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 الخبرات بطريقة ممتعة ، وهو وسيلة نافعة وفاعلة ومؤثرة في أوساط المتدربين من أقدم العصور.

يتفق  وبناًء عليه، فقد اتجهت األمة المسلمة لتدريب أفرادها في شتى الفنون والمجاالت ، بما
، بدون نقد أو تمحيص لهدف التدريب أو المغزى منه أو الطريقة أحياناً يخالفها قد مع ثوابتها أو 

 و األسلوب الذي وصل به .

في ماهإلسمهمة المرتبطة بعملية التدريب واوقد تطرقت الدراسة الحالية إلى مجموعة من الركائز ال
 ، ومنها : عبر شواهد من القرآن الكريمصيلها تأ

 أواًل : المكـان المتمـيِّز.

 ثانياً : الكـالم الواضح المؤثـر.

 ثالثًا: التـكرار.

 االستفادة من اآلخرين.رابعاً : 
 .الممارسة والتطبيق العمليخامساً : 

 سادساً : توظيف الوسائل التعليمية.
لإلفادة منها في كل المجاالت وعبر  مصدراً يبقى القرآن الكريم  -1: ومن أبرز نتائج الدراسة

تعزيز  أسهمت فيوسيلة مؤثرة القرآن الكريم مصدر التربية األول ، والتدريب  -2العصور.
وتطبيقها في واقع حياة الصحابة رضي اهلل عنهم ، ومن بعدهم من المسلمين توجيهاته المباركة 
 إلى قيام الساعة.

ة موضوع :تأصيل التدريب ، بمشاركة الجهات عقد مؤتمرات متخصصة لمناقش -1التوصيات :
 المختصة بالتدريب في العالم اإلسالمي.

 

 

 



3 
 

The Nobel Qur’an as a Source for Institutionalizing 

Training 

Fruitful training has been associated with the increase of 

quality, proficiency, and the instant acquisition of information. It 
aims at the transfer of expertise in a stimulating manner. Moreover, 

it is an efficient and effective tool in training circles ever since 

ancient time.  

Based on the aforementioned, the Muslim nation (Ummah) has 

diverted attention to the training of its subjects in various disciplines 

and areas of interest in the light of its established principles or even 

in opposition to these principles at times and in the absences of 
criticism or scrutiny with the sol objective of training in mind or the 

target behind it or the method used/adopted to achieve it (i.e., the 

good). 

Accordingly, the present study addresses a number of its major 

pillars associated with the training process, and the contribution to 

its institutionalization with supporting evidences from the Nobel 

Qur’an, among which are the following: - 

First: The unique/ distinctive location. 
Second: Explicit influential speech.   

Third: Repetition (Reinforcement). 

Fourth: Benefiting from others. 

Fifth: Practice and practical application. 

Sixth: Use/Employment of educational tools. 

The present study has achieved the following conclusions: -  

1- The Nobel Qur’an has always been the reference and major 

source of knowledge in various disciplines across areas.  
2- The Nobel Qur’an is the primary source of Islamic education. 

Training has always been an effective means that played a role 

in implementing its blessed guidance on the lives of 

companions -may Allah be pleased with them, and whoever 

followed their steps afterwards.  

Recommendations: - 

The present study recommends holding more focused conferences to 
discuss the topic of institutionalizing training in collaboration with 

training centers across the Islamic world. 
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وهللسػػن، حمهللد ػػ،هللاػػقهللهللا،هلللقنػػوهللكسػػقاهللوهللبسػػاهللا،هللوهللكاد ػػ،هلل،هللوهللكا وػػسةهللكا سػػسـهلللقػػهللهلل ػػ هلل قػػ هللا،هلل
هلل.كلقهللهللآ وهللكاحبوهللأمجعنيهلل

هللتمهيد :
اهلليشكلهللا ت،ريبهللأذننةهللكربلهلل ،لهللاجملت عحمتهللا بحمحثةهلللنهللا تطويرهللوهللكا سحملنةهللحنوهللاألفضلهللوهللفهيهللتويلهللىذ

وهللأل ػوهلليتػتهلهلل ػحمهللآفػحمؽهللابسػتوبلوهللكيسػهاهللةهللتن نػةهللكوادرىػحمهللا بشػريةهللك سػنيهللاألمرهللجيلَّهلللنحميتهحمهللكاىت حممهػحمهلل
آدائهحموهلل تبقغهللأى،افهحمهللابرسومةوهللفحم ت،ريبهلليسحمل،هلللقهللهللاكتسحمبهللمعقومػحمتهللج،يػ،ةوهللكيسػهاهللةهللا تو نػ هلل

هلل.(1)األمثلهلل قتوننةوهللكزيحمدةهللا ثوةهللبحم نتسهللوهللكتن نةهللجوا بهحمهللابختقتة
هللكابتأملهللةهللشأفهللا ت،ريبهللكتأث ههللةهللابت،ربنيهللوهللرن،هللتأث ههلليتجقهللهللةهللثسثةهللدحمكرهلل:

هللاحملورهللاألكؿهلل:هللابعحمرؼهللوهللكىيهللمنهللأسهلهللأ واعهللا ت،ريبهللوهللكالهلل تحمجهللكقتحمنهللطويسنهلل ع قنةهللا تغن هلل.
هللن هلل.احملورهللا ثحمينهلل:هللابهحمراتهللوهللكىيهللتأيتهللبع،هللابعحمرؼهللوهللك تحمجهللكقتحمنهللكجمهودانهللأكربهلل قتغ

احملػػورهللا ثحم ػػاهلل:هللا سػػقوكنحمتهللكاال،حمىػػحمتهللوهللكىػػيهللمػػنهللأاػػعبهللمراحػػلهللا تػػ،ريبهللوهللذ ػػ هللأفهللا تػػ،ريبهللفنهػػحمهلل
هلل.هلل(2)زنتحمجهللكقتحمنهللأطوؿهللوهللكإىلهللبرامجهللك رباتهللتراك نةهللةهللا ت،ريبهلل

كق،هللارتػب هللا تػ،ريبهللابث ػرهللبديػحمدةهللا ػودةهللكا توػحمفهللكاكتسػحمبهللابعقومػةهللبشػكلهللسػريعهللوهللكيع ػلهلللقػهللهلل
هللبطريوةهللممتعةهللوهللكىوهللكسنقةهلل حمفعةهللكفحملقةهللكمؤثرةهللةهللأكسحمطهللابت،ربنيهللمنهللأق،ـهللا عوور. ولهللاخلرباتهلل

كتػػددادهللححمجػػةهللاألمػػةهللا سػػسمنةهلل قتػػ،ريبهللةهللشػػرهللاجملػػحمالتهللا نةريػػةهللكا تطبنونػػةهللوهللكذ ػػ هللبحمسػػتخ،اـهلل
أسػػػحم نبهللكطرائػػػ هللا تػػػ،ريبهللا ع قػػػيهللا وػػػحمئاهلللقػػػهللهللأسػػػسهللكمنطقوػػػحمتهللاػػػحنحةهللوهللكتراثنػػػحمهللا سػػػسميهللزا ػػػرهلل

هللبحم ع،ي،هللمنهللدنحمذجهللا ت،ريبهللا تحمللوهللا يتهللحووتهللدرجحمتهلللحم نةهللمنهللا رقيهللكا ت ندهللةهللا عوورهللا داىرةهلل.
كةهللا عوػػرهللادحم ػػرهللوهللسػػنكوفهللأكثػػرهللاسػػتتحمدةهللمػػنهللا تػػ،ريبهللوهللإذاهللك تنػػحمهللتراثنػػحمهللا داىػػرهللمػػعهللادحم ػػرهلل

هللكابعحمرؼهللكاخلرباتهللوهللكذ  هللبحمستخ،اـهللاألسحم نبهللا ت،ريبنةهللابنولةهللوهللم عهللادػر هلللقػهللهللا نػحمفعهللا دا رهللبحم عقـو
ابتنػػ،هللمػػنهلل،ػػحمربهللاألمػػاهللابنتجػػةهللوهللكىػػذاهلليتطقػػبهللا لػػ،ادهللا نػػ،هلل ق ػػ،ربنيهللاألكتػػحم هللوهللا ػػذينهللرن عػػوفهللبػػنيهلل

وهلللػربهلللقػهللهللا نهػومبهللتجت عػحم اهلل–جحمىػ،ينهللهلل–األاحم ةهللكابعحمارةهللةهللفنوفهللكأسحم نبهللا ت،ريبهللوهللكيع قػوفهلل
هللكاخلرباتهللابتن،ةهللوهللكت،ريبهللأبنحم هللابسق نيهلللق هللر هلللقهللهللتطويرهللأ تسهاهللبحمست رارهلل.نهحمهللوهللمعهللاد ولهللا عقـو

كبنػػحم هلللقػػهللهللمػػحمهللسػػب هللذكػػرههللمػػنهللأذننػػةهللا تػػ،ريبهللكلقػػوهللشػػأ وهللوهللفوػػ،هللا،هػػتهللاألمػػةهللابسػػق ةهلل تػػ،ريبهلل
أفرادىحمهللةهللشرهللا تنوفهللكاجملحمالتهللوهللفأ ذتهللمنهللا شرؽهللكا غربهللوهللكمنهللا و،ميهللكاد،ياهللوهللكممػحمهلليتتػ هللمعهػحمهلل

ا ػػذمهللصهلل ػػ،ؼهللا تػػ،ريبهللأكهللابغػػدلهللمنػػوهللأكهللا طريوػػةهللكهللاألسػػقوبهللبػػ،كفهلل وػػ،هللأكهلل حػػنكأحنحم ػػحمنهللأكهللسنحم تهػػحموهلل
هللكالهللبوهلل.

                                                             

هللوهلل 1429ا ت،ريبهللكأذننتوهللةهللا ع لهللا سسميهللوهللا شري هللو(هللهللهللهللهلل1) هلل.28 -26ىػ
هللوهلل 1429أكق هللا ت،ريبهللفورانهللوا عحممرمو(هللهللهللهللهلل2) هلل.19ىػ
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تػ،ريبهلللػربهللجم ولػةهللمػنهللكابشػحمركةهللةهللتأاػنلهللا هللتهللا ،راسةهللادحم نةوهللهب،ؼهللا سػهحمـكمنهللىنحمهللا طقو
هلل.ا شواى،هللا ورآ نةهللا يتهللتعدزهللبعضهللركحمئدهللا ت،ريبهللابه ةهلل

ا غربنػةهللوهللكا ذلػحمفهلل ػحمهللبنػحمىجهلللقػهللهللاتػربزهللمشػكقةهللا ،راسػةهللةهللالت ػحمدهللاألمػةهللا سػسمنةهللهللمشكلة الدراسة :
هللإ تػػحمجههلل ػػػر ههللأدكفهلل وػػ،هلل هللا  سػػحم نةهللةهللاػػور حمهللادحم نػػػةهللىػػيهلل ػػ و كهلل حػػنصهللوهللكادونوػػةهلل هللإفهللمنػػػحمىجهللا عقػػـو

ةهللوهللكق،هللكحمفهللتسيػربهللميرتب ههللأش،هللاالرتبحمطهللبحم تحمريخهللا ثوحمةهلل قغربهللوهللييعربهلللنهلل ووانحمتوهللكميشكستوهللا تكري
ىػػذههللابنػػحمىجهللإىلهللجحممعػػحمتهللكمراكػػدهللا بحػػاهللا عق ػػيهللةهللا عػػحم هللا سػػسميهللأمػػرانهللتتر ػػوهللادحمجػػةهلل تنجػػةهللا تػػراغهلل
هللا غربنةهللأكهللاست ادهللمنحمىجهحمهللا ػحمىدةهلل ا عق يهللمعهللش،ةهللادحمجةهللإىلهللا تج،ي،هلل؛هللفكحمفهللالهللبي،هللمنهللاست ادهللا عقـو

هلل.(1)ب،كفهللتع،يلهللأكهللتغن  
بهللةهللا غػػربهللةهللمنتوػػ هللا وػػػرفهللابػػنسدمهللابحم ػػيهللكعقػػاهللمتخوػػصهلل ػػوهللأى،افػػػوهللك ةػػرانهلل ػػربكزهللا تػػ،ري

هلل كمسحمتػػػوهللكجمحمالتػػػوهللكمؤ تحمتػػػوهللككسػػػحمئقوهللكا،حمىحمتػػػوهللك ةريحمتػػػوهللابختقتػػػةهللوهللفوػػػ،هللشػػػجعهللا ػػػ،لوةهللإىلهللأسػػػق ةهللا عقػػػـو
كتأانقهحمهللكربطهحمهللب،ينهللا سسـهللكموحمدرههللا عةن ةهللوهللكبنحم هلللقهللهللذ  هلل حمدلهللا ع،ي،هللمنهللابتكرينهللابسق نيهلل

هللكا ،راسحمتهللاالجت حملنةهللكا  سحم نةهللوهللمػنهللأجػلهللتوػ،ميهللمعرفػةهللمس شػ،ةهللبػحم وحيهللمػنهللبوجوهلل بهللتأانلهللا عقـو
هللجهةهللوكمؤمنةهللبو،رةهللا تردهللابسقاهلللقهللهللا تكرهللكا عطحم هللا  سحمينهللةهللخمتق هللاجملحمالت.

هلل هلللحممةهللكا عقـو فو،هلل هرتهللةهللب،ايةهللا ورفهللا جرمهللادحميلهللا ع،ي،هللمنهللا ،لواتهللابنحمديةهلل تأانلهللا عقـو
الجت حملنػػةهلل حماػػةوهللكا ػػ،لوةهللألسػػق تهحمهللكتوجنههػػحمهللإسػػسمنحمنوهلللهلل و ػػتهللىػػذههللا ػػ،لواتهللإىلهللأ ػػحمثهللكأكراؽهللا

ل لوهللتعو،هلل حمهللا ن،كاتهللكابؤ راتوهللكأابحتهللىنحمؾهللبعضهللا هحمتهللابتخووةهللةهللىػذاهللا حم ػبوهللكحمبعهػ،هلل
هللا عحميلهلل قتكرهللا سسميهلل...
هللوهللا ػػذمهلل ة تػوهللرابطػػةهللا حممعػحمتهللهللكمػنهللتقػػ هللابػؤ راتهلل: ا سػػسمنةهللمػػؤ رهللا توجنػوهللا سػػسميهلل قعقػـو

قهللوهللابوافػ هلل1413مجػحمدلهللاألكىلهلل2هلل-ىػػهلل1413ربنػعهللا ثػحمينهللهلل27زىػرهللةهللا تػ ةهللبحمالش اؾهللمػعهللجحممعػةهللاأل
هللمػػػػنهللمنةػػػورهللمتعػػػ،د هللابوػػػػحمـهللةهللا حممعػػػةهللا شػػػػحمفعنةهللـهلل1992أكتػػػوبر24-29 .هللكهللمػػػؤ رهلل هللأسػػػػق ةهللا عقػػػـو

هللـ2012يو نوهللهلل15-13ىػهللوهللابواف هلل1433شعبحمفهللهلل25-23حمكرتحمهلل:هللا ،ك نسنحمهللةهللا ت ةهللا سسمنةهللجب
ككػذ  هللبركػدهللا تأاػػنلهلل ق،راسػحمتهللكا بحػػوثهلل)جػ،ةهلل:هللاب قكػػةهللا عربنػةهللا سػػعودية(هللفعحم نػحمتهللكاىت ػػحمـهلل
وهللهبذاهللا حم بهللابهاهللوهلل هللككحمفهللمنهللمثحمرهللذ  هلل هورهللا ع،يػ،هللمػنهللا كتحمبػحمتهللا ػحمدةوهللا ػيتهلل ونػتهللاىت حممػحمنهللكبػ انهلل

ةهللهللهلل- ثػحمنهللكت،ريسػحمنهللكطقبػحمنهللهلل–ككحمفهلل حمهللأثرهللكا هلهلل ،لهللقطحملحمتهلللريضةهللمنهللابشتغقنيهللتختق هللفركعهللا عقػاهلل
هلل.هللك كنهحمهلل هلل نهلهللمو وعهللتأانلهللا ت،ريبهللأذننةهللكب ةهلل.(2)كلهللأرجحم هللا عحم هللا سسمي 

،هللابؤيػػ،ةهللوهللمػػعهللإبػػرازهللبعػػضهللا شػػواىتبػػحمطهللا تػػ،ريبهللبػػحم ورآفهللا كػػرميهللكا ،راسػػةهللادحم نػػةهللتسػػعهللهلل بنػػحمفهللهللارهلل
                                                             

هللا  سػػػػػحم نةهلل(هللهللهللهللهلل1) هللا  سػػػػػحم نةهللك طػػػػػواتهللاػػػػػنحم ةهللمنػػػػػحمىجهللإسػػػػػسمنةهلل قعقػػػػػـو ىػػػػػػوهلل1417وهللأمديػػػػػحمفهللوهلل وػػػػػ،هللمنػػػػػحمىجهللا عقػػػػػـو
هلل.203 

هللاالجت حملنةهلل(هللهللهللهللهلل2) هلل.14ىػوهلل 4141وهللرجبوهللم،ا لهللا تأانلهللا سسميهلل قعقـو
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هلل ذ  هللوهللككنتنةهللتو نتهحمهللةهللجمحمؿهللا ت،ريبهللابعحمار.
 أهمية الدراسة : 

هللكابعػػحمرؼهللبػػ،ينهللا سػػسـهللكتوػػوراتوهللا عةن ػػةهللوهلل هػػرتهلل بووػػ،هلل ونػػ هلل ةػػرةهللوو نػػةهللكربػػ هللكػػلهللا عقػػـو
وكأ قػػػبهللابهت ػػػنيهللهبػػػذاهللابوػػػطقهلهللمػػػنهللذكمهلل هللةهلل طػػػوةهللالحوػػػةهللبعػػػ،هللأسػػػق ةهللا عقـو ابنػػػحمداةهللبتأاػػػنلهللا عقػػػـو

هللا شرلنة,هللك ذاهلليغقبهلللقػهللهللرؤيػتهاهللأفهللا اػسحهلليبػ،أهللمػنهللا كتػحمبهللكا سػنةهللكمػنهللابوػحمدرهللاالىت حمـهلل بحم عقـو
هللا سسمنةهللابعتربةهلل...

قبحاهلللنهللذ  هللةهللمو،رهللابعرفةهللاألكؿهللتأانلهللا ت،ريبهللوهللفو،هللدلتهللادحمجةهلل كر بةهللةهللا سهحمـهللب
هلل،ي،هللمنهللا ،لواتهللكا شواى،هللكاألمثقةهلل.ا عهلللةهلل)ا ورآفهللا كرميهلل(هللوهللكابتأملهللفنوهللرن،هللبوإىلهللقنحمـهللا سحمهللا بحمقي

هلل.(1)كيه،ؼهللا تأانلهللأفهلليوبهلهلل ا عقاهللا سسميهلللق حمنهللإاسحنحمنهللإل حمريحمنهللتوحن،يحمنهللأ سقنحمنهللراش،انهلل 
اػنقهحملربهللجم ولػةهللكسنتطرؽهللةهللىذههللا ،راسةهللإىلهللجم ولةهللمنهللا وا بهللادنويةهللابرتبطةهللبع قنػةهللا تػ،ريبهللكتأ

هلل.هللمنهللا شواى،هللا ورآ نةهلل
هللا ،راسةهللةهللل،ةهللجوا بوهللمنهحمهلل:هلل،اؼتتجقهللهللأى: الدراسةأهداف 

ربػػ هللححم ػػػرهللاألمػػػةهللا سػػسمنةهللتحم ػػػنهحمهللةهللإلػػػحمدةهللاألاػػػحم ةهللةهللا بحػػاهللا عق نوربطػػػوهللبأاػػػو وهللةهللديػػػنهلل -1
 ا سسـ.

هللهللتو،رهلللنهللا وحيهللا س حمكمهلل.ا  كندهلللقهللهللابعرفةهللا يت -2
هللتأانسنهللإسسمنحمنهللوهللبإبرازهللابهػحمراتهللكابعػحمرؼهللا ػيتهللهللهحمـس ا -3 كابشحمركةهللةهللا هودهللاببذك ةهلل تأانلهللا عقـو

 سب هللا سسـهلل  ههللةهللاالىت حمـهللهبحمهللكتو نتهحمهلل.
 .وهللكا طسقوهللمنهللرححمبوهللاببحمركةهللورآفهللا كرميهللرتبحمطهللا ت،ريبهللبحم إبرازهللا -4

هللاؿهللا رئنسهلل حموهللكىوهلل:تسعهللهللا ،راسةهللادحم نةهلل إلجحمبةهلللنهللا سؤهللهللأسئلة الدراسة :
هلل؟كيتترعهلللنوهللمحمهلليقيهلل:هللا ورآفهللا كرميهللهللمنرزهللجوا بهللتأانلهللا ت،ريبهللمحمهللأب
هلل:هللمحمهللأىاهللا ركحمئدهللا يتهلليعت ،هلللقنهحمهللا ت،ريبهللاد،ياهلل؟1س
هللةهللجمحمؿهللتأانلهللا ت،ريبهلل؟منهللا ورآفهللا كرميهلل:هللكن هلل ستتن،هلل2س

 منهج الدراسة :
بػػحمهللهللبحم بحػػاهللكا تػػ،قن ا تتسػػ هللهللبػػحم رجوعهللإىلهللكتػػبالت ػػ،تهللا ،راسػػةهلللقػػهللهللابػػنهجهللا تػػحمرسنيهللكذ ػػ هلل

ـهللابػنهجهللا واػتيهللا تحقنقػيهلللهللاالسػتنبحمطيهللا ػذمهلليركػدهلللقػهللهللقػػرا ةهللاكأيضػحمهللاسػتخ،يتعقػ هللتو ػوعهللا ،راسػةوهلل
ةهللا وػػػرآفهللا كػػػرميهللعػػػدزهللكجػػػودهللجوا ػػػبهللا تػػػ،ريبهللبشػػػواى،هللتهللحمقػػػرا ةهلل قنقنػػػةهللفحمحوػػػةهللكاخلػػػركجهللمنهػػػهللو ا نوػػػ

هللق هللا ت،ريبهللابعحمارهلل.موااى،هللمعهللوهللكا تأك،هللمنهللتطحمب هللا ش
                                                             

هلل.48ىػوهلل 1416وهللأبوهللسقن حمفوقضنةهللابنهجنةهللةهللا تكرا سسميهلل(هللهللهللهللهلل1)
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هللترتب هللا ،راسةهللادحم نةهللبحمبوطقححمتهللا تحم نةهلل:هللمصطلحات الدراسة :
 نػػػػػةهللا تأاػػػػػنلهللجبحممعػػػػػةهللا مػػػػػحمـهللد ػػػػػ،هللبػػػػػنهللهللولرفتػػػػػفوػػػػػ،هللك ػػػػػوهللا ع،يػػػػػ،هللمػػػػػنهللا تعريتػػػػػحمتهللوهللهللا تأاػػػػػنلهلل: -4

هللمػنهلل هلللقنهػحمهللىػذههللا عقػـو سعودا سػسمنةهللا تأاػنلهللا سػسميهللبأ ػوهلل هللإبػرازهللاألسػسهللا سػسمنةهللا ػيتهللتوػـو
ؿهللمجعهػػػػحمهللكاسػػػػػتنبحمطهحمهللمػػػػنهللموػػػػحمدرهللا شػػػػػريعةهللكقوالػػػػ،ىحمهللا كقنػػػػةهلل,هللك ػػػػػوابطهحمهللا عحممػػػػةهللكدراسػػػػػةهلل ػػػػس

هلللقػهللهللاألسػسهللا سػحمبوةهللكتسػتتن،هللممػحمهللتواػلهللإ نػوهللا عق ػحم هللابسػق نيهلل هللدراسةهللتوـو مو ولحمتهللىذههللا عقـو
هلل.(1) ك  ىاهللمنهلل تحمئجهللك ةريحمتهللكآرا هللالهللتتعحمرمبهللمعهللتق هللاألسسهلل

بأ وهلل هللبقورةهللأبعحمدهللا توورهللا سسميهلل إل سحمفهللكاجملت عهللكا كوفهللكاستخ،اـهللىذاهللا توورهللهللكيعرؼهللأيضحمنهلل
هللاالجت حملنػةهلل نكػوفهللموجهػحمنهلل نةريحم ػحمهللكمتسػرانهللدوحمئوهػحمهللكمشػحمى،ا حمهللا ػيتهلل كأسحمسهللمعرةهللتنطقػ هللمنػوهللا عقػـو

هلل(هلل.51ىػهللوهلل 1412)هللرجبهللوهللثبتتهللاحتهحمهللبحم تجربةهللأكهللا ، نلهللا عق يهللاحملو هلل هلل
هللةهللكيوو،هللبوهلل هلل جعلهللا سسـهللكمنهجوهللكتووراتوهللا كػربلهللتثحمبػةهلل هللاألاػلهلل وهللا ػذمهللتػردهللإ نػوهللا عقػـو

منطقوحم حمكمنهجنحم ػحمهللك ةريحم ػػحموهللمػػعهللا فػحمدةهللمػػنهللإسػػهحممحمتهللا سػحمبونيهللمػػنهلللق ػػحم هللابسػق نيوهللبحم وػػ،رهللا ػػذمهلل
وهللدكفهللاػػػ،كدهلللػػػنهللإسػػػهحمـهللابعحماػػػرينهللمػػػنهلل ػػػ هلل ثبتػػػتهللبػػػوهلل ػػػبعضهللأل ػػػحم اهللقن ػػػةهلللق نػػػةهللمسػػػت رةهللإىلهللا نػػػـو

 .(2)بسق نيوهللمحمهللداـهللقحمبسنهلل س ،محمجهللةهللمنةومةهللا توورهللا سسميوهللبشكلهللأانلهللكدكفهللتعس  ا
وهللمػنهلل ػسؿهللمجعهػحمهللأكهللاسػتنبحمطهحمهللمػنهلل هلللقنهػحمهللىػذههللا عقػـو كىوهلل هللإبرازهللاألسػسهللا سػسمنةهللا ػيتهللتوػـو
هلللقػػهللهلل ػػوئهحموهللمػػع هللموػػحمدرهللا شػػريعةهللكقوالػػ،ىحمهللا كقنػػةهللك ػػوابطهحمهللا عحممػػةوهللكدراسػػةهللمو ػػولحمتهللىػػذههللا عقػػـو

هلل.(3)االستتحمدةهللممحمهللتوالهللإ نوهللا عق حم هللابسق وفهللك  ىاوهللممحمهللالهلليتعحمرمبهللمعهللتق هللاألسس 
هللاالجت حملنةهلللقهللهللهنجهللا سسـهلل هلل) هلل(هلل.36ىػهللوهلل 1425يحم نهللوكيعرؼهللبأ وهلل هللبنحم هللا عقـو

مػػنهللاألسػػق ةوهللفحم ػػ،ؼهللمنػػوهللربػػ هللاألفكػػحمرهللهللكمػػنهلل ػػسؿهللمػػحمهللسػػب هلل سحػػصهلل,هللأ حم تأاػػنلهللألػػاهللكأوػػل
هللمنطقوهحمهللكأسحمسهحمهلل...بأاو حمهللكمحم نهحمهللكهلل

 ا ت،ريبهلل:هللكيوو،هللبوهلل: -2
 .(4) ولهللمعرفةهللكمهحمراتهللد،دةهللكقحمبقةهلل قونحمس هلل  -
  شػػػحمطهللخمطػػػ وهلليهػػػ،ؼهللإىلهللإحػػػ،اثهللتغػػػ اتهللةهللا تػػػردهللكا  حملػػػةهللمػػػنهلل حمحنػػػةهللابعقومػػػحمتهللكاخلػػػرباتهلل -

كابهحمراتهللكمع،التهللاألدا هللكطرؽهللا ع ػلهللكاال،حمىػحمتوهللممػحمهللرنعػلهللىػذاهللا تػردهللأكهللتقػ هللا  حملػةهللالئوػةهلل
 .(5) قونحمـهللبأل حم حمهلل 

                                                             

هلل.471-469ا وبنهلهللوهللد.تهللوهلل وهللا تأانلهللا سسميهلل عقاهللا نتس(هللهللهللهللهلل1)
هللاالجت حملنةهلل(هللهللهللهللهلل2) هلل.14ىػهللو 4141رجبوهللوهللم،ا لهللا تأانلهللا سسميهلل قعقـو
هللاالجت حملنةهلل(هللهللهللهللهلل3) هلل.33ىػهللو 4141وهللرجبوهللم،ا لهللا تأانلهللا سسميهلل قعقـو
هلل.14ىػوهلل 4111كيقدووهللإدارةهللل قنةهللا ت،ريبوهللك عهللاببحمدئهللمو عهللا تنتنذهلل(هللهللهللهللهلل4)
هلل.43ـوهلل 1001ا عداكموهللوهللا ت،ريبهللا دارم(هللهللهللهللهلل5)
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هلل-  هللل قنةهللمست رةهللدا لهللابنة ةهللوهلل تدكي،هللابت،ربنيهللبحمبعحمرؼهللكابهحمراتهللا سزمةهلل قونحمـهللبع قهاهللا نـو
 .(1)تغن هللةهللسقوكنحم اهللكا،حمىحم اهلل كةهللا غ،هللابتطورهللكحملحمك ةهللا 

تغنػ هللإرنػحم هللةهللفهوهلل:هللجم ولةهللمنهللاأل شطةهللا حمدفةهللكابنة ةهللكابخطػ هلل ػحمهللمسػبوحمنوهللبووػ،هللإحػ،اثهلل
هللا تكرهللكا سقوؾوهللكاكتسحمبهللمهحمراتهللكمعحمرؼهللك رباتهللج،ي،ةوهللتسهاهللةهللتطويرهللأدا هللا تردهلل ألفضلهلل.

 القرآن الكريم .أهم ركائز التدريب الحديث وتأصيلها من 
ةهللا عوػػرهللادػػ،ياهلل هػػرهللاالىت ػػحمـهللبحم تػػ،ريبهللوهللبحملتبػػحمرههللمػػنهللا عوامػػلهللابه ػػةهلل تعديػػدهللادضػػحمرةهللابحمديػػةهلل

حمهللوهللحمهللكامت،ادهلل توذىحمهللوهللبلهللكأابهلهللمنهللأىاهللا وسحمئلهللا تعحم ةهلل توحمفهللادضحمرةهللكا توننةهللكاسػتنعحمهبكإبرازهللسنطر 
هللكا واوؿهلل ألى،اؼهللك ونوهحمهلل.

هلللقػػهللهللا ع،يػػ،هللمػػػنهللا ركػػحمئدهللابه ػػةهللوهللا ػػػيتهللتسػػهاهللةهللفحملقنتػػوهللك ونػػػ هلل كا تػػ،ريبهللابػػنةاهللا نػػحمجهلهلليوػػػـو
ركػحمئدهللا تػ،ريبهللادػ،ياهللوهلللهللتوػ،ميهللا ع،يػػ،هللهللاالسػتتحمدةهللمنػوهللوهللكةهللىػذههللا ،راسػةهللوهللسػنركدهلللقػهللهللجم ولػػةهللمػن

ةهللتأاػنقهحموهللألذننػةهللهللمنهللا ورآفهللا كرميهللهللا يتهللتبنيهللكجودههللةهللدينهللا سػسـهللوهللكإسػهحمـهللمنهللا شواى،هللكابواق 
ىذاهللاألمرهللوهللك ركرةهللربطوهللبحمبنهجهللا وحنهلهلللن،هللاأل ذهللمنوهللأكهللا لرامبهلللنوهللوهللكمنهللأبرزهللىذههللا ركحمئدهللوهللمحمهلل

هلليقيهلل:
 :   أواًل : المكـان المتمـيِّز 

يتضػلهللأفهلليكػػوفهللمكػػحمفهللا تػػ،ريبهللمنحمسػػبحمنهللكمرزنػػحمنوبتوفرهللابسػػحمحةهللا كحمفنػػةهللكا  ػػحم ةهللا نػػ،ةهللكاألجػػوا هلل
ابنحمسػػػبةهللو نسػػػحمل،هللابتػػػ،ربنيهلللقػػػهللهللا  كنػػػدهللةهللا تػػػ،ريبوهللكأيضػػػحمنهللالبػػػ،هللمػػػنهللا تنػػػحمرهللا توننػػػةهللابعننػػػةهللكابنحمسػػػبةهلل

ڎ  چ :هللقػحمؿهللتعػحمىلبقػوغهللا رسػحم ةهلللقػهللهللا وجػوهللاألك ػلهللوهللنحمسبهللأدلػهللهلل ألكسحمطهللابت،ربنيهللوهللفحم تنحمرهللابكحمفهللاب

چڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڑ   
كردهللةهللتتسػػ ىحمهلل هللأمهلل ػػحمدهللةهللا نػػحمسهللبػػحمدجهللوهللدالنػػحمنهلل ػػاهللإىلهللادػػجهللإىلهللىػػذاهللا بنػػتهللهلل(2)

؟هللفوػػحمؿهلل:هلل ػػحمدهللكلقننػػحمهللكنػػ هللأبقػػغهللا نػػحمسهللكاػػويتهللالهللينتػػذىاهللهللا ػػذمهللأمر ػػحمؾهللببنحمئػػوهللوهللفػػذكرهللأ ػػوهللقػػحمؿهلل:هلليػػحمهللرب
قػ،هللهلل.هللهللهللهللكهلل(3)فوحمـهلللقػهللهللموحممػوهللوهللكقنػلهلللقػهللهللادجػرهللوهللكقنػلهلللقػهللهللا وػتحمهللوهللكقنػلهلللقػهللهللأ هللقبػنسهلل هللا بسغهللو

وهللفتػػيهللأٌكؿهلل طبػػةهلللقننػػةهللتكػػةهللاػػع،هللا نػػحمسهللسنتػػحمرهللابكػػحمفهللابنحمسػػبهلل قخطػػحمبهللكإلػػسـهللهللكػػحمفهللرسػػوؿهللا،هلل
ـٌهلل ىٌ ػػحمهللأمػػرههللا،هللبػػوهللوهللكا  ػػذارهلل ػػاهللمػػنهللكلنػػ،هللا،هللتعػػحمىلهلل إفهللاسػػت ركاهلللقػػهللهللجػػبسنهللكألقػػنهلل وػػريغهللا ػػبسغهللا عػػحم

ػحمهلل ػىدى ىػٍتهللا كترهللكا ضسؿهللوهلل چڇ  ڇ  ڇ  چفعىٍنهللقىبًنوىةىهللٍبًنهللاٍ  يخىحمرًًؽهللكىزيىىٍ ًهللٍبًنهلللىٍ ػروكهللقىػحمالىهلل:)هلل ى َّ
:هللاٍ طىقىػ ىهلل(4) قىػحمؿى

                                                             

هلل.41ىػهللوهلل 4111وهللا عحممرمهللوهللأكق هللا ت،ريبهللفورانهلل(هللهللهللهللهلل1)
هلل.27سورةهللادجهلل:(هللهللهللهللهلل2)
هلل.205وهلل هلل3قهللوج1432تتس هللا ورآفهللا عةناهللوهللابنهللكث وهلل(هللهللهللهللهلل3)
هلل.214سورةهللا شعرا :هلل(هللهللهللهللهلل4)
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هللرىٍ ػػ ىةوهللهلل ىػػُّاهللاً،هلل ًإىلى
هللفػىعىػػسهللأىهللهلل(1) ػػرناهللوهللليَّهلل ىػػحمدىلًمػػٍنهللجىبىػػلو ػػحمهللحىجى هلللىٍبػػً،هللٍلسىى ًَ هلل ىػػًذيرههللوهللًإدنَّىػػحمهلل:)هلليىػػحمهللبىػػ مىنىحمفىػػحمٍههللوهللًإينن

هلليػىٍربىػػأيهلل هللفىػػػحمٍ طىقى ى هللرىأىلهللاٍ عىػػ،يكَّ ػػػلو مىثىقًػػيهللكىمىػػػثػىقيكيٍاهللكى ىثىػػًلهللرىجي
هلل:هلليىػػػحمهللأىٍىقىػػػويهللهلل(2) هللأىٍفهلليىٍسػػػًبويوهيهللوهللفىجىعىػػلىهلليػىٍهتًػػػ ي ًشػػيى وهللفىخى

حمههلٍل اىبىحمحى
هلل.(4)((3)

هللهذههللألقهللهللكسنقةهللةهللذ  هللا عوروهللككحم تهللقريبةهللمنهللاب،لوين.ف
ابوحماػػ،هللحسػػنةهللا وسػػنقةهللكمنحمسػػبتهحمهلل ػػذ  هللا عوػػرهللأكهللابوقػػ هلل:هلل هللإذاهللكحم ػػتهللنجػػحمحهللىػػذههللذكػػرهللفنهللكقػػ،

كا غحميحمتهللسػحممنةهللوهللفػإفهللذ ػ هلليتطقػبهللا تنػحمرهللاألسػقوبهللابنحمسػبوهللكاألكثػرهللفحملقنػةهللةهللل قنػةهللا قنحمعوك عػٌلهلل
ألقػػهللهللكسػػنقةهللةهلللوػػرههللكجمت عػػووكىوهللا وػػعودهللإىلهللا وػػتحمهلللنػػ،محمهللقػػحمؿهللهللذ ػػ هللىػػوهللسػػببهللا تنػػحمرهللا رسػػوؿهلل

مػػػػنهللا نػػػػحمسهللوهللك ىٍتػػػػتهللهللن طبػػػػةهللا وػػػػتحم؛هللكذ ػػػػ هللطقبػػػػحمنهلل توسػػػػنعهللدائػػػػرةهللاالتوػػػػحمؿهللبخحمطبػػػػةهللأكثػػػػرهلللػػػػ،دهللممكػػػػ
هلل.(5) ا تبحمىها

كبػػػذ  هلليةهػػػرهلل نػػػحمهللأفهللتغنػػػ هللأحػػػواؿهللا نػػػحمسهللمػػػنهللاألسػػػوأهللإىلهللاألحسػػػنهلليػػػتٌاهللكيػػػنجهلهللإذاهللاسػػػتخ،متهلل
دةهللكابختقتةهللتؤي،هللذ  هللوهللسػوا نهللمػعهللا كتػحمرهللأكهللهللتأث هللكا تغن هللوهللكمواق هللا نُّهللأسحم نبهللمعننةهلللقهللهللا  ابتع،ن

هللابسق ني.
هللبحم و نتػػةهللهللوكسػػنةٌلهللىػػذاهللاألسػػقوبهلل حمجحػػحمنهللكمتنػػ،انهلللقػػهللهللمىػػٌرهللا عوػػورهلل ك عػػلهللابنػػربهللةهللزمحم نػػحمهللابعحماػػرهلليوػػـو

ابشػكستهللةهللاجملت ػعهللوهللكيػتٌاهللتعػحم هللبعػضهللابواقػ هللاالجت حملنػةهللوهللك ػٌلهللبعػضهللابنػربهلل ػنهلل ػسؿهلل تسهحمهللوهللف
مػػػنهلل س ػػػوهللا تأكنػػػ،هلللقػػػهللهللبعػػػضهللا وضػػػحميحمهللكابتحمىناوكا تحػػػذيرهللمػػػنهللبعػػػضهللا سػػػقوكنحمتهللابرفو ػػػةهللكابخحم تػػػةهلل

هلل.هللنهحمتهللا نبويةهللابنحمسبةهلل كٌلهللححم ة عون،ةهللابسقاهللوأكهلل س،ا هللبعضهللا توج
بتػ،ربنيهللأسػوةهلل ػ هللكبنحم نهلللقػهللهللمػحمهللسػب هللذكػرههلللقػهللهللابػ،ربهللادػريصهللأفهللسنتػحمرهللمكحم ػحمنهللمنحمسػبحمنهلل كحمفػةهللا

ابرسػػقنيهللوهللكيكػػوفهللىػػذاهللابكػػحمفهللمهنػػأنهللبكػػلهللأدكاتهللككسػػحمئلهللا توننػػةهللاد،يثػػةهللاب،لومػػةهللبػػحم تجهنداتهللا نػػ،ةهللوهلل
هللرسحم توهلل.هللإيوحمؿهللفهيهللمنهلللواملهللجنحمحوهللك ندههللة
 ثانيًا: الكـالم الواضح المؤثـر :

تنػػ،هللكدكرهللةهللا  بنػػةهللكا تعقػػػناهللا كػػسـيهلل غػػةهللا توااػػلهللبػػنيهللابػػػتكقناهللكا سػػحممعنيهللوكحػػرهلليكػػوفهلل ػػػوهللأثػػرههللم
هلللقػهللهللا تػأث هللةهللا نتػوسهللوهلل كا تػ،ريبهللوهللالهللبػٌ،هللمػنهللتػوٌفرهللبعػضهللابهػحمراتهللكابوااػتحمتهللةهللقحمئقػوهلل؛هللحػرهلليبعػاى

                                                             

هلل(هللر  ةهلل:هللحجحمرةهللجمت عةهلل نستهللبثحمبتةهللةهللاألرمبهللكأهنحمهللمنثورةهلل.1)
هلل(هلليربأهلل:هللزنتةهاهللكيتطقعهلل اهلل.2)
هللكأ وهلليستغناهللهباهللةهللا وبحمحهلل.(هلليحمهللابحمححمههلل:هللكق ةهللاستغحمثةهللوهللهلل3)
هلل.306مسقاوهللح،يا:هللاحنهلهللمسقاهللوهلل(هللهللهللهللهلل4)
هلل.157 وىػهلل1417ثحمبتهللوهللوهللا وا بهللا لسمنةهللةهلل طبهللا رسوؿهلل(هللهللهللهللهلل5)
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ك ػذ  هللتةهػرهللأذننػةهللا  وػحمتهللكا اػغحم هلل قكػسـهلل؛هللحػرهلليػ،رؾهللمغػداههللكييتهػاهللوهللكرنذبهللاأل بحمبهللحنوهللدتواههلل
 معنحمههلل.

بسػػسمةهللهللوهللالرتبحمطهػػحمبهػػحمراتهللا قتةنػػةهللبحم ػػحمهللارتبػػحمطهللكثنػػ هللهللكىنػػحمؾهللموااػػتحمتهللإسػػسمنةهلل ق تحػػ،ثهللو
 األلضحم ادسنةهللةهللا نط هللكاالست حمعهللوهللكمنهحمهلل:

ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ   ٹ  ٹ  چ أفهللرنن،هللابرسلهلل غةهللابتقويهللكيتح،ثهللبقسػحم وهلل: -1

چۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ه   
(1). 

  ىى  ىۅ  ۅ  ى  ى  ې  ې      ې  ې  چ أفهلليكوفهللفونهلهللا قسحمفهللوهلل نت كنهللمػنهللادػوارهللكا قنػحمعهلل:هلل -2

چ  ى  ى  ى     ى
(2). 

ې   ې  ۉ  ۉ  ې  ې  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ أفهلليكػػوفهللمنشػػرحهللا وػػ،رهللكسػػقناهللا نطػػ هللةهللخمػػحمرجهللادػػركؼهلل:هلل -3

چى  ى   ې     ې  ې  ې  
(3). 

ٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  پ   پ  چ أفهلليكػػوفهللاػػػبورانهللكاسػػػعهللاألفػػػ هللكيعطػػيهللأكثػػػرهللمػػػنهللفراػػػةهلل ق تقوػػػيهلل:هلل -4

چٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿ    ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  
هلل.(4)

يطبنػػػ هللتقػػػ هللابهػػػحمراتهللةهللكسمػػػوهللمػػػعهللاػػػححمبتوهللوهللفنجػػػ،ههلليػػػ،لوىاهللأكالنهللهللك وػػػ،هللكػػػحمفهللرسػػػوؿهللا،هللهلل
هللوهللكىوهللأكؿهللدرجحمتهللاالستجحمبةهللكاالستتحمدةهللكا تغن هلل ألفضلهلل.قبلهللاد،ياهللإ نهاهلل إل وحمتهللكا اغحم هلل

م،رسػػةهللةهللأ سقػػوهللكتعحممقػػوهللكةهللكػػٌلهللكسمػػوهللككػػٌلهللشػػؤك وهللوهلليسػػت ٌ،هللمنػػوهللهللكػػحمفهللادبنػػبهللابوػػطتهللهلل
منهللدالئلهللك وحهللكػسـهللرسػوؿهللا،هللوهللبلهللاهللبغنتوهللوهللفهوهللابنهىلهللكا ػ ىعنيهللا ذمهللالهللينضبهللابر هللكا عحم هللكابتعقنهلل

ىوهللق،رةهللا وػححمبةهلللقػهللهللمسحملػوهللكاالسػتتحمدةهللمنػوهللوهللبػلهلل ػوهللأرادهللأفهلليعػٌ،ههللكزنوػنوهللا عػحمداهللالسػتطحمعهللذ ػ هللوهللهلل
 ػػ،رهللهللهللكىػػذههللمنػػدةهللأ ػػرلهللوهللبػػلهللأسػػقوبهللمنحمسػػبهلل حماػػةهللةهللذ ػػ هللا دمػػحمفهللا ػػذمهللقػػلَّهللفنػػوهللكجػػودهللا كتحمبػػةهللوهللبػػل

هلل.هللوهللفقاهلليكنهللىنحمؾهللطريوةهللمتبعةهللإالهللا س حمعهللكادتصهلللنهللرسوؿهللا،هللهللكتحمبةهللكلهللمحمهلليري،هللقو وهلل
ذههللاآلدابهللةهللكسمػوهللكأثنػحم هللق،كةنهلل وهللكلقنوهللوهللأفهللشنحمرسهللىػهللً ذاهلللقهللهللاب،ربهللا ذمهلليٌتخذهللمنهللد ،هلل

هللوهللكبوػػ،رهللاسػػتطحملتوهللومػػنهللكػػسـهللكا ػػهلهللوهللوهللشػػرحوهلل أفهلليكػػوفىهللفػػسهلليتكقٌػػ هللهللكاػػوتهللمسػػ وعهللوهللكشػػرحهللكاؼو
ًسنهللذ  هللوهلل هللكالهلليرفع هلل.(5) اوتوهللإالهللبو،رهللمحمهلليس عهللادحم رينهللفونححمنهللكىوهللالهللزني

                                                             

هلل.4إبراىناهلل:هللسورةهلل(هللهللهللهللهلل1)
هلل.34ا ووص:سورةهلل(هللهللهللهللهلل2)
هلل.28هلل-25طوهلل:هللسورةهلل(هللهللهللهللهلل3)
هللو 1413ا ترجحمينهللوهللوهللا ورآفهللكا سنةتوننحمتهللاالتوحمؿهللا تعقن يهللمنهلل).هلل(28ا كه :سورةهلل(هللهللهللهللهلل4) هلل.691-690ىػ
هلل.49ا س عحمينوهللد.تهللوهلل وهللأدبهللا مس هللكاالست س هلل(هللهللهللهللهلل5)
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 هللزنػر هلللقػهللهللإيضػحمحهللا عبػحمرةهللكإرنحمزىػحمهللوهللفػسهلليو ػهلهللإيضػحمححمنهللينتهػيهللإىلهللا ركحمكػةهللوهللكالهلليػوجدهللكأيضحمنهلل
هلل.(1)إرنحمزانهلليتضيهللإىلهللاحمل هللكاالستغسؽهلل 

 شػػػنةنهللمػػػنهللا سػػػأـهللكابقػػػلهللوهللكمرالػػػحمةنهللألحػػػواؿهلل:هلللػػػ،ـهللا طحم ػػػةهللةهللا كػػػسـهلل؛هللا سػػػسـهلل ػػػنهللىػػػ،مهللف
هلل.قتضتهللادحمجةهللا سحممعنيهللوهللإالهللإذاهللا

 ًا: التـكرار :ثالث
 قتكرارهللةهللا تعقناهللفوائ،هللل،يػ،ةهللوهللمنهػحمهلل:هللا تأكنػ،هللكا تثبنػتهلل ػبعضهللابعقومػحمتهللكادوػحمئ هللكابتػحمىناهللوهلل

ابكٌررهللوهللكاالىت حمـهللبػوهللكا تنبنػوهلللقنػوهللكحتصهللا شي هللابكرَّرهللكرسو وهللةهللا ذىنهللوهللكإثحمرةهللاال تبحمههللحوؿهللا شي هلل
لقػػهللهللحتػصهللا ػػوحيهللكتكػػرارههللوهللفتكتػلهللا،هلل تةػػوهللوهللك ػحمهللقػػحمؿهللتعػػحمىلهلل:هللهللكقػ،هللحػػر هللرسػوؿهللا،هللهلل...هللإخلهلل.

چ  ى   ى  ىی     ی  ي  ي    ى  ى  ى   ىچ
هلل.(2)

ةهللكنتنػةهللا ػوحيهللمػنهللابقػ هللوهللفإ ػوهللهللهللكردهللةهللتتس هللذ  هلل:هلل هللىذاهللتعقناهللمنهللا،هلللدهللكجلهلل رسػو وهللهلل
كحمفهلليبحمدرهللإىلهللأ ذههللكيسحمب هللابق هللةهللقرا توهللوهللفأمرههللا،هلللدهللكجلهللإذاهللجػحم ههللابقػ هللبػحم وحيهللأفهلليسػت عهلل ػوهلل
كتكتػػلهللا،هلل ػػوهللأفهللرن عػػوهللةهللاػػ،رههللكأفهللينسػػرههللألدائػػوهلللقػػهللهللا وجػػوهللا ػػذمهللأ وػػحمههللإ نػػوهللوهللكأفهلليبننػػوهلل ػػوهللكيتسػػرههلل

ن،محمهلليرتب هللبتنوعهللأسػحم نبهللا كػسـهللكا وػوؿوهللكمػنهللأبػرزهللأسػحم نبهللا وػوؿهللةهللكيدادهللأثرهللا تكرارهلللهلل.هلل(3) كيو حو
هللمحمهلليقي:وهللا ورآفهللا كرميهلل

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  چ  چ  چ    ڃ  ڃڃ  ڃ   چ  چ  چ  چڇ  ڇ  چ ز رؼهللا ووؿهلل: -1

چڇ  ڇ      
(4). 

چٹ  ٹ     ۀ   ۀ        ہ     ہ  ہ  ہ      ه  ھ   ه  ھ     ے       ے  چ  نيهللا ووؿهلل:هلل -2
(5) 

چٱ   ڦ  ڦ   ڦ  ڦپ  پ  پ   پ  ٹٹ  ٹ  ٹ      ڤچ دنهللا ووؿهلل: -3
(6) 

ڤ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ اخلضػػوعهللبػػحم ووؿهللوهللكا وػػوؿهللابعػػركؼهلل:هلل -4

چچ  چ  چ  
 .هلل(7)

چڦ  ڦ  ڦ  ڦ    پ  پ  پ  پ      ٹ  ٹٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ    چوؿهلل:هللا هرهللبحم و -5
(8) 

                                                             

هلل.33ىػهللوهلل 1408ا نوكمهللوهللوهللآدابهللا عحمً هللكابتعقاهللكابتيتهللكابستتيتهللكفضلهللطقبهللا عًػٍقاهلل(هللهللهللهللهلل1)
هلل.17-16سورةهللا ونحممةهلل:(هللهللهللهللهلل2)
هلل.406وهلل 4ىػهللوهللج1432وهللهللتتس هللا ورآفهللا عةناهللوهللابنهللكث (هللهللهللهللهلل3)
هلل.112سورةهللاأل عحمـهلل:(هللهللهللهللهلل4)
هلل.44-43سورةهللطوهلل:هلل(هللهللهللهللهلل5)
هلل.30سورةهللد ،:(هللهللهللهللهلل6)
هلل.32سورةهللاألحداب:(هللهللهللهللهلل7)
هلل.(148سورةهللا نسحم :(هللهللهللهللهلل8)
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چ  ى  ى  ى    ى  ى   ى  ى  ى    ى  ىى  ى   ې  ې  ې  ې  چ كا ووؿهللدكفهللا هرهلل:هلل -6
هلل.(1)

ا تكرارهللكوسنقةهللتعقن نػةهللتربويػةهلل؛هلل تحملقنتهػحمهللكأذننتهػحمهللوهللكثبػتهللةهللمواقػ هللهللكق،هللاستخ،ـهللرسوؿهللا،هلل
هلل.هللل،ي،ةهللككث ةهللأ وهللكحمفهلليكرنرهللكسموهللكيعن،ههلللقهللهللسحممعنوهلل

 .(هلل2)كذكرهللابنهللمجحملةهللةهللآدابهللا عحم هللمعهللطقبتوهللةهللحقوتوهللقو وهلل:هلل هللكزنتسبهللإلحمدةهللا شرحهلل وهللكتكرارههلل هلل
هللوخالصة ِلما سبق :

كردهللةهللا وػرآفهللا عةػػناهللكا  كندهلللقػػهللهللبعػضهللاألشػنحم هللابهٌ ػةهللوهللكقػ،هللدتػصهللابعقومػحمتوكػرارهللكسػنقةهلل حمجحػةهللا ت
هلل.فوهللا عة حم هللأسوةهللكق،كةهللحسنةهلل وكأسسهللفحرًٌمهللبحمب،ربهللأفهلليتخذهللمنهللرسو وهللهللوهللرسو نحمهللهاستخ،مكهلل

 ًا : االستفادة من اآلخرين :رابع
ػػػن هللبػػػوهللإالهللا،هللسػػػبححم وهللكتعػػػحمىلهلل ػػػػٍق هللفػػػػًعٍق هاهللدػػػ،كدهللوا عقػػػايهلل ػػػرههللالهللسػػػحمحلهلل ػػػوهللوهللالهللزني وهللكأمػػػحمهللا ػخى

چۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ   ڭ  ې  ې  ۉ  ۉ  چ .قحمؿهللتعػػحمىل:كبضػػحملتهاهللققنقػػة
تتسػػ ىحمهلل:هلل هللقػػحمؿهللادسػػنهللهللكردهللة(3)

ا بورمهلل:هلل نسهلللحم هللإالهللفوقوهلللحم هللحرهللينتهيهللإىلهللا،هلللدهللكجلهللوهللكقحمؿهللابنهلللبحمسهلل:هلليكوفهللىػذاهللألقػاهللمػنهلل
وهللكقػحمؿهللقتػحمدةهلل:هللكفػوؽهللكػلهللذمهلللقػاهلللقػناهللوهللحػرهللينتهػيهلللقاهللمنهللىذاهللوهللكا،هللفػوؽهللكػلهلللػحم هللىذاهللوهللكىذاهللأ

هلل(4)ا عقاهللإىلهللا،هللوهللمنوهللب،ئهللوهللكتعق تهللا عق حم هللوهللكإ نوهلليعودهلل 
هللمنهحمهلل:وهللةهللل،ةهللجوا بهللهللاالستتحمدةجقهللهللتكت
هللأفهللسن، حمهللد ،هللف/هللقرا توهلللقهللهللمىٍنهللىوهللدك وهلل:1 ػػٍق هللوهللكألقػاهللا نػحمسهللبكتػحمبهللا،هللهللسهللش َّ ىػوهللأفضػلهللا ػخى

تعػحمىلهلل.هللكحػرهلليغػرسهللةهللأاػححمبوهللمبػ،أنهلللةن ػحمنهللكمهٌ ػػحمنهللوهللفوػ،هللقػرأهللا وػرآفهلللقػهللهللأحػ،هللأاػححمبوهللحػػرهللالهلل
هلليستنك هللأح،ههللمنهللبع،ًههللةهللاالستتحمدةهللكأ ذهللا عقاهللممنهللىوهللدك ىػويهللةهللابند ةهللكا ،رجةهلل.

قػػػحمؿهلل:هللوچچ  چ  ڃ  چ أليبػػػػىي)هلل:هلل)هللإفهللا،هللأمػػػرينهللأفهللأقػػرأهلللقنػػػ هللهللهللقػػػحمؿهلل:هللقػػػحمؿهللا نػػُّهللعػػنهللأ ػػػسهللبػػػنهللمحم ػػ هللف
هلل.(5)حمينهلل؟.هللقحمؿهلل:) عا(هللوهللفبكهللهللكمسىهلٌل

أٌمهللدال ةهلليش هللإ نهحمهللادػ،ياهللا شػري هللإاٌلهللا توا ػعهلل؟.هللك رسػوهللةهلل تػوسهللأاػححمبوهللحػرهلليطقبػواهللا عقػاهلل
 وػػنلهللا عقػػاهللا نػػحمفعهللفػػحمبهٌاهللوهللمػنهللبعػػ،ههللبػػ،كفهللًكػػربهللكالهلل يػنس هللوهللكالهلل ػػاهلللػػنهللمنحماػػبهللكالهللشػهحمداتهلل

هللابتن،هللوهللا ذمهللين هللا سبنلهللوهللكيو هلهللا طري هللةهللا ، نحمهللكاآل رةهلل.

                                                             

هلل.696ىػهللوهلل1413ا ترجحمينهللوهللوهلل.هللتوننحمتهللاالتوحمؿهللا تعقن يهللمنهللا ورآفهللكا سنة205سورةهللاأللراؼهلل:هلل(هللهللهللهللهلل1)
هللوهلل 1419ابنهللمجحملةهللوهللوهللتذكرةهللا سحممعهللكابتكقناهللةهللآدابهللا عحمً هللكابتعقاهلل(هللهللهللهللهلل2) هلل.91ىػ
هلل.76سورةهلليوس :هلل(هللهللهللهللهلل3)
هلل.443وهلل 2ىػهللوهللج1432تتس هللا ورآفهللا عةناهللوهللابنهللكث و(هللهللهللهللهلل4)
هلل.4959ح،ياهلل:هللوهللهلل بخحمرماحنهلهللا بخحمرمهللوا(هللهللهللهللهلل5)
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هللوهلل ل ػػػسنهللفعقػػهللهللابػػ،ربهللأىالَّهلليسػػػتنًك هللمػػنهللاالسػػتتحمدةهللممىػػػٍنهللىػػوهللأقػػػٌلهللمػػنهاهللدرجػػةهللكمند ػػػةهللوهللكالىهلليتكػػػربَّ
هلل.هللاقت،ا نهللبنبػننوهللكرسوً وهللا كرميهللبحم ورآفهللا كرميهللكهلل

سحمفهلللقاهللد،كدهللالهلليتجحمكزههللوهللكمنهللىػذاهللابنطقػ هللرنػبهلللقػهللهللا تػردهللمنػحمهللأفهللقكلهللإ فهلل/هللقو وهلل:هلل)الهللأدرم(هلل:2
يقتدـىهللهبػذاهللا حم ػبهللوهللفػسهلليػٌ،ليهلللقػاهللمػحمهلل ػنسهلللنػ،هيهللوهللأكهللمعرفػةهللمػحمهللرنهقػويهلل.هللككػحمفهلل ػ يهللاخلػػٍق هللسػن، حمهلل

عػػػػنهللأ هللىريػػػػرةهللوهللفقػػػػ،كةنهلل نػػػػحمهللةهللىػػػػذاهللا حم ػػػػبهللوهللكيبػػػػنٌيهللذ ػػػػ هللحػػػػ،ياهلل)جربيػػػػل(هللابشػػػػهورهللهللد ػػػػ،هلل
حملة؟قحمؿهلل:)محمهللابسؤكؿهلللنهحمهللبًأىٍلػقىاىهللًمنهللا سحمئلهلل(هلل...هلل(:)...قحمؿ:متىحم س

هلل..(1)
فحمبػػ،ربهللالهللحػػػرجهلللقنػػوهللإطسقػػػحمنهللإذاهللسػػػ لهلللػػنهللشػػػي هللالهلليػىٍعق ػػػوهللأفهلليوػػوؿ:)ا،هللألقػػػا(وأكهلل)الهللألقػػػا(وأك)الهلل

وهللفعقنػػوهللأفهلل هللأدرم(هللوهللسأسػػأؿهللأكهللأ ػػاهللةهللابو ػػوعهللوهللأكهللأقػػرأهلللػػنهللابسػػأ ةهللوهللكأفنػػ،ؾهللإفهللشػػحم هللا،هللتعػػحمىلهلل
هلل.(2)ا عقاهلل،هللفن حمهللالهلليعقاهللوهللكهللالهلليتحرجهللمنهللل،ـهللابعرفةهللوهللكأيضحمنهللالهلليضن هللذرلحمنهللبحم سحمئل يرجعهلل

  ى   ى  ى  ى  ى  ى  ىى  ى  ىچ كا شواى،هلللقهللهللذ  هللمنهللا ورآفهللل،ي،ةهللوهللمنهحمهللقو وهللتعحمىلهلل:هلل

چی    ى  ى  ى  ى
أمهلل:هللمػنهللشػأ وهللكممػحمهللچى  ى  ى  ى  ىچ كردهللةهللتتس هللذ  هلل:هلل قو ػو:هللهللوهلل(3)

أمهلل:هللكمػػػحمهللاطقعكػػػاهللمػػػنهلللق ػػػوهللإالهللچی    ى  ى  ى  ى  ىچ اسػػػتأثرهللبعق ػػػوهللدك كػػػاهللوهللك ػػػذاهللقػػػحمؿهلل:هلل
ا وقنػػلهللوهللفإ ػػوهللالزنػػن هللأحػػ،هللبشػػي هللمػػنهلللق ػػوهللإالهللتػػحمهللشػػحم هللتبػػحمرؾهللكتعػػحمىلهللوهللكابعػػ هللأفهلللق كػػاهللةهلللقػػاهللا،هلل

يطقعكاهلللقنػوهللوهللك ػحمهللأ ػوهلل هلليطقعكػاهللإالهللققنلهللوهللكىذاهللا ذمهللتسأ وفهلللنوهللأمرهللا ركحهللممحمهللاستأثرهللبوهللتعحمىلهللك هلل
هلل.(4)لقهللهللا وقنلهللمنهلللق وهللتعحمىل 

چى  ى  ى  ى  ى  ىى  ى   ى  ى  ىچ كقو ػوهلل:هلل
إذاهللسػ لهللهللوهللفوػ،هلل هللأمػرهللا،هللرسػو و(5)

:هلليعقػػاهللجقنػػةهللأمرىػػحمهللوهللأفهلليػػردهلللق هػػحمهللإىلهللا،هللتعػػحمىلهللوفإ ػػوهللىػػوهللا ػػذمهللرنقنهػػحمهلل وقتهػػحمهللوهللأملػػنهللكقػػتهللا سػػحملةهلل
هلل.هلل(6)ا تح،ي،هللوهللالهلليعقاهللذ  هللإالهللىوهللتعحمىلهلل كمرهلليكوفهلللقهللهلل

.هلل هللكقػػحم واهلل:هللفػإذاهللكػػحمفهلل ػػ هللاأل بنػػحم هللقػػ،هللأجػػحمبهللبعػػ،ـهللًلق ػوهللوهللفحم عق ػػحم هللكػػذ  هللالهللبػػأسهلللقػػنهاهللبػػذ  هلل
هلل.هلل(7)ينبغيهلل قعحمً هللأفهلليورثهللأاححمبوهلل)الهللأدرم(هلل.هللمعنحمههلليكثرهللمنهحمهلل 

هللتعحمىلهلل.هللف ه حمهللبقػغىهللا  سػحمفهللكلهللذ  هللدال ةهلللقهللهللا توا عهللكد،كديٌةهللًلقاهللا  سحمفهللجبحم بهللًلقاهللا،
هللأرفػػعهللابػػؤىستهللوهللالهللزاؿهللطحم ػبهلللقػػاهلليبحػػاهللةهللطيػػريؽهللابعرفػػةهلل هللألقػػهللهللا شػهحمداتهللوهللكحػػحمزى ًمػنهللا ًعقػػاهللوهللك ػػحمؿى

                                                             

هلل.50ا بخحمرمهللهللح،ياهلل:هللاحنهلهللا بخحمرموهلل(هللهللهللهللهلل1)
هلل.697ىػهللوهلل 1413توننحمتهللاالتوحمؿهللا تعقن يهللمنهللا ورآفهللكا سنةهللوا ترجحمينهللوهلل(هللهللهللهللهلل2)
هلل.85سورةهللا سرا هلل:هلل(هللهللهللهللهلل3)
هلل.59وهلل 3ىػهللوهللج1432تتس هللا ورآفهللا عةناوهللابنهللكث و(هللهللهللهللهلل4)
هلل.187سورةهللاأللراؼهلل:هلل(هللهللهللهللهلل5)
هلل.205وهلل 2ىػهللوهللج1432تتس هللا ورآفهللا عةناهللوهللهللابنهللكث و(هللهللهللهللهلل6)
هلل.42ىػهللوهلل 1408ا نوكموهللوهللهللكابتعقاهللكابتيتهللكابستتيتهللكفضلهللطقبهللا عًػٍقاهللآدابهللا عحم هلل(هللهللهللهللهلل7)
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هللكأبوابهللا ًعقاهلللٌ حمهلليتن،ههللةهللمستوبقوهللأكهللختوووهللوهللكىكذاهلل.
 اً : الممارسة والتطبيق العملي :خامس

كا دراؾهللوهللكىػذاهللمػحمهلل عػَهلليكػوفهللذ ػ هللأكقػعهللةهللا ػنتسهللوهللكآكػ،هللةهللا تهػاهلللن،محمهلليو فهللا ووؿهللبحم ع ػلهلل
بوهللأسػقوبهللاب حمرسػةهللا ع قنػةهللوفػسهلليوػ هللابػ،ربهللكابتػ،ربهلللنػ،هللمرحقػةهللا وػوؿهللفوػ هللوهللبػلهللينتوػلهللإىلهللمرحقػةهلل

هللا ع لهللكا تطبن هللكاالستتحمدةهللممحمهلللق وهلل.هلل
ةهللابرسػلهللهللوهللهللبعقاهللكدرايػهلليابتقوهللجنحمحهللا رسحم ةهللكإىلهللال اؼفحمب حمرسةهللا ع قنةهللبع،هللا تجريبهللتؤدمهللإىلهلل

ه  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ې  ې  ۉ  ۉ  ې  ې  ٴۇ    ۋ  ۋ  ۅ  چ تنػػةهلل:هللك ػػحمهللكردهللةهللاآليػػةهللاآل

چ  ى   ىۅ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  
هلل.هللهلل(1)

وهللكػػوفهللأدلػػهللهلل قتهػػاهللكا رسػػوخهللةهللا ػػذىنفػػإذاهللاشػػ ؾهللابتقوػػيهللةهللاب حمرسػػةهللكا تنتنػػذهللكإجػػرا هللا تجربػػةهللي
ٱ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  پ  پ  پپ  ٹ  ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  چ قػػػحمؿهللتعػػػحمىلهلل:هلل

چڤ  ڤ    ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ   چ  چ  چ  چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  
هلل.(2)

ك ذ  هللحٌاهللديننػحمهللادننػ هلللقػهللهللا ع ػلهللكا تطبنػ هللكا  تػحمجهللوكدلػحمهللإ نػوهللةهللكثػ وهللمػنهللاآليػحمتوهللكحػٌذرهلل
چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ ب،كفهللل ػلهللوهللفوػحمؿهللتعػحمىلهللمنهللا ووؿهلل

كىػذههللا وسػنقةهللتيعػٌ، هلل(3)
ركنػػحمنهللأسحمسػػنحمنهللمػػنهللأركػػحمفهللجنػػحمحهللا ع قنػػةهللا ت،ريسػػنةهلل؛هلل كوهنػػحمهللتتػػنهلهلل ق ػػتعقاهللفراػػحمنهللكثػػ ةهلل قونػػحمـهللبنشػػحمطهللمتعػػٌ،دهلل

هلل.هلل(هلل4)يسحمل،ههلللقهللهللتن نةهللسقوكهو ون هللدنٌوههللةهللاال،حمىحمتهللابر وبةهلل 
لقػهللهللاسػتخ،اـهللاب حمرسػةهللكا تطبنػ هللأمػحممهاهللوهللفبعػ،هللأفهللهللكىذاهللا شػحمى،هللا ػذمهلليؤكػ،هللحػر هللا رسػوؿهلل

ل قنٌػػحمنهللكمحمرسػوىحمهللةهلللبػحمد اهللوهللأ ػذكاهللينوقوهنػػحمهللك ػحمهللىػيهلل ألجنػحمؿهللا سحوػػةهللوهللهللتعٌق ػواهللكنتنػةهللاػسةهللا نػُّهلل
هلل.هللحرهللكاىقىتنحمهللبنتسهللا كنتنةهللكاب حمرسةهللا يتهللقحمـهللهبحمهللرسوؿهللا،هلل

سقوبهللةهللحنحم اهللمنهلل سؿهللتطبنوػوهلل قعبػحمداتهللكابعػحممستهللككحمفػةهللشػؤكفهللا تعحممػلهللكق،هللرسخهللىذاهللاأل
معهلل  ىاهلل؛هللكذ ػ هلل نؤكػ،هلل ػاهللأٌفهللمػحمهلليػ،لوىاهللإ نػوهللمػنهللأمػورهللكأحكػحمـهللممكنػةهللا تنتنػذهللوهللقحمبقػةهلل قتطبن وك ػذاهلل

هللاألسقوبهللا ع،ي،هللمنهللاآلثحمرهللا  بويةهللوهللمنهحمهلل:
هلل.ذ  هللاالستحتحمظهللأكهللأدا هللا عبحمداتهللا توحمفهللا ع قيهلل  هللمونحمسهلل قتعٌقاهللوهللسوا هللةهللأهلل/هلل

هللب/هللشعورهللا  سحمفهللبحمبسؤك نةهلللنهللاحةهللا ع لهلل.
هللج/هللا توا عهللكحٌبهللا ع لهللكاستبعحمدهللا غركرهللوهللكترؾهللا كسلهللكا تواكلهلل.

                                                             

هلل.34-31ا شعرا :هللسورةهلل(هللهللهللهللهلل1)
هلل.هلل260ا بورةهلل:هللهللسورة(هللهللهللهللهلل2)
هلل.66سورةهللا نسحم هلل:هلل(هللهللهللهللهلل3)
هلل.175ىػهللوهلل 1413كزافهللوهللوهللا ت،ريسهللةهللم،رسةهللا نبوةهلل(هللهللهللهللهلل4)
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هلل.(1)االقتنحمعهللكبقو وهللأل حمؽهللا نتسهللدهلل/هللشٌ،ة
مهػػػحمراتهللجنػػػ،ةهلليسػػػتتن،هللمنهػػػحمهللةهللحنحمتػػػوهللا ع قنػػػةهللالحوػػػحمنوك هورههللهللا تػػػردهللكتسػػػحمبكىػػػذاهلليسػػػهاهللةهللاهلل

هللجحمٌدهللكمنةاوهللكاح امػوهلل ون ػةهللا وقػتهللكا ع ػلهللكا  تػحمجوهلل وهللمػعهللاكتسػحمبهلللسقػحمتهللاجت حملنػةهللج،يػ،ةبشكلو
هللك ربةهللةهللجمحمؿهللل قوهلل.

 اً : توظيف الوسائل التعليمية :دسسا
ا ت،ريبنػػةهللوهلل هللفهػػيهللتع ػػلهلللقػػهللهللتػػوف هللتػػربزهللأذننػػةهللا وسػػحمئلهللا تعقن نػػةهللمػػنهلل ػػركرةهللمسزمتهػػحمهلل ق واقػػ هلل

ىنػحمؾهللكهلل(2)ا وقتهللكا ه،هللكا تكحم ن هللوهللك كنهللابعقاهللمنهللتكب هللا رسحم ةهللا بوريةهللكتضخناهللا رسػحم ةهللا وػوتنةهلل هلل
ا ع،يػػػ،هللمػػػنهللا وسػػػحمئلهللا تعقن نػػػةهللا ػػػيتهللتعػػػنيهلللقػػػهللهللل قنػػػةهللا ػػػتعقااهللكا تػػػ،ريبهلللقػػػهللهللا وجػػػوهللابطقػػػوبهللكا طريوػػػةهلل
ػػػنهللابػػػ،ربهللمػػػػنهللإلحم ػػػةهللابتػػػ،ربهلللقػػػهللهللفهػػػػاهللادوػػػحمئ هللكإدراؾهللابعػػػحمرؼهللكاكتسػػػحمبهللاخلػػػػرباتهلل ابر وبػػػةهللوهللك كن

كثػرةهللتقػ هللا وسػحمئلهللا تعقن نٌػةهللك ةػرانهلل وهللكا تجحمربهللا يتهللتؤدمهللإىلهلل ضػجوهللا عوقػيهللكزيػحمدةهللمسػتواههللا تحوػنقيهلل
ػ،هللاسػتخ،اـهللا رسػوؿهلل هللابعننةهلللقهللهللا تعقااهللكارتبحمطهحمهللببعضهحمهللا بعضهللوهللككجودهللا ع،ي،هللمنهللا شواى،هللا يتهللتؤكن

هللا يضػحمحنةهللوهللا قػػوحهللوهلللنحماػرهللا كػوفهللكا ن ػحمذجهلل ػحمهللهلل أكهللا عننػػحمتهللوهللا شػحمراتهللوهللا تعبػ اتهللكا ن ػػحمتهللوهللكحم رسػـو
هللشن حمنهللمنهحمهلل:هلل-ىنحمهللهلل–وهللسنذكر(3)كحمفهللابت نندا تطبن هللكاب حمرسةهللا ع قنةهللوهللاب

هللكاألشػكحمؿهللا يضػحمحنةهللمػنهللأبػرزهللا وسػحمئلهللا تعقن نٌػةهللا ػيتهللشنكػنهلل1 هللا يضحمحنةهلل:تعتػربهللا رسػـو /هللا رسـو
فهػػيهللشػػحمئعةهللاالسػتع حمؿهللبأشػػكحم حمهللا بنحم نػػةهللكا تو ػنحنةهللوهللكةهللا وػػرآفهللا كػػرميهللاالسػتتحمدةهللمنهػػحمهللةهللا تػ،ريبهللوهلل

چڇ  ڑ  ڑڇ  ڇ  ڍ  ڍڎ  ڎ  ڍ  ڍ  ڇ            ڌ  ڌ      چإشحمرةهلل حمهللةهللقو وهللتعحمىل:
كردهللةهللتتس ىحمهلل(هلل4)هلل

هللا ػػ،ينهللوهللالهللزنسػػنهللا كتحمبػػةهللوهللكالهلل:هلل هللكىكػػذاهللكػػحمفهللرسػػوؿهللا،هللهلل سنػػ هللسػػطرانهللكالهللحرفػػحمنهللبنػػ،ههللدائ ػػحمنهللإىلهلليػػـو
هللا يضػػحمحنةهلل(5)بػػلهللكػػحمفهلل ػػوهللكتػػحمبهلليكتبػػوفهللبػػنيهلليػػ،ههللا ػػوحيهللكا رسػػحمئلهللإىلهللاألقػػحم ناهلل و كقػػ،هللارتبطػػتهللا رسػػـو

ألهنػػحمهللتسػػحمل،هلللقػػهللهللتتتػػنهلهللمػػ،ارؾهللابتعق ػػنيهللكتوريػػبهللابعػػحمينهللا بعنػػ،ةهللوهللك،سػػن،هللبعػػضهللبػػحم تعقناهللكا تػػ،ريبهللوهلل
هللاألفكحمرهللا غريبةهلللقهللهللأذىحمهناهلل.هللككوهنحمهللطحمردةهلل ق قلهللكا سأـهللكا تعون،هلل.

ةهللابكو ػحمتهللوهلليسػتخ،ـهللكسنقةهللتعقن نةهللشحمئعةهللاالستع حمؿهللكسهقةهللا  كنبهللوهللكبسنطفهوهللهلل/ا قٌػوحهلل:2
كقػػػ،هللكػػػحمفهللا قػػػوحهللمػػػنهلل ػػػ نهللمػػػحمهللو تثبنػػػتهللابعقومػػػحمتهللكحتةهػػػحمهللوهللكلر ػػػهحمهللبػػػأكثرهللمػػػنهللطريوػػػةهلللقػػػهللهللابتقٌوني

                                                             

هلل.271 -269ىػهللوهلل 1417ا نحسكمهللوهللوهللأاوؿهللا  بنةهللا سسمنةهللكأسحم نبهحمهلل(هللهللهللهللهلل1)
هلل.هلل692ىػهللوهلل هلل1413توننحمتهللاالتوحمؿهللا تعقن يهللمنهللا ورآفهللكا سنةهللهللوهللا ترجحمينوهلل(هللهللهللهللهلل2)
دنحمذجهللمنهللا وسػحمئلهللا تعقن نػةهللا ػيتهللاسػتخ،مهحمهللرسػوؿهللا،هللاػقهللهللا،هلللقنػوهللكسػقاهللكاالسػتتحمدةهللمنهػحمهللةهللكاقعنػحمهللا  بػومهلل(هللهللهللهللهلل3)

هلل.942 -942ـوهلل 9002وهللا بشرمهللوابعحمار
هلل.48سورةهللا عنكبوت:(هللهللهللهللهلل4)
هلل.390وهلل 3ىػهللوهللج1432تتس هللا ورآفهللا عةناوهللابنهللكث و(هللهللهللهللهلل5)
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چى  ى  ى  ى  ى  ى     ى  ىچ قحمؿهللتعحمىلهلل:يستخ،ـهللمنهللأدكاتهلل كتحمبةهللا ورآفهللا كرميوهلل
 هللبلهللو(1)

هلل.(2) إٌفهللا ورآفهللكحمفهللكذ  هللةهلل وحهلل.
هللهللفػػحم ٌقوحهللأداةهللكتحمبػػةهللشػػحممقةهللوهللكأداةهللدتػػصهللا وػػرآفهللا كػػرميهللكا سػػٌنةهللابطهػػرةهلل.هللكقػػ،هللاسػػتخ،موهللا رسػػوؿهلل

كوسنقةهللتعقن نةهللمهٌ ػةهللدتػصهللكتػ،كينهللبعػضهللاألشػنحم هللابهٌ ػةهللوهللكر بػةهللةهللادتػحمظهلللقنهػحمهللكإيوػحم حمهللإىلهللأكػربهلل
هللل،دهللممكنهللوهللدٌكهنحمهللةهللا قوحهلل.هلل

ك ةرانهللدحمجةهللا  سحمفهللحملوهللمحمهلليكتبهلللقهللهللاأل واحهللكاالستتحمدةهللمنهحمهللمػرةهللأ ػرلهللوهلل هػرهلل ػوعهللمػنهلل
ػػػباورةهلل:هللىػػيهللاأل ػػواحهللمػنهللا سػػحمجهلليكتػػبهللفنهػػحمهللا تػػذاك هلل(3)كقػػ،هلللرٌفهػحموهللاأل ػواحهلليسػػ هللهلل)ا سػػبورة(هلل بوو ػػوهلل:هلل هللا سَّ

هلل:هلل .  ػربى هلل(هلل.هلل5)هللمحمٌدةهللسى
يهلل:هلل هلل وحهللييكتبهلللقنوهللوهللفةهللتعريتهحمهللأهٌنحمهللككردهلل هلل.(4) إذاهللاستغَهللل حمهللفنوهللدي

كق،هللليرًفتهللا سبورةهللةهللا ورفهللاألكؿهللا جرموكاستخ،متهللكوسنقةهللتعقن نةهللمعننةهلللقهللهللا كتحمبةهللكحتصهلل
هلل هللأى ىػسو هللًلٍنػ،ى هللأىبىحمفىهلليىٍكتيبي هلل:هلل)هللرىأىٍيتي هللاٍ عىقىًومنهللقىحمؿى ٍقاو اب،كَّ حمتوهللكيةهرهللذ  هللمنهلل سؿهللا شحمى،هللاآليتهلل:هلللىٍنهللسى

هللًةهللسىباورىةوهلل(هلل.
هللا عوػورهللوهللحػرهللأاػبحتهللأكثػرهللمػنهللتسػعةهلل كق،هللتطورتهللأشكحمؿهللا سبورةهللكتعٌ،دتهللاستخ،امحم حمهلللقهللهللمػرن

هلل.(5)وهلل كلهلل وعهللممنداتوهللكاستع حمالتوهللأ واعهلل
ك عٌقوهللق،هللكثرهللااللت حمدهلللقهللهللا سبورةهللةهللىذاهللا عوروهللكزادهللا تشحمرىحمهللةهللحووؿهللا  بنةهللكا تعقناهللك  ىحمهلل

هللب نداتهللا يتهلل ةهللهللهبحمهللوهللكمنهللتق هللاب نداتهلل:طقبحمنهلل سستتحمدةهللمنهحموهللكحراحمنهلللقهللهللا
هللسهقةهللاالستع حمؿهللكا تنةن هلل.هلل-1
هللسهو ةهللمسهلهللاخلطأهللككتحمبةهللا ووابهللمكحم وهلل.هلل-2
هللا كتحمبةهلللقنهحمهلل  هللكب هلليستتن،هللمنوهللا ،ارسهلل.هلل-3
هللشنكنهللأفهلليستع قهحمهللابعٌقاهللكا طحم بهللةهللمجنعهللابوادهللكخمتق هللابستويحمتهلل.هلل-4
هلل.هلل(6)ر نوةهللا تكحم ن هللوهللسهقةهللا ونعهللهلل-هلل5
هللسهو ةهللاستخ،اـهللاأل وافهللابعرٌبةهللحسبهللادحمجةهللكا غرمبهللمنهحمهلل.هلل-هلل6

كحرهللتتحو هللا تحمئ،ةهللابرجػٌوةهللمػنهللكجػودهللا سػبورةهللةهللقحملػةهللا تػ،ريبهللهللوهللكتػتٌاهللاالسػتتحمدةهللمنهػحمهللبشػكلهلل
أكػربهللوهلللقػهللهللابػ،ربهللإتوػحمفهللبعػػضهللابهػحمراتتيهللاسػتخ،اـهللا سػبورةهللوهللكمػػنهللذ ػ هلل:هلللر ػهحمهللةهللمكػحمفهللمنحمسػػبهلل

                                                             

هلل.22وهللهلل21سورةهللا ربكجهلل:هلل(هللهللهللهللهلل1)
هللوهلل 1405ا حمويهللوهللوهللا رسوؿهللا عر هللابر هلل(هللهللهللهللهلل2) هلل.214ىػ
هلل.6ابنهللمنةورهللوهللد.تهللوهللجوهلل سحمفهللا عربهلل(هللهللهللهللهلل3)
وهلل كآ ركفهللوهللد.توهللمحمٌدةهللهللوهللموطتهللابعجاهللا وسن هلل(هللهللهللهللهلل4) ػبػىرى هلل.413سى
هلل.129ـهللوهلل 1999ا سن،هللوهللهللوا وسحمئلهللا تعقن نة(هللهللهللهللهلل5)
هلل.129-128ـهللوهللاص1999ا سن،هللوهللوا وسحمئلهللا تعقن نةهلل(هللهللهللهللهلل6)
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اخلػػٌ هللك ػػوححمنهلل قج نػػعهللوهللمػػعهللمرالػػحمةهللحيسػػنهللا تنةػػناهللكك ػػوحهللاخلػػ هللوهللكاسػػتع حمؿهللاأل ػػوافهللابتعػػ،دةهلل؛هلل نػػددادهلل
كتنةن ػػحمنهللوهللكيػػػددادهللا شػػػرحهللرسػػػو حمنهللكثبحمتػػحمنهللةهللأذىػػػحمفهللابتػػػ،ربنيهللوكيضػػػحمؼهللإىلهللذ ػػ هللتو نػػػ هللا توننػػػةهللبشػػػكلهلل

هللجحمذبهللةهلللرمبهللا وورهللكاألشكحمؿهللكا رموزهلل ت،لاهللابوق هللا ت،ريُّهلل.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النتائج :
 ةهللكلهللاجملحمالتهللكلربهللا عوور.هلل إلفحمدةهللمنوهللمو،رانهلليبوهللهللا ورآفهللا كرميهلل -4
كسػػػنقةهللمػػػؤثرةهللأسػػػه تهللةهللتعديػػػدهللتوجنهحمتػػػوهللاببحمركػػػةهللا وػػػرآفهللا كػػػرميهللموػػػ،رهللا  بنػػػةهللاألكؿهللوهللكا تػػػ،ريبهلل -2

 كتطبنوهحمهللةهللكاقعهللحنحمةهللا وححمبةهللر يهللا،هلللنهاهللوهللكمنهللبع،ىاهللمنهللابسق نيهللإىلهللقنحمـهللا سحملة.
 واملهللجنحمحهللاب،ربهللةهللأدائوهلل.ابكحمفهللابت ندهللمنهللل -3
 ا وا هلهللابؤثرهللمنهللا وسحمئلهللا نحمجحةهلل يوحمؿهللرسحم ةهللاب،ربهلللقهللهللا وجوهللا وحنهلهلل.هللا كسـ -4
 منهلللواملهللجنحمحهللا ت،ريبهللا حمدؼهلل.هللا تكرارهللكا  كندهلللقهللهللبعضهللاألشنحم هللابهٌ ةهلل -5
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 حمتهللبنيهللا طرفنيهلل.اب،ربهللكابت،ربنيهللوهللكفنهحمهلل ولهلل قخرباتهللكابعقومهللا ت،ريبهللل قنةهللتبحمد نةهللبني -6
تؤك،هللهللمنهللا ورآفهللا كرميهللهللوهللكق،هللكردتهللدنحمذجهللكا دراؾأكقعهللةهللا نتسهللوهللكآك،هللةهللا تهاهللا تطبن هللا ع قيهلل -7

 ذ  هلل.
هللهحمهلل.ا ع،ي،هللمنهللا شواى،هللا يتهللتؤكن،هللاستخ،امكق،هللكردتهللا تعقااوا وسحمئلهللا تعقن نةهللتعنيهلللقهللهللا ت،ريبهللكهلل -8

 التوصيات :
كا سػػنةهللهللمػػنهللا وػػرآفهللا كػػرميةهللوهللكربطػػوهللبكػػلهللمػػحمهلليوربػػوهللتعديػػدهللا تػػ،ريبهللةهللابؤسسػػحمتهللادكومنػػةهللكاخلحماػػ -1

 ابطهرةهلل.
  ركرةهللك عهلل ط هلل ت،ريبهللا كوادرهللا بشريةهللوهللبنحم هلللقهللهللدراسةهللاالحتنحمجهللا وحنهلهلل اهلل.هلل -2
ا تػػػ،ريبهللوهللتشػػػحمركةهللا هػػػحمتهللابختوػػػةهللراتهللمتخووػػػةهللبنحمقشػػػةهللمو ػػػوعهلل:هللتأاػػػنلهلل ػػركرةهلللوػػػ،هللمػػػؤ  -3

 بحم ت،ريبهللةهللا عحم هللا سسميهلل.
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل

 المصادر والمراجع
 هللا كرميهلل.ا ورآفهلل

.هللأبػوهللزكريػحمهللدنػيهللا ػ،ينهللزنػشهللبػنهللشػرؼهللهللآدابهللا عحمً هللكابتعقاهللكابتػيتهللكابسػتتيتهللكفضػلهللطقػبهللا عًػػٍقا  -1
دارهلل.هللوهللراجعػػػويهللكقػػػٌ،ـهلل ػػػوهلل:هللأبػػػوهللحذيتػػػةهللإبػػػراىناهللابػػػنهللد ػػػ،هللهلل1ىػػػػهللط1408(وهللا نػػػوكم)ا ،مشػػػويهلل

هلل.ا وححمبةهلل ق اثهلل.طنطحمهلل:هللمور
ـهللترمجػةهلل:هلل9002ىػ/6492.هلل(هللكيقد).هللمحمي هللهللإدارةهللل قنةهللا ت،ريبوهللك عهللاببحمدئهللمو عهللا تنتنذ  -2

إدارةهللا  مجػػػػةهللتركػػػػدهللا بحػػػػوثهللتعهػػػػ،هللا دارةهللا عحممػػػػةوهللراجػػػػعهللا  مجػػػػةهلل:هللد.هللحنػػػػحمفهللبنػػػػتهلللبػػػػ،ا رحناهلل
 .األمح،م
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دارهللا كتػبهللود.تهلل(.ا س عحمين).هللأبوهللسع،هلللب،هللا كرميهللبنهللد ،هللا ت ن يهللأدبهللا مس هللكاالست س   -3
هللب كتهلل:هلل بنحمف.وهللا عق نة

هللكابعػػحمرؼهللكا تنػػوفهللأسحمسػػنحمتهللا تأاػػن  -4 ىػػػوهلل1425.هلل(هلليػػحم ن)موػػ،ادهللهلل.لهللكا توجنػػوهللا سػػسميهلل قعقػػـو
 .هللدارهلللحم هللا كتبهلل:هللا ريحممبهلل.2ط

وهللدارهللا تكػػػػرهلل2طوهللىػػػػػهلل1417(.هللا ػػػػنحسكم).لبػػػػ،هللا ػػػػرمحنهللهللأاػػػػوؿهللا  بنػػػػةهللا سػػػػسمنةهللكأسػػػػحم نبهحم  -5
 ..دمش :هللسوريحمهلل

 وهللا ريحممبهلل.هلل1ـهلل.هللط2008ىػ/1429 حمارهلل)ا عحممرم(هلل.هللأكق هللا ت،ريبهللفورانهلل.  -6
جمقةهللجحممعةهللا محمـهللد ػ،هللبػنهلل.هلل.هللد.هللتهلل(هللا وبنهل).لب،هللا،هلل حمارهللهللا تأانلهللا سسميهلل عقاهللا نتس  -7

 .22,هللا سنةهللهلل22سعودهللا سسمنةهلل.ا ع،د

 .هللدارهللا نحمزكرمهللا عق نةهلل قنشرهللكا توزيعول حمف:هللاألردفوهلل9002هلل(هللا عداكم)هللجنا.هللا ت،ريبهللا دارم  -8

وهللدارهللاأل ػ، سهلل1ىػػهلل.هللط1429.هللد ػ،هللموسهلل)ا شػري (هلل.هللهللا ت،ريبهللكأذننتوهللةهللا ع لهللا سػسمي  -9
 ا ،ي،ةهلل قنشرهللكا توزيعومور.

ا كنػحمينهلل.هللهلل(ابنهللمجحملػة).ب،رهللا ،ينهللابنهللأ هللإسححمؽهللتذكرةهللا سحممعهللكابتكقناهللةهللآدابهللا عحمً هللكابتعقا -10
لٌ ػػػحمفهلل:هللوهلل نػػػ،كمهللوهللدارهللابعػػػحميلهللوهللحووػػػوهللكلقٌػػػ هلللقنػػػوهلل:هللا سػػػن،هللد ػػػ،هللىحمشػػػاهللاهلل3طهللوىػػػػهلل1419
هللاألردف.هلل

ـهللهلل2011ىػػػ/1432.هللأبػػوهللا تػػ،ا هللادػػحمفصهللإمسحملنػػل)هللابػػنهللكثػػ (هللا ،مشػػويوهللتتسػػ هللا وػػرآفهللا عةػػنا -11
هللوهللابكتبةهللا عوريةهللوهللب كتهلل:هلل بنحمفهلل. هللراجعوهللك وحوهلل:هللا شنخهلل:هلل حم ،هللد ،هللدـر

ىػػػهللوهلل1413لبػ،ا عةناهلللب،ا سػسـ)ا ترجحمين(هللوهلل.هللتوننػحمتهللاالتوػحمؿهللا تعقن ػيهللمػنهللا وػػرآفهللكا سػنةهلل. -12
هللوهللا ذمهلل ة توهللرابطةهللا حممعحمتهللا سػسمنةهللبحمالشػ اؾهلل   نهللأ حمثهللمؤ رهللا توجنوهللا سسميهلل قعقـو

-24قوابوافػ هلل1413مجػحمدلهللاألكىلهلل2هلل-ىػهلل1413ربنعهللا ثحمينهللهلل27معهللجحممعةهللاالزىرهللةهللا ت ةهلل
 ـهلل.1992أكتوبرهلل29

وهللطبػعهللكزارةهللهلل1طهلل.ىػػهلل1417هلل(.ثحمبػت)سػعن،هللبػنهلللقػيهلل.رسػوؿهللا وا بهللا لسمنػةهللةهلل طػبهللا  -13
 ا شؤكفهللا سسمنةهللكاألكقحمؼهللكا ،لوةهللكا رشحمدهللبحمب قكةهللا عربنةهللا سعوديةهلل.

وهللدارهللا ػ،لهلل قنشػرهللكا توزيػعهللوهللا ريػحممبهللهلل2ىػهللوهللط1405و(هللا حموي)لب،هللاد ن،هلل.هللا رسوؿهللا عر هللابر  -14
 :هللاب قكةهللا عربنةهللا سعوديةهلل.

وهللدارهلل1طهللهلل.ىػػػػػػػهلل1417هلل(.ا بخػػػػػػحمرم)هلل.هللأبػػػػػػوهلللبػػػػػػ،هللا،هللد ػػػػػػ،هللبػػػػػػنهللإمسحملنػػػػػػلهللاػػػػػػحنهلهللا بخػػػػػػحمرم -15
 .ا سسـ.ا ريحممب:هللاب قكةهللا عربنةهللا سعوديةهلل
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 ونػ هلل:هللد ػ،هللوهلل4طو4ج.هللىػػهلل1412.هللبػنهللادجػحمجهللا ننسػحمبورمهلل(مسػقا)أبػوهللادسػنيهلل.هللاحنهلهللمسقا -16
هلل.هللا عر هلل.هللب كتهلل:هلل بنحمفهللا  اثدارهللإحنحم هللوهللفؤادهلللب،هللا بحمقيهلل

وهللهلل1طهللوـهلل1995ىػػػػ/هلل1416هلل(أبػػػوهللسػػػقن حمف)لب،اد نػػػ،هللهللهللةهللا تكرا سػػػسميهلل.هللقضػػػنةهللابنهجنػػػة -17
 ابعه،هللا عحمبيهلل قتكرهللا سسميهللوهلل شرهللكتوزيعهللا ،ارهللا عحمبنةهلل قكتحمبهللا سسميهلل.

هللهلل. سػػحمفهللا عػػرب -18 ا ػػ،ارهللابوػػريةهلل قتػػأ ن هللهللوهللاأل وػػحمرمهلل.هللد.تهلل(ابػػنهللمنةػػور)مجػػحمؿهللا ػػ،ينهللد ػػ،هللبػػنهللمكػػـر
هللمور.وهللكا  مجة

هللاالجت حملنػػػػةهللمػػػػ،ا لهللا تأاػػػػنل -19 جمقػػػػةهللابسػػػػقاهللهلل.ىػػػػػهلل1412.هلل(رجػػػػب)هلل.إبػػػػراىناهللا سػػػػسميهلل قعقػػػػـو
 .ابعحمار

 موطتهللهللإبراىناهللكآ ركفهللوهللد.تهللوهللهللابكتبةهللا سسمنةهللوهللاستحم بوؿهلل:هللتركنحمهلل..هللابعجاهللا وسن  -20
هللا  سػحم نة -21 هللا  سػحم نةهللك طػواتهللاػنحم ةهللمنػحمىجهللإسػسمنةهلل قعقػـو (وهللأمديػحمف).د ػ،هللهلل و،هللمنحمىجهللا عقػـو

هللا سػػػػػػػسمنةهلل1996ىػػػػػػػػهلل/هلل1417 ـهللهللهللهلل ػػػػػػػ نهللدتويػػػػػػػحمتهللكتػػػػػػػحمبهلل:هللقضػػػػػػػحميحمهللابنهجنػػػػػػػةهللةهللا عقػػػػػػػـو
هللكاالجت حملنةهلل)هللخنبةهللمنهللا عق حم .ا وحمىرة:هللابعه،هللا عحمبيهلل قتكرهللا سسميهلل.

دنحمذجهللمنهللا وسػحمئلهللا تعقن نػةهللا ػيتهللاسػتخ،مهحمهللرسػوؿهللا،هللاػقهللهللا،هلللقنػوهللكسػقاهللكاالسػتتحمدةهللمنهػحمهللةهلل -22
منشور(تجقةهللكقنةهللا  بنػةهلل اهلل)ـهلل.هلل2009لطنةهلل)ا بشرمهلل(.هلللحميغهللبنهللهلل.هللكاقعنحمهللا  بومهللابعحمار
هللـهلل.2009)ا د هللا ثحمين(هلليو نوهللهلل64جبحممعةهللا دقحمزي هللوهللا ع،د

:هللارهللا شػػركؽهلل قنشػػرهللكا توزيػػعوهلللٌ ػػحمفوهللدهلل1ط.ـهلل1999هلل(.ا سػػن،)هللد ػػ،هلللقػػيهلل.ا وسػػحمئلهللا تعقن نػػة -23
 األردفهلل.
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