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 كمية اإلماـ اليادؼ

 مخكد الجراسات السيجكية / جامعة السيجؼ

 مخكد اإلماـ عبج الخحسغ لمجراسات كالتػثيق

 مؤتسخ الجراسات السيجكية العمسي الجكلي الثاني

 ـ . 2017يشايخ 

 شخرية الخميفة عمي كد حمػ كدكره في تحخيخ الخخشـػ 

 -الفصل األول : 

 اإلشار العاـ 

   -مقدمة :

كاف مشصق التغييخ الذامل يجكر في خمج الذيخ دمحم أحسج الحؼ اتخح رسػؿ هللا صمي عميو      
 في أصالح حاؿ األمة كصيانة ديغ هللا وسمػبأك  عمي التأسي بسشيجو وجكتو كنحر نفدكسمع ق

تجخبة قائسة عمي اإلخالص لحقت بيا بحيث تكػف ات التي كسشة رسػلو مغ البجع كاالنحخاف
السخسميغ " أنا عبج مأمػر يا حياء الكتاب كالدشة السقبػريغ سيج دشة بلمجيغ اإلسالمي كاإلقتجاء 

ريانة بيزة اإلسالـ كتصييخ الدشة الشبػية مغ االنحخاؼ أكاًل لحتى يدتؿيسا " فالدبيل الػحيج 
سالـ الي ألف اإليج رسالة هللا تعػف السبادغ عمي نتخبية جيل ذك ىسة عالية يحسل الؿيع كير

بكل التذخيعات العامة 0ربانيًا  ق كاألحكاـ كذكد ؼيو السفاـيع كالؿيع ديغ هللا الخالج الحؼ حجد
كالالزمة لمبذخية عمي مجؼ األجياؿ كالعرػر , كمغ ىشا كاف لدامًا عمي زعامة فكخة التغييخ أك 

كصيانة ديغ هللا عمي شاكمة كسشة رسػؿ هللا صمي اإلصالح الجيشي مدؤكلية التخبية عمي الؿيع 
 . شاسشاىجة عمي ال توعميو كسمع الشبي األعطع الحؼ كاف شاىجًا عمي السؤمشيغ ككانت أم

أخمز مغ مذي عمي األرض تدابقػا عمي فعل الخيخات كبدصيا عمي  ػافالسؤمشيغ كان
كا تخبية جيل مدتػعب لمخسالة بكل أكجج ك الشاس جسيعًا ,شادكا بشاء األمة الذاىجة عمي الشاس ,
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كدو نة الخاشئة التي تؤدؼ الي جاىميلسختكدات ال اً لكل إحكاميا كحجكدىا مجرك اً تفاصيميا ككاعي
 كبخؼ في مديخة اإلسالـ .

ألكبخؼ يجب تحريغ الؿيادة كالسجتسع كاألجياؿ بسشيج رباني مخمز  ةق األىجاؼ الخسالييحقتل
كأيجؼ الشاس شاىخة نؿيو كبأسمػب القجكة الكخيع , في عسمية مقتجر يشدؿ نرػصيا الي قمػب 

ليحىب هللا عشكع  " صمي هللا عميو كسمعالعطيع حتسًا معمسيا الخسػؿ  ، تخبػية نسػذجيو نطيفة
 سػرة األحداب . 33آية  " كيصيخكع تصييخاً  جدالخ 

جيغ كبشاء السجتسع كسا فعل إلشادة الأعج الذيخ دمحم أحسج رجااًل  أعجاد يتشاسب كالسياـ السصمػبة 
كل مدمع متبع " بمغػا عشي كلػ آية "  ألقاىا عمي عاتقالخسػؿ صمى هللا عميو كسمع ألنيا أمانة 

 متفق عميو . 

  -المشكمة :

 :ود حمه التربهي عمي دور الخميفة  

دمحم الحمػ رجاًل  هلسخكد كػستي أبػ  بعةالتامجه )أْغِدل( بالشيل األبيس بكد حمػ بعمي كلج 
مذيػرًا بالرالح كالتقػػ مغ قبيمة دغيع كأمة خجيجة بيت دمحم آدـ الكشانيو مغ فخع أكالد ىديل 

الذيخ الزػاىا  هأخػ  فالتفقو في عمـػ الجيغ حفع القخآف ثع خمك بجأ تعميسو بالخمػة لحفع القخآف 
عمي الصالب بخمػة دمحم كد  فاً مذخ مع لمقخآف كعمػـ الجيغ ثع كاف معمسًا لمقخآف ك عكس ، بعج كفاتو

مزػؼ بالعميقو كتيجؼ ىحه الػرقة استبانو دكر الخميفة عمي كد حمػ خميفة الفاركؽ بالسيجية . 
القخآف كالعمـػ اإلسالمية كنائب خض تحكيج القارغ بسعمػمات حػؿ الذيخ عمي كد حمػ معمع بغ

 .أبا  بالجديخة الذيخ دمحم أحسج بالخمػة كالسدجج كمجمذ الجرس 

 ىذه المكانة من الميدي ؟  ود حمه كيف اكتسب الخميفة عمي

عغ ىحا الدؤاؿ استخجـ الباحث السشيج التاريخ لدخد الحقائق ككحلظ الػصف  ةجابلإل
  -ة لمتػصل الي نتائج عمسية :يكالتحميل الستشباط السطاىخ الػصؽ
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ككحلظ استخجاـ الباحث أداة االستقخاء كالسالحطة لمطػاىخ كسا حجثت تمقائيًا في ضخكفيا الصبيعية 
اصصالحًا أك مجاز ككاف لدامًا عمي الباحث مغ تبياف بعس السرصمحات التي استخجمت  . 

 بعس السفخدات التي تخد أثشاء شخؽ التجريذ بيا .ك مغ حيث السفيـػ العاـ الساثل كالخمػة 

 -فصل الثاني :ال

 .اإلطار النظري 

  المفاهيم االساسيو :

 جريذ فييا ت/ الخمػة كشخؼ ال1

 كدكره  –السدجج  /2

 -الفصل الثالث :

 الذيخ عمي كد حمػ 

  السيجؼ التخبػية مجالذ /1

 / مشيج السيجؼ 2

  -الفصل الرابع :

 البحث الخئيذ . عمي ضػء سؤاؿ  ؼ ػ بخ دكر الخميفة عمي كد حمػ الت 

  -الفصل الخامس :

 الخاتسة 

 التػصيات

 السقتخحات 

 السرادر كالسػاجع 
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  -اإلشار الشطخؼ : : ثانيالفرل ال

 / السفاـيع األساسية 1

يقػـ بيا أفخاد أك كمؤسدات ، ك غ أىسية كمسة تخبية بػصفيا عسمية يػمية تسارس سالتخبية : تك
في الػاقع االجتساعي أك الدياسي أك  اً فكأىجا اً سيؾتخبػية كتعميسية في السجتسع لتحقيق 

 ثقافي .الاالقترادؼ أك 

بسعشي الؿيادة   e-ducereالالتيشية مأخػذة مغ   Educationفي االنجميدية التخبية كسا جاءت 
 . بوكييحالػلج أؼ يخشجه   ػدقلي, جاء 

 األصلحالكؼ عبج الخحسغ الش ىاجاء في معاجع المغة العخبية بأصػؿ ثالثة كسا ذكخ ك 
ي عمي كزف خفا يخفي أؼ نذأ كتخعخع بكنسا كاألصل الثاني رب يخ  دخبػ بسعشي زاي ىاألكؿ رب

كقاـ عميو كرعاه عمى كزف مج يسج بسعشى أصمح كتػلى أمخه كساسو  يخبّ رّب كاألصل الثالث 
 –التخبػية عشج اإلماـ السيجؼ جامعة اإلماـ السيجؼ  ساليبحدغ األ مشرػر)كرقة عمسية د. 

كاف يدسي  ,كابغ سيشا مثالً  ,إف التخبية عشج العخب نقيج الدياسة كالؿيادة كالتشسية (2016كػستي 
يشذئ قػؿ العخب عغ الحؼ كت( التخبية بالدياسة كسا جاء في كتابة )الدياسة الخجل أىمو ككلجه 

كمسة ككثيخ مغ العمساء يقجمػف األدب عمي العمع ك   كالسخبي لج كيخعاه بالسؤدب كالسيحبالػ 
 . الخياضة كالدياسة كتجؿ عمي العمع كاألخالؽ معاً  السؤدب أكثخ شيػعًا ألنيا تفيج

فالجسع بيغ األخالؽ تعميع شيئًا كالتخبية شيئًا آخخ. ػ السمقغ لمعمع لحلظ مرصمح الأما السعمع في
أف إيخاد أصل كمسة تخبية سػاء كاف مغ األصل االنجميدؼ   .عشج الجكؿ العخبية كالعمع لفع محبب

 شي التخبية كما تيجؼ إليو مغ بيافأك ما كرد في معاجع المغة العخبية القرج مشو تػضيح مع
كتعبخ  عشيالدماف كالسكاف كالبذخ . أما التخبية اصصالحًا ىي ت تغيخاختالؼ السفاـيع كالسعاني ب

عمي ضخكب  لحلظ تذتًا كركحًا كبسػ قػؼ اإلنداف الصبيعية عقاًل كجدستػصل بيا نعغ شخيق ن
يع الصبع كإصالح العادات كالسذارب كأعجاد مغ شأنيا إثارة العقل كتقػ  التعميع كالتيحيب التي

بو الخازف  ) معجع مرصمحات عمع الشفذ. اإلنداف لشفع نفدو كمجتسعو بيخكت دار  مشيخ ـك
 . (148ص 1956-الشذخ 
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 :مؤسدات التخبية 

أف مرصمح التخبية يجؿ في أكثخ استعساالتو عمي عسمية التشذئة فكخيًا كخمؿيًا كتشسية القجرات 
شية بالتخبية كتذسل تعميع الكبار غيخىا مغ السؤسدات كالسشطسات السعك العقمية داخل السجرسة 

د.  –كرقة عمسية )داخل السجتسع  كتجريبيع ككحلظ التأثخات التخبػية لجسيع التشطيسات االجتساعية
 (7مشرػر حدغ مخجع سابق ص

التخبية في اإلسالـ كسيمة تسيد بيا اإلنداف )آدـ عميو الدالـ ( عمي غيخه مغ السخمػقات كأداة 
قاؿ  –ستخجميا خاتع األنبياء سيجنا دمحم رسػؿ هللا صمي هللا عميو كسمع لشذخ الجيغ كتشطيع الحياة 

في األميغ رسػاًل مشيع يتمػا عمييع آياتو كيدكييع كيعمسيع الكتاب كالحكسة تعالي "ىػ الحؼ بعث 
  2كإف كانػا مغ قبل لفي ضالؿ مبيغ " سػرة الجسعة , آية 

كأشاليا تحت نبعث عغ دكر الخميفة عمي كد حمػ التخبػية كىػ خخيج كعسل فييا معمسًا ككحلظ 
ؽ عمي ىاتيغ اخ في ىحه الع الحخبت يسكغ أف نخترخ اسدجج مجرسا كاعطا كمخشجًا ,أذالب

 كالتعميع .  التخبية السؤسدتيغ كسا كاف

 أكاًل : الخمػة . 

الخمػة لغة : مغ خال السكاف أك الذيء يخمػ خمػًا كخالء أخمي السكاف إذا لع يكغ ؼيو أحج كال 
 شيء ؾبة كخال الخجل براحبو كليعو , كمعو ,خمػًا كخالء ,كخمػة 

 و في خمػة ككحلظ خال بدكجتو خمػة أؼ أنفخد بو كاجتسع مع

,  .أكالد كال كليغ الخمػة : االسع  , ك الخمػ , السشفخد ,كالسخأة الخالية , كنداء خاليات أال أزكاج
أؼ الفزل دمحم بغ  –التفخغ , يقاؿ : خمي لمعبادة , كىػ تفعل مغ الخمػ " لداف العخب  التخمي :

 ( القامػس السحيط دمحم بغ يعقػب 14/237بيخكت ) –مكـخ بغ مشرػر دار صادر 

  1652/ 1ـ 2000 -ىػ 1420دار إحياء الشذخات العخبي 

 36/ 1 مصبعة مرصفي الباقي الحمبي , القاىخة –التعخيفات لمجخجاني 
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 -الخمػة  عشج الفقياء : 

 / الخمػة تعشي اإلنفخاد بالشفذ في مكاف خاؿ .1

األصل في الخمػة الجػاز , كقػ تكػف مدتحبة إذا كانت لمحكخ كالعبادة كلقج " حبب الخالء الي 
ؼيو " صحيح مدمع كتاب  يتحجث,فكاف يخمػ بغار حخاء  الشبي صمي هللا عميو كسمع قبل البعثة

  1(255بابي الػحي ,حجيث رقع )اإليساف ,

 2(198/ 2الخمػة شأف الراحيغ كعبادة هللا العارفيغ "شخح الشػكؼ عمي مدمع )كقاؿ الشػكؼ 

الخمػة بسعشي االنفخاد بالغيخ تكػف مباحة بيغ الخجل كالخجل كبيغ السخأة كالسخأة , إذا لع يحجث ما 
اء كبيغ الخجل ك زكجتو ك كحلظ خمػ ػ الخجل كمحارمو مغ الشدخم ىػ محـخ شخعًا كمغ السباح

 الخجل بامخأة في كجػد الشاس .

صحيح  مخأة مغ األنرار الي الشبي صمي هللا عميو فخال بيا "صحيح البخارؼ " جاءت اجاء في 
( كركاة مدمع في باب مغ 111باب ما يجػز أف يخمػ الخجل بالسخأة حجيث رقع )–البخارؼ 

في باب ما يجػر أف يخمػ  حجخ ( كأكرد ابغ43رقع ) حجيث عشيع فزائل األنرار كرضي هللا
ال يخمػ بيا بحيث تحتجب أشخاصيسا عشيع , بل بحيث الخجل بالسخأة عشج الشاس كعقب بقػلو : 

ال يدسعػف كالميسا إذا كاف بسا بخافت بو كالذيء الحؼ تدتحي السخأة مغ ذكخه بيغ الشاس " 
 (333/ 9فتح البارؼ شخح صحيح البخارؼ )

  -الخمػة في االصصالح :

بو  يدتحميفخاد كالتفخغ في السجمذ الحؼ أخحت الخمػة مجلػليا المغػؼ كتعشي : االستقالؿ كاالن
كىػ شأف شالب العمع اقتجاء بذيػخيع "مغ  –الذيخ عغ الشاس متفخعًا لمشقيخ كلقخاءة كتعميسة 

ـ  2010 -ىػ 1432ة العالسي إفخيؿياجامعة  –البكخؼ الصيب مرصفي  –خالكؼ الدػداف 
  6ص

, ثع يتخح كل الخمػة في التدسية الدػدانية : الذيػخ كانػا يتفخغػف لتعميع القخآف كالعمػـ الذخعية 
شيخ الشفذ خمػة يتعبج فييا بقخاء القخآف كيعمع الشاس أمػر ديشيع الخمػة بحاكع العادة الستبعة في 
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األشخاؼ البعيجة عغ القخػ كالسجف , كيشأػ بيا الذيػخ كتالميحىع في  تأخحالسؤسدات التعميسية 
 عغ زحاـ الشاس أك مشازعتيع في ديشاىع . 

الخمػة : تجسع "خمػات " كىي عمي كزف فعمو كجسعيا خمػات أما جسع خمػة عمي خالكؼ فيػ مغ 
يقرخ  األخصاء الذائعة في الدػداف الخمػة : مغ مرصمحات الرػؼية كتعشي اعتداؿ الشاس

التعبج كالػصػؿ الي الحؿيقة , كتعشي إزالة صج ألشفػس مسا عمق بيا مغ شػائب في تعامميا مع 
العمية أعمي مخاتب نحػ الخالق كتعشي أيزًا التقخب الي هللا كالتأمل في ذاتو  الخمق , تقريخىا

ـ خخكج قػ / الخمػة عشج ال250عخيفات ( الخمػة عشج الرػؼية ىي الخمػ قاؿ )الجخجاني في الت
كاألعزاء  غ العبج كالسزاءة مسحػة عغ األنا تيوالعبج مغ الخمػة بالشعػت اإلليية ( إذ عي

في الدػداف  الخمػؼ مزافة الي الحق , كالخمػة ىي جياد الشفذ حتى يرل اإلنداف الي الخمػة 
خ نطسيا كرسػميا )حتى نياية القخآف التاسع ( السعترع أحسج الحاج , مخكد دمحم عسخ بذي

 ـ 2005لمجراسات الدػدانية 

الجالة عمي االنفخاد كاالختالء بالشفذ كأيزًا  اف تغيخ لغػيًا مشعي الحالة الػججانيةالخمػة في الدػد
 ىشاؾ مجلػؿ سػداني خاص محجد لسكاف معيغ تؤدؼ فيشة  

 / تؿيع الجيغ 1

 / تعمع لمكتابة كالقخاءة  2

 )فقو كتػحيج عمـػ العخبية (/ تحؽيع القخآف ثع دراسة لمعمـػ الذخعية 3

 / تعمع آداب الرػؼية 4

 / انتداب الي احجؼ الصخؽ الرػؼية .5

معيج التعميع , حيث  ىشاؾ خصأ شائع بيغ الشاس حػؿ استخجاـ الخمػة الحؼ استقخت داللتو عمي
 أشمق لفع الخمػة صار يرسع كيخمط بيغ خمػة الرػؼية كخمػة التعميع .

ىي سكغ  الخمػؼ ليع مجلػؿ آخخ غيخ السكاف الحؼ تؤدؼ كضيفة التعميع الي  الخمػؼ كلصالب 
لمصالب كىي عبارة عغ حجخات صغيخة لخاحة الصالب التدع ألكثخ شالب أما السكاف الحؼ يقخأ 



8 
 

ؼيصمق عميو )أسع ( القخآنية ك ىشاؾ تفخيق عشج  كقترعؼيو معطع  ؼيو الصالب , كيقزػف 
لدكغ خمػة ال تسارس ؼيو كضيفة آخخؼ كمكاف الجراسة يدسػنو فسكاف ا –الصالب كمسة خمػة 

القخآنية , لكغ السجلػؿ العاـ الحؼ يذيخ الي أف الخمػة ىي السكاف الحؼ تؤدؼ ؼيو كضيفة التعميع 
   8جع سابق صخ م –ستعسااًل ) مغ خالكؼ الدػداف ,ىػ األكثخ انتذارًا كا

و الزيػؼ كعابخك الدبيل كغالبة تكػف في فتاء الخمػة : يصمب أيزًا عمي السكاف الحؼ يشدؿ ؼي
 السشدؿ أك القخية " 

العمـػ الذخعية فقط كإنسا نسط  تخؼ أف الخمػة في الدػداف ليدت مػقعًا لتحؽيع كتجريذ كعميو
,ىي لمكبار دكر عمع كتثؿيف كمشتجػ لحػار ديشي كخمق  ك تصػرىا مغ أنساط الحياة كترػرىا

, كمحكسة قزاء لفظ الشدعات خالكؼ خيغ باجتساعي ككسا أنيا دار ضيافة لشدالء القخية مغ العا
 ـ   جامعة أفخيؿيا العالسية.  2010ىػ / 1431مرصفي البكخؼ الصيب  –الذيخ الرابػنابي 

  -تاريخ الخالوي )الخمهات ( في السهدان :

ال يعخؼ بالتحجيج مشي بجًا استخجاـ الخمػة مكاف لمتعميع حتى ارتبط الخمػة بتعميع القخاءة كالكتابة 
 إلية كصف هللاكذلظ ما أشار  كآداب الترػؼ كلحؽيع القخآف كدراسة القخآف

 ىػ .1224ىػ كالتػفي 1139 ايوكد لحمف ألجعمي)فؿيو كعالع : دمحم ضيف هللا بغ 

كضيف هللا كمستي السدجج كالخمػة في شيء مغ الخمط كذلظ في حجيثة عغ عبج  فاستخجاـ
 الخحسغ بغ جابخ الحؼ جمذ لتجريذ الفقو

العالع دمحم  –)كتاب الصبقات في خرػص األكلياء كالرالحيغ كالعمساء كالذعخاء في الدػداف 
 ـ / مخجع سابق 2009ىػ 1430هللا بغ دمحم ألجعمي ألفزمي الجار الدػدانية بالخخشـػ ضيف 

الخالكؼ  كأقجـالخالكؼ .  أشتاءيسكغ القػؿ بأف الشرف األكؿ مغ القخف العاشخ كبجاية الؿياـ 
ىػ خمػة دنقال لمذيخ عالـ الجيغ بغ عائج 1821ـ 1504ىػ /1217 في الدػداف في عيج الذيػخ

 بث غخب بخبخ ...الخ خمػة إسساعيل كلج جابخ كخمػة الغألخكابي ك 
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ـ انتذخت الخالكؼ كشيختيا حدب شيخت الفقياء كما يسارسػف 1881 –ـ 1821 كعيج التخكي
فييا مغ تجرس كمغ أشيخ الخالكؼ في ىحه الفتخة خمػة العبيج كد بجر كخمػة الذيخ دمحم خيخ أستاذ 
/ الذيخ دمحم أحسج السيجؼ الحقًا في الػبر كخمػة الذيخ دمحم شخيف نػر الجائع بأمخ مالحي أما 

سيجية شكمت الخالكؼ السػرد األساسي إلمجاد جير السيجؼ بالذباب الستحج الستذياد في فتخة ال
هللا تعالي كإعالء كمسة )إال إلو إال هللا( كخمػة كانت تزع الذباب ك الذيػخ الحيغ اعخكا في سبيل 

 آف الكخيع كسشة الخسػؿ صمي هللا عميو كسمع كالجياد كفزمة كحتى الػاقع الذعبيعمي قػامة القخ 
خارج الخمػة مدكر بديخة الجياد كبصػالت الرحابة الحيغ أعدىع هللا بجيغ هللا كنرخىع , كل الحؼ 

 كعامة الذعب لقبػؿ فكخة السخمز كالسيجؼ السشتطخ . ذكخ ـيأ تقػػ الصالب الخالكؼ 

كأف السيجؼ نفدو كليج ىحا الػاقع التعميسي كالثقافي الستعسق في الشفػس كناتج مسارسة القرخ 
 كانتذار الفداد كالخشػة .كالطمع مغ االتحخاؾ كخمصيع الحالؿ كالحخاـ 

عقج الشاس األمل نحػ الخالكؼ كالذيػخ ألتخميريع مغ الحكع الحائخ كالفداد االجتساعي , كلع 
يػمشًا ىحا تؤدؼ دكرىا لتخح مغ  اف اإلماـ السيجؼ مغ بيشيع , كصارت الخمػةيخيب أمل الشاس فك

 كتذبو السجرسة القخآنية قجكرهالخمػة 

  -طرق التعميم في الخمهة :

شخيقة التعميع في الخمػة شخيقة فخيجة كنسط مغ أنساط التعميع الستقجـ يفػؽ السشيج الحجيث مغ 
لحياة كالتعميع السفتػح كالتعميع لمجسيع ., الصالب يعخؼ حيث السعمع الػاحج , كالتعميع مخكا ا

 بالحػار .

 / مخاحل تعميع في الخمػة 1

 الكتابة ك تتجرج الي التالي دة حتى يدتصيع يسخ السبتجػ بسخاحل متعج

 الشصق . تكتب / كتابة الحخكؼ اليجائية عمي الخمل , كيسخر الصالب يجه عمييا كمحاكلة2
الحخكؼ في شكل مجسػعات كل ثالثة أك أربعة حخكؼ متذابية أك قخبيو في الشصق تذظ 

 مجسػعة شكل 
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(1 ) 

 أ               ب          ت         ث           

 ج               ح           خ         د          

 ذ               ر            ز         س          

 ش             ص           ض        ظ         

 ط              ع             غ          ؼ               

 ؽ              ؾ             ؿ          ـ          

 ف              ىػ            ك           ال          

 ؼ          

 حا , خا , الخ كتشصق : ألف , با , تا , ثا , جيع , 

  -السخحمة الثانية :

 ( ,ألخفزوفييا يشقل الصالب الي الحخكات ؼيكتب الحخكؼ بحخكاتيا األربع : الشرية , الكدخة )
 , كيدسػف )اليسد , قصعة (  كالعسمة )الخفعة( , كالدكػف )الجدمة(

 كتشصق ىكحا 

 أ             أ         أ          أ         

 ب        ب       ب       ب             

 ت           ت        ت       ت          

 ث          ث        ث       ث          
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 ج          ج        ج        ج            

 تشصمق ىكحا :

 أ قصعو كرفعو ْا جـد  –أ قصعو كخفزو  –أ قصعو كنربو 

 أب جـد   -بػ رفع     -خفس     بي      -َبا نرب    

 أت جـد   -تػ رفع     -تي خفس          -َتا نرب    

 أث جـد  -ثػ رفع     -ثي خفس          -َثا نرب    

 أج جـد  -جػ رفع    -جي خفس         -َجا نرب   

  -السخحمة الثالثة :

 فييا يشتقل الصالب الي الحخكة مع الذجة 

 ب        ب           ب            ب

 ت            ت           ت        ت 

 ث           ث            ث        ث 

 ج             ج           ج         ج 

 كيشصمق الحخؼ السذج مدبػقُا بيسدة 

 أْب جـد  -أبُّ شجة كرفعو   -أبِّ شجة كخفزو   -أبَّ شجة كنربو  

 أْت جـد –أتُّ شجة كرفعو   -ة كخفزو  أتِّ شج –أتَّ شجة كنربو 

 -السخحمة الخابعة : 

 كفييا يشتقل الصالب الي التشػيغ : 

 بًا        ٍب           ٌب            ْب 
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 تًا        ٍت           ٌت            ْت 

 جًا       ٍج            ٌج             ْج 

 كتشصق ىكحا :

 أْب جـد    -ُبْغ رفعتيغ   - ِبْغ خفزتيغ  -َبْغ نربتيغ  

 أْت جـد     -ُتْغ رفعتيغ   -ِتْغ خفزتيغ   -َتْغ نربتيغ  

 أْث جـد     -ُثْغ رفعتيغ   -ِثْغ خفزتيغ   -َثْغ نربتيغ  

 أْج جـد  –ُجْغ رفعتيغ  –ِجْغ خفزتيغ  –َجْغ نربتيغ 

 السخحمة الخامدة : 

 أْب       أبًا         أبِّ          أبّّ   

 أتاِّ         أتٍّ         أتّّ         أْت 

 الي اآلخخ كيشصقيا الصالب ىكحا : 

 أْب جـد . رفعتيغ  ك أبّّ شجة -أبٍّ شجة ك خفزتيغ  -أباِّ شجة كنربتيغ 

 أتّّ شجة كرفعتيغ  أْت جـد . –أتٍّ شجة كخفزتيغ  –أتاِّ شجة كنربتيغ 

 أثّّ شجة كرفعتيغ أْث جـد .  –خفزتيغ أثًٍّا شجة كر  –أثًَّا شجة كنربتيغ 

  -السخحمة الدادسة :

  -مخحمة الحخكؼ السسجكدة :

 بػا جاب كاك كألف   –بي جاب ياء    –با جاب ألف  

 تػا جاب كاك كألف    -تي جاب ياء    -تا جاب ألف  

 ثػا جاب كاك كألف    -جاب ياء  ثي   -ثا جاب ألف  
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 جػا جاب كاك كألف    -جي ياب ياء    -جا جاب ألف 

كتشتيي مخحمة )األليفات ( بعج ىحا السخحمة ني أعمب الخالكؼ كاف يكػف الصالب قج أجاد التيجي 
 قخاء كإمالء . 

كىحا  يدخخؼ لو لػحو بسغ يدتعيغ بعج مخحمة الحخكؼ , يدخخؼ الصالب لػحو بدخارؼ جسيمة أك
يعخؼ )بالذخافو( أكؿ سػرة يقػؿ بذخفاتيا سػرة الفاتحة كيعصييا لذيخ الخمػة ليقػـ بكتابتيا كيقػـ 

 ىػ بتػزيع )الكخامة( عمي زمالئو . 

بعج سػرة الفاتحة يكتب الصالب كل يـػ في لػحو سػرة كاحجة مغ قرار الدػرة . كإذا كصل في 
 مخحمة أخخؼ مغ مخاحل الحفع .حفطو الي البيشة تعسل لو شخافة , ثع يبجأ 

 / مخحمة األخخكية 1

 أف يحفع الصالب كل يـػ مقجار ثسانية أسصخ مغ اآليات . 

 يتقجـ الصالب ؼيكتب كل يػـ )ثسغ ( ./ 2

  الي سػرة البقخة يكػف قج ختع القخآف الكخيع . / إذا كصل3

بغ الحؼ ا يخة ابتياجًا كفخحًا با/ إذا ختع القخآف تعسل لو شخافة كبيخة كيقـػ أىمو يعسل كليسو كب4
 ختع القخآف الكخيع 

ألف الصالب يجج / بعج االنتياء مغ سػرة البقخة يبجأ كخة أخخؼ نازاًل )العػدة السخة ( شست مخة 5
 مذقة كبيخة في الحفع كالستحكار ما ندبة .

يتمػ عمي لسػرة الرافات ( تػقف عغ الكتابة ,  / أكصل الصالب الي ربع القخآف الثالث :)6
 الذيخ ثالثة أرباع القخآف .

 / بعج ذلظ يػاصل حفع الخبع األخيخ مغ سػرة يذ كحتى الشاس.7

لسخة الثالثة ألف الصالب ال يجج مذقة في ىحه السخة / العػدة الخمػة : كىي سع إذا تع ختع القخآف 8
 عخض القخآف كاماًل لمذيخ تعخؼ باؿ )صشت ( أؼ سسع جسيع القخآف .  كإذا أتسيا
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  -اليهم الدراسي في الخمهة :

 يبجأ في الداعات األكؿ مغ الرباح الي قبيل صالة الفجخ

 )الجغذية( يبجأ فييا الحػار في تخكيد لػحو كمصالعتو استعجاد الخمية أؼ اإلمالء .

 لػحو كيصميو بالجيخ الجكاة كالقمع . الصالب ييا يسحػأؼ اإلمالء بعج صالة الربح ف الخمية :

حػؿ الذيخ في شكل دائخؼ أك نرف دائخة ككل مدكي بقمسو كيؽية الخمية : يجمذ الصالب 
كبمػحو كبجانبو دكاية كشيخ يمقي عمييع اآليات أك كمسات مشيا بالجكر كىكحا حتى يشتيي مغ 

 كتابة لػحو كمو 

 مئ لو *لكل شالب شيخ يخمي لو أؼ يس

 الكتابة كيحدشيا . بة باإلمالء بعاد لمػراء حتى يشققكالصالب الحؼ ال يعجد عغ الكتا

الخمية ككتابة لمػح يعصي الذيخ لمسخاجعة حيث يتبع المػح مغ أكؿ  صحة القمع : بعج أبشياؼ
ادحًا أمخ الذيخ الصالب ا كجج خصأ أصمحو كإذا كاف الخصأ قسصػ ؼيو الي أخخ سصخ كلكمس

 كتابة مغ ججيج .بسحػ 

تبجأ بعج الخمية كتدتسخ حتى مػاعيج تشاكؿ كجبة الفصػر .فتخة يخاجع الصالي ما  : الزحػية
 يحفطو كىػ ما يعخؼ بالجراسة .

 . ة ( خخكج الصالب الي الخالء كغابو قخيبة لجمب الحصب كػقػد لمتقابو كلرشع الصعاـ)العدع

الصالب ما كتب في الرباح كيقـػ يقخأءة المػح تبجأ بعج صالة الطيخ كفييا يرحح  -الشيخية :
 عمي الذيخ لترحح لو الشصق كمخارج الحخكؼ "صحة الخذع " 

بعج صالة العرخ كىي أف يقـػ الذيخ بالقخاءة الشسػذجية لكل شالبي عمي حجة لقجر  السصالعة :
 الحؼ يخغب في كتابتو  مغ الغج.

خآف يقخأ الذيخ لكل شالب مغ الخأس مغ سػرة السصالعة : تبيغ ميارة إتقاف الذيخ في حفع الق
 ة مػاضع الخكايات .ب القخاءة الرحيحة مغ الذيخ كمعخفمتفخقة يتعمع الصال
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 تبجأ بعج صالة السغخب :عخض ما كتب الصالب في الرباح الي الذيخ بعج أف يتقغ العخضة :
  حفطو .

صػتو كإذا كثخ األخصأة أمخ  الذيخ إذا أخصأع الصالب لػحو كيخفع صػتو لتدسييسدظ  تكميا :
 . بإعادة العخضة مخة أخخؼ حػؿ الشفاية

كيكػف مختعًا  الشار الثقابة : أصميا ثقاب يثقب الشار أؼ يذعميا : كىػ السكاف مغ الحؼ تػقج ؼيو
أبعج مكاف يتخمق حػليا الصالب بعج الرالة السغخب , خالكؼ الذيخ  الي الشار ضػء حتى يرل

  22سابق صالرابػنابي / مخجع 

الي سبعة  الدمق يدبعػف القخآف أؼ يجدئػنو –آف الدبع : جدء مغ سبعة , مأخػذ مغ سبع القخ 
 أسباع 

الذائخ ىػ تالكة القخآف مغ الحاكخة كيكػف ذلظ بعج صالة العذاء حيث يجكر في اصصالح 
 الصالب حػؿ التقابو التالكة ما سبق حفطة كإتقانو حتى ال يشفمت  

 :السديج (  ثانيًا )السدجج

مؤسدة تخبػية نقـػ حػليا مشاشط العبادة ككل السذخكع اإلسالمي مغ العبادة كاألخالؽ كالعسل 
الشاس عمي السداكاة كالتخمز مغ  كالجساعة كإفذاء الدالـ إذا السدجج ىػ السكاف الحؼ يخؼ ؼيو

كل مداكؼ االختالؼ كاالنقداـ بيغ السجتسع الػاحج كيجعػ ؼيو الي التعاكف االجتساعي , ألنة 
مخكد العبادة كالتعميع قاؿ الحكيع . خمػة نفخ مغ كل فخقة مشيع شائفة يتفقيػا في الجيغ كليشحركا 

 ة قػميع إذا رجعػا إلييع لعميع يححركف " سػرة التػب

فالشفخت لصمب العمع كالتفقو في الجيغ مقجمة عمي تغيخ مػاجية األعجاء حرانة ثقاؼية ك مقجمة 
 البج مشيا لمشريخ فالسدجج ىػ نػاة التشطيع الحؼ نذأ حػؿ شخرية اإلماـ كخمفاءه

*إف العسل الفكخؼ مغ أعمي أنػاع الجياد , ككاف الجياد بالقخآف مرجر جياده الكبيخ )كتاب 
عسخ عبيج حدشو –يغ التعميسية عشج السحجثكزارة األكقات كالذئػف اإلسالمية قعج / لشطع –األمة 
     8/ص 
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 الخميفة عمي كد حمػ. 

كلج بمجه أغدل بالشيل األبيس، أبػه دمحم حمػ رجاًل مذيػر بالرالة كالتقػؼ ، بجأ تعميسو بالخمػة ك 
( الخميفة  32تع لو حفع القخاف )صالتففو في عمػـ الجيغ بسدجج كد مزػؼ في ..........، ف

يع الحمػ  –عمي كد حمػ  الخخشػـ/مصابع العسمة –صاحب الخاية الخزخاء . عبجالخحسغ ابخـا
  32ـ، ص2012

 مات كالجه كىػ شالب بالخمػة فخعاة أخػه خميفة كالجة الزػاىا 

 شخرية عمي كد حمػ :

ة ككاسع الرجر مميح كسا كصفة لػنو قسحي كمخبػع القامة، غديخ الذعخ ككحلظ عخيس الػجاى
يع   عبجالخحسغ ابخـا

 صفاتو السكتدبة:

 *حافع لمقخاف الكخيع كمختال جيجا.

 *كاسع الثقافة بالجيغ كالعمـػ الذخعية.

 *متػاضع شجيج التجيغ كااللتداـ  

 *تقي كرع.

 *زاىج في الجيغ ))الجنيا بخيخىا صارت شميفظ ((الذاعخ عسخ كد سعج 

 العفة*حمػ الحجيث عالي 

 *رؼيع االخالؽ

 اساليب الخميفة عمي كد حمػ التخبػية 

 / االخالص في الجعػة "يدعج مغ دخل بيتظ كخيستظ اب عسال خالز هلل ما ىػ فػؽ 1

 /الػعع كاالرشاد: ياعخكة اإلسالـ ياصافي الكالـ )السادح كد سعج(2
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 / تعميع القخاف الكخيع 3

 / تجرس العمـػ الذخعية كالفقة4

 التػاضع / 5

 / العفة6

خميفة الفاركؽ كاف مؤمغ بفكخة السيجؼ التي تدعي لإلصالح الجيشي حتسا يكػف االسالـ ديغ كل 
فجكر العالع إضيار عمسة لمشاس ناصحًا كمحاربًا  الشاس كقانػف الحياة كالجككاء الشاجع لمبذخية ،

االسالـ _دار كاىل  لمبجع كإزالة األكىاـ كالذكػؾ عغ الفيع الرحيح لمجيغ )مجمة العمسية أمة 
 285الديج مشيخ الحكيع ص ( –ـ الجيغ رائج الرحػة كالػحجة االسالمية 2014لمجراسات فبخايخ 

 حخاسة الجكلة ، ؾيادة مديخة فعسل خميفة الفاركؽ عمي حساية الجيغ ك  

الجعػة بتعميع أبشاء أمتو القخاف الكخيع كالعمػـ الذخعية ككاف إمامًا لمرالة ككاعع كخصيب مفػه 
 كمجرسًا لمكتب السختارة مغ الذيخ دمحم أحسج السيجؼ.

اف التخبية الرحيحة تشذأ االنداف عمي االخالؽ الفاضمة كاالخالؽ تؤدؼ إلي إصالح اإلنداف 
سجتسع، ليكػف اإلنداف كالسجتسع حدشًا كيفعل حدشًا كىحا ما يخمي اليو الجيغ كالعقل معًا كال

فالزسيخ االخالقي يزبط الشفذ عغ اليػؼ كيكػف حدشًا بالزسيخ الجيشي الحػ رأس األخالؽ 
كلحلظ قيل إف التقي ىي رأس األخالؽ ألنيا ضاىخة بالعسل سيسا االصالح الجيغ , فحيغ تدمع 

 مغ الذػائب كاألكىاـ تدمع السمكات كاالعساؿ مغ خمل االضصخاب .  العقيجة

قاؿ رسػؿ هللا صمي هللا عميو كسمع "أنسا بعث ألمتع مكاـر األخالؽ ككاف السدمسيغ كحجة ركحية 
كاحجة تعسل عمي تحكيع القخآف مؤكجة أف شأف ىحه الػحجة أف تػحج الفكخ , كتجسع القمػب كتذيع 

سحبة كاآلخاء , كذلظ كذاؾ الحؼ يؤدؼ الي دكلة تمع الذعث كتخأب الرجع بيغ السدمسيغ ركح ال
كتحافع عمي السدمسيغ . الجعػة الي الدالـ صػرة مغ صػر التعميع ألف التعميع إما تدكيج 

بالسعمػمات لمحقائق اليقيشية السػحى بيا كبياف لفداد السعتقجات الزالة كترحيح السفاـيع , ليحه 
ي حخص الخسػؿ عميو الرالة كالدالـ عمي االتراؿ بالشاس , كعقجه لمحمقات االشارة تفيع دكاع
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مع الػفػد التي تفج اليو إلعالف إسالميا , كبقائيا معو أيامًا لتعمع الذخائع , أك يخسل معيا مغ 
  37 -36السػجع الدابق  ص  –يعمسيا : اصػؿ الجيغ بترخؼ )كتاب األمة 

   -المجالس التربهية :

خسػؿ عمية الرالة كالدالـ يجمذ مع الشاس يعمسيع الذخائع كيخكنو كىػ يصبق , كاف ال   
 فأخحكا عشو العمع كالعسل .

ككاف الرحابة يجتسعػف حػلو , ليأخحكا عشو تعاليع الجيغ الحشيف ككثيخًا ما نخؼ ىؤالء الرحابة 
قبيل ذلظ . ما كاف , كىع يتجارسػت فييا بيشيع كتاب هللا العديد أك حجيث الخسػؿ الكخيع كمغ 

يفعمو عبج هللا بغ ركاحة إذ كاف بقػؿ لمرحابة : تعالػا نؤمغ ساعة ؼيجمدػف اليو .فيحكخىع  
العمع باهلل , كالتػحيج في اآلخخة ككاف يخمف رسػؿ هللا صمي هللا عميو كسمع , فخبسا خخج رسػؿ 

ا ؼيسا كانػا ؼيو , كيقػؿ هللا كىع مجتسعػف عشجه , ؼيدكتػف ,ؼيقعج إلييع , كيأمخىع أف يأخحك 
( 231/2رسػؿ هللا صمي هللا عميو كسمع ) بيحا أمخت (:عبج الحي الكتاني : التختيب اإلدارية 

 -:  38.كتاب األمة مخجع سابق  ص 

ىكحا كاف األمخ في عيج رسػؿ هللا صمي عميو كسمع كبعج كفاتو , أىتع الرحابة بتعميع التابعيغ 
رسػؿ ,كالفقة ..الخ كتكػنت حمقات كمجالذ عجيجة في كل األمرار  كتاب هللا , كتفديخه كحجيث

, مشيا حمقة في السجنية لعيج هللا بغ عسخ رضي هللا عشو ككحلظ باليسغ كمكة كالبرخة كالكػفة 
( كشالسا الذيخ دمحم أحسج 258-/255/3الكانجىمػؼ  –كحمقة ابػ ىخيخة  .) حياة الرحابة 

الرالة  كالدالـ يأخح مغ لشرػص الحؼ كاف يحث عمي التعمع  السيجؼ يقتجؼ بخسػؿ هللا عميو
كالتعميع , فعغ أبػ ىخيخة رضي هللا عشو , قاؿ : مغ جاء مدججنا ىحا يتعمع خيخة أك يعمسو فيػ 

كالسجاىج في سبيل هللا , كمغ  جاء بغيخ ىحا ,كاف كالخجل يخؼ الذي يعجبو كليذ لو كربسا قاؿ 
 كيخؼ الحاكخيغ كليذ مشيع " متفق عميو" : يخؼ السرميغ كليذ مشيع , 

 -مرت الدعهة الميدية بثالثة مرحل :

ـ كالسخحمة 1878ـ كحتى 1871السخحمة األكؿ مخحمة الجح ب كالجعػة الي الصخيقة الدسانية مغ 
ـ كىحا الفتخة ارتبصت 1881ـ كحتى عاـ 1878الثانية كسا عخفت بسخحمة الجعػة الدخية مغ 

كزعساء الؿبائل مسغ يثق فيع كالسخحمة األخيخة ارتصت بتحخيخ السشذػرات  بالصػاؼ عمي الذيػخ
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كالجعػة لمحزػر الي الجديخة أبا ألخح البيعة كىحه السخاحمة الثالث , الذيخ عمي كد حمػ ىػ 
معمع كمجرس كقائج فييا , فقاؿ : الذيخ عمي كد حمػ) السيجؼ أبػتا كأمشا ( أؼ رباىع أفخاد كزكي 

 ع في الجنيا ثع أىميع لتحسل السدؤكلية لتفغ الشفذ خجمت الجيغ كالشاس .نفػسيع كزىجى

 مشيج السيجؼ :

 / السشيج الرحيح لإلسالـ , مغ عقيجة كعبادة كأخالؽ ك تذخيع كعسل كجساعة 1

 / تػحيج أىل القبمة .2

 / الجياد في سبل هللا 3

لصعاـ كقمو الذخاب كالربخ / حػؿ مشيج الخمػة مغ السعشي الرػفي الحؿ ك االنكدار كقمو ا4
كزيارة الدادات فتمظ ستو كزاد عمييا ستو أخخؼ كىي الحخب كالحـد كالعـد ك التػكل عمي هللا 

 كاالعتساد عمي هللا كاتفاؽ القػؿ كىحه أثشاتا عذخ لع تجتسع إال لمسيجؼ عميو الدالـ 

 -الفرل الخابع :

كتدب الخميفة عمي كد حمػ ىحه السكانة لإلجاب عمي الدؤاؿ الخئيذ في ىحه الػرقة كىػ كيف ا
 مغ السيجؼ 

 عميو الدالـ ؟

مغ خالؿ يتبع سيخة عمي كد حمػ رانيا أنو بجأ دراستة بالخمػة كحتسية الذقفة لمعمع كالقخآف الكخيع 
 ىحه تصابق ليفة  السيجؼ  دمحم أحسج  مشح شفػلتو.

فييا يكدب الصالب التػاضع كالدىج كالخقة  التعميع بالخمػة كالتداـ كتػافق كل آدابيا كمخاحل الجراسة
كىي متػفخ لجؼ الخميفة كشيخػه السيجؼ عميو الدالـ اضيخ اخالص الخميفة كد حمػ لمجيغ 

 الحشيف كحخصة عمي السجالذ كالتجريذ  كالجياد في سبل هللا.
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نيًا بكل لتذخيعات الخاتسة : االسالـ رسالة خالجة حجد هللا فييا السفاـيع كالؿيع كاالحكاـ كزكده ربا
العامة ,كالسمدمة لمبذخية عمي مجؼ االجياؿ كالعرػر , فجاءت الرجارة كالدعامة لتجخبة الرجر 

األكؿ التي تحسمت السدؤكلية الؿيسػمة كالػصاية الحؿيؿية فكاف الخسػؿ صمي هللا عميو كسمع 
د بشاءىا بكل إخالص شاىجًا عمي األمة كاألمة شاىجًا عمي الجكلة الفتية التي أسديا , كأشا

 الستيعابيا لمخسالة بكل تفاصيميا ككاعية بكل احكاميا كحجكدىا .

الخسػؿ صمي هللا عميو كسمع القجكة كالقائج الحؼ استقبل الػحي ككحلظ القخآف ىػ خبخ الدساء الي 
األرض كتشديمو عمي قمػب السؤمشيغ أتخح عجة شخؽ ككسائل تؤخح مغ تجخبة الخسػؿ الكخيع 

يع كاإلرشاد كالػعع قاؿ تعالي )كلكع في رسػؿ هللا أسػة حدشة( ك قاؿ : )أشيعػا هللا كأشيعػا بالتعم
   12الخسػؿ فإف تػليتع فإنيا عمي رسػلشا البالغ السبيغ( سػرة التغابغ  آية :

السيجيو ىي تجخية إسالمية في اتجاه التأسي بخسػؿ صمي هللا عمية كسمع بمظ إخالص كتػاضع 
رجاؿ اشتيخكا بالرالح كالتقػؼ كفالح كعمػ السيسة , أفشػا حيانيع لخجمة الجيغ جسعت حػليا 

االسالمي كجسع الشاس حػلو مشيع الخميفة عمي كد حمػ رضي هللا عشة كاتخح في سبيل ذلظ إف 
يكػف معمسًا كامامًا كخصيبًا بالسدجج ككحلظ قائج كخميفة مػجة لسديخة السيجية في الدػداف التي 

ما سعت إلية مغ إقامة الجيغ كجسع الشاس كتحخيخ الجكلة كصشاعة اجياؿ مخمرة تحقق ليا 
 ذاكخة هلل تعالي كصيانة الذخيعة كإحياء نار القخآف الكخيع كاعسار االرض . 

  -تػصيات :

 / نػصي بجراسة  التخبية كسديا في السيجية 1

 التخبػية كأىسيتيا في السيجية  / تشاكؿ دكرة خمفاء السيجؼ بالجراسة في االمداىستع2

 -السرادر :

 / القخآف الكخيع 1

 /التجارؼ كسمع 2

 / الديخة الشبػية 3
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 / السشذػرات 4

 الخالكؼ في الدػداف  

يع دمحم                                                                     اعجاد :  د. مشرػر حدغ إبخـا

 

  

 


