
ٚاٌحمٛق ٚاٌميُ ٚعالج اٌّشىالخ  "محمد رسول اهلل " وراب 
 اٌّعاصشج

 أحّذ تٓ عثّاْ اٌّزيذ ـ جاِعح اٌٍّه سعٛد. د
 
 

، ٚآٌٗ ٚصحثٗ ِٚٓ ٚاالٖاٌحّذ هلل، ٚاٌصالج ٚاٌسالَ عٍى سسٛي اهلل 
 ٚتعذ،،

 
 

آٌٗ ٚ صٍى اهلل عٍيٗـ  يثٕا ٚشفيعٕا ِحّذ إْ ٚسائً ٔصشج سسٌٕٛا ٚحث
ًّا ٚسٍُ تٗاصحأٚ ذأٌيف ٘ي  أُ٘ ٘زٖ اٌٛسائً ٚأحُذ. ِٚرٕٛعٌح وثيشٌجـ   ذسٍي

 .اٌىراب إٌّاسة ٌّخاطثح غيش اٌّسٍّيٓ سٛاء وأٛا غشتييٓ أٚ غيشُ٘
تٙزا اٌذٚس؛ حيث أٌف  ـ حفظٗ اهلل ـ  أحّذ تٓ عثّاْ اٌّزيذ. ٌٚمذ لاَ د

خالق ٚاٌحمٛق، ٚاٌميُ ٚاأل " صلى اهلل عليه وسلم محمد رسول اهلل" وراتٗ 
 .، ٚاٌرحزيش ِٓ اٌّساٚئ، ٚعالج ِشىالخ اٌعاٌُ اٌّعاصش

 
 افيٗ عٍى أُ٘ اٌّٛضٛعاخ اٌري ذؤثش في اٌماسئ اٌغشتي ، ِمرصًش سوز 

في ٘زٖ اٌّٛضٛعاخ؛  ـ عٍيٗ صٍٛاخ اهلل ٚذسٍيّاذٗـ ألٛاي اٌشسٛي  عٍى
ِٓ خالي  صٍى اهلل عٍيٗ ٚسٍُ ِحّذ سسٛي اهلل ٌيرعشف اٌغشتيْٛ عٍى

ٚيعذ ٘زا اٌىراب ِٓ اٌىرة اٌّرّيزج في ذعشيف اٌغشتييٓ تشسٛي اهلل  ،ألٛاٌٗ
 ـ صٍى اهلل عٍيٗ ٚسٍُ ـ  ِحّذ 

ُ٘ اٌّسٍّْٛ في  ٌٍغشتييٓ ٌّٚا واْ أفضً ِٓ يٛصً ِادج ٘زا اٌىراب
الخرالطُٙ تُٙ في اٌّجاالخ اٌّخرٍفح ِٓ ذعٍيُ ٚعًّ ٚغيش رٌه،  ؛اٌغشب

في إيصاي ٘زا اٌىراب  سًٛيا ِٓ أجً أْ ٔرىاذفاٌّثاسوح وأد ٘زٖ اٌذعٛج 
ثشيذ االٌىرشٚٔي ٌٍجٙاخ اٌّعٕيح تاٌّسٍّيٓ في اٌغشب ٚاٌٌّٛالع إٌىرشٚٔيا 

 : ِثً
 .سالِيحـ إٌّظّاخ ٚاٌجّعياخ اإل1
 .ـ اٌّشاوز اإلسالِيح ٚاٌّساجذ2
 .ـ اٌّذاسس اٌعشتيح ٚاإلسالِيح3
 .اٌغشب اٌّثرعثْٛ ِٓ اٌّسٍّيٓ ٌٍذساسح فياٌطالب ـ 4
 

فاٌّسٍّْٛ في اٌغشب ُ٘ ألذس إٌاس عٍى إيصاي ِٛضٛعاخ ٘زا اٌىراب 
تٛسائً  ٌغيش اٌّسٍّيٓ في اٌغشبِٛضًٛعا ـ  33اٌري ذصً ألوثش ِٓ 



 ٚأ ،ٚإٌماء وٍّح في لاعح أٚ فصً ،اٌحٛاس اٌّثاشش ِعُٙ: ِٕٙا  وثيشج
اِح إلأٚ  ، صٍى اهلل عٍيٗ ٚسٍُ ـ ِحاضشج أٚ دٚسج ذعشيفيح تاٌشسٛي

ٚذرشجُ  ٗرطفاخ ِِٕعشض ِصغش ذخراس ِادذٗ ِٓ ٘زا اٌىراب، أٚ ذٕرمى ِم
 ...ٚذٛضع عٍى شثىح االٔرشٔد في شىً ذٛليعاخ أٚ وٍّاخ افرراحيح 

صٍى اهلل  ـ أللٛاي اٌشسٛي ِٓ اٌّسٍّيٓ في اٌغشباٌعٍّي رطثيك اٌإْ  ثُ
 .أفضً ٚسيٍح ٌٕصشذٗ، ٚاٌرعشيف تٗذعذ  ـعٍيٗ ٚسٍُ 

 
ا ِّٓ يششف تاٌعًّ عٍى ٔصشج حثيثٕا ٚسسٌٕٛا ي أْ يجعٍٕا جّيًعٔسأ ٚاهلَل

  .صٍى اهلل عٍيٗ ٚسٍُ، ٚأْ يثاسن في جٙٛد اٌجّيع ـ ِحّذ 
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