜى ٝهىٌز ٝػ٣ُٔس 

ئٕ جُلٟحتَ ج٤ُٓٔك٤س جُط٢ ٣ؼ٤ٜٗح جألٗو٤حء ٖٓ ًَ ؾ٤َ هحٓص ٝضوّٞ 

 ػ٢ِ كؼ٤ِٖ ٌت٤ٓ٤ٖ:

 أقىٛٔح ٖٓ ؾٜس جإلٗٓحٕ ٝجألنٍ ٖٓ ؾٜس هللا

ه١ٞ أٓح كؼَ جإلٗٓحٕ جُٔطحُد ذٚ ٛٞ إٔ ٣ٌٕٞ وجكغ ًَ ػَٔ ٛٞ قد 

 ًٝحَٓ هلل ٖٓ ًَ جُوِد 

ٝأٓح كؼَ هللا ج١ًُ ٣طؼٜى ذٚ كٜٞ ٓ٘ف هٞز جٍُٝـ جُوىِ ُط٤ٌَٔ ًَ 

ك٤ِٟس ُٔؿى هللا ٌِٝٓٞضٚ
(ٔ)

  

ً جْْ ٖحتغ ك٢ ؾ٤ٔغ جألو٣حٕ ذَ أٗٚ ك٢ جُِٓٞى  جُلٟحتَ ػٔٞٓح

جُؼحو١ ضٞؾى كٟحتَ ٣إٖٓ ذٜح جُٔؿطٔغ ٣ٝططِرٜح ٤ٌُٕٞ ٓؿطٔؼحً  جالؾطٔحػ٢

 ٝجُٛىم ٝجُ٘ظحّ ٝجُٔكرس  ًحألٓحٗسذ٣ٍٗحً ٌجه٤حً 

ٌُٖ ج١ًُ ٤ٔ٣ُ جُلٟحتَ ج٤ُٓٔك٤س ػٖ أ٣س كٟحتَ أن١ٍ ٢ٛ ًٜٞٗح 

 كٟحتَ ٌٝق٤س ألٗٚ ضٞؾى كٟحتَ ٌٝق٤س ٝكٟحتَ ؾٓى٣س 

جُلٟحتَ جُؿٓى٣س ٢ٛ جُط٢ ٣ؼِٜٔح جإلٗٓحٕ ذىٝجكغ ؾٓى٣س ْٝٝحتَ 

ؾٓى٣س ٝؿح٣حش ؾٓى٣س
(ٕ)

 

 

                                                           

و٣ٍ جُوى٣ّ أٗرح  طرؼسٟحتَ ج٤ُٓٔك٤س ذكٓد جإلٗؿ٤َ( ٓل٤ٌٖٓ )جُجألخ ٓط٢ جُٔ (ٔ)

 99ٖٕ٘ٔ-8ٌٕٖٓهْ جإل٣ىجع-جُوحٍٛز-ٝجو١ جُ٘طٍٕٝ -حٌٓو

 ٘أٗظٍ جٍُٔؾغ جُٓحذن ٘ (ٕ)
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 ٝٓح ٓٛىٌٛح؟ ؟ ٤ًٝق ؟ جُل٤ِٟس ٓح ٢ٛ

جُل٤ِٟس ضؼ٢٘ جُ٘وحٝز أٝ ج٤ٍُٓ ك٢ ٣ٍ٠ن هللا ٝهى ضؼ٢٘ هٞز ك٢ جُ٘لّ 

 ع جٍُٗ ٝئؿٍجءجضٚ ضٔحٌِ جُك٤حز جُرحٌز.ػ٢ِ ًَ ٗٞجَ جالٗطٛحٌضٌٜٔ٘ح ٖٓ 

كٞم ٓٓط١ٞ جًُجش ذك٤ع ٣هٍؼ جإلٗٓحٕ  جالٌضلحعٝهى ضؼ٢٘ جُل٤ِٟس 

 ػٖ وجتٍز يجضٚ ٣ٝؼ٤ٕ ُـ٤ٍٙ 

 ًِز.كٞم ٓٓط١ٞ جُ جٌضلحعجُل٤ِٟس أ٣ٟحً ٢ٛ 

ألٕ ؿحُر٤س جُهطح٣ح ضٌٕٞ ٓٛكٞذس ذًِز ق٤ٓس أٝ ًُز ٗل٤ٓس كطىٌٝ 

قٍٞ ٓالي جُؿٓى أٝ جُلٌٍ أٝ جُ٘لّ ٝضٛرف ُٞٗحً ٖٓ ئٖرحع جًُجش ٝذط٣ٍوس 

 نح٠ثس.

كٞم ٓٓط١ٞ  جٌضلحعجُهط٤ثس ئيٕ ْؼ٢ ٌٝجء جًُِز ، ٝجُل٤ِٟس ٢ٛ 

جًُِز ئ٢ُ إٔ ضؿى ئٖرحػحً ُٜح ك٢ جُٓؼحوز جٍُٝق٤س
(ٔ)

  

ذطٍِ جٍٍُْٞ ٣ٌٗق ُ٘ح ذٌٛٞز ٝجٞكس ػٖ ٓؼ٢٘ جُل٤ِٟس  جُوى٣ّ

أٝ جُلٟحتَ ك٢ ٌْحُطٚ جأل٢ُٝ ذحػطرحٌ إٔ أ٣س ك٤ِٟس ٣طكَٛ ػ٤ِٜح جإلٗٓحٕ 

جُكحٌ ذحٍُٝـ ٗط٤ؿس ئ٣ٔحٗٚ ذح٤ُٓٔف ٢ٛ ك٢ جُكو٤وس ٌٚٞز ق٤س ُلٟحتَ 

ج٤ُٓٔف ٗلٓٚ ))ٝأٓح أٗطْ كؿّ٘ ٓهطحٌ(( ًٜٝ٘ٞش ٢ًِٞٓ أٓس ٓوىْس ٖؼد 

 ٔ"٢ ضهرٍٝج ذلٟحتَ ج١ًُ وػحًْ ٖٓ جُظِٔس ئ٢ُ ٌٗٞٙ جُؼؿ٤د جهط٘حء ٌُ

ٛ٘ح جإلنرحٌ أ١ جُرٗحٌز ئٗٔح ٛٞ جُِٓٞى ذحإل٣ٔحٕ ك٢ ٌٗٞ  ٕ:9ذطٍِ 

ج٤ُٓٔف
(ٕ)

 " 

جُىٌؾس جٍُك٤ؼس ك٢ قٖٓ جُهِن ٝك٤ِٟس  :انفضيهت في انمؼجم انىضيظ

 ٣ُٓطٚ جٝ ٝظ٤لطٚ جُط٢ هٛىش ٓ٘ٚ ٣وحٍ ك٤ِٟس ج٤ُٓق أقٌحّ جُوطغ ءج٢ُٗ

                                                           

جُرحذح ٖ٘ٞوز جُػحُع )ق٤حز جُل٤ِٟس ٝجُرٍ( جُ٘حٍٖ ج٤ٌُِس جإل٤ٌ٣ٍ٤ًِس ُألهرح٠  (ٔ)

ٌهْ -جُوحٍٛز-جُؼرح٤ْس–٣ّٝ أكٓص ّ، ٓطرؼس جألٗرح 99ٍُٗٔجألٌغٞيًّٝ ٠ جأل٢ُٝ 

 99ٕٗٔ/9ٕٗ8جإل٣ىجع 

 8ٔٔٔوجٌ جٌُطحخ جُٔوىِ ذٍٔٛ  98ٖٕٔ-١ٞٔ88ٖٔثحخ جُٔوىِ ٠ جُؼ٤ى جٌُطجُ (ٕ)

 ٌْحُس ذطٍِ جأل٠ُٝ
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جُؼلس ٝجُٗؿحػس  " جُكٌٔسٝك٤ِٟس جُلٌٍ أقٌحّ جُؼوَ ٝأٜٓحش جُلٟحتَ ٢ٛ 

ٝجُؼىٍ
(ٔ)

 . " 

 انفضيهت في انمؼجم انفهطفي :

جُل٤ِٟس نالف جٍُي٣ِس ٢ٛٝ ٓٗطوس ٖٓ جُلَٟ ٝٓؼ٘حٛح ك٢ جُِـس 

ج٣ُُحوز ػ٢ِ جُكحؾس أٝ جإلقٓحٕ جذطىجء ذال ػِس أٝ ٓح ذو٢ ٖٓ جُٗة ٝك٤ِٟس 

ىش ك٤ٚ أٝ ًٔحُٚ جُهح٘ ذٚ ك٤ِٟس ج٤ُٓق أقٌحّ ٣ُٓ٘س جُط٢ هٛ ءج٢ُٗ

 .جُوطغ ٝك٤ِٟس جألك٤ٕٞ هٞز جُط٣ْٞ٘ 

 وانفضيهت في ػهم األخالق هي :

جالْطؼىجو جُىجتْ ُِٓٞى ٣ٍ٠ن جُه٤ٍ أٝ ٓطحذوس جالكؼحٍ جإلٌجو٣س  

 ُِوحٕٗٞ جألناله٢ أٝ ٓؿٔٞع هٞجػى جُِٓٞى جُٔؼطٍف ذو٤ٔطٜح

 وأمهاث انفضائم ػىذ انقذماء :

جُكٌٔس ٝجُؼلس ٝجُٗؿحػس ٝجُؼىجُس ٝجُلٟحتَ جُالٛٞض٤س ٢ٛٝ  ٢ٛ 

جإل٣ٔحٕ ٝجٍُؾحء ٝجُٔكرس ٝجُلحَٞ ٛٞ جُٔطٛق ذحُل٤ِٟس
(ٕ)

 

انفضيهت في انمؼجم انفهطفي مراد وهبت
(3)

  

جُل٤ِٟس ُـس ٣ؼ٢٘ ج٣ُُحوز أ١ ٝكٍز ك٢ جُ٘لّ ٝضؼ٢٘ ج٣ُُٔس ٝك٢ 

 جألَٚ ج٤ُٞٗح٢ٗ ضؼ٢٘ جُٜٔحٌز ٝجُوٞز 

                                                           

ٓؿٔغ جُِـس  ٕدمحم نِق هللا أقٔىؼ-ػط٤س جُٛٞج٢ُ-ػرىجُك٤ِْ ٓ٘طٍٛ-ئذٍج٤ْٛ أ٤ّٗ (ٔ)

 98٘ٔٓطرؼس هطٍ ج٤٘٠ُٞس 9ٖٙجُؼٍذ٤س ٘ 

ؾ٤َٔ ٤ِٚرحػٟٞ ٓؿٔغ جُِـس جُؼٍذ٤س ذىٓٗن )جُٔؼؿْ جُلِٓل٢ ذحألُلحظ جُؼٍذ٤س  (ٕ)

-ذ٤ٍٝش-ٖٓ ٠ ئ٠ُ ٟ ٓطرؼس وجٌ جٌُطحخ جُِرح٢ٗ ٕٝجُل٤ٍٓٗس ٝجإل٣ُ٤ٌِٗس ٝجُالض٤٘٤س( ؼ

 ٓ٘ٔ،9ٗٔ،8ّٗٔ 98ُٕ٘ٔر٘حٕ ٌٓطرس جُٔىٌْس ذ٤ٍٝش ُر٘حٕ 

ّ ٌهْ 3ٕٓٓٝجٍُ٘ٗ جُوحٍٛزهرحء ُِطرحػس  جٌوحٍٖ ٍٓجو ٝٛرس جُٔؼؿْ جُلِٓل٢ جُ٘ (ٖ)

 ّٕٓٙ 3ٕ٘ٔٓ-3ٕٓٓجإل٣ىجع 
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ذأٜٗح ٌِٓس ٓوىٌز ٌَُ كؼَ ٛٞ ن٤ٍ ٖٓ ؾٜس  ى جُل٤ِٟس :٣ؼٍف جذٖ ٌٖ

 يُي جُطوى٣ٍ أٝ ٣ظٖ ذٚ أٗٚ ن٤ٍ أػ٢٘ جُٔكحكظس ًُٜج جُطوى٣ٍ ٝجُلحػِس ُٚ 

  . ٝػ٘ى أٌْطٞ جُل٤ِٟس ئْطؼىجو أٝ ٌِٓس أٝ قحٍ ٌٓطٓرٚ ذحٍُٔجٕ

 مصادر انفضيهت :

أوالً: انحكمت واإلفراز وانمؼرفت
(1)

 

جألٗرح أٗط٤ِٗٞٞ ٝجُؼِٔحء ٝجُلالْلس ٣ًٍُٕٝ ًٌٛج ػِٔ٘ح أذٞٗح جُوى٣ّ 

 ػ٢ِ ًِٔس جُٔؼٍكس ٝجُٔوٛٞو : 

ذٜح جُٔؼٍكس جُكو٤و٤س ٢ٛٝ جُٔؼٍكس جُط٢ ض٤ُٔ ذ٤ٖ جُه٤ٍ ٝجٍُٗ ًٌٝٛج 

٣وٍٞ جٌُطحخ جُٔوىِ )) جُك٤ٌْ ػ٤٘حٙ ك٢ ٌأْٚ أٓح جُؿحَٛ ك٤ِٓي ك٢ 

 (ٕ:ٗٔجُظالّ(()ؾحٓؼس 

( إٔ ٕ٘ؿحٛالش )ٓط٢ ًٌٛج ١ٍٗ ك٢ ٓػَ جُؼًج١ٌ جُك٤ٌٔحش ٝجُ

جُك٤ٌٔحش ًٖ ٣ٍُٕٓٝ ئ٢ُ ق٤حز جُرٍ ذؼٌّ جُؿحٛالش ألٕ جُك٤ٌْ جُكو٤و٢ 

 ٣ِٓي ق٤حز جُل٤ِٟس

ئٕ ٓؼٍكس هللا ضؼ٢٘ ٓؼٍكس ٓح كؼِٚ هللا ػحُٔحً إٔ ٓح كؼِٚ هللا ًحٕ ألؾِي 

 ٝٓؼٍكس جإلْطؿحذس جُط٢ ٣ؿد إٔ ضوّٞ ذٜح.

ٓؼٍكس أٗٚ ٣ٞؾى ئُٚ ئٕ جُٔؼ٢٘ جُٔوٛٞو ذٔؼٍكس هللا ال ٣ؼ٢٘ ٓؿٍو 

كح٣ًُٖ ال ٣كرٕٞ ق٤حز جُطو١ٞ ال ٣ؼٍكٕٞ هللا ٓؼٍكس قو٤و٤س ٓح أهَ إٔ ٣ؼٍكٚ 

جُرؼٝ ػٖ هللا ُٞ إٔ ٓؼٍكطْٜ ُٚ جهطٍٛش ػ٢ِ أٗٚ نحُن ًَ جأل٤ٖحء ٝأٗٚ 

٣كلظٜح ًٔح ٢ٛ الذى إٔ ٗؼٍف أٗ٘ح ذىٝٗٚ ال ٗكَٛ ػ٢ِ قٌٔس أٝ ذٍ أٝ هٞز 

٘ٚ ٤ُّٝ ْٞجٙ ٓح جقٞؾ٘ح إٔ ٗٓؼ٢ ئ٤ُٚ أٝ ٚىم كٌَ ًٛٙ جأل٤ٖحء ضٓطٔى ٓ

٠ِرحً ٌَُ ٖة ٚحُف ٝٗوىّ ُٚ جٌٍُٗ
(ٕ)

  

                                                           

 -99ٕٗٔ ٔهىجْس جألٗرح ٖ٘ٞوز جُ٘حٍٖ ج٤ٌُِس جإل٤ٌ٣ٍ٤ًِس ُألهرح٠ جألٌغٞيًّ ٠  (ٔ)

 9ّ 99ٕٗ٘ٔ/9ٕٗ8جُوحٍٛز ٌهْ جإل٣ىجع  –جُؼرح٤ْس  –ٓطرؼس جألٗرح ٣ٌّٝ أكٓص 

وجٌ جُػوحكس  –٣ْ ٙ ٌج٣ص )ٓؼٍكس هللا جألخ ٖٓ نالٍ جُؼٍٛ جُوى –٣ًٍٓطٞكٍ ؼ  (ٕ)

ّ ٓطرؼس ٣ٞ٤ٍِْ ضٍؾٔس ٛىٟ ٕٓٔٓ/٘ٓٗٔجُرحٌٗٞجٓح جُوحٍٛز ٌهْ جإل٣ىجع 

 9ٙٔذ٤ٜؿٙ
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 حاوياً: قىة اإلرادة وانؼسيمت :

هى ال ٣ٓطط٤غ ئٗٓحٕ إٔ ٣ِٓي ك٢ ٣ٍ٠ن جُل٤ِٟس ألٗٚ ٓـِٞخ ٖٓ ٗلٓٚ 

٣ىُُٙ، "ألٗٚ ٞؼ٤ق جإلٌجوز ًٔح ٣وٍٞ جٌُطحخ  ٌِ ُ ١ أ ًِ َُِف جَُّ ح َّٛ َُ جُ ُص أَْكؼَ ْٓ أل٢َِّٗ َُ

َُ ذَ  ٣ىُُٙ كَا٣َِّحُٙ أَْكؼَ ٌِ ُ ُص أ ْٓ َُ ١ ًِ ٍَّ جَُّ َّٗ َِ جُ
(ٔ)

 ". ٚ٤ٌٓٝٔ9:3 

 حانخاً: مه مصادر انفضيهت انمبادئ و انقيم :

جإلٗٓحٕ جٍُٝق٢ جُٔطٔٓي ذحُٔرطىب ٝجُو٤ْ ٣ك٤ح ق٤حز جُل٤ِٟس ألٕ جُو٤ْ 

جُط٢ ٣إٖٓ ذٜح ضكٛ٘ٚ كال ٣ٓطط٤غ إٔ ٣هطة ٜٓٔح قٌٞخ ذحُهط٤ثس
(ٕ)

٣وٍٞ  

ُٝٞ ًحٕ ج٤ُٓق ػ٠ِ ٌهرط٢ ال أْطط٤غ  ءج٢ًُٗٛج   أْطط٤غ إٔ أكُْٜي : ال

 إٔ أًٍٓ ٓرحوت٢

 رابؼاً: مه مصادر انفضيهت : مخافت هللا :

جإلٗٓحٕ ج١ًُ ضٞؾى ٓهحكس هللا ك٢ هِرٚ ال ٣هطة ًُٜٝج هحٍ جٌُطحخ 

ٝٗؿى ك٢ ًٛٙ جأل٣س جُكٌٔس  9:ٓٔجُٔوىِ )ذىء جُكٌٔس ٓهحكس جٍُخ( أ٤ٌٓح 

ً ٝذحُٔهحكس ٣ِٓي ٣ٍ٠ن جُل٤ِٟس ٝذٔٔحٌْس جُل٤ِٟس ٣كرٜح ٝجُٔهحكس ٓؼ ح

ً جإلٗٓحٕ جٍُٝق٢ ٣هحف إٔ ٣ٌٍٓ ٝٚح٣ح  ً ال نٞكح ًٌٝٛج ٣ِٓي جُل٤ِٟس قرح

 هللا.

ئٕ جٍُجٛد ج١ًُ ضك٢ِ ػٖ نٞف جُؼحُْ ئٗٚ ٣هطرٍ قٔحهس جُهٞف ٖٓ 

َٖ ٣َ "جُؼحُْ ٝذطالٗٚ ٣ٌٝطٗق جُهٞف جُكو٤و٢  ٣ ًِ َٖ جَُّ ِٓ الَ ضََهحكُٞج  َٓىَ َٝ َُْؿ َٕ ج ْوطُُِٞ

َِِي  ْٜ ُ٣ ْٕ ٌُ أَ ١ ٣َْوِى ًِ َٖ جَُّ ِٓ  ِ١ّ ٍِ َُْك َْ َنحكُٞج ذِح َٛح، ذَ ْٕ ٣َْوطُُِٞ َٕ أَ ٝ ٌُ َّ الَ ٣َْوِى َّٖ جَُّْ٘ل ٌِ ُ َٝ
 َْ َّ٘ َٜ ح ك٢ِ َؾ َٔ ِٜ ٤َِْ ًِ َٓىَ  َُْؿ ج َٝ  َّ ٓٔ:8ٕ)ٓط٠  ".جَُّْ٘ل

(ٖ)
( ًٛج نٞف ػ٤ٔن نٞف 

ج ٌُٖ ال ًٔح ٣كُٕ ذحه٢ جُ٘حِقُٗٞ ٝٛٞ ٣هطِق ػٖ جُهٞف جُؼحُْ ) جهللا
(ٗ)

 )

                                                           

 –هىجْس جُرحذح ٖ٘ٞوز )ق٤حز جُل٤ِٟس ٝجُرٍ( ٓطرؼس جألٗرح ٣ٌّٝ أكٓص جُؼرح٤ْس  (ٔ)

 ٤ٌٓٝٔ9:3ٚ  ٓٔ٘  99ٗٔ/  9ٕٗ8جُوحٍٛز ٌهْ جإل٣ىجع 

جُوحٍٛز ٌهْ  –جُؼرح٤ْس  –ٗرح ٣ٌّٝ أكٓص هىجْس جُرحذح جألٗرح ٖ٘ٞوز ٓطرؼس جأل (ٕ)

9ٕٗ8/ٔ99ٗ ّ 

 وجٌ جٌُطحخ جُٔوىِ 98ٖٔ-88ٖٔجٌُطحخ جُٔوىِ جُؼ٤ى ج١ُٞ٘ٓ  ٓٔ:8ٕئٗؿ٤َ ٓط٠ (ٖ)

 ٖٕٕ( ٘ ٗ:ٖٔأٗظٍ جٍُٔؾغ جُٓحذن ٌْحُس ذُّٞ ئ٠ُ أَٛ ضٓحُٞك٢ٌ٤ ) (ٗ)
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نحكٞج إٔ ضلوىٝج هللا إٔ ض٘لِٛٞج ػ٘ٚ ٝيُي  ٗ:ٌْٖٔحُس ئ٠ُ أَٛ ضٓحُٞك٢ٌ٤ 

ذحُهط٤ثس نٞف هللا ٣ؼ٤ىٗح ئ٢ُ جُْٜ جُكو٤و٢ ئ٢ُ ئذطـحء ٠ٌٞ هللا ٝئذوحء 

جُِٛس ٓؼٚ
(ٔ)

 . 

 خامطاً: مه مصادر انفضيهت انمىهبت اإلنهيت :

جإلٗٓحٕ ذٚ ذطرغ ٛحو١ ، ٤٠د ٝٗٞع  جُل٤ِٟس ػ٢ِ ٗٞػ٤ٖ ٗٞع ٣ُٞى

٣ؿحٛى جإلٗٓحٕ ٢ٌُ ٣َٛ ئ٤ُٚ أٓح جُ٘ٞع ج١ًُ ٣ُٞى جإلٗٓحٕ ذٚ كٜٞ ًٔػحٍ 

٣ٞق٘ح جُٔؼٔىجٕ ج١ًُ ه٤َ ػ٘ٚ أٗٚ ٖٓ ذطٖ أٓٚ ٣ٔطِةء ٖٓ جٍُٝـ جُوىِ 

(ٔ:٘ٔ)ُٞهح 
(ٕ)

 

ٝٓػحٍ أ٤ٌٓح جُ٘ر٢ ج١ًُ هحٍ ُٚ هللا هرِٔح ٌٚٞضي ك٢ جُرطٖ ػٍكطي 

( ًٝٔح ٣وٍٞ ٔ:ٖ٘ جٍُقْ هىْطي ؾؼِطي ٗر٤حً ُِٗؼٞخ )أ٤ٌٓح ٝهرِٔح نِوص ٓ

جُٔػَ جُؼح٢ٓ ) ٓحُي ٓطٍذ٢ هحٍ ٖٓ ػ٘ى ٌذ٢ (
(ٖ)

 ٔ:ٕأ٤ٌٓح  

ً ٣ؿحٛى ، قط٢ ج١ًُ ٣ُٞى ذحُل٤ِٟس ٣كطحؼ ئ٢ُ ؾٜحو ٢ٌُ ٣ـِد  ٝأ٣ٟح

 . قط٠ ٣َٛ ئ٠ُ جٌُٔحٍ ك٢ ك٤ِٟطٚ

 ضادضاً : مه مصادر انفضيهت : انىؼمت 

ٓحػى جإلٗٓحٕ ٝضو٣ٞٚ ٢ٌُ ٣ِٓي ٣ٝػرص ك٢ ٣ٍ٠ن هللا ٗؼٔس هللا جُط٢ ض

ًٔح هحٍ ذُّٞ جٍٍُْٞ : )ذ٘ؼٔس هللا أٗح ٓح أٗح( ٝٗؼٔطٚ جُٔؼطحٙ ٢ُ ُْ ضٌُ٘ 

 ٘ٔ:ًٌٓٔٞٗػِٞ ٔذح٠ِٚ 

ئٕ جُوى٣ّ كٍٝٗط٤ِٗٞٞ هى وكؼطٚ جُ٘ؼٔٚ ػ٢ِ هطغ ًَ ٓؼحِٓس ٓغ 

الً ٣ح ئنٞض٢ أٚىهحتٚ هحت جْطىػ٢وجنِٚ  جالٖط٤حمًٛج  جَوجوجُؼحُْ ٝػ٘ىٓح 

ػ٢ِ ضًٍٚ ٖٓ ًَ هِٞذ٘ح  جضلو٘حُٔحيج ٗرو٢ ك٢ ًٛج جُؼحُْ جُٔٞقٕ ٝٗكٖ هى 

ُ٘كَٛ ػ٢ِ جُك٤حز جألذى٣س ُ٘لؼَ جألقٖٓ ئيٕ ًُ٘ٛد ئ٢ُ جُٛكٍجء ُ٘طْٔ 

                                                           

( ٓطرؼس ٌٛر٘س و٣ٍ ٌٙ ٣ٌٍْٔح أٍٚٞ جُك٤حز جٍُٝق٤س )ٝؾٜي ٣حٌخ أٗح أُطّٔ ىأٗ (ٔ)

 8ٗٔ، 3ٗٔ٘  99ٖٔ/8ٖٙٗٓحٌ ؾٍؾّ جُكٍف ٌهْ جإل٣ىجع 

 89( جٌُطحخ جُٔوىِ ٠رغ جُؼ٤ى ج١ُٞ٘ٓ ٘ ٔ:ُ٘ٔٞهح ) (ٕ)

 3ٖٓٔأٗظٍ جٍُٔؾغ جُٓحذن ٘  ٔ:ٕأ٤ٌٓح  (ٖ)
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ً ًالّ جإلٗؿ٤َ ضح٤ًٌٖ ٌٝجءٗح ًَ ٖة ك٢ ًٛٙ جُك٤حز ُ٘ٓطكن جُك٤حز  قٍك٤ح

جألذى٣س
(ٔ)

 . 

 انفضائم األضاضيت حالحت :

 جُٔكرس -ٖجٍُؾحء          -٣ٕٔحٕ        جإل -ٔ

ئٕ هللا قن ٝجُكن ٌٗٞ ِْٝٞى جُل٤ِٟس ٣وٞوٗح ئ٢ُ ٓؼٍكس جٌُ٘ٞ كحٌُِٔس 

ئٗٚ جٌُ٘ٞ ج١ًُ أض٢ ئ٢ُ جُؼحُْ ٝئ٢ُ جُوحتْ ك٢  جالْط٘حٌزجُٔطؿٓى ٛٞ ٗرغ 

جُٛٞك٤س ج٤ُٓٔك٤س ُطططٍٜ ٖٓ ئ٠ُ ج٤ٌُ٘ٓس ٝٛٞ ٣ؼط٢ ٌٗٞٙ ذٞجْطس جٍُٓ 

ْٞجو جُؿَٜ
(ٕ)

  

 أوالً : اإليمان :

ٝغوطٚ ك٢ ئٌٓح٤ٗحضٚ  جػطٔحوٙجإل٣ٔحٕ ٣ٓطُِّ إٔ ٣طه٢ِ جإلٗٓحٕ ػٖ ًَ 

 .ٝهىٌضٚ جُٗه٤ٛس 

 .جإل٣ٔحٕ ٣ؼ٢٘ إٔ ٣طٍـ جإلٗٓحٕ ٗلٓٚ ذٌَ غوِٚ ػ٢ِ ٌقٔس هللا 

 .جإل٣ٔحٕ ٣ؼ٢٘ إٔ ٣ٔٓي جإلٗٓحٕ ذٌَ غوطٚ ذٞػى هللا ك٢ ٖهٙ ج٤ُٓٔف 

٤س ػ٢ِ ٓح أًِٔٚ ج٤ُٓٔف ٖٓ كىجء جإل٣ٔحٕ ٣ؼ٢٘ إٔ ٣ؼطٔى جإلٗٓحٕ ًِ

 .ٝنال٘ 

ٝك٢ ًَ ُكظس ػ٢ِ جٍُٝـ  ء٢ٖجإل٣ٔحٕ إٔ ٣ؼطٔى جإلٗٓحٕ ك٢ ًَ 

  .ء٢ٖجُوىِ جُٓحًٖ ك٤٘ح ج١ًُ ٣ؼط٤٘ح جُوٞز جُالَٓس ُ٘ح ٌَُ 

                                                           

كٍه٢ )جُك٤حز ج٤ٌُٓ٘س ٝذؼٝ ٓٗح٤ٍٛ جُ٘ٓحى( جُ٘حٍٖ ٔجٍُجٛد جُؤّ ض٤ٔٞ غحؤِ جُ (ٔ)

D.R.S  ذطِد ٖٓ ؾ٤ٔغ جٌُٔطرحش ج٤ُٓٔك٤س    ٖٕٗ٘  8ٕٓٓ/99ٌ٘ٓهْ جإل٣ىجع 

جألخ جُىًطٌٞ ض٤ٞوٌٝ قالم جٍُجٛد جُر٢ِ٤ِٓ جُٗٞذ١ٍ )جُالٛٞش جُٛٞك٢ قٓد  (ٕ)

جُٔطرؼس جُر٤ٓ٤ُٞس ُر٘حٕ  ٠ٕٓٓٔرؼس أ٢ُٝ  9ٕٗ-ٕٖ٘ػُ ٣ـٌٞ ٣ِٞ ج٤ُٛ٘ر٢  جُوى٣ّ

٘٘ٔ 
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ً ك٢ أنطٍ جُظٍٝف  ً هلل ٝجغوح جإل٣ٔحٕ ٣ؼ٢٘ إٔ ٣ظَ جإلٗٓحٕ ٓط٤ؼح

ٝأٚؼرٜح
(ٔ)

  

٘ح ٗٓطط٤غ ٖٓ جألٕ إٔ ٗطًٝم هٞجش ٝٗكٖ ٗؼٍف ٖٓ جٌُطحخ جُٔوىِ أٗ

كٔغ إٔ أؾٓحوٗح ٓحَجُص ض٘طظٍ جُلىجء ئال أٗ٘ح  ٙ:٘ػرٍج٤ٖٗ  ض٢ج٥جُىٍٛ 

ض٢ كال ٤ٛ٣ر٘ح ٞؼق حٕ إٔ ًٗٝم ٓوىٓحً هٞجش جُىٍٛ ج٥ٗٓطط٤غ جألٕ ذحإل٣ٔ

ك٢ ٓ٘ط٢ٜ جُؼٔن ٌُٖٝ ئيج قون  جنطرحٌٝال ٍٜٓ ٝال ٓٞش ًٝٛج ذحُطرغ 

 جالنطرحٌك٢ ًِٔطٚ ضٔحٓحً كاٗٚ ٤ْوىٌ إٔ ٣هطرٍ ًٛج جُٔإٖٓ ٓططِرحش هللا ٝٝغن 

كحإل٣ٔحٕ ؿ٤ٍ ٓكىٝو ٣ُٖٓ كاٗٚ ال ٣ٓط٘ى كو١ ػ٢ِ ٓح ػِٔٚ هللا ٖٓ أؾِ٘ح ك٢ 

جُٔح٢ٞ ذَ أ٣ٟحً ضٓطط٤غ إٔ ٣طٔطغ ذٔح ٤ْلؼِٚ هللا ُ٘ح ك٢ جُٔٓطورَ
(ٕ)

  

 اإليمان وانحياة انروحيت :

 ( ٔٔ:ٔ ضٍٟ  )ػرٍج٤ٖٗ جإل٣ٔحٕ ٛٞ جُػوس ذٔح ٣ٍؾ٢ ٝجإل٣وحٕ ذأٌٓٞ ال

ٖٓ ًٛج جُطؼ٣ٍق ج١ًُ هىٓٚ ُ٘ح جٍٍُْٞ ذُّٞ ٗىٌى إٔ جإل٣ٔحٕ ك٢ 

  ٣طٟٖٔ ؾحٗر٤ٖجُك٤حز ج٤ُٓٔك٤س 

ٛٞ جُػوس ذأٌٓٞ ٓٓطور٤ِس أٝ غوس ك٢ ٝػٞو هللا أٝ ًِٔس  انجاوب األول :

 ٖٓ ًالٓٚ ئٕ ًالٓٚ ٤ْطكون ذحُطأ٤ًى ك٤ٔح ذؼى 

هللا إٔ ِٗٓٚ ٤ٌْٕٞ ك٢ ٓػَ ٗؿّٞ ٝٓػحٍ يُي إٔ ئ٣ٔحٕ ئذٍج٤ْٛ ذٞػى 

جُٓٔحء ٌؿْ أٗٚ ُْ ٣ٌٖ ُٚ ُٝىجً ذؼى ًٔح ٣وٍٞ جٌُطحخ جُٔوىِ )كأٖٓ ئذٍج٤ْٛ 

    ٗ:ٖ، ٘ٔ:ٙذحهلل ككٓد ُٚ ذٍجً( ض٣ٌٖٞ ٤ٌٓٝٚ 

 جإل٣وحٕ ذأٌٓٞ ال ض١ٍ  انجاوب انخاوي: مه اإليمان :

                                                           

أٗرح  –س و٣ٍ جُوى٣ّ ذكٓد جإلٗؿ٤َ ٓطرؼ ٤ٓٔك٤س جألخ ٓط٠ ج٤ٌُٖٓٔ )جُلٟحتَ جُ (ٔ)

 ٕٖ،ٖٔ٘  99ٕٔ/8ٕٖ٘ٝجو١ جُ٘طٍٕٝ ٌهْ جإل٣ىجع  –ٓوحٌ 

ّ ًحٓح ذٞجو١ ؿ٘ٝجُؼًٌجء ٝجُوى٣ّ ذج٤ُٓىز ج٣لح ٤ٛٝد ٌٓطرس و٣ٍ -٣ُّٞ ًحَٓ (ٕ)

٢( جُؿُء جُٓحوِ جُِٓٞى ذحٍُٝـ ٘ كّ  )جإلٗٓحٕ جٍُٝق٢ ٝضٗٔحٕ 989ٔجُ٘طٍٕٝ ٝ 

ٔ٘ٔ ،ٕٔ٘ 
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ٝ ك٢ ٝٛ٘ح ٣ٌٕٞ جإل٣ٔحٕ ج٤ُو٤ٖ ذأٌٓٞ ٓٞؾٞوز ْٞجء ًحٕ ك٢ جُٔح٢ٞ أ

جُكحٍٞ ٓػَ جإل٣ٔحٕ ذحهلل ٗلٓٚ ج١ًُ ٛٞ أَٚ جُٞؾٞو ٝأَٚ جُه٤ِوس ًِٜح أٝ 

 جإل٣ٔحٕ ذإٔ ٣ٓٞع جُُٔٞٞو ٖٓ جُؼًٌجء ٣ٍْٓ ٛٞ ئذٖ هللا جُك٢ 

ٝػ٘ىٓح ٣ٌٕٞ جُكى٣ع ػٖ جإل٣ٔحٕ ك٢ جُك٤حز جٍُٝق٤س ك٤ٌٕٞ ٓؼ٢٘ 

ٔهِٙ جإل٣ٔحٕ ٛٞ جُػوس جُٗه٤ٛس ك٢ ج٤ُٓٔف ٝض٤ِْٓ جُك٤حز ُٚ ٤ٌُٕٞ ٛٞ جُ

ُِ٘لّ ٝجُِٔي ج١ًُ ٣ِٔي ػ٢ِ ق٤حض٘ح
(ٔ)

 

٣ظٍٜ قو٤وس جإل٣ٔحٕ ك٢ ًالّ ج٤ُٓى ج٤ُٓٔف ك٢ جإلٗؿ٤َ ٣وٍٞ ئٕ أٌوش 

إٔ ضٌٕٞ ًحٓالً كأيٛد ٝذغ ًَ أٓالًي ٝأػط٢ جُلوٍجء ك٤ٌٕٞ ُي ًُ٘ ك٢ 

9ٔ:ٕٔ)ٓط٢  جضرؼ٢٘جُٓٔحء ٝضؼحٍ 
(ٕ)

) 

ؾٜس ئ٤ُٚ ٖٓ كِٔح ْٔغ جُوى٣ّ ًٛٙ جٌُِٔس أنًٛح ُ٘لٓٚ ػ٢ِ ئٜٗح ٓٞ

جٍُخ ٝيٛد ٝٗلً ًالّ جٍُخ ج١ًُ ْٔؼٚ ٝذًٜج ذىأش ٤ٍٓٓز ق٤حضٚ ٓغ 

 . ٌٓح٣ٌِٞ جُوى٣ّ ٣وٍٞ ج٤ُٓٔف ًٌٝٛج

 (جٍُخ أ٤٠د ٓح ٝجٗظٍٝج يٝهٞج) ٣وٍٞ ًٔح هللا ٗؼٔس ٗطًٝم ق٤٘ٔح

 ٖٗ:8ُٓج٤ٍٓ

 جٍُٝـ نىٓس ذكٓد جُػوس َٓء ك٢ جٍُٝـ كؼحُس ٖٓ هٞز ٛٞ جُطًٝم كًٜج

 ئ٠ُ ضإو١ جُط٢ جإل٣ٔحٕ غوس أ١ جُػوس َٓء ػٖ ٣طكىظ أٝ ٛٞ جُوِد وجنَ ك٢

جٍُخ أ٤٠د ٓح أٝ جٍُخ ؾٔحٍ ضًٝم
(ٖ)

 

ً  ٣ٝوٍٞ  ُِك٤حز ٣ٌٕٞ أٛالً  ٝإٔ جٍُخ ئ٠ُ ٣أض٢ إٔ أقى أٌجو ئٕ أ٣ٟح

 ٣رىأ إٔ ػ٤ِٚ ٣ؿد جُوىِ ذحٍُٝـ ٣ٔطِة ٝإٔ ٤ُِٓٔف ٌٓٓ٘ح ٤ٛ٣ٍ ٝإٔ جألذى٣س
                                                           

جُػحٖٓ جإل٣ٔحٕ ٝجُؼرحوز ٝجُك٤حز  ؿِى١ جُٔورٍجظ جُٗٛك٢ ػرىج٤ُٜٗى ْٓٞٞػس ٖٓ ض (ٔ)

حكس جألٗرح أغ٘ح٤ِْٞ ٓطٍجٕ ذ٢٘ ٣ْٞق ٝجُرٜ٘ح ٠ جألٍٝ وجٌ جُوى٣ّ ٣ٞق٘ح ٤ٗج٤ٌُٓ٘س 

 8ّ ٕ٘ٗٓٓ/83ٍٗٙٓٛ جُؿى٣ىز ٌٓطرس جٍُؾح ٌهْ جإل٣ىجع  ض٤ٜحكح جُكر٤د ٍُِ٘ٗ ْحٗص

–جُوحٍٛز  –وجٌ جُؼحٌف جُوى٣ّ ٓط٢ ًطحخ ضل٤ٍٓ جإلٗؿ٤َ جٌُطحخ جُٔوىِ ٓطرؼس  (ٕ)

ز 9ٔٔ زٍٛق٢ِٔ ٍٓجو جُ٘حٍٖ وجٌ جُؼحٌف جُوح –ذحٌٛٞ ُر٤د  –ٍٓجو ًحَٓ  –ٖ٘ٞوز  ٢ًَ

 ٕٔٓ/ ٖٕٓ٘  ٖٕٓٓ/ٌ٘ٙٙٔهْ جإل٣ىجع 

ٖٓ ػظحش جُلى٣ّ ضٍؾٔس ذ٤ص جُط٣ٌٍّ ُهىٓس  ٘ٔجُوى٣ّ ٓوح٣ٌِٞ جُؼظس  (ٖ)

 ٖٗٔ٘  ٠ٔ99ٔرؼس 
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 ٓطْٞال ذٔػحذٍز جُٛالز ػ٠ِ وجتٔح ظد٣ٞج ٝإٔ ذػرحش ذحٍُخ ذحإل٣ٔحٕ أٝالً:

 قلع ك٢ ٣ٝو٣ٞٚ ًحٓال ٤ٛ٣ٍٝٙ ك٤ٚ ٣ٌٖٝٓ ٣أض٢ ٢ٌُ ٝغوس ذا٣ٔحٕ جٍُخ ئ٠ُ

ٝٚح٣حٙ ؾ٤ٔغ
(ٔ)

 

 جُوحتٔس جُٔكرس ٓٓطٟٞ ػ٠ِ ٣ٌٕٞ ق٤٘ٔح جإل٣ٔحٕ غٍٔز ٢ٛ جُٔؼٍكس ئٕ

 ٤ٖثح ٣ؼٍف ُْ كاٗٚ ٤ٖثح ٣ؼٍف أٗٚ ٣ظٖ أقىج ًحٕ كإ) جُىجن٤ِس جُؼالهس ػ٠ِ

 (ػ٘ىٙ ٓؼٍٝف هللا كًٜج هللا ٣كد أقى ًحٕ ئٕ ٌُٖٝ ٣ؼٍف إٔ ٣ؿد ٔحً ذؼى

(8،ٕ،ٖ)جًٌِٞٗٗٞ 
(ٕ)

 

 جٌُحِٓس جُػوس ٛٞ جإل٣ٔحٕ ؾٍٞٛ ئٕ ذحهلل جُٔؼٍكس ضطكىو جإل٣ٔحٕ هىٌ ػ٠ِ

 ػرحٌز جإل٣ٔحٕ ٣ٌٕٞ ٝذًٜج ٝجُٔكْٓٞحش ٝجُٔ٘طن جُؼوَ كٞم ٝٝػىٙ ذحهلل

 جُٞهص ٗلّ ٝك٢ ٖة ال ٖٓ ٤ِسجُه ػ٠ِ جُوحوٌ هلل ػ٢ِٔ ٝض٣ٌٍْ ضوى٣ٍ ػٖ

 هللا. ػ٠ِ جإلٗٓحٕ الػطٔحو ٝجْطس جإل٣ٔحٕ ٣ٛرف

 ((وانمحبت وانرجاء اإليمان بها وأػىي)) انرجاء:  انخاويت انفضيهت

يًٍٛح )أًٌٞٗػِٞ  جُط٢ جٌُرٍٟ جُػالظ جُلٟحتَ أقى ٛٞ جٍُؾحء ئٕ

 ٍجُكٛٞ ئٌٓح٤ٗس ذ٤ٖ ٣ٍذ١ جٍٍُْٞ ذُّٞ جُوى٣ّ ئٕ ك٢ جٍٍُْٞ (ٖٔ:ٖٔ

 جٍُؾحء ٝذ٤ٖ جإل٣ٔحٕ ذٞؾٞو هللا ٝٓٞجػ٤ىٙ ٌذطحً ٖى٣ىجً  ٓٞٛرس ػ٠ِ

 ضوحذَ جُط٢ جُطر٤ؼ٤س  ٝجُٛلس ٝأٓحٗطٚ هللا ٝػى ٖٓ هٞضٚ ٣ٓطٔى ٝجٍُؾحء

 ذ٣ٍٗس ػٞجَٓ ػ٠ِ جُٔر٤٘س جُػوس ٛٞ كحألَٓ جألَٓ ٢ٛ جإلٗٓحٕ ػ٘ى جٍُؾحء

 ٚ جُٔٓطورَ كحٍُؾحء ذٜؿس جإل٣ٔحٕ ٝغٍٔض ك٢ ذ٣ٍٗس أ٤ٖحء ُطٍهد

 ئٌْٗ) ٌؾحء أ١ ُإلٗٓحٕ ٣ٌٕٞ ال ٓٞجػ٤ىٙ ٝجٗطظحٌ ذحهلل جإل٣ٔحٕ كرىٕٝ

 ػٖ ٝؿٍذحء ئٍْجت٤َ ٌػ٣ٞس ػٖ أؾ٘ر٤٤ٖ ٤ٓٓف ذىٕٝ جُٞهص يُي ك٢ ً٘طْ

                                                           

 9ٖٔ٘  9ٔأٗظٍ جٍُٔؾغ جُٓحذن ػظس  (ٔ)

جُؿُء جُػح٢ٗ وجٌ جٌُطحخ جُٔوىِ  3ٕٙجٌُطحخ جُٔوىِ ٘  8،ٕ،ٖجًٌٞ كثِٞ  (ٕ)

 98ّٖٔجُؼ٤ى ج١ُٞ٘ٓ 
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(ٕ:ٕٔجُؼحُْ )أٌك٤ّ  ك٢ ئُٚ ٝذال ٌُْ ٌؾحء ال جُٞػى ػٜٞو
(ٔ)

 جٍُؾحء ئٕ 

 ٝغٍٔضٚ : جإل٣ٔحٕ ذٜؿس

 هي : رئيطيت ػىاصر حالتت تتضمه انرجاء فضيهت إن

إٔ  ٝجُكحٍ ػحّ جُٓؼحوز ئ٠ُ ٝجُطٞم جُطر٤ؼس جُلحتن جُه٤ٍ ٓكرس -ٔ

ْؼىجء ئيٕ أٗ٘ح ٗكرٚ ًٔٛىٌ  ٣ؿؼِ٘ح إٔ ٣وىٌ ٝقىٙ هللا إٔ جإل٣ٔحٕ ٣ٍ٣٘ح

 ْؼحوض٘ح ئٕ ًٛج جُكد ٗلؼ٢ ٌُٝ٘ٚ كحتن جُطر٤ؼس 

 جُط٢ جُه٤ٚٞٛس هٞجٗح ػ٠ِ ٣ٍضٌُ ال جٍُؾحء ًٛج إٔ جُٞجٞف ٖٓ -ٕ

 جٌَُ جُٟحذطس هىٌضٚ ٝػ٠ِ هللا ػ٠ِ ذَ جُه٤ٍ ًٛج ُرِٞؽ ًحك٤س ؿ٤ٍ يجضٜح ٖٓ

 ًٛٙ ك٢ جٌُٔحٍ الًطٓحخ ج٣ٌٍُٟٝس جُ٘ؼْ ًَ ضطٞهغ هللا ٖٓ جٗ٘ح جُٔٓحػىز

 جألن١ٍٝ ذحُهال٘ ٝجُلَٞ جُك٤حز

 أٗٚ غحُع ػٍ٘ٛ يُي ػٖ ك٤٘ٗأ ٓٓحػىض٘ح ضطِد جُ٘ؼٔس ًٛٙ إٔ ؿ٤ٍ -ٖ

هللا ٝٗٓطؼَٔ ْٝحتَ  ئ٠ُ ٗطؿٚ ٢ٌُ ج٤ٍُٖٚ ٝ جُؿٜى جالٗىكحع ٖٓ ٌَُٗ

 جألػظْ ًه٤ٍٗح هللا ئ٠ُ ٗطٞم ضؿؼِ٘ح ئال٤ٛس ك٤ِٟس ٛٞ كحٍُؾحء جُهال٘ : )

 ٚالقٚ ٝهىٌضٚ جأل٤٤ُٜٖ. ٝجْط٘حوجً ئ٠ُ ٝغوس ذػرحش ٓ٘ٚ ٝٗطٞهغ

ٝجُٓؼحوز جألذى٣س ْٝٝحتَ جُكٍٛٞ ػ٤ِٜح
(ٕ)

  

 دور انرجاء في تقذيطىا 

يطاػذ انرجاء في تقذيطىا
(3)

 حت وهى :في حال 

٣ؿؼِ٘ح ٗطكى ذحهلل ئي ٣ؿٍوٗح ٖٓ جُه٤ٍجش جأل٤ٌٞس ئٕ   -ٔ

جٍُؾحء ٣ٍضٌُ ػ٢ِ ئ٣ٔحٕ ق٢ ٝئ٠ُ ػ٣ٍٖٛ٘ ؾ٣ٍٖٛٞ ُِٓؼحوز ٛٔح 

 جٌُٔحٍ ٝجُىٝجّ 

                                                           

جألخ ٓط٠ ج٤ٌُٖٓٔ جُلٟحتَ ج٤ُٓٔك٤س ذكٓد جإلٗؿ٤َ ٓطرؼس و٣ٍ جُوى٣ّ أٗرح ٓوحٌ  (ٔ)

 ٖٖ٘  99ٕٔ-8ٕٖٓٝجو١ جُ٘طٍٕٝ ٌهْ جإل٣ىجع 

ك٢ ٠ٍم  ٖس جُطٛٞف ج٤ُٓٔك٢ ،جوُق ضحٌٍٗٙ ضٍؾٔس جألٌٖٔ٘ى٣ٌٖ ٣ْٞق )نالٚ (ٕ)

 ٤ُٙ،3ٍٕٝ ٘  9٘8ٔجإلْط٘حٌز ضحذغ ٝجالضكحو جُٔطرؼس جٌُحغ٤ٌ٤ُٞس 

ك٢ ٠ٍك٢  ٖأُٝق غحٌٍٗٙ ضٍؾٔس جألٌٖٔ٘ىِ ٣ْٞق )نالٚس جُطٛٞف ج٤ُٓٔك٢  (ٖ)

  9٘  9٘8ٔجالْط٘حٌز ضحذغ جالضكحو ٓطرؼس جٌُحغ٤ٌ٤ُٞس ذ٤ٍٝش 
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 ٣هٍٞ ِٚٞجض٘ح كحػ٤ِس   -ٕ

ئيج جهطٍٕ جٍُؾحء ذحإلضٟحع ٣هٍٞ ِٚٞجض٘ح كحػ٤ِس ٣ٝٔ٘ك٘ح ذًُي ٌَُ ٓح 

 ضكطحؼ ئ٤ُٚ ٖٓ جُ٘ؼْ 

ٍجً ٖٓ ضك٣ٍٟحش جٌُطحخ جُٔوىِ جُٔٗىوز ػ٢ِ جُػوس ذحهلل ال ٖة أٖى ضأغ٤

إٔ جذٖ ٤ٍْجل ) َٛ ضًَٞ أقى ػ٢ِ جٍُخ كهًىأٝ غرص ػ٢ِ ٓهحكطٚ كهًٍ أٝ 

وػحٙ كأَٛٔ كإ جٍُخ ٌءٝف ٌق٤ْ ٣ـلٍ جُهطح٣ح ٣ٝهِٙ ك٢ ٣ّٞ ج٤ُٟن ( 

 ٕٔ:ٖٔ،ٕ:٤ٍْٔٔجل 

 ئٕ ٤ْىٗح ج٤ُٓٔف هى ٚ٘غ ػؿحترٚ ُٖٔ ٣ػوٕٞ ذٚ 

 ٛىٌ ٗٗح٠ ن٤ٛدئٕ جٍُؾحء ٓ  -ٖ

ً جٍُؿرس ك٢ جُٓٔحء  أٗٚ ك٢ جُٞجهغ ٣٘ٗة ٌؿرحش ٓوىْس نٛٞٚح

٣ٟحػق قٔحْط٘ح ذٔح ضأِٓٚ ٖٓ جٌُٔحكأز  هللا إٔ جٍُؾحء جٓطالىٝجُطٞم ئ٠ُ 

جُط٢ ضلٞم ؾٜٞوٗح ًػ٤ٍجً ) ًَ ٖٓ ٣ؿحٛى ٣ٔٓي ٗلٓٚ ػٖ ًَ ٖة أٓح 

 9:ٕ٘أُٝثي ك٤ِ٘حُٞج ئ٤ًِالً ال ٣ل٠٘ ( أًٌٞٗػِٞ 

٣ؼط٤٘ح ضِي جُٗؿحػس ٝيُي جُٛرٍ ج١ًُ ٣٘ٗة جُ٘ؿحـ ئٕ جٍُؾحء 

 جأل٤ًى

ئٕ جٍُؾحء ِِْٓس ٗطِٓن ػ٤ِٜح قط٢ ٗرِؾ ٖح٠ة جُؼحُْ جألنٍ ٣ٛلٚ 

جٍٍُْٞ ذُّٞ ذحٍُْٔحٙ جُط٢ ٣طٍقٜح جُٔالـ ك٢ ػٔن جُركٍ ؿ٤ٍ 

جُططٌٞ )ُ٘ٔٓي ذحٍُؾحء جُٔٞٞٞع جهحٓ٘ح ج١ًُ ٛٞ ُ٘ح ًٍْٔحز ُِ٘لّ 

ٓح وجنَ جُكؿحخ ق٤ع ونَ ٣ٓٞع ًٓحذن ٓإضٔ٘س ٝغحذطس ضىنَ ئ٢ُ 

(ٕٓ-8ٔ: ٙألؾِ٘ح)ػ٤ٍج٤ٖٗ
(ٔ)

 

جُرًٌز جإلال٤ٛس جُط٢ جٗرػن ٜٓ٘ح جٍُؾحء ٤ًٚٞس ئال٤ٛس ئ٣ٔح٤ٗس ٢ٛ 

ه٤حٓس ج٤ُٓٔف ٖٓ ذ٤ٖ جألٓٞجش جُط٢ ذحٍُؿْ ٖٓ جٜٗح ًحٗص ضهطٙ 

ذحُٔٓطورَ ٌُٖٝ ج٤ُٓٔف جًِٜٔح ك٢ جُُٓحٕ جُكحٍٞ ُطٌٕٞ ذٍٛحٗحً ُٛىم 

هللا ًُُي ٚحٌش جُو٤حٓس هٞز ٍُِؾحء ج١ًُ ٍٗؾٞٙ ك٢  ًَ ٓٞجػ٤ى

 جُٔٓطورَ 

                                                           

 8ٕ٘( ٘ ٕٓ- 8ٔ: ٌْٙحُس ٣ّٞٗ جٍٍُْٞ ئ٢ُ جُؼرٍج٤ٖٗ ) (ٔ)
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ً ك٢  ً ٓلطٞقح كحإلٗٓحٕ ج١ًُ ٣ؼ٤ٕ ك٢ جٍُؾحء ذحْطٍٔجٌ ٣٘ظٍ ذحذح

ً ك٢ ًٛج جُرحخ ٣وٍٞ ) ئٗٚ ٣لطف ٝال أقى ٣ـِن (  جُٓٔحء ١ٍ٣ٝ هللا ٝجهلح

جٍُؾحء ك٢ ٓٞجػ٤ى هللا جُٛحوهس ٝجٍُؾحء ك٢ جُك٤حز جألذى٣س  ٖ:3ٌؤ٣ح 

٤ِس ك٢ جُو٤حٓس جُٓؼ٤ىز جٍُؾحء ج١ًُ ٗؼِوٚ ال ك٢ جٌٓٞ جُؼحُْ ٝئٗٔح ك٢ جُؿٔ

يُي ج٠ُٖٞ جُٓٔح١ٝ ) جُٔى٣٘س جُط٢ ُٜح جألْحْحش جُط٢ ٚحٗؼٜح ٝذحٌتٜح 

(ٔٔجٍُخ ( )ػرٍج٤ٖٗ 
(ٔ)

 

ق٤حز جٍُؾحء ٣ُِٜٓح جُػوس ك٢ هللا ٝجُػوس ك٢ ٓٞجػ٤ىٙ ٝك٢ ػِٔٚ ٝك٢ 

٣ٔطِة هِري ذحٍُؾحء ٣٘رـ٢ جٕ  ٓكرطٚ ُي ٌَُِٝ ٝك٢ قٌٔٚ ٝضىذ٤ٍٙ ٢ٌُ

ضػن ذإٔ هللا ٣كري أًػٍ ٓٔح ضكد ضكد ٗلٓي ٝأٗٚ ٣ؼٍف ٓح ٛٞ جُه٤ٍ 

ُي أًػٍ ٓٔح ضؼٍف جٗص ذٔح ال ٣وحِ ٝجٕ ًَ ضىجذ٤ٍ هللا ٖٓ ؾٜطي ٢ٛ 

ك٢ ػٔن جُكٌٔس ٝجُه٤ٍ ٝالذى إٔ ضؼِْ أٗي ك٢ ٣ى هللا ٝقىٙ ُٝٓص ك٢ 

ٝال ك٢ أ٣ى١ ج٤ُٗح٤٠ٖ جٗص  أ٣ى١ جُ٘حِ ٝال ك٢ أ٣ى١ جُطؿحٌخ ٝجألقىجظ

 9ٗ:ٙٔك٢ ٣ى هللا ٝقىٙ ٝهللا هى ٗوٗي ػ٢ِ ًلٚ أٖؼ٤ح 

)٣ٝكٍْي ج٤َُِ ٝجُٜ٘حٌ  9ٓٝهى ٣ظَِ ػ٤ِي ذؿ٘حقٚ ُٓج٤ٍٓ 

ٖٝٓ ٓكرطٚ ُي وػحى جٓ٘حً ُٚ   ٣ٕٝٔٓكلع ونُٞي ٝنٍٝؾي( ُٓج٤ٍٓ 

 ٖٕ:ٔٝٛٞ جٍُجػ٢ ج١ًُ ٣ٍػحى كال ٣ؼٞيى ٖة ُٓج٤ٍٓ  ٖ:٣ٔٞت٤َ 

ؼرٚ ٝؿْ٘ ٌػ٤طٚ ٝال ٣ٌٖٔ هلل ًٍجع ٚحُف إٔ ٣ـلَ ؿ٘ٔٚ ٝٗكٖ ًِ٘ح ٖ

ٝال ٣ٌٖٔ ُٚ ًأخ إٔ ٣ـلَ ػٖ أٝالوٙ
(ٕ)

 

انفضيهت انخانخت انمحبت
(3)

 : 

جُٔكرس ٢ٛ هٔس جُلٟحتَ ًِٜح ػ٘ىٓح ْثَ ج٤ُٓى ج٤ُٓٔف ٓح ٢ٛ 

 جُل٤ِٟس جُؼظ٢ٔ ك٢ جُ٘حِ هحٍ ) ٢ٛ جُٔكرس(

                                                           

ٓطرؼس ج٤ٌُ٘ٓس جُورط٤س   (LIFE OF HOPE)جُرحذح ٖ٘ٞوز جُػحُع )ق٤حز جٍُؾحء( (ٔ)

 ٗٔ٘  99ٔٔجألٌغٞي٤ًٓس ٍٓٛ 

 ٙٔأٗظٍ جٍُٔؾغ جُٓحذن ٘ جُرحذح ٖ٘ٞوز جُػحُع ق٤حز جٍُؾحء  (ٕ)

جُرحذح ٖ٘ٞوز جُػحُع جُٔكرس هٔس جُلٟحتَ جُ٘حٍٖ ج٤ٌُِس جإل٤ٌ٣ٍ٤ًِس ُألهرح٠  (ٖ)

ٓطرؼس جألٗرح ٣ٌّٝ  9،8٘  ي٤ًٓس ٠ جأل٢ُٝ ك٢ ِِْٓس )جإل٣ٔحٕ،جٍُؾحء،جُٔكرس(جألٌغٞ

 99ٗٔ-9ٕٗ8أكٓص جُؼرح٤ْس جُوحٍٛز ٌهْ جإل٣ىجع 
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هٞضي ضػ٤٘س  ٜي ٖٓ ًَ هِري ٖٝٓ ًَ كٌٍى ٖٝٓ ًَضكد جٍُخ ئُ

٘:ٙ 

ٝجُػح٤ٗس ) ضكد ه٣ٍري ً٘لٓي ، غْ نطْ ذوُٞٚ ذٜحض٤ٖ ج٤ُٚٞط٤ٖ 

 ٓٗ-ٖ٘:٣ٕٕطؼِن جُ٘حِٓٞ ًِٚ ٝجألٗر٤حء ( ٓط٠

أ١ إٔ ًَ جُٞٚح٣ح ضطؿٔغ ك٢ جُٔكرس ئيٕ جُٔكرس ؾٔغ ًَ جُلٟحتَ 

ٝهى هحٍ جُوى٣ّ ذُّٞ جٍٍُْٞ ك٢ ًٛج ٝأٓح ؿح٣س ج٤ُٚٞس ك٢ٜ جُٔكرس 

ًُُٝي ٚىم جُوى٣ّ  ٔ:٘حُف جض٠ ٖٓ هِد ٠حٍٛ ٤ٍٔٞٝ ٚ

أٝؿٓط٤ِ٘ٞ ق٤٘ٔح هحٍ )ضكد غْ ضلؼَ ذؼى يُي ٓح ضٗحء ( ٝهى ؾؼِٜح 

ٝجٍُؾحء ٝجُ٘رٞز كوحٍ )أٓح جألٕ ك٤ػرص جإل٣ٔحٕ  جإل٣ٔحٕجٍٍُْٞ أػظْ ٖٓ 

ًٌٞٗػِٞ ًٔٛٙ جُػالغس ٌُٖٝ أػظٜٖٔ جُٔكرس(ٝجٍُؾحء ٝجُٔكرس 

ض٤ُٔ ضال٤ًٓٙ كوحٍ )ذًٜج  ج٤ُٓى ج٤ُٓٔف ؾؼَ جُٔكرس جُؼالٓس جُط٢ ٖٔ:ٖٔ

٣ؼٍف جُؿ٤ٔغ أٌْٗ ضال١ً٤ٓ ئٕ ًحٕ ك٤ٌْ قد ذؼٌْٟ ٗكٞ ذؼٝ(٣ٞق٘ح 

٤ُِٔالو ٖٓ هللا  جُؼالٓسٝجُوى٣ّ ٣ٞق٘ح جٍٍُْٞ ؾؼَ جُٔكرس   ٖٔ:ٖ٘

كوحٍ )ًَ ٖٓ ٣كد كوى ُٝى ٖٓ هللا ٣ٝؼٍف هللا ٖٝٓ ال ٣كد ُْ ٣ؼٍف 

 ٖٓ جُٔكرس ٛ٘حى أٗٞجع 8-3:ٗٔ-هللا ألٕ هللا ٓكرس( ٣ٞق٘ح   

 تحب هللا وتحب انىاش وتحب انخير

ئٕ جُى٣ٖ ٛٞ ٌقِس قد ٗكٞ هِد هللا ضؼرٍ ك٢ ٣ٍ٠وٜح ػ٠ِ  هِٞخ جُ٘حِ 

ٝجُٔكرس ٢ٛ جٍُذح٠ جُٔوىِ ج١ًُ ٣ٍذ١ جُ٘حِ ذحهلل ئٜٗح ؾٍٞٛ جُى٣ٖ ٝجُطى٣ٖ 

جألػظْ ٢ٛ جُٔكرس جُػرحش ك٢ جُٔكرس.
(ٔ)

  

وى٣ّ ٣ٞق٘ح جأل٢ُٝ جُُّ ٣وٍٞ جُوى٣ّ أٝؿط٤ِ٘ٞ ك٢ ػظطٚ ك٢ ٌْحُس جُ

ً ذح٤ُٚٞس جُو٤ٍٛز جُطح٤ُس : أقرد ٝ أكؼَ ٓح ضٗحء ئٕ ٚٔص  ٗلٓي ٜٗحت٤ح

كحٚٔص ػٖ ٓكرس ٝئٕ ضٌِٔص كطٌِْ ػٖ ٓكرس ئٕ أٗرص كأٗد ػٖ ٓكرس ٝئٕ 

                                                           

٤ًٍُّ ٤ِْْ ٣ٓطٍِ ذٔٗحًٌس جألخ جُىًطٌٞ ؾ٣َٞق ٓؼِٞف ٍْٝقحٕ ذًٍحش  (ٔ)

ّٓ ٝج٤ُّٞ ٝجُىًطٌٞ ضٍٔ هىٓح٢ٗ )ج٤ُٓٔك٤س ك٢ أناله٤حضٜح ( ِِْٓس جُلٌٍ ج٤ُٓٔك٢ ذ٤ٖ جأل

 ّٗ٘ٗ 999٘ٔر٘حٕ ُ -٠رؼس أ٢ُٝ جُ٘حٍٖ جٌُٔطرس جُر٤ٓ٤ُٞس ذ٤ٍٝش 9ٔ
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وج٣ٌص كىجٌ ػٖ ٓكرس ُطٌٖ جُٔكرس ٓطأِٚس ك٢ هِري ٖٝٓ ًٛٙ جألٍٚٞ ُٖ 

 ٣ٍُٛ ١ْٞ جُه٤ٍ. 

ضٗحء ال ٣٘رـ٢ إٔ ٣لْٜ ًأٗٚ ٣ؿَٞ ُإلٗٓحٕ إٔ  ًٛج جُوٍٞ جقرد ٝجكؼَ ٓح

٣طٍٛف ػ٢ِ ٛٞجٙ كحُٔوٛٞو ٝذحُك١ٍ ٛٞ إٔ ًَ جألػٔحٍ جُٛحُكس جُط٢ 

ٗلؼِٜح ضكَٛ ػ٢ِ ه٤ٔطٜح جُكو٤و٤س ٖٓ جُٔكرس ٝذٔح جٕ جُٔكرس ضكَٔ جُك٤حز 

جُر٣ٍٗس ٖٓ أُٜٝح قط٢ ٜٗح٣طٜح ٝضؼرٍ ذٜح ئ٢ُ ػ٘ى هللا ال ٣ٌٖٔ جٍُٞٚٞ ئ٠ُ 

كس ٝجُٞٞٞـ ئال ُىٟ هللا ج١ًُ ٛٞ أٝالً هى ػٍف جإلٗٓحٕ ػٖ أه٠ٛ جُٔؼٍ

 . جنطحٌض٘حٓكرس هللا جُط٢ 

 

ٝذًٜج هى ػٍكص جُٔكرس إٔ هللا ٝٞغ ٗلٓٚ ألؾِ٘ح ك٘كٖ ٣٘رـ٢ ُ٘ح إٔ 

ٟٗغ ٗلْٞ٘ح ألؾَ جإلنٞز ٝأٓح ٖٓ ًحٕ ُٚ ٓؼ٤ٗس جُؼحُْ ٝٗظٍ أنحٙ ٓكطحؾحً 

(3ٔ-ٙٔ:  ٣ٖٞق٘ح ٝأؿِن أقٗحءٙ ػ٘ٚ ك٤ٌق ضػرص ٓكرس هللا ك٤ٚ)
(ٔ)

 

ُوى أقرْٜ ٝوػحْٛ ُ٘لٓٚ ًٔح ٣ىػٞ جألخ ٠لِٚ ئ٢ُ ؾحٗرٚ ٌُٖ جُٔأْحز 

ًحٗص إٔ ٗىجءٙ جألذ١ٞ هحذِٚ ٌكٝ ػ٤٘ى ٝجَو٣حو ك٢ جإلذطؼحو
(ٕ)

ئٕ نرٍز  

ً ٌُٖٝ ذط٣ٍوس  جإل٣ٔحٕ جُكد ضؿؼِ٘ح ٗٗؼٍ ذٞؾٞو هللا ك٤٘ح ٝؾٞوجً قو٤و٤ح

ػٖ يجضٚ ُِ٘لّ ٣رو٢ ٍْجً ٝ ٣رو٢ ٓٓط٤ٍ٘ٙ أ١ ك٢ ظِٔس ألٕ هللا ٜٓٔح ًٗق 

جٌُٗق ٞث٤الً ً٘وطس ٖٓ ٓك١٤ ئٗٔح ٣ـٍٔ جُ٘لّ ذحُٓؼحوز
(ٖ)

 

 انفضائم انمترتبت ػهي انفضائم انخالث )اإليمان,انرجاء,انمحبت(

 أوالً: انتىبت

 ما هي انتىبت ؟

                                                           

ٙ ٌج٣ص )ٓؼٍكس هللا جألخ ٖٓ نالٍ جُؼٜى جُوىذْ( ٓطرؼس ٤ْٞذٍِ  –٣ًٍٓطٞكٍ ؼ  (ٔ)

 3ٔٔ٘  ٕٓٔٓ/ٓ٘ٓٗٔجُوحٍٛز ٌهْ جإل٣ىجع-وجٌ جُػوحكس جُرحٌٗٞجٓح

 3ٔٔأٗظٍ جٍُٔؾغ جُٓحذن ٘  (ٕ)

ٍجٛد جُرح٢ِ٤ْ ج١ٍ٣ُٞٗ )جُالٛٞض٢ جُٛٞك٢( قٓد جُوى٣ّ ض٤ٞوٌٝ جُكالم جُ (ٖ)

ّ جُ٘حٍٖ جٌُٔطرس جُر٤ٓ٤ُٞس ذ٤ٍٝش ُر٘حٕ ٘ ٕٔٓٓج٤ُٛ٘ر٢ ٠رؼس أ٢ُٝ  ـ٣ٌِٞٞؿ٣ٍ

ٗٙ 
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 ٓح وجٓص جُهط٤س ٢ٛ جٗلٛحٍ ػٖ هللا ، كحُطٞذس ئيٕ جٍُؾٞع ئ٢ُ هللا 

ٛٞٓس ٓغ هللا أٝ ن٤حٗس هلل ضٌٕٞ جُطٞذس ئيٕ ٢ٛ ٝٓح وجٓص جُهط٤س ن

 جُٔٛحُكس ٓغ هللا 

 ٓح ٢ٛ جُك٤حز جٍُٝق٤س ؟

ذحهلل ًٔح ٣وٍٞ جٍُٔضَ ك٢ جٌُُٔٓٞ )أٓح أٗح كه٤ٍ  جالُطٛحمأ٤ُٓص ٢ٛ  

 8:3ٖٕذحٍُخ( ُٓج٤ٍٓ  جالُطٛحم٢ُ 

أ٣ٟحً أٜٗح جُػرحش ك٢ جٍُخ ق٤٘ٔح هحٍ ُ٘ح  جالُطٛحمذَ ٢ٛ أًػٍ ٖٓ ًٛج 

ٔ:ٕٗك٢ ٝأٗح ك٤ٌْ ٣ٞت٤َ  ججغرطٞ
(ٔ)

   

ئٜٗح ق٤حز ئٗٓحٕ غحذص ك٢ جٍُخ ٣طٔطغ ذؼٍٗضٚ ٣ٝط٤ٔغ ذٔكرطٚ ٣كطلع ذحهلل 

ك٢ هِرٚ ٣ٝؼ٤ٕ ٛٞ ك٢ هِد هللا ٓحيج ٣ٓطل٤ى جإلٗٓحٕ ُٞ ٌذف جُؼحُْ ًِٚ ٝنٍٓ 

 ٙٔ:ٕٙٗلٓٚ ٓط٠ 

ٓحيج ضٓطل٤ى ئٕ كِٛص ٗلٓي ػٖ هللا ٝٓالتٌطٚ ٝهى٤ْطٚ ٝأٚرف ٤ٍٛٓى 

  ٕٓ:٘ٔس جُهحٌؾ٤س ك٢ جُرك٤ٍز جُٔ٘وىز ذحُ٘حٌ ٝجٌُر٣ٍص ٌؤ٣ح ٣ٞق٘ح ٛٞ جُظِٔ

ػ٤ِٚ ٌُٖٝ جألٕ ٓح ضُجٍ  جْطث٘حف٣ٝٛىٌ ػ٤ِي جُكٌْ جإلال٢ٛ ج١ًُ ال 

أٓحٓي كٍٚس جٍُؾٞع ئ٢ُ هللا
(ٕ)

 ٓؼ٘حٙ جٍُؾٞع ذوِد ؾى٣ى  

ً ؾى٣ىز وجنٌِْ  ً ؾى٣ىجً أؾَٔ ٌٝقح ٝهللا ٗلٓٚ ٣وٍٞ ك٢ يُي أػط٤ٌْ هِرح

 ٖٙ:ٕٙجُهٍٝؼ 

 (تَغَيَُّروا َػْه َشْكِهُكْم بِتَْجِذيِذ أَْرَهاوُِكمْ وانقذيص بىنص انرضىل يقىل : )

أ١ ذلٌٍ ٍٖٓ ؾى٣ى ٣ُٕ جألٌٓٞ ذ٤ُٔجٕ ؿ٤ٍ ٤ُٓجٗٚ جُٓحذن  ٕٔ:٤ٌٕٓٝٚ 
(ٖ)

  

                                                           

ٓطرؼس جألٗرح ٣ٌّٝ  98ٖٔجُرحذح ٖ٘ٞوز جُػحُع )ق٤حز جُطٞذس ٝجُ٘وحءز( جُطرؼس جأل٢ُٝ  (ٔ)

 98ٕ٘8ٔ/3ٔ٘ٗجُؼرح٤ْس ٌهْ جإل٣ىجع 

 ّٕٙ جُوحٍٛز 98ٕ٘ٔ٘ٞوز جُػحُع )جٍُؾٞع ئ٠ُ هللا(جُطرؼس جأل٢ُٝ جًطٞذٍ جُرحذح ٖ (ٕ)

 ٕٙجُوحٍٛز ٘  – ٖٓ ِِْٓس ق٤حز جُطٞذسٝجُ٘وحٝز،جألٗرح ٣ٌّٝ جُؼرح٤ْس

 ٕٙأٗظٍ جٍُٔؾغ جُٓحذن ٘  (ٖ)
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جُطٞذس ٢ٛ ٣وظس ٌٝق٤س ٢ٛٝ ٌؾٞع جإلٗٓحٕ ئ٢ُ ٗلٓٚ أٝ ٌؾٞع جُ٘لّ 

 جٌضٚ ٌٝؾٞع ج٤ٍُٟٔ ئ٢ُ ػِٔٚ ئ٢ُ قٓح٤ْطٜح جألٍٝ ٌٝؾٞع جُوِد ئ٢ُ قٍ

 .جُطٞذس ػ٢ ٌٓد ؾى٣ى ٠حٍٛ ٣ٔ٘كٚ جٍُخ ُِهطحز ٣كرٞٗٚ ذٚ 

 .جُطٞذس ٢ٛ جُطؿٍو ٖٓ ػرٞو٣س جُهط٤س ٝج٤ُٗطحٕ 

جُطٞذس ئيٕ ٢ٛ ضٍى جُهط٤س ٖٓ أؾَ ٓكرس هللا ػٔالً ٝكٌٍجً ٝهِرحً قرحً ك٢ 

هللا ٝك٢ ٝٚح٣حٙ ٌِٝٓٞضٚ ٝقٍٚحً ٖٓ جُطحتد ػ٢ِ جالُرى٤ٗس
(ٔ)

ُطٞذس ٍْ ٖٓ ج 

أٍْجٌ ج٤ٌُ٘ٓس ٌُٖٝ ًٛج جٍُٓ ٣ؼطرٍ ك٢ جُٞجهغ ٓىنالً ُؿ٤ٔغ جألٍْجٌ ئي ال 

٣ٌٖٔ إٔ ٣طْ كؼَ أ١ ٍْ ك٢ جإلٗٓحٕ ئال ئيج ًحٕ ضحترحً ئ٢ُ هللا )) ئٕ ُْ ضطٞذٞج 

 ٖٔ:ٖكؿ٤ٔؼٌْ ًًُي ضٌِٜٕٞ (( ُٞهح 

جُطٞذس ئيٕ ًكحُس ٌؾٞع ئ٢ُ هللا ٝج٠ٔث٘حٕ ٢ٛٝ ك٢ جُٞجهغ ونٍٞ ك٢ 

ٍْ جُـىجء ٝهرٍٞ كؼَ جُٔكرس جُٔٓطوٍ ك٢ وّ ج٤ُٓٔف ًُُي ٚحٌش جُطٞذس 

 ً ذحنطٛحٌ ٍْجً ئال٤ٛح
(ٕ)

  

 شروط انتىبت 

 ُط٤ٌَٔ جُطٞذس ٝهرٍٞ جُٛلف ٠ٍٖٝ 

 الذى إٔ ٣وق أٓحّ هللا  أٝالً :

: ً ً كال ذى إٔ ٣كَٔ يذ٤كس ال ٣ُٓٔف ُٚ إٔ ٣طٍج غح٤ٗح ء١ أٓحّ هللا كحٌؿح

 أٓحٓٚ ًٞجْطس 

: ً الذى ٖٓ ٝؾٞو جٌُحٖٛ ٌٍْٝٞ ذ٤ٖ ٠ٍك٤ٖ ٤ُ٘وَ ْإجٍ جُهح٠ة  غحُػح

 ئ٢ُ هللا ٌُٓ ج٤ُٓٔف ٣َٝٞٚ ٚلف هللا ئ٢ُ جُهح٠ة 

                                                           

ٓطرؼس جألٗرح ٣ٌّٝ  98ٖٔجُرحذح ٖ٘ٞوز جُػحُع )ق٤حز جُطٞذس ٝجُ٘وحٝز،جُطرؼس جأل٢ُٝ  (ٔ)

 9٘ 98ٕٔ/3ٔ٘ٗجإل٣ىجع  جُؼرح٤ْس ٌهْ

ٝجو١  -جألخ ٓط٠ ج٤ٌُٖٓ )جُطٞذس ٝجُ٘ٓي ك٢ جإلٗؿ٤َ ٓطرؼس و٣ٍ جُوى٣ّ أٗرح ٓوحٌ (ٕ)

ّ ٌهْ 98ٔٔ/ٌٕٙ٘ٗهْ جإل٣ىجع  98ّٖٔ  جُطرؼس جُػح٤ٗس 93٘ٔجُ٘طٍٕٝ  جُطرؼس جأل٢ُٝ 

  3ّ ٕ٘ٙ٘ٗ،98ٔٔجإل٣ىجع  
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الذى جٕ ٣وٍ جُهح٠ة أٓحّ جٌُحٖٛ ذٔح هى أنطأ ذٚ قط٢ ٣ٍٖىٙ ئ٢ُ  ٌجذؼحً :

 ض٤ٌَٔ ضٌل٤ٍ نطح٣حٙ 

الذى إٔ ٣ٟغ جُٔلٍٙ ٣ىٙ ػ٢ِ ٌأِ يذ٤كطٚ أغ٘حء جػطٍجكٚ ُط٘طوَ  ٓٓحً :نح

نط٤ثطٚ ئ٠ُ جًُذ٤كس
(ٔ)

 

 ٖٓ جُلٟحتَ جُٔطٍضرس ػ٢ِ جُلٟحتَ جُػالظ )جإل٣ٔحٕ ٝجٍُؾحء ٝجُٔكرس(

بانىطبت نهؼبادة أي بانىطبت هلل االتضاعحاوياً : 
(2)

  

جُٔطٔحٌْس ًٛٙ جُل٤ِٟس ٢ٛ أٍٝ غٍٔز ُٔؿٔٞػس جُلٟحتَ جإلال٤ٛس 

 )جإل٣ٔحٕ ٝجٍُؾحء ٝجُٔكرس(

ٓ٘ٗأًٛٙ جُل٤ِٟس ٛٞ جإلقٓحِ جُـحٍٓ ذؼظٔس هللا جُوى٣ٍ ٣وحذِٚ جإلقٓحِ 

 ذٟؼق جإلٗٓحٕ ًٝحكس جُه٤ِوس

ٖٓ جإلضٟحع ٛٞ إٔ ٣ؼِْ جإلٗٓحٕ ٣ٝىٌى ضٔحٓحً جٕ هللا ك٢  وانقصذاألول

حً جُٓٔحء ػظ٤ْ ٝهحوٌ ٝٓط١ِٓ ٝإٔ جإلٗٓحٕ ٞؼ٤ق ٤ٌٖٓٓٝ ٝٓكطحؼ وجتٔ

)هى أنرٍى أ٣ٜح جإلٗٓحٕ ٓح ٛٞ ٚحُف ٝٓحيج ٣طِرٚ ٓ٘ي جٍُخ ئال إٔ ضٛ٘غ 

 ٙ:8جُكن ٝضكد جٍُقٔس ٝضِٓي ٓطٞجٞؼحً ٓغ ئالٛي( ٤ٓهحت٤َ 

 اإلتضاع بيه انفضائم 

ٛٞ جألْحِ ج١ًُ ضر٢٘ ػ٤ِٚ ؾ٤ٔغ جُلٟحتَ
(ٖ)

  

ٛٞ جٌُٓٞ ج١ًُ ٣ك٢ٔ ؾ٤ٔغ جُلٟحتَ ٝؾ٤ٔغ جُٔٞجٛد ئٕ ًَ ك٤ِٟس 

ػٍٞٚ إٔ ٣هططلٜح ٤ٖطحٕ جُٔؿى جُرح٠َ ٣ٝرىوٛح جُُٛٞ  ضٟحعجالنح٤ُس ٖٓ 

ٝجُلهٍ ٝجإلػؿحخ ٝجالضٟحع ٤ُّ كو١ ك٤ِٟس هحتٔس ذًجضٜح ٝئٗٔح ٢ٛ أ٣ٟحً 

ٓطىجنَ ذحه٢ جُلٟحتَ ٝأٗٚ ًحُه١٤ ج١ًُ ٣ىنَ ك٢ ًَ ق٤حش ج٤ُٓٔك٤س ٣وٍٞ 

                                                           

 ٕٔأٗظٍ جٍُٔؾغ جُٓحذن ٘ (ٔ)

َ ج٤ُٓٔك٤س ذكٓد جإلٗؿ٤َ ،ٓطرؼس و٣ٍ جُوى٣ّ أٗرح ٓوحٌ جألخ ٓط٢ ج٤ٌُٖٓٔ جُلٟحت (ٕ)

 ّ 99ٕٔ-8ٕٖٓٝجو١ جُ٘طٍٕٝ ٌهْ جإل٣ىجع  –

 –هىجْس جُرحذح ٖ٘ٞوز جُػحُع ق٤حز جُطٞجٞغ ٝجُٞوجػس ٓطرؼس جألٗرح ٣ٌّٝ أكٓص  (ٖ)

 8،9٘  ٕٔٓٓ –جُوحٍٛز  –جُؼرح٤ْس 
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ًحٕ ٖٓ  ٔٔ:9ٕج٤ُٓى ج٤ُٓٔف )ضؼِٔٞج ٢٘ٓ كا٢ٗ ٝو٣غ ٝٓطٞجٞغ جُوِد( ٓط٠ 

جٌُٖٔٔ إٔ ٣وٍٞ ضؼِٔٞج ٢٘ٓ جُكٌٔس ٝجُٔكرس ٝجُهِٞ ٝجُٜىٝء ٝجُكًٓٚ 

ٝجُطؼ٤ِْ ٝهٞز جُٗه٤ٛس كِٔحيج ًٌُ ػ٢ِ جُطٞجٞغ ٝجُٞوجػس أ٤ُّ ٖٓ أؾَ 

 جأل٤ٔٛس جُو١ٞٛ ُٜحض٤ٖ جُل٤ِٟط٤ٖ

 حانخاً : انتجرد انكفاف 

ئٕ جإلٗٓحٕ ٙٔ:ٕٔ( ٓط٠  جضرؼ٢٘ق٤٘ٔح ٣وٍٞ جإلٗؿ٤َ ذغ أٓالًي ٝضؼحٍ  

جو جٕ ٣ٌٕٞ ًحٓالً ٝجٕ ٣ٍظ جُك٤حز جألذى٣س كؼ٤ِٚ إٔ ٣ًٛد ٣ٝر٤غ ًَ ٓح ئٕ أٌ

٣ِٔي ٣ٝؼط٤ٚ ُِلوٍجء ك٤وط٢٘ ُ٘لٓٚ ًُ٘جً ك٢ جُٓٔحء غْ ٣ؿة ك٤طرغ جٍُخ ٣ٓٞع 

جُؼح٤ُٔس ٝئ٢ُ جُطٛىم ذٚ ػ٢ِ  جالٛطٔحٓحشج٤ُٓٔف أ١ إٔ ٣طه٢ِ ػٖ ًَ 

ً ُطؼح٤ُٔٚ ٝٝ ٚح٣حٙ ًٝٛج ٛٞ جُٔكطحؾ٤ٖ ٓٔػالً ذًُي ٣ٓٞع ج٤ُٓٔف ٝنحٞؼح

ج٢ٌُِ ُهىٓس هللا  ٝجالٗوطحعًَٝ ٓطؼِوحضٜح ذٜح  جُٔحوزٛٞ جُطؿٍو جُطحّ ٖٓ 

ٝػرحوضٚ ًٝٛج ٛٞ ٣ٍ٠ن جٌُح٤ِٖٓ ج١ًُ ٣هطحٌٙ جٍُٛرحٕ ٝجُ٘ٓحى ٖٓ ؾٜس ًٔح 

٣هطحٌٙ نىجّ جإلٗؿ٤َ ٖٓ ؾٜس أن١ٍ ٝال ٤ْٔح جُٔرط٤ِٖ ْٜٓ٘
(ٔ)

 

 ٓٔ:9ٖ)ٖٓ أِٛي ق٤حضٚ ٖٓ أؾَ ٣ؿىٛح ( ٓط٠ 

ٍٓ ق٤حضٚ جُى٣ٞ٤ٗس ذحالػطٍجف ذح٤ُٓٔف ئٗٔح ٛٞ ذًُي ٣ٍ٣كٜح ك٢ ٖٓ ن

جُك٤حز جألذى٣س كإ أًػٍ جُ٘حِ َٛىجً ك٢ جُؼحُْ جأل٢ٌٞ ْٛ أًػٍْٛ جْطؼىجوجً 

ٝجْطكوحهحً ُِؼحُْ جُٓٔحت٢ ٝٛإالء ٣كرْٜ ج٤ُٓٔف ٣ٝكد ٖٓ ٣كرْٜ
(ٕ)

  

جُلوٍ أٝالً ٝؾٚ ٢ٌٓٗ ضوٗل٢ أ١ جٗٚ ؾُء ٖٓ جُؿٜحو   - أ

 وٍ جٍُٛرح٢ٗ ٛٞ قًٍس جٗٓالل قًٍس ضؿ٣ٍى ٝض٘حٍَ ج٢ٌُٓ٘ ٝجُل

جُلوٍ غح٤ٗحً ٝؾٚ ٚٞك٢ ٤ٓٓط٢ٌ٤ ٣كع ئ٢ُ وٌؾس أػ٢ِ ٖٓ  - أ

 جُ٘ٓي ٢ٛ جُطأَٓ ٝجُٔؼٍكس 

                                                           

جٌُطحخ جُٔوىِ ٌهْ ئٗؿ٤َ ٌذ٘ح ٣ٓٞع ج٤ُٓٔف ُِوى٣ّ ٓط٠ ٓطرؼس وجٌ جُٔؼحٌف  (ٔ)

 ٖٕٓ،ٕٕٓ٘  ٖٕٓٓ/٘ٙٙٔجإل٣ىجع 

 ٓٙٔأٗظٍ جٍُٔؾغ جُٓحذن ٘  (ٕ)
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ئٕ جٍُجٛد ٛٞ ج١ًُ ٣كون جُلوٍ ضؿ٣ٍىجً ٣ؼ٤ىٙ أًػٍ كأًػٍ ئ٢ُ ٣ى١ هللا 

ئٕ جٍُجٛد ٛٞ ج١ًُ ٣ط٘حٍَ ػٖ جُِٔي ٤ٍُذف ج٤ٌُحٕ ألٕ ٖٓ ٣ٍ٣ى جُِٔي 

 هٍٓ ج٤ٌُحٕ ٝجٚلٚ يجضٚ ٤ًٝحٗٚ ك٢ جُِٔي ٣

ئٕ جٍُخ ٣ٓٞع ٣ِف ًػ٤ٍجً ػ٢ِ ضؿ٣ٍى جًُجش
(ٔ)

   

 رابؼاً : اإلماتت

 جٕ جُؼحُْ ػٖ جإلٗٓحٕ ضؼٍُ ال جُٔوىِ جٌُطحخ ك٢ ذحإلٓحضس ج٤ُٚٞس ئٕ

 جُٓٔٞ ذٜح ٓٓإ٤ُٝس ٗكِٔٚ قطٔح ذَ ٝٗوحؤٙ ٠ٜحٌضٚ ُططٟٖٔ جُٔحوز

 َ جُه٤ِوس ٝهِرٜحػو ٛٞ جإلٗٓحٕ ال ٌٝـ( ٝضك٣ٍٍٛح

 ك٢ هللا ٌِٓٞش ٣ٍغٕٞ ألْٜٗ ذحٍُٝـ ٝجُٔٓح٤ًٖ ُِٔطٞجٞؼ٤ٖ ٠ٞذ٠

 ذٓرد ضِٜي ال)ػٜ٘ح ج٤ُٓٔف ٓحش جُط٢ جُر٣ٍٗس جُ٘لّ ه٤ٔس ضىٌى ج٤ُِٛد

 ٖٓ ُِ٘لّ ٗ٘ظٍ ال ك٘كٖ ٗٔ:٤ٌٓٝٔ٘ٚ  (ألؾِٚ ج٤ُٓٔف ٓحش ج١ًُ ٓوحٓي

 ٓحش ج١ًُ أؾَ ٖٓ ذَ جالؾطٔحػ٤س ظٍٝكٜح ؾٜ٘ٓح أٝ جٝ ًٍُٓٛح ٗحق٤س

ج٤ُٓٔف وّ ضٓح١ٝ ألؾِٜح ج٤ُٓٔف
(ٕ)

 

 أؾَ ٖٓ ٣ٌٕٞ ق٤٘ٔح جإلٗٓحٕ ٞؼق ٌٖٛ هللا هٞز ٣ٟغ جُٔوىِ جٌُطحخ

ك٢ جأل٢ٓ ٝجُٟؼ٤ق  ٝقٌٔطٚ هللا هٞز ضُوٍٛ ق٤ع هللا ٓؼطٔىجً ػ٠ِ هللا

 جُؿٓى١ جُٟؼق ٝأه٣ٞحء قٌٔحء ٌذٞجٕ ٝضوٍٜ ٝضـِد ٝجُٔ٘ٓكن ٝجٌٌُٔٓٞ

ً  ٣ِطكٔحٕ ذحٍُٝـ هللا ٝهٞز  إٔ ٣ٌٖٔ ال ذك٤ع جإل٣ؿحذ٢ ج٢ٌُٓ٘ جُؼَٔ ك٢ ٓؼح

ً  جإلٗٓحٕ ًحٕ ٠حُٔح ج٥نٍ ذىٕٝ جُٞجقى ٣ٞؾى ً  ج٤ُٓٔف ٗكٞ ٖحنٛح  ٓؼطٔىج

 جٗح )ٝق٤٘ٔح ٓٞؾٞو ٝؿ٤ٍ ٗلٓٚ ٢ً ٓطال٤ٖح ذحًُجش جالػطىجو ػٖ ٓوٍٛح ػ٤ِٚ

 جُٔطؼىوز كحإلٓحضحش ًُُي ٕٔ:ًٌٓٔٞٗػِٞ  ٕه١ٞ(  أٗح كك٤٘ثً ٞؼ٤ق

ٝ  ج٢ٌُٓ٘ ُِؼَٔ ًأغحٌ جإلٗٓحٕ ٣كِٜٔح جُط٢ ًٛٙ ٝجٍُٜٔ َٝجُؼٞ ٝجُٟؼق

                                                           

ٌٛر٘س و٣ٍ ٓحٌٍٓهّ أٍٚٞ جُك٤حز جٍُٝق٤س ٝؾٜي ٣حٌخ أٗح أُطّٔ  -أٗىٌٙ ٣ٌٍْٔح (ٔ)

 ٖٙ،ٖ٘،ٖٗ٘  99ٖٔ/8ٌٖٙٗهْ جإل٣ىجع جُكٍك٢ 

ٌٓطرس جُؤٙ ذ١ٞٗ٤ ًحَٓ و١ٍٜ٘٣ )جّْ ٝٓرحوب ك٢ جُهىٓس ٍُِجػ٢ ٝجُهحوّ  (ٕ)

 ٖٔ،ٕٔ٘ ٤ً٘ٔ939ٓس ج٤ُٓىز جُؼًٌجء ذحإلٌْ٘ى٣ٌس
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 جُٞجهغ ك٢ ألٜٗح ٝجكطهحٌ هٞز ٤ْق ذحُٜ٘ح٣س ُٚ ض٤ٍٛ جُهط٤س ٞى جُؿٜحو

ج٤ُِٛد ذأغحٌ ٖر٤ٜس ٝق٤حز أ٤ًىز ذو٤حٓس ض٘رة ػالٓحش ضٌٕٞ
(ٔ)

. 

 خامطاً : انطهارة وانؼفت

وِد ٓهٛٛحً ٓلّٜٞ جُطٜحٌز ٝجُ٘وحٝز ٝجُؼلس ٝجُوىجْس ٢ٛٝ إٔ ٤ٛ٣ٍ جُ

هلل ٝقىٙ ًٝٛج ٣طٍؾْ ئ٠ُ ِْٞى جٗٓح٢ٗ ٣ك٤حٙ جالٗٓحٕ ك٢ ٤ٍٓٓز ق٤حضٚ 

 ٣ِٝٔٓٚ جألنٍٕٝ ك٤ٚ  

 ٖه٤ٛس ٤ُٝٓص ٓحو٣س ضهطٙ ذحُِٓٞى ضرىأ انطهارة في وظر انمطيح :

 ٖٓ جُوِد ٖٓ وجنَ ٤ٍٔٞ ُطٔأل ق٤حضٚ 

 ٝجُطٜحٌز ذًٜج جُٞٞغ ُٜح ػَٔ ك٤ٚ ٓرحٍٖز ذحهلل ٗلٓٚ 

  ٘:8جأل٠ٜحٌ جُوِد ألْٜٗ ٣ؼحٕٗٞ هللا( ٓط٠  )١ٞ٠ ُألٗو٤حء

٠ٜحٌز جُوِد ٛ٘ح ًُ٘ ٝٓٛىٌ جُطٜحٌز ًِٜح ٠ٜحٌز جُلٌٍ ٝج٤ُ٘س 

٣ٌٕٞ ج٤ُٓٔكس هى ًٗق ٍْ ٜٓ٘ؽ جُِٓٞى  ج٣٥سٝجُكٞجِ ٝجُؿٓى كرًٜٙ 

ج٤ُٓٔك٢ جُٔإو١ ئ٢ُ ٌؤ٣س هللا ج١ًُ ٚحٌ ٓكٌٞ جُرٗحٌز ذحإلٗؿ٤َ )جضرؼٞج 

جُط٢ ذىٜٝٗح ُٖ ١ٍ٣ أقى جٍُخ(  جُٓالّ ٓغ جُؿ٤ٔغ ٝجُوىجْس

(ٗٔ:ٕٔ)ػرٍج٤ٖٗ
(ٕ)

 

٣ٝوٍٞ ٓط٢ ١ٍ٘ٛ إٔ ٓؿة ج٤ُٓٔف ئ٢ُ جُؼحُْ ٤ُهِٙ جُهطحٙ ٛٞ ذال 

ٖي أكَٟ جألنرحٌ جُط٢ أضص ٖٓ جُٓٔحء ئ٢ُ جألٌٜ 
(ٖ)

 

ٕ ))٠ٍٜٗح ٖٓ وّٗ جُؿٓى ٝجٍُٝـ ٝجٗوِر٘ح ٝك٢ ٚالز ٣٘حو١ جُوى٤ٓ٣ٞ

 ٌَٗٔ ٖٜٞز جُؿٓى ((ئ٢ُ ٤ٍْز ٌٝقح٤ٗس ٢ٌُ ٗٓؼ٢ ذحٍُٝـ ٝال 

                                                           

-ٓطرؼس و٣ٍ جُوى٣ّ أٗرح ٓوحٌ ٗؿ٤َجألخ ٓط٢ ج٤ٌُٖٓٔ جُلٟحتَ ج٤ُٓٔك٤س ذكٓد جأل (ٔ)

 ٘ٓٔ،ٗٓٔ٘  99ٕٔ/8ٌٕٖٔٓهْ جإل٣ىجع  ٓطرؼس جألوخ جٌ و

 ٙٓٔ - 3ٓٔجألخ ٓط٠ ج٤ٌُٖٓٔ ٝجُلٟحتَ ج٤ُٓٔك٤س ذكٓد جإلٗؿ٤َ ٘  (ٕ)

ك٤ِْ ٓٛطل٢ أذٞ جُٓؼى وٌجْس ضك٤ِ٤ِس ٗوى٣س ال ضك٤َ ٍٓهّ ضح٣ٌه٤حً دمحم ػرىجُ (ٖ)

 ً ّ ٓطرؼس جُؿرال١ٝ ٌهْ جإل٣ىجع 98ٗٔ-ٛؿ٣ٍس ٗٓٗٔ ٠٠ُٝرؼس جأل ٝٓٞٞٞػ٤ح

ٖٗ8ٗ/ٔ98ٗ ٕ٘ٗ9 
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٣ٝوٍٞ جٍٍُْٞ ػٖ ٓحء جُـَٓ جُطحٍٛ)أٌٔ ػ٤ٌِْ ٓحء ٠حٍٛجً 

كططٍٜٕٝ ٖٓ ًَ ٗؿحْحضٌْ ٖٝٓ ًَ أٚ٘حٌْٓ أ٠ًٍْٜ ٝأػط٤ٌْ هِرحً ؾى٣ىجً 

(ٕٙ -ٕ٘: ٖٙقُه٤حٍ )
 (ٔ)

 

ال ٣هىػي ج٤ُٗطحٕ ٣ح أن٢ ئي ٣ٌٛٞ ُي ك٢ جُهط٤س ٓاليجً ٖٜٝٞجش 

جُهط٤س ضؿىٛح ك٢ جألنٍ ٍٓز  ٣ٝؼىى ذٌٍجٓحش ٝجؿٍجءجش ٝػ٘ىٓح ضًٝم

ًحُؼِوْ ضوٞوى ئ٢ُ جًٍُ ٝضلوىى ًَ ٖة ٝضٌٞغي جٌُأذس ٝج٤ُٟن ٝضوٞوى ئ٢ُ 

ج٤ُأِ ٝضـط٢ ذحُه١ُ ٝؾٜي ًٝٔح ضلوى ك٤ٜح ٌٚٞضي جإلال٤ٛس ًٍٝجٓطي 

ًًُي ضلوى ذٓح٠طي ٝٗوحؤى
(ٕ)

 

ًْ ٖٓ ٖحخ ٣هحف هللا ٣ٝططِغ ئ٢ُ جٌُِٔٞش ٣ٜٝطْ ذهال٘ ٗلٓٚ ٌُٝ٘ٚ  

ّ ًٛٙ جٌُِٔٗس ٣ٝؼطرٍ إٔ نالٚٚ ػ٤ٍٓ ٌٝذٔح ٓٓطك٤َ ذ٤٘ٔح ٣طؼػٍ أٓح

(ٖٔ:ٔٔجٍٍُْٞ ٣وٍٞ )نالٚ٘ح جألٕ أهٍخ ٓٔح ًحٕ ق٤ٖ أٓ٘ح( )٤ٌٓٝٚ 
(ٖ)

 

٣وٍٞ جُوى٣ّ ٤ُٕٞ جٌُر٤ٍ )ئٗٚ ٗحكغ ك٢ ًَ َٓحٕ ٝٓٞجكن ُِؼٜى٣ٖ جٕ 

ضلطٕ ػٖ ٌقٔس هللا ذٞجْطس ضأو٣د جٍُٝـ جُىجن٤ِس جُىجتٔس ألٕ ًَ ٓح ٣ؿ١ٍ 

 ؿٓى ُٚ ٝهغ ؿ٤ٍ ٓكىٝو ٣ُِّٝ جُٗه٤ٛس ذٌِط٤ٜح(ك٢ جُ

ًٌٝٛج كحُؿْٓ ٛٞ ذ٘ٞع ٓح ػحضوس جُٗهٙ ٝظٌٜٞٙ ٓرىأٙ جُىجن٢ِ ٛٞ 

ٓرىأ ٌٝق٢ ٝقٌٟٞ جٍُٝـ جُوىِ ك٤ٚ ٣ظٍٜ ك٢ ٤ًق إٔ جُٗهٙ ذٌٛٞز 

وجتٔس ٣طؿحَٝ ٗلٓٚ ئ٢ُ أذؼى ٖٓ ٗلٓٚ
(ٗ)

 

 هم أضتطيغ أن أحيا ػفيفاً؟

 قوحً ٖٓ ال ٣ٗط٢ٜ 

                                                           

 ٖٖ٘ٔ٘  98ٖٔ(٠رؼس جُؼ٤ى ج١ُٞ٘ٓ ٍٓٛ ٕٙ -ٕ٘: ُٖٙٓه٤حٍ )  (ٔ)

جُوحٍٛز ٓطرؼس جألٗرح  ٤ٔ98ٖٞ جُرحذح ٖ٘ٞوز ق٤حز جُطٞذس جُ٘وحٝز جُطرؼس جأل٠ُٝ ٣ٞٗ (ٕ)

 3ٔ٘ 98ٕٔ/٣ٌٝٗ٘3ّٔ جُؼرح٤ْس ٌهْ جإل٣ىجع 

خ جُطرؼس جٍُجذؼس ٗرححخ ٝق٤حز جُطٜحٌز( ٌٓطرس أْول٤س جُٗر٤حكس جألٗرح ِٓٞ )جُٗ (ٖ)

 جُوحٍٛز  –جُظحٍٛ  -99ٖٔ/383ٌٖهْ جإل٣ىجع  99ٗٔأؿٓطّ 

ٌٓ٘ٗٞجش جٌُ٘ٞ  99٘ٔس ٓؿٔٞػس ٖٓ جُٔإُل٤ٖ )جُؿٓى ٝجُؼلس ٝجُكد ج٤ُٟؼس جُػح٤ٗ (ٗ)

٘ٔ8 
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ً ٖٓ ال  ٣ٗط٢ٜ إٔ ٣ٌٕٞ ًٔالتٌس هللا ألٕ جُؼلس ًٔح ٣ُؼٍكٜح جُوى٣ّ قوح

٣ٞق٘ح جُىٌؾ٢ ٢ٛ ئٗ٘ح ِٗرّ جُطر٤ؼس جُٔالت٤ٌس ٢ٛ ٌٖٓٓ ٓٓطٍٔ ٤ُِٓى 

ج٤ُٓٔف ٝٗؼ٤ْ ُِوِد ١ْٝ ًٛٙ جُك٤حز ٢ٛ ئٌٗحٌ ؿ٤ٍ ٠ر٤ؼ٢ ُِطر٤ؼس
(ٔ)

 . 

 وضائم انطهارة :

 جُؿٜحو ٝجُٛرٍ  -ٔ

 جُهٍٝؼ ٖٓ جًُجش  -ٕ

 قلع جُلٌٍ  -ٖ

 حػس جُوى٤ٓ٣ٖ جُطٔٓي ذٗل  -ٗ

 كْٜ ؾ٤ى ُِؿّ٘ جألنٍ  -٘

جُطٔٓي ذحٍُؾحء ٝغوس ك٢ ٓكرس هللا -ٙ
(ٕ)

 

 ُوى هحٍ جٍُخ ٣ٓٞع ك٢ جُططٞػ٤حش ك٢ جُٔٞػظس ػ٢ِ جُؿرَ 

 ٘:8)٤٘ٛثحً ألٗو٤حء جُوِٞخ ألْٜٗ ٣ٗحٛىٕٝ هللا( ٓط٠ 

ضؼ٢٘ ٓكرس هللا ٖٓ ًَ هِد جإلٗٓحٕ ٝضؼ٢٘ أ٣ٟحً  ج٣٥سٝك٢ ٗظٍٗح ًٛٙ 

ؼلحف ٝذؼى يُي ٣ٍوف ٣ٓٞع هحتالً ك٢ ضِي جُٔٞػظس ْٝٔؼطْ جُ٘وحٝز ٝق٤حز جُ

٤ُٗط٤ٜٜح ٢َٗ ذٜح ك٢ هِرٚ  جٍٓأزأٗٚ ه٤َ ال ضُٕ أٓح أٗح كأهٍٞ ٌُْ ٖٓ ٗظٍ ئ٢ُ 

(8ٕ، 3ٕ: ٘)ٓط٢ 
(ٖ)

 

ٗكٖ ك٢ أّٓ جُكحؾس جألٕ أًػٍ ٖٓ أ١ ٝهص ٢ٟٓ ئ٢ُ جُؼٞوز ئ٢ُ 

ًحُؿْٓ جُك٢  ٤سجُٔلّٜٞ جُٛك٤ف قٍٞ ٓح٤ٛس ج٤ٌُ٘ٓس كح٤ٌُ٘ٓس ٢ٛ ؾٔحػس ق

جُٞجقى ٝجُط٢ ضطأُق ٖٓ أػٟحء ِٓط٤ُٖٓ ٣طوحْٕٔٞ جُك٤حز ٖٓ نالٍ أػٔحٍ 

                                                           

جُوّ أٗط٤ِٗٞٞ ك٢ٜ )ضىج٣ٌد ػ٤ِٔس ك٢ جُطٜحٌز ( جُ٘حٍٖ  –ه٤حكس جألٗرح ٌٓح٣ٌِٞ  (ٔ)

جُطرؼس  –ج٤ٌُ٘ٓس جُوى٤ٓ٣ٖ جُؼظ٤ٔ٤ٖ ٓحٌؾٍؾّ ٝجألٗرح أٗط٤ِٗٞٞ ٓكٍّ ذي ئٌْ٘ى٣ٌس 

  3٘  ٕٓٔٓ/3ٕٓ8ٌهْ جإل٣ىجع  ٕٓٔٓجُػح٤ٗس 

 8أٗظٍ جٍُٔؾغ جُٓحذن ٘ (ٕ)

ٝهللا ٝجُُٝجؼ وجٌ ؿّ٘ )جٍُٓهّ ٣ًٍٓطٞف أٌُٗٞى ذوِْ جألٗرح أٗط٤ِٗٞٞ  ٣ٞٛحٕ (ٖ)

 ٕٕٗ،٘جُوحٍٛز ٖٕٔٓجُٔكٍجظ ٍُ٘ٗ جٌُطد 
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جُٔكرس جُؼ٤ِٔس كٖٔ ٝجؾر٘ح إٔ ضظٍٜ ُِؼحُْ إٔ جُطؼح٤ُْ جُل٣ٍىز ٤ُٓٞع ج٤ُٓٔف 

ٌِْٝٚ ٢ٛ جُكَ جُٗحك٢ جُٞق٤ى ٍُٝق٤س ػٍٛٗح جُٟحُس
(ٔ)

 

 ٣وٍٞ جُوى٣ّ أغ٘ح٤ِْٞ جٍُْحُس ئ٢ُ إٔٓٞ 

جُط٢ ٚ٘ؼٜح هللا ؾ٤ِٔس ٠ٝحٍٛز ألٕ ًِٔس هللا ُْ ٣ٛ٘غ ٤ٖثحً ًَ جأل٤ٖحء 

ػى٣ْ جُ٘لغ أٝ ؿ٤ٍ ٠حٍٛ ألٗ٘ح ٌجتكس ج٤ُٓٔف ج٤ًًُس ك٢ ج٣ًُٖ ٣هِٕٛٞ 

(ٕ:ًٌ٘ٔٞٗػِٞ ٔ)
(ٕ)

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 8ٕٔأٗظٍ جٍُٔؾغ جُٓحذن ٘ (ٔ)

٣رس جُٛلس(جُ٘حٍٖ ٌٓطرس جُوىٌ أذٞ ج٤ُٜٗى أذحٗٞخ ئٓرحذس جُطرؼس ضٍض٤ٔٞ غحؤِ ػ٣ُُ ) (ٕ)

 8ٕٓٓ/ٖٖٕٕٙجُوحٍٛز ٌهْ جإل٣ىجع  –ٓطرؼس وجٌ ٣ْٞق الِ ُِطرحػس  8ٕٓٓجأل٢ُٝ 

٘8ٕ 
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 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم 

  السنة النبوية 

 الكتاب المقدس 

٢ِ٤ جُٗٞذ١ٍ، جُالٛٞش جألخ جُىًطٌٞ ض٤ٞوٌٝ قالم جٍُجٛد جُرِٓ .ٔ

، ٠رؼس 9ٕٗ-ٕٖ٘جُٛٞك٢ قٓد جُوى٣ّ ػُ ٣ـٌٞ ٣ِٞ ج٤ُٛ٘ر٢ 

 جُٔطرؼس جُر٤ٓ٤ُٞس، ُر٘حٕ. ٕٔٓٓأ٢ُٝ، 

جألخ ٓط٠ ج٤ٌُٖٓ، جُطٞذس ٝجُ٘ٓي ك٢ جإلٗؿ٤َ ٓطرؼس و٣ٍ جُوى٣ّ أٗرح  .ٕ

ّ، جُطرؼس جُػح٤ٗس 93٘ٔٓوحٌ، ٝجو١ جُ٘طٍٕٝ، جُطرؼس جأل٢ُٝ، 

 ّ. 98ٔٔ/ٕٙ٘ٗ، ٌهْ جإل٣ىجع 98ٖٔ

جألخ ٓط٠ ج٤ٌُٖٓٔ ، جُلٟحتَ ج٤ُٓٔك٤س  ذكٓد جإلٗؿ٤َ، ٓطرؼس و٣ٍ  .ٖ

 .99ٕٔ/8ٕٖ٘جُوى٣ّ، أٗرح ٓوحٌ، ٝجو١ جُ٘طٍٕٝ، ٌهْ جإل٣ىجع 

ئذٍج٤ْٛ أ٤ّٗ ػرىجُك٤ِْ ٓ٘طٍٛ ػط٤س جُٛٞج٢ُ دمحم نِق هللا أقٔى،  .ٗ

 .98٘ٔ، ٓؿٔغ جُِـس جُؼٍذ٤س، ٓطرؼس هطٍ ج٤٘٠ُٞس، ٕؼ

ذٖ دمحم جُـُج٢ُ، جق٤حء ػِّٞ جُى٣ٖ، وجٌ ذٖ أذٞ قحٓى دمحم ذٖ دمحم  .٘

 ّ ذ٤ٍٝش ُر٘حٕ.ٕ٘ٓٓ-ٛـ ٕٙٗٔقُّ، جُطرؼس جأل٢ُٝ، 

جُٔطٞك٠  جُٗحكؼ٢ أذ٢ جُوحْْ ػرى ج٣ٌٍُْ ذٖ ٛٞجَٕ جُو١ٍ٤ٗ  .ٙ

 .ٖٕٓٓوجٌ جٌُطحخ جُؼٍذ٢، ، جٍُْحُس جُو٣ٍٗ٤س، ٛـ ٘ٙٗ ْ٘س

ال٢ٓ، وجٌ ، جُِٔغ ك٢ ضح٣ٌم جُطٛٞف جإلْأذ٢ ٍٗٛ جٍُٓجؼ جُط٢ْٞ .3

 .3ٕٓٓجٌُطد جُؼ٤ِٔس ٍُِ٘ٗ ٝجُط٣َٞغ، 

جوُق ضحٌٍٗٙ ضٍؾٔس جألٌٖٔ٘ى٣ٌٖ ٣ْٞق )نالٚس جُطٛٞف  .8

ك٢ ٠ٍم جإلْط٘حٌز ضحذغ ٝجالضكحو جُٔطرؼس جٌُحغ٤ٌ٤ُٞس  ٖج٤ُٓٔك٢ ،

ٔ9٘8  ٘ ٍٕٝ٤ُٙ،3 

جالٓحّ أذ٠ قحٓى دمحم ذٖ دمحم جُـُج٠ُ، ئق٤حء ػِّٞ جُى٣ٖ ، جُ٘حٍٖ وجٌ  .9

ّ، ذ٤ٍٝش ُر٘حٕ ، ٘ ٕ٘ٓٓٛــ، ٕٙٗٔس جأل٠ُٝ، جذٖ قُّ، جُطرؼ

ٖٖٔ٘  ،ٖٖٔٙ ،ٖٖٔ3. 

وجٌ  98ٖٔ-88ٖٔئٗؿ٤َ ٓط٠، جٌُطحخ جُٔوىِ جُؼ٤ى ج١ُٞ٘ٓ،  .ٓٔ

 جٌُطحخ جُٔوىِ.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D9%87%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/465_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/465_%D9%87%D9%80
https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%A3%D8%A8%D9%8A+%D9%86%D8%B5%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AC+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%B3%D9%8A%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%A3%D8%A8%D9%8A+%D9%86%D8%B5%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AC+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%B3%D9%8A%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
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أٗىٌٙ ٣ٌٍْٔح أٍٚٞ جُك٤حز جٍُٝق٤س )ٝؾٜي ٣حٌخ أٗح أُطّٔ (،  .ٔٔ

 .99ٖٔ/8ٖٙٗٓطرؼس ٌٛر٘س و٣ٍ ٓحٌ ؾٍؾّ جُكٍك٠، ٌهْ جإل٣ىجع 

، ضٍؾٔس جألٌٖٔ٘ىِ ٖالٚس جُطٛٞف ج٤ُٓٔك٢ أُٝق غحٌٍٗٙ، ن .ٕٔ

 .٣ٔ9٘8ْٞق، ٓطرؼس جٌُحغ٤ٌ٤ُٞس، ذ٤ٍٝش، 

جُرحذح ٖ٘ٞوز جُػحُع ، ق٤حز جُل٤ِٟس ٝجُرٍ، جُ٘حٍٖ ج٤ٌُِس جإل٤ٌ٣ٍ٤ًِس  .ٖٔ

ّ، ٓطرؼس جألٗرح ٣ٍُّٝ 99ُٗٔألهرح٠ جألٌغٞيًّٝ، ٠ جأل٢ُٝ، 

 .99ٕٗٔ/9ٕٗ8أكٓص، جُؼرح٤ْس، جُوحٍٛز، ٌهْ جإل٣ىجع 

ّ، 98ٕٖٔ٘ٞوز جُػحُع، جٍُؾٞع ئ٠ُ هللا، جُطرؼس جأل٢ُٝ جًطٞذٍ  جُرحذح .ٗٔ

 ٓطرؼس جألٗرح ٣ٌّٝ جُؼرح٤ْس، جُوحٍٛز.

جُرحذح ٖ٘ٞوز جُػحُع، جُٔكرس هٔس جُلٟحتَ، جُ٘حٍٖ ج٤ٌُِس جإل٤ٌ٣ٍ٤ًِس  .٘ٔ

ُألهرح٠ جألٌغٞي٤ًٓس، ٠ جأل٢ُٝ، ك٢ ِِْٓس جإل٣ٔحٕ،جٍُؾحء،جُٔكرس، 

-٤ْ9ٕٗ8س، جُوحٍٛز، ٌهْ جإل٣ىجع ٓطرؼس جألٗرح ٣ٌّٝ أكٓص، جُؼرح

ٔ99ٗ. 

جُرحذح ٖ٘ٞوز جُػحُع، ق٤حز جُطٞجٞغ ٝجُٞوجػس، ٓطرؼس جألٗرح ٣ٌّٝ  .ٙٔ

 .ٕٔٓٓأكٓص،  جُؼرح٤ْس،  جُوحٍٛز، 

 98ٖٔجُرحذح ٖ٘ٞوز جُػحُع، ق٤حز جُطٞذس ٝجُ٘وحءز، جُطرؼس جأل٢ُٝ،  .3ٔ

 .98ٕٔ/3ٔ٘ٗٓطرؼس جألٗرح ٣ٌّٝ جُؼرح٤ْس ٌهْ جإل٣ىجع 

، ٓطرؼس   LIFE OF HOPE ز جُػحُع، ق٤حز جٍُؾحءجُرحذح ٖ٘ٞو .8ٔ

 .99ٔٔج٤ٌُ٘ٓس جُورط٤س جألٌغٞي٤ًٓس،  ٍٓٛ 

ٛؿ٣ٍس،  أػٔحٍ جُوِٞخ ٝجُٔوحٓحش  ٖٓٙضل٢ جُى٣ٖ أقٔى ذٖ ض٤ٔ٤س  .9ٔ

 ٔٔٗٔٝجألقٞجٍ،  وجٌ جُٛكحذس ٝجُطٍجظ، ٠٘طح  جُطرؼس جأل٠ُٝ، 

 ّ.99ٓٔٛــ ، 

رىجُـ٢٘ ػٖ جُهحُن، ضو٢ جُى٣ٖ جُلطٞق٢، ٓ٘ط٢ٜ جإل٠ٍجوجش، ػو٤ى ػ .ٕٓ

 ّ، ٌٓطرس جُٞو٣س جُوحٍٛز .9٘ٙٔ-ٛـ ٠ٖٔ98رؼس جأل٢ُٝ، 

ض٤ٔٞ غحؤِ ػ٣ُُ، ض٣ٍرس جُٛلس، جُ٘حٍٖ ٌٓطرس جُوىٌ أذٞ ج٤ُٜٗى  .ٕٔ

، ٓطرؼس وجٌ ٣ْٞق الِ 8ٕٓٓأذحٗٞخ،  ئٓرحذس،  جُطرؼس جأل٢ُٝ،  

 .8ٕٓٓ/ُِٖٖٕٕٙطرحػس،  جُوحٍٛز ٌهْ جإل٣ىجع 
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٢ِ٤ ج١ٍ٣ُٞٗ، جُالٛٞض٢ جُٛٞك٢ قٓد ض٤ٞوٌٝ جُكالم جٍُجٛد جُرحْ .ٕٕ

ّ، جُ٘حٍٖ ٕٔٓٓجُوى٣ّ ؿ٣ٍـ٣ٌِٞٞ ج٤ُٛ٘ر٢،  ٠رؼس أ٢ُٝ،  

 جٌُٔطرس جُر٤ٓ٤ُٞس،  ذ٤ٍٝش ُر٘حٕ.

ؾ٤َٔ ٤ِٚرح ػٟٞ ٓؿٔغ جُِـس جُؼٍذ٤س ذىٓٗن، جُٔؼؿْ جُلِٓل٢  .ٖٕ

ٖٓ ٠ ئ٠ُ ٟ،  ٕذحألُلحظ جُؼٍذ٤س ٝجُل٤ٍٓٗس ٝجإل٣ُ٤ٌِٗس ٝجُالض٤٘٤س، ؼ

ُر٘حٕ، ٌٓطرس جُٔىٌْس ذ٤ٍٝش  -خ جُِر٘ح٢ٗ، ذ٤ٍٝشٓطرؼس وجٌ جٌُطح

 ّ .98ُٕٔر٘حٕ،

جُكحٌظ جُكحْر٢، ٌْحُس جُٔٓطٍٗه٤ٖ، ضكو٤ن ػرى جُلطحـ أذٞ ؿىٙ،   .ٕٗ

ٌٓطرس جُٔطرٞػحش جإلْال٤ٓس ذكِد، جُطرؼس جُهحٓٓس، جُوحٍٛز،  

 ّ.988ٔ-ٛـ 9ٓٗٔ

جٍُجٛد جُؤّ ض٤ٔٞ غحؤِ جُٔكٍه٢ )جُك٤حز ج٤ٌُٓ٘س ٝذؼٝ ٓٗح٤ٍٛ  .ٕ٘

ذطِد  ٖٕٗ٘  8ٕٓٓ/99ٌ٘ٓهْ جإل٣ىجع  D.R.Sٓحى( جُ٘حٍٖ جُ٘

 ٖٓ ؾ٤ٔغ جٌُٔطرحش ج٤ُٓٔك٤س   

جٌُطحخ جُٔوىِ جُؼ٤ى ج١ُٞ٘ٓ، جٍُْحُس جأل٠ُٝ ئ٠ُ أَٛ ًٌٞٗػِٞ ، .ٕٙ

 ُٔوىِ.وجٌ جٌُطحخ ج 98ٖٔ-88ٖٔ

ٚالـ ذ١ٌٍ دمحم ٣ْٞق، ٌأ١ ٤ٖم جإلْالّ ذٖ ض٤ٔ٤س ك٢ جُٔوحٓحش  .3ٕ

ٝجألقٞجٍ ػ٘ى جُٛٞك٤س، ؾحٓؼس أّ وٌٓحٕ جإلْال٤ٓس،  جُٓٞوجٕ 

 ّ ٓؿِس ؾحٓؼس جُ٘حٍٚ.ٕ٘ٔٓجُٔؿِى جألٍٝ ٣٘ح٣ٍ 

ٓكٔٞو ذٖ ج٣ٍُٗق جٍُْحُس جُو٣ٍ٤ٗس ُإلٓحّ أذٞ  -ػرىجُك٤ِْ ٓكٔٞو .8ٕ

ّ، ٓطرؼس 9٘9ٔ-ٛـ9ٓٗٔحكؼ٢، جُوحْْ جُو١ٍ٤ٗ ج٤ُ٘ٓحذ١ٌٞ جُٗ

 .ٔٓإْٓس وجٌ جُٗؼد ُِطرحػس ٝجٍُ٘ٗ، جُوحٍٛز، ؼ

ٓكٔٞو ذٖ ج٣ٍُٗق ،جٍُْحُس جُو٣ٍ٤ٗس، أذٞ جُوحْْ  -ػرىهللا ٓكٔٞو  .9ٕ

ّ، ٓطرؼس ٓإْٓس 9٘9ٔ -ٛـ 9ٓٗٔجُو١ٍ٤ٗ ج٤ُ٘ٓحذ١ٌٞ جُٗحكؼ٢، 

 وجٌ  جٍُ٘ٗ ُِطرحػس ٝجٍُ٘ٗ، جُوحٍٛز،  ؼ جألٍٝ.

ُهط٤د، ٖٓ جػالّ جُطٛٞف جالْال٢ٓ، ػ٢ِ أقٔى ػرى جُٜحو١ ج .ٖٓ

، جُ٘حٍٖ وجٌ ٜٟٗس جٍُٗٝم، قٌٔص  ٕٔٓٓجُطرؼس جأل٢ُٝ ٣٘ح٣ٍ 

٠ِؼص قٍخ جُوحٍٛز،  ٌٓطرس ؾحٓؼس جُوحٍٛز، ٌهْ جإل٣ىجع 

ٕ8ٕ٘/ٕٓٓٓ. 

https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapters.php?book=56&from=1&to=16
https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapters.php?book=56&from=1&to=16


 عبد الحليم تميم أحمد                      سلوكيات الفضائل لدى المرأة المسيحية    

 

  ٖٙ٘ 

 

 

ػٔحو ي٢ً جُرحٌٝو١، ٓىجٌى جُٓح٤ٌُٖ ذ٤ٖ ٓ٘حٍَ ئ٣حى ٗؼرى ٝئ٣حى  .ٖٔ

ذٌٍ ذٖ ه٤ْ جُؿ٣َٞٚ، ٗٓطؼ٤ٖ ُإلٓحّ جُؼالٓس ٢ٖٔ جُى٣ٖ دمحم ذٖ أذ٢ 

جُؿُء جألٍٝ، ضك٤ِ٤ِس جُطٞه٤ؼ٤س أٓحّ جُرحخ جألنٍٟ ٤ْىٗح جُك٤ٖٓ 

 جٍٖجف ضٞغ٤ن ٖؼال٤ٗس. ٕٕٓٓجُوحٍٛز، ٍٓٛ

ّ، 98ٖٔك٤َٛ ذى٣ٍ ػٞف، جُطٛٞف جإلْال٢ٓ جُط٣ٍن ٝجٍُؾحٍ،  .ٕٖ

 جُ٘حٍٖ ٌٓطرس ْؼ٤ى ٌأكص، ؾحٓؼس ػ٤ٖ ّٖٔ، جُوحٍٛز.
ٔؿٔٞػس جُٛٞك٤س جٌُحِٓس،  جُ٘حٍٖ جُٔىم، هحْْ دمحم ػرحِ أذٞ ٣َى جُرٓطح١، جُ .ٖٖ

 ّ، وجٌ جُٔىم جُػوحكس ٝجٍُ٘ٗ، ٣ٌْٞح وٓٗن.ٕٗٓٓجُطرؼس جأل٢ُٝ، 

جُوى٣ّ ٓط٢، ًطحخ ضل٤ٍٓ جإلٗؿ٤َ جٌُطحخ جُٔوىِ، ٓطرؼس وجٌ جُؼحٌف،   .ٖٗ

ق٢ِٔ ٍٓجو، جُ٘حٍٖ وجٌ  –ذحٌٛٞ ُر٤د  –ٍٓجو ًحَٓ  –جُوحٍٛز، ٢ًَ ٖ٘ٞوز 

 . ٖٕٓٓ/٣ٔٙٙ٘ىجع جُؼحٌف، جُوحٍٛز ، ٌهْ جإل

ٖٓ ػظحش جُوى٣ّ، ضٍؾٔس ذ٤ص جُط٣ٌٍّ ُهىٓس  ٘ٔجُوى٣ّ ٓوح٣ٌِٞ، جُؼظس  .ٖ٘

 .99ٔٔجٌٍُجَز، ٠رؼس 

جُؤٙ ذ١ٞٗ٤ ًحَٓ و١ٍٜ٘٣، جّْ ٝٓرحوب ك٢ جُهىٓس ٍُِجػ٢ ٝجُهحوّ، ٌٓطرس  .ٖٙ

 .٤ً٘ٔ939ٓس ج٤ُٓىز جُؼًٌجء ، جإلٌْ٘ى٣ٌس، 

٤ٖ أٓحّ  جُرحخ جألنٍٟ ٤ْىٗح ٛؿ٣ٍس جٌُٔطرس جُط3٘ٔ٠ٞ-9ٔٙجٌُطرس جُطٞغ٤و٤س   .3ٖ

 ّٕٕٓٓ، ٖ٘ٔجُوحٍٛز جُؿُء جألٍٝ جٍٖجف ضٞك٤ن ٖؼالٕ ٘-جُك٤ٖٓ

ٙ ٌج٣ص، ٓؼٍكس هللا جألخ ٖٓ نالٍ جُؼٍٛ جُوى٣ْ، وجٌ جُػوحكس  –٣ًٍٓطٞكٍ ؼ  .8ٖ

ّ، ٓطرؼس ٣ٞ٤ٍِْ ضٍؾٔس ٕٓٔٓ/٘ٓٗٔجُرحٌٗٞجٓح، جُوحٍٛز، ٌهْ جإل٣ىجع 

 ٛىٟ ذ٤ٜؽ.

ألخ جُىًطٌٞ ؾ٣َٞق ٓؼِٞف ٍْٝقحٕ ذًٍحش ٤ًٍُّ ٤ِْْ ٣ٓطٍِ ذٔٗحًٌس ج .9ٖ

ٝجُىًطٌٞ ضٍٔ هىٓح٢ٗ، ج٤ُٓٔك٤س ك٢ أناله٤حضٜح، ِِْٓس جُلٌٍ ج٤ُٓٔك٢ ذ٤ٖ 

 -، ٠رؼس أ٢ُٝ، جُ٘حٍٖ جٌُٔطرس جُر٤ٓ٤ُٞس، ذ٤ٍٝش9ٔجألّٓ ٝج٤ُّٞ 

 ّ.999ُٔر٘حٕ،

ج٣لح ٤ٛٝد، ٌٓطرس و٣ٍ ج٤ُٓىز ٝجُؼًٌجء ٝجُوى٣ّ ذؿّ٘ ًحٓح ذٞجو١ -٣ُّٞ ًحَٓ .ٓٗ

ّ، جإلٗٓحٕ جٍُٝق٢ ٝضٗٔحٕ ك٢، جُؿُء جُٓحوِ جُِٓٞى 989ٕٔٝ، جُ٘طٍ

 ذحٍُٝـ.

، 99٘ٔٓؿٔٞػس ٖٓ جُٔإُل٤ٖ، جُؿٓى ٝجُؼلس ٝجُكد، جُطرؼس جُػح٤ٗس،  .ٔٗ

 ٌٓ٘ٗٞجش جٌُ٘ٞ.
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دمحم ػرىجُك٤ِْ ٓٛطل٢ أذٞ جُٓؼى، وٌجْس ضك٤ِ٤ِس ٗوى٣س إلٗك٤َ ٍٓهّ ضح٣ٌه٤حً  .ٕٗ

ؼس جُؿرال١ٝ، ٌهْ جإل٣ىجع ّ، ٓطر98ٗٔ-ٛـ ٗٓٗٔٝٓٞٞٞػ٤حً، ٠رؼس جأل٠ُٝ 

ٖٗ8ٗ/ٔ98ٗ. 

ٍٓجو ٝٛرس، جُٔؼؿْ جُلِٓل٢، جُ٘حٍٖ وجٌهرحء ُِطرحػس ٝجٍُ٘ٗ، جُوحٍٛز،  .ٖٗ

 ّ.3ٕٔٓ-3ّٕٓٓ، ٌهْ جإل٣ىجع 3ٕٓٓ

ٗٛك٢ ػرىج٤ُٜٗى، ْٓٞٞػس ٖٓ ضٍجظ جُور١،  جُٔؿِى جُػحٖٓ جإل٣ٔحٕ ٝجُؼرحوز  .ٗٗ

ق، ٠ جألٍٝ، وجٌ ٝجُك٤حز ج٤ٌُٓ٘س، ٤ٗحكس جألٗرح أغ٘ح٤ِْٞ ٓطٍجٕ ذ٢٘ ٣ْٞ

جُوى٣ّ ٣ٞق٘ح جُكر٤د ٍُِ٘ٗ ْحٗص كحض٤ٜح ٍٓٛ جُؿى٣ىز، ٌٓطرس جٍُؾح، ٌهْ 

 ّ.ٕٗٓٓ/83ٗٙجإل٣ىجع 

جُوّ أٗط٤ِٗٞٞ ك٢ٜ، ضىج٣ٌد ػ٤ِٔس ك٢ جُطٜحٌز،  –٤ٗحكس جألٗرح ٌٓح٣ٌِٞ  .٘ٗ

جُ٘حٍٖ ج٤ٌُ٘ٓس جُوى٤ٓ٣ٖ جُؼظ٤ٔ٤ٖ ٓحٌؾٍؾّ ٝجألٗرح أٗط٤ِٗٞٞ ٓكٍّ ذي 

 .ٕٓٔٓ/3ٕٓ8،  ٌهْ جإل٣ىجع ٕٓٔٓػح٤ٗس ئٌْ٘ى٣ٌس، جُطرؼس جُ

٤ٗحكس جألٗرح ِٓٞ، جُٗرحخ ٝق٤حز جُطٜحٌز، ٌٓطرس أْول٤س جُٗرحخ، جُطرؼس  .ٙٗ

 ، جُظحٍٛ،  جُوحٍٛز .99ٖٔ/383ٖ، ٌهْ جإل٣ىجع 99ٗٔجٍُجذؼس، أؿٓطّ 

جُٜؿ١ٍ٣ٞ أذٞ جُكٖٓ ػ٢ِ ذٖ ػػٔحٕ جُٜؿ٣ٍٟٞ، ذطؼ٤ِن جْؼحو ػرىجُٜحو١  .3ٗ

أ٤ٖٓ ػرىجُٔؿ٤ى ذى١ٝ،  جُٔؿِّ جألػ٠ِ ُِػوحكس،  ه٘ى٣َ، ٍٓجؾؼس جُطٍؾٔس و/

 ّ.3ٕٓٓ/9ّٙٔ٘ ،  جُوحٍٛز،  ٌهْ جإل٣ىجع 3ٕٓٓ

٣ٞٛحٕ ٣ًٍٓطٞف أٌُٗٞى ذوِْ جألٗرح أٗط٤ِٗٞٞ ٍٓهّ، جُؿّ٘ ٝهللا ٝجُُٝجؼ،   .8ٗ

 جُوحٍٛز. ٖٕٔٓوجٌ جُٔكٍجظ ٍُ٘ٗ جٌُطد،

 

 

 

 

 

 

 

 

 


