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 :البحث ملخص
اجملتُع املعاصط ، ٚتططم إىل أغًٛب ايكطإٓ تٓاٍٚ ٖصا ايبشح أغايٝب ايسع٠ٛ ٚٚاقع 

ايهطِٜ ٚاغًٛب ايطغٍٛ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ يف ايسع٠ٛ اىل اهلل تعاىل ، ثِ تٓاٍٚ 

 يًتكٓٝات اؿسٜج١ . ٚاغتدساَ٘صؿات ايساع١ٝ ايعصطٟ ايّٝٛ 

َٔ خ٬ٍ ٖصا ايبشح اتطح إٔ ايساع١ٝ اشا أضاز إٔ ٜٓذح يف زعٛت٘ عًٝ٘ اإليتعاّ 

َٚٛانبت٘ ملتػريات ايعصط  املساضا٠ ٚتطى املسا١ٖٓ َع ايٓاؽ ٚاغتعُاٍ عػٔ اـًل

 .اؿسٜح

 

 ادلبحث األول
 اإلطار العام للبحث

 

 : دمةـــــــــمقأ/  

اؿُس هلل ضب ايعاملني ٚايص٠٬ ٚايػ٬ّ ع٢ً أؾطف املطغًني غٝسْا قُس ٚع٢ً آي٘ 

 ٚصشب٘ ٚغًِ ، أَا بعس :

 ا٭عُاٍدٌ أؾطف ايعبازات ٚعٌُ َٔ أ، عباز٠ َٔ  اهلل تباضى ٚتعاىل إىلايسع٠ٛ إٕ 

َٔ  ايطداٍ ملا ٜهتٓؿ٘ َٔ َؿام َٚػ٦ٛيٝات يٛ ايععّ أٚ إ٫ٚدٗ٘ ايصشٝح  ٢عً ٫ ٜكّٛ ب٘

ايٓاؽ َٔ يسٕ ازّ  إىلَٔ ١َُٗ ضغٌ اهلل  اهلل تعاىل إىلٚخاص١ يف ظَٔ غطب١ ايسٜٔ ، ٚايسع٠ٛ 

اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ايصٜٔ دعًِٗ اهلل  ٢ٚاملطغًني غٝسْا قُس صً ا٭ْبٝا٤خامت  إىلعًٝ٘ ايػ٬ّ 

 يف بٝإ ؾطف ٖصا ايعٌُ قٛي٘ تعاىل، ٜٚهؿٞ  إيِٝٗ ؾطع ػٕٜٛبًّ ٘ٚاغط١ بٝٓ٘ ٚبني خًك تعاىل

( :ِٔ ََ َٚ ُٔ ِّٛيا َأِسَػ ُٖٔ َق ٘ٔٱ ِإَي٢ َزَعا ِّ ٌَ يَّ ُٔ ٍَ صاؿّا ََٚع َٔ إْين ََٚقا ُٔنَيٱ َٔ ُُِػًٔ أٟ ٫ أسػٔ  . (1)(  ِي

 . اإلط٬م ٢َٔ شيو عً

 :ب/ أهمية البحث

تعٗط أ١ُٖٝ ٖصا ايبشح نْٛ٘ ٜتٓاٍٚ أَط ايسع٠ٛ اىل اهلل تباضى ٚتعاىل ، ٖٚٞ َٔ 

أسػٔ ا٭عُاٍ اييت ٜتكطب  بٗا ايعبس اىل اهلل تباضى ٚتعاىل ، طايبّا بصيو ا٭دط ٚايجٛاب َٓ٘ 

 دٌ د٬ي٘ .

 ج/ أهداف البحث :

 إظٗاض َس٣ أ١ُٖٝ ايسع٠ٛ اىل اهلل تعاىل ./ 1

/ بٝإ اغًٛب ايكطإٓ ايهطِٜ ٚاغًٛب ايطغٍٛ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ يف ايسع٠ٛ اىل اهلل 2

 تعاىل.
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 / تعُٝل َؿّٗٛ ايسع٠ٛ اىل اهلل تعاىل يس٣ ايسعا٠ املصًشني.3

 ٠ ملتػريات ايعصط اؿسٜج١ ./ َٛانب١ ايسعا4

 د/ منهج البحث :

 يف ٖصا ايبشح ٖٛ املٓٗر ايٛصؿٞ . املٓٗر املتبع

 / خطة البحث :هـ

 : ٔ املطايب ، ٖٚٞ ع٢ً ايٓشٛ اٯتٜٞأتٞ ٖصا ايبشح يف أضبع١ َباسح ٚعسز َ    

 ٚؾٝ٘ : َكس١َ ، ٚأٖساف ايبشح ، ٚأ١ُٖٝ ايبشح ، َٚٓٗر ايبشح.املبشح ا٭ٍٚ 

 أغايٝب ايسع٠ٛ ، ٚؾٝ٘ ث٬ث١ َطايب : املبشح ايجاْٞ

 ا٭ٍٚ : تعطٜـ ا٫غًٛب َٚطُٕٛ ايسع٠ٛ َٚع٢ٓ اـطاب.املطًب 

 اغًٛب ايكطإٓ يف ايسع٠ٛ اىل اهلل .املطًب ايجاْٞ : 

 املطًب ايجايح : اغًٛب ايطغٍٛ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ يف ايسع٠ٛ اىل اهلل .

ٚؾٝ٘  ايّٝٛ ٚاغتدساّ ايتكٓٝات اؿسٜج١ يف ايسع٠ٛ: صؿات ايساع١ٝ ايعصطٟ  املبشح ايجايح

 َطًبإ :

 : صؿات ايساع١ٝ ايعصطٟ ايّٝٛ .املطًب ا٭ٍٚ 

 املطًب ايجاْٞ : اغتدساّ ايتكٓٝات اؿسٜج١ يف ايسع٠ٛ.

 َطايب:  أضبع١: اغًٛب ايسع٠ٛ ٚٚاقع اجملتُع املعاصط ٚؾٝ٘  املبشح ايطابع

 . ؟ املطًب ا٭ٍٚ :  نٝـ ْهػب ٚز ايٓاؽ

 .أ١ُٖٝ ايتععٜع يف يػ١ اـطاب املطًب ايجاْٞ : 

 كاطب١ ايٓاؽ مبا ٜؿُٕٗٛ .املطًب ايجايح : 

 كاطب١ ايٓاؽ ع٢ً قسض َٓاظهلِ. املطًب ايطابع :

 :و/ اخلامتة

 ، قا١ُ٥ املصازض ٚاملطادع ٚايسٚضٜات .ٚتؿتٌُ ع٢ً اٯتٞ : ايٓتا٥ر 

 



3 
 

 ادلبحث الثاني
 أساليب الذعوة

 َٚطُٕٛ ايسع٠ٛ َٚع٢ٓ اـطاب  ا٭غًٛبتعطٜـ املطًب ا٭ٍٚ : 

 :تعطٜـ ا٭غًٛبأ/ 

 ،٠ : ٖٛ ايططٜل ٚايؿٔ ُعيف ايًػ١ بطِ اهل غًٛباُ٭ٜكٍٛ قُس قُٛز ايط٬بٞ : 

ٖٛ ايصٛض٠  ا٭زبا٤صط٬ح إيف  ٚا٭غًٛبأٟ ططٜل َٔ ططقِٗ ، ايكّٛ  أغايٝبَٔ  أغًٛبٖٚٛ 

ا٭ؾهاض ٚعطض اـٝاٍ أٚ  ٭زا٤ْعِ ايه٬ّ ٚتأيٝؿ٘  أٚايًؿع١ٝ اييت ٜعرب بٗا عٔ املعاْٞ 

 .(2)املعإ ٭زا٠٤ ايًؿع١ٝ  املٓػك١ ايعباض

ايًػ١ ايططٜل ، ٖٚٛ يف  أغًٛبمجع  ا٭غايٝبايؿتح ايبٝاْْٛٞ : )  أبٜٛٚكٍٛ قُس 

ايهاتب ططٜكت٘ يف   ٚأغًٛبَصٖب٘ ،  ٚ ؾ٬ٕ يف نصا ، ططٜكت٘ أغًٛبٜٚكاٍ غًهت 

ايسع٠ٛ  أغًٛبْعطف  إٔخص ؾ٬ٕ يف أغايٝب ايكٍٛ أٟ ) أؾاْني ( ٚميهٓٓا أ، ٜٚكاٍ  ت٘نتاب

ٖٛ :  ؾا٭غًٛب،  ٠ٚنٝؿ١ٝ تطبٝل َٓاٖر ايسعٛ زعٛتْ٘٘ ططٜك١ ايساعٞ يف أصط٬ح : يف اإل

 .( 3)ت٘ أٚ نٝؿ١ٝ تطبٝل َٓاٖر ايسع٠ٛ (ايططٜل اييت غًهٗا ايساعٞ يف  زعٛ

 : َطُٕٛ ايسع٠ٛب/ 

تبًٝؼ  إيٞناؾ١ احملا٫ٚت ايؿ١ٝٓ املتعسز٠ ايطا١َٝ ٖٞ ايعًِ ايصٟ تعطف ب٘ ايسع٠ٛ 

 .(4) ٚأخ٬مَٔ عكٝس٠ ٚؾطٜع١   اإلغ٬ّ ٣ايٓاؽ َا سٛ

 إ٫٫ اي٘  إٔؾٗاز٠  أْٗا: ) زع٠ٛ اؿل ، قاٍ ايعداز  ٘ابٔ َٓعٛض ايسع٠ٛ بكٛيٜٚعطف 

اهلل ( ٚزعا ايطدٌ زعّٛا ٚزعا٤ّا ْازاٙ ٚا٫غِ ايسع٠ٛ ، ٚزعٛت ؾ٬ْا أٟ صشت ب٘ ٚيف نتاب٘ 

سعٛت٘ ٖٚٞ ن١ًُ ايؿٗاز٠ اييت ( أٟ ب اإلغ٬ّزعٛى بسعا١ٜ )أٖطقٌ  إىلاهلل عًٝ٘ ٚغًِ  ٢صً

يتٛسٝس  ٚغطادّا َٓريّا ، َعٓاٖا زاعّٝا بإشْ٘اهلل  إيٞاملًٌ ايهاؾط٠ ، ٚزاعّٝا  أٌٖ إيٝٗا ٢ٜسع

ٝٓ إيَٞٚا ٜكطب َٓ٘ ، ٚايسعا٠ قّٛ ٜسعٕٛ  اهلل تعاىل ض٬ي١ ، ٚاسسِٖ زاع ٚضدٌ  أٚ ٣ٖٚس ١ٓب

اهلل  ٢اهلا٤ ؾٝٗا يًُبايػ١ ، ٚايٓيب صً أزخًتزٜٔ ،  أٚبسع١  إيٞنإ ٜسعٛ ايٓاؽ  إشازاع١ٝ ، 

َٔ ﴿ٚطاعت٘ ، ٚقايت اؾٔ : تٛسٝس اهلل  إىل ا٭١َعًٝ٘ ٚغًِ زاعٞ  ِٓٔصِضٜ َُ  ِِ ِٗ َٔ ِٛ ِٛا ِإَي٢ َق َقاُيٛا  *َٚيَّ

َٚ ِٗٔسٟ ِإَي٢ اِيَشلِّ  َٜ  ٔ٘ ِٜ ََٜس  َٔ ِٝ َُا َب ََُصسِّّقا ٔي ََُٛغ٢  ِٔ َبِعٔس  َٔ  ٍَ ِِْع َٓا ٔنَتاّبا ُأ ُِٔع ْٖا َغ َٓا ِإ ََ ِٛ ِإَي٢ َطِطٜل  َٜا َق

  ِ ٘ٔ* َُِػَتٔكٝ َٞ ايَّ َٓا َأٔدُٝبٛا َزأع ََ ِٛ  .(5) ﴾َٜا َق

  اـطاب : ٢َعٓز/ 

ِ ٚغاَع ًهتايه٬ّ بني َاـطاب يف ايًػ١ : احملاٚض٠ ٚاحملازث١ بني ططؾني ، ٖٚٛ 

 .(6)ؾٗٛ ٜعين َطادع١ ايه٬ّ ، ٚاـطب١ ٖٞ ايه٬ّ املصنٛض املػذٛع 

عتُاز اـطاب إصط٬سّا :  ْػب١ اـطاب يًسٜٔ ٜكصس بٗا إٚاـطاب ايسعٟٛ 

 ٚبٝاْات٘ . ٚأسهاَ٘ ٚقازثت٘ كاطبت٘يًسٜٔ َطدع١ٝ يف 
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ايه٬ّ  ٢ٞ ؼٌُ َعٕٓ ايهطِٜ ٖٚآٚيكس ٚضزت ن١ًُ ) ٚؾصٌ اـطاب ( يف ايكط

ٚز عًٝ٘ ايػ٬ّ : ٩اعٔ ْيب اهلل ز تعاىل ٘ايبني ايصٟ ٜؿُٗ٘ َٔ ىاطب ب٘ ، نُا يف قٛي

ٌَ اِئدَطأب﴿ ََٚؾِص  ١ََُ َٓاُٙ اِئشِه ِٝ ََٚآَت  ُ٘ ًَِه َُ َْا   .(7) ﴾ََٚؾَسِز

قاٍ ايصابْٛٞ يف تؿػريٙ : ) ٚؾصٌ اـطاب ( أٟ ايه٬ّ ايبني ايصٟ ٜؿُٗ٘ َٔ 

ايبٝإ ايؿاصٌ بني  ايكطا٤ ٚؾُٗ٘ ، ٚقاٍ ايكططيب : إصاب١ىاطب ب٘ ، قاٍ فاٖس : ٜعين 

 .(8)اؿل ٚايباطٌ

ايكٍٛ ؾكط بٌ ٖٞ نٌ  أٚايسع٠ٛ ٫ تهتؿٞ باـطاب  إٔٚايعاٖط َٔ ٖصا ايتعطٜـ 

احملا٫ٚت اؾاز٠ املػتُط٠ َٔ ؾعٌ ٚؽطٝط ٚسطن١ ٚغريٖا ٚنصيو ايسع٠ٛ َطتبط١ 

 . أغاغٞنٗسف  باإلص٬ح

 اهلل :  إيٕٞ يف ايسع٠ٛ آايكط أغًٛباملطًب ايجاْٞ :

غبشاْ٘  ضش٘ املٛىلأٚ اهلل تعاىل إىلٖٓاى ططٜل ٚاسس ي٬تصاٍ بايٓاؽ ٚزعٛتِٗ         

ايٓاؽ ، ؾكاٍ : ٘ ٝ٘ ٚغًِ بايتعاّ اؿه١ُ يف زعٛتعٓسَا اَط ْبٝ٘ قُس صًٞ اهلل عً ٚتعاىل

﴿َٛ ُٖ ٕٖ َضٖبَو  ُٔ ِإ َٞ َأِسَػ ٖٔ ِِ ٔبائَّتٞ  ُٗ ََٚدأزِي ِٛٔعَع١ٔ اِيَشَػ١َٔٓ  َُ َٚاِي  ١َُٔ ٌِ َضبَِّو ٔباِئشِه ُِ اِزُع ِإَي٢ َغٔبٝ  َأِعًَ

َٚ  ٔ٘ ِٔ َغٔبًٝٔ ٌٖ َع ِٔ َض َُ َٛ َأِعًَٔب َُٖٔ َِٗتٔسٜ ُُ  إيٞٚؾػطٖا ابٔ نجري بكٛي٘ : أٟ َٔ استاز  (9) ﴾ُِ ٔباِي

 .(10)ايٛد٘ اؿػٔ بطؾل ٚيني ٚسػٔ خطابَٓاظط٠ ٚدساٍ ؾًٝهٔ ب

سُٝٓا ىاطب اـًل ٚملا نإ ٖٛ خايكِٗ  ا٭غًٛبٖصا  إىلُس ٜع اهلل تباضى ٚتعاىل إٔ

 ٖصٙ ايعكٍٛ . ْؿػ١ٝؾ٬ بس إٔ ٜعطف عكٛهلِ  ٧َٚٓؿ

 ٚأِْٗاهلل عًٝ٘ ٚغًِ نإ ايٝٗٛز ٜسعٕٛ بأِْٗ أبٓا٤ إغطا٥ٌٝ  ٢صً ٢املصطؿيف ظَٔ 

َٔ  أْكصِٖٚ ، ٚايػ٣ًٛاِٖ بايعسٜس َٔ ايطغٌ ٚاختصِٗ باملٔ بؾعب اهلل املدتاض ٚإ اهلل قس س

ٌ عًِٝٗ ايػُاّ يف ايصشطا٤ ٚؾذط هلِ أغطم ؾطعٕٛ ٚدٓٛزٙ أَاّ أعِٝٓٗ ٚظًّايعبٛز١ٜ يف َصط ٚ

 غري شيو مما ناْٛا ٜؿتدطٕٚ ب٘ . إىلعؿط  ثين٫آٜابٝع املٝاٙ ايعصب١ يكبا٥ًِٗ 

 ٢ٛٙ عًعَِٓٗ ٚىاطبِٗ مبا تعٛزٚا إٔ ىًٜػدط  اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل إٔٓعط نٝـ يٓٚ

 خربات .ِٖ بٓؿؼ ا٭ؾٝا٤ اييت ٜسعْٛٗا ٚهازهلِ مبا يسِٜٗ َٔ أْؿػِٗ ثِ ٜصنط

ُٔنَي ﴿ قا٬ّ٥: ِِ َع٢ًَ اِيَعاَي ََٚأِّْٞ َؾٖطًُِتُه  ِِ ُِٝه ُُِت َعًَ َِْع َٞ ائَّتٞ َأ َُٔت ِْٔع ٌَ اِشُنُطٚا  ٓٔٞ ِإِغَطا٥ٔٝ  .(11) ﴾َٜا َب

نتاب يٝػٛا غٛا٤ َع أٌٖ اؾا١ًٖٝ  ٚأٌٖبأِْٗ عًُا٤  ٣اضٚايٓصسَا ٜؿتدط ايٝٗٛز ٓٚع

اب ٚاسس ، ىاطبِٗ اهلل غبشاْ٘ ـــِ نتٜٗتٓعٍ عًْٝيب ٚاسس ٚمل  َِٓٗ ٫ٚ ايصٜٔ مل ىرت

ََٚيا  ﴿٬ّ : ـــقا٥ ٚتعاىل  َ٘ َِْعُبَس ِإيَّا ايَّ ِِ َأيَّا  َُٓه ِٝ ََٚب َٓا  َٓ ِٝ َٛا٤ٕ َب ١َُٕ َغ ِٛا ِإَي٢ َنًٔ ٌَ اِئهَتأب َتَعاَي ِٖ َٜا َأ  ٌِ ُق

َٜٖتٔدَص َبِعُطَٓا َبِعّطا َأِضَباّبا  ََٚيا  ٦ِّٝا  ٘ٔ َؾ ْٖا ُِْؿِطَى ٔب َُٗسٚا ٔبَأ ِٛا َؾُكُٛيٛا اِؾ َٛيَّ ِٕ َت ٘ٔ َؾِإ ِٕ ايَّ ِٔ ُزٚ َٔ

َٕ ُُٛ  .(12)﴾َُِػًٔ
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 أغًٛبٚدِ ايٓاؽ بأزب ماٍٚ كاطب١  إٔاملدتًؿ١ ٖٛ  اٯٜاتٚايسضؽ املهطض يف ثٓاٜا 

 ( أسػ١ٔ اؿػ١ٓ ثِ ىاطبٓا قا٬ّ٥ ) ٚدازهلِ باييت ٖٞ ععٗصب ٚاملَٛ

سب َٔ  ٢: ؾايٓؿٛؽ دبًت عً اإلغ٬ّ إيٜٞكٍٛ ؾتشٞ ٜهٔ يف نتاب٘ نٝـ ْسعٛ 

ٚايٓؿٛض ؾتأخصٖا  ٚاإلصطاضاملهابط٠  إيٞ أسٝاْاؾعٗا ايكػ٠ٛ ٚايؿس٠ س، ٚقس ت إيٝٗاأسػٔ 

املعطٚف  ٚإغسا٤بصٍ ايٓصح  ٚإمناايًني املسا١ٖٓ ٚايطٜا٤ ٚايٓؿام ،  ٢.. ٚيٝؼ َٔ َعٓ باإلثِايعع٠ 

ناْت ايسع٠ٛ ؾُاع١  إشاض ، خاص١ َٚ٪ثط ، ٜؿتح ايكًٛب ٜٚؿطح ايصس بأغًٛب زَح

 طٜع ايؿسٜسٜٔ .كتِٗ بايتٛبٝذ ٚايتيعاٍ فاز ٞػبْٜٓ٘ ٫ أاملػًُني 

ٖٚاضٕٚ  ٢ايطباْٞ ىاطب َٛغ ايتٛدٝ٘ايكطإ ايهطِٜ يف َعطض  إىل تٓعط ٫أ

ُ٘ َطَػ٢ ﴿ ٢زأ٠ ايطاغ١ٝ ؾطعٕٛ بايًني ٚاؿػٓا مبباُا ايػ٬ّ ٜٚٛصُٝٗعًٝٗ ْٖ َٕ ِإ ِٛ ََٖبا ِإَي٢ ٔؾِطَع اِش

ِٚ َِٜدَؿ٢ *  ُ٘ ََٜتَصنَُّط َأ ّٓا َيَعَّ ِّ ِّٛيا َي ُ٘ َق  إىلايٓب١ٜٛ  ٚاإلؾاضاتٕ ايًؿتات ايكطآ١ْٝ إبٌ  .(13) ﴾َؾُكَٛيا َي

ٚقُٝت٘  ا٭غًٛبٚايكػ٠ٛ ت٪نس مبا ٫ وتٌُ ايؿو ؾاع١ًٝ ٖصا  ١عػ١ً ايبايطؾل ٚفاْ

 .(14)ايتٛد١ٝٗٝ 

ع١ ػ١ً ايبؾٛا٥س ايطؾل ٚفاْ إيٞعُطإ ٜؿري ايكطإ ايهطِٜ  أٍٚيف غٛض٠      

 ايكًٛب سٛهلا ، قاٍ تعايٞ : ٚايتؿافايسع٠ٛ  ٫ْٚط٬مٚامل٪ٜسٜٔ  ا٭ْصاضيف نػب ٚايكػ٠ٛ 

َِْؿٗطٛا ﴿ ِٛ ُنَِٓت َؾعًّا َغًَٔٝغ اِيَكًِٔب َيا ََٚي  ِِ ُٗ َِٓت َي ٘ٔ ٔي َٔ ايَّ َٔ  ١َُٕ َُا َضِس ِِ َؾٔب ُٗ ِٓ ـُ َع ِٛٔيَو َؾاِع ِٔ َس َٔ

َٛنِّ َُُت َ٘ ُٜٔشٗب اِي ٕٖ ايَّ ٘ٔ ِإ ٌِ َع٢ًَ ايَّ َٛنَّ ََِت َؾَت َِِط َؾِإَشا َعَع ِِ ٔؾٞ اِيَأ ُٖ ِِٚض ََٚؾا  ِِ ُٗ  .(15)﴾ًٔنَيَٚاِغَتِػٔؿِط َي

 اهلل : إىلاهلل عًٝ٘ ٚغًِ يف ايسع٠ٛ  ٢ايطغٍٛ صً أغًٛباملطًب ايجايح :

اإلغ٬ّ  اهلل عًٝ٘ ٚغًِ يف زعٛت٘ ايٓاؽ إىل ٢ايطغٍٛ صً اتبعٗا اييت بغايٝمل تهٔ ا٭

ٌِ َضبَِّو ﴿:  تعاىل ٘هطِٜ املتٛز بكٛيايطباْٞ اي يًتٛدٝ٘ تؿػريّا عًُّٝا إ٫ إيٝ٘ٚيؿتِٗ  اِزُع ِإَي٢ َغٔبٝ

 ٖٕ ُٔ ِإ َٞ َأِسَػ ٖٔ ِِ ٔبائَّتٞ  ُٗ ََٚدأزِي ِٛٔعَع١ٔ اِيَشَػ١َٔٓ  َُ َٚاِي  ١َُٔ ُِ ٔباِئشِه َٛ َأِعًَ ُٖ َٚ  ٔ٘ ِٔ َغٔبًٝٔ ٌٖ َع ِٔ َض َُ ُِ ٔب َٛ َأِعًَ ُٖ َضٖبَو 

َٔ َِٗتٔسٜ ُُ  .(16)﴾ٔباِي

 اتبعٗأَ امل٬َح ايعا١َ ٭غايٝب ٚططا٥ـ ايػٝاغ١ ايؿطع١ٝ اييت  ْٚػتعطض ٖٓا بعطّا

، يتهٕٛ ْرباغّا يًسعا٠ ٜكتؿٕٛ أثطٖا  – تعاىل –اهلل  إىلاهلل عًٝ٘ ٚغًِ يف ايسع٠ٛ  ٢ايطغٍٛ صً

 ، ؾُٔ شيو : َٓٛاهلا  ٢ذٕٛ عًٜٗٚٓ

 ايب١٦ٝ اييت تتِ ؾٝٗا ايسع٠ٛ . ٚأسٛاٍَطاعا٠ ايعطٚف احملٝط١  -1
ايٛغط ايصٟ غٝهٕٛ  ٢عً ٚتعطؾ٘ايساع١ٝ زضاغ١ ايب١٦ٝ زاضغ١ دٝس٠  ٢ٞ عًػؾٝٓب

ػاٖات٘ َٚٝٛي٘ ٚضغبات٘ ٜٚعطف عازات إيٓؿاط٘ ٚعًُ٘ .. ٜسضؽ أٚضاع٘ َٚؿه٬ت٘ ٚ َٝساّْا

تهٕٛ خطٛات٘ ايسع١ٜٛ َتٓاغك١ َع تًو  ست٢ْٚكاط ايطعـ ٚايك٠ٛ يسِٜٗ ،  ٚأخ٬قِٗايٓاؽ 

 ٢املجاٍ ايتطبٝكٞ عً ٚيٓأخص، أنرب قسض َٔ ايٓتا٥ر اؿػ١ٓ يف ايسع٠ٛ  ٢يًشصٍٛ عً ا٭ٚضاع
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اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  ٢صً إيٝ٘اهلل  ٢أٚساهلل عًٝ٘ ٚغًِ ، ؾعٓسَا  ٢ايطغٍٛ صًشيو َٔ غري٠ 

ا٭َط ؾٝٗا ْٛع َٔ  ٨ٝط١ نًٗا ب١٦ٝ ؾطن١ٝ ، ؾهاْت َٛادٗت٘ هلِ يف بازناْت ايب١٦ٝ احمل

بػٝس ٚيس  ١سػٓ أغ٠ٛٚيٓا  شيو ٢اهلل عً أعاْ٘ َٔ إ٫مبؿطزٙ  اإلْػإاملػايب١ اييت ٫ ٜػتطٝعٗا 

 ٚأَطٙ ْٚٗٝ٘ ١ؿام ، ٚطاعت٘ ٚادبْط١ نؿط ٚػٚب إميإاهلل عًٝ٘ ٚغًِ ، ايصٟ سب٘  ٢زّ صًآ

،  ٘بشاأصَٔ ايعيٌ ٚاـطأ ، سٝح نإ ٜرتى بعض ا٫ختٝاض كاؾ١ اؾتتإ بعض  َٕعصَٛا

ؿساث١ عٗس قطٜـ  –ايػ٬ّ عًٝ٘  – إبطاِٖٝقٛاعس  إىل عازتٗاإٚؾكس تطى ٖسّ ايهعب١ 

 – اإلغ٬ّ ٢َع ععِ خططِٖ عً –اهلل عًٝ٘ ٚغًِ قتٌ املٓاؾكني  ٢ًص ٘، ٚتطن ١ظاًٖٝ

 . أصشاب٘اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٜكتٌ  ٢ٜتشسخ ايٓاؽ أْ٘ صً ٫ ملؿػس٠ أععِ َٓٗا ، نٞ

عٝح   اهلل تعاىل إيٞيف زعٛت٘ اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ططٜكا ٚغطّا  ٢يكس غًو ايطغٍٛ صً

ٚتٛصٌٝ اؿل نا٬َّ غري َٓكٛص ، يف ايٛقت ايصٟ ٫ ٜػايب ؾٝ٘ ْكا٤ ايسع٠ٛ  ٢واؾغ عً

ايسع٠ٛ  إىلاهلل عًٝ٘ ٚغًِ  ٢ايطغٍٛ صً ايٛاقع ايصٟ ٖٛ ؾٛم ايطاق١ احملسٚز٠ يًؿطز ، ؾكس ؾأ

اؿل ، ؾشاؾغ  إزضاىبسع٠ٛ َٔ ٜأْؼ ؾِٝٗ ايطؾس ٚضداس١ ايعكٌ يف ايؿطز١ٜ ايػط١ٜ ، ؾبسأ 

ي٘ يف أٍٚ ا٭َط ، ٚيٝؼ يف  َٚػايبتِْٗكا٤ ايسع٠ٛ َع أَٓ٘ َٔ َطاٜكات املؿطنني  ٢بصيو عً

نإ ٖٛ املُهٔ ، ٚنإ ٖصا َٔ  ٖصا تكصري َٔ ْاس١ٝ عسّ تعُِٝ ايسع٠ٛ ، ٭ٕ ٖصا ايكسض

اهلل عًٝ٘ ٚغًِ يف تٛصٌٝ ايسع٠ٛ ٚتبًٝػٗا ،  ٢ايطغٍٛ صً بعٗاتأايػٝاغ١ اؿه١ُٝ اييت 

َا سٛي٘ ،  إىلنً٘ َٔ غري ْعط  اإلغ٬ّٜبًؼ  إٔٚبعض ايسعا٠ ٫ ٜؿطٕٓٛ يصيو ، ؾريٜس 

ايعذع عٔ ايسع٠ٛ ْٗا٥ّٝا ، ٖٚٛ  إىلعٔ ؼكٝل قصسٙ ، ٚضمبا صطؾ٘ شيو  ٜعٛق٘ؾٝصطسّ مبا 

 ٜٓبػٞٚظٓ٘ إٔ نٌ َا ٖٛ َعًّٛ يسٜ٘ عًُ٘ بايػٝاغ١ ايؿطع١ٝ يف ايسع٠ٛ َٔ عسّ  ٢أت إمنا

 قٛي٘ ٚإشاعت٘ .

ايعامل  ٢عً ٜٓبػٞيف شيو عُا  ؼٝن٬ّ ْؿ -ضمح٘ اهلل-ٚيؿٝذ اإلغ٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ

إٔ ٜكّٛ ب٘ َٔ ايبٝإ ٚايتبًٝؼ ، ؾٝكٍٛ : ) ؾايعامل يف ايبٝإ ٚايب٬ؽ نصيو ، قس ٜ٪خط ايبٝإ 

 إىلٚبٝإ أسهاّ  ٘آٜات إْعاٍ –غبشاْ٘  –ٚقت ايتُهٔ نُا أخط اهلل  إىلٚايب٬ؽ ٭ؾٝا٤ 

يف ٖصا إٔ  بٝاْٗا ، ٜبني سكٝك١ اؿاٍ إىلاهلل عًٝ٘ ٚغًِ تػًُّٝا  ٢ٚقت متهٔ ضغٍٛ اهلل صً

َِْبَعَح َضُغّٛيا ﴿اهلل ٜكٍٛ: ََُعصِّٔبنَي َسٖت٢  ََا ُنٖٓا   :تكّٛ بؿ٦ٝني إمناايعباز  ٢، ٚاؿذ١ عً(17)﴾َٚ

 .بؿطط ايتُهٔ َٔ ايعًِ مبا أْعٍ اهلل / 1

 . (18)ايعٌُ ب٘ ( ٢ايكسض٠ عً/ 2
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ٔ سٝع َايصشاب١ ا٭د٤٬ ، ٚخطدت ايسع٠ٛ غتذاب هلصٙ ايسع٠ٛ ْؿط َٔ إبعس إٔ 

ايسع٠ٛ ٚاؾٗط  ٚإظٗاضٚايبٛح  اإلع٬ٕ أغًٛب ا٭خط ا٭غًٛب إىليف ؾدص ٚاسس  مصاضاإل

ٖٛ ايهؿٌٝ  ا٭غًٛبٖصا  إشٚاملطاٜكات ،  يٮش٣طض تعبني ايٓاؽ ، ضغِ َا يف شيو َٔ  بٗا

 ا٭ٍٚ . ا٭غًٛبقٛضٕ بعَٔ  إشاْطام ٚاغع يف ظَٔ قًٌٝ دسّا  ٢بٓؿط ايسع٠ٛ ٚبًٛغٗا يًٓاؽ عً

 :  أ٫ٖٚسا١ٜ املسعٜٛٔ  ٢عًاؿطص -2

 ٢ٜٚػع زٜٔ اهلل ٖٚصا ٖٛ َا وطص عًٝ٘ إىلايساع١ٝ ي٘ ٖسف ععِٝ ٖٛ ٖسا١ٜ ايٓاؽ 

 إىلايٓاؽ َٔ ايعًُات  أخطازيف  غبٌٝ ؼكٝك٘ ، ًٜٚتُؼ ي٘ ايٛغا٥ٌ ٚايططم املٓاغب١ ضغب١ يف 

ٖسا١ٜ  ٢ٜهٕٛ سطٜصّا عً ٚإمنااؿذ١ ؾشػب  قا١َإايٓٛض ، ٚيٝؼ ِٖ  ايساع١ٝ قصٛضّا يف 

ٖسا١ٜ ايٓاؽ ،  ٢صّا عًٜاهلل عًٝ٘ ٚغًِ يف زعٛت٘ سط ٢ايٓاؽ ، ٚقس نإ ضغٍٛ اهلل صً

غتذاب١ ايٓاؽ إؾسٜسّا عسّ  ٖتسا٤ ، ٚوعْ٘ سعّْااإل إىلٚنإ ٜبصٍ هلِ نٌ َا ٜسعِٖٛ 

َٔ َُٜػاِض﴿يًسع٠ٛ ، ست٢ خاطب٘ ضب٘ يف شيو ٚقاٍ ي٘ :  َِْو ائَّصٜ َٕ ٔؾٞ اِيُهِؿِطََٚيا َِٜشُع ٚقاٍ  (19) ﴾ُعٛ

ََٗصا اِيَشٔسٜٔح َأَغّؿا﴿غبشاْ٘ ٚتعايٞ :  ُٓٛا ٔب َٔ ٪ُِٜ ِِ ِٕ َي ِِ ِإ ٖٔ ٚقاٍ  (20) ﴾َؾًََعًََّو َبأخْع َِْؿَػَو َع٢ًَ َآَثاِض

ٓٔنَي﴿تباضى ٚتعايٞ :  َٔ ٪َُِ  .( 21) ﴾َيَعًََّو َبأخْع َِْؿَػَو َأيَّا َُٜهُْٛٛا 

اؿذ١ عًِٝٗ ،  ١أقاَاهلل عًٝ٘ ٚغًِ قصٛضّا يف فطز  ٢مل ٜهٔ ِٖ ايطغٍٛ صً

، ٚقس نإ ٜػًو يف شيو ططٜل َٔ ؾأْ٘ إٔ  اإلميإ إىلِٗ تبٌ نإ ُٖ٘ ا٭نرب ٖٛ يف قٝاز

اهلل عًٝ٘ ٚغًِ : ) ٌٖ  ٢ْا أْٗا قايت يًٓيب صًربٙ ، ٖٚصٙ عا٥ؿ١ ضضٞ اهلل عٓٗا ؽوكل َطاز

ؾس َٔ ّٜٛ أسس ؟ قاٍ يكٝت َٔ قَٛو َا يكٝت ، ٚنإ أؾس َا يكٝت أعًٝو ّٜٛ نإ  ٢أت

َا أضزت  إىلًِ هبين ؾعبس ن٬ٍ  بٔايٌٝ ابٔ عبس ٜا ٢ت ْؿػٞ عًضعط إشَِٓٗ ّٜٛ ايعكب١ ، 

 ؾإشاغٞ ، أٚأْا بكطٕ ايجعايب ، ؾطؾعت ض إ٫ٚدٗٞ ، ؾًِ اغتؿل  ٢ٚأْا َُّٗٛ عً، ؾاْطًكت 

اهلل قس مسع قٍٛ  إٕؾٝٗا دربٌٜ ، ؾٓازاْٞ ، ؾكاٍ :  ؾإشاقس أظًتين ، ؾٓعطت  ١أْا بػشاب

ًَو ؾِٝٗ ، ؾٓازاْٞ  تًَو اؾباٍ يتأَطٙ مبا ؾ٦ إيٝوقَٛو يو َٚا ضزٚا عًٝو ، ٚقس بعح 

عًِٝٗ  أطبلؾ٦ت إٔ  إٕ: شيو ؾُٝا ؾ٦ت ، ؾكاٍاؾباٍ ، ؾػًِ عًٞ ، ثِ قاٍ : ٜا قُس ! 

ىطز َٔ أص٬بِٗ َٔ ٜعبس اهلل  إٔ: بٌ أضدٛ اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  ٢ايٓيب صًخؿبني ؟ ؾكاٍ ا٭

 . ( 22)ٚسسٙ ، ٫ٚ ٜؿطى ب٘ ؾ٦ٝا ( 

إٔ تعٗط َٔ ايساع١ٝ  اهلل تعاىل إىلٕ َٔ ايػٝاغ١ ايؿطع١ٝ يف ايسع٠ٛ إٚع٢ً شيو ؾ

ِٖ ؾٝ٘ َٔ ايط٬ٍ ٚايبعس عٔ  َا ٢ٖسا١ٜ ايٓاؽ ٚايتشػط عً ٢ايطغب١ اؿكٝك١ٝ ٚاؿطص عً
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 ٢عً ُٖ٘ٚايصٟ ٚقـ دٗسٙ َٛقـ املتؿؿٞ ؾِٝٗ  َٓ٘ ٘، ٫ٚ ٜهٕٛ َٛقؿ اهلل تعاىلزٜٔ 

ؾطٜعتٓا ، بٌ  ٢صط٠ عًٖسا١ٜ ايٓاؽ يٝػت قا ٢عًِٝٗ ، ٖٚصٙ ايػٝاغ١ يف اؿطص عً اإلغ٬ظ

 إشيسع٠ٛ ؾطعٕٛ ،  اُأضغًٗا ايػ٬ّ عٓسَا ُٖاضٕٚ عًٝٗ ٚأخاٙ ٢اهلل ب٘ َٛغ ٢ٖصا َا أٚص

ِٚ َِٜدَؿ٢﴿اٍ اهلل هلُا : ق ُ٘ ََٜتَصنَُّط َأ ّٓا َيَعَّ ِّ ِّٛيا َي ُ٘ َق َٛقـ زع٠ٛ ٚتطغٝب يف  ؾاملٛقـ.  (23) ﴾َؾُكَٛيا َي

، ٚأَا  ا٫غتذاب١ إىل، ؾهإ املٓاغب يصيو ٖٛ ايكٍٛ ايًني ايصٟ َٔ ؾأْ٘ إٔ ٜكٛز  ١اهلساٜ

 . ٚا٫غتهباضيف ٖصٙ اؿاي١ ٜهٕٛ َسعا٠ يًٓؿٛض طف صيف ايكٍٛ ٚايؿس٠ يف ايت اإلغ٬ظ

 ايعدط ايٓؿػٞ غري املباؾط :  أغًٛب إتباع-3
تباع أغًٛب ايعدط ايٓؿػٞ غري إاهلل عًٝ٘ ٚغًِ  ٢يكس نإ َٔ سه١ُ ايطغٍٛ صً

ايصٟ نإ ٜبًؼ ب٘ ضغٍٛ  يٮغًٛبٚٚقا٥ع تؿػري١ٜ  ١، ٚيف ايػري٠ ايٓب١ٜٛ مناشز عًُٝاملباؾط 

ضضٞ اهلل عٓ٘ : ) إٔ  – َا١َأ أبٛ ٣ًباق١ ، ؾكس ضٚبايٓاؽ  إيٞاهلل عًٝ٘ ٚغًِ زعٛت٘  ٢اهلل صً

يٞ يف ايعْا ؟ ؾصاح ايٓاؽ ب٘  إاشْٕيب اهلل  اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ؾكاٍ : ٜا ٢ايٓيب صً أت٢غ٬َّا ؾابا 

اهلل عًٝ٘ ٚغًِ : قطبٛٙ ، ازٕ ، ؾسْا ست٢ دًؼ بني ٜسٜ٘ ، ؾكاٍ ايٓيب  ٢صً، ؾكاٍ ايٓيب 

٫َو ؟ قاٍ : ٫ دعًين اهلل ؾساى ، قاٍ نصيو ايٓاؽ ٫ وبْٛ٘  أؼب٘اهلل عًٝ٘ ٚغًِ :  ٢صً

٫بٓتو ؟ قاٍ : ٫ ، دعًين اهلل ؾساى ، قاٍ نصيو ايٓاؽ ٫ وبْٛ٘ يبٓاتِٗ  أؼب٘،  ٭َٗاتِٗ

: ٫ ،  ٠ٚاـاي١ ، ٖٚٛ ٜكٍٛ يف نٌ ٚاسس ايع١ُاْ٘ شنط  –ٚظاز ابٔ عٛف  ؟ أؼب٘ ٭ختو، 

صسضٙ ٚقاٍ : ايًِٗ طٗط  ٢اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٜسٙ عً ٢اهلل صًدعًين اهلل ؾساى ، ؾٛضع ضغٍٛ 

 . (24)ايعْا ( –َٓ٘ ، ٜعين  إيٝ٘ ضػأب ؾ٤ٞقًب٘ ، ٚاغؿط شْب٘ ، ٚسصٔ ؾطد٘ ، ؾًِ ٜهٔ 

 ايٓكس :أغًٛب ايتعٝني يف ؼاؾٞ -4

هلل ا ٢ي٘ يف ضغٍٛ اهلل صً ٚ ايساع١ٝ إٔ ٜبتعس عٔ أغًٛب ايتعٝني يف ايٓكس ، ٢عً

 ١َٔ تصطؾات عاَ ْٕٞ عًٝ٘ ايص٠٬ ٚايػ٬ّ ضمبا غا٤ٙ ؾاعًٝ٘ ٚغًِ أغ٠ٛ سػٓ٘ ، ؾكس ن

بكاعس٠ ) َا باٍ أقٛاّ ( ؾ٬ ٜعٜس عٔ قٛي٘ : ) َا أصشاب٘ ، ؾٝكّٛ ؾِٝٗ خطٝبّا  ضٜكع ؾٝٗا بع

ضضٞ اهلل  –، عٔ عا٥ؿ١ ايتصطٜح ، ٚبايتٛض١ٜ بسٍ ايتعط١ٜباٍ أقٛاّ ( ؾٝهتؿٞ بايتًُٝح بسٍ 

كٌ َا باٍ ؾ٬ٕ طدٌ ايؿ٧ مل ٜايعٔ  ٘بًػ إشااهلل عًٝ٘ ٚغًِ  ٢نإ ايٓيب صً قايت : –عٓٗا 

اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  ٢َٚٔ شيو قٛي٘ صً .(25)(نصا ٚنصا ٜكٛيَٕٛا باٍ أقٛاّ ) ٜكٍٛ ( ٚيهٔ ٜكٍٛ:

ٜؿرتطٕٛ ؾطٚطّا يٝػت يف نتاب اهلل ؟ ؾُٔ اؾرتط ؾططّا يٝؼ يف ٚغًِ : ) َا باٍ أقٛاّ 

ايػُا٤ يف  إىل أبصاضِٖ) َا باٍ أقٛاّ ٜطؾعٕٛ  .(26) ٕ اؾرتط َا١٥ َط٠ (إنتاب اهلل ؾًٝؼ ي٘ ٚ
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ي٘  ٚأؾسِٖ٭عًُِٗ باهلل  إْٞ، ؾٛ اهلل  ٓع٘أص ٧ا باٍ أقٛاّ ٜتٓعٖٕٛ عٔ ؾ) َ (27)ص٬تِٗ ( 

 .(28)خؿ١ٝ (

 عسّ ايتؿٗري ب٘ أَاّ ايٓاؽ ، عٔ ايػ١ٓٚقس ٜطبط املػًِ َتًبػّا غطأ أٜطّا ، َٚٔ 

عطؼ ضدٌ َٔ  إشاهلل عًٝ٘ ٚغًِ  ٢صًٞ َع ضغٍٛ اهلل صًَعا١ٜٚ بٔ اؿهِ قاٍ : بٝٓا أْا ُأ

ْهِ أَاٙ ، َا ؾأ ثهٌ ايكّٛ ؾكًت : ٜطمحو اهلل ، ؾطَاْٞ ايكّٛ بأبصاضِٖ ، ؾكًت : ٚا

ٞٓتٓعطٕٚ   ٜصُتْٛين يهٞ اغهت ِٗتضأٜأؾداشِٖ ، ؾًُا  ٢ؾذعًٛا ٜططبٕٛ بأٜسِٜٗ عً! ؟إي

٘ ٫ٚ َعًُّا قبً ضأٜتؾبأبٞ ٚ أَٞ َا  –اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  ٢ضغٍٛ اهلل صً ٢، ؾًُا صً غهت

قاٍ :  ٚإمنا٫ٚ ؾتُين ،  ضطبين  ( ٫َٚا نٗطْٞ ) اْتٗطْٞ   اهلل ؾٛ –سٙ أسػٔ تعًُّٝا َٓ٘ بع

ٖٞ ايتػبٝح ٚايتهبري ٚقطا٠٤  إمنأَ ن٬ّ ايٓاؽ  ٤ٖٞصٙ ايص٠٬ ٫ ٜصًح ؾٝٗا ؾ ٕإ) 

ايتعٝني يف ايٓكس  أغًٛبعٔ ؼاؾٞ  ٘املػاضٟ يف سسٜج عبس اهللزنتٛض بؿري ٚقاٍ  .(29)ٕ (آايكط

ؾٝٗا شنط أؾداص بأعٝاِْٗ ٚيف َعطض ايكسح  ١َكابً بأزي١س وتر عًٝٓا يف ٖصا اجملاٍ : ٚق

،  أظضٕ ايهطِٜ شنط : ) إٓ ايهطِٜ أٚ ايػ١ٓ ، ؾكس دا٤ يف ايكطآيف ايكطٚيٝؼ املسح ، غٛا٤ 

)  ِ أطًل اغِاهلل عًٝ٘ ٚغً ٢هلب ، ٚايٓيب صً بٛأٖٚاَإ ، ٚقاضٕٚ ، ٚدايٛت ، ٚٚؾطعٕٛ ، 

طًب ، بٔ عبس امل ٠عبس ايعع ٢ٚ) أبٛ هلب ( عً ـاّ ،بٔ ٖؿ ٚاؿهِ عُط أبٞ ٢ـٛ دٌٗ ( عًأب

اؾٌٗ  دٌٗ َٔ أب١ُٞ بٔ سبٝب اؿٓؿٞ ، ٚدا٤ت تػ١ُٝ ًٝ( ٖٚٛ َػ ايهصاب ١)َػًُٝٚ

ايٓاض ، ٚايهصاب  أصشابهلب ؿُط٠ يف ٚدٗ٘ ٚ٭ْ٘ َٔ  ٚأبا،  ٘ٚايطٝـ ايصٟ متٝع ب٘ صاسب

خصّٛ ايسع٠ٛ ميهٔ  ٢كازس١ عًٖصٙ ا٭ٚصاف اي أط٬معٔ  ٚيإلداب١ايٓب٠ٛ ،  ٢٭ْ٘ أزع

 :  اٯتٞتًدٝصٗا يف 

سذُ٘ ايهبري ٚيف ايػ١ٓ  ٢ٕ ايهطِٜ عًآَا شنط َٔ أمسا٤ املدايؿني يف ايكط

اغع١ يصنط ايٛ ١ٝ، ٖٚٛ أَط َبٗط إٔ لس ٖصٙ ايتدًغعتٗا تعس ق١ًًٝ ْٚازض٠  ٢املطٗط٠ عً

ا٭عسا٤ ، ست٢ املٓاؾكني مل لس نؿؿّا بأمسا٥ِٗ بٌ ناْٛا ضُٔ ايػط ايٓبٟٛ ٫ ٜعًُِٗ أسس 

اهلل عٓ٘ ، ايصٟ نإ َػتٛزع غطٙ ، دا٤ يف ؾطح  ٞغريٙ ، عسا سصٜؿ١ بٔ ايُٝإ ، ضض

ايبداضٟ : ) إٔ سصٜؿ١ بٔ ايُٝإ ، ضضٞ اهلل عٓ٘ ، نإ صاسب غط ضغٍٛ اهلل صًٞ اهلل 

اهلل عًٝ٘  ٢عًٝ٘ ٚغًِ يف ؾإٔ املٓاؾكني ، ٚنإ ٜعطؾِٗ ٫ٚ ٜعطؾِٗ غريٙ ، ٚنإ ايٓيب صً

 إيٝ٘ٚمل ٜػط  اٯٜاتٚايصٜٔ ْعيت ؾِٝٗ  ملٓاؾكني ٚأٌٖ ايهؿطبأمسا٤ عس٠ َٔ ا إيٝ٘ٚغًِ أغط 

 .(30)(بأمسا٤ مجٝعِٗ 

ػرت يف ايػايب ٚيٝػت مل تهٔ اؿه١ُ ٖٞ يف اي إٕملاشا ٖصٙ ايػط١ٜ ؟  أْؿػٓا ؾًٓػأٍ       

 .(31)يف ايتؿٗري
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 ادلبحث الثالث 
 صؿات ايساع١ٝ ايعصطٟ ايّٝٛ ٚاغتدساّ ايتكٓٝات اؿسٜج١ يف ايسع٠ٛ

 ايعصطٟ ايّٝٛ :املطًب ا٭ٍٚ : صؿات ايساع١ٝ 

يعٌ أِٖ أغباب لاح ايساع١ٝ ايعصطٟ ايتػًح بػ٬ح ايعًِ ٚايجكاؾ١ ٚؾِٗ ٚاقع 

 اجملتُع َٚٔ أِٖ ايصؿات اييت هب إٔ ٜتصـ  بٗا َٓٗا :

ؼــطٟ ايصــٛاب، ٚاإلخــ٬ص ايــصٟ ٜهػــب ايساعٝــ١ تٛؾٝكــّا َــٔ اهلل تعــاىل، ٚميٓشــ٘    أ٫ّٚ:

اإلْػـإ ٚغـعٝ٘ بعٝـسّا عـٔ ايتٛؾٝـل، ؾصـ٬ح        ايكبٍٛ عٓس ايٓاؽ بإشٕ اهلل; ؾ٬ ٜهؿٞ دٗس

َٜـا  )ا٭عُاٍ ي٘ ؾـططإ ٫ظَـإ َت٬ظَـإ ُٖـا: اإلخـ٬ص ٚاإلصـاب١، قـاٍ غـبشاْ٘ ٚتعـاىل:          

          ِِ ــ ــِط َيُه َِٜػٔؿ َٚ  ِِ ــاَيُه َُ ِِ َأِع ــًِٔح َيُهــ ــٔسٜسّا* ُِٜص ٫ِّٛ َغ ــ ــٛا َق َُٚقُٛي  َ٘ ــ ــٛا ايًَّ ــٛا اٖتُك ُٓ ََ َٔ آ ــٔصٜ ــا ايَّ َٗ ٜٗ َأ

ََ َٚ  ِِ َُْٛبُه ِٛظّا َعٔعُّٝاُش ُ٘ َؾَكِس َؾاَظ َؾ ََٚضُغَٛي  َ٘  . (32)(ٔ ُٜٔطِع ايَّ

َٛانبـ١ ٖـ٪٤٫ ايـسعا٠ ملػـتذسات ايعصـط، ٚػسٜـسِٖ يف ا٭غـًٛب، َـع تطنٝـعِٖ          ثاّْٝا: 

ع٢ً عطض سكٝك١ اإلغ٬ّ ايصٟ تطًب٘ ايؿطط٠، ٚنؿؿِٗ يعٜـ اؿطاض٠ ايػطب١ٝ بأغـًٛب  

أؾهاض ايؿباب، نُا ٫ ُٜــٓهط َـا هلـ٪٤٫ َـٔ     عًُٞ ضصني، َتذٓبني ؾطض ايٛصا١ٜ ع٢ً 

 َٛاٖب داشب١ أنطَِٗ اهلل بٗا، ؾادتُع ايعًِ ٚايجكاؾ١ َع املٖٛب١ ٚسػٔ ايعطض.

ٌ   ثايجّا:  إؾـ٬ؽ ا٭ططٚسـات ايػطبٝـ١، ممـا دعـٌ ايؿـباب َتعطؿـني إىل         بطاعـ١ ايعـطض َكابـ

٫ٚ تكٓـع عكـٛهلِ   بطْاَر سٟٝٛ َتهاٌَ ىطدِٗ َٔ محأ٠ املازٜات اييت ٫ تـطٟٚ ظُـأِٖ،   

يف إهاز سًٍٛ ملؿه٬ت ايعصط املتذسز٠، ٫ٚ ػٝب عٔ أغـ٦ًتِٗ اؿـا٥ط٠، ٚٚدـسٚا شيـو     

يف اإلغ٬ّ عٓسَا دا٤ َٔ ٜكسَ٘ بأغًٛب ٜٛانب َعطٝـات ايعصـط، ٫ٚ ٜٓػـًذ عـٔ أصـاي١      

 ايؿهط.

 املطًب ايجاْٞ : اغتدساّ ايتكٓٝات اؿسٜج١ يف ايسع٠ٛ :

ـًـ  ٛب يف أغــايٝب ايــسع٠ٛ ، َٚطاعــا٠ أســٛاٍ ايٓــاؽ َٚػــت٣ٛ ٚايـصٟ أضاٙ إٔ ايتذسٜــس َط

ثكاؾاتِٗ، ٚططٜك١ تؿهريِٖ، ؾًهٌ َكاّ َكاٍ.. ٫ٚ بأؽ إٔ ْػتؿٝس َٔ ايٛغا٥ٌ اؿسٜج١ 

يف ايسع٠ٛ ضُٔ سسٚز ايؿطٜع١.. ؾٓشٔ ْؿٗس تطٛضّا َص٬ّٖ يف فاٍ ايتهٓٛيٛدٝا ٚٚغـا٥ٌ  

ٚاـــرب٠ يف ايٛغــا٥ٌ ايسعٜٛــ١ اؿسٜجــ١; ا٫تصــاٍ، ٫ٚبــس َــٔ تػــًح ايساعٝــ١ بــايعًِ ٚاملعطؾــ١  

يٝهٕٛ قبٛي٘ يس٣ ايٓاؽ ٚاغـعّا بـإشٕ اهلل، نُـا ٜٓبػـٞ عًـ٢ ايساعٝـ١ إٔ ٜػـتجُط ايٛغـا٥ٌ         

اؿسٜج١ يف فاٍ تك١ٝٓ املعًَٛات ٚا٫تصا٫ت، ٚا٫غتؿاز٠ َٔ ايكٓٛات ايؿطـا١ٝ٥، ٚؾـبه١   

إْػـإ.. ٖٚـصٙ ايٛغـا٥ٌ هـب     املعًَٛات ايعامل١ٝ )اإلْرتْت( اييت ٜػـتدسَٗا أنجـط َـٔ ًَٝـاض     

اغتػ٬هلا ا٫غتػ٬ٍ ا٭َجٌ يف فاٍ ايسع٠ٛ .. ٚتػدريٖا يف أبٛاب اـري ، ٚتٛدٝ٘ ا٭دٝاٍ 

 ٔ إهابٝاتٗا ٚاؿصض َٔ كاططٖا.إىل اإلؾاز٠ َ
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إشٕ هــب إعــساز ايــسعا٠ ٚطًبــ١ ايعًــِ عًــ٢ ضــ٤ٛ َػــتذسات ايعصــط ملٛانبــ١ ايكؿــع٠   

ايتأثري يف فـاٍ ايـسع٠ٛ، بطـطم َت٥٬ُـ١ َـع تطـٛض ايعصـط. ٚقـس         املعًَٛات١ٝ، يٝتُهٓٛا َٔ 

أزضى أُٖٝــ١ شيــو ؾطٜــل نــبري َــٔ ايــسعا٠ ْٚــطاِٖ ٜتعــإًَٛ َــع ايٛغــا٥ٌ اؿسٜجــ١ بؿاعًٝــ١   

ٚإتكإ.. ٚايٛغا٥ٌ نُا ٖٛ َعًّٛ تأخص أسهاّ املكاصس، ؾُازاَت ايٛغ١ًٝ َباس١ ميهـٔ  

َٚـٔ خـ٬ٍ لـاح ايساعٝـ١ يف اغـتكطاب       ا٫غتؿاز٠ َٓٗا َع َطاعـا٠ خصٛصـ١ٝ اجملتُعـات ..   

ٛٓ ضغايت٘ ْػتطٝع إٔ مهِ عًٝ٘ ٖـٌ ٖـٛ َٛانـب يعصـطٙ أّ ٫. ٫ٚ      ايٓاؽ، ٚإقٓاعِٗ بػُ

 .ميهٔ يًساع١ٝ إٔ ٜتٓاظٍ عٔ احملاؾع١ ع٢ً أغ١ًُ ايؿهط
 

 ادلبحث الرابع
 غًٛب ايسع٠ٛ ٚٚاقع اجملتُع املعاصطأصؿات 

 نٝـ ْهػب ٚز ايٓاؽ ؟ املطًب ا٭ٍٚ : 

 : ٚاييت َٓٗا اٯخطٜٜٔػتطٝع ا٭ر ايساع١ٝ َٔ خ٬هلا إٔ ٜهػب ٚز  نجري٠ٖٓايو ٚغا٥ٌ 

 اـًل :  ٔعػ ا٫يتعاّ/ 1

بطظ َكاصس ايبعج١ أَٛقعّا َٔ أععِ املٛاقع ، ٖٚٞ َٔ  اإلغ٬ّتتبٛأ ا٭خ٬م يف 

ٚيكس َسح اهلل  (33)(  ا٭خ٬متتِ َهاضّ بعجت ٭ إمنااهلل عًٝ٘ ٚغًِ : )  ٢احملُس١ٜ ، قاٍ صً

َْٖو َيَع٢ً ُخًُل  َعٔعِٝ ﴿:  ٚغًِ باـًل ايععِٝ ، ؾكاٍ تعاىل اهلل عًٝ٘ ٢ْبٝ٘ قُس صً  .(34) ﴾ َِٚإ

ٌُ ضا١ٜ و ٭ْ٘ايٓاؽ بًعّٚ سػٔ اـًل ،  إىلٚهلصا هب عًٞ ايساع١ٝ إٔ ٜتشبب 

اـطأ َٓ٘ أٚقع ، ٚايٓكس ٚ أغطع ، إيٝ٘ايسع٠ٛ ٚؾعاضٖا ، ٜٚٓازٟ بٗا بني ايٓاؽ ، ٚإٔ ا٭ْعاض 

 ؾس ، ٚزعٛت٘ هب إٔ تهٕٛ عاي٘ قبٌ َكاي٘ . أعًٝ٘ 

 :  ا٭خ٬مَٚٔ أِٖ ٖصٙ 

 أ/ ايتٛاضع : 

اهلل  ٢ضغٛي٘ صً ٢ٖٚٛ َعطؾ١ املط٤ قسض ْؿػ٘ ، ٚػٓب ايهرب ، ؾكس أْعٍ اهلل عً

ِٔ َدَٓاَسَو ِخٔؿِضٱَٚ﴿عًٝ٘ ٚغًِ :  َُ َٔ ٖتَبَعَوٱ ٔي ٓٔنَيٱ َٔ َٔ ٪ُُِ  .(35) ﴾ِي

َٔ ضغٍٛ  إيِٝٗقاٍ : ) َا نإ ؾدص أسب  –ضضٞ اهلل عٓ٘  –ْؼ بٔ َايو أٚعٔ 

 . (36) صيو(ي نطاٖٝتَ٘ٔ ضأٚٙ مل ٜكَٛٛا ي٘ ، ملا ٜعًُٕٛ  إشااهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٚناْٛا  ٢اهلل صً

 ب/ اؿًِ :

اهلل عًٝ٘  ٢خًل اهلل ْبٝٓا قُس ص٠ً غري ٠١ سػًٓٛساع١ٝ ٚي٘ أغٖٚٛ أَط َِٗ ي

َع ضغٍٛ  ّٝاَاؾضضٞ اهلل عٓ٘ قاٍ : ) نٓت  –َٔ سسٜح أْؼ ٚغًِ ، ؾؿٞ صشٝح ايبداضٟ 

 بطزا٥٘ ٙصؾذبأعطابٞ  ؾأزضن١٘ ؾٝاهلل صًٞ اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٚعًٝ٘ بطز لطاْٞ غًٝغ اؿا

اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٚقس أثطت ؾٝٗا  ٢صؿش١ عاتل ايٓيب صً إيٞؾسٜس٠ قاٍ أْؼ : ؾٓعطت  دبص٠ّ
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يٞ َٔ َاٍ اهلل ايصٟ عٓسى ،  ثِ قاٍ ا٭عطابٞ : ٜا قُس َط دصبت٘ساؾ١ٝ ايطزا٤ َٔ ؾس٠ 

 . (37)( اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ثِ ضشو ثِ أَط ي٘ بعطا٤  ٢ايٓيب صً إيٝ٘ؾايتؿت 

 اغتعُاٍ املساضا٠ ٚتطى املسا١ٖٓ َع ايٓاؽ :  /2

يطغٌ َٔ يصا ٫بس ٭تباع ا ٚأتباعِٗاهلل عع ٚدٌ ٚظٝؿ١ ا٭ْبٝا٤ ٚايطغٌ  إيٞايسع٠ٛ 

غًٛى غبٌٝ  إىلاستاز ايطغٌ ٚا٭ْبٝا٤  ؾإشاِ يف ايسع٠ٛ ، ذٗٗغًٛى غبًِٝٗ ، ٚاقتؿا٤ ْ

ٜساضٟ  –عًٝ٘ ايػ٬ّ  –ا ٖٛ ؾعٝب ٗأتباعِٗ ، ؾ ٚبا٭سط٣ املساضا٠ َع أعسا٥ِٗ ؾُٔ باب أٚىل

ٍَ  ﴿قا٬ّ٥ :  ق٬َٜٚ٘ٛطـ  ُِٔهَٝا ُِٓكُصٛا اِي ََٚيا َت ُِٝطُٙ  ٕ٘ َغ ِٔ ِإَي َٔ  ِِ ََا َيُه  َ٘ ِّ اِعُبُسٚا ايَّ ِٛ ٍَ َٜا َق َقا

َُٔشٕٝط   ّ ِٛ َٜ ِِ َعَصاَب  ُِٝه َِٚإِّٞ َأَخاُف َعًَ ِٝط   ِِ ٔبَد َٕ ِإِّٞ َأَضاُن َُٔٝعا  – ا٭ْبٝا٤ أبٛ ٚإبطاِٖٝ (38)﴾َٚاِي

ٝ٘ا ﴿:  ٙعٓسَا قاٍ ي٘ أبٛ – عًٝ٘ ايػ٬ّ ًََٔ ُِٖذِطْٔٞ  َٚا َٖٓو  َُ ٘ٔ َيَأِضُد َِٓت ِِ َت ِٔ َي ٍَ  ﴿قاٍ :  (39) ﴾ َي٦ٔ َقا

ٝ٘ا َٕ ٔبٞ َسٔؿ ُ٘ َنا ْٖ َِٝو َغَأِغَتِػٔؿُط َيَو َضبِّٞ ِإ ّْ َعًَ ٖٚاضٕٚ  ٢َٛغ ٚقاٍ اهلل عع ٚدٌ َٛصّٝا (40) ﴾ َغًَا

ِٚ  ﴿ايطاغ١ٝ ؾطعٕٛ: إىلا ُعٓسَا أضغًٗ –ايػ٬ّ  ُاعًٝٗ – ُ٘ ََٜتَصنَُّط َأ ّٓا َيَعَّ ِّ ِّٛيا َي ُ٘ َق َؾُكَٛيا َي

  .(41)(َِٜدَؿ٢

اهلل عًٝ٘ ٚغًِ َع أعسا٤  ٢ناْت املساضا٠ ايػ١ُ ايباضظ٠ يػًٛى ْبٝٓا قُس صً

َٔ املؿطنني ، ٚامل٪يؿ١  ٢ني ، ٚاؿُكايسع٠ٛ املرتبصني بٗا ايسٚا٥ط َٔ ايٝٗٛز ، ٚاملٓاؾك

 شيو :  ٢ا٭َط ، ٜٚسٍ عً أٍٚقًٛبِٗ ، ٚأد٬ف ا٭عطاب ، غُٝا يف 

 .ؾط ايٝٗٛز تباع٘أ ٢َٔ إٔ ٜجري عً ايٓب٠ٛ ، خٛؾّا ٢زعإعسّ قتً٘ ابٔ ايصٝاز ٚقس -1
ٝ٘ قَٛ٘ ٫ً ٜجري ع ست٢ب٘ ،  ٚتًطؿ٘بٔ غًٍٛ  أبٞبٔ  عبس اهللاملٓاؾكني  َاّإعسّ قتً٘ -2

 ٚعؿريت٘ .
 .ايػشط ٚغػً٘ باغتدطاز ٚانتؿ٢ – ايٝٗٛزٟ يبٝس بٔ ا٭عصِ –سّ قتً٘ َٔ غشطٙ ع-3
َٓ٘ أِْٗ أقطب ايٝ٘ َٔ  املس١ٜٓ ، ظّٓا إىلسب٘ َٛاؾك١ أٌٖ ايهتاب عٓسَا ٖادط -4

 املؿطنني ٚتأيؿّا هلِ .
هلِ  ، تأيؿّا اإلبٌغع٠ٚ سٓني ٚغريٖا يهٌ ٚاسس َِٓٗ َا١٥ َٔ ًٛبِٗ يف امل٪يؿ١ ق إعطا٩ٙ-5

ٚٚازّٜا  اإلبٌصؿٛإ بٔ أ١َٝ ٚازّٜا َٔ  ٢يف قًٛبِٗ ، بٌ أعط اإلميإٜسخٌ  إٔ ٢ٚسطصّا عً

قُسّا ٜعطٞ عطا٤  ٕإقا٬ّ٥ :  اإلغ٬ّ إىلٚزعا قَٛ٘  إغ٬َ٘غًِ ٚسػٔ أَٔ ايػِٓ ست٢ 

 قاٍ : د٦تهِ َٔ عٓس خري ايٓاؽ . إٔايؿكط ، بعس  ٢َٔ ٫ ىؿ
٘ ــــاهلل عًٝ ٢صًٍٛ اهلل ـــاهلل عُٓٗا قاٍ : قاٍ ضغضضٞ  –ٚعٔ دابط بٔ عبس اهلل 

 .(42)ٚغًِ : ) َساضا٠ ايٓاؽ صسق١ ( 

هلِ يف  اإلغ٬ظقاٍ ابٔ بطاٍ : املساضا٠ خؿض اؾٓاح يًٓاؽ ، ٚيني ايه٬ّ ، ٚتطى 

  .(43)ٍ ، ٚقاٍ ابٔ سذط : ايسؾع بطؾل (ايكٛ
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ُا إ ٗا١ٖٓ صؿ١ شّ ، ٚايؿطم بٝٓسٚاملؿ١ َسح ، املساض٠ ص –ضمح٘ اهلل  –ٚقاٍ ابٔ ايكِٝ      

أٖ ٜتًطـ ب٘ ساؿل ، أٚ ٜطزٙ عٔ ايباطٌ ، ٚاملٜػتدطز َٓ٘  ست٢ ٘املساضٟ ٜتًطـ بصاسب

 ٢ٚعً .(44)، ٚاملسا١ٖٓ ٭ٌٖ ايٓؿام ( اإلميإملساضا٠ ٭ٌٖ باطً٘ ، ٜٚرتن٘ عًٞ ٖٛاٙ ؾا ٢يٝكطٙ عً

ؾعٛا سايهطاّ ٚايػًـ ايصاحل ؾ ٚأصشاب٘اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  ٢ٖصا املٓٗاز غاض ضغٍٛ اهلل صً

عع ٚدٌ ٚساظٚا اهلل  ٢بطضبصيو نجريّا َٔ ايؿطٚض ، ْٚايٛا َكصٛزِٖ بأقٌ فٗٛز ، ٚؾاظٚا 

 . أعسا٥ِٗ ، ٚاتكٛا َهطِٖ ، ٚؽًصٛا َٔ ؾادِٗ ١ثٛاب٘ ، ٚنؿٛا َ٪ْٚ

  ظٗاض ايبؿط ٚايتبػِ :إايػ٬ّ ٚ إؾؿا٤/ 3

ٜ٪يـ ايكًٛب ، ٜٚكٟٛ ايص٬ت ، ٖٚٛ ٚغ١ًٝ  إٔايػ٬ّ بني ايٓاؽ َٔ ؾأْ٘  ٤ؾؿاإ ٕإ

 إٔ –ضضٞ اهلل عٓ٘  –بٛ ٖطٜط٠ أ ٣عًٝ٘ ، ؾكس ضٚ اإلغ٬ّٚاحملب١ ، ٚقس سح  ا٭يؿ١َٔ ٚغا٥ٌ 

ت٪َٓٛا ، ٫ٚ  ست٢ اهلل عًٝ٘ ٚغًِ قاٍ : ) ٚايصٟ ْؿػٞ بٝسٙ ٫ تسخًٛا اؾ١ٓ ٢ضغٍٛ اهلل صً

 .(45)ؾؿٛا ايػ٬ّ بٝٓهِ (أؾعًتُٛٙ ؼاببتِ ؟  إشاعًٞ ؾ٧  هِيزأ ٫ أٚؼابٛا ،  ست٢ت٪َٓٛا 

قٛي٘ : ) أؾؿٛا ايػ٬ّ بٝٓهِ ( ؾٝ٘  ٚأَاايٟٓٛٚ يف ؾطس٘ هلصا اؿسٜح ،  ا٭َاّقاٍ 

ايػ٬ّ ، ٚبصي٘ يًُػًُني نًِٗ َٔ عطؾت َٚٔ مل تعطف ، ٚايػ٬ّ  إؾؿا٤ ٢اؿح ايععِٝ عً

متهٔ ايؿ١ املػًُني بعطِٗ يبعض  إؾؿا٥٘ٛز٠ ، ٚيف َٚؿتاح اغتذ٬ب امليـ آايت أغباب أٍٚ

 .(46) ٌاملُٝع هلِ َٔ غريِٖ َٔ أٌٖ املًؾعاضِٖ  ٚإظٗاض

ايصٟ ٜعٜٓ٘ اؿٝا٤  اإلْػإ ٘ؾًٝؼ ايساع١ٝ املػًِ شيو ايعبٛؽ ايه٦ٝب . ٚيهٓ

 . اإلميإٚدٗ٘ ٜٚؿطم بٓٛض  ٭ٜٚتٮ

َِٓٗ ،  ٚأيؿ١قٌ قبٍٛ عٓسِٖ  ٚػعًَ٘ٚٔ ايصؿات اييت تؿتح يًساع١ٝ قًٛب ايٓاؽ 

اهلل عًٝ٘ ٚغًِ : ) ٫ ؼكطٕ َٔ املعطٚف  ٢ط٬ق١ ٚدٗ٘ ٚطٝب ن٬َ٘ ، قاٍ ضغٍٛ اهلل صً

 .(47)أخاى بٛد٘ طًل (  ٢تًك إٔؾ٦ّٝا ٚيٛ 

 يف يػ١ اـطاب ايسعٟٛ : أ١ُٖٝ ايتععٜع املطًب ايجاْٞ : 

كاطب١ دٛاْب  إىلدتِٗ ؿااملػاضٟ : ايٓاؽ بايٓػب١  عبس اهللٜكٍٛ ايسنتٛض بؿري 

 ث٬ث١ أضطب : ٢اـري ؾِٝٗ عً

ع يف داْب َٔ دٛاْب اـري ، عٝح صاض وٌُ ٝ: بًؼ زضد١ َٔ ايتُ ا٭ٍٚايططب 

بٗا ، ٚايجٓا٤ عًٝٗا ،  باإلؾاز٠تععٜع ، ؾاملطًٛب تععٜع ايك١ُٝ ايؿاض١ً  إىليٛا٤ٙ ، ٖٚصا وتاز 

مبا ؾٝ٘  اإلْػإٜصنط  إٔايؿطٌ ٚا٫عتعاظ بايتؿٛم ، ؾُٔ ايعسٍ  ٢٭ٕ شيو ٜعين املصازق١ عً

 .ا٭خ٬مَٔ َهاضّ 
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ٞ يَعا زضاىإخري ، ٚيهٔ قصطت ب٘ ُٖت٘ عٔ  ٢: ٖٛ ايصٟ عً ايططب ايجاْٞ

 إٕٔ َٔ ايػ١ٓ إٜٓصش٘ ؾٝٗا ، ؾ إٔأضاز املطبٞ  ؾإشابعض اـ٬ٍ ،  تٓكص٘، ٫ٚ ٜعاٍ  ا٭خ٬م

 َٔ يًشسٜح عٔ ايػًبٝات .آسخٌ ٜبسأ اؿسٜح َع٘ َٔ ضصٝس اـري ايصٟ ؾٝ٘ ، ؾصيو َ

 أٚ، نإ ٜهٕٛ ناؾطّا باهلل سػٓات٘  ٢: ٖٚٛ ايصٟ تػًب غ٦ٝات٘ عً ايططب ايجايح

َُٗا  ؾاإلْػإ ،اـري إيٝ٘اييت ؼبب  اإلْػا١ْٝعاصّٝا ، ؾُٔ اؿه١ُ ايبشح عٔ املساخٌ 

ٓذس يف َهٕٓٛ ضُريٙ مجايٝات تػًبت عًٝ٘ ْٛاظع ايؿط ٫ ىًٛ َٔ ْٛاظع خري ، ٚيٛ عجٓا غ

 .(48)( اإلُٖاٍ ٣ًٛ عٓٗا صسٚدس َٔ ه إشاايػطح  ٢تعٗط عً َا ٕغطعا

سػ١ٓ ، ؾكس نإ ٜتعاٌَ َع نٌ  أغ٠ٛاهلل عًٝ٘ ٚغًِ  ٢ٚيٓا يف ضغٍٛ اهلل صً

َٔ ايٓاؽ ِٖٚ صشابت٘  ا٭ٍٚاهلل عًٝ٘ ٚغًِ َع ايططب  ٢أصٓاف ايٓاؽ ، ؾهإ تعاًَ٘ صً

 إىلنٌ ٚاسس َِٓٗ َٓعيت٘ ، ٜٚػٓس  ؾهإ ٜجين عًِٝٗ ٜٚٓعٍ –ضضٞ اهلل عِٓٗ  –ايهباض 

 ٚأؾسِٖبهط بٛأصاسب نٌ ؾط١ًٝ ؾط١ً ، قاٍ صًٞ اهلل عًٝ٘ ٚغًِ : ) أضأف أَيت بأَيت 

ؾطضِٗ ظٜس بٔ أطايب ، ٚ أبٞقطاِٖ عًٞ بٔ أٚعجُإ ،  سٝا٤ّ ٚأصسقِٗيف زٜٔ اهلل عُط ،  

 ٚأَني أَٝٓايهٌ أ١َ  ٕٓإٚ ٫أبٌ ، دٍ ٚاؿطاّ َعاش بٔ باؿ٬ ِٗعًُأٚ،  أبٞط٩ِٖ قأٚ ثابت ،

 . (49)أبٛ عبٝس٠ بٔ اؾطاح ( ا٭١َٖصٙ 

اهلل عًٝ٘ ٚغًِ َعِٗ َػًهّا  ٢ايجاْٞ َٔ ايٓاؽ ؾكس غًو ضغٍٛ اهلل صً ططبأَا اي

ضضٞ اهلل  –اهلل عًٝ٘ ٚغًِ يف عبساهلل بٔ عُط  ٢َٔ شيو قٛي٘ صً ا٭َٛضملعاؾ١ ٖصٙ  أخطا

: ) ْعِ ايطدٌ عبس اهلل يٛ نإ ٜصًٞ َٔ ايًٌٝ ( ، ؾهإ بعس ٫ ٜٓاّ َٔ ايًٌٝ ا٫  -ا ُعٓٗ

 .(50)ق٬ًّٝ ( 

اهلل  ٢قاٍ : قاٍ يٞ ضغٍٛ اهلل صً –ضضٞ اهلل عٓ٘  –غسٟ اتو ا٭ؾِٜ بٔ خطٔ ٚع

اهلل ؟ قاٍ : ٜا خطِٜ يٛ ٫ خًتإ ؾٝو ، قًت : َٚا ُٖا ٜا ضغٍٛ  أْتعًٝ٘ ٚغًِ : ) ْعِ ايطدٌ 

 .(51)ى ؾعطى (٩ٚاضخا إظاضى إغبايو

اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ؾٛاٖس  ٢ز عٔ ايٓيب صًضططب ايجايح َٔ ايٓاؽ ؾكس ٚبايٓػب١ يً أَا

 ٘غ٬َإ، ؾًٛ غ٦ٌ ايصشاب١ عٔ خايس بٔ ايٛيٝس قبٌ  ْؿّاآ إيٝٗازع١ٜٛ َٔ ْاس١ٝ ايتأيٝـ املؿاض 

 ٢يف املػًُني اؾطاح ، ٚيهٔ ايٓيب صً غدٔأيس ايصٟ ٭اايعسٚ  ٣، ؾ٬ أضاِٖ هسٕٚ ؾٝ٘ غٛ

ضضٞ  –، نُا وسثٓا خايس بٔ ايٛيٝس  ٣أخطخايس َٔ ظا١ٜٚ  إيٞاهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٜصٛب ْعطٙ 

اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  ٢ايٛيٝس بٔ ايٛيٝس قس زخٌ َع ايٓيب صً أخٞعٔ ْؿػ٘ قاٍ : ) نإ  –اهلل عٓ٘ 

ؾٝ٘ : ) بػِ اهلل ايطمحٔ  ؾإشانتابّا  إيٞيكطا٤ ، ؾطًبين ؾًِ هسْٞ ، ؾهتب يف عُط٠ ا

ٚعكًو عكًو ، َٚجٌ  غ٬ّاإلو عٔ َٜٔ شٖاب ضأ أعذب أضبعس ، ؾاْٞ مل  أَاايطسِٝ ، 

اهلل عًٝ٘ ٚغًِ عٓو ، ٚقاٍ : ) أٜٔ خايس ؟ (  ٢سس ؟ ٚقس غأيين ضغٍٛ اهلل صًأدًٗ٘  اإلغ٬ّ

 ؾكًت : ٜأتٞ اهلل ب٘ ، 
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املؿطنني نإ  ٢ًَع املػًُني ع ٙ؟ ٚيٛ نإ دعٌ ْهاٜت٘ ٚسٓس اإلغ٬ّؾكاٍ : ) َجً٘ دٌٗ 

طٔ صاؿ١ ، أَ َٛ َا قس ؾاتو ؾكس ؾاتو أخَٞٓاٙ عًٞ غريٙ ( ، ؾاغتسضى ٜا خريّا ي٘ ، ٚيكس

قاٍ : ؾًُا دا٤ْٞ نتاب٘ ْؿطت يًدطٚز ، ٚظازْٞ ضغب١ يف اإلغ٬ّ ، ٚغطْٞ غ٪اٍ ضغٍٛ اهلل 

 . (52)( عيناهلل عًٝ٘ ٚغًِ  ٢صً

 ست٢اهلل عًٝ٘ ٚغًِ وب اـري ؾُٝع ايٓاؽ  ٢ٚهلصا نإ ضغٍٛ اهلل صً     

سس، ُأ، ٚقس نإ خايس ضضٞ اهلل عٓ٘ ٖٛ ايصٟ أٚقع ايٓها١ٜ باملػًُني يف غع٠ٚ  ا٭عسا٤

 ايعبس . َاّأٛب١ تباب اي لًػ٫ ت ؾإْٗاَُٚٗا ناْت غٛابل ايؿط 

 كاطب١ ايٓاؽ مبا ٜؿُٕٗٛ :  : ايجايحاملطًب 

ٕ خطاب٘ ٖصا ىاطب ايٓاؽ مبا ٜؿُٕٗٛ ، ٭ إٜٔٓبػٞ عًٝ٘  اهلل تعاىل إىلايساع١ٝ  ٕإ

تعبريّا زقٝكّا عٔ  ٠عربَ مسات٘تهٕٛ  إٔاؿ١ٜٛٝ ، ؾٝذب  دٛاْب٘ ٢يف ؾت اإلغ٬ّٜعرب عٔ 

نا١ًَ باجملتُع سٛي٘ ، ٚإ ىاطب ايٓاؽ  إساط١ٜهٕٛ قٝطّا  إٔٚعًُّا ٚع٬ُّ ،  اإلغ٬ّ

قسض عكٛهلِ نُا نإ ضغٍٛ اهلل صًٞ اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ىاطب ايٓاؽ  ٢ٝإ ٚٚضٛح ٚعًبب

 –ضضٞ اهلل عٓ٘  –طايب  أبٞامل٪َٓني عًٞ بٔ  أَريٚعكٛهلِ ، ٚقس ضٟٚ عٔ  ؾُِٗٗقسض  ٢عً

 .(53)ٜهصب اهلل ٚضغٛي٘ (  إٔ أؼبٕٛثٛا ايٓاؽ مبا ٜعطؾٕٛ ، قاٍ : ) سس

ٜصنط عٓس ايعا١َ ، َٚجً٘ قٍٛ ابٔ َػعٛز  إٔاملتؿاب٘ ٫ ٜٓبػٞ  ٕإابٔ سذط : ) قاٍ 

 .(54)نإ يبعطِٗ ؾت١ٓ (  ٫إقسثّا قَّٛا سسٜجّا ٫ ٜبًػ٘ عكٛهلِ  أْتَا  –ضضٞ اهلل عٓ٘  –

،  بأيػٓتِٜٗتطًب سصم بعض ايًػات ملداطب١ ايٓاؽ  اإلغ٬َٞاـطاب ايسعٟٛ  ٕإ

ٍ  ﴿:  بأيػٓتِٗ ، قاٍ تعاىل أقٛاَِٗ إىل أضغًٛا –عًِٝٗ ايػ٬ّ  – ؾا٭ْبٝا٤ ِٔ َضُغٛ َٔ َٓا  ََا َأِضَغًِ َٚ

َٛ اِيَعِعُٜع اِيَشٔهٝ ُٖ َٚ ِٔ ََٜؿا٤ُ  ََ ِٗٔسٟ  َٜ َٚ ِٔ ََٜؿا٤ُ  ََ  ُ٘ ٌٗ ايَّ ُٝٔط ِِ َؾ ُٗ َٔ َي ِّ َُٝب ٘ٔ ٔي َٔ ِٛ ِٕ َق ٚقاٍ  (55) ﴾ُِِإيَّا ٔبًَٔػا

َُا﴿:  تعاىل ْٖ َْـ َؾِإ َْٔو َُٰٜٖٙػِط ِِ ٔبًَٔػا ُٗ َََٕٜت َيَعَّ  .(56)﴾ َصنَُّطٚ

تٓتعِ  إٔهب  ٚأؾهاضٙ يػت٘ إٕٔ ٜعطف أىاطب ، ٜٚعطف َٔ  إٔايساع١ٝ  ؾكَ٘ٚٔ 

ايجكاؾات ، خت٬ف إايؿ٦ات ايعُط١ٜ ، ٚٚ ، تُع اييت تكّٛ عًٞ اخت٬ف اؾٓؼنٌ ؾطا٥ح اجمل

 ٚاملًٌ . بايػأ١َاملٓاغب١ يف كاطب١ ايٓاؽ ست٢ ٫ ٜصابٛا  تتاض ا٭ٚقاؽٕ أٚ

 إمناٖٛ ، ٜٚػرتغٌ يف ايه٬ّ ٖٚٛ  ٘ٚاقع ؾُٗ ٢سسٜج١ عً ينسعا٠ َٔ ٜبَٔ ايٚقس لس 

ْ٘ مل ٜطع ٜتشسخ ، ٭ ٧ٜسضٕٚ عٔ أٟ ؾ تعاٌَ َعٗا ، بُٝٓا ايٓاؽ َٔ سٛي٘ ٫ٜوسخ ْؿػ٘ ٚ

 .ا٭ضض١ٝ املؿرتن١ يٝكِٝ عًٝٗا ايرتاغٌ بني َسضنات ايططؾني
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ٜؿُٕٗٛ ؾكاٍ : ناطبِٗ ٚؼسخ ايهاتب ؾتشٞ ٜهٔ عٔ كاطب١ ايساع١ٝ يًٓاؽ مبا 

َٔ سٝح وػٕٛ ٜٚؿعطٕٚ ، ٬َْؼ دطٚساتِٗ ، ٕٛ ٜٚػُعٕٛ ، ْٚأتِٝٗ ػَٔ سٝح ٜص

  ضِٗ ، ْٚتًُؼ َؿه٬تِٗ .اْٚتشػؼ أَط

.. بأغايٝب زعٛتِٗ َٔ غٛاِٖ  ٚاٖتُاَّاٜهْٛٛا أقٌ عٓا١ٜ  ٫ إٔهب   اإلغ٬ّ ٠ٚزعا

 ( ٫ٚ ٜٓاقؿٕٛ امل٬سس٠ املازٜني بًػإ نيٜضؾ٬ ىاطبٕٛ ايعُاٍ ايهازسني بًػ١ )ايكبٛ

 هعًٕٛ يهٌ َكاّ َكا٫ّ . ٚإمنا)ايعاطؿٝني ( 

ؾٝل  بأغًٛب٘ ٥زعا٠ وػٕٓٛ عطض أؾهاضٙ َٚباز إىليف ٖصا ايعَٔ عاد١  اإلغ٬ّ إٕ

 زعا٠ػٕٓٛ ؾ٬ٜػ٦ٕٛ ، ٚنِ َٔ ، ٚو ٫ٚ ٜعكسٕٜٚٓؿطٕٚ ، ٜٚٛضشٕٛ  دصاب ، ٜ٪ثطٕٚ ٫ٚ

 . (57)وػٕٓٛ صٓعّا أِِْٖٗٚ وػبٕٛ  إيٝ٘غا٩ٚا أبػ٤ٛ زعٛتِٗ ي٘ ، ٚ اإلغ٬ّؾٖٛٛا 

ٚقس لس بعض املسعٜٛٔ ٜتدصٕٚ َٔ ؾِٗ اـطاب سًٝ٘ يًتٗطب نُا ؾعٌ أٌٖ َسٜٔ َع 

ُ٘ ﴿:  قاٍ تعاىل –عًٝ٘ ايػ٬ّ ْيب اهلل ؾعٝب  َِْؿَك ََا  ُِٝب  ََٓطاَى َقاُيٛا َٜا ُؾَع ْٖا َي َِٚإ  ٍُ ُٖا َتُكٛ َٔ َنٔجرّيا 

َٓا ٔبَعِعٜع  ِٝ َِْت َعًَ ََا َأ َٚ َٓاَى  ُِ ُِٖطَو َيَطَد َِٛيا َض ََٚي ستكاضّا ي٘ إٚايٛاقع امنا قايٛا شيو   .(58)﴾ٔؾَٝٓا َضٔعّٝؿا 

قاٍ  ٚدٗ٘ ، بساؾع اؾساٍ ٚايتهصٜب ، ٢قًب سكٝك١ َا ؾُٗٛٙ عٓ٘ عً ١ٚاغتطعاؾا ، ٚ قاٚي

َعطؾ١  ايؿك٘نجريّا مما ْكٍٛ ( ،  ٜ٘ؿعٝب َا ْؿك: ) قايٛا  اٯ١ٜايػعٛز يف تؿػري  ٛأبقُس 

٥ٌ اؿل ز٫قايٛٙ بعس َا مسعٛا َٔ  ٚإمنا، ، أٟ َا تؿِٗ َطازى  ٘غطض املتهًِ َٔ ن٬َ

 إىل ٚابًػ٘ ، ٚضاقت عًِٝٗ اؿٌٝ ، ٚعٝت بِٗ ايعًٌ ؾًِ هسأٚد٘ ٚ أسػٔ ٢املبني ، عً

ايؿكا٤ ، نُا ٖٛ زٜسٕ غبٌٝ  إىلايصسٚز عٔ َٓٗاز اؿل، ٚايػًٛى  ٣غب٬ٝ غٛ قاٚضت٘

 ٢املؿتٌُ عً ن٬َ٘ضعاز ، ؾذعًٛا ٚاإل ٚاإلبطامايػب ب ايبٝٓاتاملؿشِ ، احملذٛز ، ٜكابٌ 

٫ٚ ٜسضى ؾشٛاٙ ،  ٜؿِٗ َعٓاٙ ؾٕٓٛ اؿهِ ٚاملٛاعغ ٚأْٛع ايعًّٛ ٚاملعاضف َٔ قبٌٝ َا ٫

ٚايعكاب  ٠ٜهٕٛ َٔ امل٪اخص َا ٢ٜػتٛدب أقص ٕ يف تطاعٝؿ٘ َاأزفٛا يف ضُٔ شيو أٚ

  .(59)ايػايؿ١ ا٭ََِٔ ايتشصٜط َٔ عٛاقب  ٘ؾٝ ٚيعٌ شيو َا

 كاطب١ ايٓاؽ عًٞ قسض َٓاظهلِ ::  ايطابعاملطًب 

عرتاؾ٘ بامل٪ثطات ايٛظٝؿ١ٝ إايؿاض١ً ،  اإلْػا١ْٝ ٘ٚقُٝ اإلغ٬َّٔ مساس١  إٕ

 قسض َٓاظهلِ . ٢ٚايػٝاغ١ٝ يًؿطز ، ؾداطب ايٓاؽ عًدتُاع١ٝ ٚاإل

بٗا ؾأعطت٘ نػطٙ ،  َط إٔ غا٬ّ٥ –ضضٞ اهلل عٓٗا  –عٔ أّ امل٪َٓني عا٥ؿ١  ٣ضٚ

ؾأنٌ ، ؾكٌٝ هلا يف شيو ، ؾكايت : قاٍ ضغٍٛ اهلل  ؾأقعست٘بٗا ضدٌ عًٝ٘ ثٝاب ١٦ٖٝٚ  َٚط

ٚيف يؿغ قايت : ) أَطْا ضغٍٛ اهلل صًٞ  .(60)( ْعيٛا ايٓاؽ َٓاظهلِأصًٞ اهلل عًٝ٘ ٚغًِ : ) 

 .(61)ْٓعٍ ايٓاؽ َٓاظهلِ ( إٔاهلل عًٝ٘ ٚغًِ 
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٫ وؿٌ بٓؿػ٘ ، ٚسطٟ ب٘ إٔ  ٕ٘ صاسبأ ٢َ٪ؾط عً ا٭ٍٚايػُت املتٛاضع يًطدٌ  إٕ

نصيو َع ايػا٥ٌ  ا٭َطَهط١َ ، بُٝٓا ٫ ٜبسٚ  إقعازٙيف  ٫٣ ٜٓتعط شيو َٔ غريٙ ، ٚقس ٫ ٜط

 ايجاْٞ .

بٔ عُط ضضٞ اهلل إبؿهٌ أٚضح عٔ  ا٭ٍٚاؿسٜح  ٢ٚاؿسٜح ايتايٞ ٜؿػط َعٓ

قاٍ  .(62)أتانِ نطِٜ قّٛ ؾأنطَٛٙ ( إشااهلل عًٝ٘ ٚغًِ : )  ٢ا قاٍ : قاٍ ايٓيب صًُعٓٗ

 اإلععاّنطِٜ قّٛ ( أٟ ض٥ٝػِٗ املطاع ؾِٝٗ ، املعٛز َِٓٗ با نجاض  أتانِ إشااملٓاٟٚ : ) 

عٛزٙ شيو ، ؾُٔ  ت٘ ، ٭ْ٘ تعاىلٝعط إدعاٍٚ ، ٘( بطؾع فًػ ؾأنطَٛٙا٫سرتاّ ،) ٚإنجاض

 . (63)ستكطٙ ٚأؾػس عًٝ٘ زٜٓ٘ (إؾعٌ ب٘ غريٙ ؾكس 

س تؾاهلل عًٝ٘ ٚغًِ ؾا ٢ضغٍٛ اهلل صً ٢كٝؼ : ).. قس َٓا عًاي سٚيف قص١ ٚؾس عب

اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  ٢ؾكعسْا ، ؾطسب بٓا ايٓيب صًؾطسِٗ ، ؾًُا اْتٗٝٓا ايٞ ايكّٛ أٚ غعٛا يٓا ، 

،  صاملٓصض بٔ عا٥ إيٞؾأؾطْا مجٝعا ؾكاٍ : َٔ غٝسنِ ٚظعُٝهِ ؟  إيٝٓاٚزعا يٓا ثِ ْعط 

يططب١  ِاإلغؾهإ أٍٚ ّٜٛ ٚضع عًٝ٘ ٖصا  .؟ را٭ؾاهلل عًٝ٘ ٚغًِ : أٖصا  ٢ صًؾكاٍ ايٓيب

ايٓيب صًٞ اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٚقس بػط  أقبٌ اىلثِ ايطاٟٚ : ) ناْت بٛدٗ٘ عاؾط محاض ..( قاٍ 

، ٚقايٛا : ٖٗٓا ٜا ايكّٛ ي٘ أٚغع  ا٭ؾراهلل عًٝ٘ ٚغًِ ضدً٘ ٚاتهأ ، ؾًُا زْا َٓ٘  ٢ايٓيب صً

دً٘ : ٖٗٓا ٜا أؾر ، ؾكعس قاعسّا ، ٚقبض ض ٣اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٚاغتٛ ٢صًأؾر ، ؾكاٍ ايٓيب 

 ١ٜي٘ قط ٢ي٘ عٔ ب٬زِٖ ٚمسأٚغ ٘ب٘ ٚأيطؿ اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ؾطسب ٢ًضغٍٛ اهلل ص نيعٔ مي

 . (64)١ ..(ٜقط

اهلل عًٝ٘ ٚغًِ يف  ٢ٚمما ٚضز يف ا٫عرتاف مبهاْ٘ أٌٖ ايععاَات َا قاي٘ ايٓيب صً

أغري َٓ٘ ، ٚاهلل أغري َين  ْاأْٚ٘ يػٝٛض إيٞ َا ٜكٍٛ غٝسنِ ، إغعس بٔ عباز٠ : ).. امسعٛا 

)(65). 

 .(66)غٝسنِ ( إىلقَٛٛا يف غعس بٔ َعاش:)ٚغًِ يٮْصاض اهلل عًٝ٘  ٢ٚقاٍ صً

 ٢عٗس ضغٍٛ اهلل ص٢ً غٝس قَٛ٘ ، ٚصاسب َها١ْ يف املس١ٜٓ املٓٛض٠ عً ٜٔٚنٌ َٔ ايػعس

ا٫دتُاع١ٝ بني  ااهلل عًٝ٘ ٚغًِ مبهاْتُٗ ٢ا ضغٍٛ اهلل صًُاهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٚقس خاطبٗ

 ٚاـعضز . ا٭ٚؽقَُٛٗا 

 أصشاباهلل عًٝ٘ ٚغًِ خاطب  ٢ضغٍٛ اهلل صً ٕٓأَٔ قطا٤تٓا يًػري٠ ايٓب١ٜٛ لس 

يف  صاسب َٓعي١دتُاع١ٝ ٚايععاَات ايػٝاغ١ٝ بأيكابِٗ ايطمس١ٝ ، ٚٚضع نٌ ايٛداٖات اإل

 .املها١ْ اييت ًٜعّ إٔ هس ْؿػ٘ ؾٝٗا
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 اخلامتت : 
ٚايص٠٬ ٚايػ٬ّ ع٢ً غٝسْا قُس ٚع٢ً آي٘  اؿُس هلل ايصٟ بٓعُت٘ تتِ ايصاؿات

ؾُٔ اهلل ٚإٕ  أصبتٚصشب٘ ٚغًِ ، ٚبعس : ؾكس ٚؾكين اهلل تعاىل إلمتاّ ٖصا ايبشح ؾإٕ 

 ، َٚٔ ايؿٝطإ ، ٚأمت٢ٓ إٔ ٜؿٝس ٖصا ايبشح ايباسجني عٔ تأصٌٝ املعطؾ١ ْؿػٞ أخطأت ؾُٔ

 ٚقس تٛصًت ؾٝ٘ يًٓتا٥ر ايتاي١ٝ :

َٔ أسػٔ  اهلل تباضى ٚتعاىل إىلايسع٠ٛ  ٕأ ا املٛضٛع تبني يٓاغتعطاضٓا هلصإخ٬ٍ َٔ  -1

٠ اٚاملطغًني ٚايسع ا٭ْبٝا٤ٞ ١َُٗ ، ٖٚ اهلل تعاىل إىلايعبازات اييت ٜتكطب بٗا ايعبس 

 أغًٛبٕ ايهطِٜ ٚايػ١ٓ يف آٜٓٗذٛا ْٗر ايكط إٔاملدًصني ايصازقني ، ؾٛادب ايسعا٠ 

 .ا يًٓاؽ ُكاطبتٗ
 .باؿه١ُ ٚاملٛعع١ اؿػ١ٓ إٔ تهٕٛ املداطب١  -2
 . ضى ٚتعاىلهلل تبا ٘عًُ ًصإٔ ىٜٓذح يف زعٛت٘  إٔ أضاز إشا ًساع١ٝيبس ٫ -3
يف  يتعاّ ايٛضع ٚاـؿ١ٝ هلل غبشاْ٘ ٚتعاىلإاتٗا ٚٛعٔ ؾٗ ٘فاٖس٠ ْؿػع٢ً ايساع١ٝ -4

 .ايػط ٚايعًٔ 
 .كاطب١ ايٓاؽ مبا ٜؿُٕٗٛ ع٢ً ايساع١ٝ ٜٓبػٞ  -5
 هػب ٚزِٖ .ٜايٓاؽ َٓاظهلِ ٚإٔ ٜٓعٍ هب ع٢ً ايساع١ٝ -6
ايب١٦ٝ اييت ٜعطض ؾٝٗا زعٛت٘  أٚامل١ُٗ زضاغ١ احملٝط  ا٭ؾٝا٤َٔ  ٕأٚيٝعًِ نٌ زاع١ٝ -7

 .َؿاتٝح ايتشٌٜٛ ؾٝٗابني َعامل تًو ايب١٦ٝ ، ٜٚعطف تٜ ست٢غتعذاٍ عسّ اإلٚ

 

 ،،،غٛا٤ ايػبٌٝ  إيْٞػأٍ اهلل ايتٛؾٝل ٚايػساز ٖٚٛ اهلازٟ 
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 البحث:هوامش 
                                                           

 33. صٛرج فصٍد :1
، األصٍٛب اإلػالِٟ فٟ اٌمراْ ، اٌطثمح األٌٟٚ ، ِطثؼح اٌثالؽ ،  ِذّٛد ص١ذ اتاذٟ اٌطالتٟ .2

 .5َ ص  1991جذج .  –اٌٍّّىح اٌؼرت١ح اٌضؼٛد٠ح 
ٌثٕاْ  –، اٌّذخً اٌٟ ػٍُ اٌذػٛج ، ِؤصضح اٌرصاٌح ، ت١رٚخ  ِذّذ أتٛ اٌفرخ اٌث١أٟٛٔ .3

 . 44َ ص 1991اٌطثؼح األٌٟٚ ، 
 .، ِرجغ صاتك  44ِذّذ اتٛ اٌفرخ اٌث١أٟ ، اٌّذخً اٌٟ ػٍُ اٌذػٛج ، ص  . 4

 . 31صٛرج األدماف  :  . 5
 .( 1/361اتٓ ِٕظٛر ، ٌضاْ اٌؼرب ، ِادج خطة ) . 6
 22صٛرج ص :  . 4

ِذّذ ػٍٟ اٌصاتٟٛٔ ، صفٛج اٌرفاص١ر ، دار اٌمراْ اٌىر٠ُ ، ت١رٚخ ، اٌطثؼح االٌٟٚ     4.

 .32َ اٌمضُ اٌراتغ ػشرج ، ص 1941٘ـ 1421
 .125صٛرج إٌذً :  .  9

 -٘ـ 1344ٌثٕاْ ،  –ّؼرفح ، ت١رٚخ إصّاػ١ً تٓ وث١ر ، ذفض١ر اٌمراْ اٌؼظ١ُ ، دار اٌ . 12

 .591َ ، اٌجزء اٌثأٟ ص 1969
 .44صٛرج اٌثمرج :     .11
 64.  صٛرج آي ػّراْ :  12
 44 - 43.  صٛرج طٗ :  13
ِؤصضح  –َ 1942 -٘ـ 1422فرذٟ ٠ىٓ ، و١ف ٔذػٛ إٌٟ اإلصالَ ، اٌطثؼح اٌراتؼح ،    .14

 .41ٌثٕاْ ، ص  –اٌرصاٌح ، ت١رٚخ 
 159ػّراْ : . صٛرج اي  15
 125صٛرج إٌذً :   .16
 15صٛرج اإلصراء :  .14
ذمٟ اٌذ٠ٓ ادّذ تٓ ذ١ّ١ٗ ، ِجّٛع اٌفراٜٚ ، ِىرثٗ اٌؼث١ىاْ ، اٌر٠اض ، اٌطثؼح األٌٟٚ ، . 14

 .22/59َ ، جـ 1994 -٘ـ 1414
 146صٛرج آي ػّراْ :  . 19
 6صٛرج اٌىٙف :  . 22
 3صٛرج اٌشؼراء :  . 21
( 2992.أخرجٗ اٌثخارٞ فٟ صذ١ذح ، دار أد١اء اٌىرة اٌؼرت١ح تاٌما٘رج ، دذ٠س رلُ ) 22

ِٚضٍُ فٟ صذ١ذح ، ترصذ١خ ٚذذم١ك ٚذث٠ٛة ِذّذ فؤاد ػثذ اٌثالٟ ، طثغ دار أد١اء اٌىرة 
 ( 3352ن ، دذ٠س رلُ )1956 -٘ـ 1345اٌؼرت١ح تاٌما٘رج ، 

 44طٗ : صٛرج  .23

، رلُ  256، ص 5ِؤصضح لرطثح ، اٌما٘رج ، تذْٚ ذار٠خ ، ِجٍذ ، . أخرجٗ ادّذ فٟ ِضٕذٖ  24

 .(22295اٌذذ٠س )
 .( 4492٘ـ ، رلُ اٌذذ٠س ) 1369.اخرجٗ اتٛداٚد فٟ صٕٗ ، طثغ ِصر ،  25
 .(2544أخرجٗ اٌثخارٞ ، رلُ اٌذذ٠س ) .26
 ّر .( ، أخرجٗ أتٛداٚد ٚاالِاَ ادّذ ٚغ١رُ٘ ٚاٌٍفظ ألد994.أخرجٗ ِضٍُ ، رلُ اٌذذ٠س ) 24
 .( 6441.أخرجٗ اٌثخارٞ ، رلُ اٌذذ٠س ) 24
 ب اٌضٕٓ .اٌصالج ، ٚاتٛداٚد ٚغ١رٖ ِٓ أصذا، ذذر٠ُ اٌىالَ فٟ  42ِٓ  2صذ١خ ِضٍُ ج    .  29
 ( .4341اخرجح اٌثخارٞ رلُ اٌذذ٠س ) . 32
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ػٓ د . تش١ر ػثذاهلل اٌّضارٞ ،  وراب االِح)ٌغح اٌخطاب اٌذػٛٞ ( صٍضٍح دٚر٠ح ذصذر وً شٙر   . 31
َ ، 2211 -٘ـ 1432 ٝ، اٌطثؼح األٌٚ 143ادارج اٌثذٛز ٚاٌذراصاخ.االصال١ِح ، لطر ، اٌؼذد : 

 . 49 -44ص 

32  . 

رٚاج االِاَ ادّذ فٟ ِضٕذٖ ، ترذم١ك ادّذ ِذّذ شاور ، طثغ دار اٌّؼارف تاٌما٘رج ،   . 33
(2/341). 

 4اٌمٍُ :   صٛرج   .34
 215صٛرج اٌشؼراء :  . 35
 .رضٟ اهلل ػٕٗ –.ِضٕذ اإلِاَ ادّذ ، اٌّجٍذ اٌثاٌس ، ِضٕذ أٔش تٓ ِاٌه  36
 .(1944٘ـ رلُ اٌذذ٠س ) 1313صٕٓ تٓ ِاجٗ اٌّطثؼح اٌؼ١ٍّح . 3

 44. صٛرج ٘ٛد :  34
 46. صٛرج ِر٠ُ : 39
 44صٛرج ِر٠ُ :  .42
 44صٛرج طٗ :  .41

( ٚ٘ٛ دذ٠س دضٓ ، 2/451(  ٚلاي اتٓ ِفٍخ فٟ  االداب اٌشرػ١ح )2/216أخرجٗ اتٓ دثاْ فٟ صذ١ذح )  .42

( رٚاٖ اٌطثرأٟ فٟ االٚصط ٚفٟ صٕذٖ ٠ٛصف تٓ ِذّذ تٓ إٌّىذر ضؼفٖٛ ، 12/545ٚلاي اٌذافظ فٟ اٌفرخ )
 .ٚلاي اتٓ ػذٞ أرجٛ أٗ ال تأس تٗ ، ٚرٚٞ تضٕذ دضٓ ِٕٗ 

 .( 12/524)اٌفرخ التٓ دجر  .43
 . 224َ ، دار اٌذذ٠س اٌما٘رج ص 1994٘ـ 1415اٌرٚح ، اٌطثؼح األٌٟٚ ،  ، اتٓ اٌم١ُ . 44
                                                    .(94.رٚاٖ ِضٍُ ، رلُ اٌذذ٠س )45
 .(2/32ت١رٚخ ) –٠ذٟ تٓ شرف إٌٛٚٞ ، شرح صذ١خ ِضٍُ ، دار اٌىرة اٌؼ١ٍّح : ٌثٕاْ  .46
 .( 144أخرجٗ ِضٍُ ، رلُ اٌذذ٠س ) .44
 .64 -65د. تش١ر ػثذاهلل اٌّضارٞ ، ٌغٗ اٌخطاب اٌذػٛٞ ، وراب االِح ِرجغ صاتك ، ص  . 44
،  َ ، دار اٌّأِْٛ ٌٍرراز ، دِشك1944 -٘ـ 1424،  1أخرجٗ اتٛ ٠ؼٍٝ فٟ اٌّضٕذ ، ط . 49

 . (5463، رلُ اٌذذ٠س )144، ص  12ِجٍذ 
 .( 1242أخرجٗ اٌثخارٞ فٟ صذ١ذح رلُ اٌذذ٠س ) .52
( ، ٚػٍك ػ١ٍٗ شؼ١ة 14921.أخرجٗ االِاَ ادّذ تٓ دٕثً فٟ ِضٕذٖ ، رلُ اٌذذ٠س ) 51

 االرٔؤٚط ، ٚلاي : دذ٠س دضٓ .
 .(224/ 2اتٓ وث١ر ، اٌثذا٠ح ٚإٌٙا٠ح ، دار اٌىرة اٌؼ١ٍّح ، ).  52
 .( 124.أخرجٗ اٌثخارٞ ِٛلٛفًا ، رلُ اٌذذ٠س ) 53
 .(14أخرجٗ ِضٍُ رلُ اٌذذ٠س ) .54
 4إترا١ُ٘ : صٛرج . 55
 54اٌذخاْ : صٛرج  . 56
 .42فرذٟ ٠ىٓ ، و١ف ٔذػٛا اٌٟ االصالَ ، ِرجغ صاتك ، ص .  54
 .91٘ٛد : صٛرج . 54
 .(4/235ِذّذ أتٛ اٌضؼٛد ، ذفض١ر اتٟ اٌضؼٛد ، ت١ٛخ ، دار اد١اء اٌرراز اٌؼرتٟ ، ).  59
 .( 4442َ رلُ )1969 -٘ـ 1344،  1صٕٓ اتٟ داٚد ، ٔشر دار اٌذذ٠س ، ط  .62
 .(1/11صذ١خ ِضٍُ ، اٌّمذِح ، تاب إٌٟٙ ػٓ اٌذذ٠س تىً ِا صّغ ) .61
 .(1225صذ١خ اٌضٍضٍح اٌصذ١ذح ٌألٌثأٟ ) .62
٘ـ 1424، اٌر٠اض : ِىرثح االِاَ اٌشافؼٟ ،  3إٌّاٚٞ : اٌرض١ر تشرح اٌجاِغ اٌصغ١ر ، ط  .63

1944( َ1/115). 
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َ دٌٚٗ االِاراخ 1941 -٘ـ 1421ٚصاق اٌذذ٠س ، أظر االدب اٌّفرد ، ٌالِاَ اٌثخارٞ ،   .64

 .(1194اٌؼرت١ح اٌّرذذج ، رلُ اٌذذ٠س )
 .(3324أخرجٗ ِضٍُ ، رلُ اٌذذ٠س ) .65
 ، أظر ِذّذ اٌرثر٠زٞ ، ِشىاج اٌّصات١خ ، ذذم١ك ِذّذ ٔاصر اٌذ٠ٓ االٌثأٟ ، ِٗرفك ػ١ٍ .66

 .(4695َ رلُ اٌذذ٠س ) 1945٘ـ 1425ت١رٚخ ، اٌّىرة االصالِٟ ، 


