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 اٌجبة األًي

 ِملِخ

 اٌفظً األًي: فٍفْخ اٌجؾش

اٌموآْ اٌىوُّ ىٌ والَ اهلل هي ًعً ادلنيّي هٍَ فبمت األٔجْبء ًادلوٍٍني  

ثٌاٍـخ األِني عربًّ هٍْو اٌَالَ اٌنُ ّوشل اٌجشوّخ. حيزٌُ اٌموآْ هٍَ 

اٌولّل ِٓ األشْبء اٌيت ديىٓ أْ رمٌك اٌنبً إىل اٌـوّك اٌظؾْؼ يف اٌلْٔب 

ًآفوح، ِضً اٌوٍُ ًادلووفخ ًاٌمبٌْٔ ًلظض اٌمظض ًِب أشجو مٌه. فال 

حيزٌُ اٌموآْ هٍَ روٍّْبد ؽٌي اٌواللبد اإلَٔبْٔخ ِن اهلل فؾَجو ثً وبْ ّنلُ 

اٌجشوّخ ِن اٌجْئخ احملْـخ  اٌواللبد اإلَٔبْٔخ ِن ثوؼيب اٌجوغ ؽزَ اٌواللبد

اٌموآْ اٌىوُّ ٌو ًكْفزبْ هئَْزبْ هٍَ األلً  (.1991)فري اٌلّٓ ىبػوُ : 

ًمهب ِظله ٌٍزوبٌُْ ًإصجبد حلمْمخ هٌٌٍْخ زلّل طً اهلل هٍْو ًٍٍُ )أمحل 

 (.119: 1111هيّاْ، 

إّْ ِوغيح اٌموآْ رزىٌّْ ِٓ صالصخ عٌأت ِيّخ ًىِ اجلٌأت اٌوٍّْخ  

اٌىوُّ ِٓ ٔبؽْخ اٌٍغخ رىّٓ يف مجبي ًاٌمبٌْٔٔخ ًاٌٍغٌّخ. فّوغيح اٌموآْ
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اٍزقلاَ اٌٍغخ اٌيت ذلب لّْخ ِيّخ يف عنة لٌٍة اٌمواء ًادلَزّوني ِٓ فالي  

 (2: 1112األٌفبف ً أٍبٌْجيب )أمحل ِيوِّ، 

ًِٓ أىُ هنبطو اٌموآْ ىِ اٌٍغخ. فبٌٍغخ وّب مووىب هٍِ اخلٌيل ىِ   

هـجبؿِ ٌوٌِى طٌرْخ رَزقلَ ٌزجبكي األفىبه". أٔيي اهلل اٌموآْ اٌىوُّ "ٔلبَ إ

هبٌْخ ًفظْؾخ ًىِ اٌٍغخ اٌووثْخ ثىً فظبئظيب ادللىشخ. وّب لبي اهلل ثٍغخ 

)روبىل:                )  :(.1)ٌٍّف 

إّْ اٌموآْ اٌىوُّ ِن وً فظبئض ٌغزو ادليّخ ِىزٌة ثأفظؼ اٌٍغخ ادلزمنخ  

ثني ٌغبد اٌووة. ًاٌوٌاًِ اٌيت رؤصو يف فظبؽخ اٌٍغخ اٌووثْخ ً كلخ رووْجيب ً 

مجبي اٌنلبِْبد ًرلٌّهزيب ىِ رورْت اٌظٌد ادلنلٌَ ً أَغبَ ثني طٌد 

: 1991ّك اٌوافن، احلوًف ً ثني ِوبَٔ اٌىٍّخ ً اٌظٌد فْيب )ِظـفَ طل

 (. ِٓ ىنا اٌَجت عوً اهلل اٌٍغخ اٌووثْخ ٌغخ اٌموآْ اٌىوُّ.64

ال شهّ يف أْ روٍُّ اٌٍغخ اٌووثْخ ىٌ األٍبً اٌوئَِْ ٌفيُ زلزٌّبد اٌموآْ 

اٌىوُّ. ألّْ فْو أٌٔاهب ِزوبككح ِٓ األشْبء اٌيت حيزبط إٌْيب اٌجشو ًفبطخ 

 د أً هٌٍَ لبٌْٔٔخ ًِب إىل مٌه.ادلٍَّني، إِب يف شىً أًاِو أً زللٌها
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حيزٌُ اٌموآْ اٌىوُّ هٍَ األشْبء اٌيت ال ديىٓ فيّيب هٓ ؿوّك اٌومً  

اٌجشو، ًٌىٓ ِن رـٌّه ادلووفخ ؽزَ أّٔو ديىٓ اإلعبثخ هٍَ ٌٍء اٌفيُ. إّْ 

يف اٌموآْ اٌىوُّ جيوً اٌنبً ِٓ اٌظوٌثخ ٌفيُ ِب  أٌٍٍة اٌٍغخ اٌوبٌْخ ًاجلٍّْخ

ن ماٌه، ال خيٍك اهلل طوٌثبد فؾَت ثً ّىزًّ ثبحلًّ. ًىنبن رؼّّٓ ِنو. ًِ

اصنني ِٓ اٌزقظظبد اٌزَ رنبلش هٓ مجبي ِونَ األٌفبف اٌموآْ ًىِ هٍُ 

 اٌجلّن ًهٍُ اٌلالٌخ.

وبْ هٍُ اٌجلّن ّشزًّ هٍَ زلَّنبد ٌفلّْخ ًزلَّنبد ِونٌّّخ، ًأِّب هٍُ  

ٌفبف إِّب ىٌ ِوبَٔ ادلوغّّْخ أً اٌلالٌخ فريرجؾ اهرجبؿب ًصْمب دلنبلشخ ِوبَٔ األ

 ِوغيارو ِٓ وضريح عٌأت ًعل اٌموآْ هٍَ ٔلوه ّووّي إَٔبْ ًوً .اٌَْبلْخ

 رٍه فَ أفوٍ وٍّخ إىل حتزبط ِوغيح آّخ رورْت فَ وٍّخ وًّ أّْ رجّْٓ ِب ِنيب

(. ًىنا ِب حيش 61: 1111)لوّش شيبة،  ادلزىبٍِخ ادلرتاثـخ ادلزّؾلح آّخ

اٌىبرجخ هٍَ إعواء حبش يف عبٔت ًاؽل ِٓ ِوغيح اٌموآْ ًىِ اٌـجبق 

 ًادلونَ ادلزؼّّٓ يف أٌفبكو، ِضبٌو :

﴿      ﴾  : (. 9)اٌوهل 
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يف شىً االٍُ ِن  "اإلجيبثِاٌـجبق "ًعلد اٌجبؽضخ يف آّخ اٌَبثمخ 

ناْ اٌٍفلبْ ِٓ األٌفبف ادلـبثمخ ". ىحِبكَيَ" ً "اٌشَّتِْْغَاالٍُ ًىِ وٍّخ "اٌْ

اٌيت ّزُ مجويب يف مجٍخ ًاؽلح ًمل خيزٍف فْو اٌؼلّاْ إجيبثب ًٍٍجب، ًىٌ ِب 

ََّّّ يف هٍُ اٌجلّن ثبٌـجبق، ًعبٔت ؽَنو اٌٍفلِ اعزّبم اٌٍفق ِن ػلّه يف 

أٍبٍْب دبونَ اٌغبئت ًاٌؼبئن ًادلقزً ًادلقفِ ًادلغوًه  "تِْْاٌغَ"اجلٍّخ. ٌفق 

اٌلًٌْ ًاالهرتاف ًاٌمَُ ًاٌجْبْ ًاٌشيْلح. دبونَ  "حِبكَيَاٌشَّ" ٌفق ًاٌنىت أِّب

ٍْبلْب يف ٌٍهح اٌوهل آّخ اٌزبٍوخ ّليّ هٍَ وًّ  "اٌغْت ًاٌشيبكح"ًِونَ 

 شْئ غبِغ هٓ هٌْْ اإلَٔبْ ًوً األشْبء احلمْمخ )ِوئْخ( يف هٌْْ اٌجشو.

 ﴿ًيف ِضبي اٌزبيل:                  

       ... ﴾ :(. ىنه آّخ 6)اٌوهل

يف شىً االٍُ ِن االٍُ ًىِ وٍّخ  "اٌـجبق اٌٍَيب"اٌىوديخ حتزٌُ هٍَ 

اٌيت ّزُّ مجويب يف ناْ اٌٍفلبْ ِٓ األٌفبف ادلـبثمخ "، ىاٌٍَْنْطِ وُْْ" ً"غَاٌٌَْنْ"طِ

مجٍخ ًاؽلح ًخيزٍف فْو اٌؼلّاْ إجيبثب ً ٍٍجب. ًىنا ِب ََّّّ يف هٍُ اٌجلّن 

ثبٌـجبق ًعبٔت ؽَنو اٌٍفلِ اعزّبم اٌٍفق ِن ػلّه يف اجلٍّخ. ٌفق 

ّأرِ ِٓ وٍّخ طنٌ دبونَ األشمبء ًاٌزٌائُ ًاٌملًح ًاٌيِالء  "اٌٌَْنْطِ"
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ب يف ٌٍهح اٌوهل آّخ اٌواثوخ ّليّ هٍَ عنه ٍْبلْ "اٌٌَْنْطِ"ًاٌظؾبثخ. ًِونَ 

جيّن يف ِىبْ ًاؽل ِٓ اٌنٌّ ِضً أشغبه اٌوِبْ ًاٌمظت ًعيء ِٓ أشغبه 

ّليّ هٍَ اٌنجبد رنٌّ هٍَ عنه ًاؽل ِضً  "اٌٍَْنْطِ وَْْغَ"اٌنقًْ ًغريىب أِّب 

 ِولُ األشغبه.

ألّٔو  ِٓ ادلوٌٍَ أّْ اٌموآْ اٌىوُّ ىلٍ ٌٍنّبً وبفخ ًٌٍٍَّّني فبطخ،

ىلاىُ إىل اخلري يف وًّ ٌٔاؽِ احلْبح ِٓ اٌومْلح ًاٌشوّوخ ًاألفالق، ًىنا ّليّ 

ًدبنبٍجخ احللّش هٍَ أّْ وًّ آّخ ِٓ اٌموآْ اٌىوُّ ذلب لُْ ًهنبطو اٌزوٍُْ. 

 ٌزؾًّ اإلَٔبْ ٌزينّت ًٍٍْخ ألّٔيب اٌزّوثْخ ثأمهّْخ ّيزُّ اٌموآْ إّْ اٌزّوثْخ،هٓ 

: 1991)أة اٌلّٓ ٔبد،  ًاٌوجبكح اخلالفخ ًكْفخ ًىٌ األهع فَ ًكْفْب ِبهٍْو

121.) 

أطجؼ اٌموآْ ِظلها أٍبٍْب ٌٍرتثْخ اإلٍالِْخ ألْ ٌو اٌمُْ اٌمبؿوخ  

ًىٌ  أٔيٌو اهلل عًّ شأٔو إلهشبك اٌنبً ًروثْزيُ يف أٔشـزيُ اٌٌِْْخ. ًمٌه وٍو 

، ًّشزًّ هٍَ وً ِىزٌة يف اٌموآْ اٌىوُّ. ٔيي اٌموآْ إوّبال ٌٍىزت اٌَبثمخ

 .هٍُ
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يف ادلضبي األًي، ّمبي أّْ اهلل هبمل ٌىًّ شْئ إِّب ىٌ اٌغْت أً اٌشيبكح. 

ًيف رٍه آّخ، ىنبن لّْخ روثٌّّخ ًىِ اٌمّْخ اٌوًؽّْخ ّونَ ّنجغِ هٍَ وًّ 

إَٔبْ وّقٌٍق اهلل هيّ ًعًّ أْ ّزـيّوًا كبىوا ًثبؿنب، ألّْ اهلل ّوٍُ ِب ال 

ْ اٌىوُّ أّْ ًعٌك اٌجشو رزىٌّْ ِٓ عبٔجني: عَلُ روٌٍّْ. ّجني اٌموآ

ًهًؽِ. اجلبٔت اجلَلُ ّنَت إىل األهع أً عٌىو األهع ًاجلبٔت 

 اٌوًؽِ ّنَت إىل اهلل ِجبشوح.

ًجيت هٍَ وًّ هجل ّوغت يف وّبي اٌزموة إىل اهلل هي ًعً أْ ّـيو 

(. ًِشبّـ اٌزظٌف جيوٌٍْ 612: 1111ٔفَو كبىوا ًثبؿنب )اٌمشريُ، 

اٌـيبهح إىل أهثوخ كهعبد، اٌلهعخ األًىل: ؿيبهح ثلْ ِٓ وًّ ؽلس طغري ً 

وجري ًإىاٌخ ِب فْو ِٓ األًٍبؿ، اٌلهعخ اٌضبْٔخ: ؿيبهح ثلْ ِٓ وًّ أفوبي ٍّْئخ 

ًِٓ وًّ مٌٔة ًِوبص، اٌلهعخ اٌضبٌضخ: ؿيبهح ِب يف اٌمٌٍة ًاٌنّفًٌ ِٓ 

: 1992ّب ٌٍٍ اهلل )زلٌّك، اٌشيٌاد اٌشْـبْٔخ، اٌلهعخ اٌواثخ: ؿيبهح ٍوّ ه

94) 

يف ادلضبي اٌضبِٔ رٌعل اٌمّْخ اٌنفَْخ اذلبِخ اٌيت رزوٍك ثبٌرتثْخ ًىِ اٌمّْخ 

هٓ ثْئخ اٌوبمل، جيت هٍَ وً فوك ِٓ أفواك اإلَٔبْ أْ حيبفق ِب ؽٌذلُ ِٓ ثْئخ 



7 

 

 
 

رلهن اٌوبمل ألّْ اهلل هي ًعً لل ِّٓ هٍْنب خبٍك اٌوبمل ًِب فْيب ِٓ ادلنبفن اٌيت ال 

اإلَٔبْ ؽظوىب فْغت هٍَ وًّ إَٔبْ أْ حيبفق هٍَ وًّ مهّح ِٓ ٔوّو حبَٓ 

رلثري اٌوبمل للهح ادلَزـبم. ًأِب ادلٌلف اٌنُ ّمٌَ ثو اٌنبً ٌغوع احملبفلخ 

هٍَ اٌوبمل ديىٓ أْ ّزشىًّ: االهزظبَ ثب ٌجْئخ اٌوبمل ًاالٍزفبك ذبب ًاحملبفلخ 

 هٍْيب ثزأىًْ اٌجْئخ ؽٌذلُ.

وآْ اٌىوُّ آّبد وضريح رليّ هٍَ ٌٔهِ اٌـجبق ؿجبق اإلجيبة ًيف اٌم

ًؿجبق اٌٍَت. ًخيزض ىنا اٌجؾش ثزؾًٍْ أٌفبف اٌـجبق اٌيت رٌعل يف ٌٍهح 

اٌوهل ِن ثْبْ أٌٔاهيب. ًرزّّْي ىنه اٌٌَهح هٓ ثبلِ اٌٌَه أهنب الحتزٌُ هٍَ 

ىنا  ِوبِٔ اٌنظٌطْخ اٌيت حتزبط اٌجؾش ًاٌنلو. ِٓ أعً ماٌه أّْ ِنيظ

 اٌجؾش ّىزت دبنيغني هٍُ اٌجلّن ًهٍُ اٌلالٌخ.

اهزّبكا هٍَ اٌجْبْ اٌَبثك روّل اٌىبرجخ أْ رجؾش هٓ ىنه ادلشىٍخ 

أٌفبف اٌـجبق يف ٌٍهح اٌوهل )كهاٍخ ثلّوْخ ًكالٌْخ ثزؾمْك ٌِػٌم اٌجؾش: "

 .ًِب فْيب ِٓ اٌمُْ اٌرتثٌّخ("
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 اٌفظً اٌضبِٔ: حتمْك اٌجؾش

 يف اٌىبرجخ لوهرو اٌنُ اٌجؾش حتمْك ثْبٔو، ٍجك لل ِب هٍَ اهزّبكا

 :آرْخ األٍئٍخ طٌهح

اٌزَ رشزًّ هٍَ أٌفبف اٌـجبق يف اٌموآْ اٌىوُّ يف ٌٍهح  بدآّ ِب .1

 اٌوهل؟

اٌـجبق يف اٌموآْ اٌىوُّ يف  فبٌفأل ًاٌَْبلْخ ادلوغّْخ ادلوبِٔ ىِ ِب .1

 ٌٍهح اٌوهل؟

اٌـجبق يف اٌموآْ اٌىوُّ يف  فبٌفأ ِوبِٔ ِٓ اٌرتثٌّخ مُْاٌ ىِ ِب .1

  ٌٍهح اٌوهل؟

 اٌفظً اٌضبٌش: أغواع اٌجؾش

 :ىِ اٌجؾش ذلنا األغواع

آّبد اٌزَ رشزًّ هٍَ أٌفبف اٌـجبق يف اٌموآْ اٌىوُّ يف  ِووفخ .1

  ٌٍهح اٌوهل

اٌـجبق يف اٌموآْ اٌىوُّ يف  فبٌفأل اٌَْبلْخً ادلوغّْخ ادلوبِٔ ِووفخ .1

 ٌٍهح اٌوهل
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أٌفبف اٌـجبق يف اٌموآْ اٌىوُّ يف ٌٍهح  ِوبِٔ ِٓ اٌرتثٌّخ مُْاٌ ِووفخ .1

 اٌوهل

 اٌفظً اٌواثن: فٌائل اٌجؾش

  : ىِ اٌجؾش ذلنا اٌفٌائلِٓ ً

  اٌنلوّخ اٌفبئلح .1

 وبْ اٌفبئلح اٌنلوّخ ذلبما اٌجؾش ِنيب:

 اٌٍغٌُ اٌموآْ رلبي فَ ادلوٌٍِبد ٌيّبكح(. أ

  اٌموآْ اٌىوُّوْي اٌمُْ اٌرتثٌّخ اإلٍالِْخ يف ٌرت(. ة

  اٌزـجْمْخ اٌفبئلح  .2

 ًوبْ اٌفبئلح اٌزـجْمْخ ذلنا اٌجؾش ِنيب:

 ٌيّبكح اٌفيُ هٓ اٌـجبق يف هٍُ اٌجلّن (. أ

 ٌيّبكح اٌفيُ هٓ ادلونَ اٌَْبلِ يف أٌفبف اٌـجبق يف ٌٍهح اٌوهل(.ة

اإلٍالِْخ يف اٌموآْ اٌىوُّ يف  ط(. ٌرتلْخ عٌكح اٌـالة ثمُْ اٌرتثْخ 

 اٌوهل.ٌٍهح 
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 اٌفظً اخلبٌِ: أٍبً اٌزفىري

ادلشىٍخ اٌيت حبضزيب اٌىبرجخ يف ىنا اٌجؾش ىِ هٓ آّبد اٌموآْ يف ٌٍهح   

اٌوهل اٌيت رشزًّ هٍَ اٌـجبق يف كهاٍخ هٍُ اٌجلّن. ًيف ىنه ادلشىٍخ ىنبن 

 هاللخ ًصْمخ ِن كهاٍخ هٍُ اٌلالٌخ.

ًىِ هٍُ ادلوبِٔ ًهٍُ ِٓ ادلووًف أْ هٍُ اٌجالغخ ّزىٌْ ِٓ صالصخ هٌٍَ   

اٌجْبْ ًهٍُ اٌجلّن. هٍُ ادلوبِٔ ىٌ أطٌي ًلٌاهل ّووف ذبب وْفْخ ِـبثمخ 

اٌىالَ  دلمزؼَ احلبي حبْش ّىٌْ ًفك اٌغوع اٌّنُ ٍْك ٌو. هٍُ اٌجْبْ ىٌ 

هٍُ ًلٌاهل ّووف ذبب إّواك ادلونَ اٌٌاؽل ثـوق خيزٍف ثوؼيب هٓ ثوغ يف 

َ، ًال ثلّ ِٓ اهزجبه ادلـبثمخ دلمزؼَ احلبي  ًػٌػ اٌلالٌخ هٍَ ٔفٌ مٌه ادلون

كائّب. ًهٍُ اٌجلّن ىٌ هٍُ  ّووف ثو اٌٌعٌه  ًادلياّب اٌيت  ريّل اٌىالَ ؽَنب 

ًؿالًح ًرىٌَه ذببء ًهًٔمب ثول ِـبثمخ دلمزؼَ احلبي ًًػٌػ كالٌزو هٍَ 

 (. 198ً 114ً 64ادلواك ) اٌَْل أمحل اذلبذيِ، ص  

ٌجلّن لَّبْ: احملَنبد ادلونٌّخ ىِ ِىبْ ًٍِقض اٌمٌي أْ هٍُ ا  

اٌزؾَني ذبب هاعوب إىل ادلونَ أًال ًثناٌه ًإْ ؽَنذ اٌٍفق رجوب، ِنيب : 

اٌزٌهّخ ًاٌـجبق ًادلمبثٍخ ًؽَٓ اٌزوًٍْ ًرأوْل ادللػ دبب ّشجو اٌنَ ًهىَو 
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ًأٌٍٍة احلىُْ. ًاحملَّنبد اٌٍفلْخ ىِ ِىبْ اٌزؾَني ذبب هاعوب إىل اٌٍفق 

 بٌخ ًإْ ؽَنذ ادلونَ رجوب، ِنيب: اجلنبً ًااللزجبً ًاٌَغن.ثب الط

إمنب رمٌَ اٌىبرجخ ثئعواء اٌجؾش هٓ اٌـجبق ِٓ احملَنبد ادلونٌّخ.   

اٌـجبق ىٌ اجلّن ثني اٌشِء ًػلّه يف اٌىالَ، ًىٌ ٌٔهبْ: ؿجبق اإلجيبة، ًىٌ 

فْو ِب مل خيزٍف فْو اٌؼلّاْ إجيبثب ًٍٍجب. ؿجبق اٌٍَت، ًىٌ ِبافزٍف 

 اٌؼلاْ إجيبثب ًٍٍجب.

ًديىٓ أْ رىٌْ ىبربْ اٌىٍّزبْ اٌٍزبْ مت مجويب يف مجٍخ ًاؽلح فوٍني أً   

ؽوفني أً امسني أً ٌٔهني سلزٍفني ِٓ اٌىٍّبد. إما روّّمنب يف ىنا اٌجؾش هٓ 

أٌفبف اٌـجبق فٌَف جنل ِونَ ديىٓ أْ ٌّػّؼ ادلمظٌك ًاألغواك ّووػيب 

 ادلزىٍُ ادلقبؿت.

 اٌٍغخ هٍُ فوًم ِٓ اٌلالٌخ هٍُ يف رجؾش ًادلونَ اٌٍفق ضًفظبئ  

 ثبٌٍفق اٌٍفق ًهاللخ ادلونَ هالِخ هٓ ّجؾش هٍُ ىٌ اٌلالٌخ هٍُ. اٌنلوُ

 أً ادلونَ، ّلهً اٌنُ اٌوٍُ ىٌ اٌلالٌخ هٍُ ٌنٌه، .ادلونَ ٔبؽْخ يف آفو

 ّلهً اٌنُ اٌفوم مٌه أً ادلونَ ٔلوّخ ّزنبًي اٌنُ اٌٍغخ هٍُ ِٓ اٌفوم مٌه
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 أمحل) ادلونَ محً هٍَ لبكها ّىٌْ ؽزَ اٌوِي يف رٌافوىب اٌٌاعت اٌشوًؽ

 (.11: 1991: هّو سلزبه

( أْ ىنبن ادلونْبْ ادليّبْ ِٓ أٌٔام 189: 1996ًلبي هجل اخلري )  

 ىٌ اٌرتوْيب ادلونَ ًاٌضبِٔ األطٍِ ادلونَ ىٌ ادلوغِّ ادلونَ األًي: ادلونَ

 هٓ ّجؾش أْ ّزغوة اٌلاليل اجليء ىنا .ادلٌلفِ ادلونَ أً اٌَْبلِ ادلونَ

 ادلوبِٔ مجن هٓ اٌلاليل اٌزؾًٍْ ّجؾش أفوٍ ثوجبهح أً اٍزوّبذلب حببي األٌفبف

ثأٌفبف اٌـجبق  ّزوٍك فّْب ًونٌه .ثبٌَْبق ٌِافمب ًرمَّْيب ًرفوّميب أٌفبف فَ

 .ٌٍَْبق ًفمب سلزٍفخ هلّلح ِوبْ بفٍييف ٌٍهح اٌوهل 

ثبٌنَجخ إىل اٌمُْ اٌرتثٌّخ، اٌمّْخ ىِ اٌزْمٓ أً ادلشبهو اٌيت ّوزمل أهنب   

ىٌّخ روـَ اخلبطْخ ألمنبؽ اٌفىو ًادلشبهو ًاالٌزياَ ًاٌٌٍَن )أثٌ أمحلٍ ًٌٔه 

(. ًأِب اٌرتثْخ اإلٍالِْخ ىِ هٍّْخ ّمٌَ ذبب اٌنبً 447: 1991ٍٍِّْ، 

هلل ًّملّه هٍَ حتمْك ًعٌكه إلجيبك اإلَٔبْ اٌىبًِ ؽزَ ّؤِٓ ثبهلل ًّزّك ا

 (.14: 1111وقٍْفخ اهلل يف األهع رجوب ٌٍموآْ ًاٌَنّخ. )أهِِ هوّف، 

ًفمب دلب ٍجك ثْبٔو، َٔزنزظ أْ لُْ اٌرتثْخ اإلٍالِْخ ىِ اٌزْمٓ أً   

ادلشبهو يف ٔفًٌ اٌجشو ٌّافك هٍَ اٌوبكح ًاٌـجْوخ ًاٌزوبٌُْ اإلٍالِْخ ٌٌعٌك 
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مْمخ حيزٌُ اٌموآْ اٌىوُّ هٍَ لُْ اٌرتثْخ اإلٍالِْخ. اإلَٔبْ اٌىبًِ. ًيف احل

ًرزىٌْ ىنه اٌمّْخ ِٓ صالصخ أهّلح هئَْْخ، ًىِ لّْخ إهزمبكّخ ًلّْخ فٌٍلْخ 

. إّْ آّبد اٌموآْ يف (1ْ 1: ف1112ؽنبٔخ سلزبه اٌـربأِ، ًلّْخ هٍّْخ )

رتثْخ اٌوًؽْخ ٌٍهح اٌوهل اٌزَ رشزًّ هٍَ اٌـجبق ذلب اٌمُْ اٌرتثٌّخ ِنيب لّْخ اٌ

 ًلّْخ اٌرتثْخ اٌجْئْخ.

 :آرِ اٌجْبِٔ اٌوٍُ فَ اٌىبرجخ رظٌه اٌَبثك اٌزفىري أٍبً ؼْػزٌٌ  
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 1.1اجللًي 

 ٍجؾشأٍبً اٌزفىري ٌ

 القرآن الكرمي

يف سورة الرعد ألفاظ الطباق  

 التحليل البالغي التحليل الداليل

ةالسياقي املعاين ةاملعاين املعجمي   الطباق السليب الطباق اإلجيايب 

 القيم الرتبوية

 القيمة اإلعتقادية القيمة اخللقية القيمة العملية

 سورة الرعد
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 اٌفظً اٌَبكً: اٌجؾٌس اٌَبثمخ ادلنبٍجخ

 ًاٌشجىخ أٌىرتًْٔخ اٌٌٍٍْخ فالي ِٓ ادلظبكه سلزٍف اٍزـالم ًثول

 :ِنيب اٌجؾش ذلنا ادلنبٍجخ اٌَبثمخ اٌجؾٌس اٌجبؽضخ ًعلد اٌلًٌْخ،

اٌجؾش ألٍزبم أ.ك هؽُْ عوخ اخليهعِ ً َ.َ ىلٍ هجل  .1

 احلّْل اٌَبِوائِ "اٌـجبق يف اٌووثْخ"

ًّووي اٌجبؽش هٍَ ِونَ اٌـجبق هنل أىً اٌظنوخ. ًّزفك أىً 

فيٌ هنلىُ اجلّن ثني  اٌظنوخ ِن أىً اٌٍغخ يف ِونَ اٌـجبق،

اٌشْئني أّؼب. ًلل لَُّ أىً اٌظنوخ اٌـجبق إىل ؽمْمِ ًرلبىُ 

 ًوً ِنيّب إىل ٌفلِ ًِونٌُ ًإىل ؿجبق إجيبة ًؿجبق ٍٍت.

اٌجؾش ألمحل أورب اهلل "اٌـجبق ً اجلنبً يف ٌٍهح ٌٌّٔ ً  .1

 غبفو"

ًّووي اٌجبؽش هٍَ أٌٍٍة اٌـجبق ً اجلنبً يف ٌٍهح ٌٌّٔ ً 

بق يف ٌٍهح ٌٌّٔ رٌعل يف صبِٔ هشوح آّخ ًاجلنبً غبفو. اٌـج

رٌعل يف أهثوخ آّبد. ًاٌـجبق يف ٌٍهح غبفو رٌعل يف مثبْٔخ 

 آّبد ًاجلنبً رٌعل يف صالصخ أّبد.
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اٌجؾش حملّل ؽَني هٍِ اٌَْل ً مً األمىبْ هجل احلٍُْ ً  .1

لّو اٌشىوُ ِذ رو "كهاٍخ حتٍٍْْخ حملَنخ اٌـجبق يف ٌٍهح 

 اٌنٌه"

جؾش ثنوو آّبد اٌيت اٍزنجؾ ِنيب زلَنخ اٌـجبق جبّْن ّمٌَ اٌ

ألَبِو ماووا جلّْن آّبد يف ٌٍهح اٌنٌه اٌيت فْيب اٌـجبق. 

ًٍْأفن األٌفبف ادلزـبثمخ صُ حيًٍ ًعو ادلمبثٍخ ًاٌـجبق فْيب ِٓ 

أُ ٔبؽْخ طبه ِن موو هلُ آّخ ؽني ّنووىب. ًىنبن ٍبثوخ 

 ًهشوًْ آّبد رشزًّ هٍَ اٌـجبق.
 

 


