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   ذ:ـــــــــــــــمتيْ

انمبئم حني  ًعهى عهْو اهلل صهَ احلًذ هلل ًحذه، ًانصالح ًانغالو عهَ يٍ ال َجَ ثعذه ، َجْنب زلًذ       

ًعهَ آنو ًصحجو ًيٍ تجعيى  ،1"أخاللب أحغنيى: "ًعهى عهْو اهلل صهَ لبل ب؟ئميبًَ أفضم ادلإينني أُ عئم، 

 صنبعخ يف ًششّكًب فبعالً اجلبيعخ، أعشح يف ييًًب عضًٌا اجلبيعِ انطبنت عذثاحغبٌ ئىل ٌّو انذٍّ ، أيب ثعذ: ّ

 .هبب وحتهًْضشًسح  اجلبيعخ، يف ادلثبيل طبنتنه مسبد  تٌفشكبٌ يٍ ادليى  نزا اجملتًع، يف ًيكبَتيب بمسعتي

 ًيـنطميى  ىسىبفكـ أ يف تـإثش  حتـذّبد يـٍ   خبصخ ىزه آًَـخ  اجلبيعبد ةطالشجبة األيخ عبيخ، ً ٌّاجوًَظشًا دلب 

ًفْيـب سضـَ    ،ذّبد انتحهم يٍ انضٌاثط انيت ّشتضْيب اجملتًع ًتشتضْيب اجلبيعخـــــًلذ تضٍّ ذلى ىزه انتح ،ًأفعبذلى

ٌ  يف تتغـجت  عـهٌكْبد انطهجـخ   ّشتكـت  ثبنتـبيل ً ,سهبى لجم كم شـ   ِ  يف تغـيى   أً ،ثـشهبى  عاللتـيى  ءعـ  ثمتـيى  تـذَ

ٌ  أً ًصيالئيـى،   ثأعـبتزمى عاللتـيى   يفتٌتشًا  تغجت أً ،ساعتيىد يف انضعف ئىلأً تإدُ  أَفغيى ،ث  أحـذىى  ّكـٌ

نـزا كـبٌ يـٍ انضـشًسُ      ، ال تهْـك ثطبنـت عهـى    انـيت ، ًغري رنك يـٍ األحـٌال    رلتًعو أً جبيعتو يف  يضعجًب عضًٌا

حتـَ ّغــتطْع   يف كبفــخ تفـبعالد احلْــبح اجلبيعْـخ ًغريىــب،  نهطبنـت انتحصــٍ ثـأخالق دّننــب احلنْـف، ًاالنتــضاو هبـب     

 يٌاجيخ  انتحذّبد ادلعبصشح ثبلتذاس ًمهخ.

طبنجـبد  ّطْت نمغى انذساعبد اإلعاليْخ ادلعبصشح  أٌ ّمذو ىزا ادلْثبق االخاللِ دلنغٌثْو يٍ انطـالة ًان  ذلزا:

  اننفع، ثو ًّعى ، ادلشجٌح انفبئذح ثو حيمك أٌ  -عض ًجم  -، ساجني يٍ ادلٌىل  

 ًاهلل يٍ ًساء انمصذ، ًاذلبدُ ئىل عٌاء انغجْم

 ادلعبصشح اإلعاليْخ انذساعبد لغى                                                               

 عذّش حبٌطخ -اإلَغبَْخ ًانذساعبد انعهٌو ثكهْخ

                                                           
1
 . داود أبو ، الترمذيأخرجه  
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 ادلْثبق أىذاف: 

   :يٍ أمهيب عذح، أىذاف اجلبيعخ نطبنت أخاللِ حيمك ًجٌد يْثبق              

 داخم جبيعتو. سهًد طجْعخ يف تفكريهً اىتًبو انطبنت ئثبسح  -1

 ًرلتًعو. وجبيعت جتبه نْخٌثبدلغئ تنًْخ شعٌس انطبنت   -2

 .وصيالئثني ً وثْن انششّفخ ادلنبفغخ حًس شبعخئ -3

حجش انضاًّخ، ثم أىى  ىى ثبعتجبس بطالهب شخصْخ تنًْخ يف اجلبيعخدًس  نزنك ثبد يٍ ادليى انتأكْذ عهَ 

 .يغتًشح سحٌثص نْخيادلً ْخهًانع انتنًْخك حتمْ َهع ٍلبدسّ ّكٌٌَا  حتَ اجلبيعْخ، احلْبح يفسكٍ 

 :ادلْثبق أخاللْبد

 :هي اجلامعة رالب اهب  ميًز نأ جيب اليت األخالقواتلعل أهم 

 به .ر حنو الطالب  أخالقوات -1

 .هنفس وحنالطالب  خالقواتأ -2

 و درادًه.حنالطالب  خالقواتأ -3

 و أداتذته.حنالطالب  خالقواتأ -4

 زمالئه. وحنالطالب  خالقواتأ -5

 و جامعًه.حنالطالب  خالقواتأ -6

 و جمًمعه.حن الطالب خالقواتأ -7
 بطالب اجلامعة الًحلي بها:حيسن الًى  وفوما ولي وقفات دروعة مع هذه األخالقوات
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 ثو:س حنٌ انطبنت  أخاللْبد -1

 اجلسد، يف القلب مبنزلة األنه اإلرالق؛ على اجلامعة رالب أخالقوات أذرف من  عدوهي ت 

 . خاصة وةملالعحواته عامة، وحواته  حاله مع صلحت ربه مع صلح فإذا

متعاديموتقجفمسالضةماظطاظبمبربفجمؿقسةماٌؾادئممواظؼقاسدماظيتمتضؾطم :ذه األخالقواتووقصد به -

تؾاركمماهللموطأغفمؼرىماٌكؿؾػةمجماالتفامأخالضقاتفموصؼمطاصةممؼؤديممصفقممخمؿؾػمحاالتف،ميف

 .وتعادي

 :ربه، ومنها حنو  اجلامعة رالب أخالقوات وتًعدد 

 م:ئخالص اننْخ هلل تعبىل 

 بؼصد ;فأصعاظملنوه ،فعـطؼ ذؼبفتو صؽره، ػقمتـقؼر مؿؾاظع بؾر ـع عؼصده قنؼؽ نأ ؼعين ذاوػ
،مصاظـقةمواٌشروسةماٌؿاحة قدائؾمباظ فمدؼـ ةخدع سؾكم ّرامضاد قندقؽ ياظذ ؾؿماٌل ؿؾاظع راظب إجياد

 عؾدأمإدالعلمؼـابمسؾقف.

 رب:ـــــــــــــــانص 

إمنامماىلؿ،مبراحةمؼـالمالماظعؾؿصم،اٌقلقرمباألعرمظقسماظعؾؿمرؾبمأنماىاععةمراظبمؼؿذطرمأنموؼعينم

موؼغاظبماظطؾبمسـمؼـؼطعموالمميؾمالمرؾؾفميفمصؾقرًامؼؽقنمأنماظعؾؿمراظبمسؾكمصقـؾغل،مباظؿعؾؿماظعؾؿ

 م.اظصعاب
مواظصربمسؾؿف،معـماالدؿؽـارميفمجفدػؿمشاؼةمبؾقغماظعؾؿمرؾؾةمسؾكمحؼ:م"م-اهللمرريفم-ماظشاصعلمالض

ماهللمإديمواظرشؾةموادؿـؾارًامغصًاماظعؾؿمإدراكميفمتعاديمهللماظـقةموإخالصمرؾؾف،مدونمسارضمطؾمسؾك

 .اظصربمؾعؼؼمحؿكالمؼؾؾغمماجملدص".مسؾقفماظعقنميفمتعادي
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 وؼشريمػذاماًؾؼمإديمترذيةمعامتعؾؿفمغظرّؼاميفماٌقاضػماظيتمتصادصفميفمحقاتفمم:تطجْك انعهى

طؾبمعـمجفقد،ماظققعقة،مصعـدعامتعؾؿمععـكماظصربمسؾقفمأنمؼطؾؼمععـاهمسـدمرؾبماظعؾؿموعامؼؿ

 وؼعدمػذاماًؾؼمعؾدأمتربقّؼامعفّؿاميفماظرتبقةماإلدالعقة.

 خاللْبد طبنت اجلبيعخ حنٌ سثو أيٌس أمهيب:ًّتطهت حتمْك أ 

 اظقضاؼةمعـمسقاعؾماالدمرافماظروحل.م–اظعؿؾماظصاحلمم–اظؿؼربمإديماهللمتعاديمباظعؾادةم -

  ٌسثو:ًيٍ آثبس انرتثٌّخ ألخاللْبد طبنت اجلبيعخ حن 

متؽقؼـماظشكصقةماٌؤعـةماظصابرةماظيتمتعؿؾمسؾكمتفذؼبماظـػسموضؾطماظدواصعموتقجقفماظرشؾات -

 وصؼؾماظشكصقةموادؿؼاعةمخؾؼف.

حبماًريمواالدؿؽـارمعـمأسؿالماظرب،مصقؽقنماٌلؾؿمدائّؿامعؿقجّفامإديماهللميفمطؾمأسؿاظفمبـقةم -

 اًاذع.

 مطؾماظظروفمواألحقال.موحدةماهلدفماظذيمؼؿؿـؾميفمطلبمعرضاةماهللميف -

 أخاللْبد انطبنت حنٌ َفغو: -2

جمؿقسةماٌؾادئمواظؼقاسدماٌلؤوظةمسـمضؾطموتقجقفمتصرصاتماظطاظبمدمقممبفا:مؼؼصدمو

مغػلف.

،موتؤثرمأخالضقاتفمدمقمربفمسؾكمدؾقطفمدمقمأخالضقاتمراظبماىاععةمدمقمغػلفموتؿعدد

األخالضقاتماظيتمعـمذأغفامأنمتعقـفمسؾكمأداءمغػلف،موباظؿاظلموعؾفمؼؿقؾكممبفؿقسةمعـم

تصرصاتممتقزهمسـمشريهمعـمأضراغفماظطالبماٌؼصرؼـممدمقمربفؿ،موعـمأخالضقاتمػذام

ماجملال:

م
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 :معهٌ اذلًخ يف طهت انعهى 

ؼشريمػذاماًؾؼمإديمتقاصرماظعزميةماظصادضةمواظصؾؾةمظدىماظطاظبمظؿقصقؾماظعؾؿمعفؿامتطؾبمعـم

مناذجمممقزةمعـماظـاجقنمعـماظعؾؿاءمواًرباءممت.موأنمؼضعمغصبمسقـقفجفقدموضابؾؿفمصعقبا

 يفمختصصاتماظعؾؿمواظذؼـمتغؾؾقامسؾكمصعقباتفؿمظـقؾماظدرجاتماظعؾك.

 :ماحلشص عهَ عريتو ًمسعتو 

أنمؼؽقنماظطاظبمرقبماظذطر،مذيقؾماٌعاذرةمعؿزنميفمصؽرهموضقظفموسؿؾف،موأنمؼؾؿعدموؼؼصدمبفم

وعدردقفماظلابؼن،موػقمبفذهمايالمماظلقؽة،موػذاماًؾؼمخريمدػريمظعائؾؿفسـمطاصةماظؿصرصاتم

 خيؿؾػمسـمراظبمالمؼؽرتثمعـمصعؾمعامؼشاءمعـماألسؿالموالمؼعريمظـفاؼؿفاماٌؤدػةماػؿؿاّعا.

 :سؤّخ جْذح دلغتمجهو 

وؼؼصدمبفذاماًؾؼمأنمؼؽقنماظطاظبمظدؼفمػدفمواضحمؼؿـادبمععمإعؽاغقاتفماظشكصقةممعـمم

دؿفماىاععقةموعـماخؿقارمختصصفماظعؾؿل،موباظؿاظلمؼؾذلماىفقدماظيتمؼرىمأغفامعلاسدةمدرا

واظطاظبماظذيمظدؼفمتصقرمجقدمسـمحاجاتمدققماظعؿؾمعـمحقثماظؿكصصمم،ظؿقؼقؼمػدصف

 واٌؤػؾمواٌفاراتمؼعقشمايقاةماظعؿؾقةموػقمسؾكمضقدماظدرادةماىاععقة.

 :لٌح انشخصْخ 

ؽقنماظطاظبمظدؼفمضدرةمساظقةميفماظؿؿقزممإذمميقزمبنماظلؾقكماٌؼؾقلموؼعينمبفذاماًؾؼمأنمؼم

واٌرصقضميفمجمؿؿعفموجاععؿف،موميقزمبقـفموبنماآلخرؼـميفمضدراتفمواػؿؿاعاتفموحاجاتفم

وساداتفماظدرادقةموالمؼـفرفمععماظؾدائؾماظقاصدةماظيتمتعؿربمعـماظغرائبمسؾكمثؼاصؿف،موالم

ثقابؿفماألصقؾة،مػذهمايالموعؾماظطاظبمجدؼّرامباظؿؼدؼرممخيفؾمعـماألخذممبامؼـلفؿمعع

ماالجؿؿاسلميفماىاععةمواجملؿؿع،مألغفممنقذجمظؾطاظبماٌلؾؿماظذيمتؾؿغقفماىاععةميفمرالبفا.
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 احرتاو دًسه انجنبئِ يف احلْبح: 

وؼعينمػذاماًؾؼمأنماظطاظبمظفمدورميفمتشؽقؾمذكصقؿف،مويفمتؽقؼـمغظرةماآلخرؼـمإظقفمم

ردؿماظلقاداتماظرتبقؼةممظؿاظلمغقسقةماظؿعاعؾمععفميفمأيمعؽانموزعان،مطؿامأنمظفمدوّراميفوبا

،مألغفمسضقمصاسؾميفمتػاسالتمايقاةماىاععقةماظيتمتؿصؾمباظطاظبمدقاءماظعؿؾقةموتـػقذػا

تؼقؼؿماظؿعؾقؿقةمأوماألغشطةماظطالبقةمأوماظعالضاتماظؿؾادظقةمععماسضاءمػقؽةماظؿدرؼسمأومزعالئفمأوم

 أداءماىاععةمأومدمقمذظؽ.

 :ماجتًبعِ ثطجعو 

وػذاماًؾؼمؼشريمإديمأنمؼؿقؾكماظطاظبمبلؿاتمذكصقةموعؾفمعؼؾقًظامظدىماآلخرؼـم،م

ؾؼمجيعؾمػذاماًطؿامأنماضعمواظؿػاؤلمطاظؿلاعحم،مواحرتامماآلخرؼـمواٌرحمواظعطػمواظؿق

 صمخمؿؾػن.سـمغػلفميفمأيمعؽانموععمأذكاماظطاظبمؼؽؿلبمخرباتمعرضقة

  :انعنبّخ ثبدلظيش 

موم،ذكصقؿفمؼعؽسمذظؽمألنمبفـداعفمواظعـاؼةاظشكصقةممبـظاصؿفماظطاظبماػؿؿامموؼؼصدمبف:

مسؾكمإظقفامؼـظرمواإلدالمماإلدالعقة،ماظؼقؿمأػؿمعـمصاظـظاصة،مماالجؿؿاسلمباظؼؾقلمجيعؾفمحيظك

ممسةمعظاػرػا،موضدمجعؾفامبعضميفمتارطفاموؼأثؿمصاسؾفامُؼـابماإلميان،معـمؼؿفزأمالمجزءمأغفا

مَظَؿِلٔفْد}:متعاديمضالمهلؿ،متعاديماهللمحمؾةمذرفمؼـاظقنمجعؾؿفؿماظلِّؿةموػذهماظرجال،ممساتمعـ

ـِماظٖؿْؼَقىمَسَؾكمُأدَِّس مُؼٔقٗبمَواظؾَُّفمَؼَؿَطٖفُروامَأِنمُؼٔقٗؾقَنمِرَجاْلمٔصقٔفمٔصقٔفمَتُؼقَممَأِنمَأَحٗؼمَؼِقٍممَأٖوِلمٔع

ـَاْظُؿ مسـمؼشغؾفألغفممباٌظفرماظزائدماالػؿؿامظؽـمؼـؾغلماظؿـؾقفمسؾكمسدمم،مؼ808:اظؿقبفػم{طَّفِِّرؼ

م.معؽاغفمؼربحمملموػقمٌؼاصدػؿماجملدونمزعالؤهمؼصؾمضدموباظؿاظلماظعؾقامعؼاصده

م

م
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 انهفظْخ انطاللخ : 

مػقؽةمسضقمعامأمترددموأمخقفمبالمآرائفمسـماظؿعؾريمسؾكماضادّرماظطاظبمؼؽقنمنأماًؾؼمبفذامؼؼصد

ميفمسققبمظدؼفماظذيماظطاظبمأعاماظؿعؾقؿقةماظعؿؾقةمناحميفمطشرؼؽمدورهمعـمااغطالًضم،اظؿدرؼس

مبعاعةماظؿعؾقؿميفماٌعاصرةمظالواػاتمادؿفابة،مماحؿقاؤهمؼؿؿمنأمجيبمصإغفماظقراثةمبلؾبماظـطؼ

م.ماظعادؼنماظطالبمبـظرائفمدجمفمضرورةمسؾكمتؤطدمواظيت

 ثنفغو اجلبيعخ طبنت أخاللْبد تنًْخ ًتتطهت: 

معـماجؿؿاسقةماومخؾؼقةمأومذكصقةمأطاغتمدقاءماىاععةميفماٌـاظلماظطاظبممساتمؼؿعرفمأن

 :خالل

 .مواالرذادماظؿقجقفمبراعجم -

م.ماىاععقةماٌرحؾةميفماٌلؿفدؼـمباظطالبماظؿعرؼػقةماظؾؼاءات -

 ٍميفماٌـاظلمظؾطاظبممنقذجماجيادم:َفغو حنٌ اجلبيعخ طبنت ألخاللْبد انرتثٌّخ آثبس ًي

مضقءميفمدؾقؿمدمقمسؾكمبأدوارهماظؼقاممسؾكمواظؼدرةماظشكصقةميفماالتزانمحقثمذكصقؿف

مماظلؾقؿ.ماظؿصرفمعـممتؽـفمضقؼةمارادة

 : دساعتو حنٌ انطبنت أخاللْبد -3

ماىاععةمراظبمساداتموتقجقفمضؾطمسـماٌلؤوظةمواظؼقاسدماٌؾادئمجمؿقسةم:اجملالمبفذامؼؼصد

م.اظلابؼنماجملاظنميفمبأخالضقاتفماظدرادقةماخالضقاتفموتؿأثرمبدرادؿفمتؿعؾؼماظيت

ماظؿدرؼسمجقدةمسؾكماظؿأثريميفمتلفؿمنأمذأغفامعـمعشؽالتماىاععةمراظبظدىممؼؽقنموضد

مأخالضقاتموتؿعددمم،اٌلؿؿرمواظغقابم،اظؿعؾقؿلملؿقىاٌموتدغلم،اظذػينماظشرودم:عـفام،اىاععل

مم:موعـفامدرادؿفمدمقماىاععةمراظب
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 هًمشسادن اخلطخ انذساعْخ يشاجعخ : 

اظدرادقةمظؾؼلؿ،موععرصةماٌؼرراتماظيتمهلاممطةاًمسؾكمباالرالعماظطاظبمؼؼقممأنمػذا:موؼعين

مووسلمتام.مادؿعدادمسؾكمظقؽقنمعؿطؾبمدابؼموالحؼ،مواٌؼرراتماإلجؾارؼةمواالخؿقارؼة،

 احملبضشاد عهَ ادلٌاظجخ  : 

مخاصةمحاالتميفمالإمشقابموالمتأخريمبدونمسؾقفماٌؼررةمحماضراتفمحضقرميفماالغضؾاطم:ػذاموؼعين

مطـ:مصقائدمغػلةمسؾكمؼػقتمالمحؿك

 .معؾاذرةماظؿدرؼسمػقؽةمسضقمعـماظدرادلماٌؼررمعقضقساتمسـماظعؾؿمهصقؾ -

 .احملاضراتميفمتؿؿماظيتماٌدخالتمعـماالدؿػادة -

مم.وعدردقفمػلفظـمجدؼؿفمثؾاتإ -

 ثأًل ًالأ ادلزاكشح : 

مضؾؾمعـمؼؿـاوهلامملماظيتماٌقضقساتمصقؼرأم،اظدرادقةماٌؼرراتمحقالمظؾطاظبماٌـظؿماالدؿعدادممبعـكم

مصفؿفامؼلؿطعمملماظيتماىزؼؽاتموحيددم،صقفامواظـاغقؼةماظرئقلقةمباظعـاصرمسؾؿمسؾكمؼؽقنمحؿك

،ممثرائفاإميفمرشؾؿفمحاظةميفمأصؽارهموؼـظؿماظؿدرؼسمػقؽةمسضقمسـفامؼلألمانمؼرؼدموباظؿاظلم،بـػلف

مسؾقفمترتاطؿمالمحؿكمعـظؿةمبصقرةمتـاوهلاممتماظيتماٌقضقساتمضراءةماديماًؾؼمػذامؼشريمطؿا

ماجؿقازمسؾكمتعقـفماظيتماٌذاطرةمسؾقفمؼصعبموباظؿاظلممجمؿؿعةماظدرادقةماٌؼرراتماٌقضقسات

مم.االخؿؾارات

 يذاخالتو يف انفطنخ  : 

مؼعرفمطؿام،وعؼدارػاماألدؽؾةموغقعمادؽؾؿفمظطرحماٌـادبماظقضتماظطاظبممؼعرفمأنبفامموؼؼصد

 مػقؽةمسضقمضؾؾمعـمدقاءم،اٌطروحةماألدؽؾةمسـمظإلجابةماٌالئؿماظقضت
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 م.احملاضراتمضاسةميفمصردمأيمعـمظـػلفممؼرضاهمالماظقّعمؿؾؼكؼمالمحؿكماظطالبمزعالئفمأوماظؿدرؼس

 دساعتو حنٌ انطبنت أخاللْبد حتمْك ًّتطهت :  

مصشؾفميفمتلؾؾتماظيتماظلقؽةماظعاداتموؼعاجلماىاععةميفماٌـاظلمظؾطاظبماظدرادقةماظعاداتمؼؿعرفمأن -

موحدةمعلؤوظقةمايالموػذهم،اظؿكرجميفمتأخرهميفممعؾاذرمثرأمهلامطانموباظؿاظلم،اٌؼرراتماجؿقازميف

مم.ماظؼلؿميفواٌرذدونماألطادميققنممودسؿماظطاظبمماألطادميلماالرذاد

 ٍاجملبل ىزا ثأخاللْبد انطبنت ألخز انرتثٌّخ آثبس ًي: 

موباظؿاظلم،اظدرادقةماٌؼرراتماجؿقازممبؿطؾؾاتمواظقصاءم،ظفمعدردقفمتؼدؼرموهؼقؼم،باظرضامذعقرهم -

 .موغظاعّقاماالئقّقمبفماٌلؿقحماظقضتميفمواظؿكرجمواظؿػققماظـفاح

 :أعبتزتو  حنٌ انطبنت أخاللْبدم-4

اىاععةممراظبمسالضاتموتقجقفمضؾطمسـماٌلؤوظةمواظؼقاسدماٌؾادئمجمؿقسةماجملال:مبفذامؼؼصد

سماظذؼـمؼأخذمسـفؿماظعؾؿ،موتؿأثرمأخالضقاتفميفمػذاماجملالمبأخالضقاتفمدمقمربفمبأسضاءمػقؽةماظؿدرؼ

موعـفا:مودمقمغػلف،

 شْخو ًيعهًو  احرتاو: 

م،تعؾقؿاتفموؼـػذموخربتفمدـفموؼراسلمإغلاغقةمأدؿاذه،مؼؼدرماىاععةمراظبمأنم:اًؾؼمػذامؼعين

مؼؾؿعدماغفمطؿاماظػاسؾمايضقرمسؾكمرالبفمظؿقػقزمحماوالتفميفموؼشؽرهماظطالبمإلدارةمجفقدهموؼـؿـ

مرضلماظصاعتمبـمسؾادةمحدؼثمعـمأريدماإلعاممعلـدميفوم،اظؿعفقزؼةماألدؽؾةمررحموأمحراجفإمسـ
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ـِمَظِقَس:م"ضالمودؾؿمسؾقفماهللمصؾكماهللمردقلمأنمسـفماهلل ـِمُأٖعٔؿلمٔع مَصٔغرَيَغامَوَؼِرَحِؿمَطٔؾرَيَغامُؼٔفٖؾمَظِؿمَع

م".َحؼَُّفمٔظَعأظٔؿـَامَوَؼِعِرِف

 ٌينو االعتئزا : 

ماًروجموسـدماظدرسمضاسةمدخقلمسـدماظؿدرؼسمػقؽةمسضقمعقاصؼةمأخذماديماًؾؼمػذامؼشريم -

 .زعالئفمررحمأومررحفميفمجزئقةمسؾكمعداخؾةمسؿؾموأمعامأدؽؾةمررحميفماظرشؾةموسـدمعـفا

مم.األدبمحدودميفماغؿؼادػؿموأم،زعالئفمآراءمررحمسـدمعقاصؼؿفمأخذمعينؼممطؿا -

 يعو انتجبًة  : 

مصالمباظؾدنمحضقرهمعـؾمباظػؽرماظؿدرؼسمػقؽةمسضقمععماظطاظبمحضقرمؼؽقنمأنماًؾؼمػذاموؼعين

ماظدرسمسـمبعقدامصؽرهمؼشردمأوماىقالمبفاتػفمواظؾفقماظؾعبمأومزعالئفمععمجاغؾقةمبأحادؼثمؼـشغؾ

ماألعرمظزمموانمحؿكم،اجقّدمؼلؿقسؾفاملمماظيتماىزئقاتمسـموعـاضشؿفم،ظفمصاتاإلغمسؾقفمبؾ

م.ٌؽؿؾفمععفماظلريموأمخرىأمظؼاسةمررؼؼفميفمعالزعؿف

 ئحغبٌ انظٍ ثو: 

مواألخطاءماظؾعضمبعضفؿمععماظؿعاعؾمسـدمتؿقؼؼماظيتماٌلؾؿاتمعـماآلخرؼـمسؾكماًطأمحدوثمؼعد

مابـمضال،مظذامطانمعـمأدبقاتماإلدالممإحلانمزـمطاًلمعـماٌعؾؿمواٌؿعؾؿمباآلخر،مضقؿؿفاميفمتؿػاوت

ـٖموأنموسرضف،موعاظفمدعفماٌؤعـمعـماٌؤعـمسؾكمحرممضدماهللمإٖن:م)سؾاس ـٖمبفمؼظ م،مم2م(اظلقءمز

مذرحفميفماهللمرريفماًرذلماظعالعةمضالمباآلخر،معـفؿامطؾمواٌؿعؾؿماظعاملمؼؿأثرمأنماٌـطؼلموعـ

ماًؾؼ،موحلـمواظؿقاضع،ماظصرب،ماٌؿعؾؿمسؾكماظـعؿةممتتمثالثًاماظعاملمذيعمإذا:)م...خؾقؾمٌكؿصر

م.(اػـم.اظػفؿموحلـمواألدب،ماظعؼؾ،ماظعامل،مسؾكماظـعؿةممتتمثالثًاماٌؿعؾؿمذيعموإذا

                                                           
2
 أخرجه الحاكم في التاريخ ورجاله ثقات. 
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 اجملبل ىزا ثأخاللْبد اجلبيعخ طبنت أخز ًّتطهت: 

 اظؽؾقة.ميفماألطادميلماالرذادمعلؤوظقةموػذهماظؿدرؼسمػقؽةمأسضاءمدمقمواجؾاتفمؼؿعرفمأنم -

مظقؿعرصقاماظدرادقةمٌؼرراتفؿمخططفؿمعـمبـلخمرالبفمبؿزوؼدمتدرؼسمػقؽةمسضقمطؾمؼؼقممنأم -

مم.بدضةموؼراسقػامرشؾاتفؿمسؾك

 ٍاجملبل ىزا ألخاللْبد انرتثٌّخ آثبس ًي : 

 .مورالبفؿماظؿدرؼسمػقؽةماسضاءمبنمجقدةمتؾادظقةمسالضاتمتشؽقؾ -

 .حدةمسؾكمدرادلمعؼررمطؾماجؿقازمعؿطؾؾاتمتـػقذ -

 .اظؿدرؼسمػقؽةماسضاءمثؼةمطلبم -

مم.ظؾطالبمواظؿػققمواظـفاحماٌؿؾادلماظرضامهؼقؼم -

م: صيالئو حنٌ انطبنت اخاللْبد -5

مبزعالئفماظطاظبمسالضاتموتقجقفممضؾطمسـماٌلؤوظةمواظؼقاسدماٌؾادئمجمؿقسةماجملالمبفذامؼؼصد

م،غػلفمودمقمربفمدمقمبأخالضقاتفماجملالمػذاميفماظطاظبمأخالضقاتموتؿأثرماظؽؾقة،ميفماظطالب

مم:وعـفا

 اجلهْظ ثبختْبس انعنبّخ  : 

مسؾكماعـصّؾماظطالبمزعالئفمععمسالضاتمتؽقؼـمسـدماظطاظبماػؿؿاممؼؽقنمانماًؾؼمبفذاموؼؼصد

م،اودرادّقماوخؾؼّقمادؼـّقمذاتفمتطقؼرميفمعـفمؼلؿػقدمحؿكم،وسؾؿفموخؾؼفمدؼـفميفماظصاحلماىؾقس

مم.تصـعفاماظؾعضموقدماظيتماظشؽؾقةمباظلؿاتماالػؿؿامموؼطرح
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 جْذح عاللبد ثتكٌٍّ االىتًبو : 

منبأمؼؿطؾبماًؾؼموػذام،اظطالبمزعالئفمععماظلؾقؿةماظعالضاتمعـمذؾؽةموجقدماديماًؾؼمػذاموؼشري

م،اوصادًضم،اوعرّحم،اوعرّغم،اوعؿقاضّعم،اودوّدمؼؽقنمنأ:ممعـؾمذكصقةمبلؿاتماظطاظبمؼؿقؾك

م.ماىقدةماالجؿؿاسقةماظعالضاتمعؼقعاتمعـموشريػام،اوأعقـّ

 ًٌصيالئو يع انتعب : 

م،بقـفؿماٌؿؾادظةمباظػائدةمتعقدموخدعاتمعـاصعمتؾادلموزعالئفماظطاظبمبنمتؽقنمنأماًؾؼمػذاموؼعين

مشريمجزؼؽاتمتقضقحمسؾكموعلاسدتفم،اٌؼرراتممبقضقساتمتؿعؾؼمسؾؿقةمعادةمعـمؼػقتفممبامهمطؿزوؼد

م،اظؿدرؼسمػقؽةماسضاءمعامأمسـفمواظدصاعم،عرضفمويفم،شقابفمحاظةميفمسـفمواظلؤالم،ظدؼفمعػفقعة

م.اظدرادقةمواجؾاتفميفمتؼصريهميفمظفمواظـصحماظؿقجقفموتؼدؼؿمزعالئفمعاموأ

 االخاللْبد هبزه اجلبيعخ انطبنت حتهِ ًّتطهت: 

م،تطؾقؼفاموحلـماآلخرؼـمععماألعـؾماظؿعاعؾمعؼقعاتمععرصةماظصغرمعـذمغػلفميفماألدرةمتغرسمأنم -

م،اآلخرؼـمحؼققمسـمعقضقساتماظدرادقةماٌـاػجمتؿضؿـمحبقثماظقزقػةمػذهماٌدردةمػذهمتؽؿؾمثؿ

ماىاععةمراظبمحبؼققمتعرؼػفميفماظؽؾقةمدورموؼأتلم،ايؼققمػذهمسـموالصػقفمصػقةمأغشطةمتـػذمطؿا

مم.اظلؾقؿةماىاععقةمبايقاةمبصريةمسؾكمظقؽقنم،وواجؾاتف

 ٍاالخاللْبد هبزه انطبنت ألخز انرتثٌّخ آثبس ًي: 

 .اظذاتمتؼدؼرمحاجةمذؾاعإم -

 .اآلخرؼـماحرتاممحاجةإذؾاعمم -
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ماٌؼرراتممبقضقساتمتؿعؾؼمىزؼؽاتمظػفؿامضصقرمعظاػرموععاىةم،االجؿؿاسقةمخرباتفمتطقؼرم -

 .ماظدرادقة

م:جبيعتو حنٌ انطبنت أخاللْبدم-6

ميفممبراساتفامرالبفاموتؾزم،ماىاععةمترضاػاماظيتمواظؼقاسدماٌؾادئمعـمجمؿقسةماجملالمبفذامؼؼصد

معلؤوظةمألغفا،مخارجفاممأمداخؾفامدقاء،مواظرتوحيلمواالجؿؿاسلماظدرادلماظلؾقكمجقاغبمخمؿؾػ

م.وتقجقففامضؾطفامسـ

م:وعـفا،معدردقفمودمقمدرادؿفمدمقمبأخالضقاتفماجملالمػذاميفماظطاظبمأخالضقاتموتؿأثرم

 نهجبيعخ انٌالء: 

مورداظؿفا،مواػداصفا،مرؤؼؿفامعـؾمهلاماظػؽريماإلرارمطاحرتاممظؾفاععةماظؿؼدؼرمأذؽالمإزفارم:أي

مواظدصاعم،ػقؼؿفامسؾكمواحملاصظة،مبؿـػقذػامواالظؿزامم،فااتوتعؾقؿ،موخططفا،موبراجمفا،موظقائقفا،

م.واجملؿؿعماظعؾؿقةماألوداطميفمومتقزػا،موػقؾؿفامغفضؿفاميفمواٌشارطة،مثقابؿفامسـ

 ثبجلبيعخ اإلشبدح: 

متطؾؾفاماظيتماظرتبقؼةماظؿففقزاتمتقصريميفماىاععةماػؿؿاممسـماٌـادبمباظشؽؾماظؿقدثم:أي

مجفقدمسؾكمواظــاء،مبلؿعؿفامظالرتؼاءمؼعؿؾقنماظذؼـمرجاهلامبػضؾمواالسرتاف،ماظؿعؾقؿقةماظعؿؾقة

متـاولمسـمواظؾعد،مظطالبفامضؾقهلاممبعاؼريممواالسؿزاز،مبطالبفاممظعـاؼؿفؿماظؿدرؼسمػقؽةماسضاء

م.اظعقاممععمرالبفامدمقمادوارػاميفماظؼصقرمجقاغب

 متثْم اجلبيعخ ثبنشكم ادلششِّف: 

م،االخؿؾاراتميفمطاظغشماٌـاظلمباظطاظبمخمؾةمعظاػرمعـمظلؿعؿفامؼلقءمعامارتؽابمسدمم:أي
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متقجقفموأ،ممبؿؿؾؽاتفاماظضررمإياقموأ،مباىاععةمهلاماٌرخصةمشريماظؿـظقؿاتميفمواالذرتاكم

م،موظقأخذميفماسؿؾارهمأنمميـؾفامبصقرةمعشرصة.ألدرتفاماالغؿؼاص

 أَشطتيب يف ادلشبسكخ: 

ماظيتماألغشطةموالدقؿا،ماىاععةمأغشطةميفماالذرتاكميفماٌؾادرةمبزعامماظطاظبمؼأخذمأنمؼعينموػذا

ماظـاغلماظرتبقيماظقدقطمػلمصاىاععة،مماىاععاتمعلؿقىمسؾكموأم،اجملؿؿعميفمظؾفاععةممتـقؾمصقفا

ماذؽّرمؼـؿظرمأنمجيبموال،مهلاماظقصاءمبابمعـمػذا،موضؿفمععظؿماظطاظبمصقفمؼؼضلماظذيماظؾقتمبعد

م.صعؾفمسؾكماىاععةمعـ

 األخاللْبد هبزه اجلبيعخ طبنت أخز ًّتطهت: 

معطؾقساتمأومظؼاءاتمأومإرذادؼةمبراعجمعـموذظؽ،ماىاععةمهواماٌـاظلماظطاظبمواجؾاتمتعرصفم -

م.اىاععةميفماظطالبمبشؤونماٌعـقةمواإلدارات،ماألطادميلماإلرذادمسـمتصدر

 ٍاألخاللْبد ذلزه انطبنت نتطجْك انرتثٌّخ األثبس ًي: 

 .جباععؿفماظـؼايفموسقفم -

 .اىاععةموػقؾةممسعةمسؾكماحملاصظةموإظزاعف،مماٌـاظلماظعؾؿمراظبمبأخالقماظؿقؾل -

م.ظؼقاغقـفاماٌكاظػةماظطالبمحاالتمعقاجفةميفمجاععؿفمععماإلدفام -

 : رلتًعو حنٌ انطبنت أخاللْبد -7

مراظبمدؾقكموتضؾطمتقجفمأنماجملؿؿعمؼرتضقفاماظيتمواظؼقاسدماٌؾادئمجمؿقسةماجملالمبفذامؼؼصد

،مبفامؼؿؿلؽماظيتممظـقابؿفموالءمظدؼفا،مأجقالمسدادإمسـمعلؽقظةمألغفا،ممبراساتفاموؼؾزم،ماىاععة

مدمقمبأخالضقاتفماجملالمػذاميفماظطاظبمأخالضقاتموتؿأثرم،ظؿقؼقؼفامإعؽاغاتفمـدجيماظيتموأػداصف

م:وعـفا،مغػلفمودمقمربف
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  َتًبء نهًجتًعاال: 

،مظؿقجقفاتفامواظطاسةمباظلؿعمأذؽاظفموؼظفر،مجمؿؿعفمظؼقادةماحمّؾماظطاظبمؼؽقنمأنمػذاموؼعين

مرؾبمأدؾابمتقصريمسؾكمبػضؾفامواالسرتاف،ماظعؿؾمدققمحاجاتموصؼماظعؾؿمرؾبمسؾكمطايرص

م.مػاموشريماظلارةمعـادؾاتفميفمواٌشارطة،مإعؽاغاتفمسؾكمواحملاصظة،مبلؿعؿفمواالرتؼاء،ماىاععلماظعؾؿ

 جْذح ثثمبفخ متتعو: 

مسؾكماوعطؾّع،ماظقرـقةمتفامبـادؾماوسارًص،مجمؿؿعمبـؼاصةماجقّدماعؾّؿماظطاظبمؼؽقنمأنمؼعينموػذا

.موتطؾعاتفم،وػؿقعفا،مأعؿفمبـؼاصةماظقسلموظدؼف،مهلامايؾقلمتؼدؼؿميفماوعشارًط،موأحقاظفمعشؽالتف

متؼدؼؿمسؾكماظؼدرةمظدؼفموؼؽقن،ماظدوظلماظصعقدمسؾكمهصؾماظيتمباألحداثمإٌاممظدؼفمؼؽقنمطؿا

م.دمقػامعؼؾقظةمتػلريات

 رلتًعو جتبه ثأخاللْبتو اجلبيعخ طبنت أخز ًّتطهت: 

،مصاٌدردةماألدرةمخاللمعـمؼؿؿموػذا،ممظؾؿفؿؿعماظقالءمعؿطؾؾاتمتطؾقؼمسؾكمصغرهمعـذمتعقؼدهم -

مإرارميفموذظؽ،متراطؿقةماظعؿؾقةمألن،مصاىاععة،ماإلسالمموودائؾ،مماظرصاقمجبؿاسةماوعروّر

 أػدافماظقالءماٌرشقبمصقفمظؾؿفؿؿع.متؿقؼؼمحؿك،مسؿرؼةمعرحؾةمطؾممسات،معراساة

ماظؿعؾقؿميفماٌعاصرةمظالواػاتطؿامؼؿطؾبمأنمتعرفماىاععةمرالبفامبدورػؿماظـؼايفمادؿفابةم -

م.اىاععةمبطاظبمتؿعؾؼمواظيتماىاععل

 ٍاألخاللْبد هبزه انطبنت ألخز انرتثٌّخ آثبس ًي: 

 .سدادمراظبمؼؽقنمعقارـامصايًاميفمجمؿؿعف،معلاػؿًاميفمصالحموبـاءمورـفإ -
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مسزميؿفمعـمتؼؾؾمضدمغعقتامخيشكموالمبؿـػقذػاموؼؾادر،مواجؾاتمعـمسؾقفمجيبمعامؼعرف -

 .وحرصف

مأنمعـمبداًل،محقظفمعـمواظعاملموأعؿفمورـفمثؼاصةمبأدادقاتمجقدمارالعمظدؼفمعقارـمإجيادم -

 .واظـؼاصةماظعؾؿمضاصرمؼعقش
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 اخلبمتخ:

ايؿدمهللماظذيمبـعؿؿفمتؿؿماظصايات،مواظصالةمواظلالممسؾكماٌؿؿؿمٌؽارمماألخالقمغؾقـامحمؿدموسؾكم

مآظفمموعـمواله،مأعامبعد:م

مأغقاعمبؽؾمعرتؾطةماظشارعمدؾقاغفموتعاديمجعؾماألخالقمنإيفمػذاماٌؼاممودرمإظقفماإلذارةموممام

مأثرػامأوماألخالضلمعؼصدػامإديموؼـؾفمإالمبعؾادٕةمؼأعرمدؾقاغفموتعاديمماهللمودماظعؾادات،معـاًلمال

مم:عـفامطـرية،مػذاسؾكممعـؾةاألومواجملؿؿع،ماظـػسمسؾك

ـِمَتـَِفكماظصََٓؾاَةمِإنَٓماظصََٓؾاَةمَوَأٔضِؿ}:اظصالة -8  .م3{َواْظُؿـَِؽِرماْظَػِقَشأءمَس

ـِمُخِذ}:اظزطاة -2  .4{ٔبَفمَوُتَزطٔٓقِفِؿمُتَطفُِٓرُػِؿمَصَدَضًةمَأِعَقأظِفِؿمٔع

ـَمَسَؾكمُطٔؿَبمَطَؿاماظصَٔٓقاُممَسَؾِقُؽُؿمُطٔؿَب}:اظصقام -3 ـِماظَٓٔذؼ  5.{َتؿَُٓؼقَنمَظَعؾَُٓؽِؿمَضِؾٔؾُؽِؿمٔع
معـمطـريةمذظؽمسؾكمواألدظة،ماًؾؼميلـماهللمأسدهماظذيماظؽؾريمواألجرماظعظقؿةماظػضائؾغاػقؽمسـم

م:ذظؽموعـمواظلـةماظؽؿاب

:مودؾؿمسؾقفماهللمصؾكماظـيبمؼؼقلم:القوامة ووم ادلوزان يف الصاحلة األعمال أثقل أن حسن اخللق -8

مدرجةمبفمظقؾؾغماًؾؼمحلـمصاحبموإنماًؾؼ،محلـمعـمأثؼؾماٌقزانميفمؼقضعمذلءمعـمعا"

 .6"واظصالةماظصقممصاحب

ماىـةماظـاسمؼدخؾمعامأطـر":مودؾؿمسؾقفماهللمصؾكماظـيبمؼؼقلم:اجلنة لدخول األدياب أكرب أنه -2

 .7"ماًؾؼموحلـماهللمتؼقى

                                                           
3
 45: العنكبوت 
4
 .103: التوبة 
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 .183: بقرةال 
6
 .الترمذيرواه  
7
 .ماجه ابنو ، مذيواه الترر 
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ماهللمصؾكمضال:القوامة ووم ودلم علوه اهلل صلى اهلل ردول من منزلة الناس أقرب اخللق َحَسن أن -3

 .8"أخالضامأحادـؽؿماظؼقاعةمؼقممجمؾلًامعينموأضربؽؿمإظلمأحؾؽؿمعـمإن:م"ودؾؿمسؾقف

:مودؾؿمسؾقفماهللمصؾكمضال:وتأكوده ودلم علوه اهلل صلى الردول بضمان اجلنة أعلى يف منزلًه أن -4

متركمٌـماىـةمودطميفموبؾقتمحمؼا،مطانموإنماٌراءمتركمٌـماىـةمربضميفمبؾقتمزسقؿمأغا"

 .ضاعـم:أيم،زسقؿموععـكم،9"مخؾؼفمحلـمٌـماىـةمأسؾكميفموبؾقتمعازحا،مطانموإنماظؽذب
 - ودلم علوه اهلل صلى -نيونا  وادعوه  كما كان ودعوه –عز وجل  ـ ويف اخلًام أدأل اهلل 

 ال دوىها عين واصرف أنت، إال ألحسنها وهدي ال األخالق ألحسن اهدني"اللهم : وقولو

 .10"أنت إال دوىها عين وصرف

 ِإنِّي اللَُّهمَّ: ووقول ودعو كان ودلم علوه اهلل صلى أنه ـ عنه اهلل رضي ـ هرورة أبي حدوث ويف

 11".اْلَأِخَلاِق َوُدوِء َوالنَِّفاِق، الشَِّقاِق، ِمَن ِبَك َأُعوُذ

ماهللمغلألمأنمحيؼؼماظـػعمبفاماٌقـاقماألخالضلمىؿقعمعـلقبلماظؼلؿمعـمرالبموراظؾات.

 انغجْم عٌاء ئىل اذلبدُيٍ ًساء انمصذ، ً  ًاهلل

 

                                                           
8
 .الترمذيرواه  
9
 رواه أبو داود. 
10
 مسلم في صحيحه. 
11
 في سننه. داود أبو رواه 


