
 اإلسالم مختصرة عن نبذة
 

 أن إلى آدم خلق أن منذ البشر، لجميع -وجل عز– هللا ارتضاه الذي الدين هو اإلسالم دين    
 نأ اإلنسان من هللا يقبل ال الذي الدين وهو جميعًا، والمرسلين األنبياء دين وهو الساعة، تقوم

 .به إال يتعبده
 

 واحد، مصدره ألن واحد؛ فدينهم شرائعهم اختلفت وإن والسالم الصالة عليهم فاألنبياء    
 .بالعبادة وإفراده -وجل عز– هللا توحيد وهو واحد، وهدفه

 
 جاء التي اإلسالم، شريعة هي خلقه على -وتعالى تبارك– هللا أنزلها التي الشرائع آخر وإن    
اَلم   َغي رَ  يَب تَغ   َوَمن  : ﴿ تعالى قال وقد ربه، عند من -وسلم عليه هللا صلى– محمد بها س  ي اإل    فَلَن   نًاد 

ن هُ  يُق بَلَ  َرة   ف ي َوُهوَ  م  خ  نَ  اْل  ينَ  م  ر   وإليكم نبذة مختصرة عنه [.58: عمران آل﴾ ] ال َخاس 

 

بدليل حديث عمر بن الخطاب رضي هللا عنه  اإليمان -3اإلسالم  -2اإلحسان  -1مراتب الدين: 

  صحيحه.الذي أخرجه اإلمام مسلم في 
 

 -8اإليمان بالرسل  -4اإليمان بالكتب  -3اإليمان بالمالئكة  -2اإليمان باهلل  -1أركان اإليمان: 
 اإليمان باليوم االخر 6اإليمان القدر خيره وشره 

 

 الصالة وتقيم -2 هللا رسول محمدا وأن,  هللا إال إله ال أن تشهد أن اإلسالم  -1أركان اإلسالم: 

 سبيال إليه استطعت إن البيت وتحج  -8رمضان وتصوم -4 الزكاة وتؤتي -3

 محاسن الدين اإلسالمي:من 
رجه أخ "  السمحة بالحنيفية بعثت"  النبي صلى هللا عليه وسلم: " قال دين السماحة -1

 أحمد من حديث أبي أمامة رضي هللا عنه

ُ بُِكُم اْليُْسر  ): تعالى قال دين التيسير ورفع الحرج -2 َل  يُِريدُ بُِكُم اْلعُْسر   يُِريدُ اَّلله  156البقرة: (و 
َسانَ  َكتَبَ  هللاَ  إ ن  "عليه الصالة والسالم: قالدبن الرحمة واإلحسان  -3 ح  ٍء، ُكل    َعلَى اإل    َشي 

نُوا قَتَل تُم   فَإ ذَا س  تُم   َوإ ذَا ال ق ت لَةَ، فَأَح  نُوا ذَبَح  س  د   الذ ب َح، فَأَح  ْ  فَ  َشف َرتَهُ، أََحدُُكم   َول يُح  " ذَب يَحتَهُ  ل يُر 
ٍس  ب ن   َشد اد   من حديثأخرجه مسلم   أَو 

 دين الحكمة والفطرة -4
قُوا)قال تعالى:  دين االجتماع واالئتالف -8 َل  ت ف ره ِميعًا و  ِ ج  ْبِل اَّلله اْعت ِصُموا بِح  وفي  301آل عمران:(  و 

َمةٌ، َوال َجَماَعةُ  الحديث: "... قَةُ  َرح  أخرجه أحمد من حديث النعمان بن  " َعذَابٌ  َوال فُر 
 بشير رضي هللا عنه

ا ي ا ( :ساوى بين الناس فال فضل ألحد على أحد إال بالتقوى قال تعالى -6 ل ْقن اُكمْ  إِنها النهاسُ  أ يُّه   خ 

أُْنث ى ذ ك ر   ِمنْ  ع ْلن اكُمْ  و  ج  ق ب ائِل   ُشعُوبًا و  فُوا و  كُمْ  إِنه  ِلت ع ار  م  (  ع ِليم   اَّلله   إِنه  أ تْق اكُمْ  اَّللهِ  ِعْند   أ ْكر  بِير  خ 

 31الحجرات:
ن ينَ  َمثَلُ "  المسلمين قال النبي عليه الصالة والسالم: بين التكافلحث على  -7 م   يف   ال ُمؤ 

، م  ه  ، تََواد   م  ه  م   َوتََراُحم  تََكى إ ذَا ال َجَسد   َمثَلُ  َوتَعَاُطف ه  ن هُ  اش  وٌ  م   ال َجَسد   َسائ رُ  لَهُ  تَدَاَعى ُعض 
ى ب الس َهر   يرٍ  ب ن   النُّع َمان   َعن  " أخرجه مسلم َوال ُحم   رضي هللا عنه بَش 

 ف ي َكانَ  ن  مَ  ال َجن ةَ  يَد ُخلُ  الَ :"َوَسل مَ  َعلَي ه   هللاُ  َصل ى الن ب ي    قالدين النظافة والعناية بالنفس  -5
ث قَالُ  قَل ب ه   ةٍ  م  ن   ذَر  ب رٍ  م  ُجلَ  إ ن  : َرُجلٌ  قَالَ  "ك  بُّ  الر  بُهُ  يَُكونَ  أَن   يُح   َحَسنَةً، َونَع لُهُ  َحَسنًا ثَو 
يلٌ  هللاَ  إ ن  ": قَالَ  بُّ  َجم  ب رُ  ال َجَماَل، يُح  ، بََطرُ  ال ك  طُ  ال َحق   " أخرجه مسلم من الن اس   َوَغم 

 حديث عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه.



 
 دعاء القنوت

      
 وتقن في أقولهن كلمات وسلم عليه هللا صلى هللا رسول جدي علمني قال علي بن الحسن عن

 ضيتق ما شر وقني هديت فيمن واهدني توليت فيمن وتولني عافيت فيمن عافني اللهم الوتر
 باركتت ربنا سبحانك واليت من يذل ال إنه عليك يقضى وال تقضي إنك أعطيت فيما لي وبارك

 والترمذي وابن ماجه والنسائي. "أخرجه أبو داود..وتعاليت
 

 ء الراشدينعن الخلفانبذة مختصرة 
 

 رضي هللا عنهبكر الصديق  أبوالخليفة الراشد 
 اسمه ونسبه: 

ر   بن   ُعث َمانَ  قَُحافَةَ  أَب ي بن   -عتيق: ويقال– هللا عبد هو    و بن   َعام  ر   تَي م   ن  ب َسع د   بن   َكع ب   بن   َعم 
ةَ  بن    ُمر 
ٍ  بن   َكع ب   بن     .عنه هللا رضي التيمي القرشي لَُؤي 

 .له لقبا عتيق كان إنما: وغيره مليكة أبي ابن قال
 ".عتيق" عليه غلب ولكن" هللا عبد" به أهله سماه الذي اسمه: قالت عائشة، وعن
 .سعد بن الليث قال وكذا جميال، كان وجهه ألن عتيق لقبه: معين ابن وقال

 

 
 قية:ل  صفاته الخَ 

 خضبي الجبهة، ناتئ العينين، غائر الوجه، معروق العارضين، خفيف نحيفا أبيض كان: قيل
 .والكتم بالحناء شيبه
 على إزاره يثبت ال الوركين، مسترق جعدا لطيفا أصفر أبيض بكر أبو كان: قال الزهري، عن

 .وركيه
 

 كثيرة منها فضائله:
 الراشدين.أول الخلفاء  -
 ي  دَاسَ  َوُعَمرُ  بَك رٍ  أَبُو": قال النبي صلى هللا عليه وسلم وأحد العشرة المبشرين بالجنة -

نَ  الَجن ة   أَه ل   ُكُهول   ل ينَ  م  ينَ  األَو  ر  َسل يَن، الن ب ي  ينَ  َخاَل  َما َواْلخ  ُهَما الَ  َوالُمر  ب ر  " َعل يُّ  يَا تُخ 
 وغيره الترمذي أخرجه

 .الرجال من آمن من أولو -
 .بكر أبو إال المهاجرين من أحد أبو أسلم ما: قالت عائشة، عنو -
ُ  َصل ى اّلل    َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  ُهَري َرةَ، أَب ي وَعن   - ََحدٍ  َما": َوَسل مَ  َعلَي ه   اّلل  ن دَنَا أل   َوقَد   إ ال   يَدٌ  ع 

ن دَنَا لَهُ  فَإ ن   بَك رٍ  أَبَا َخاَل  َما َكافَي نَاهُ  ُ  يَُكاف ئُهُ  يَدًا ع  مَ  ب ه   اّلل  ، يَو  يَاَمة   قَطُّ  أََحدٍ  الُ مَ  نَفَعَن ي َوَما الق 
ٍر، أَب ي َمالُ  نَفَعَن ي َما ذًا ُكن تُ  َولَو   بَك   بَُكم  َصاح   َوإ ن   أاَلَ  َخل ياًل، بَك رٍ  أَبَا اَلت َخذ تُ  َخل ياًل  ُمت خ 

 وغيره اّلل  " أخرجه الترمذي َخل يلُ 
يٍد، أَب ي َعن  و - ن بَر   َعلَى َجلَسَ  َوَسل َم، َعلَي ه   هللاُ  َصل ى هللا   َرُسولَ  أَن   َسع   َخي َرهُ  دٌ َعب  : »فَقَالَ  ال م 

ت يَهُ  أَن   بَي نَ  هللاُ  َرةَ  يُؤ  ن دَهُ، َما َوبَي نَ  الدُّن يَا َزه  تَارَ  ع  ن دَهُ  َما فَاخ  : فَقَالَ  َكى،َوبَ  بَك رٍ  أَبُو فَبََكى «ع 
َهات نَا، ب آبَائ نَا فَدَي نَاكَ   أَبُو انَ َوكَ  ال ُمَخي ُر، ُهوَ  َوَسل مَ  َعلَي ه   هللاُ  َصل ى هللا   َرُسولُ  فََكانَ  قَالَ  َوأُم 
لََمنَا بَك رٍ  ، أَع   َمال ه   ف ي َعلَي   الن اس   أََمن   إ ن  : »َوَسل مَ  َعلَي ه   هللاُ  َصل ى هللا   َرُسولُ  َوقَالَ  ب ه 

بَت ه   ٍر، أَبُو َوُصح  ذًا ُكن تُ  َولَو   بَك  ن   َخل ياًل، بَك رٍ  أَبَا اَلت َخذ تُ  َخل ياًل  ُمت خ  ةُ  َولَك  س اَل  أُُخو  ،اإل    الَ  م 
د   ف ي تُب قَيَن   ج  َخةٌ  ال َمس  َخةَ  إ ال   َخو   " متفق عليهبَك رٍ  أَب ي َخو 



 .بأنسابها قريش أعلم كان -
 

 الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي هللا عنه 
 اسمه ونسبه:   
ى َعب د   بن نفيل بن الخطاب بن عمرهو     يَاْ   بن   العُز  ط   بن   ر   كعب بن عدي بن رزاْ بن   قُر 
 .عنه هللا رضي الفاروق العدوي، القرشي حفص أبو المؤمنين، أمير لؤي، بن
 أخت المخزومية هشام بنت حنتمة وأمه. وعشرين ثالث سنة الحجة ذي أواخر في استشهد   
 .سنة وعشرون سبع وله النبوة من السادسة السنة في أسلم. جهل أبي
 

 قية:ل  صفاته الخَ 
 .أشيب أصلع، طواال، حمرة، تعلوه أبيض أبي كان: قال عمر، بن هللا عبد عن   

 .يسر أعسر آدم، أصلع طواال، أمهق كان: غيره وقال
 ةخف عارضيه وفي الحمرة، شديد الصلع، شديد جسيما، طويال كان: العطاردي رجاء أبو وقال

 .فتلها أمر حزبه إذا ،8صهبة أطرافها وفي كبيرة 4وسبلته

. سدوس بني رجال من كأنه يمشون، والناس راكب كأنه أروْ عمر كان: حرب بن سماك وقال
 .مشى إذا قدماه يتدانى الذي: واألروْ

 .بالحناء يخضب كان: أنس وقال
 
 

 كثيرة منها فضائله:
 ثاني الخلفاء الراشدين -
 وأحد العشرة المبشرين بالجنة. -
د   َعن   - ، َعن   َوق اٍص، أَب ي ب ن   َسع د   ب ن   ُمَحم  تَأ ذَنَ : قَالَ  أَب يه   َرُسول   َعلَى الَخط اب   ب نُ  ُعَمرُ  اس 

ن دَهُ  َوَسل َم، َعلَي ه   هللاُ  َصل ى اّلل    َوةٌ  َوع  ن   ن س  نَهُ  قَُري ٍش  م  نَهُ، يَُكل  م  ث ر  تَك  وَ  َعال يَةً  َويَس   اتُُهن  أَص 
، َعلَى ت ه  ا َصو  تَأ ذَنَ  فَلَم  نَ  الَخط اب   ب نُ  ُعَمرُ  اس  نَ  قُم  َجاَب، فَبَادَر  نَ  الح   اّلل    َرُسولُ  لَهُ  فَأَذ 
َحُك، َوَسل مَ  َعلَي ه   هللاُ  َصل ى اّلل    ولُ َوَرسُ  ُعَمرُ  فَدََخلَ  َوَسل مَ  َعلَي ه   هللاُ  َصل ى : َمرُ عُ  فَقَالَ  يَض 

َحكَ  ُ  أَض  ن كَ  اّلل  ب تُ : »َوَسل مَ  َعلَي ه   هللاُ  َصل ى الن ب يُّ  فَقَالَ  اّلل  ، َرُسولَ  يَا س  ن   َعج   ء  َهُؤالَ  م 
ت ي ي، ُكن   الال  ن د  ا ع  ع نَ  فَلَم  تَكَ  َسم  نَ  َصو  َجابَ  اب تَدَر   نَ يََهب   أَن   أََحقُّ  فَأَن تَ : ُعَمرُ  فَقَالَ  «الح 

ات   يَا: ُعَمرُ  قَالَ  ثُم   اّلل  ، َرُسولَ  يَا ن   َعدُو  ه   هللاُ  َصل ى اّلل    َرُسولَ  تََهب نَ  َوالَ  أَتََهب نَن ي أَن فُس 
،: فَقُل نَ  َوَسل َم؟ َعلَي ه   لَظُ  أَفَظُّ  أَن تَ  نَعَم  ن   َوأَغ   َرُسولُ  فَقَالَ  َوَسل َم، َعلَي ه   هللاُ  َصل ى اّلل    َرُسول   م 
ي الَخط اب ، اب نَ  يَا إ يًها: »َوَسل مَ  َعلَي ه   هللاُ  َصل ى اّلل    ي َوال ذ  ه   نَف س  ًكا انُ الش ي طَ  لَق يَكَ  َما ب يَد   َسال 
ا ا َسلَكَ  إ ال   قَطُّ، فَجًّ كَ  َغي رَ  فَجًّ  عليه" متفق فَج  

ُمَ  ف ي يَُكونُ  َكانَ  قَد  ": يَقُولُ  َكانَ  أَن هُ  َوَسل َم، َعلَي ه   هللاُ  َصل ى الن ب ي    َعن   َعائ َشةَ، َعن   و -  م  األ 
ت ي ف ي يَُكن   فَإ ن   ُمَحد ثُوَن، قَب لَُكم   ن ُهم   أُم  ن ُهم   ال َخط اب   ب نَ  ُعَمرَ  فَإ ن   أََحدٌ، م  أخرجه  "م 

يرُ : َوه بٍ  اب نُ  قَالَ  .ومسلمالبخاري    .ُمل َهُمونَ : ُمَحد ثُونَ  تَف س 
 
 

 
 
 
 
 
 



 الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي هللا عنه
 اسمه ونسبه:

 ووأب عمرو، أبو المؤمنين، أمير شمس، َعب د   بن   أَُمي ةَ  بن   العَاص   أَب ي بن   عفان بن عثمانهو     
 .األموي القرشي هللا، عبد
 .مهاش بن المطلب عبد بنت البيضاء وأمها شمس، عبد بن حبيب بن كريز بنت أروى وأمه    
    

 ابهب أغلق أحدا نعلم ال ألنا ؛"النورين ذا" عثمان سمي إنما: قال الحسن عنويلقب بذي النورين 
  .غيره نبي ابنتي على
 

 قية:ل  صفاته الخَ 
 اديسالكر عظيم اللون أسمر اللحية كبير الوجه حسن بالقصير، وال بالطويل، ال عثمان كان   

 بالصفرة. يخضب المنكبين بين ما بعيد
 .منه وجها أحسن أنثى وال ذكرا رأيت فما عثمان رأيت: قال حزم، بن هللا عبد عن  
 

 كثيرة منها فضائله:
 ثالث الخلفاء الراشدين -
 دََخلَ  َوَسل مَ  َعلَي ه   هللاُ  َصل ى الن ب ي   أَن  : ُموَسى أَب ي ن  عوأحد العشرة المبشرين بالجنة  -

ف ظ   َوأََمَرن ي َحائ ًطا ُن، َرُجلٌ  فََجاءَ  البَاب ، ب ح  تَأ ذ  هُ  لَهُ، ائ ذَن  ": فَقَالَ  يَس  ر   إ ذَافَ  ،"ب ال َجن ة   َوبَش  
ٍر، أَبُو هُ  لَهُ، ائ ذَن  ": فَقَالَ  ُعَمُر، َجاءَ  ثُم   بَك  ر   هُ،لَ  ائ ذَن  ": فَقَالَ  ُعث َماُن، َجاءَ  ثُم   ،"ب ال َجن ة   َوبَش  

هُ  ر   متفق عليه "ب ال َجن ة   َوبَش  
لَى َكث يٍر، َعن   - َمن   َعب د   َمو  ح  َمن   َعب د   َعن   َسُمَرةَ  ب ن   الر  ح   ُعث َمانُ  َجاءَ : قَالَ  َسُمَرةَ، ب ن   الر 

ُ  َصل ى الن ب ي    إ لَى ينَارٍ  ب أَل ف   َوَسل مَ  َعلَي ه   اّلل  ض   ف ي َوَكانَ : َواق عٍ  ب نُ  الَحَسنُ  قَالَ  - د   آَخرَ  عٍ َمو 
ن   تَاب ي، م  ه   ف ي ك  ينَ  - ُكم   َرة   َجي شَ  َجه زَ  ح  ه   ف ي فَنَثََرَها ال عُس  ر  ج  َمن   َعب دُ  قَالَ . ح  ح  : الر 

ُ  َصل ى الن ب ي   فََرأَي تُ  ه   ف ي يُقَل  بَُها َوَسل مَ  َعلَي ه   اّلل  ر  ج   بَع دَ  لَ َعم   َما ُعث َمانَ  َضر   َما: »َويَقُولُ  ح 
م   تَي ن   اليَو   " أخرجه أحمد والترمذيَمر 

عًا َوَسل مَ  َعلَي ه   هللاُ  َصل ى هللا   َرُسولُ  َكانَ : قَالَت   ،وَعائ َشة - َطج  فًا بَي ت ي، ف ي ُمض   ن  عَ  َكاش 
، ذَي ه  ، أَو   فَخ  تَأ ذَنَ  َساقَي ه  نَ  بَك رٍ  أَبُو فَاس  ، ت ل كَ  َعلَى َوُهوَ  لَهُ، فَأَذ  تَ  ثُم   فَتََحد َث، ال َحال   أ ذَنَ اس 
نَ  ُعَمُر، تَأ ذَنَ  ثُم   فَتََحد َث، َكذَل َك، َوُهوَ  لَهُ، فَأَذ   لَي ه  عَ  هللاُ  َصل ى هللا   َرُسولُ  فََجلَسَ  ُعث َماُن، اس 
ى َوَسل َم، دٌ مُ  قَالَ  - ث يَابَهُ  َوَسو  مٍ  ف ي ذَل كَ  أَقُولُ  َوالَ : َحم  دٍ  يَو  ا فَتََحد َث، فَدََخلَ  - َواح   جَ َخرَ  فَلَم 
تَش   فَلَم   بَك رٍ  أَبُو دََخلَ : َعائ َشةُ  قَالَت   ، َولَم   لَهُ  تَه  تَش   فَلَم   ُعَمرُ  دََخلَ  ثُم   تُبَال ه  ، َولَم   لَهُ  تَه   تُبَال ه 
ي تَ  فََجلَس تَ  ُعث َمانُ  دََخلَ  ثُم   ي أاَلَ ": فَقَالَ  ث يَابَكَ  َوَسو  تَح  ن   أَس  ي َرُجلٍ  م  تَح  ن هُ  تَس  " ئ َكةُ ال َماَل  م 
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 الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي هللا عنه
 

 اسمه ونسبه:
 بوأ المؤمنين، أمير مناف، عبد بن هاشم بن المطلب عبد بن مناف عبد طالب أبي بن عليهو   

 .الهاشمي القرشي الحسن
 من كانت. طالب أبي عم بنت وهي الهاشمية، مناف عبد بن هاشم بن أسد بنت فاطمة وأمه  

 .بالمدينة وسلم عليه هللا صلى النبي حياة في توفيت المهاجرات،
 

 قية:ل  صفاته الخَ 
 ربعة شاة، إهاب اجتاب كأنما الشعر، كثير أصلع شيخا عليا رأيت: العطاردي رجاء أبو قال

 .اللحية عظيم البطن، عظيم
 .اللحية أصفر عليا رأيت: حنظلة بن سوادة وقال
 .تركه ثم مرة بالحناء علي اختضب: قال الحنفية، ابن محمد وعن
 .قطن كأنهما بيضاء، ولحيته ورأسه عليا رأيت: قال الشعبي وعن
 .زغيبات رأسه وفي منه، لحية أعظم رأيت ما اللحية، أبيض عليا رأيت: الشعبي وقال
 .واللحية الرأس أبيض البطن، ضخم أنزع، ورداء، إزار وعليه يخطب، رأيته: إسحاق أبو وقال
 رالقص إلى وهو عظيمهما، العينين، ثقيل األدمة شديد آدم علي كان: قال الباقر جعفر أبي وعن
 أقرب

 كثيرة منها فضائله:
 الراشدينرابع الخلفاء  -
 المبشرين بالجنةوأحد العشرة  -
َوع ، ب ن   َسلََمةَ  َعن   - َك   ي بَرَ خَ  ف ي َوَسل َم، َعلَي ه   هللاُ  َصل ى الن ب ي    َعن   تََخل فَ  قَد   َعل ي   َكانَ : قَالَ  األ 

دًا، َوَكانَ  قَ  َعل ي   فََخَرجَ  َوَسل َم، َعلَي ه   هللاُ  َصل ى هللا   َرُسول   َعن   أَتََخل فُ  أَنَا: فَقَالَ  َرم   فَلَح 
ا َوَسل مَ  َعلَي ه   هللاُ  َصل ى ب الن ب ي    َها ف ي هللاُ  فَتََحَها ال ت ي الل ي لَة   َمَساءُ  َكانَ  فَلَم   َرُسولُ  قَالَ  .َصبَاح 

يَن  : »َوَسل مَ  َعلَي ه   هللاُ  َصل ى هللا   ايَةَ، أَلُع ط  ايَة   لَيَأ ُخذَن   أَو   الر  بُّهُ  َرُجلٌ  َغدًا ب الر   هللاُ  يُح 
بُّ  قَالَ  أَو   َوَرُسولُهُ، نُ  فَإ ذَا «َعلَي ه   هللاُ  يَف تَحُ  َوَرُسولَهُ، هللاَ  يُح  ٍ، نَح  ُجوهُ  َوَما ب عَل ي  : قَالُوافَ . نَر 

، َهذَا َطاهُ  َعل ي  ايَةَ  َوَسل مَ  َعلَي ه   هللاُ  َصل ى هللا   َرُسولُ  فَأَع   ليهمتفق ع "َعلَي ه   هللاُ  فَفَتَحَ . الر 
 ال بٍ طَ  أَب ي ب نَ  َعل ي   َوَسل مَ  َعلَي ه   هللاُ  َصل ى هللا   َرُسولُ  َخل فَ : قَالَ  َوق اٍص، أَب ي ب ن   َسع د   َعن   -

َوة   ف ي ؟ الن  َساء   ف ي تَُخل  فُن ي هللا   َرُسولَ  يَا: فَقَالَ  تَبُوكَ  َغز  ب يَان  َضىتَ  أََما": فَقَالَ  َوالص    أَن   ر 
ن  ي تَُكونَ  لَة   م  ن   َهاُرونَ  ب َمن ز  ي نَب ي   الَ  أَن هُ  َغي رَ  ُموَسى؟ م   متفق عليه «بَع د 
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