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İSLÂM DÜNYASINDA DAVETİN
İLKELERİ
Özet
Bu araştırmada, İslam’i davetin mânâları ve amaçlarının İslam dünyasındaki âlimler
tarafından sağlam bir temele nasıl ulaştırılacağı hedeflenmektedir. Buna göre davetin
tarihini açıklığa kavuşturmak ve ondan istifade etmek için, âlimlerin açıklığa
kavuşturması ve gözetmesi gereken davetin ilkelerini ve özelliklerini aydınlatmaktır.
Aynı zamanda davetin tarihçesini ortaya koymaktan ziyade bu davetin insanlığa
ulaştırılması için İslâm âlimlerin açıklığa kavuşturması gereken hususlara açıklık
getirmeye odaklanmaktadır. Bu çalışmada nasihatler olmaksızın İslâm davetinin
içeriğini ortaya çıkarmak ve onun karşı karşıya olduğu engelleri ve zorlukları ele
almaktır. Bu veriler çerçevesinde çağrının gerçekliğini, tarihini ve geleceğini dört
gözle beklerken, engelleri ve zorlukları ortaya koyarak, çözümler önererek, çağrının
İslam milletinin yolunu aydınlatması hususu ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Dava - İlkeler - Geçmiş - Şimdi – Gelecek

ًأصٕل انذػٕج فً انؼانى اإلسالي
 انًستمثم، انساضش،ًفً سٍاق انًاض
""انؼٕائك ٔانتسذٌاخ
يهخص انثسث
٠ِـذ ػ٣ ٢ حُظ٢ٓ حُؼخُْ حإلطال٢س كٞٓؼخُْ حُدػٝ ٍٞخٕ أط٤ٍ رٞذح حُزلغ كٛ رٝد٣
ٕخ٤رٝ ،خٛٓوخطدٝ خٜ٤ْٗ ُٔؼخ٤ِْ طٜ ك٠ٍُ اٞطُِٞ خٜٓزحػخطٝ خٜؼخك٣حُؼِٔخء ا
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زز ٝػظخصٓٝ ،ؼخُـش ٓخ ٣ؼظزع
طخر٣خٜخ ٝحالٗظلخع ٓ٘ٝ ،ٚحُٞهٞف ػِٓ ٠خ كِ ٖٓ ٚ٤ػ ٍ
حُدػٞس ٖٓ حُؼٞحثن ٝحُظلد٣خص.
ط٘خٛ ٍٝذح حُزلغ ٝحهغ حُدػٞس ٝطخر٣خٜخ ٝحُظطِغ ُٔظظوزِٜخٓ ،غ ًشق حُؼٞحثن
ٝحُظلد٣خص ٝرطد حُلِ ٢ٌُ ،ٍٞطؼ٢ء حُدػٞس حُدرد أٓخّ حألٓش حإلطالٓ٤ش.
حٌُِٔخص حُٔلظخك٤ش:
حُدػٞس – أطٓ – ٍٞخػ – ٢كخػز – ٓظظوزَ
انًمذيح:
أٗؼْ ػِ٘٤خ ر٘ؼٔ ِش حإلطالّٝ ،حُظالس ُ ٝحُظالالّ ػِال٠
حُلٔد هلل ػْ حُلٔد هلل ،حُلٔد هلل حُذَ ١
خ٤ز حألٗخّ ،ط٤دٗخ دمحم ٝػِ ٠آُٝ ٚطلز ٚحُط٤زٝ ،ٖ٤طخرؼ ْٜ٤اُ ّٞ٣ ٠حُدٝ ٖ٣رؼد:
ِ
٣درى حُزظ٤ز إٔ حُدػٞس اُ ٠هللا طؼدُّ أػزح ً ٓالٖ آػالخر ركٔالش هللا رؼزالخإ ٙاج طل ّـالز ٘٣الخر٤غ
حُخ٤ز ُإلٗظخٕٝ ،طط ّٜز هِزٝ ،ٚط٘وٗ ٢لظٝ ،ٚطزرّ ٢ػالٔ٤زًٔ ،ٙالخ أٜٗالخ طالٞه ك٤الٓ ٚؼالخٗ٢
حُلطزس حُظِٔ٤شٝ ،حألكٌخر حُؤ٣ٞشٝ ،حُدػٞس طٔش حُخ٤ز ػ٘د رد حُزز٣ش ،هخٍ طؼخُ ٠كال٢
الخص طَالالؤ ْ ُٓ ُز َٕٝرِال ْ
حُظ٘ش٣الالَ ًُ٘ { :الظ ُ ْْ َخ ْ٤ال َالز أُٓ ال ٍش أ ُ ْخ ِز َؿال ْ
الٖ ْحُ ُٔ٘ ٌَال ِالز
الخُ َٔ ْؼ ُز ِ
الض ُِِ٘ال ِ
ٝف َٝط َ ْ٘ َٜال ْالَ َٕٞ
ػال ِ
د َُ ٌَخَٕ َخًْ ٤زح ُ ُْ ُْ ُٜ ْ٘ ّٓ ِ ْٜحُ ُٔئْ َُِٓ٘ٝ َٕٞأ َ ًْؼ َ ُز ُْ ُْ ٛحُلَخ ِطالوُٕٞ
َٝطُئْ ُِٓ٘ َٕٞرِ ّ
خّللِ َ ْٞ َُٝآ ََٖٓ أ َ ْْ َُ ٛحُ ٌِظَخ ِ
[آٍ ػٔزحٕ.]110 :
يشكهح انثسث:
ٓالالخ ٛالال ٢حُظلالالد٣خص حُٔؼخطالالزس حُظالال ٢طٞحؿالال ٚأطالال ٍٞحُالالدػٞسز ٤ًٝالالق ٌٔ٣الالٖ طـالالخٝس ٛالالذٙ
حُظلد٣خصز
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أْذاف انثسث:
طظِخض أٛدحف حُزلغ رخ٥ط:٢
حُظؼزف ػِٓ ٠ل ّٜٞحُدػٞس ٓٝد ٟحُلخؿش اُٜ٤خ.
طظِ٤ؾ حُؼٞء ػِ ٠حُدػٞس ٖٓ حُٔخػ ٢اُ ٠حُلخػزٝ ،حطظشزحهخص ُِٔظظوزَ.
ر ٤الالخٕ أط الال ٍٞحُ الالدػٞس حُٔظٔؼِ الالش ر الال (حُ الالدحػ ،٢حُٔ الالدػٞٓ ،ٞػ الالٞع حُ الالدػٞس ،حُٞط الالخثَ
ٝحألطخُ٤ذ).
ٓؼخُـش حُظلد٣خص ٝحُٔؼٞهخص حُٞحهؼش ٝحُٔٞهؼش حُظال ٢طؼ٤الن طالز َ٤حُالدػٞس ،حُٔظٔؼِالش ر ال
(طلد٣خص حُدحػ ،٢طلد٣خص حُٔدػ.)ٞ
ا٣ـخإ حُلِ ٍٞحٌُٔٔ٘ش ٌَُ ٓخ ٣ؼظزع حُدػٞس ٖٓ حُٔشٌالص ٝحُظلد٣خص.
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حُؼٔالالَ ػِالال ٠حٗظشالالخٍ حُٔـظٔؼالالخص ٓالالٖ رِٔخطٜالالخ ٝؿزهٜالالخ كالال ٢االالٜٞحطٜخ ٝآرحثٜالالخ حُزخؽِالالش
ٝحُٔ٘لزكالالش ،رظالالزذ كشالالَ ؿٔ٤الالغ أٗظٔظٜالالخ حُلٌز٣الالش ٝحُظزر٣ٞالالش ٝحُوخٗ٤ٗٞالالش ٝحُظ٤خطالال٤ش
ٝحالهظظخإ٣ش ٝحالؿظٔخػ٤شٝ ،خزٝؿٜخ ػِ ٠حُوٝ ْ٤حألخالم ك ٢حُٔ٤خإ ٖ٣حُٔخظِلش.
ططز٤ن حُٔ٘خٛؾ حُؼِٔ٤ش ٝحُظزَ حُؤ٣ٞش كٓ ٢ـخٍ حُدػٞس اُ ٠هللا طؼخُ.٠
يُٓح انؼًم فً انثسث:
حػظٔدص ك ٢ؽزف ٛذح حُٔٞػٞع ٓٝؼخُـخط ٚػِ ٠حُٔ٘خٛؾ حُؼِٔ٤ش حُٔظزؼش :٢ٛٝ
انًننُٓح انتنناسٌخًٓ :الالٖ خالالالٍ طظزالالغ حألكالالدحع حُظخر٣خ٤الالش ٝحُٔٞحهالالق ٝحُٔلطالالخص حُظالال٢
ٓزص ػِ ٠حُدػٞس حإلطالٓ٤ش.
ّ
انًُٓح االستمشائًٝ :جُي رخطظوزحء حُظلد٣خص ٝحُٔؼٞهخص ُِدػٞس.
انًُٓح انٕصفً٣ٝ :ظلون جُي ٖٓ خالٍ ؿٔغ حُٔؼِٓٞخص ٓالٖ ٓظالخإرٛخٝ ،طٞطال٤ق
ٛذح حُظلد٣خصٝ ،ر٤خٕ كو٤وظٜخٝ ،حُظ٘ز ٚ٤اُ ٠آػخرٛخ.
خطح انثسث:
انتًٍٓذٓ :ل ّٜٞحُدػٞس ٝحُلخؿش اُٜ٤خ.
انًثسث األٔل :انذػٕج تٍٍ انًاضً ٔانساضش ٔانًستمثم:
حُٔطِذ حأل :ٍٝحُدػٞس حُ ٠هللا ك ٢حُٔخػ.٢
حُٔطِذ حُؼخٗ :٢حُدػٞس ك ٢حُؼظز حُلد٣غ ٓغ حطظشزحهخص حُٔظظوزَ.
انًثسث انثاًَ :أصٕل انذػٕج إنى هللا:
حُٔطِذ حأل :ٍٝحُدحػ.٢
حُٔطِذ حُؼخٗ :٢حُٔدػ.ٞ
حُٔطِذ حُؼخُغٞٓ :ػٞع حُدػٞس.
حُٔطِذ حُزحرغ :حُٞطخثَ ٝحألطخُ٤ذ.
انًثسث انثانث :انتسذٌاخ ٔانًؼٕلاخ ٔطشق يٕاخٓتٓا:
حُٔطِذ حأل :ٍٝحُظلد٣خص حُدحخِ٤ش:
حُٔطِذ حُؼخٗ :٢حُظلد٣خص حُخخرؿ٤ش:
حُخخطٔشٝ :طظؼٖٔ ٗظخثؾ حُزلغٝ ،أ ْٛحُظٞط٤خص.
انتًٍٓذ :يفٕٓو انذػٕج ٔانساخح إنٍٓا

انفشع األٔل :يفٕٓو انذػٕج:
إػٞح ٝإػخءٗ :خإحٝ ،ٙحالطْ
أٔالً :انذػٕج نغح :إ ُلظش حُدػٞس ِٖٓ إػخ حُزؿَ ً
ؼخ
حُدػٞسٝ ،إػٞص كالًٗخ أ ١طلض رٝ ،ٚحطظدػ٤ظٝ ...ٚطدحػ ٠حُو :ّٞإػخ رؼؼ ْٜرؼ ً
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 ٟأ ٝػالُشٝ ،أكد ْٛإحعٍٝ .رؿَ إحػ٤ش
كظ٣ ٠ـظٔؼٞحٝ...حُدػخس :ه٣ ّٞدػ ٕٞاُٛ ٠د ً
اجح ًخٕ ٣دػ ٞحُ٘خص اُ ٠ردػش أ ٝإ ،ٖ٣أإخِض حُٜخء كُِٔ ٚ٤زخُـش.1
ثاٍَاً :انذػٕج اصطالزاًٝ :رإص طؼز٣لخص ػد٣دس ُِدػٞسًِٜٝ ،خ طدٝر كٗ ٢لض حُلِي،
ػزف حُدػٞس رؤٜٗخ " :طزِ٤ؾ حإلطالّ ُِ٘خص،
ُٝؼ َّ أؿٔؼٜخ ،طؼز٣ق حُز٤خٗ ،٢ٗٞاج ّ
2
ٝطؼِ ٚٔ٤ا٣خٝ ،ْٛططز٤و ٚكٝ ٢حهغ حُل٤خس" ٛٝ .ذح حُظؼز٣ق ٣ظٜز ؿ ًِِّ٤خ ٖٓ خالٍ ر٤خٕ
ٜٓٔش حُزط ٍٞملسو هيلع هللا ىلص ك ٢ه ٍٞهللا طؼخُ َٞ ُٛ { :٠حُذَِ ١رؼَ َ
طٞالً ِ ّٓ ْ٘ ُ٣َ ْْ ٜظُِْٞ
غ كِ ٢حأل ُ ِ ّٓ َِ َٖ٤ّ٤ر ُ
ػالَ ٍٍ ُّٓ ِزٖ٤
خد َْ ٝحُ ِل ٌْ َٔشَ َٝإِ ًَخُٗٞح ِٖٓ هَ ْز َُ َُ ِلَ ٢
ػَِ ْ ْْ ِٜ ٤آَ٣خطِ ُِ٣َٝ ٚشَ ِ ًُّ٣َٝ ْْ ِٜ ٤ؼَ ِِّ ُٔ ُْ ُْ ٜحُ ٌِظ َ َ
َ
[حُـٔؼش .]2:كل ٢ح٣٥ش طظز٣ق رٜٔٔش حُزطَ ٝحألٗز٤خء  ٢ٛٝحُدػٞس ُد ٖ٣هللا طؼخُ.٠
انفشع انثاًَ :انساخح إنى انذػٕج:
أٔالً :زاخح انثششٌح إنى دٌنٍ اإلسنالو٣ :الدرى حُؼخهالَ إٔ حُزشالز٣ش ًِٜالخ كال ٢كخؿالش اُال٠
ٓالالٖ ٣زظالالزٛخ رالالخُلن ٜ٣ٝالالدٜ٣خ اُ٤الالٝ ،ٚحُظزؿ٤الالذ ك٤الالٝ ٚحالطالالظوخٓش ػِ٤الالٝ ،ٚحُظلالالذ٣ز ٓالالٖ
حُزخؽالالَ ٝآػخٓالالٝ ،ٚحُالالدػٞس اُالال ٠هللا طؼالالخًُ ٠لِ٤الالش رٌالالَ جُالاليٝ ،ال طوالالَ كخؿالالش حُ٘الالخص ػالالٖ
حُالالدػ ٟٞػالالٖ كالالخؿظُِ ْٜطؼالالخّ ٝحُشالالزحد ٝحُٜالالٞحء ،كٌٔالالخ إٔ طالالخثز ٓالالخ أطالالِلض ر٤خٗالالٓ ٚالالٖ
كخؿخص حُدٗ٤خ ،كبٕ حُدػٞس ٖٓ كخؿخص حُد.3ٖ٣
ثاٍَاً :تؼشٌف انؼثاد تخانمٓى ٔزمٕلّ ػهنٍٓى :ألٕ حإلٗظالخٕ اجح كوالد حُظالِش رالخهلل ٝؿٜالَ
{ْ َٓ ٝ
ع
ْالز َ
الٖ أَػ َ
خخُوٝ ٚكوٞه ،ٚكظَ ك ٢حُ٘لض حُزشز٣ش حُؼ٤خع ٝحُوِالن .هالخٍ طؼالخَُ :٠
ػ٘ ًٌخ ََْ ٗٝل ُ
ش ُزْ َّ ْٞ َ٣ ُٙحُ ِوَ٤خ َٓ ِش أ َ ْػ َٔال[ ٠ؽال .]124:ٚكالبٕ طؼ ّالزف
ػٖ ِج ًْ ِز ١كَبِٕ َُِ َٓ ُٚؼَ ٤
شش ً َ
َ
حُؼزالالد خخُوالالٝ ،ٚػِالالْ ٓالالزحإٝ ،ٙػٔالالَ رالالذُي ،حؽٔالالؤٕ حُوِالالذٝ ،حطالالظوزص حُالال٘لضٝ ،كظالالِض
حالطظوخٓش ك ٢طظزف حألكزحإ ٝحُٔـظٔغ.
ثانثاًَ :شش انخٍش ٔلطغ انفساد :إ حإلطالّ ٣ؤخالذ رخُظالالف٣ٝ ،الدػ ٞاُ٤الٜ٘٣ٝ ،ٚال ٠ػالٖ
الخٕ َِ ٝا٣ظَالالخء جِْ ١حُوُ ْزرَالال٠
ٓؼالخٗ ٢حُشالالز ٝحُلظالخإ .هالالخٍ طؼالالخُِ { :٠إ ّ
حإل ْك َ
ظ ِ
ّللاَ َ٣الؤ ْ ُٓ ُز ِر ْخُ َؼال ْد ٍِ َِ ٝ
ػ ِٖ ْحُلَ ْلشَخء َْ ٝحُ ُٔ٘ ٌَ ِز َْ ٝحُ َز ْـِ ٣َ ِ ٢ؼ ُ
ظ ٌُ ْْ َُ َؼِ ٌُ ْْ طَذًَ ُز[ ٕٝحُ٘لَ.]90:
ََ ٠َٜ ْ٘ ٣َ ٝ
ساتؼاً :انتؼاسف تٍٍ انشؼٕبٔ ،تٕزٍذ األيىَٔ ،شش يفٕٓو انسالو تٍُٓى:
ال ر٣الذ ّ
إٔ طؼالخرف حُشالؼٞد ٝطوخررٜالالخ… ٝطٞك٤الد ٛالذ ٙحألٓالْ طلالالض رح٣الش ٝحكالدس-رح٣الالش
الخص
طٞك٤د حُخخُنٝ-طلخٜٔٛخ ٖٓ أػظْ ؿخ٣خص حإلطالالّ ٝأٛدحكال .ٚهالخٍ طؼالخَُ٣{ :٠خأََٜ ُّ٣الخ حُ٘ ُ
ِاٗخ َخَِ ْوَ٘خ ًُْ ِ ّٖٓ جَ ًَ ٍز َٝأُٗؼََ َٝ ٠ؿ َؼ َِْ٘خ ًُ ْْ ُ
الخركُٞح ِإ أ َ ًْ َالز َٓ ٌُ ْْ ِػ٘الدَ ّللاِ أَطْوَالخ ًُ ْْ
اؼُٞرًخ َٝهَ َزخ ِث ََ ُِظ َ َؼ َ
ػ َِِ ٌْ ٤خزِ٤ز [حُلـزحص .]13:كبٕ طؼخركض ٝطوخررالض حُشالؼٞدٝ ،حؿظٔؼالض ػِال٠
إِ ّللاَ َ
 - 1نسناٌ انؼنشب ،دمحم رالٖ ٌٓالالزّ رالٖ ػِال ،٠أرال ٞحُلؼالالَ ،ؿٔالخٍ حُالد ٖ٣حرالٖ ٓ٘ظالالٞر حألٗظالخر ١حُز٣ٝلؼال ٠حإلكز٣والال٠
(حُٔظٞك ،) ٛ711 :٠إحر طخإر – ر٤زٝص ،حُطزؼش :حُؼخُؼش  ، ٛ 1414-ؽ  ،14ص .259
 - 2انًذخم إنى ػهى انذػٕج ،دمحم أر ٞحُلالظق حُز٤الخٗ ٢ٗٞإحر حُزطالخُش حُؼخُٔ٤الش -ر٤الزٝص ،ؽٛ 1431 ،4 :ال ،ّ 2010-
ص .18
 - 3يفتناذ داس انسنؼادج ٔيُشننٕس ٔالٌنح انؼهننى ٔاإلسادج ،أرال ٞػزالالد هللا دمحم رالٖ أرالال ٢رٌالز رالالٖ أ٣الٞد حرالالٖ هال ْ٤حُـٞس٣الالش
( ،) ٛ 751- ٛ 691حُٔلون :ػزد حُزكٖٔ رٖ كظٖ رٖ هخثد (ٝكن حُٜٔ٘ؾ حُٔؼظٔد ٓالٖ رٌالز رالٖ ػزالد هللا أرال ٞس٣الد -
ركٔ ٚهللا  ،)-إحر ػخُْ حُلٞحثدٌٓ ،ش حٌُٔزٓش ،حُطزؼش :حأل ، ٛ 1432 ،٠ُٝؽ  2ص .863
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رد ٝحكدٝ ،إٝ ٖ٣حكد ،أطزق حُ٘الخص ؿٔ٤ؼًالخ ػزالخإح ً ٓالئٓ٘ٝ ،ٖ٤أخالٞس ٓظلالخر ،ٖ٤ك٤الشٍٝ
ٓالالخ ر٤الال٘ٓ ْٜالالٖ ػالالدحء ٝحُؼالالـ٘٤ش٘٣ٝ ،طلالالت ٓالالخ ر٤الال٘ٓ ْٜالالٖ ٗ٤الالزحٕ حُلالالزٝد ٝحُزـؼالالخء،
ك٤ؼ٤ش ٕٞرخألٓخٕ٘٣ٝ ،ؼٔ ٕٞرخُظالّ.
انًثسث األٔل :انذػٕج تٍٍ انًاضً ٔانساضش ٔانًستمثم:
انًطهة األٔل :انذػٕج انى هللا فً انًاضً.
انفشع األٔل :دػٕج انشسم لثم تؼثح انُثً ػهٍّ انسالو:
إ حُزظ٤ز ك ٢طخر٣خ حُدػٞس ،ك ٢حُٔزكِش حُظال ٢طالزوض إػالٞس حُ٘زال ٢ػِ٤ال ٚحُظالالّ٣ ،ـالد
أٜٗخ ؿخءص ُظٞك٤د هللا-ػش ٝؿَ ٓٝ-لخررش حُشزى ٝحٌُلزٝ ،حألٓز رخُطخػخصٝ ،حُٜ٘ال٢
ػٖ حُٔلزٓخص[.حُؼٌ٘زٞص.]40-33:
انفشع انثاًَ :انذػٕج صيٍ انُثً ػهٍّ انصالج ٔانسالو:
ردأ حُ٘ز ٢ػِ ٚ٤حُظالالّ رخُالدػٞس حُظالز٣شٛٝ ،ال ٢حُالدػٞس كالٗ ٢طالخم حألطالزس ٝحألٛالَ ٓٝالٖ
٣ؼِالالن رٜالالًْٝ ،خٗالالض رؼالالد إٔ ػالالخإ حُالالٞكٓ ٢الالٖ حٗوطالالخع إحّ كظالالزس ٓالالٖ حُالالشٖٓٗٝ ،الالش ٍٝهُٞالالٚ
طؼالالخُ٣َ { :٠خأََٜ ُّ٣الالخ ْحُ ُٔش ِ ّٓالالَ [حُٔشٓالالَٝ .]1:حطالالظٔزص ُٔالالدس ػالالالع طالال٘ٞحصٝ .هالالد أطالالِْ كالال٢
حُٔزكِش حُظز٣ش ػدإ ٖٓ حُزؿخٍ ٝحُ٘ظالخء ٝحُشالزخدٓٝ ،الٖ حألكالزحر ٝحُؼز٤الد ٓالخ ٣والخرد
حإلطالّ أؿِذ حُزٞ٤ص كٌٓ ٢شً ٌُْٜ٘ ،خٗٞح ٌ٣ظٔ ٕٞخٞكًخ ٓالٖ
حألررؼٗ ٖ٤لظخٝ ،هد إخَ ِ
{ٝأَٗ الذ ِْر
حُٔشالالزً .ٖ٤ػالالْ رالالدأص حُالالدػٞس كالال ٢حُـٜالالز ٝحُؼالٗ٤الالش رؼالالد ٗالالش ٍٝهُٞالال ٚطؼالالخَُ :٠
ِ٤زط َ َي حأل َ ْه َز ِر[ ٖ٤حُشؼزحء.]214:
َ
ػش َ
ٝرؼد إٔ ٛخؿز حُ٘ز ٢ػِ ٚ٤حُظالّ حطظٔز رخُؼَٔ حُدػًٝ ١ٞخٗالض ٓالٓالق حُؼخٓالش ُِالدػٞس
كالال ٢حُؼٜالالد حُٔالالدٗ ٢طٜالالظْ رؼِٔ٤الالش حُظزِ٤الالؾ ٝحُظزر٤الالش ٝحُظشً٤الالش ُِٔظالالظـ٤زُٜ ٖ٤الالخٝ ،طؼِالالْٜٔ٤
حٌُظالالخد ٝحُلٌٔالالشٝ ،حالٛظٔالالخّ رز٘الالخء حُٔظالالخؿد ٝاػٔخرٛالالخٝ ،ػوالالد حألخالالٞس حُخخطالالش رالالٖ٤
حُٜٔخؿزٝ ٖ٣حألٗظخر ٝطٞػ٤ن حُظالالص ر٤ال٘ٝ .ْٜحُلالزص ػِال ٠اهخٓالش حُدُٝالش حُٔظالِٔش
ألٕ حُدُٝش أًزز إػخٓش ُِدػٞسٝ ،أٓ ْٛئطظش رطالٔ٤ش ٓالٖ ٓئطظالخطٜخ ،كٔالٖ خالُٜالخ ٣الظْ
حُظ٘ظٝ ْ٤حُظزط٤ذ ُ٘شزٛخٝ ،اػدحإ حُدػخس حُذ٣ ٖ٣و ٕٞٓٞرظزِ٤ـٜخ ٝطؼِٜٔ٤الخ ُٔالٖ ٣ـِٜٜالخ،
ًٔخ ٣ظْ حُدكخع ػٜ٘خ ٝكٔخ٣ظٜخ ٖٓ حُٔظزرظ ٖ٤رٜخٝ ،كظق حُطز٣ن أٓخٜٓخ ُظ٘ظشز ٝطلوالن
ػخُٔ٤ظٜخًٔ .خ طٔ٤شص رٜٔخإٗالش حألػالدحء حُٜٔالخإٗٝ ٖ٤حُٔـالخٝرٓٝ ،ٖ٣ؼخ٣شالظ ْٜكال ٢ػالٞء
ٗظخّ ٝحػق ٣ؼزؾ حُؼالهالخص٣ٝ ،طِؼٜالْ ػِالٓ ٠لخطالٖ حُل٤الخس حإلطالالٓ٤ش٣ٝ ،ؼٌالض ُٜالْ
حُظالالٞرس حُظالالل٤لش حُٔشالالزهش ُٜالالخ ٓالالٖ ؿٜالالش ٣ٝالالدػْ حطالالظوزحر حُدُٝالالش حُٔظالالِٔش ٓالالٖ ؿٜالالش
أخالالزٝ ،ٟحطالالظطخػض ٓـخرٜالالش حألػالالدحء حُٔلالالخررٝ ،ٖ٤ارٛالالخد حُٔظزرظالال ٖ٤كالال ٢حُالالدحخَ
ٝحُخخرؽ ػٖ ؽز٣الن حُظالزح٣خ ٝحُـالشٝحصٝ ،حإلػالدحإ حُٔظٞحطالَ ُالذُئً .الخ طٌٔ٘الض ٓالٖ
طلو٤ن ػخُٔ٤ش حُدػٞس حإلطالٓ٤ش ػٖ ؽز٣الن حالٗطالالم رٜالخ كال ٢أًؼالز ٓالٖ حطـالخٝ ،ٙػِال٠
أًؼز ٖٓ طؼ٤د ،ػٖ ؽز٣ن ًظخرش حُزطخثَٝ ،ارطخٍ حُزطَٝ ،رؼغ حُزؼٞعٝ ،حطالظوزخٍ
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حُٞكٞإ ٓٝخ اُ ٠جُي ٖٓ ٓالٓق ًؼ٤زس  ٌٖٔ٣إٔ ٣وق ػِٜ٤خ حُٔظٔؼٖ ك ٢ط٤ز حُدػٞس كال٢
حُؼٜد حُٔدٗ.4٢
انفشع انثانث :انذػٕج اإلساليٍح فً صيٍ انخالفح انشاشذج:
حطظٔزص حُخالكش حُزحادس ٓخ ٣وخرد  30ػخٓخ ً ٖٓ ٝكخس حُ٘ز ٢ملسو هيلع هللا ىلص اُال ٠حطظشالٜخإ ػِال ٢رالٖ
أر ٢ؽخُذ ،ك٤غ  ٢ُٝأر ٞرٌز حُظد٣ن حُخالكش ٓدس ػخٓٝ ٖ٤ػالػالش أاالٜزُٝٝ .ال ٢ػٔالز
أٓز حُخالكش ٓدس ػشزس أػٞحّ ٝطالظش أاالٜز طوز٣زالخًًٔ .الخ طال ٠ُّٞػؼٔالخٕ حُخالكالش ٓالدس حػ٘الخ
ػشز ػخٓخ ً طوز٣زخً ،كٔ٤خ ط ٠ُّٞػِ ٢أٓز حُخالكش ٓدس خٔظش أػٞحّ طوز٣زًخ.
ٝكٛ ٢ذ ٙحُلظزس حُٜٔٔالش حطالظٔزص كزًالش حُالدػٞس طزِ٤ـًالخ ُإلطالالّٝ ،طؼًِٔ ٤الخ ُالًٔ ،ٚالخ ًالخٕ
طخرن ػٜدٛخ ك ٢سٖٓ حُ٘ز ٢ملسو هيلع هللا ىلصًٔ .خ حطظؼض إحثزس حٗظشخر حإلطالّٝ ،حٓظالدص رهؼظال ٚكال٢
ػٜد حُخِلخء حُؼالػش حأل ،ٍٝاال أٜٗخ هد طٞهلض ً
 ٍ ٢رظزذ حُلظٖ حُدحخِ٤ش.
هِ٤ال ك ٢ػٜد ػِ ّ
ًٝخٗض حُٔالٓق حُؼخٓش ُِالدػٞس كال ٢حُخالكالش حُزحاالدس طظّٔ٤الش رظٞؿ٤ال ٚحُـ٤الٞع حإلطالالٓ٤ش
اُ ٠أرؿخء حُـش٣زس حُؼزر٤شٝ ،رالإ كالخرص ٝحُؼالزحم إلػالالء ًِٔالش هللا ،كخؼالؼض طِالي
حألرحػُِ ٢لٌْ حإلطالًٓٔ .٢خ طلزًض حُـٞ٤ع اُ ٠رالإ حُشخّ اُ ٠رالإ حُزحكدٖ٣
ٝآُ ٠ظزٝ ،اُ ٠ر٤ض حُٔوالدصًٔ ،الخ حٓظالدص حُلظٞكالخص اُال ٠ؿالزد اكز٣و٤الشٝ ،رالالإ ٓالخ
ٝرحء حُٜ٘الالزًٔ .الالخ ٝطالالِض إػالالٞس حإلطالالالّ اُالالً ٠خرالالَ رؤكـخٗظالالظخٕ ٝاُالال ٠رالالالإ حُظالالزى،
ٝأجرر٤ـخٕٝ ،أرٓ٤٘٤شٝ ،رالإ حُ٘ٞرش ٝحُظٞإحٕ رـ٘ٞد ٓظز.
كزحكن حُظٞطغ حُــزحكُِ ٢دػٞس حإلطالٓ٤ش حالٓظدحإ حُلٌز ،١كدخَ ٓؼظْ أطلخد ٛذٙ
حُزالإ حُٔلظٞكش كال ٢حإلطالالّ ؽٞحػ٤الش ٝرأٝح ك٤ال ٚخ٤الز ٓ٘وال ٍذ ُٜالْ ٓٔالخ ٛالْ ك٤الٝ ،ٚأكؼالَ
ٓظِقٍ ألكٞحُ ٖٓٝ ،ْٜػْ حػظ٘وٝ ٙٞإحٗٞح رًٔ .ٚخ ٗشطض كزًالش حُؼِالْ ٝحُظؼِال ْ٤كالٛ ٢الذح
حُؼٜدٝ ،حؿظٜد حُٔظِٔ ٕٞك ٢حُللخر ػِٝ ٠كدط ْٜحُؼوخك٤ش ٝحُزٝك٤ش حُظً ٢خٗالض إػخٓالش
ه٣ٞشً ُٜذ ٙحُلظٞكخص.5
انفشع انشاتغ :انذػٕج فً انؼٕٓد انًتؼالثح تؼذ ػٓذ انخالفح انشاشذج:
أٔالً :انؼصش األيٕيُ :ود ردأ حُؼٜد حألٓ ِ ِ ١ٞطال٘ش  ،ٙ 40رٞال٣الش ٓؼخ٣ٝالش رالٖ أرال ٢طالل٤خٕ
ٝحٗظ ٠ٜرٜ٘خ٣ش ٝال٣ش ٓزٝحٕ رٖ حُلٌْ ٝهظِ ٚط٘ش .ٙ 132
ٝطٔ٤شص حُدػٞس رٜذح حُؼظز رلظق ؿٞ٤ع حُٔظالِٔ ٖ٤حألرحػال ٢حُـد٣الدس ٓالٖ رالالإ حُشالخّ
ٝحُؼزحم ٝكخرص ،كٔ٤الخ ًالخٕ ػِٔالخء حُلوالٝ ٚحُلالد٣غ ٝحُظلظال٤ز ٓالسٓالُٜ ٖ٤الْ ٣شالزكٕٞ
ألٛالالَ ٛالالذ ٙحُالالزالإ حُٔلظٞكالالش طؼالالخُ ْ٤حإلطالالالّ٣ٝ ،زؿزالال ْٜٗٞكالال ٢حُالالدخ ٍٞك٤الال٣ٝ ،ٚؼِٔالالْٜٗٞ
أكٌخٓ .ٚك٘ظؾ ػٖ جُي ًِ ٚكزًالش ػِٔ٤الش كالً ٢الَ رِالد ٗشُالض كٜ٤الخ ٛالذ ٙحُـ٤الٞع ٓٝؼٜالْ
ٛئالء حُؼِٔخءٝ ،طٌٗٞض حُٔدحرص حُظؼِ٤ٔ٤شٝ ،كِوخص حُؼِْ حُٔظ٘ٞػشٝ ،أكالدع ًالَ جُالي
كزًش ػِٔ٤شُٝ ،ـ٣ٞش كخكظض ػِالُ ٠ـالش حُوالزإٓ حٌُالزًٔ .ْ٣الخ ػظٔالض حُؼ٘خ٣الش رخُلالد٣غ
 - 4أصٕل انذػٕج ٔطشلٓا٘ٓ ،خٛؾ ؿخٓؼش حُٔد٘٣ش حُؼخُٔ٤ش ،ص .63
 - 5أًٍْح اندٓاد فً َشش انذػٕج اإلساليٍح ،إ .ػِ ٢رٖ ٗل٤غ حُؼُِ٤خٗ ، ٢إحر ؽ٤زش ،حُز٣خع ،ّ1985 ،ص .19
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حُ٘ز ١ٞحُشز٣ق رٝح٣ش ٝإرحطشٝ ،ررطض ر ٖ٤أر٘خء حُلؼالخرس حإلطالالٓ٤ش رزرالخؽ ٝحكال ٍد،
ٗٝـق حإلطالّ ك ٢اجحرش حُ٘ؼزحص حُو٤ٓٞشٛٝ ،دّ حُلٞحرم ر ٖ٤حُ٘خص ػِ ٠كظالخد حُِالٕٞ
ٝحُـ٘ض.
ثاٍَناً :انؼٓننذ انؼثاسننً :رالالدأ حُؼٜالالد حُؼزخطالال ٢طالال٘ش  ،ٙ 132رٞال٣الالش أرالال ٢حُؼزالالخص حُظالاللخف،
ٝحٗظ ٠ٜرظوٞؽ حُٔظظؼظْ رخهلل ط٘ش .ٙ 656
ُود حطظغ حالٓظدحإ حُــزحكُِ ٢دُٝش حإلطالٓ٤ش كٓ ًَ ٢الٖ آطال٤خ ٝأكز٣و٤الخ كالٛ ٢الذح حُؼٜالد.
كٌخٕ ُِؼِٔخء كٛ ٢ذح حُؼظالز إٝر رالخرس كالٗ ٢شالز حُالدػٞس حُؼِالْ رال ٖ٤ؿٔالٞع حُٔظالِٔ،ٖ٤
أكزحإًح ٝؿٔخػخص.
ثانثاً :انؼٓذ األٌٕتً ٔانًًانٍكٝ :ك ٢ػٜد حأل٣الٞرٝ ٖ٤٤حُٔٔخُ٤الي ٗشالطض حُالدػٞسًٝ ،الخٕ
حُالالٞحُٓ ٢الالٖ أٝطالغ ٓالالٞرل ٢حُدُٝالالش ٗلالالٞجحًٝ ،رِالالؾ ٓالالٖ أػٔخُالال ٚأٗالالً ٚالالخٕ ٣زحهالالذ حُلزًالالخص
حُظخز٣ز٤ش ٝحألاخخص حُٔزطالخد كالٝ ،ْٜ٤حرطوالض حُٞرالخثق حُد٤٘٣الش كال ٢ػظالز حأل٣الٞرٖ٤٤
ٝحُٔٔخُ٤ي.6
ساتؼاً :انذػٕج فنً األَنذنٗ ::شالطض حُالدػٞس كال ٢حألٗالدُضًٝ ،الخٕ ُؼِٔالخء حألٗالدُض كال٢
أٝػخع حالكظظخد هٞحٗ٣ ٖ٤ظدحُٜٗٞٝخ ٣ٝظدحرطالٜٗٞخًٔ ،الخ ٣ظدحرطال ٕٞأكٌالخّ حُلوال ٚألٜٗالخ
ػ٘د ْٛطالدخَ كال ٢ؿٔ٤الغ حُٔز٤ؼالخصٝ .7حطالظٔز ٛالذح حُ٘ظالخّ هخثٔالخ ً كظال ٠رؼالد طالوٞؽ حُلٌالْ
حإلطالٓ ٢ك ٢حألٗدُض ،رَ إٔ ِٓٞى حإلطزخٕ طٔظٌٞح ر٘ظخّ حُلظزش ُٔخ ٝؿدٝح كٓ ٚ٤الٖ
حُٔظِلش ٝحُٔ٘لؼش.8
خايساً :انؼٓذ انؼثًاًَُ :ود ردأ حُؼٜد حُؼؼٔالخٗ ٢رظال ٢ُٞػؼٔالخٕ رالٖ أرؽـالزٍ طال٘ش 698
 ،ٙرؼالالد سٝحٍ إُٝالالش حُظالالالؿوش رٔدحٔٛالالش حُٔـالالُٜ ٍٞالالخٝ ،حٗظٜالال ٠رظالالوٞؽ إُٝالالش حُخالكالالش
حُؼؼٔخٗ٤ش .ٙ 1343
كوالالد طالالخرغ حُؼؼٔالالخٗٓ ٕٞ٤ظالال٤زس ٗشالالز حُالالدػٞس حإلطالالالٓ٤ش كالال ٢إ ٍٝأٝرٝرالالخ حُشالالزه٤ش حُظالال٢
طظ٤طز ػِٜ٤الخ حإلٓززحؽٞر٣الش حُزٓٝخٗ٤الشًٝ ،الذُي رؼالغ حُالد ٍٝحُٞحهؼالش كال ٢هالخرس آطال٤خ،
ٝػِٔٞح ؿخٛد ٖ٣ػِ ٠اػالء ًِٔش هللا ك ٢حألرعٝ ،طْ ُ ْٜكظق حُوظط٘ط٤٘٤ش ػالخّ 857
 ٙػِ٣ ٠د حُظِطخٕ دمحم حُلخطقًٔٝ ،خ طْ ػالْ إ ٍٝحُؼالخُْ حُؼزرالٝ ٢حإلطالالٓ ٢حُٞحهالغ كال٢
هالالخرط ٢آطالال٤خ ٝحكز٣و٤الالخ ُظالالِطخٜٗخٝ .طالالخرغ حُؼؼٔالالخٗ ٕٞ٤حُلظٞكالالخص كالال ٢آطالال٤خ حُظالالـز،ٟ
ٓٝود٤ٗٝخٝ ،طٞك٤خٓٝ ،ؼظْ رالإ حُزِوخٕ كظٝ ٠طالَ حُٔالد حإلطالالٓ ٢اُال ٠أطالٞحر ك٘٤٤الخ،
ٝحُٔـزُٝ .ود ًخٕ ُِؼؼٔخٗ ٖ٤٤ؿٜٞإ ًز٤زس كٓ ٢ـخالص حُؼِْ ٝحُظؼِٝ ،ْ٤رٜز كال ْٜ٤ػالدإ
 – 6ديشك فً ػصش انًًانٍك ،إ .س٣خإسٗ ،وٞالٌٓ ،ظزش ُز٘خٕ( ،إ.ص) ،ص .170
َ –7فر انطٍة فً غصٍ األَذن :انشطٍة ،حُظِٔظخٗ ،٢اٜخد حُد ٖ٣أكٔد رٖ دمحم ،أر ٞحُؼزخص حُٔوز( ١ص1041 :
 ،) ٛحُٔلونٞ٣ :طق حُش٤خ ٓل ّٔد حُزوخػ ،٢إحر حُلٌز ُِطزخػش ٝحُ٘شز ٝحُظٞس٣غ( ،إ.ص) ،ؽ  1ص .180
(َ – )8ظاو انسكى فً اإلسالوٓ ،زاد ،ػزد حُؼش٣ش دمحم ،رطخُش ٓخؿظظ٤ز طودّ رٜخ اُ ٠ؿخٓؼالش دمحم رالٖ طالؼٞإ1393 ،
 ، ٛربازحف :ػزد حُؼخٍ أكٔد ػط ،ٙٞص .22
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ًز٤الالز ٓالالٖ حُؼِٔالالخء كالالٓ ٢خظِالالق حُؼِالال ّٞحإلطالالالٓ٤ش ،طالالخرؼٞح ٓظالال٤زس حُلزًالالش حُدػ٣ٞالالش
ٝحُلٌز٣شٝ .رٜز حُدػخس حُٔظِل ٕٞكوخٓٞح ربٗذحر حُ٘الخص رال ٖ٤حُلالٝ ٖ٤ح٥خالزٝ ،كلظالٞح
ػِ ٠حُ٘خص إ ْٜ٘٣رخُودر حُذ ١أٌٓ٘.9ْٜ
انًطهة انثاًَ :انذػٕج انى هللا فً انساضش ٔاستششالاخ انًستمثم.
انفشع األٔل :انذػٕج اإلساليٍح فً انؼصش انسذٌث:
٣ـد حُزظ٤ز إٔ رطخُش حإلطالّ خخطٔش ُِزطخالص حُظٔخ٣ٝشُٝ ،والد طٌلالَ هللا رللال ًظالخد
ٛالالذح حألٓالالش ٓالالٖ حُظلز٣الالق ٝحُظزالالد ،َ٣ك٤ٜالالؤ هللا -طؼالالخُُ-٠الالدػٞس حإلطالالالّ ػِٔالالخء ررالالخٗ،ٖ٤٤
ٝإػخس ػخِٓ ،ٖ٤هخٓٞح رٞحؿذ حُالدػٞس ،كللظالٞح ػِال ٠حُ٘الخص إ٣ال٘ٝ ،ْٜأ٣وظالٞح ًؼً ٤الزح ٓالٖ
حُـالالخكِٓ ٖ٤الالٖ طالالزخطٝ ،ْٜالهالالٞح كالال ٢طالالز َ٤جُالالي ٓالالخ الهالالٞح ٓالالٖ حُؼالالذحد ٝحُظشالالظض ٝحُوظالالَ،
كظززٝح ٝطخرزٝح كظ ٠أطخ ْٛحُ٤و.ٖ٤
ٝحُٔظطِغ ك ٢حُظخر٣خ ٣ـد إٔ طخر٣خ حُالدػٞس كال ٢حُؼظالز حُلالد٣غ ٣زالدأ رؼالد طالوٞؽ إُٝالش
حُخالكش حُؼؼٔخٗ٤ش ػالخّ  ،ّ1924اُال٣ ٠ال ّٞحُ٘الخص ٛالذحٝ .ال االي أٗالٓ ٚالٖ حُظالؼٞرش رطالْ
طالٞرس ًخِٓالش ُلزًالش حُالدػٞس كالٛ ٢الذح حُؼظالزٌُ ،الٖ ٓالٖ حٌُٔٔالٖ طظالِ٤ؾ حُؼالٞء ػِالال٠
حُٔالٓق حُؼخٓش ُِدػٞس حإلطالٓ٤ش ك ٢حُؼظز حُذٗ ١ؼ٤ش ٚحُ.ّٞ٤
كخُٔظالالظوزة ُِٞحهالالغ ٣الالدرى أٗالالُ ٚالالْ طظٞهالالق كزًالالش حُالالدػٞس حإلطالالالٓ٤ش ،طالالٞحء ػِالالٗ ٠طالالخم
حُظزِ٤ؾ ٝحُ٘شز ،أ ٝػِٗ ٠طخم طؼِ ْ٤حإلطالّ ٝط٘ز٘٤الُِ٘ ٚالخص ،أ ٝػِالٗ ٠طالخم ططز٤وال ٚكال٢
حُل٤خس حُشخظ٤ش ٝحُل٤خس حُؼخٓشٝ .جُي ٖٓ خالٍ ٓ٘خٛؾ ٝأطخُ٤ذ إػ٣ٞش ٓظ٘ٞػش.
كظزدأ حُدػٞس ٖٓ حُ٘طخم حُلزإٝ ١ػِ ٠طؼ٤د حألطزس ،ػْ حألهزر ٕٞكالخألهزرٓ ،ٕٞالزٝرح ً
رخُٔالالالدحرص حُشالالالزػ٤ش ٝحُٜٔ٘ـ٤الالالشٝ ،ؿٞحٓالالالغ حُوز٣الالالش ٝحُٔد٘٣الالالشٝ ،حُـخٓؼالالالخص حُؼِٔ٤الالالش
حُشزػ٤شٝ ،حُٔـٔؼالخص حُؼِٔ٤الش حُزحثالدس كالٓ ٢ـالخٍ حُؼِالْ حُشالزػٜٗٝ ،٢خ٣الش كال ٢حُو٘الٞحص
حُٔزث٤ش ٝحُٔظٔٞػش ٝحُٔوزٝءس ،كً٘ ٢ٜش ػٔ ٖ٤كٓ ٢ـخٍ حُدػٞس.
ٝحُؼالخُْ حالكظزحػالال ٢أرخالال ٠رظالالدحُ ٚػِالال ٠أإٝحص حُالالدػٞس ،كؤطالالزق ٓالالٖ حُ٤ظالال٤ز إٔ ٣والالّٞ
إحػ٤الالش ربُوالالخء ٓلخػالالزس ػالالٖ حألخالالالم رؤهظالال ٠حُشالالزم٣ٝ ،ظالالظٔغ ُالال ٚحُٔظالالظٜدك ٕٞكالال٢
أهظ ٠حُـزد رظٌخُ٤ق ٣ظ٤زس ٝرؤإٝحص أطزلض ٓظٞكزس رٌَ ر٤ض.
ٝحُظطز٤وخص حُٔٞؿٞإس ػِ ٠حُـالٞحٍ أكظاللض حُٔـالخٍ ُِظ٘والَ ٓالخ رال ٖ٤حُٔلطالخص حُدػ٣ٞالش
ظخص (حُٞ٤ط٤الٞد) ٝطالللخص (ك٤ظالزٞى) ػالدح حُظطز٤والخص
ٝحُو٘ٞحص حُؼِٔ٤ش ٖٓ خالٍ ٓ٘ ّ
حُٔؼزظالالش ػِالال ٠حُـالالٞحٍ حُظالال ٢ربٌٓخٜٗالالخ إٔ طو الدّّ رالالد ٕٝحُلخؿالالش اُالال ٠خدٓالالش حألٗظزٗ٤الالض ً ال
(ططز٤ن حألجًخر) (ٝحُشخِٓش) ٝؿ٤زٛخ حٌُؼ٤ز ،رلؼَ هللا طؼخُ.٠
انفشع انثاًَ :انذػٕج فً ضٕء استششالاخ انًستمثم:
ال ر٣ذ إٔ حُؼخُْ حُ ّٞ٤ؿ٤الز ٓالخ ًالخٕ ػِ٤ال ٚهزالَ خٔالض طال٘ٞحص ،كخُؼالخُْ ٣ظـالدإ ٣ٝظـّ٤الز،
ٝكظٔخ ً طال٘ٛ ٌٕٞ٤الخى طـ٤الزحص كال ٢حُٞطالخثَ ٝحألإٝحص حُٔؼ٘٤الش كالٓ ٢ـالخٍ حُالدػٞسًٝ .الَ
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الئٖٓ ػالالزف حُٞحهالالغٝ ،طزظالالز رالال٣ ،ٚظٞهالالغ ًالالَ خ٤ال ٍالز كالال ٢حُٔظالالظوزَ٣ٝ ،لظالالٖ رّ٘الال ٚرالالخهلل،
ٓال ٍ
٣ٝزؿال ٞإٔ حإلطالالّ ٔ٘٣ال ٞكال ٢حُشالؼٞد ًِٜالخٝ ،إٔ ٛالذح حُ٘شالخؽ حُشالزخرٝ ٢ؿ٤الز حُشالالزخر٢
الخٕ .كخُالالدػٞس ُٓ٘ظشالالزس،
ُ٣زؿالال ٠ك٤الال ٚحُخ٤الالز حُؼظالال ،ْ٤كٜ٘الالخى رلٔالالد هللا ٣وظالالشٌ كالالً ٢الالَ ٌٓال ٍ
ٝحُ٤وظش ػظٔ٤شٝ ،طُزَ ّ
شِز رخُخ٤ز٣ٝ ،ظٜز ٜٓ٘الخ ٝحُلٔالد هلل إٔ حُٔظالظوزَ ُإلطالالّ ٝأِٛال،ٚ
ٓغ ًؼالزس أػالدحء حإلطالالّ ٓٝالخ ٤ٌ٣الدُ ٕٝالٓ ٚالٖ حٌُٔخثالدٌُ ،الٖ ٛالذ ٙحُ٤وظالش ٛٝالذ ٙحُلزًالش
حُـد٣دس طُزَ ّ
ػظُ٣ٝ ،ْ٤زؿُٜ ٠خ ٗٔخء ًز٤زٝ ،ػخهزش كٔ٤دس٣ٝ .10درى حُؼخهالَ إٔ
رخ٤ز
شِز
ٍ
ٍ
حُالالدػٞس اُالال ٠هللا ،حُظالالٛ ٢الالٝ ٢ر٤لالالش حألٗز٤الالخءٝ ،رطالالخُش هللا كالالً ٢ظخرالال ٚحُلٌالال ،ْ٤طوالال ّٞػِالال٠
خطؾ ٓلٌٔشُٝ ،ذُي ًخٕ حطظشزحف حُٔظظوزَ ٝحُظخط٤ؾ ُ ٚأٓ ٖٓ ٠ُٝلخؿآطٗٝ ،ٚـالخف
حُدحػ٤الالش كالال ٢حُـخُالالذ ٓظٞهالالق ػِالال ٠هالالٞس أ ٝػالالؼق حطظشالالزحكُِٔ ٚظالالظوزَٝ ،حُظخطالال٤ؾ ُالال،ٚ
ٝجُي ٓٔخ ال ٘٣زـال ٢حُشٛالد ك٤ال ٚأ ٝحالطالظـ٘خء ػ٘الّ ،ٚ
ألٕ حُٞهالٞف ٝػالدّ طوالد٣ز حُظالزٝف
٣ؼظزز كشالً ٝطخزطخً.
ّ
حُلن إٔ ٣وٞٓٞح رخألطزخد٣ٝ ،ؼالدّٝح حُخطالؾٓ ،ظال ٖ٤ًِٞػِال ٠هللآ ،لالزهٖ٤
ٝحُـد٣ز رؤَٛ
ر ٖ٤حإلٌٓخٗخص ٝحألٓ٘٤خص٘ٓ ،طِوٝ ٖٓ ٖ٤حهغ ٓدرٝص ،ال ٖٓ ٓلغ حُخ٤خٍ.
ٝال ٣خلالال ٠ػِالال ٠حُِز٤الالذ ،إٔ حطظشالالزحف حُٔظالالظوزَ ٝحُظخطالال٤ؾ ُالال ٚأػالالل ٠حُ٤الالٓ ّٞالالٖ
ّ
هٞطالال ٚرخُدّرؿالالش حألُٝالالٓ ٠الالٖ هال ّالٞس حطظشالالزحكُِٔ ٚظالالظوزَ
حُؼالالزٝر٣خص
ألٕ حُؼالالخُْ ٣ظالالظٔدّ ّ
ٝحُظخطالال٤ؾ ُالالٝ ،ٚرؼالالد حُ٘ظالالزٝ ،حطظلؼالالخر حُ٘ظالالزس حُٔظالالظوزِ٤ش ُٓ،الالٞرٛٝ ،الالذ ٙحُٔؼالالخٗ٢
ٝحُٔؼخُْ ال  ٌٖٔ٣إٔ طظالظـ٘ ٢ػٜ٘الخ حُالدػٞس اُال ٠هللا كال ٢ػظالز ٣ئطالض ًالَ اال٢ء ػِال٠
 ١ػٔالالَ ؿالالخإ ٓالالٖ
حُؼِالالُْٝ ،الالْ ٣ؼالالد ٣وزالالَ حُـٞؿخث٤الالش كالال ٢أٓالالز ٓالالٖ أٓالالٞر حُل٤الالخس ،كالرالالد أل ّ
حُدرحطش هزَ حُؼشّ ػِٝ ،ٚ٤الرد ٓالٖ حإله٘الخع رـالدٝح ٙهزالَ حُزالدء ك٤الٝ ٚالرالد ٓالٖ حُظخطال٤ؾ
هزالالَ حُظ٘ل٤الالذٝ .حُدحػ٤الالش اُالال ٠هللا أُٝالال ٠حُ٘الالخص رخطظشالالزحف حُٔظالالظوزَ ٝحُظخطالال٤ؾ ُالالّ ،ٚ
ألٕ
ع حألٓٞر طـز ١ػِ ٠أػ٘ظٜخ ٖٓ ؿ٤الز حٗظلالخع رظـالخرد حألٓالضٝ ،ال رطالد
ٝحؿز ٚأال َ٣دَ َ
ُٞه الالخثغ حُ ٤الالٝ ،ّٞال طو الالُِ ْ٣ٞظ الالٞحد ٝحُخط الالؤ ك الال ٢حالؿظ ٜالالخإحص حُٔلظِٔ الالشٝ ،ال ٓو الالدحر
حٌُٔخطالالذ ٝحُخظالالخثز كالال ٢حُٔظالال٤زس رالال ٖ٤حألٓالالض ٝحُ٤الالٝ ،ّٞال ٓؼزكالالش إه٤والالش رٔالالخ ُالالد٘٣خ ٓالالٖ
ؽخهالالخص ٝآٌخٗالالخص ٓخإ٣الالش ٓٝؼ٘٣ٞالالش ،رالالخٛزس أً ٝخٓ٘الالشٓ ،ظالالظـِش أٜٓ ٝالالدرسٓٝ ،الالخ ٛالال٢
ٓظالالخإر حُوالالٞس ٗٝوالالخؽ حُؼالالؼق ،حُظالال٘٣ ٢زـالال ٢إٔ ٣والالدرٛخ٣ٝ ،ظلظالالذ ُٜالالخ هزالالَ ٝهٞػٜالالخ،
ٗٝل ٞجُي ٖٓ حُ٘ظز ٝحُظؤَٓ.
ٝال ر٣الذ إٔ حُ٘ظالالز اُال ٠حُٔظالالظوزَ ٝحطظشالالزحك ٚكال ٢ك٤الالخس حُالدػٞس ٝحُدحػ٤الالش ٝحؿالالذّ ،
ألٕ
 ١رلخؿ الالش اُ الال ٠رإ ٣الالش ٓظ الالظوزِ٤ش ٓظٌخِٓ الالش ،رؼ ٤الالدس ػ الالٖ رإّحص حألكؼالالالخٍ
حُؼٔ الالَ حُ الالدػّ ٞ
ٝحالرطـخُ٤ش.
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حألكد  ٕ٢أ.ّٕٓٔ٢ ،ٍِٞ٣
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ٝال رد ٖٓ حإلاخرس اُ ٠أٗ ٚال ٘٣زـ ٢إٔ طوظظالز إرحطالش حُالدػخس ػِال ٠حألرلالخع حُظزحػ٤الش
حُظ ٢طظالظؼزع حُٔخػالٝ ٢أكدحػال ،ٚرالَ الرالد إٔ طلالظق آكالخم حُٔظالظوزَ ُِالدػٞس ٝحُدحػ٤الش،
كظالال٣ ٠زطالالْ خطٞحطالال٣ٝ ،ٚلالالدإ خخرؽالالش ؽز٣الالن إػٞطالال ٚرٔؼالالخُْ ٓدرٝطالالش ٓ٘طِوالالخ ً ٓالالٖ
حُزًالخثش حُشالزػ٤شٓ .الغ كلال ًخٓالَ حُظوالد٣ز ُِٔخػالٌُ ،٢الالٖ حالٛظٔالخّ رخُٔظالظوزَ الرالدّ إٔ
ٌ٣الال ٕٞكخػالالزح ً كالال ٢جٛالالٖ حُدحػ٤الالشٝ ،رالالخرسح ً كالال ٢ؿٜالالٞإ ٙحُؼِٔ٤الالش ٝحُؼِٔ٤الالش ألٗالالٗ ٚظ٤ـالالش
ٓ٘طو٤ش ُِٔخػٝ ٢حُلخػز حُٔؼخطز.11
ٔانًسنننتمثم اننننذػٕي انمشٌنننة كخك الالَ ر الالبجٕ ك الال ٢هللا ك الال ٢طط الال٣ٞز حُٔ٘ الالخٛؾ ٝحُٞط الالخثَ
ٝحألطالالخُ٤ذ حُدػ٣ٞالالش ٝحالطالالظلخإس ٓالالٖ ٝطالالخثَ حُظٞحطالالَ حالؿظٔالالخػٝ ٢ه٘الالٞحص حُٔؼزكالالش
ٝططز٤والالخص حُـالالٞحٍٝ ،حُٔلخػالالزحص حُؼِٔ٤الالش حُ٘خكؼالالش ٝحُ٘الالدٝحص حُؤّ٤الالشٝ ،طظالالخ٤ز ًخٓالالَ
حإلٌٓخٗ٤خص حالٌُظز٤ٗٝش ك ٢طز َ٤طلو٤ن حُدػٞس هلل ّ
ػش ٝؿَ.
انًثسث انثاًَ :أصٕل انذػٕج إنى هللا:
طؼدُّ أط ٍٞحُدػٞس حألؿشحء حُظ ٢طٔؼالَ كو٤والش حُالدػٞسٝ ،ال طوال ّٞحُالدػٞس اال رٜالخٛٝ .ال:٢
حُدحػٝ ،٢حُٔدػٞٓٝ ،ٞػٞع حُدػٞسٝ ،حُٞطخثَ ٝحألطخُ٤ذ حُظ٣ ٢ظْ ٖٓ خالُٜخ حُظزِ٤الؾ
ٝحُظؼِٝ ْ٤حُظطز٤ن ُِدػٞس.
انًطهة األٔل :انذاػً ٔصفاتّ:
انفشع األٔل :انذاػً٣ :درى حُؼخهَ أٗ٣ ٚؼد حُدحػ ٢أ ْٛأرًخٕ حُؼِٔ٤ش حُدػ٣ٞش ،كٜٞ
رًٜ٘خ حألٝ ،ٍٝػِٓ ٚ٤دحرٛخ ألٗ ٚحُٔزِؾ ُإلطالّٝ ،حُظخػ ٢اُ ٠ططز٤و ٚك ٢حُل٤خس .هخٍ
طخ ُِ ًلخ َٝهَخ ٍَ ِاٗ ِْ٘ َِٖٓ ٢حُ ُٔ ْظ ِِ ِٖٔ٤
ػخ ِاَُّ ٠للاِ ََ ٝ
ظ ُٖ َه ْٞالً ِ ّٖٓٔ إَ َ
{ ْٖ َٓ ٝأ َ ْك َ
ػ ِٔ ََ َ
طؼخَُ :٠
[كظِض.]33:
ًٗٞٝال ٚحُوالخثْ رالؤٓز حُالالدػٞس اُال ٠هللا طؼالخُٛٝ ،٠الال ٞكخٓالَ حُزطالخُش حُد٤٘٣الالش ُٜالذح ًالخٕ ٓالالٖ
حُؼزٝر ١إٔ ٣ظٔظغ رظلخص ػوِ٤الش ٝإ٤٘٣الش ٝخِو٤الش طٌٔ٘الٓ ٚالٖ حُو٤الخّ رالدٝرٝ ...ٙطلظالخؽ
ٓظظٔز.12
ٝػٕٞ
ٛذ ٙحُٔٞحطلخص اُ ٠اػدحإ ٓظزنٓٝ ،ظخرؼش إحثٔش،
ٍّ
ٍ
انفشع انثاًَ :صفاخ انذاػً:13
أٔالً :اإلخننال ٝ :طؼالالد طالاللش حإلخالالالص ٓالالٖ أٛالالْ حُظالاللخص حُظالال٣ ٢ـالالذ إٔ ٣ظلِّالال ٠رٜالالخ
حُدحػ٤ش ُ٤وز ََ هللا ػَِٔٝ ،ٚرخإلخالص ٌ٣ظالذ هللا حُظٞك٤الن ٝحُظالدحإ ُِدحػ٤الش ٌ٣ٝخكجال ٚأ٣ؼالخ ً
ربطـخء حُ٘خص ُلد٣ؼٝ ٚهز ٍٞإػٞط.ٚ
 - 11دساسح تأصٍهٍح فً تٍاٌ أًٍْح استشنشاف انًسنتمثم ٔانتخطنٍه ننّ ٔزاخنح اننذػٕج ٔانذاػٍنح إنٍنّ ٔٔسنائم
يؼشفتننّ يننٍ خننالل انُصننٕ انشننشػٍح ،إ .ػِالال ٢رالالٖ دمحم ػزالالد هللا حُشالال٘و٤طٓ ،٢وخُالالش ػِٔ٤الالشٓ ،ـِالالش ح٥إحد ٝحُؼِالالّٞ
حإلٗظخٗ٤ش٤ًِ ،ش ح٥إحد ٝحُؼِ ّٞحإلٗظخٗ٤ش ،ؿخٓؼش ؽ٤زش ،حُٔد٘٣ش حُٔ٘الٞرس ،ػالخّ  ،ّ2020حُٔـِالد حأل ،ٍٝص  ،1سٓالخ
رؼدٛخ.
 - 12انذػٕج اإلساليٍح :أصٕنٓا ٔ-سائهٓا-أسانٍثٓا فً انمشآٌ انكنشٌى ،أكٔالد ؿِالٞعٓ ،ئطظالش حُزطالخُش ،حُوالخٛزس،
 ،ّ 2005ص .49
 - 13صفاخ انذاػٍح انُفسٍح ،ػزد هللا ٗخطق ػِٞحٕ ،إحر حُظالّ ،حُوخٛزس ،ّ 1986 ،ص ٓٝ 2خ رؼدٛخ.
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ثاٍَاً :انصثش :ال رالد إٔ ٣الٞهٖ حُدحػ٤الش اُال ٠هللا ّ
إٔ حطالظوطخد حُ٘الخص ُال٤ض رالخألٓز حُٜال،ّٖ٤
كظالالٞف ٣ـالالد ٝحُ٘لالالٞر ٝحإلػالالزحع ٝررٔالالخ حألجٝ ٟحُ ِؼالالدحءٛٝ ،الالذح ٓالالٖ حرالالظالء هللا طؼالالخُ٠
ُِدػخس ٝحخظزخر ٓد ٟطدهٝ ْٜكز ْٜهلل ٝحطظؼدحإُ ْٛخدٓالش إ٣ال٘ ،ْٜكِال ٞحطالظـخد حُ٘الخص
رظزػش ُٔخ رٜز طدم حُدحػ٤ش ٝحطظؼدحإُ ٙخٞع حُٔظخػذ ٖٓ أؿَ ررّ.ٚ
ثانثاً :انؼهى انصسٍر٣ :ـشّ أ َٛحُؼوَ إٔ حُدحػ٤ش حُـخ َٛؿِ ٤الز حُٔظلوّال ٚرالؤٓٞر حُالد ٖ٣ال
٤ُ ٢ظالظطَ ٤غ ا٣ظالخُُِ٘ ٚالخصٝ .إٔ ٌ٣ال ٕٞػِال ٠رظال٤زس
٘٣ـق ،كِ٤شٓال ٚؽِالذ حُؼِالْ حُشالزػ ّ
رخألكٌالالخّ حُشالالزػ٤ش رلالُٜالالخ ٝكزحٜٓالالخٝ ،ػِالال ٠رظالال٤زس رخألاالالخخص حُالالذ٣ ٖ٣الالدػٓ ْٛٞالالٖ
خالالالٍ ٓؼزكالالش أكالالٞحُٝ ،ْٜػِالالٓ ٠ؼزكالالش أ٣ؼالخ ً رخُالالدػٞس ٝٝطالالخثِٜخ ٝأطالالخُ٤زٜخ .إ ُالالْ ٌ٣الالٖ
ظزح ً رٜذ ٙحألرًخٕ حُؼالػش كزرٔخ ُ٣خلن ك ٢إػٞط ٞٛٝ ٚحُـخُذ.
حُدحػ٤ش ٓظز ّ
ساتؼنناً :انتّسهننً تنناألخالق انفاضننهح :حُظلِالال ٢رالالخألخالم حُلٔ٤الالدس ًخُظالالدمٝ ،حألٓخٗالالش،
ٝحُلِْٝ ،حٌُزّٝ ،حُلظٖ ٓؼخازسٓ ٖٓ ،وٓٞخص حُدحػ٤ش حُظال ٢طلٔ٤الٓ ٚالٖ ٗلالٞر
ٝحُؼلِ ،ٞ
حُ٘خصٝ ،طدػ،ُ ْٛٞخذ ٖٓ ػِٔٝ ٚإػٞطٝ ،ٚكٌٔظ.ٚ
خايساً :انمذٔج انسسُح٘٣ :زّ ٚحُؼوالء إٔ ٣ـالذ إٔ ٌ٣ال ٕٞحُدحػ٤الش اُال ٠هللا إحػ٤الخ ً رؤكؼخُالٚ
هزالالَ إٔ ٌ٣الال ٕٞإحػ٤الخ ً رؤهٞحُالالً ٚالال٣ ٢ظؤطالال ٠حُ٘الالخص رالال٣ٝ ٚظوزِّالالٞح إػٞطالال .ٚكٌ٤الالق ُدحػ٤الالش إٔ
أٓز ٗ ٞٛلظ ٚال ٣طزّو.ٚ
٣طِذ ٖٓ حُ٘خص ططز٤نَ ٍ
سادس ناً :ػننذو االَتمنناو نهننُف ::كخُـؼ الذ هلل ،كالالال ٘٣لؼالالَ اال اجح حٗظ ُ ٌِٜالالض كزٓالالخص هللا.
ٛٝذً ٙخٗض طلش حُ٘ز ٢ملسو هيلع هللا ىلص.
ساتؼاً :انتٕاضنغٛٝ :الذ ٙطاللش ٣ـالذ إٔ ٣ظظالق رٜالخ حُدحػ٤الش هزالَ إٔ ٣الدػ ٞحُ٘الخص اُال٠
ططز٤ن إ ٖ٣هللا طؼخُ ،٠كخُ٘خص ط٘لز ٖٓ حُٔظٌزز ٝال طظظـ٤ذ ًُ ،ٚذُي ك ّ
البٕ هللا طؼالخُ ٠ال
ٞ٣كن حُدحػ٤ش حُذ ١ك ٢هِزًِ ٚززٝ ،هللا حُٔظظؼخٕ.
ثايُاً :انشفك تانًذػٌٍٕ :إ حُزكن رخُٔالدػٝ ٖ٣ٞحُزكٔالش رٜالْ ُٝال ٖ٤حُـخٗالذ ٓؼٜالْ ٓالٖ
أإػ ٠حُظلض حُظ ٢طلِٔ،ُ ْٜخذ رخُ٘ظ٤لش ٝحُؼِْ.
٘ٛٝخى حُؼد٣د ٖٓ حُظلخص حُظ ٢الرد إٔ ٣ظظالق رٜالخ حُالدحػ٣ ٢ؼال٤ن حُٔوالخّ ػالٖ حإلُٔالخّ
رٜخ.
انًطهة انثاًَ :انًذػٕ:
إ حألطَ حُؼالخٗٓ ٢الٖ أطال ٍٞحُالدػٞس ٛال ٞحُٔالدػٛٝ ،ٞالٓ ٞالٖ طٞؿال ٚاُ٤ال ٚحُالدػٞسٛٝ ،الٞ
الخكزح جً ًالزح ًالخٕ أ ٝأٗؼٝ...٠حُٔالدػ ٕٝٞػ٘ظالز
حإلٗظخٕ ٓطِوًخ هز٣زًخ أ ٝرؼ٤دًح ٓظِ ًٔخ أً ً ٝ
أطخص ٖٓ ػ٘خطز حُدػٞس اُ ٠هللا ػش ٝؿَٝ .هد ًالخٕ رطال ٍٞهللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝحُزطالَ ٓالٖ هزِالٚ
طالِٞحص هللا ٝطالالٓ ٚػِال ْٜ٤أؿٔؼال٣ ،ٖ٤زحػال ٕٞأكالٞحٍ حُٔالدػٓ ٖ٣ٞزحػالخس كٌٔ٤الش ،كوالد
كطالالز هللا حُ٘الالخص ػِالال ٠طالاللخص ٓظلخٝطالالشٝ ،طالالـخ٣خ ٓظ٘ٞػالالشٝ ،اإرحًالالخص ٓظزخ٘٣الالش .كٔالالْٜ٘
حُل ِض حُٔزٛقٝ ،حُطزغ حُزه٤الن ،حُالذ٣ ١ظالؤػز رخُؼخؽلالش٣ٝ ،ظالظـ٤ذ ُِٔٞػظالش.
طخكذ ِ
ٓٝالال٘ ْٜحُؼوالٗالال ٢ج ٝحُظلٌ٤الالز ،حُالالذ٘٣ ١خطالالز ٚحُطالالزف حُؼوِالالٝ ،٢حالطالالظدالالص حُز٣خػالال٤ش،
حُٔ٘ظالض،
 ْٜ٘ٓٝحُذ٣ ١ئخذ رخُظزؿ٤الذٓٝ ،ال٘ ْٜحُالذ٣ ١ظالؤػز رخُظز٤ٛالذٓٝ .ال٘ ْٜحُٔظالخُْ
ِ
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 ٓٝالال٘ ْٜحُٔـ الالخإٍ حُؼ٘٤الالد ٓٝ ،الال٘ ْٜحُٔظؼ الالخُْ ٓٝ .الال٘ ْٜحُٔظـخ ٛالالَ ٓٝ ،الال٘ ْٜحُو الال ٓٝ ،١ٞالالْٜ٘
حُؼؼ٤قٝ ،هد ُ ٌٕٞ٣زؼؼ ْٜرزٝف ٓئهظش ،طٔ٘ؼٓ ٚالٖ حإلإرحىٝ ،طلال ٍٞإٗٝالٝ ٚإٕٝ
حالطالالظـخرشٔٓٝ .الالخ ال االالي ك٤الال ٚإٔ ٓوظؼالال ٠حُلٌٔالالش إٔ طزحػالالٛ ٠الالذ ٙحُطزالالخعٝ ،إٔ  ٜ٣الظْ
رخطخد ًَ ط٘ق رٔخ ٘٣خطز ،ٚك ٢اؽالخر حُشالزع حُل٘٤القٓٝ .الٖ حُٔؼِال ّٞإٔ حُالدػٞس ٓالخ
ازػض اال ألؿِٓٝ ،ْٜخ أرطِض حُزطَ اال ُدػٞطُ ،ْٜالذح ٣ـالذ حالٛظٔالخّ رٜالْٝ ،إرحطالش
أكالالٞحُٝ ،ْٜحُظظالالزف طـخٜٛالالخ رٔالالخ ٘٣خطالالزٜخٔٓ ،الالخ ٣والالزر ٙحُشالالزع حُل٘٤الالق .كٔالالٖ حُؼزالالغ
حُدػ :١ٞإٔ ِ٣و ٠حٌُالّ ػِ ٠ػٞح ،ٚ٘ٛردػ ٟٞحُظزِ٤ؾ –ٓـالزإ حُظزِ٤الؾ-إ ٕٝحُ٘ظالز اُال٠
كخٍ حُٔدػٝ ،ٖ٣ٞإٔ ٣ئٓز رالخُٔؼزٝف ٜ٘٣ٝال ٠ػالٖ حٌُٔ٘الز ٓ-ـالزإ حألٓالز ٝحُٜ٘ال-٢إٕٝ
ٓؼزكش ٝحهؼ ٖٓٝ .ْٜحُخطؤ حُدػ ١ٞحُٞحػقٓ :خ ٣لؼِ ٚرؼغ حُدػخسٓ ،الٖ ػالدّ ٓزحػالخس
أكٞحٍ حُٔدػ ،ٖ٣ٞكظز ٟأكد٣ ْٛلل خطزش ؿٔؼش ،أٞٓ ٝػظالش ،أ٣ ٝؼالد ُ ٓلخػالزس ،ػالْ
ِ٣وٜ٤خ ك ًَ ٢سٓخٕ ٌٓٝالخٕ ،ػِالً ٠الَ حُٔالدػ ،ٖ٣ٞرؿالْ حخالظالف ٓظالظ٣ٞخط ْٜحإلٔ٣خٗ٤الش،
ٝحُؼِٔ٤شٝ ،حُؼوِ٤ش.
"ُِٝدػٞس ازٝؽ أخز ، ٟكبجح ًخٗض حُدػٞس كال ٢حُظالدر حأل ٍٝهالد ط٤ظالزص رـ٤الز طؼِالْ٤
ط٘خػٝ ٢ال طؤُ٤ق ؿٔؼ٤ش ٓؼ٘٤ش ًٔالخ ًالخٕ كٜالْ حُالدٓ ٖ٣ظ٤ظالزح رـ٤الز طؼِالْ طال٘خػ ٢كلال٢
ٛذح حُشٓخٕ ٣ظٞهق ك ْٜحُد ٖ٣ػِ ٠حُظؼِ ْ٤حُظال٘خػٝ ،٢طظٞهالق حُالدػٞس اُ٤الٝ ٚحألٓالز رٔالخ
ؿخء ر ٖٓ ٚحُٔؼزٝف ٓٝخ كظز ٖٓ ٙحٌُٔ٘ز ػِ ٠طؼِ ْ٤خخص ٝطؤُ٤ق ؿٔؼ٤خص خخطالش
طو ّٞرٜالذح حُؼٔالَٝ ،ال ٘٣ظشالز حُالدٝ ٖ٣ال ٣للال ػِالٝ ٠ؿٜال ٚاال رٜالذح ًٔالخ طوالدّ"ٓٝ .14الٖ
حُظؼِْ حُظ٘خػ ٢إٔ ٣ؼزف حُدحػ٤ش ٓخ ٣ـذ ػِ ٚ٤طـخ ٙحُٔالدػ ٞكظال ٠ال ٣خطالت ٛدكال ٚأٝ
٣ؼ٤غ ؿٜد ًٕٞ .ٙحُٔدػ٤ُ ٖ٣ٞظٞح ك ٢حالطظـخرش طالٞحءٝ ،ال كال ٢حُلٜالْٝ ،ال كال ٢حُؼِالْ،
ٝال ك ٢حُظدً .ٖ٣ذُي كٔخخؽزظ ْٜػِ ٠ك ٍدّ طٞحء ُ٤ض ٖٓ حُلٌٔش ك ٢ا٢ء.15
انًطهة انثانث :يٕضٕع انذػٕج:
إ ٓٞػٞع حُدػٞس حإلطالٓ٤ش  :ٞٛحإلطالّ حُذُ٣ ١الدػ ٠حُ٘الخص اُ٤ال ٚكال ٢ػالٞء حُالٞك.٢
ٝحإلطالّ ُ ٚطؼز٣لخٕ:
أٔ ًال :اإلسالو تًؼُاِ انؼاو ٌٔمصذ تّ :حُدِ ٖ٣حُذ ١ؿخء ر ٚدمحم -ملسو هيلع هللا ىلصٝ -حُذ٣ ١شالظَٔ ػِال٠
َّ
ؿخٗذ حُؼو٤دس ٝحُشز٣ؼش ٝحألخالم.
ٝحإلطالّ رٜذح حُٔؼ٘ ُٚ ٠ؿِٔش ٖٓ حُخظخثض ٔ٣ظخس رٜخ :٢ٛٝ
أ .خصائص ػايح يثم :حُزرخٗ٤ش ،حٌُٔخٍ ،حُٞػٞف ،حُشٔ ،ٍٞحُظٞحسٕٝ ،حُٞحهؼ٤ش
أ ٝحُؼٔ ِِ٤ش  ٢ٛٝهخرِ٤ظالُِ ٚظطز٤الن كالٝ ٢حهالغ حُ٘الخص ٓٝؼخاالُ٘ٔ ْٜخطالزش طشالز٣ؼخطٚ
ُلطزطٝ ،ْٜهدرط ْٜػِ ٠جُي.
 - 14تفسٍش انمشآٌ انسكٍى (تفسٍش انًُاس) ،دمحم را٤د رٖ ػِ ٢رػخ (حُٔظٞك ،) ٛ1354 :٠حُ٤ٜجش حُٔظز٣ش حُؼخٓش
ٌُِظخد ،ّ 1990 ،ؽ  4ص .36
 - 15أصٕل انذػٕج ،ػزد حٌُز ْ٣س٣دحٕٓ ،ئطظش حُزطخُش ،حُطزؼش :حُظخطؼش  ،ّ2001- ٛ1421ص .411

-261)(ISSN:2687-5640

pejoss.editor@gmail.com

د .خصائص خاصح يثنم :حُظ٤ظال٤ز ٝركالغ حُلالزؽ ،حُظالدرؽ كال ٢حُظشالز٣غ ،حُظٞه٤الق
ك ٢ؿخٗذ حُؼزخإحصْ ،حُٔغ ر ٖ٤حُؼزخص ٝحُٔزٗٝش ك ٢حألكٌخّ حُظشز٣ؼ٤ش.
ثاًٍَا :اإلسالو تًؼُاِ انخا  ٞٛٝ :حُظؼز٣ق حُٔظظ٘زؾ ٖٓ خالٍ ر٤خٕ أرًخُٗٔ ٚالخ طالؤُٚ
ؿزز َ٣ػِ ٚ٤حُظالّ حُخٔظش ،حُظ ٢ػزك ٚرٜخ حُزطال ٍٞملسو هيلع هللا ىلص ًٔالخ كال ٢كالد٣غ ػٔالز حإلطالالّ
إٔ طشالالٜد إٔ ال اُالال ٚاال هللاٝ ،إٔ ٓلٔ الالدًح رطالال ٍٞهللاٝ ،طوالال ْ٤حُظ الالالسٝ ،طالالئط ٢حُشً الالخس،
ٝطظ ّٞرٓؼخٕٝ ،طلؾ حُز٤ض إ حطظطؼض اُ ٚ٤طز٤ال.
أ .خاَة انؼمٍذج:
٣ظٔؼَ ٛذح حُـخٗذ ك ٢حإلٔ٣خٕ ٝأرًخٗ ٚحُظظش حُظ ٢جًزٛخ حُزط ٍٞملسو هيلع هللا ىلص ك ٢كد٣غ ؿزز٣الَ
 :٢ٛٝإٔ طئٖٓ رالخهلل ٓٝالثٌظالًٝ ٚظزالٝ ٚرطالِٝ ٚحُ٤ال ّٞح٥خالز ٝحُوالدر خ٤الزٝ ٙاالزًٔ .ٙالخ
طِلن رٜذح حُـخٗذ ؿٔ٤غ حُٔظخثَ حُؼود٣ش حُظ ٢ؿخء رٜخ حالطالّ ٝحُظ٣ ٢طِالن ػِٜ٤الخ حطالْ
حُ٘ظخّ حُؼود ١ك ٢حالطالّ.
ب .خاَة انششٌؼح:
٣ظٔؼَ ؿخٗذ حُشز٣ؼش ك ٢أرًالخٕ حإلطالالّ حُخٔظالش حُظال ٢جًزٛالخ حُزطال ٍٞملسو هيلع هللا ىلص كال ٢كالد٣غ
ؿزز٣الالَٝ ،كالال ٢ؿٔ٤الالغ حألكٌالالخّ حُشالالزػ٤ش حُظالال ٢ؿالالخء رٜالالخ حإلطالالالّ طالالٞحء ػِالال ٠حُٔظالالظٟٞ
حُشخظالالٝ ٢حألطالالز ،١أ ٝػِالال ٠حُٔظالالظ ٟٞحُؼالالخّ (حُٔـظٔؼالال )٢ك٤شالالَٔ ٓالالخ ٣ظالالٔ ٠ر٘ظالالخّ
حُؼزخإسٗٝ ،ظالخّ حُٔؼخِٓالشٗٝ ،ظالخّ حالهظظالخإٗٝ ،ظالخّ حألكالٞحٍ حُشخظال٤شٗٝ ،ظالخّ حُلٌالْ
ٝحُظ٤خطشٗٝ ،ظخّ حالؿظٔخعٓٝ ،خ اُ ٠جُي ٓٔخ ر٘٤ظً ٚظذ حُلوٝ ٚحألكٌخّ.16
ج .خاَة األخالق :أٔ َظاو األخالق فً اإلسالو:
٣ٝوظد ر :ٚؿِٔش حُ ِو ِٝ ْ٤حألخالم حٌُزٔ٣شٝ ،حُظاللخص حُلظال٘ش ،حُظال ٢ؿالخء رٜالخ حإلطالالّ،
ٝكغ ػِٜ٤خ ك ٢حُظؼخَٓ ٓغ ًَ أٗٞحع حُٞؿٞإ حألس ٍِٝ ،حُٔلدع ،حُـ٤زٝ ٢حُٔشخٛد.17
انًطهة انشاتغٔ :سائم انذػٕج ٔأسانٍثٓا:
طُؼظزز حُٞطخثَ ٝحألطخُ٤ذ حُدػ٣ٞش أطالً ًّٓٔ ٜالخ ٓالٖ إػالخثْ حُالدػٞس اُال ٠هللا طؼالخُ ٠كٜال٢
حألإحس حُظ ٖٓ ٢خالُٜخ ط٘ظشز حُدػٞس٣ٝ ،ظلون روخإٛخ ٝحطظٔزحرٛخ.
ٝأ َٛحُؼوَ ٣درً ٕٞإٔ ٖٓ حُٞحؿذ ػِ ٠حُدحػ٤ش طلد٣د ٓالخ ٣الدػ ٞاُ٤الًٝ ،ٚالذُي طلد٣الدٙ
الض
ُِٞطالالِ٤ش حُظالالٞ٣ ٢طالالَ رٜالالخ إػٞطالال ٚاُالالٓ ٠الٖ ٣الالدػٝ .ْٛٞحُالالدػٞس اُالال ٠هللا طؼالالخُ ٠كالال ٢أٓال ِ
حُلخؿالالش اُالال ٠إحػ٤الالش ٓٞكالالن ٣لظالالٖ حخظ٤الالخر أكؼالالَ حُٞطالالخثَ ٝأكظالالٜ٘خ إل٣ظالالخُٜخ اُالال٠
حُٔدػ ،ٖ٣ٞك٤غ إ ػٔزس حُدػٞس حُٔزؿالٞس طظٞهالق ػِال ٠هالٞس طالؤػ٤ز حُٞطالِ٤ش كالٗ ٢لالٞص
حُٔدػ ،ٖ٣ٞكٌِٔخ ًخٗض حُٞطِ٤ش أهًِٔ ٟٞخ ًخٗض حُؼٔزس أػظْٝ .حُدحػ٤الش اُال ٠هللا طؼالخُ٠
ٓطخُذ ٖٓ ؿٜش حُؼوَ ٝحُشزع ٓؼًخ رخطظخدحّ حُٞطالِ٤ش حُٔزخكالش ٝحُٔ٘خطالزش حُظالٞ٣ ٢طالَ
ٖٓ خالُٜخ إػٞط ٚاُ ٠حُٔدػ.ٖ٣ٞ
 - 16أصٕل انذػٕج ٔطشلٓا٘ٓ ،خٛؾ ؿخٓؼش حُٔد٘٣ش حُؼخُٔ٤ش ،ؿخٓؼش حُٔد٘٣ش حُؼخُٔ٤ش ،ؽ .9
 - 17انذػٕج اإلساليٍح أصٕنٓا – ٔسائهٓا – أسانٍثٓا فً انمشآٌ انكشٌى ،أكٔد ؿِٞع ،ص.35 :
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ٝهد طظؼزع رؼغ حُٞطخثَ حُدػ٣ٞش ُزؼغ حُؼٞحرع أ ٝحُٔؼٞهخصٛٝ ،ذح أٓالز ؽزؼال٢
ٗظزح ُِظزحع حُدحثْ ر ٖ٤حُلن ٝحُزخؽَ ُذح ػِ ٠حُدحػ٤ش حُلٌ ْ٤حالٗظوخٍ
٣ظٌزر إحث ًٔخ ً
اُالٝ ٠طالالخثَ أخالالزٓٝ- ٟالالخ أًؼالالز حُزالالدحثَ-رالالَ إ ٓالالٖ حُلٌٔالالش حُظالال٘٣ ٢زـالال ٢إٔ ٣ظظالالق رٜالالخ
حُدػخس ٓزحػخس حُظزٝف حُشٓخٗ٤ش ٝحٌُٔخٗ٤ش ُِٞطِ٤ش حُٔزحإ ططز٤وٜخ ،ك٤ؤخذ ٕٝرخُٔ٘خطذ
ٖٓ حُٞطخثَ٣ٝ ،ئؿِ ٕٞؿ٤زٛخ اُ ٠كزص أخز.ٟ
أٔال :يفٓننٕو انٕسننٍهحٛ :الالٓ ٢ـٔالالٞع حُطالالزم حُٔئإ٣الالش اُالال ٠طزِ٤الالؾ حُالالدػٞس حإلطالالالٓ٤ش،
ٝا٣ظالالخُٜخ اُالال ٠ػٔالال ّٞحُٔالالدػٝ .ٖ٣ٞطؤخالالذ حُٞطالالِ٤ش االالٌَ حألإٝحص ٝحألٝػ٤الالش حُل ِظالال٤ش
ٝحُٔؼ٘٣ٞش ُ٘وَ ٓؼالٔ ٕٞحُالدػٞس ،كٜال ٢أإحس ٝه٘الخس ٣ؼزالز ٜٓ٘الخ حُٔؼ٘ال ٠اُال ٠حُ٘الخصًٔ .الخ
طؼزف رؤٜٗخ :حٌُ٤ل٤ش حُؼِٔ٤ش حُظ ٢ط٘ظوَ حُدػٞس ٖٓ خالُٜالخ ٓالٖ ٓظالدرٛخ اُالٓ ٠الٖ ٣الزحإ
ا٣ظالالخُٜخ اُالال ْٜ٤رؤطالخُ٤ذ ٓخظِلالالشٛٝ .الال ٢حُو٘الالٞحص حُظالال ٢طؼزالالز ٓالالٖ خالُٜالالخ حألطالالخُ٤ذ اُالال٠
حُطزف حُٔظِ ِوُ ٢ظلو٤ن ؿخ٣ش ٓوظٞإس.18
كالرد ُِٔزء ك ٢طز َ٤طلو٤الن أٛدحكالٝ ٚحُٞطال ٍٞاُال ٠ؿخ٣ظالٓ ٚالٖ حطالظخدحّ حُٞطالِ٤ش ررالؾ
حألطزخد رخُٔظززخصٝ ،أٓز رخألخذ رخُٞطخثَ حُظ ٢طؼ ٚ٘٤ػِال ٠جُالي ،كالبٕ هللا حُٔئإ٣الش اُال٠
حُـخ٣خصٝ .ط٘وظْ حُٞطخثَ اُ ٠ػالػش أهظخّ:19
أ .انٕسننائم انًؼٌُٕننح أٔ ان ِؼ ْه ًٍَِّننح (األسننهٕتٍح)ٛٝ :الال ٢ؽز٣والالش ٓظزؼالالش ٓخظٞط الش
رخُز٤الالخٕ ٝحُظؼِالالٝ ْ٤حُالالزالؽً :خُالالدرصٝ ،حُٔلالالخٝرسٝ ،حُٔ٘الالخرزسٝ ،حُالالدٝرس حُؼِٔ٤الالشٓٝ ،الالخ
االالخر ٚجُالاليٛٝ .الالٓ ٢الالخ ُ٣ؼالال ٖ٤حُدحػ٤الالش ػِالال ٠إػٞطالالٓ ٚالالٖ أٓالالٞر هِز٤الالش أ ٝكٌز٣الالش أ ٝخِو٤الالش
ًخُظلخص حُلٔ٤دسٝ ،حألخالم حٌُزٔ٣شٝ ،حُظلٌ٤ز ٝحُظخط٤ؾٓٝ ،خ اُ ٠جُي ٖٓ أٓٞر ال
الض ٝال طِٔالالض ٝاٗٔالالخ طؼالالزف رآػخرٛالالخٓٝ .الالٖ حُٞطالالخثَ حُظالال ٢أطالالٜٔض كالال ٢طالالؤػز حُلٌالالز
طلال ُّ
ٝحُؼوالالَ حُزشالالز ١رخُالالدػٞس اُالال ٠هللا ٝطالالِ٤ش حُوالالٝ ٍٞحُٔٞػظالالش حُلظالال٘ش كزالالخُو ٍٞحُِالالٖ٤
ٝحُظؼخَٓ حُلظٖ ٓٝطخروش حُوُِ ٍٞلؼَ ٣دخَ حُشخض اُ ٠حإلطالّ.20
سٍَّحُ (انًادٌَّح) ٔإَٔاػٓا:
ب .انٕسائم ِ
انس ِ ّ
حُٞطخثَ حُٔخإ٣شٝ ٢ٛ :طخثَ طظٌ ٖٓ ٕٞحُٔخإسً :خُلد٣دٝ ،حُٞرمٝ ،حُظزحدٝ ،ؿ٤زٛالخ،
ٓؼَ ٌٓزِز حُظٞصٝ ،حُٔ٘ززٝ ،حُلخطٞدٝ ،حإلجحػشٝ ،حُظاللقٝ ،حٌُظالذٝ ،ؿٔ٤الغ ٓالخ
٣ؼ ٖ٤حُدحػ٤الش ٓالٖ أٓالٞر ٓلظٞطالش أِٞٔٓ ٝطالشٝ .طزطٌالش ٛالذ ٙحُٞطالخثَ ػِال ٠حُلالٞحص،
ٝطؼظٔد ػِ ٠حُٔشخٛدحص ٝحُظـخردٝ ،ػِ ٠حُؼِ ّٞحُظـز٣ز٤ش.21
 -- 18أصٕل انذػٕج ،ػزد حٌُز ْ٣س٣دحٕ ،ص .413
 - 19انًذخم إنى ػهى انذػٕج ،حُز٤خٗ ،٢ٗٞص .156
 - 20حُٞطالالخثَ حُدػ٣ٞالالش رالال ٖ٤حُظٞه٤الالق ٝحالؿظٜالالخإ ،ألرالال٣ ٢ش٣الالد طالالِ ْ٤رالالٖ طالالل٤ش حُٔالالدٗ ٢حُـشحثالالز٘ٓ ،١ظالالد٣خص طزِظالالش
حإلطالالالالالالالالالالالالٓ٤شٛٝ ،الالالالالالالالالالالِٓ ٢ظوالالالالالالالالالالالُ ٠طِزالالالالالالالالالالالش حُؼِالالالالالالالالالالالْ رالالالالالالالالالال ْ
الخُشحثز .حٗظالالالالالالالالالالالز حُالالالالالالالالالالالزحرؾ حُظالالالالالالالالالالالخُ:٢
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=213080
ٓ - 21زحًش ٓظخإر حُظؼِْ ٝحُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُٔظخػدس ُ،ؽلالخٍ ج ١ٝحإلػخهالش حُظالٔؼ٤ش .كالخ٣شس كالخ٣ش ػزالد هللا حُلالخ٣ش ،إحر
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ج .انٕسننائم انؼَ ًَ ِهٍَّننحٛ :الالذح حُ٘الالٞع ٓالالٖ حُٞطالالخثَ ال ٣ؼظٔالالد ػِالال ٠حٌُِٔالالخص ٝحألطالالخُ٤ذ
ٝحُظٞرٝ ،اٗٔخ ٣ظٜز ٖٓ خالٍ حُؼَٔ ٝحُلزًش ٖٓٝ .خالٍ ٛذ ٙحُٞطخثَ حُؼِٔ٤ش ٣الظْ
ٗوالَ حُلٌالزس رخُوالدٝس ٝحُٔؼالالخٍ٣ٝ .لظالخؽ ٛالذح حُ٘الٞع ٓالالٖ حُٞطالخثَ اُال ٠حُٔؼخاالزس حُطِ٣ٞالالش
ُِٔدػٓ ٖ٣ٞغ حُودٝس حُط٤زش ٖٓ حُالدحػٝ ،٢أػالز جُالي ًز٤الز ٝٝحطالغ ،كوالد حٗظشالز حإلطالالّ
كالالٓ ٢الالٞحؽٖ ػد٣الالدس ٓالالٖ حألرع رٞحطالالطش حُظـالالخر ٝحُؼٔالالخٍ حُٔظالالِٔ ٖ٤ألٜٗالالْ ػخاالالٞح
حإلطالّ ػًِّٔ٤خًٝ ،الخٗٞح هالدٝس ُٔالٖ طؼالخِٓٞح ٓؼٜالْ ٝحُظوالٞح رٜالْٝ .رالذُي طؼٔالَ حُوالدٝس كال٢
حُ٘خص رال كد٣غ أٓ ٝوخٍ.22
انًثسث انثانث :انتسذٌاخ ٔانسهٕل:
انًطهة األٔل :انتسذٌاخ انذاخهٍح:
إ حُٔظظوزة ك ٢حُٞحهالغ ٣الدرى إٔ حُالدػٞس حإلطالالٓ٤ش حُٔؼخطالزس هالد ٝحؿٜالض طلالد٣خص
إحخِ٤الالش ٓظٔؼِالالش رخُالالدػخس ٝحُٔالالدػ ،ٖ٣ٞكخُالالض إ ٕٝطلو٤الالن ٛالالدف حُالالدػٞس اُالال ٠هللأٓٝ ،الالخ
٣ـدر حُظ٘ز ٚ٤اُ ٚ٤أٗ ٚال ٣شظزؽ كٛ ٢ذ ٙحُظلد٣خص إٔ طٌٞٓ ٕٞؿٞإس ك ٢ؿٔ٤الغ طاللٞف
حُدػخس ٝحُٔدػٌ٣ ٌُٖٝ ،ٖ٣ٞل ٢إٔ ُٜ ٌٕٞ٣خ طلش حُـخُز٤ش ُظؼد ػوزش ٣ـالذ ٓٞحؿٜظٜالخ،
ٝحُظـِذ ػِٜ٤خ.
انفشع األٔل :إغفال انؼُاٌح تتكٌٍٕ انذػاج ٔتأٍْهٓى:
٣الدرى أٛالَ حُلالن ٝحُزظال٤زس إٔ ٘ٛالخى طالزحرؾ ٓالخ رال ٖ٤هالٞس حإلػالدحإ ٝحُظؤ٤ٛالَ ٓالغ كـالْ
حُظودّ ٝحُ٘ـخفٝ ،حُؼٌض طل٤قُٔٝ ،خ ًخٗض حُالدػٞس اُال ٠هللا طؼالخُٓ ٠الٖ أػظالْ ٓ٘الخسٍ
حُدٓٝ ٖ٣وخطد ٙأػ٘ ٠هللا طؼخُ ٠ػِ ٠أِٜٛخُٝ ،ؼظالْ ٛالذ ٙحُٔظالئ٤ُٝش حُٔالئػزس كال ٢أإ٣الخٕ
حُ٘خصٝ ،ػوٝ ،ُْٜٞطو ْ٣ٞطًِ ًْٜٞخٗض ٓزكِش طٌ ٖ٣ٞحُدػخس ٝطؤ ِْٜ٤ٛك ٢حُالدػٞس اُال٠
هللا ،طالالؤ٤ٛالً ٣ظ٘خطالالذ ٓالالغ ٛالالذ ٙحُالالدػٞس حُؼظٔ٤الالش ٓالالٖ أؿالالَ اػالالدحإ إػالالخس رٔظالالظٛ ٟٞالالذٙ
حُٔظئ٤ُٝش حًُِٔٞالش اُال ،ْٜ٤كخُالدػٞس اُال ٠هللا ٛال ٢كالزع ًلخ٣الش ٣ظلوالن رٜالخ ٗشالز حُالد،ٖ٣
ٝكلظ ٖٓ ٚحُظلز٣ق ٝحُظشالٝ ،ٚ٣ٞحُالدكخع ػ٘ال ٚػالد أػدحثالٝ ٚحُٔظالظٜشث ٖ٤رالٝ ،ٚاؿلالخٍ
حُدػخس ٝط٤ٜجظ ْٜحُظ٤ٜجش حُلو٤و٤الش ٣ظزطالذ ػِ٤ال ٚحُٔلخطالد حٌُؼ٤الزس حُظال ٢ال ٌٔ٣الٖ كظالزٛخ
ٝحُظ ٢طٞهؼ ْٜك ٢حُظؼٞرخص حُـٔشٝ ،حُظلد٣خص حُٔخظِلشٝ ،حُٔـز٣خص حُٔظ٘ٞػش.
كبجح ًخٕ حُدحػ٤ش ؿخٛالً ٝؿ٤ز ٓئُِ َٛالدػٞس ًخٗالض إػٞطالٝ ٚرالخالً ػِال ٠حُالدػٞس ٗلظالٜخ،
ك ٌٕٞ٤ػزرٝ ٙاكظخإ ٙأًؼز ٖٓ اطالك ،ٚكِِدحػ٤ش إٝر خط٤ز اج  ٞٛحُٔ٘الذر ُوٓٞال،ٚ
ٝحُلخرص ػِ ٠طالٓش طزِ٤ؾ حُدٝ ،ٖ٣حُدػٞس اُٝ ،ٚ٤حُدكخع ػ٘.23ٚ
ٌٕٔاخّ ْزا انتسذي :رخُظؤٝ َ٤ٛحُظلظ َ٤حُؼِٔ ٢حُلو٤وُِ ٢دػخس حُذ ٌٖٔ٣ ١ك ٢ا٣ـخإ
حُٔئطظخص حُدػ٣ٞش ٝحُٔزحًش حُٔظخظظش ك ٢ط٘شجش إػخس أًلخء ػِ٣ ٠الد ٓظخظظالٖ٤
رخرػ ،ٖ٤أطلخد ػِْ ٓٝؼزكش ٝطـزرش ك ٢حُدػٞس اُ ٠هللا طؼخُ.٠
 - 22حُدػٞس حإلطالٓ٤ش أطُٜٞخٝ-طخثِٜخ-أطخُ٤زٜخ ك ٢حُوزإٓ حٌُز ،ْ٣أكٔد ؿِٞع ،ص .42
 - 23انذػٕج اإلساليٍح أصٕنٓأ-سائهٓا-أسانٍثٓا فً انمشآٌ انكشٌى ،أكٔد ؿِٞع ،ص .437
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انفشع انثاًَ :ضؼف انتُٕع فً أسانٍة انذػٕج ٔيٕاكثح انتمٍُاخ انسذٌثح:
ؽخُٔخ حُ٘الخص كال ٢طزالخ ٖ٣رخُٔالدحرى ٝحألكٜالخّ ،كالبٕ حُلٌٔالش طوظؼال ٢حُظ٘الٞع كال ٢حألطالخُ٤ذ
حُدػ ٣ٞالش ٝؽزحثوٜالالخ ٓالالٖ أؿالالَ إٔ طالثالالْ أكالالٞحٍ حُ٘الالخص ػِالال ٠حخالالظالف ر٤جالالخطٝ ْٜهالالْٜٔ٤
الخ ٖ٣كال ٢حُظٌالٝ ٖ٣ٞحالطالظؼدحإ ،أ ٝكال ٢حُؼوخكالش
ٝػخإحطٓٝ ،ْٜخ ؿزِالض ػِ٤الٗ ٚلٞطالٓ ْٜالٖ طز ٍ
ٝحُظلٌ٤ز ٖٓٝ ،أؿَ إٔ ُ٣لوّنَ ٓوخطالدَ ٙحُٔظ٘ٞػالش ،كوالد ًالخٕ حُظ٘الٞع كال ٢أطالخُ٤ذ حُالدػٞس
ٓظِي حألٗز٤خء ٝحُزطَ ٓ٘ذ حُود ،ْ٣ك٘ز ٢هللا ٗٞف  -ػِ ٚ٤حُظالّ٣ ُْ -ظزى كزطالش ُالدػٞس
ه ٚٓٞاال ٝحطظخدٜٓخٝ ،هالخّ رخرظٌالخر حُٞطالخثَ ُٜالدح٣ظًٔ ،ْٜالخ هالخٍ طؼالخُ ٠كال ٢طالٞرس ٗالٞف
[ٗٞف]20 -5 :
ٛٝذ ٙطالٞرس ٝحػاللش إلطالزحر حُدحػ٤الش ػِال ٠حُالدػٞس ٝطلال ّٖ٤حُلالزص ُ٤الزِـ ْٜا٣خٛالخ،
رؿْ اطزحر ْٛػِ ٠حُؼالٍٓٝ ،غ حُدأد ػِ ٠حُدػٞسٝ ،حإلطزحر ػِ ٠حُٔٞحؿٜش.
كود هخّ ٗٞف -ػِ ٚ٤حُظالّ -رٌَ حألطخُ٤ذ حٌُٔٔ٘ش ،ك٤غ ؿٜالز رخُالدػٞس طالخرس ،ػالْ سحٝؽ
ر ٖ٤حإلػالٕ ٝحإلطزحرٝ ،ك ٢أػ٘خء جُالي ًِال ٚرؿالزّ ْٜكال ٢خ٤الز حُالدٗ٤خ ٝح٥خالزسٝ ،كزالزْٜ
كالال ٢حُـلالالزحٕ اجح حطالالظـلزٝح رر ٜالْ كٜالال- ٞطالالزلخٗ- ٚؿلالالخر ُِالالذٗٞدٝ ،رؿ الزّ ْٜكالال ٢حُالالزسم
حُٞك٤ز حُٔ٤ظٞر ٖٓ أطزخر ٚحُظ٣ ٢ؼزكٜٗٞخ  ٢ٛٝحُٔطز حُـش٣ز ،حُذ ١ط٘زض ر ٚحُالشرٝع،
ٝطظ َ٤ر ٚحألٜٗخرًٔ ،خ ٝػد ْٛرزسه ْٜح٥خز ٖٓ حُذر٣الش حُظال٣ ٢لزٜٗٞالخ ٝحألٓالٞحٍ حُظال٢
٣طِزٜٗٞخٝ ،ر ّٖ٤حُ٘ؼْ ٓٝظخٛز هدرس هللا طزلخٗٝ ٚطؼخُ.٠
كخُوزإٓ حٌُز٣ ْ٣ؼِٔ٘خ إٔ حُدحػ٤ش حُ٘خؿق ال ٣ظزى ٝطِ٤ش ُؼزع إػٞط ٚاال ٝحطظؼِٜٔخ،
ٛٝذح حُٔؼ٘ٞٓ ٠ؿٞإ ك ٢حُظ٘ش حُ٘ز٣ٞش ،كود كزص حُ٘ز- ٢ملسو هيلع هللا ىلص -كال ٢إػٞطال ٚاُال ٠حُظـد٣الد
ٝحُظ٘٣ٞغ ك ٢حطظخدحّ حألطخُ٤ذ حُدػ٣ٞش ،كِالْ ٣وظظالز ػِال ٠أطالِٞد ٝحكالد أػ٘الخء إػٞطالٚ
ٗٞع ك ٢حطظخدحّ ًَ أطِٞد ك ٚ٤ا٣ظخٍ ُِخ٤الز اُال ٠حُ٘الخص ،كٌالخٕ ٣ظخ٤الز حُٔ٘خطالزش،
رَ ّ
ٝحٌُٔخٕ ٝحُشٓالخٕ ُال٤ؼ حُ٘الخص ُؼِٔال ٚملسو هيلع هللا ىلص رظزالخ ٖ٣حُزشالزٝ ،رظ٘الٞع ػوخكالخطٝ ،ْٜحخالظالف
ؽزخثؼ.ْٜ
ٝكٝ ٢حهؼ٘خ حُٔؼخطز ٓٝخ طشٜد ٙحُظو٘٤خص حُلد٣غ ٖٓ طودّ ٝططٞر ٓذ ،َٛاج أطالزلض
ٛذ ٙحُظو٘٤الخص ػالزٝرس أطخطال٤ش كال ٢حُظٞحطالَ رال ٖ٤حُ٘الخصٝ ،ػِ٤الٝ ٚؿالذ ػِال ٠حُدحػ٤الش
طط٣ٞالالغ ٛالالذ ٙحُظو٘٤الالخص ُخدٓالالش حُالالدػٞس حإلطالالالٓ٤شٓٝ ،خخؽزالالش حُ٘الالخص رِـالالش ػظالالزْٛ
ٝأطالالِٞرٝ ،ْٜرٔوالالدحر أُالالخّ ٛالالذح حُدحػ٤الالش رؤطالالخُ٤ذ حُالالدػٞس ٝٝطالالخثِٜخ ٝحطالالظؼٔخرُٜ ٙالالذٙ
حُظو٘٤خص حُلد٣ؼش ٗ ٌٕٞ٣ـخف إػٞط ٚرخطالظـخرش حُٔالدػٝ ،ٖ٣ٞهزال ٍٞإػٞطالٝ ،ٚحٗظشالخرٛخ،
ٝرٔودحر ػؼلٝ ٚؿ ِٜٚرٜخ ٌٕٞ٣ ،ػخهزظ ٚحُلشَ.
ٝال ر٣الالذ إٔ حُالالدػٞس ًـ٤زٛالالخ ٓالالٖ حُل٘الال ،ٕٞكٜالال ٢طلظالالخؽ حُظالالدر٣ذ ٝحُخزالالزس كالال ٢كٜالالْ
حألطخُ٤ذ حُٔ٘خطزش ُلخٍ حُٔدػٔ٤ُ ٖ٣ٞؼ ٢حُالدػخس اُالٓ ٠ـخرٜالش حُظالؼخدٝ ،ال ٣خلال٠
ػِ ٠حُزظ٤ز إٔ حألٓش حُ٣ ّٞ٤ظزرض رٜخ حألػدحء حُدٝحثز ُ٤وٞػٞح إػخثٜٔخ٣ٝ ،طلجالٞح
أٗٞحرٛالالخ رٞطالالخثَ طو٘٤الالش ٓزظٌالالزسًٔ ،الالخ ال ٣خلالال ٠ػِالال ٠كو٤الال ٚإٔ حإلطالالالّ ُالالْ ٣و٤الالد حُالالدحػ٢
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رٞطالالخثَ ٝأطالالخُ٤ذ ٓؼ٘٤الالش رالالَ طالالزى ٓـالالخالً ًز٤الالزح ً ُالرظٌالالخر ٝحُظطالالٞر رٔالالخ ٣خالالدّ رطالالخُش
حُالدػٞس ،رٌالَ ٓالالخ ُ٣ظالظـد ٓالٖ ٝطالالخثَ حُظو٘٤الخص حُلد٣ؼالالشٓ ،الغ حُللالخر ػِالال ٠ػزالخص ٓزالالخإة
حُدػٞس ٝهٜٔ٤خ.24
ٌٕٔاخننّ ْننزا انتسننذي :رظؼو٤الالق حُالالدػخسٝ ،طالالٞؿ ْٜٜ٤اُالال ٠حخظ٤الالخر حألطالالخُ٤ذ حُٔ٘خطالالزش
ٝحُٔالثٔش ُِٔدػٓٝ ،ٖ٣ٞظخرؼش حُظطٞر حُظو٘ٝ ٢حإلكالخإس ٓ٘الٝ ،ٚاؿالزحء حُالدٝرحص حُؼِٔ٤الش
حُٔخظظش رٜذح حُٔـخٍ.
انفشع انثانث :االستدال ٔػذو انتخطٍه:
ّ
إ حُدػٞس ٖٓ حُلزٝع حُشزػ٤شٝ ،ػِ ٠حألٓالش حُو٤الخّ رٜالخ ػِال ٠أطال ّْ ٝؿالُٝ ،ٚالٖ طظالَ
حألٓش ُِٔطِٞد ٓالخ ُالْ طلظالٖ حطالظخدحّ ٓٞحرإٛالخ حُزشالز٣ش ٝحُٔخإ٣الش كال ٢أكظالٖ طالٞرس
ػٖٔ خطش ٓلٌٔش.
ٝحُٔظطِ الالغ ك الال ٢ط الال٤زس حُزط الال- ٍٞملسو هيلع هللا ىلص٣-ـ الالد أٗ الال ٚحط الالظخدّ حُظخط الال٤ؾ حُ الالدػٝ ،١ٞرك الالغ
حُؼشٞحث٤ش ٝحُؼزؼ٤ش ٓٝخ حُالدػٞس حُظالز٣ش ٝحُـٜز٣الش ػالٖ حُلو٤ال ٚرالخألٓز حُزؼ٤الدٝ ،ػِ٤ال ٚال
ُِ ٌٖٔ٣دػٞس حإلطالٓ٤ش إٔ طزِؾ ُِ٘خص كٌٓ ًَ ٢خٕ اال اجح طٌخطلض حُـٜٞإ ػِٝ ٠ػالغ
طخطالال٤ؾ إػالال٣ ١ٞظالالخكز ٚحُـدّ٣الالش كالال ٢حُظطز٤الالن ٝحإلخالالزحؽ اُالال ٠ك٤الالش حُٞحهالالغٝ ،حُؼالالخُْ
حإلطالٓ ٢حُ٣ ّٞ٤ؼخٗ ٖٓ ٢حالرطـخُ٤ش ٝحُؼشٞحث٤ش ك ٢حُدػٞس حُذً ١خٕ ُ ٚحألػز حُظ٢ء
كالال٘ٓ ٢الالغ هطالالق ػٔالالخر حُالالدػٞس ُؼالالدّ طٔخاالالٜ٤خ ٓالالغ أٛالالدحكٜخ حُظالالٝ ٢ػالالؼض ُٜالالخٝ ،هللا
حُٔظظؼخٕ.25
ٌٕاخننّ ْننزا انتسننذي :رزػخ٣الالش حُالالدػٞس حإلطالالالٓ٤ش ٓلِ ٤الخ ً ٝػخُٔ ٤الخ ً ٓالالٖ خالالالٍ حُظخطالال٤ؾ
حُده٤ن حُالسّ ػِ ٠إٔ ٣شَٔ (حُدحػ٤ش) ٖٓ :ك٤غ حُٜ٘ٞع رال ٚػِٔ٤الخًٓٝ ،خإ٣الخًٝ ،أإر٤الخً،
ٝك٘٤الخً .اُالالخ ،اج أٗالال ٚحُؼ٘ظالالز حُلؼالالخٍ كالال ٢حُالالدػٞسٝ ،ال ط٘ظظالالز إػالالٞس اال رخُدحػ٤الالش حُالالذ١
٣ئٖٓ رٜخ٣ٝ ،لظٖ ػزػٜخٞٔٗ ٌٕٞ٣ٝ ،جؿخ ً ك٤الخ ً ُظؼخُٜٔ٤الخ٣ٝ .شالَٔ (حُٔالدػٓ :)ٖ٣ٞالٖ
ك٤غ طظ٘٤لٝ ،ْٜاػدحإ حُدرحطخص حُالسٓش ػٖ هؼخ٣خ ًَ طال٘ق ٓٝشالٌالط ٚكظال٣ ٠الظْ
حُظؼخَٓ ٓؼ ٚرطز٣وش ٓؼًِٔ .٠خ ٣شَٔ٘ٓ( :خٛؾ حُدػٞس ٝأطخُ٤زٜخ ٝٝطخثِٜخ)ٓ :الٖ ك٤الغ
طط٣ٞزٛالخ رٔالالخ ٣ظ٘خطالالذ ٓٝظالالظـدحص حُؼظالالز٣ٝ .شالَٔ (أؿٜالالشس حُالالدػٞس ػِالال ٠حُٔظالالظٖ٤٣ٞ
حُٔلِالٝ ٢حُؼالالخُٔٓ :)٢الٖ ك٤الالغ حُظ٘ظالال٤ن رٜ٘٤الخ كالال ٢اؽالالخر حُظٞحطالَ حُٔظالالظٔزٝ ،حُظٌخٓالالَ
حُز٘الالخء طو٣ٞالالش ُظالالٞص حُلالالنٝ ،طلو٤والالخ ً ُِٜالالدف حُٔ٘شالالٞإ ،حإلاالالزحف ػِالال ٠ط٘ل٤الالذ جُالالي
حُظخط٤ؾ ٖٓ خالٍ ُـخٕ طخظض ُِٔظخرؼش حُٔظظٔزس طؤ٤٤خ ً ٝطؤ٣ٞخ ً.26
 - 24انٕسائم ٔاألسنانٍة انًؼاصنشج نهنذػٕج اإلسناليٍح ،طالخُق حُزهالذ ،رلالغ ٓوالدّ حُالدػٞس حإلطالالٓ٤ش ٓٝظـ٤الزحص
حُؼظز،
حُـخٓؼش حإلطالٓ٤ش ،ّ ٕٓٓ٢ ،ص .3
 - 25انتخطٍه نهذػٕج اإلساليٍح ،ػزد حُٞحُ ،٢ٌٓ ٢رطخُش ٓخؿظظ٤ز ،ؿخٓؼش حإلٓخّ دمحم رٖ طالؼٞإٛ ٔ١ٔ٢ ،ال  ،ص
.22
 - 26فمّ انذػٕج إنى هللا ،ػِٓ ٢لٔٞإ ،إحر حُٞكخء ،حُٔ٘ظٞرس ،ؽ ٔ ،ّ 1990 ،ؽ  2ص .752
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انفشع انشاتغ :االختالف فًٍا تٍٍ انذػاج.
طل٤ق إ حالخظالف ط٘ش ً٤ٗٞشٌُ ،الٖ ٛالذح حالخالظالف ٝحُظ٘الٞع ُِظٌخٓالَ ٝحُظـالخٗض ،ال
ُِظ٘خكز ٝحُظزخػد ٝحُٜٔخٝاش٣ٝ .زؿغ طزذ حالخالظالف حُلخطالَ رال ٖ٤حُالدػخس اُال ٠ؿِٔالش
أطالالزخد ٜٓ٘الالخ :حألٛالالٞحء حُشخظالال٤شٝ ،اػـالالخد ًالالَ ج ١رأ ١رزأ٣الالٝ ،ٚحُظؼظالالذ حُٔو٤الالض
ُِزأُِٔٝ ١ذٛذُِٝ ،و٤ٓٞش٘ٓٝ ،غ حٌُِٔش ٝحُظؼز٤ز ػٜ٘خٝ ،هٜز حُ٘خص ػِ ٠رأ ١كخًْ،
أ ٝؽخثلش ٓؼّ٘٤ش.27
ٌٕٔاخّ ْزا انتسذي :رؤٕ ٣و ّٞحُدػخسٓ-ظٝ ٠هغ حُخالف ر-ْٜ٘٤رظو٘الٗ ٖ٤والخؽ حالخالظالف
٣ٝلظالالزٛٝخٝ ،إٔ ٣ؼالالؼٞح ُٜالالخ هٞحػالالد طلٌٜٔالالخ كظالال٣ ٠الالظْ طلز٣زٛالالخ ٝحُلظالالَ كٜ٤الالخ
حؿظ٘خرًخ ُِٞهٞع ك ٢حُظ٘خسع حُٔ٘ ٢ٜػ٘ ٚازػخً.
انفشع انخاي ::اختالف انهغاخ ٔانهٓداخ.
٣ؼظزز حخظالف حُِـش ٝحُِٜـش أكالد حُظلالد٣خص حُظال ٢طٞحؿال ٚحُالدػٞس اُال ٠هللا طؼالخُ ،٠اج إٔ
حُِـالالش ٛالالٝ ٢طالالِ٤ش حُظٞحطالالَ ٓالالخ ٣الالٖ حُدحػ٤الالش ٝحُـٜٔالالٞر ،كؼ٘الالدٓخ ٣والال ّٞحُدحػ٤الالش اُوالالخء
حُٔٞػظش أ ٝحُٔلخػزس كُ ٢ـش ال ٣لٜٜٔخ حُـٜٔالٞر أُٜ ٝـالش ؿ٤الز ٓؼٜالٞإس ُِـٜٔالٞر
كبٕ حُلخثدس طظٌ ٕٞػجِ٤ش إ ُْ طٌٖ ٓؼدٓٝش.
ٌٕٔاخّ ْنزا انتسنذي :رالؤٕ ٣وال ّٞحُالدػخس ٓخخؽزالش ؿٜٔالٞر ْٛرِـالش حُوالُٝ ،ّٞالظٌٖ حُِـالش
حُٔظظخدٓش  ٢ٛحُؼزر٤ش حُلظل ٠اج ٣ظظط٤غ حُـٔ٤غ كٜٜٔخ ٓٝؼزكش ٓؼخٜٗ٤خ.
انًطهة انثاًَ :انتسذٌاخ انخاسخٍح:
حُلزع حأل :ٍٝحُظ٘ظ٤ز:
كخُظ٘ظ٤ز ٞٛ :حُؼَٔ ػِ ٠سػشػش حُؼالهش ٓخ ر ٖ٤حإلطالالّ ٝحُٔظالِٔٓ ٖ٤الٖ خالالٍ ػالدس
أإٝحصٜ٘ٓ ،خ:
انفشع األٔل :انتشكٍك فً ػصًح انمشآٌ انكشٌى:
" إ حُخطٞحص حُظشٌ٤ٌ٤ش ُِٔ٘ظز ،ٖ٣حُٔٞطٞكش آٗلخ ،طلؼ ٢ر ْٜاُ ٠طشٌ٤ي أخطز.
اج ٣طلو ٕٞك ٢حُظشٌ٤ي ،ك ٢أً ٍٝظخد ٓودص ُد ٟحُٔظِٔ ٞٛٝ ،ٖ٤حُوزإٓ حٌُز،ْ٣
ٌُٖ رظزَُ َ٤زِوَش ٝجً٤ش ،طلخا٤خ ُ،طِٞد حُٔزخاز ،حُذ ١هد ٣ئإ ١آُ ٠ظخإٓش
ٓؼدٓٝش حُؼٔزسًٔ ....خ ِٗل ْٜ٤كً ٢ظز ْٜحُظ٘ظ٤ز٣ش ،ػ٘د جًزُِ ْٛوزإٓ٣ ،ظلٚٗٞ
رو" :ُْٜٞحُوزإٓ حٌُز٣ٝ ،"ْ٣ظظ٘زط- ٚ٘ٓ ٕٞػِ ٠ؿٜش حُظٌِق ٓ -خ ٞ٣حكن ٞٛحْٛ
ٝطؼخُٗ ٌُٖ .ْٜٔ٤ل ِْٜ٤ك ٢إكغ ٓشحػٔ ْٜاًُ ٠ظذ حُٔظؼٔو ٖ٤ك ٢إرحطش حٌُظذ
حُظٔخ٣ٝش حُٔودطشٝ ،حُظ ٢هزرص رخألإُش حُؼِٔ٤ش حطظلخُش إٔ  ٌٕٞ٣حُوزإٓ ٖٓ ؿ٤ز هللا
طؼخًُٝ ،٠شلض ك ٢حُٔوخرَ -رخألإُش حُؼِٔ٤ش أ٣ؼخ -ػٖ حألخطخء حٌُؼ٤زس حُٔزؼٞػش ك٢
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حٌُظخد حُٔودصٔٓ ،خ ٣لؼ ٢اُ ٠حُو ٍٞرظطزم حُظلز٣ق اُ ،ٚ٤الطظلخُش طدٝر حُخطؤ
ٖٓ هللا طؼخُ.28"٠
انفشع انثاًَ :انطؼٍ ٔانتدشٌر فً كتة انسُح:
" ًخٕ ٖٓ كؼَ هللا طؼخُ ٠ػِ ٠حُٔظِٔ ٖ٤أٗال ٚحخظالخر ُزطال - ُٚٞملسو هيلع هللا ىلص  -أطاللخد أٓ٘الخء ،
ٝػِٔالالخء ٗزٜالالخء  ،آٓ٘الالٞح ردػٞطالالٝ ، ٚكالالخإ ٙٝرؤٗلظالالٝ ْٜأرٝحكٜالالْ ٝ ،رالالذُٞح كالال ٢كلال طالال٘ظٚ
حُ٘لض ٝحُ٘ل٤ض  ،كللظٞح أكخإ٣ؼٝ ٚػالزطٛٞخ ٝٝػٛٞالخ ٝ ،رِـٛٞالخ ًٔالخ طالٔؼٛٞخ  ،كِالْ
طلالالظ ْٜاالالخرإس ٝال ٝحرإس ،ػالالْ طالالزؼ ْٜؿٔخػالالش ٓالالٖ ٗـالال ّٞحُٜالالدٓٝ ، ٟظالالخر٤ق حُظِالالْ ،
كللظٞح حألكخإ٣غ ٝإٛٞٗٝخ ك ٢حٌُظذ ٝكن ٓ٘خٛؾ ػِٔ٤الش إه٤والش ٝ ،هالد طٔؼِالض كالٛ ٢الذٙ
حٌُظذ أٓخٗش حُ٘وَ ٝإهش حُٜٔ٘ؾ ٌُٖٝ ،أػدحء حإلطالّ كالخُٞٝح حُطؼالٖ كالٛ ٢الذ ٙحٌُظالذ ،
ٝسػٔٞح أٜٗخ إٗٝالض كالٝ ٢هالض ٓظالؤخز ٝ ،إٔ هٞحػالد حُٔظالطِق ُالْ ط٘شالؤ اال رؼالد طالدٖ٣ٝ
حألكخإ٣غ رؿزش ٓ٘ ْٜك ٢هطغ طِش حألٓش رٔ٤زحع ٗزٜ٤الخ  -ملسو هيلع هللا ىلص ٔٓ -الخ ٣الئإ ١اُال ٠أٛالخٍ
حُظ٘ش .
ٗٝظٛ ٢ئالء إٔ حُظلخرش حٌُزحّ ًخٗٞح آ٣شً ك ٢حُلل ٝحُلٝ ،ْٜإٔ رؼؼالً ْٜالخٕ ٌ٣ظالذ
حألكخإ٣غ كً ٢ظذ خخطش رٝ ،ٚإٔ هٞحػد حُٔظطِق ًخٗالض ططزالن ٝإ طالؤخز طالدٜ٘٣ٝخ،
كظؤخز طد ٖ٣ٝحُوٞحػد ال ٣ؼ٘ ٢طؤخز حُظؼزف ػِٜ٤خ.
ٝهالالد حرطؼالال ٠ػِٔالالخء حألٓالالش ٓالالٜ٘ؾ حإلٓالالخٓ :ٖ٤حُزخالالخرٓٝ ١ظالالِْ كالال ٢ؿٔالالغ حألكخإ٣الالغ،
ٝكٌٔٞح ألكخإ٣غ ًظخرٜٔ٤خ رخُظلش رؼد طززٛخ ٝطظزؼٜخ ٝططز٤ن حُوٞحػد ػِٜ٤الخُٝ ،ال٤ض
ٓلخرخس أُٝ ،ٟٞٛ ٝذُي ًخٗض أكخإ٣ؼٜٔخ ٖٓ ك٤غ حُـِٔش ٖٓ ػٞحرض حألٓش ُال٤ض ألٜٗٔالخ
ٓالالٖ طظالال٘٤ق حُزخالالخرٓٝ ١ظالالِْ ٌُٝالالٖ ألٕ ػِٔالالخء حألٓالالش طِوٛٞالالخ رخُزػالالخ ٝحُوزالال ٍٞرؼالالد
إرحطظٜخ ٝططز٤ن حُوٞحػد ػِٜ٤خ.
كـخء ٖٓ ٣طؼٖ ك ٢أكخإ٣ؼٜٔخ ٣ٝظٜٜٔٔخ رزٝح٣ش حُؼؼ٤ق ٝحُٔٞػٞع إ ٕٝطال٘د ػِٔال٢
أ ٝكـش أ ٝرزٛخٕ ُظلود حألٓش ػوظٜخ كٛ ٢الذ ٙحٌُظالذ كظؼالطزد ػ٘الدٛخ حُٔلالخٝ ْ٤ٛطخظالَ
ػ٘دٛخ حُٔٞحسٗٝ .ٖ٣لالٖ ردح٣الشً ال ٗوالدص أكالدح ً ٝال ٗؼزالض ػظالٔش ُـ٤الز حُزطال- ٍٞطالِ٠
هللا ػِٝ ٚ٤طِْ ٌُ٘٘ٝ ،-الخ ٗـالشّ إٔ ؿٔ٤الغ أكخإ٣الغ حُظالل٤ل ٖ٤طالل٤لشٝ ،جُالي ُوزالٍٞ
ػِٔخء حألٓش ُٜخٞٓٝ ،حكوظُِ ْٜش٤خ ٖ٤ػِ ٠طظالل٤لٜخ ،كٜالذح ٛال ٞحألطالَ حُالذ٣ ١ظلالزى
ٓ٘ ٚحُٔظِْ ٖٓٝ ،أرحإ ٛدٓ ٚأ ٝحُظشٌ٤ي ك ٢رؼالغ أكخإ٣ؼٜٔالخ كخُٞحؿالذ ػِ٤ال ٚإٔ ٣الؤط٢
رلـظ٣ٝ ٚـٔغ أإُظال ٚػالْ ٣ؼالزع جُالي ػِال ٠أٛالَ حُالذًز ٝك٘٤جال ٍذ ٌ٘٣شالق حُلالن ٣ٝشٛالن
حُزخؽَ .أٓخ ٓطِن حُظشالٌ٤ي كال ٢حُظالل٤لٝ ٖ٤ؿ٤زٔٛالخ ٓالٖ ًظالذ حُظال٘ش رالال إُ٤الَ ػِال٠
جُي كٜذٓ ٙؼخ ٍٝطٜدّ ٝال طز٘ٝ ،٢طلظد ٝال طظِقٝ ،طـؼِ٘خ ٗشالظ ُّْ ٓالٖ ًالالّ حُٔشالٌٌٖ٤
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ؼالخء ِٓ ْ
ُٝر ُ ْْ ٛأ َ ًْزَ ُالز هَال ْد
رحثلش حٌُلز ٝحإلُلخإ {هَ ْد رَالدَ ِ
طالد ُ
الٖ أ َ ْك َالٞح َِٓ َٝ ْْ ِٜ ٛالخ ط ُ ْخ ِلالُ ٢
ص ْحُزَ ْـ َ
ص ِإ ًُ٘ظ ُ ْْ ط َ ْؼ ِوُِ[ ٕٞآٍ ػٔزحٕ.29"]118:
َر٘٤خ َُ ٌُ ُْ ح٣َ ٥خ ِ
انفشع انثانث :يسأنح تطٌٕغ انسُح نهؼمم:
"ٗخإص حُٔؼظشُش هدٔ٣خ ً رؼزع حألكخإ٣غ ػِ ٠حُؼوَٝ ،هزٓ ٍٞخ ٞ٣حكوٝ ٚرإ ٓخ ٣زكؼالٚ
كـؼِٞح حُؼوَ حُزشز ١كخًٔخ ً ػِ ٠حُظ٘ش ،ػْ ؿخء ٓالٖ طالخرؼ ْٜكالٛ ٢الذح حُؼظالزٝ ،االٌي
كالال ٢حألكخإ٣الالغ حُظالال ٢رٝحٛالالخ حُؼوالالخص رالالشػْ ٓخخُلظٜالالخ ُِؼوالالَ ٛٝالالئالء ٣طالالخُز ٕٞرخطالالظزدحٍ
هٞحػد حُٔلدػ ٖ٤ك ٢هز ٍٞحُلد٣غ ٝرإ ٙرؼزػال ٚػِال ٠حُؼوالَ حُظالز٣ق كٔالخ ٝحكوال ٚهُزالَ
ٓٝخ خخُلُ ٚركغٝ .هد ٗخإً ٟؼ٤الز ٓالٖ حُٔظظشالزه ٖ٤رٜالذح حألٓالزٝ ،طالخرؼ ْٜػِ٤ال ٚرؼالغ
حُٔظِٔ.30"ٖ٤
أٛدحف حُؼِٔ٤ش حُظ٘ظ٤ز٣ش ُال٤ض حُٔوظالٞإ رٜالخ طل٣ٞالَ حُٔظالِٔ ٖ٤اُال ٠حُ٘ظالزحٗ٤ش ٌُٝالٖ
ٜ٣دكُٔ ٕٞخ :31٢ِ٣
 -1حُوؼخء ػِ ٠حإلطالّ كٗ ٢لٞص حُٔظِٔٝٝ ٖ٤حهؼ.ْٜ
ٝ -2هق حُٔد حإلطالٓٝ ٢طزطجش حٗظشخر حُد ٖ٣ػِٓ ٠ظظ ٟٞحألهالخُٝ ْ٤حُزِالدحٕ ،رباالـخٍ
حُٔظِٔ ٖ٤رؤٗلظٓٝ ،ْٜلخُٝش حُٜـ ّٞػِ ٠حُٔظُِِٔ ٖ٤لد ٖٓ ٝط ٍٞحإلطالالّ اُال٠
رالإٝ ْٛأطزخػ.ْٜ
 -3اكظالخإ حُٔالزأس ٝااالخػش حالٗلالزحف حُـ٘ظالٓ ،٢الالٖ ك٤الغ حُٔ٘الخإحس رٔالخ ٣ظالٔ ٠رلوالالٞم
حُٔزأسٝ ،حُظزً٤ش ػِ ٠اخزحؽ حُٔزأس حُٔظِٔش ٖٓ ر٤ظٜخ.
 -4اػالالخرس حُخالكالالخص رالال ٖ٤حُطٞحثالالق حإلطالالالٓ٤شٝ ،طو٣ٞالالش حألهِ٤الالخص ؿ٤الالز حُٔظالالِٔش ،أٝ
ُل الالزص ػِ الال ٠حُ٘ظ الالخر ٓ ٟالال٘ٝ ،ْٜكٔ الالخ٣ظ ٓ ْٜالالٖ أ ١إ ٣الالٖ أ ٝكٌ الالز ؿ ٤الالز حُلٌ الالز
حُ٘ظزحٗٝ ٢الطٔ٤خ إ ٖ٣حإلطالّ.
 -5طشٌ٤ي حُٔظِْ ك ٢حإلطالّ ٝهذف حُشز ٚك ٢هِز.ٚ
 -6طوِ٤الَ حُٔظالالِٔٓ ٖ٤الالٖ ك٤الالغ طلد٣الالد حُ٘ظالالَُٝ ،الذُي ٗـالالد إٔ ٓالالخ ٣ظؼِالالن رظلد٣الالد حُ٘ظالالَ
ًلزٞد ٓ٘غ حُلَٔٝ ،حُٞحه٤خص حُذًز٣ش.
 -7طوالالد ْ٣طظالال٤ٜالص ًز٤الالزس ُِٜـالالزس اُالال ٠رالإٛالالْ ُٔالالٖ ٣الالز ٕٝك٤الالٓ ٚالالخ ٣الال٘لؼ٣ٝ ْٜخالالدّ
ٓخططخط.ْٜ

 - 29انسُح انُثٌٕح فً يٕاخٓح انتسذٌاخ ٔانشثٓاخ انًؼاصشج ،إ .أٓ ٖٔ٣لٔٞإ ٜٓد ،١حُطزؼش :حألٛ 1426 ٠ُٝال
 ،ّ 2005ص .18 - 30انسُح انُثٌٕح فً يٕاخٓح انتسذٌاخ ٔانشثٓاخ انًؼاصشج ،إ .أٓ ٖٔ٣لٔٞإ ٜٓد ،١ص .54
ٔ - 31الغ انؼًنم اننذػٕي ٔتسذٌاتنّ فنً يخًٍناخ انُناصزٍٍ انسنٕسٌٍٍ ،ينٍ ػناو  2102و إننى  2102و ،دساسنح
ٔصفٍح تسهٍهٍح ،رلغ ٓودّ ُ٘ َ٤إرؿش حُظخظض حألٓ( ٠ُٝخؿظظ٤ز) ك ٢حُدػٞس ٝحُلٌز حإلطالٓ ،٢اػدحإ حُزخكغ:
اازحف حُززٝك٤ظٞر :أطخٓش ػزد حٌُز ْ٣كظٖ حُؼؼٔخٕ أ .إ .دمحم س٣الٖ حُٜالخإ ١حُؼزٓالخرٛ 1442 – ّ 2020،٢ال  ،ص
ٓٝ 124خ رؼدٛخ.
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 -8حُوؼالالخء ػِالالٓ ٠ؼالالخُْ حُِـالالش حُؼزر٤الالش ُـالالش حُوالالزإٓ حٌُالالزٝ ،ْ٣حطالالظخدحّ ُـالالش رًٌ٤الالش
ٝرظالال٤طش كالال ٢حُٔ٘الالخٛؾ حُظؼِ٤ٔ٤الالشٝ ،حُخطخرالالخص ٝحُٔلخػالالزحصٝ ،أك٤خٗالالخ ً حطالالظخدحّ
ًِٔخص ػخٓ٤ش.
 -9طؤ٤٣د إػخس حُلظخإ حُلٌالزٝ ١حألخالهال ٢كال ٢رالالإ حُٔظالِٔٝ ،ٖ٤اخالزحؽ ؿ٤الَ ػالؼ٤ق
ػِٔ ٤الخ ً ٝإ ٤٘٣الخ ً ٓالالٖ رالال ٖ٤حُٔظالالِٔ٣ ٖ٤وٓٞالال ٕٞرخُظالال٤طزس ػِالال ٠حإلػالالالّ ٝؿ٤زٛالالخ ٓالالٖ
ٝطخثَ حُظظِؾ ػِ ٠ػو ٍٞحُٔظِٔ.ٖ٤
انًطهة انثانث :انغهٕ ٔانتؼصة:
إ ٖٓ أاد حُظلد٣خص خطزح ً ػِ ٠حُدػٞسٓ ٞٛ ،خ طظؼالزع ُالٓ ٚالٖ رؼالغ أر٘الخء حإلطالالّ
ٖٓ خالٍ ٓؼ ٍٞحُـِالٝ ٞحُظشالدإ ٝحُظ٘طالغ حُالذِٛ ١الي رالٓ ٚالٖ ًالخٕ هزِ٘الخ ٓالٖ أٛالَ حٌُظالخد
ّللاُ رِ ٌُال ُْ
ٝحُذ٣ ١خخُق رٝف حإلطالّ حُٔز٘ ٢ػِ ٠حُظ٤ظ٤ز ٝحُظالٔخكش هالخٍ طؼالخُُِ ٣{ :٠ز٣الد ُ ّ
ْحُُ٤ظ َْز َٝالَ ُِ ٣ز٣د ُ ِر ٌُ ُْ ْحُؼُظ َْز [حُزوزس٣ٝ .]185:درى أٛالَ حُلالن إٔ حإلطالالّ إ٣الٖ ركٔالش
ٝطالالٔخكش ٌُٝالالٖ رؼالالغ حُ٘لالالٞص حُٔز٣ؼالالش حُظالال ٢طلالالذ حُشالالدحثد ٝطٌالالز ٙحُالالزخضٝ ،طلظالال٢
رخألكٞؽٝ ،طدع حأل٣ظز ،طو ّٞرظؤ َ٣ٝحُ٘ظٞص ُظٞحكن ؽز٤ؼظٜخ حُوخطال٤ش كظشال ٙٞطالٞرس
حُظ٘ش ٝطخخُق رٝف حإلطالّ ٓٝؼٔٛٝ .ٚٗٞذح حُـِ٣ ٞخخُق رٝف حإلطالّ٣ٝ ،ظ٘خكٓ ٠الغ
حُٞطالالط٤ش حُظالال ٢طٔ٤الالش رٜالالخ ٛالالذح حُالالدٝ ،ٖ٣حُظالالٔخكش حُظالالٝ ٢طالاللض رٜالالخ ٛالالذ ٙحُِٔالالش حُل٘٤لالالش،
ٝحُ٤ظالالز حُالالذ ١حطظالالٔض رالال ٚحُظٌالالخُ٤ق كالالٛ ٢الالذ ٙحُشالالز٣ؼشٝ .حُلالالن إٔ حُشالالز٣ؼش حإلطالالالٓ٤ش
ٓز٘خٛخ ػِ ٠حُ٤ظز ال ػِ ٠حُؼظزٝ ،طؼِٜٔ٤خ ُِ٘خص ٓز٘ ٢ػِ ٠حُظ٤ظ٤ز ال ػِال ٠حُظؼظال٤ز،
ظالالخ ِاال
الق ّ
ّللاُ َٗ ْل ً
ٝحُالدػٞس اُٜ٤الخ هخثٔالش ػِال ٠حُظزشال٤ز ال ػِال ٠حُظ٘ل٤الز .هالخٍ طؼالخُ{ :٠الَ ُ ِِّ ٌَ ُ٣
ُْ ٝط الال َؼ َٜخ [حُزو الالزس ًٔ .]286:الالخ ػِ الالْ حُ٘ز الال- ٢ملسو هيلع هللا ىلص -أط الاللخر ٚجُ الالي ٝرر الالخ ْٛػِ الال ٠حُ٤ظ الالز
ٝحُظٔخكش ،كلٞٔٛ ٖ٤ح رخألػزحر ٢حُذ ١رخٍ ك ٢حُٔظالـد هالخٍ ُٜالْ " :ال طشرٓال- ٙٞأ ١ال
ظالالزُٝ ٖ٣الالْ طزؼؼالالٞح
ط الزُّٞح ػِ٤الال ٚجَٗٞر الخ ً ٓالالٖ ٓالالخء كبٗٔالالخ رُؼؼالالظْ ّٓ ِ ٤
طوطؼالالٞح ػِ٤الال ٚرُٞظالالُ ٝ – ٚ
ظالالزُٔٝ .32" ٖ٣الالخ رؼالالغ أرالالخ ٓٞطالال ٠حألاالالؼزٓٝ ١ؼالالخج رالالٖ ؿزالالَ اُالال ٠حُالال ٖٔ٤سٝإٔٛالالخ
ٓؼ ِ ّ
رٞط٤ش ؿخٓؼش ٓخظظزس هخٍ كٜ٤الخ٣ " :ظالزح ٝال طؼظالزح ٝرشالزح ٝال ط٘لالزح ٝططخٝػالخ ٝال
طخظِلخ ".33
كٜالالذٛ ٙالال ٢االالز٣ؼش حإلطالالالّ :ط٤ظالال٤ز ال طؼظالال٤ز ك٤الالٝ ،ٚطزشالال٤ز ال ط٘ل٤الالز ٓؼالالٝ ٚططالالخٝع ال
حخالالظالف ك٤الال ،ٚكالالؤٛ ٖ٣الالذ ٙحُٔؼالالخٗٓ ٢الالٖ رؼالالغ حُالالذ٣ ٖ٣زلؼالال ٕٞػالالٖ ًالالَ طالالؼذ ٝػظالال٤ز
ُ٤ودُِٓ٘ ٙٞخص ػِ ٠أٗ ٚحإلطالّٝ ،طخكش حإلطالّ رز٣جش ٓ٘.34ٚ
َتائح انثسث ٔتٕصٍاتّ:
 - 32صسٍر انثخاسي ًظخد حألإد رخد ه ٍٞحُ٘زال- ٢ملسو هيلع هللا ىلص ٣ :-ظالزٝح ٝال طؼظالزٝحًٝ ،الخٕ ٣لالذ حُظخل٤الق ٝحُ٤ظالز ػِال٠
حُ٘خص ( )541 / 10رهْ .6128
 - 33صننسٍر انثخنناسي ًظالالخد حُـٜالالخإ ٝحُظالال٤ز رالالخد ٓالالخ ٌ٣الالزٓ ٙالالٖ حُظ٘الالخسع ٝحالخالالظالف كالال ٢حُلالالزد ( )188 / 6رهالالْ
.3038
 - 34ظاْشج انغهٕ فً انتكفٍشٞ٣ ،طق حُوزػخ ،١ٝحُـشحثز ،إحر حُزؼغ ،ص .41
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أٔالً :انُتائح:
خِظض حُدرحطش اُ ٠ػدإ ٖٓ حُ٘ظخثؾ حُظ ٌٖٔ٣ ٢اؿٔخُٜخ ك ٢حُ٘وخؽ ح٥ط٤ش:
 -1ال رد إٔ ٣و ّٞحُدػخس رظـد٣د حُخطخد حُدػ٣ ٢ٌُ ١ٞظٞحكن ٓغ حُٞحهغ حُٔؼخطز ٣ٝظلالن
أ٣ؼخ ً ٓغ رٝف حإلطالّ.
٣ -2ـالالذ ػِالال ٠حُالالدػخس طؼالال٤٤ن حُٔـالخٍ ُالطـخٛالالخص حُلٌز٣الالش حُٔ٘لزكالالش طالالٞحء ًخٗالالض ٓؼ٤الالزٙ
ُِشالالزٜش ،أّ ُِظشالالٌ٤ي كالال ٢حإلطالالالّٝ ،إػالالْ حالطـخٛالالخص حُٔٞحُ٤الالش ُِالالدػٞس حإلطالالالٓ٤ش اجح
طلِض رخُلؼِ٤ش ٝحالػظدحٍ ٝحُٞطط٤ش.
 -3حالٗطالم حُدػ ٖٓ ٌٕٞ٣ ١ٞخالٍ هخػدس إٔ ٝطخثَ حُدػٞس حؿظٜخإ٣الش ٤ُٝظالض طٞه٤ل٤الش
ُ٤زظٌز حُدػخس ٓخ ٘٣خطز ،ْٜرشزؽ ػدّ حالططدحّ ٓغ هخػدس ازػ٤ش ػخرظش.
 -4حُلٔالص حإلػالٓ٤ش حُـزر٤ش ُظش ٚ٣ٞحإلطالالّ ٓالٖ أطالزخرٜخ ،حُالزـغ ٝحٌُزح٤ٛالش ُإلطالالّ
ُظزػش حٗظشالخر ،ٙأ ٝحُـٜالَ ٝحُظـخٛالَ ٓالُ٘ ْٜلوالخثن حإلطالالّ ،أ ٝرظالزذ طالٞء ػالزع
حُدػخس ُإلطالُّ ،ذح ٣ـذ حُظظدُٜ ١خ رشظ ٠حُطزم ٝحإلٌٓخٗخص.
ثاٍَاً :انتٕصٍاخ:
 -1ػزٝرس حُظ٘ظ٤ن رٓ ٖ٤خظِق حألؿٜشس حُدػ٣ٞش ،رٞػغ خطؾ ػِٔ٤ش ٓظٞحسٗش ٓٝدرٝطش
ٛدكٜخ اػدحإ إػخس هخإر ٖ٣ػِٞٓ ٠حؿٜش طلد٣خص حُدػٞس اُ ٠هللا ٝػوزخطٜخ.
 -2إػْ حالطـخٛخص حُٞطط٤ش ك ٢حُدػٞس حُظ ٢طظظق رخالػظدحٍ ٝػدّ حُظؼظذ ٝحُظظخ،َٛ
ٝاٗشخء ه٘خس كؼخث٤ش خخطش رٜخ.
كٜزص حُٔظخإر ٝحُٔزحؿغ
 -1اإلسالو أصٕنّ ٔيثادئّ ،دمحم رٖ ػزد هللا رٖ طخُق حُظلٝ ،ْ٤سحرس حُشئٕٝ
حإلطالٓ٤ش ٝحألٝهخف ٝحُدػٞس ٝحإلراخإ -حٌُِٔٔش حُؼزر٤ش حُظؼٞإ٣ش ،حُطزؼش :حأل،٠ُٝ
. ٛ1421
 -2اإلسالو ٔتسذٌاخ انتُصٍش ،دمحم ػزد ،ٝرلغ ٓودّ آُ ٠ئطٔز "حإلطالّ ٝحُظلد٣خص
حُٔؼخطزس" حُٔ٘ؼود رٌِ٤ش أط ٍٞحُد ٖ٣ك ٢حُـخٓؼش حإلطالٓ٤ش ك ٢حُلظزس/3- 2 :
.ّ 2007/4
 -3أصٕل انذػٕج ٔطشلٓا٘ٓ ،خٛؾ ؿخٓؼش حُٔد٘٣ش حُؼخُٔ٤ش ،ؿخٓؼش حُٔد٘٣ش حُؼخُٔ٤ش.
 -4أصٕل انذػٕج ،ػزد حٌُز ْ٣س٣دحٕٓ ،ئطظش حُزطخُش ،حُطزؼش :حُظخطؼش - ٛ1421
.ّ2001
 -5أًٍْح اندٓاد فً َشش انذػٕج اإلساليٍح ،إ.ػِ ٢رٖ ٗل٤غ حُؼِ٤خٗ ،٢حُز٣خع ،إحر
ؽ٤زش.ّ1985 ،
 -6انتخطٍه نهذػٕج اإلساليٍح ،ػزد حُٞحُ ،٢ٌٓ ٢رطخُش ٓخؿظظ٤ز ،ؿخٓؼش حإلٓخّ دمحم رٖ
طؼٞإ.ٙ1415 ،
 -7تفسٍش انمشآٌ انسكٍى (تفسٍش انًُاس) ،دمحم را٤د رٖ ػِ ٢رػخ (حُٔظٞك:٠
 ،) ٛ1354حُ٤ٜجش حُٔظز٣ش حُؼخٓش ٌُِظخد.ّ 1990 ،
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دساسح تأصٍهٍح فً تٍاٌ أًٍْح استششاف انًستمثم ٔانتخطٍه نّ ٔزاخح انذػٕج
ٔانذاػٍح إنٍّ ٔٔسائم يؼشفتّ يٍ خالل انُصٕ انششػٍح ،إ .ػِ ٢رٖ دمحم ػزد
هللا حُش٘و٤طٓ ،٢وخُش ػِٔ٤شٓ ،ـِش ح٥إحد ٝحُؼِ ّٞحإلٗظخٗ٤ش٤ًِ ،ش ح٥إحد ٝحُؼِّٞ
حإلٗظخٗ٤ش ،ؿخٓؼش ؽ٤زش ،حُٔد٘٣ش حُٔ٘ٞرس ،ػخّ .ّ2020
انذػٕج اإلساليٍح :أطُٜٞخ ٝ-طخثِٜخ-أطخُ٤زٜخ ك ٢حُوزإٓ حٌُز ،ْ٣أكٔد ؿِٞع،
ٓئطظش حُزطخُش ،حُوخٛزس.ّ 2005 ،
ديشك فً ػصش انًًانٍك ،س٣خإس ٗوٞالٌٓ ،ظزش ُز٘خٕ( ،إ.ص).
انسُح انُثٌٕح فً يٕاخٓح انتسذٌاخ ٔانشثٓاخ انًؼاصشج ،إ .أٓ ٖٔ٣لٔٞإ ٜٓد،١
حُطزؼش :حأل.ّ 2005- ٛ 1426 ٠ُٝ
صسٍر انثخاسي ،دمحم رٖ اطٔخػ َ٤أر ٞػزد هللا حُزخخر ١حُـؼل ،٢حُٔلون :دمحم س٤ٛز
رٖ ٗخطز حُ٘خطز ،إحر ؽٞم حُ٘ـخس (ٓظٞرس ػٖ حُظِطخٗ٤ش ربػخكش طزه ْ٤دمحم كئحإ
ػزد حُزخه )٢حُطزؼش :حأل. ٛ1422 ،٠ُٝ
صفاخ انذاػٍح انُفسٍح ،ػزد هللا ٗخطق ػِٞحٕ ،إحر حُظالّ ،حُوخٛزس.ّ 1986 ،
ظاْشج انغهٕ فً انتكفٍشٞ٣ ،طق حُوزػخ ،١ٝحُـشحثز ،إحر حُزؼغ.
فمّ انذػٕج إنى هللا ،ػِٓ ٢لٔٞإ ،إحر حُٞكخء ،حُٔ٘ظٞرس ،ؽ ٔ.ّ 1990 ،
فمّ انذػٕج ،رظخّ حُؼٔٞع ،حألرإٕ ،إحر حُ٘لخثض.ّ 2005،
نساٌ انؼشب ،دمحم رٖ ٌٓزّ رٖ ػِ ،٠أر ٞحُلؼَ ،ؿٔخٍ حُد ٖ٣حرٖ ٓ٘ظٞر حألٗظخر١
حُز٣ٝلؼ ٢حإلكز٣و( ٢حُٔظٞك ،) ٛ711 :٠إحر طخإر – ر٤زٝص ،حُطزؼش :حُؼخُؼش -
. ٛ 1414
انًذخم إنى ػهى انذػٕج ،دمحم أر ٞحُلظق حُز٤خٗ ٢ٗٞإحر حُزطخُش حُؼخُٔ٤ش -ر٤زٝص ،ؽ:
.ّ 2010- ٛ 1431 ،4
يشاكض يصادس انتؼهى ٔانتكُٕنٕخٍا انًساػذج نألطفال رٔي اإلػالح انسًؼٍح .كخ٣شس
كخ٣ش ػزد هللا حُلخ٣ش ،إحر حُلٌز حُؼزر ،٢حُوخٛزس.ّ 2010 ،
ٓ ظ ظ و زَ حُ دػ ٞس حإلط الٓ ٤ش .اُ  ٠أٖ ٣ز ػزد حُزكٖٔ ػِ ٢حُز٘لالفٓ ،وخُش ك٢
ؿز٣دس أخزخر حُخِ٤ؾ ّٞ٣ ،حألكد  ٕ٢أ.ّٕٓٔ٢ ،ٍِٞ٣
يفتاذ داس انسؼادج ٔيُشٕس ٔالٌح انؼهى ٔاإلسادج ،أر ٞػزد هللا دمحم رٖ أر ٢رٌز رٖ
أٞ٣د حرٖ ه ْ٤حُـٞس٣ش ( ،) ٛ 751- ٛ 691حُٔلون :ػزد حُزكٖٔ رٖ كظٖ رٖ هخثد
(ٝكن حُٜٔ٘ؾ حُٔؼظٔد ٖٓ رٌز رٖ ػزد هللا أر ٞس٣د -ركٔ ٚهللا  ،)-إحر ػخُْ حُلٞحثد،
ٌٓش حٌُٔزٓش ،حُطزؼش :حأل. ٛ 1432 ،٠ُٝ
َظاو انسكى فً اإلسالو ،ػزد حُؼش٣ش دمحم ،رطخُش ٓخؿظظ٤ز طودّ رٜخ اُ ٠ؿخٓؼش دمحم رٖ
طؼٞإ ، ٛ 1393 ،ربازحف :ػزد حُؼخٍ أكٔد ػط.ٙٞ
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َ -23فر انطٍة فً غصٍ األَذن :انشطٍة ،حُظِٔظخٗ ،٢اٜخد حُد ٖ٣أكٔد رٖ دمحم ،أرٞ
حُؼزخص حُٔوز( ١ص ،) ٛ 1041 :حُٔلونٞ٣ :طق حُش٤خ ٓل ّٔد حُزوخػ ،٢إحر حُلٌز
ُِطزخػش ٝحُ٘شز ٝحُظٞس٣غ( ،إ.ص).
ٔ -24الغ انؼًم انذػٕي ٔتسذٌاتّ فً يخًٍاخ انُاصزٍٍ انسٕسٌٍٍ ،يٍ ػاو  2102و
إنى  2102و ،إرحطش ٝطل٤ش طلِ٤ِ٤ش ،رلغ ٓودّ ُ٘ َ٤إرؿش حُظخظض حأل٠ُٝ
(ٓخؿظظ٤ز) ك ٢حُدػٞس ٝحُلٌز حإلطالٓ ،٢اػدحإ حُزخكغ :اازحف حُززٝك٤ظٞر :أطخٓش
ػزد حٌُز ْ٣كظٖ حُؼؼٔخٕ أ .إ .دمحم س ٖ٣حُٜخإ ١حُؼزٓخر. ٛ 1442 – ّ 2020،٢
 -25انٕسائم ٔاألسانٍة انًؼاصشج نهذػٕج اإلساليٍح ،طخُق حُزهذ ،رلغ ٓودّ حُدػٞس
حإلطالٓ٤ش ٓٝظـ٤زحص حُؼظز ،حُـخٓؼش حإلطالٓ٤ش.ّ ٕٓٓ٢ ،
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