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 ()في نذخ مفههم وجهب الجفاع عن الخسه   ودورهاصترا  ال وسائل 

 زين العابجين حدين عدكخ

 اإلسالمية لمبشين ثانهية السرطفى
 (11/0/0101، قبل للنشر في  11/11/0101)قدم للنشر في  

 
 ز البحثمخمدت

 أسيست الثؽرة العمسية كالتكشؽلؽجية الحجيثة في اختخاع كسائل االتراؿ 
مؼ  ىحه الؽسائلكنعخًا لمسيدات التي تحعى بيا  ؛التي غيخت شكل العالػ الحجيثة

شاـ ىحه كاف ال بج مؼ اغت خالؿ ما تقـؽ بو مؼ كظائف كأىجاؼ في سخعة االنتذار
كمع ىحا التطؽر نجج الحاجة ماسة إلى كسائل ، الؽسائل مؼ اجل خجمة االسالـ

نذخ مفيؽـ كجؽب الجفاع عشو، ك ( ذخرية الخسؽؿ )لعمى التعخيف  تعسلاتراؿ 
 ايزاحىحا السفيـؽ مؼ خالؿ  لبيافحخي بشا التؽجو إلى دراسة إعالمية مدتفيزة ك 

 .()شخريتو 
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 Means of communication and their role in spreading the 

concept of the necessity to defend the Messenger 

 (may God bless him and grant him peace) 
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Research Summary 

The modern scientific and technological revolution has contributed to the 

invention of means of communication that have changed the shape of the 

world, and given the advantages that these means have through the 

functians and goals, they perform in the speed of spread, it was necessary 

to exploit these means in order to serve Islam, and with this development 

we find the need Massa to means of communication that work to define 

the personality of the Messenger (may God bless him and grant him 

peace) and spread the concept of the necessity to defend him, and it is 

better for us to go to an extensive media study to spread this concept 

through an explanation of his personality (may God blesses him and grant 

him peace). 
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 السطمب األو 

 التعخيف بهسائل الصترا 

هحا السطمب الى التعخيف بهسائل الصترا  لغة واصتراًل حيث ذكخت صتعخيف  صتطخقت في

 الهسائل أوًل ثم ذكخت صتعخيف الصترا  ثانيًا.

 الهسيمة لغةً أوًل 

َما ُيَتَقخَُّب ِبِو إلى اْلَغْيِخ َكاْلَجْسُع )اْلَؽِسيُل( َك )اْلَؽَساِئُل(،  كىي كسيمة مفخدىا الؽسائل:

َل( ِإَلْيِو ِبَؽِسيَمٍة َك)التَّْؽِسيُل( َك)ا َل( ُفاَلٌف إلى َربِِّو َكِسيَمًة ِبالتَّْذِجيِج، َك)َتَؽسَّ ُل( َكاِحٌج، ُيَقاُؿ: )َكسَّ لتََّؽسُّ

 .(ٔ)ِإَذا َتَقخََّب ِإَلْيِو ِبَعَسلٍ 

ِ ِباْلَعَسِل َأِسُل ِمْؼ َباِب َكَعَج َرِغْبُت َكَتَقخَّْبُت َكِمْشُو  اْشِتَقاُؽ اْلَؽِسيَمِة َكِىَي َما َكَسْمُت إلى َّللاَّ

لَ  ْيِء َكاْلَجْسُع اْلَؽَساِئُل َكاْلَؽِسيُل ِقيَل َجْسُع َكِسيَمٍة َكِقيَل ُلَغٌة ِفيَيا َكَتَؽسَّ إلى َربِِّو  ُيَتَقخَُّب ِبِو إلى الذَّ

 .(ٕ)ِبَؽِسيَمٍة َتَقخََّب إَلْيِو ِبَعَسلٍ 

ي أخّز مؼ الؽصيمة، لتزّسشيا لسعشى الّخغبة. الَؽِسيَمُة: الّتؽّصل إلى الذيء بخغبة كى
، كحكيقُة الَؽِسيَمِة إلى هللا تعالى: مخاعاة سبيمو بالعمػ (ٖ﴾َكاْبَتُغؽا ِإَلْيِو اْلَؽِسيَمةَ ﴿قاؿ تعالى: 

 .(ٗ)كالعبادة، كتحّخي مكاـر الّذخيعة، كىي كالقخبة، كالَؽاِسُل: الّخاغب إلى هللا تعالى 

الدابقة أف الؽسيمة ىي التؽصل كالتقخب سؽاء كاف الى هللا تعالى  يتبيؼ لشا مؼ التعاريف
 أك الى البذخ.

 



2227(، لسنة 2، العدد )71جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 
College of Basic Education Researchers Journal 

ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(2), (2021) 
 

771 
 

 الهسيمة اصطالحًا ثانيًا 

ترل  دكاتاال كىحهأنؽاع السعمؽمات عؼ طخيق الؽسائل اإللكتخكنية،  ىي أدكات لشذخ

 .(٘)إلى أعجاد كبيخة مؼ الشاس عمى الفؽر كىي تحسل ليػ رسالة كاحجة

بأنيا األداة أك السسكشات الستاحة كالستؽافخة لجى األشخاص لتحقيق كتعخَّؼ أيزًا 

 .(ٙ)(غاياتيػ، كمؼ ىحه الؽسائل )األفكار كاإلمكانيات السادية كالقجرات العقمية كاألشياء الستؽافخة

 :الصترا  لغًة ثالثًا 

بسعاٍف متعجدة تكاد تخجـ نفذ الغخض فيي مؼ باب كصل بسعشى  كمسة االتراؿ تأتي
اترل، ككصل الذيئ بالذيئ أي ألمو، كتأتي أيزًا بسعشى الؽصل الحي ىؽ ضج اليجخاف، 
كمشيا أيزًا الرمة فسؼ كصل رحسو فقج أحدؼ إلى االقخبيؼ إليو مؼ ذكي ندبِو كرفق بيػ 

  .(ٚ)كعطف عمييػ

( communicationكمسة االتراؿ عشجما تطمق كاسػ في المغة اإلنجميدية ) كاالتراؿ: 
تبادؿ اآلراء أك السعمؽمات ( كفي حالة الجسع )  –رسالة  –نقل  –فإنيا تعشي ) إبالغ 
communications تذيخ إلى كسائل االتراؿ عسؽمًا بحيث تذسل االتراالت الدػمكية )

 –( فأنيا تعشي ) صخيح communicativeسة االتراؿ ) أمػا في حالة الرفة لكم، كالالسػمكية
 .(ٛ)غيخ متحفظ (

( التػي communis( مذتقة مؼ الكمسػة الالتيشية )communicationككمسة االتراؿ ) 
( كتخجستُو communi careتعشي الذيء السذتخؾ أي السذػاركة كأصميا مؼ الفعل       )

  .(ٜ)العخبية تعشي يحيع أك يذيع أك يفذي
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( تخجع إلى اصميا             communicationكىشاؾ مؼ يحىب إلى أفَّ ىحه الكمسة ) 
 (commonالتي تعشي مذتخؾ أك عاـ )(ٔٓ).  

نفدية( مدتسخة تقؽـ عمى  –مسا سبق يتبّيُؼ لشا أفَّ االتراؿ ىؽ عسمية )اجتساعية 

ق ىجؼ القائػ بعسمية السذاركة كالتفاىػ بيؼ بشي البذخ حؽؿ مؽضؽع معيؼ أك فكخة ما لتحقي

 االتراؿ. 

 

 الصترا  اصطالحاً رابعًا 

، كاالتراؿ ىؽ (ٔٔ)االتراؿ كمسة عامة شاممة تعبخ عؼ التفاعل االجتساعي بيؼ البذخ      

ىحه ك العسمية التي يتػ بؽاسطتيا نقل كتبادؿ السعمؽمات كاآلراء كاألفكار بيؼ طخفيؼ أك أكثخ، 

مباشخة أك عؼ طخيق استخجاـ كسائل لالتراؿ، كتعتسج عمى العسمية يسكؼ أْف تتػ بطخيقة 

، كسأستعخض (ٕٔ)الكمسات أك الخمؽز السكتؽبة أك السخئية أك السدسؽعة أك ما يدسى بػ )المغة(

 مجسؽعة مؼ التعاريف: 

 :( في تعخيفوالستخرز في عمـؽ االجتساع) محسؽد عؽدة ذىب -ٔ

الطخيقة التي تشتقل بيا األفكار كالسعمؽمات بيؼ يذيخ إلى العسمية أك الى أنو مفيؽـ االتراؿ 

الشاس داخل ندق اجتساعي معيؼ يختمف مؼ حيث الحجػ كمؼ حيث محتؽى العالقات 

الستزسشة فيو، بسعشى أْف يكؽف ىحا الشدق االجتساعي مجخد عالقة ثشائية نسطية بيؼ 

اإلنداني  شخريؼ أك جساعة صغيخة أك مجتسع محمي أك مجتسع قؽمي أك حتى السجتسع

 .(ٖٔ)ككل
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 :(أكؿ عسيجة لكمية اإلعالـ في القاىخة) جيياف رشتي كعخفو -ٕ

 –كائشات حية بذخية أك آالت  –ىي العسمية التي يتفاعل بسقتزاىا ممتقى كمخسل الخسالة 

في مزاميؼ اجتساعية معيشة، يتػ في ىحا التفاعل نقل أفكار كمعمؽمات بيؼ االفخاد عؼ 

فاالتراؿ يقؽـ عمى مذاركة السعمؽمات كالرؽر  أك كاقع معيؼ قزية معيشة أك معشى مجخد

 .(ٗٔ) الحىشية كاآلراء

تبادؿ السعمؽمات  ل كالعسمية التي يتػ بؽاسطتياكمسا سبق يتبيؼ لشا اف االتراؿ ىؽ التفاع

 .كاآلراء كاألفكار بيؼ طخفيؼ أك اكثخ

 

 السطمب الثاني

 (أهسية الجفاع عن الشبي )

 

 طخيق الخيخ كالحقعؼ كمعمسًا ليا ( ىاديًا ) بسبعث رسؽؿ هللاأكـخ هللا تعالى البذخية         

الجيل عؼ الشاس كتعمسؽا أمؽر ديشيػ التي تؽصميػ إلى خيخ  هللا كذف االعالـ ، كبفزلكالعجؿ

( كسيختو، مدتسخة حؽؿ الخسؽؿ )قائسة ك الجنيا كاآلخخة كبالخغػ مؼ ذلغ ما زالت الذبيات 

كالتذكيغ في القخآف الكخيػ، كال ريب بأفَّ هللا تعالى يجافع عؼ نبيو كعؼ القخآف الكخيػ كيحسيو مؼ 

( كعؼ سشتو الذخيفة كالخسالة التي السدمسيؼ أيزًا الجفاع عؼ الشبي ) أي اعتجاء، إالَّ أنو عمى

 أرسمو هللا تعالى بيا. 
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، قاؿ هللا تعالى مبيشًا كاجب األمة ال يؽصف ( عمى األمة فزل ععيػكفزل الشبي )

ًخا َكَنِحيًخا * ﴿(: اإلسالمية تجاه نبييػ ) ُركُه ِإنَّا َأرَسمَشاَؾ َشاِىًجا َكُمَبذِّ ِ َكَرُسؽِلِو َكُتَعدِّ ِلُتؤِمُشؽا ِباَّللَّ

 ،(٘ٔ) ﴾َكُتَؽقُِّخكُه َكُتَدبُِّحؽُه ُبكَخًة َكَأِصياًل 

ُركُه َكَنَرُخكُه َكاتََّبُعؽا الشُّؽَر الَِّحي ﴿كفي آية أخخى يقؽؿ هللا تعالى:  َفالَِّحيَؼ آَمُشؽا ِبِو َكَعدَّ

 .(ٙٔ)﴾الُسفِمُحؽفَ ُأنِدَؿ َمَعُو ُأكَلِئَغ ُىُػ 

( مع كالتعديخ كالتؽقيخ يجسعاف كل معاني الشرخة كالتأييج كدفع كل ما يؤذي الخسؽؿ )

 كامل االحتخاـ كالتقجيخ كالتكخيػ لو.

 

( كىحا مؼ ( كالجفاع عشو داخمة في تععيسو كتؽقيخه )كال شغ أفَّ نرخَة الشبي )

كسيمة شخعية تؤدي إلى ىحا السقرج الذخيف السقاصج السطمؽبة شخعًا، كبشاًء عمى ذلغ فكل 

 .اـ السقاصج( كسا قخرَّ أىل العمػمطمؽبة ألفَّ )لمؽسائل أحك

( مؼ أععػ الؽاجبات التي تقع عمى عاتق السدمسيؼ كمدؤكلية الجفاع عؼ الخسؽؿ )

(، حيث أفَّ الكثيخ مؼ الحاقجيؼ يحاكلؽف جسيعًا، فال يجؽز ألحج أف يدسح باإلساءة إليو )

 ج، كتعاالباطيلؽىػ في كيؽقع ديشيػعؼ  ا السدمسيؼ؛ ليبعجك -حاشاه -تذؽيو صؽرتو أماـ العالػ

 لييةا أنيا تطعؼ في الخساالت اإلمثل ىحه اإلساءات كاقعٌة بحق الخسل كاألنبياء جسيعًا، كس

 . جسيعيا
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 (صهر من دفاع الرحابة عن الخسه  )

، ()في الجفاع عؼ نبييػ كخميميػ كحبيبيػ  (رضؽاف هللا عمييػ)تدابق الرحابة لقج 

ِمَؼ الُسؤِمِشيَؼ ِرَجاٌؿ َصَجُقؽا َما َعاَىُجكا  ﴿فكانت العاقبة جشة الخمج كممغ ال يبمى، قاؿ هللا تعالى: 

ُلؽا َتبِجياًل   .(ٚٔ)﴾َّللاََّ َعَميِو َفِسشُيػ َمؼ َقَزى َنحَبُو َكِمشُيػ َمؼ َيشَتِعُخ َكَما َبجَّ

( صؽرًا كثيخًة عؼ دفاعيػ عؼ رسؽؿ هللا ) (رضؽاف هللا عمييػ)كقج كرد عؼ الرحابة 

 مشيا:

 ((( عشج الكعبة ذات يؽـ ككصل الخبخ إلى أبي بكخ اجتسع السذخكؽف حؽؿ الخسؽؿ ) -ٔ

( كالشاس كقالؽا لو: أدرؾ صاحبغ، فخخج أبؽ بكخ حتى دخل السدجج فؽجج رسؽؿ هللا )

كقج جاءكػ بالبيشات مؼ ربكػ  ربي هللا كيمكػ أتقتمؽف رجال أف يقؽؿ: مجتسعؽف عميو فقاؿ

 .(ٛٔ)( كاقبمؽا عمى أبي بكخ يزخبؽنوقاؿ: فميؽا عؼ رسؽؿ هللا )

بعج كقعو بجر، عذخَة رىٍط سخيًة عيشا كأمخَّ عمييػ عاصػ بؼ ثابت ( )بعث رسؽؿ هللا  -ٕ

، ليأتؽا بخبخ السذخكيؼ فمسا كانؽا بيؼ عدفاف كمكة خخج الييػ ما يقارب األنراري 

حتى باعؽىسا  مائتي رجل فكبزؽا عمييػ فقتمؽا عاصػ كانطمقؽا بخبيب كزيج بؼ الجثشة 

بسكة فابتاع خبيبًا بشؽ الحارث بؼ عامخ بؼ نؽفل بؼ عبج مشاؼ ككاف خبيب ىؽ قتل 

شجىػ أسيخًا، ثػ قتمؽه كقاؿ ليػ خبيب قبل قتمو: الحارث بؼ عامخ يؽـ بجر فمبث خبيب ع

ذركني أركع ركعتيؼ فتخكؽه فخكع ركعتيؼ ثػ قاؿ لؽ ال أف تعشؽا أفَّ ما بي جدع لطؽلتيا 

ككاف ىحا قبل إسالمو: )أيدخُّؾ أفَّ دمحمًا عشجنا  الميػ أحريػ عجدًا، فقاؿ لو أبؽ سفياف 
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يدخني أني في أىمي كأفَّ دمحمًا في مكانو  نزخب عشقو كإنغ في أىمغ؟ فقاؿ: ال وهللا ما

كنقل مثل ذلغ عؼ زيج بؼ الجثشة الحي ىؽ فيو تريبو شؽكة تؤذيو(، 
(16). 

: }اىُجُيػ، َأك بؼ ثابت  كاف يقؽؿ لحداف ()كغيخه أفَّ رسؽؿ هللا  عؼ أبي ىخيخة  -ٖ

 . (ٕٔ)كاف يقؽؿ: الميػ أيجه بخكح القجس ()، كأنو(ٕٓ)َىاِجِيػ، َكِجبِخيُل َمَعَغ{

 

 وجهب الجفاع عن الشبي صمى هللا عميه وسمم 

مؼ  االماـ مدمػ أخخج( كاجب كل مدمػ كمدمسة، كقج الجفاع عؼ اإلسالـ كعؼ نبيو )      

يؼُ "( قاؿ:أفَّ رسؽؿ هللا )  تسيػ الجاري  حجيث ِ َكِلِكَتاِبِو »ُقمَشا: ِلَسؼ؟ َقاَؿ: « الشَِّريَحةُ  الجِّ َّللَّ

ِتِيػ  .(ٕٕ)"َكِلَخُسؽِلِو َكأِلَِئسَِّة الُسدِمِسيَؼ َكَعامَّ

كاإليساف بجسيع ما  رسالتو( فترجيقو عمى كأما الشريحة لخسؽؿ هللا )"رحسو هللا:  الشؽكي  قاؿ

جاء بو، كطاعتو في أمخه كنييو كنرختو حيًا كميتًا، كمعاداة مؼ عاداه كمؽاالة مؼ كااله، كإععاـ 

 .(ٖٕ)"...حقو كتؽقيخه كإحياء طخيقتو كسشتو، كبث دعؽتو كنذخ شخيعتو كنفي التيسة عشيا

 ( لعاممين أساسيين؛ هسا: ويعهد سبب وجهب دفاع السدمسين عن الشبي )

عمى الذخيعة الععيسة الى كاعتجاء ( ىؽ اعتجاء عمى ذات هللا تعإفَّ االعتجاء عمى الشبي ) -ٔ

دفاعًا عؼ الجيؼ كعؼ  عجُّ ( يُ التي أرسميا هللا تعالى لكل الشاس؛ فالجفاع عؼ الشبي )

 .(ٕٗ).الذخيعة اإلسالمية الخالجة

الشاس؛ إذ ىجاىػ هللا ( صاحب فزل كمشَّة ععيسة عمى السدمسيؼ كعمى كل إفَّ الشبي ) -ٕ

تعالى بو ككذف عشيػ الجيل كأبعجىػ عؼ األخالؽ الديئة كرفع قجرىػ في الجنيا كاآلخخة، 
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كأرشجىػ إلى طخيق الشجاة مؼ الزالؿ كالغؽاية؛ فالجفاع عشو كعؼ ديشو ال يعادؿ شيئًا مؼ 

عمى  ((؛ حيث قاؿ هللا تعالى في القخآف الكخيػ عؼ فزل الشبي )فزائل الخسؽؿ )

َلَقج َمؼَّ َّللاَُّ َعَمى الُسؤِمِشيَؼ ِإذ َبَعَث ِفيِيػ َرُسؽاًل ِمؼ َأنُفِدِيػ َيتُمؽ َعَميِيػ آَياِتِو َكُيَدكِّيِيػ ﴿أمتو: 

 . (ٕ٘)﴾َكُيَعمُِّسُيُػ الِكَتاَب َكالِحكَسَة َكِإف َكاُنؽا ِمؼ َقبُل َلِفي َضاَلٍؿ ُمِبيؼٍ 

أحدؼ إلييػ كتفزلَّ عمييػ كالسشَّة )الشعسة يعشي "في معشى السشة:  يقؽؿ الخازف  

، كقيل في كجو السشَّة ببعثة الخسؽؿ هللا "الععيسة( كذلغ في الحكيقة ال يكؽف إالَّ مؼ هللا

()  أفَّ الخمق جبمؽا عمى الجيل كنقراف العقل كقمة الفيػ كعجـ الجراية فسؼَّ هللا تعالى

أنقحىػ بو مؼ  أي ييػ رسؽاًل مؼ أنفديػ،عمى خمقو كأنعػ عمييػ كأحدؼ إلييػ بأف بعث ف

الزاللة كبرخَّىػ بو مؼ الجيالة كىجاىػ بو إلى صخاط مدتكيػ كإنَّسا خزَّ السؤمشيؼ بالحكخ 

 .(ٕٙ)ألنيػ ىػ السشتفعؽف بسا جاء بو دكف غيخىػ

 

 لثالسطمب الثا

 () الشبي كيفية الجفاع عن

 

 متشهعة مشها: ( وسائللمجفاع عن رسه  هللا )

، كتفشيج إشاعاتيػ كالقرز القاطع ( بالحجة كالبخىافالخد عمى كل َمؼ يديء إليو ) -1

حتى يدتطيع السدمػ الخد بكل قؽة  كدقة ( بتسعؼالسمفقة، كىحا يتطمب دراسة سيختو )

 كثقة. 
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( كتؽضيحيا مؼ جسيع جؽانبيا، كيتػ ذلغ مؼ خالؿ السحاضخات نذخ سيختو العطخة ) -0

 الكتيبات، كالسشذؽرات، كالخسـؽ كطباعةكخطب الجسع في مشدباتيا، الجيشية، كالمقاءات، 

، كيجب أف تكؽف بطخيقة ، كاالحتفاالت اإلسالمية بسشاسباتياالتي تجؿ عمى أخالقو كرفعتو

كاضحة كمباشخة؛ ليتسكؼ أيُّ شخز عادي مؼ استيعابيا، كسا أفَّ لمرحافة دكرًا كبيخًا في 

 ( مؼ خالؿ الرحيفة. الترجي ألي إساءة لمخسؽؿ )

( كعجـ التعامل معو أبجًا في أي كقت كفي مقاطعة كل َمؼ يقجـ عمى اإلساءة لمشبي )

سشتج الفمػ السديء لكدعؽتيػ إلى اإلسالـ كسا حرل  أي مجاؿ، أك محاكرتيػ بالتي ىي أحدؼ

فاع عؼ ( آرنؽد فاف دكرف الحي أسمػ كأنذأ حدبًا في الىاي عمى أساس إسالمي لمجلمخسؽؿ )

 .(ٕٚ)السدمسيؼ في ىؽلشجا

 .(28)رئيديين هسا قدسين( ونرخصته إلى ويقدم الجفاع عن الشبي )

 (أول: دفاع األفخاد عن الشبي )

 ( كالجفاع عشو بالكياـ بعجة أمؽر، مشيا:يدتطيع السدمػ نرخة الخسؽؿ )

( كتععيػ قجره في الرجكر كإكثار إظيار كل قؽؿ كفعل يجؿُّ عمى احتخاـ الخسؽؿ )  -ٔ

 الرالة كالدالـ عميو. 

 إتبِّاع الدشة الشبؽية كنذخىا بيؼ الشاس. - -ٕ

 ( الذخرية مؼ خالؿ دراسة سيختو العطخة. التعخؼُّ عمى صفات الخسؽؿ )  -ٖ

 ( بجرجة أكبَخ مؼ حب الشفذ كالساؿ كالؽلج.حب الشبي ) -ٗ

 ( في كل العخكؼ كاألحؽاؿ. االقتجاء بالخسؽؿ ) -٘
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 ( كتعمسيا كتطبيقيا. تععيػ سشة الخسؽؿ ) -ٙ

 (. بحؿ األمؽاؿ في نذخ ما يعخِّؼ بذخرية الشبي ) -ٚ

 (ثانيا: دفاع الجو  والجساعات عن الشبي )

 فزاًل عؼ( عمسائيا الجفاع عؼ الشبي )ك  الؽاجب عمى الجكؿ اإلسالمية  إفَّ مؼ  

 :(ٜٕ)(كاجبات األفخاد في ذلغ، كمؼ صؽر نرخة الجكؿ كالجساعات لمشبي )

 ( كاالحتجاج عمى ذلغ.استشكار أي نؽع مؼ أنؽاع التيجػ عمى رسؽؿ هللا )  -ٔ

( كضخكرة استشكاره كالؽقؽؼ تؽعية الشاس كتحكيخىػ بذجة كخطخ االعتجاء عمى الشبي )  -ٕ

 ضجه. 

 ( كفزميا عمى األمػ كالبذخية بأكسميا.التي تبيؼ ِععػ شخرية الخسؽؿ ) األفالـإنتاج  -ٖ

( بالعمػ الخد الرخيح مؼ عمساء السدمسيؼ عمى الذبيات التي تثار عمى الخسؽؿ )  -ٗ

 كالعقل كاألدلة كالبخاىيؼ. 

 عقج مؤتسخات إسالمية دكلية تؽضح سساحة اإلسالـ كيدخه. -٘

 ( كأخالقو.شبي )إصجار مجالت دكرية تتحجث عؼ صفات ال -ٙ

إنذاء مؽاقع إلكتخكنية لذخح الجيؼ اإلسالمي كالذخيعة اإلسالمية كبياف صفات الشبي   -ٚ

(). 
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 بسحبته واصتباعه ()الجفاع عن الشبي 

( ىؽ )كالخد عمى االساءات تجاىو  ()إفَّ مؼ أفزل صؽر الجفاع عؼ رسؽؿ هللا 

 كالديخ عمى نيجو فيسا الخكشاف االساسياف في حياة كل مدمػ. محبتو كاتِّباعو

 ()أول: محبته 

( عمى ( مياًل يتجمى فيو إيثاره )السحبة تعشي: أف يسيل قمب السدمػ إلى رسؽؿ هللا )       

خرو هللا تعالى مؼ كخيػ  -كل محبؽب مؼ نفدو ككالجه ككلجه كالشاس أجسعيؼ كذلغ لسا

الذسائل، كما أجخاه عمى يجيو مؼ صشؽؼ الخيخ كالبخكات ألمتو، كما امتؼَّ هللا الخراؿ كععيػ 

 .(ٖٓ)عمى العباد ببعثتو كرسالتو إلى غيخ ذلغ مؼ األسباب السؽجبة لسحبتو عقاًل كشخعاً 

ىي السحبة الذخعية اإلرادية االختيارية، كىي عسل  (إفَّ السحبة الحكيكية لخسؽؿ هللا )       

 (أعساؿ القمؽب، كرابطة مؼ أكثق ركابط الشفؽس تخبط السدمػ بخسؽؿ هللا ) قمبي مؼ أجل

كتجعل قمبو كىسو كفكخه كإرادتو متؽجية لتحريل ما يحبو هللا كرسؽلو مؼ األقؽاؿ كاألفعاؿ 

 .(ٖٔ)العاىخة كالباطشة

ِإخَؽاُنُكػ َكَأزَكاُجُكػ ُقل ِإف َكاَف آَباُؤُكػ َكَأبَشاُؤُكػ كَ  ﴿ قاؿ هللا تعالى: ()فعؼ محبتو          

 َكَعِذيَخُتُكػ َكَأمَؽاٌؿ اقَتَخفُتُسؽَىا َكِتَجاَرٌة َتخَذؽَف َكَداَدَىا َكَمَداِكُؼ َتخَضؽَنَيا َأَحبَّ ِإَليُكػ ِمَؼ َّللاَِّ 

 .(ٕٖ)﴾ي الَقؽـَ الَفاِسِقيؼَ َكَرُسؽِلِو َكِجَياٍد ِفي َسِبيِمِو َفَتَخبَُّرؽا َحتَّى َيأِتَي َّللاَُّ ِبَأمِخِه َوَّللاَُّ اَل َييجِ 

اَل ُيؤِمُؼ َأَحُجُكػ َحتَّى َأُكؽَف َأَحبَّ  : }()، قاؿ: قاؿ رسؽؿ هللا كعؼ أنذ بؼ مالغ        

، كفي ركاية لإلماـ أحسج: أفَّ عسخ بؼ الخطاب (ٖٖ)ِإَليِو ِمؼ َكَلِجِه، َكَكاِلَجيِو، َكالشَّاِس َأجَسِعيَؼ{
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) ):َأَحبُّ ِإَليَّ ِمؼ ُكلِّ َشيٍء ِإالَّ َنفِدي، َفَقاَؿ الشَِّبيُّ  قاؿ ِ ِ أَلَنَت َيا َرُسؽَؿ َّللاَّ :}اَل ُيؤِمُؼ ()َوَّللاَّ

ِ َأَحبُّ ِإَليَّ ِمؼ َنف ِدي، َأَحُجُكػ َحتَّى َأُكؽَف ِعشَجُه َأَحبَّ ِإَليِو ِمؼ َنفِدِو{ َقاَؿ ُعَسُخ: َفََلَنَت اآلَف َوَّللاَّ

ِ َفَقا  ،(ٖٗ): اآلَف َيا ُعَسُخ ()َؿ َرُسؽُؿ َّللاَّ

اَعُة؟ َقاَؿ:  (كفي ركاية أخخى: أفَّ رجاًل سأؿ الشبي ) عؼ الداعة، َفَقاَؿ: َمَتى الدَّ

، َفَقاَؿ: }َأنَت َمَع َمؼ  (}َكَماَذا أَعَجدَت َلَيا{، َقاَؿ: اَل َشيَء، ِإالَّ َأنِّي ُأِحبُّ َّللاََّ َكَرُسؽَلُو )

: }َأنَت َمَع َمؼ َأحَببَت{، َقاَؿ َأَنٌذ: (َت{، َقاَؿ َأَنٌذ: َفَسا َفِخحَشا ِبَذيٍء، َفَخَحَشا ِبَقؽِؿ الشَِّبيِّ )َأحَبب

َكَأَبا َبكٍخ، َكُعَسَخ، َكَأرُجؽ َأف َأُكؽَف َمَعُيػ ِبُحبِّي ِإيَّاُىػ، َكِإف َلػ أَعَسل ِبِسثِل  (َفَأَنا ُأِحبُّ الشَِّبيَّ )»

 .(ٖ٘)ِيػأَعَسالِ 

 :(دالئل محبة الشبي )

 في حياتو كنرخة سشتو بعج مؽتو. (األكؿ: نرختو )

 (.)الثاني: عجـ الخضا باإلساءة إليو 

( كالجعؽة إلييا؛ كلحا فإفَّ الرادقيؼ في حب نبييػ يفشؽف )الثالث: الحخص عمى تبميغ سشتو 

عشيا، كالخد عمى مؼ يتجذػ السيالغ، أعسارىػ في الجعؽة كتبريخ الشاس بيا، كالتأليف دفاعًا 

 كيطعؼ فييا.

 الخابع: كثخة الرالة كالدالـ عميو.

 (.)الخامذ: محبة أصحابو كأىل بيتو كإعساؿ كصيتو 

 ( عشج ذكخه كذكخ أحاديثو.)الدادس: التأدب مع حزختو 
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 (ثانيا: طاعته وإصتباعه )

كاألفعاؿ؛ بحيث يربح السدمػ سفيخًا ( في جسيع األعساؿ االتِّباع ىؽ العسل بدشتو )

( لمخسالة اإلسالمية أماـ الشاس كخاصة السديئيؼ، فعشجما يذاىجكف نبل أخالؽ الشبي )

كصفاتو الكاممة يختجعؽف عسا تؽسؽس بو أنفديػ، كال يججكف أي مجخل شيطاني يجخمؽف مشو 

دكف عربية لسحاكلة  (، كمحاكرة الشاس مؼ غيخ السدمسيؼ بكل ىجكء، كمؼلإلساءة لمشبي )

ىجايتيػ، كعجـ إعطائيػ صؽرة خاطئة في التعرب، امتثااًل ألمخ هللا تعالى:}ادُع ِإَلى َسِبيِل َربَِّغ 

َكُىَؽ ِبالِحكَسِة َكالَسؽِعَعِة الَحَدَشِة َكَجاِدلُيػ ِبالَِّتي ِىَي َأحَدُؼ ِإفَّ َربََّغ ُىَؽ أَعَمُػ ِبَسؼ َضلَّ َعؼ َسِبيِمِو 

 (ٖٙ)ِبالُسيَتِجيَؼ{أَعَمُػ 

ُقل ِإف ُكشُتػ ُتِحبُّؽَف َّللاََّ َفاتَِّبُعؽِني ُيحِببُكُػ  ﴿بقؽلو: ()كقج أمخنا هللا تعالى بؽجؽب اتِّباعو 

طاعتو طاعة  تعالى كمعريتو  ()، كجعل(ٖٚ)﴾َّللاَُّ َكَيغِفخ َلُكػ ُذُنؽَبُكػ َوَّللاَُّ َغُفؽٌر َرِحيػٌ 

 .(ٖٛ)"َأَطاَعِشي َفَقج َأَطاَع َّللاََّ، َكَمؼ َعَراِني َفَقج َعَرى َّللاََّ َمؼ  "معرية  بقؽلو: 

كيؤكج القاضي عياض عمى ارتباط ىحه السحبة بالسؽافقة كاالتِّباع فيقؽؿ: )اعمػ أفَّ َمؼ 

أحب شيئًا آثخه كآثخ مؽافقتو، كإالَّ لػ يكؼ صادقًا في حبو ككاف مجعيًا، فالرادؽ في حب الشبي 

(مؼ ت ) ،عيخ عالمة ذلغ عميو، كمشيا االقتجاء بو كاستعساؿ سشتو كاتباع أقؽالو كأفعالو

كامتثاؿ أكامخه كاجتشاب نؽاليو، كالتأدب بآدابو في عدخه كيدخه كمشذطو كمكخىو كإيثار ما شخعو 

ُأكُتؽا عمى ىؽى نفدو كمؽافقة شيؽاتو، قاؿ هللا تعالى:} َكاَل َيِجُجكَف ِفي ُصُجكِرِىػ َحاَجًة ِمسَّا 

كثخة ذكخه لو  ()كمؼ عالمات محبة الشبي  ،(ٜٖ)َكُيؤِثُخكَف َعَمى َأنُفِدِيػ َكَلؽ َكاَف ِبِيػ َخَراَصٌة{
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كمؼ عالماتو  فسؼ أحب شيئا أكثخ ذكخه كمشيا كثخة شؽقو إلى لقائو فكل حبيب يحب لقاء حبيبو،

 .(ٓٗ)مع كثخة ذكخه تععيسو لو كتؽقيخه عشج ذكخه كإظيار الخذؽع كاالنكدار مع سساع إسسو

( ىؽ ما يقتزيو مقاـ الشبؽة كالخسالة مؼ كساؿ األدب كتساـ التؽقيخ، كتععيػ الشبي )

( عمى أمتو، كسا أنو مؼ أىػ كاجبات الجيؼ، كىؽ مؼ أععػ معاىخ حبو، كمؼ آكج حقؽقو )

ا التععيػ مثل السحبة مؼ حيث كؽنو تابعًا لمسعخفة، فعمى قجر السعخفة يكؽف التععيػ كتكؽف كىح

 السحبة.

 إلعالم السزادل الترجيوسائل اإلعالم اإلسالمي في         

بج مؼ التحؽؿ  إذا كانت الجعؽة اإلسالمية في العرخ الحجيث تعاف مؼ الغدك الفكخي، فال      

مؼ مخحمة الجفاع إلى مخحمة اليجؽـ، كسا انتقل السدمسؽف مؼ دكر الجفاع إلى دكر اليجؽـ في 

ألصحابو بعج اندحاب األحداب:  ()اليؽـ الحي انتيت بو غدكة الخشجؽ، لحلغ قاؿ الخسؽؿ 

 .(ٔٗ)}اآلَف َنْغُدكُىْػ َكاَل َيْغُدكَنَشا، َنْحُؼ َنِديُخ ِإَلْيِيْػ{

كقاؿ الجكتؽر أحسج سمساف عبيج السحسجي مؽصيًا بزخكرة التحؽؿ مؼ ردكد األفعاؿ إلى       

كألَّف الجعؽة إلى تفكيخ  ؛سالمي فكخ مبادر، كليذ مجافع فقطألفَّ الفكخ اإل ؛السبادرات

استخاتيجي مبشي عمى السبادرة السجركسة في ضؽء االفق البعيج الحي يخطط لسدتقبل الجعؽة في 

 .(ٕٗ)لتطؽر في التقشيات الحجيثةظل ا

يعخفؽف جيجًا أنيػ  اإلعالمييؼ ذكي الفكخ اإلسالمي السعتجؿإفَّ االمة بحاجة إلى        

الذخعية، كالثؽابت أصحاب رسالة يجافعؽف بيا عؼ األمة اإلسالمية، ممتدميؼ في ذلغ بالزؽابط 
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يجؽـ، فالسيسة كبيخة، كيجب أالَّ كأْف يتجاكز إعالميػ مخحمة الجفاع عؼ اإلسالـ إلى مخحمة ال

يكتفي إعالمشا بسشطق الجفاع دائسًا بل عميو مياجسة الخرػ في عقخ داره، بأسمؽب حكيػ نابع 

 عؼ فكخ مدتشيخ كتخطيط متدف، مدتشجًا إلى األساليب الجعؽية في القخآف الكخيػ كالدشة الشبؽية.

 :مشيا السدمػ ياإلسالـ صفاتًا لإلعالم لقج حجد      

مو بسشيج الحكسة عامل التأثيخ لمتييئة كاالستجابة كحسل االفكار كالسفاليػ مؼ خالؿ التدا  -ٔ

 .كالسؽععة الحدشة

مخاطبة العقل كاثارة السذاعخ، أي بشاء الذخرية كالشفدية اإلسالمية كىؽ أساس مشيج   -ٕ

 الجعؽة اإلسالمية في كل جؽانبيا. 

في اإلعالـ السؽجو إلى الغخب، ألفَّ العالػ  كاالخالقي كيجب التأكيج عمى الجانب الخكحي

الغخبي يعاني اليـؽ كبذكل كبيخ ككاضح مؼ فخاغ ركحي كبيخ، كىشا  تقؽؿ عائذة بخجت 

ككانت نرخانية كدخمت في اإلسالـ: يعير العالػ  -كىي تعسل مجرسة في نيجيخيا -ىؽني

رة الغخبية بتؽفيخ سبيل الغخبي اليؽـ في ظالـ، كليذ ىشاؾ بريز مؼ األمل في قياـ الحزا

، مخمز مؼ العكبات التي تحيق بيػ لتخميز)الخكح كالشفذ(، فالشاس في الغخب يبحثؽف عؼ

لكشيػ ال يخكف مشيا مخخجًا، لكؼ االندجاـ المطيف في اإلسالـ بيؼ مدتمدمات الجدج كمتطمبات 

 .(ٖٗ)الخكح يسكؼ أْف يسارس تأثيخًا قؽيا في أيامشا ىحه

الحخب بالدالح لػ يعج أثخىا الفعاؿ في الديطخة عمى األمػ، فيي ميسا ال شغ أفَّ و

طالت ال بج أْف تزع الحخب أكزارىا، أمَّا الحخب عؼ طخيق كسائل اإلعالـ فقج أصبحت في ىحا 

 .(ٗٗ)العرخ سالح لو أىسيتو البالغة كاثخه الؽاضح في تغييخ السعتقجات ككدب اآلراء
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إذا ما نعخنا إلى كسائل اإلعالـ اليؽـ فإنشا نجج أنيا قج تعجدت صؽرىا كتشؽعت        
أشكاليا كتذعبت طخقيا كاستخجمت أحجث تقشيات العرخ لخجمتيا؛ ما جعميا تسمغ إمكانية 
التأثيخ في السفاليػ كخمط األفكار كلؽ ألقيشا نعخة سخيعة عمى القؽى الستحكسة بؽسائل اإلعالـ 

ػ اليؽـ لؽججناىا ال تديج عؼ خسذ دكؿ كىي: أميخكا كبخيطانيا كفخندا، كإلى حج أقل في العال
 .(٘ٗ)ركسيا كألسانيا

اليؽنايتجبخس كاألسيؽشيتجبخس  " ة فيي ست كىي:ككاالت األنباء العالسية الخئيد كعمى مدتؽى 
بخيطانية كككالة الرحافة الفخندية كككالة تاس الخكسية   "، كركيتخز كىي "كىسا أميخكيتاف

كككالة األنباء األلسانية. كىحه الؽكاالت التابعة لتمغ الجكؿ الخسذ ىي مرجر السعمؽمات 
كاألنباء لغالبية إذاعات كصحف الجكؿ السائة كخسذ كثسانيؼ السدجمة في األمػ الستحجة، 

كؿ السعسؽرة، كمؼ خالؿ ىحه الؽكاالت تعسل فخسذ دكؿ تتحكػ في معمؽمات كأخبار بكية د
أميخكا كدكؿ الغخب عمى تغييخ رؤية أجياؿ بمجاف العالػ الثالث كتحؽيميا بسا تحقق مرالح دكؿ 

 .(ٙٗ)الغخب، فيي بالتأكيج ال تخجـ السدمسيؼ كال تعسل لرالحيػ

السشطمق كمؼ  كيقؽؿ مؽسى عبج الذكؽر الخميل مؽجيًا خطابو إلى اإلعالمييؼ: مؼ ىحا       

مشطمق حخصكػ كإمكانياتكػ كمؼ مشطمق سيطخة الجكؿ الغخبية عمى كسائل اإلعالـ فإفَّ لكػ دكرًا 

كبيخًا كأنتػ في مؽقع ميػ لو تأثيخ كبيخ عمى العامة كالخاصة كإنكػ تحسمؽف رسالة كأمانة 

خالؿ تذكيل  كتعمسؽف أفَّ لؽسائل اإلعالـ قجرة كبيخة في التأثيخ عمى مجخيات األحجاث مؼ

الؽعي لجى األفخاد، أي تذكيل كتغييخ األفكار كالسذاعخ لجى الشاس كبالتالي تغييخ الخأي العاـ 

مسا يسيج لتغييخ األنعسة كالقؽانيؼ، لقج استطاع السدمسؽف في جيل القجكة أْف يؽظفؽا كل 

جر السدتطاع اإلمكانيات الستاحة لإلعالـ، فؽقفؽا عمى أعمى مكاف، كرفعؽا أصؽاتيػ إلى الق

، يبمِّغؽف صؽتو كتعاليسو ()إليراؿ صؽت اإلسالـ باألذاف.. ككقف الخجاؿ مؼ حؽؿ الخسؽؿ 

إلى إسساع مؼ لػ يرمو الكالـ، سؽاء كاف ذلغ في الخطبة أك الجرس، أك الرالة.. استخجمؽا 
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ف، كل ما ىؽ متاح في البيئة السحيطة بيػ مؼ الؽسائل السسكشة، لكؼ لَلسف تؽقف السدمسؽ 

 .(ٚٗ)كتطؽرت كسائل اإلعالـ عمى أيجي غيخىػ

 

 الخاصتسة

 بعج حسج هللا كمشو كفزمو عمى إتساـ ىحا البحث ال بج لشا أف نقف عشج ابخز الشقاط، 

إف كسائل االتراؿ ىي جدء مؼ الثؽرة التكشؽلؽجية الحجيثة التي طؽرىا االنداف كالتي ف
مشيا التمفاز كاالنتخنت ككسائل التؽاصل كغيخىا،  ا،أصبحت حاجة ال يسكؼ االستغشاء عؼ خجماتي

كالبج لمسدمػ مؼ اغتشاـ ىحه الؽسائل لخجمة اإلسالـ مؼ خالؿ نذخ مفاليسو كبياف شخرية 
 الخسؽؿ صمى هللا عميو كسمػ ككجؽب الجفاع عشو عميو الرالة كالدالـ.

}ِإنَّا َأرَسمَشاَؾ لى )كدفاع السدمسيؼ عؼ نبييػ صمى هللا عميو كسمػ يشطمق مؼ أمخ هللا تعا
ُركُه َكُتَؽقُِّخكُه َكُتَدبُِّحؽُه ُبكَخًة َكأَ  ِ َكَرُسؽِلِو َكُتَعدِّ ًخا َكَنِحيًخا * ِلُتؤِمُشؽا ِباَّللَّ ، كمؼ مبجأ ِصياًل{َشاِىًجا َكُمَبذِّ

فزل الشبي صمى هللا عميو كسمػ عمى أمتو، كال يسكؼ ىحا اال بتآزر السدمسيؼ كمذاركتيػ جسيعا 
 ي ىحا السجاؿ مدتخجميؼ لجسيع كسائل االتراؿ الحجيثة.ف

ال بج لمعامميؼ في مجاؿ التكشؽلؽجيا كالسعمؽماتية ككسائل االتراؿ كاالعالـ مؼ ك 
 السزاد الحي ال يشفغ في نذخ اإلساءة لذخز الخسؽؿ صمى هللا عميو كسمػ لإلعالـالترجي 

 كتذؽيو الحقائق.

ىؽ محبتو  أفزمياكلمجفاع عؼ رسؽؿ هللا صمى هللا عميو كسمػ صؽر كاشكاؿ متعجدة 
 .صمى هللا عميو كسمػ كاتباعو

 سبحان ربك رب العدة عسا يرفهن وسالم عمى السخسمين والحسج هلل رب العالسين
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 ثبت السرادر والسخاجع
 

                                                           

 –، تحقيق: محسؽد خاطخ، مكتبة لبشاف ناشخكف بؼ أبي بكخ بؼ عبجالقادر الخازي  دمحم ،مختار الرحاح(ٔ)

 .ٓٗٚ/ٔـ، ٜٜ٘ٔ – ىػ٘ٔٗٔبيخكت، 

: نحؽ ت، أبؽ العباس )دمحم بؼ عمي الفيؽمي ثػ الحسؽي  أحسج بؼالسرباح السشيخ في غخيب الذخح الكبيخ، (ٕ)

  .ٓٙٙ/ٕ، ، د تبيخكت –ىػ(، السكتبة العمسية ٓٚٚ

 .(ٖ٘)سؽرة السائجة: اآلية (ٖ)

ىػ(، تحقيق ٕٓ٘: ت) األصفيانيأبؽ القاسػ الحديؼ بؼ دمحم السعخكؼ بالخاغب السفخدات في غخيب القخآف، ( (ٗ

 .ٔٚٛ/ٔق، ٕٔٗٔدمذق بيخكت، الطبعة األكلى،  -، دار القمػ، الجار الذامية الجاكديصفؽاف عجناف 

الشعخية كالتطبيق، أبحاث ككقائع المقاء الثالث لمشجكة العالسية  –اإلعالـ اإلسالمي كالعالقات اإلندانية  (٘)

 ٜٙٚٔمؼ أكتؽبخ عاـ  ٙٔىػ.، السؽافق  ٜٖٙٔمؼ شؽاؿ عاـ  ٖٕلمذباب اإلسالمي السشعقج في الخياض بتاريخ 

 . ٕٜـ. ص

https://www.almrsal.com/post/614512 (ٙ) 

https://www.almrsal.com/post/614512
https://www.almrsal.com/post/614512
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الخاىب األب لؽيذ معمؽؼ، قامؽس عخبي كضعو الخاىب األب لؽيذ معمؽؼ عاـ السشجج في المغة كاإلعالـ، (ٚ)

، حيث ٜٙ٘ٔـ، ككاف يقترخ في ذلغ الؽقت عمى المغة، ثػ أضيف إليو قدػ اإلعالـ اعتبارا مؼ عاـ ٜٛٓٔ

 .ٜٗٓ – ٖٜٓـ، ص ٜ٘ٚٔ، ٕٕالطبعة ،بيخكت، دار السذخؽ  ،ارد تؽتلنذخُه راىب آخخ ىؽ األب فخن

(ٛ) Munir Baalbaki , Dr. Rohi Baalbaki , Al – Mawrid Pocket dictionarg,  

 English – Arabic , Arabic – English ( Beirut : dar al – ilmlil – malayen   2003 ) p 

88.) 

 .ٖٕص  ـ،ٕٜٜٔ، القاىخة ،عالػ الكتب، دمحم سيج دمحم، اإلعالـ كالمغة(ٜ)

ص  ـ، ٖٕٓٓ، اإلسكشجرية ،، السكتب الجامعي الحجيث ىشاء حافظ بجكي االتراؿ بيؼ الشعخية كالتطبيق (ٓٔ)

ٔٗ. 

 .ٖٕ، السخحمة الذفيية ، مرجر سبق ذكخه، ص إبخاليػ إماـاإلعالـ اإلسالمي (ٔٔ)

، كانؽف األكؿ ٜ، مجمة الفشؽف االذاعية ، العجد  دمحم حديؼ سسيخاالتراؿ: مفيؽمُو نعخياتُو عؽائقُو متطمباتُو (ٕٔ)

 . ٗـ ، ص  ٜ٘ٚٔ

 القاىخة ،، دراسة ميجانية في قخية مرخية، دار السعارؼمحسؽد عؽدةأساليب االتراؿ كالتغيخ االجتساعي ( (ٖٔ

 .٘، ص ـٜٔٚٔ، مرخ -

، دكف تاريخ، ٕط، مرخ - القاىخة ،، دار الفكخ العخبي جيياف احسج رشتىاالسذ العمسية لشعخيات اإلعالـ (ٗٔ)

  .ٖ٘ص 

 .ٜسؽرة األحداب: اآلية  (٘ٔ)
 .ٚ٘ٔسؽرة األعخاؼ: اآلية  (ٙٔ)
 .ٖٕسؽرة األحداب: اآلية  (ٚٔ)

أبؽ عسخ يؽسف بؼ عبج هللا بؼ دمحم بؼ عبج البخ بؼ عاصػ الشسخي االستيعاب في معخفة األصحاب، (ٛٔ) 
 .ٜٚٙ/ٖـ، ٕٜٜٔ -ىػ  ٕٔٗٔ، ٔطيل، بيخكت، تحقيق عمي دمحم البجاكي، دار الجىػ(، ٖٙٗ: تالقخطبي )

 .ٜٖٕ/ٖالديخة الحمبية، مرجر سبق ذكخه،  (ٜٔ)
 .ٖٙٔ/ٚصحيح مدمػ، مرجر سبق ذكخه،   (ٕٓ)
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 .ٖ٘ٗ/ٔاالستيعاب في معخفة االصحاب، مرجر سبق ذكخه،  (ٕٔ)
 .ٗٚ/ٔصحيح مدمػ، مرجر سبق ذكخه،،  (ٕٕ)
 .ٖٛ/ٕصحيح مدمػ، مرجر سبق ذكخه،  السشياج شخح (ٖٕ)

 .ٚ٘سؽرة االحداب: اآلية (ٕٗ) 
 .ٗٙٔسؽرة آؿ عسخاف: اآلية  (ٕ٘)
عالء الجيؼ عمي بؼ دمحم بؼ إبخاليػ البغجادي الذييخ تفديخ الخازف السدسى لباب التأكيل في معاني التشديل (ٕٙ)

 .ٖٗٗ/ٔـ،  ٜٜٚٔىػ / ٜٜٖٔ،خازف، ، دار الفكخ، بيخكتبال
 

(ٕٚ)https://www.alraimedia.com/Home/Details?id=a72ff507-5c51-4e59-890e-
13e16d20fedf 
 (ٕٛ)https://mawdoo3.com 

 ٕٛٔٓ/ٗ/ٗٔعمى مؽقع مؽضؽع بتاريخ  ()مقاؿ بذيخي أيؽب بعشؽاف: كيف نجافع عؼ الشبي  
 

 .ٕٛٔٓ/ٗ/ٗٔعميو ك سمػ، مرجر سبق ذكخه، كيف نجافع عؼ الشبي صمى هللا (ٜٕ) 
عبج الخؤكؼ دمحم عثساف، ، رئاسة إدارة البحؽث العمسية كاإلفتاء كالجعؽة  ،محبة الخسؽؿ بيؼ االتباع كاالبتجاع(ٖٓ) 

 .ٖٛ-ٖٚ/ٔىػ، ٗٔٗٔ، ٔطالخياض،  –كالتخجسة كاإلرشاد إدارة الطبع 
 .ٓٗ/ٔالسرجر الدابق،  (ٖٔ)
 .ٕٗسؽرة التؽبة: اآلية  (ٕٖ)
 .ٚٙ/ٔصحيح مدمػ، مرجر سبق ذكخه،  (ٖٖ)
 .ٖٛ٘/ٜٕمدشج االماـ احسج، مرجر سبق ذكخه،  (ٖٗ)
 .ٕٔ/٘، السرجر الدابق (ٖ٘)

 .ٕ٘ٔسؽرة الشحل: اآلية (ٖٙ) 
 .ٖٔسؽرة آؿ عسخاف: اآلية  (ٖٚ)
 .ٙٙٗٔ/ٖصحيح مدمػ، مرجر سبق ذكخه،  -ٕٔٔٙ/ٙي، مرجر سبق ذكخه، صحيح البخار  (ٖٛ)
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