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I. ثُٔوذٓز 

 

ج دؼذ أخ٢  ّٓ ثُقٔذ هلل ٝثُّصالر ٝثُّغالّ ػ٠ِ سعٍٞ هللّا، ٝػ٠ِ آُٚ ٝصقذٚ ٖٝٓ ٝثالٙ، أ

ٌّ ٖٓ هللا ػ٤َِي ٝسفٔزٌ ٓ٘ٚ ٝدشًجس سر  ، ٝٓشفذجً دي ك٢ عِغِز ثُذُّسٝطثُطَّجُخ، عال ثُٔوشَّ

ضؼز ، ، ُٜزث ثُلصَ ثُذِّسثع٢ّ ؿضٝ ثُلٌش١ثٍػ٤ِي ك٢ إغجس ٓجدَّر  ُٔ َّ ثُ َٖ إٔ صؾَذ ك٤ٜج ً آ٤ِٓ

ٗٔجرػ ٖٓ ثكضشثءثس ثُٔغضششه٤ٖ ػ٠ِ ثُشعٍٞ ك٢ ٛزث ثُذسط ٗضؼشف ػ٠ِ ٝ ٝثُلجةذر،

 .ٝثُوشإٓ ثٌُش٣ْ ص٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ

II. ثُٔوجُز ٓٞظٞع  

د إٔ ثُشعٍٞ ص٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ص٘جُٝٚ ثُٔغضششهٕٞ دٌضجدجٍس ػذ٣ذر، ٝثسصذػ ٓٞهق ٗؼ

ر  ّٞ ر ك٢ رثصٜج؛ ألْٜٗ ٣ولٕٞ ٖٓ ثُ٘ذ٢ ٖٝٓ ثُ٘ذ ّٞ ثُٔغضششه٤ٖ ٖٓ ثُوشإٓ دٔٞهلْٜ ٖٓ ثُ٘ذ

ر ٓقٔذ . ٓٞهق ثإلٌٗجس ثُٔطِن ّٞ ٛزث ٓج ػ٤ِٚ ؽٜٔٞس ثُٔغضششه٤ٖ؛ ٌُٖ دؼعْٜ هذ ٣ٌُ٘ش ٗذ

ر ٓٞع٠، ًذؼط ثُٔغضششه٤ٖ ٖٓ أَٛ ص٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝ ّٞ ر ػ٤غ٠ ٝٗذ ّٞ عِْ ٌُٖ ٣ؤٖٓ د٘ذ

ر ٣ٌُٝ٘ش هع٤ز ثُٞف٢، ٣ٝضشصّخ ػ٠ِ ٛزث أٗٚ ٣ٌ٘ش إٔ . ثُذ٣جٗض٤ْٖ ّٞ ٝٛ٘جى ٖٓ ٣ٌُ٘ش أصاًل ثُ٘ذ

ٝسدٔج ؿج٠ُ دؼعْٜ أ٣ًعج أٝ صّشؿ دؼعْٜ دؤٗٚ ٤ُظ ٛ٘جى ٝف٢ . ٣ٌٕٞ ثُوشإٓ ٝف٤ًج إ٤ًُّٜج

.  ٣غ٠ ٝال ػ٠ِ ٓقٔذٗضٍ ال ػ٠ِ ٓٞع٠ ٝال ػ٠ِ ع

ر أصَ ٖٓ أصٍٞ ثالػضوجد ثُض٢ ال صوذَ ثُشي، ٣ؤٖٓ دٜج : ٝٓؼِّٞ ّٞ إٔ ثإل٣ٔجٕ دجُ٘ذ٢ّ ٝدجُ٘ذ

ج ًئ٣ٔجٗٚ دجهلل ًٓ َّ ٓج ؽجء . ًَ ٓغِْ إ٣ٔجًٗج ؽجص لضجؿ ثُقو٤و٢ ُضوذَُّ ً ِٔ ر ٛٞ ثُ ّٞ ٝثإل٣ٔجٕ دجُ٘ذ

 .دٚ ثُٞف٢ ٝٗضٍ ػ٠ِ سعٍٞ هللا ص٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ

َّٕ ث ر ٛٞ ثُٔذخَ ثُطذ٤ؼ٢ ُإل٣ٔجٕ دجإلعالّ ٝدٔصجدس ثإلعالّ؛ دَ أًغش ٖٓ كٌؤ ّٞ إل٣ٔجٕ دجُ٘ذ

. ٢ٛ ثُٔذخَ ثُطذ٤ؼ٢ ُإل٣ٔجٕ دٔج ٗضٍ ػ٠ِ ٗذ٢ّ هللا ٓٞع٠ ٖٓ ثُضٞسثر ثُصق٤قز: ٛزث

ج صـ ٖٓ ثألٗجؽ٤َ ّٔ ّٕ . ٢ٛٝ ثُٔذخَ ثُطذ٤ؼ٢ ُإل٣ٔجٕ دٔج ٗضٍ ػ٠ِ ٗذ٢ّ هللا ػ٤غ٠ ٓ كٌؤ

ر ٢ٛ أ ّٞ صَ ٖٓ أصٍٞ ثإل٣ٔجٕ ُؼالهز ثألسض دجُغٔجء، ُؼالهز ثُخجُن هع٤ّز ثُ٘ذ

ّٕ ًغ٤ًشث ٖٓ ثُٔغضششه٤ٖ ّٝؽٜٞث عٜجْٜٓ أصاًل إ٠ُ هع٤ز . دجُٔخِٞم ٖٝٓ ٛ٘ج ٗؾذ أ

ر، ٝدؼعْٜ خّص ٓقًٔذث ص٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ دجُزثس ّٞ ذ هع٤ز . ثُ٘ذ ٛزث ٓٞهق ٣ؾغِّ

٘ز : ٟثالعضششثم، ٝٓٞهق ثُٔغضششه٤ٖ ٖٓ ٓصجدس ثإلعالّ ثألٍٝ ثُوشإٓ ثٌُش٣ْ ٝثُغُّ

ّٜشر . ثُ٘ذ٣ّٞز ثُٔط

ر، ٣٘ذـ٢ إٔ ٣ؼِٔٞث ّٞ ر ك٢ ؽٞٛشٛج ٢ٛ: ٢ٌُٝ ٣ٌٕٞ ػ٘ذ ثُغجٓؼ٤ٖ كٌشرٌ ػٖ ثُ٘ذ ّٞ : إٔ ثُ٘ذ

شٙ دضذ٤ِؾ ٛزث ثُششع إ٠ُ . ٓج إٗذجء هللا صؼج٠ُ ػذًذث ٖٓ ػذجدٙ دششعٍ ٓج، ٝدْٞف٢ٍ  َٓ كئٕ أ

. ؽ ٛزث ثُششع إ٠ُ ثُ٘جط ًجٕ ٗذ٤ًّج كوػثُ٘جط ًجٕ سعٞاًل ٗذ٤ًّج، ٝإٕ ُْ ٣ؤٓشٙ دضذ٢ِ

ر ٝثُشعجُز، د٤ٖ ثُ٘ذ٢ّ ٝثُشعٍٞ :إٔ ٣ُؼ٣ِْٝ٘ذـ٢  ّٞ كجُ٘ذ٢ّ ٣٘ضٍ . إٔ ٛ٘جى كَْشهًج د٤ٖ ثُ٘ذ

ٝثُشعٍٞ ٣٘ضٍ ػ٤ِٚ ثُٞف٢، . ػ٤ِٚ ثُٞف٢ ٌُٖ ال ٣ُؤٓش دذالؿٚ أٝ دئدالؿٚ إ٠ُ ثُ٘جط

١ إٔ ٣ٌٕٞ ٝثظًقج ك٢ أرٛجٕ ُٝزُي ثُلجسم ٣٘ذؾ. ٣ُٝؤٓش دضذ٤ِؾ ٛزث ثُٞف٢ إ٠ُ ثُ٘جط

. د٤ٖ ثُ٘ذ٢ ٝثُشعٍٞ هشثءثٍ

ر ك٢ ؽٞٛشٛج أ٣ًعج ّٞ ٤ُٝغش ًغذًج، ٝال ثؽضٜجًدث ًٔج ٣شٟ  ثصطلجء ٝػطجء ٖٓ هللا : ٝثُ٘ذ

ٌِّش٣ٖ ك٢ ثُـشح ٝٓج دِّـضٚ ثُشعَ إ٠ُ ثُ٘جط ٖٓ ششثةغ ٝػذجدثس ٤ُغش ٖٓ . دؼط ثُٔل

سٝؿ ثأل٤ٖٓ ػ٠ِ هِخ ٓقٔذ ص٠ِ هللا ٗضٍ دٚ ثٍ ػ٘ذ أٗلغْٜ، ٝإٗٔج ٢ٛ ٝف٢ ٖٓ هللا 

ًشث دٔج ؽجء ك٢ ٛزث ثُٞف٢ كئٕ ٗضٍ . ػ٤ِٚ ٝعِْ ٤ٌُٕٞ ٓ٘زًسث دٔج ؽجء ك٢ ٛزث ثُٞف٢، ٝٓذشِّ

. ، ٝإٕ ٗضٍ دجُؼذش٣ز ًجٕ صٞسثرثُٞف٢ دجُؼشد٤ز ًجٕ هشآًٗج، ٝإٕ ٗضٍ دجُغش٣ج٤ٗز ًجٕ إٗؾ٤اًل 

العلز، ًٝٔج ػ٤ِٚ ًغ٤ش ٖٓ ٝٛزث ثُٞف٢ ٤ُظ ك٤ًعج ٖٓ ثُؼوَ ثُلّؼجٍ ًٔج صّذػ٢ ثُق

ثُٔغضششه٤ٖ، ٤ُٝظ إدذثًػج ُؼذوش٣ز ثُ٘ذ٢ّ ًٔج ٣وٍٞ دؼط ثُٔغضششه٤ٖ، ٝإٗٔج ٛٞ ٝف٢ 

كٜٞ ٖٓ ػ٘ذ هللا دِْلظٚ ٝٓؼ٘جٙ . #ٖٓ هللا ػ٠ِ هِخ ثُشعٍٞ دٞثعطز َِٓي ثُٞف٢ ؽذش٣َ 

ٖ ر ثُ٘ذ٣ّٞز ًٔج ٛٞ ثُقجٍ ك٢ ثُوشإٓ ثٌُش٣ْ، أٝ دٔؼ٘جٙ دٕٝ ُْلظٚ ًٔج ٛٞ ثُقجٍ ك٢ ثُغُّ

ّٜشر ج. ثُٔط ًٓ كْٜ أٝاًل ٣ٌُ٘شٕٝ هع٤ّز . ٌُٖ ثُٔغضششه٤ٖ ٣شٕٝ ثُوع٤ز ػ٠ِ ػٌظ رُي صٔج

ر ٝال دجُشعجُز ّٞ ر ٓقٔذ ص٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ٝال ٣ؼضشكٕٞ ُٚ دجُ٘ذ ّٞ  .ٗذ

ٝثخضِلٞث ك٤ٔج د٤ْٜ٘ ك٢ صقذ٣ذ ٓج٤ٛز ٛزث ثُشؽَ، ٓج٤ٛز ثُ٘ذ٢ّ ص٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ُٔجرث؟ 

ج ًجٕ، أٝ ُٔجرث ثخضِق ًٔ ّٕ ثُشعجُز ثُض٢ دِّـٜج إ٠ُ ثُ٘جط أًذش ٖٓ إٔ ٣وّٞ دٜج دشش، ػجُِ ٝث؟ أل

ٌِّش١ ثُؼجَُْ كوذ أػؾضْٛ صلغ٤ش ٛزث ثُٞف٢، ٝأػؾضْٛ إٔ ٣ٌٕٞ . ك٤ِغٞكًج، أٝ ٖٓ ًذجس ٓل

ٛزث ثُٞف٢ ٖٓ ص٘غ ثُذشش؛ ٌُٖ ك٢ ٗلظ ثُٞهش ٣ٌُجدشٕٝ ٣ٝؼجٗذٕٝ ٣ٝوُٕٞٞ إٗٚ ٤ُظ 

 .ٕ ٛ٘ج ثخضِلش ٓٞثهلْٜ ٖٓ ثُ٘ذ٢ ص٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِّْٝ. ٝف٤ًج ٖٓ ثُغٔجء

دؼط ثُٔغضششه٤ٖ ػّذد صػٔجء ثُؼجَُْ ًٝذجس . كٜٞ ػ٘ذ ثُذؼط أفذ ػذجهشر ثُؼجُْ ثُؼششر

ؼْٜ ػششر، ٝهجٍ َٔ ٌِّش١ ثُؼجَُْ، كؾ إٕ ٓقًٔذث ٗذ٢ّ ثُؼشح ٛٞ أفذ ػذجهشر ثُؼششر، ٌُٖ : ٓل

خش ؽؼَ ثُ٘ذ٢ّ أفذ ثألدطجٍ ثُؼظٔجء ك٢ ٝثُذؼط ث٥. ٤ُظ ٗذ٤ًّج ٣ٞف٠ إ٤ُٚ ٖٓ ثُغٔجء

٤ُٖ ثُغجدو٤ٖ، : ٝػ٘ذ ثُذؼط ث٥خش. ص٘جػز ثُضجس٣خ ثُذشش١ ّٝ ٗجهَ ر٢ًّ ٓضؤعش دٌضخ ثأل

عٞثء ًجٕ ثألُٕٝٞ ثُغجدوٕٞ ٖٓ سٛذجٕ ثُ٘صجسٟ، أٝ ٖٓ ًذجس ٓلٌش١ ثُؼجُْ ثُغجدو٤ٖ 

ّٕ دؼط ثُٔغضششه٤ٖ : ٝأًغش ٖٓ ٛزث ؿشثدزً . ػ٠ِ ثُذػٞر ثإلعال٤ٓز ٣صلٕٞ ثُ٘ذ٢ ص٠ِ أ

ٗؼْ، دؼعْٜ صّشؿ . هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ دؤٗٚ أفذ ثُٔشؼٞر٣ٖ، أٝ غالح ثُش٣جعز ٝثُضػجٓز

. دزُي، ٌٝٛزث هجٍ دؼعْٜ ك٢ فن ٗذ٢ ثإلعالّ ص٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ

ش . ٝٛزث ٣ذػٞٗج إ٠ُ إٔ ٗض٘جٍٝ ٛزٙ ثألٓٞس دش٢ء ٖٓ ثُضلص٤َ ًْ ث إ٠ُ ر ٝعٞف إًٔٞ ٓعطّشً

٘ج ػْٜ٘ ٓٞعّوًج ػ٤ًِّٔج ٜٝٓ٘ؾ٤ًّج، ٝفض٠ ال ٌٕٗٞ دؼط أعٔجء ثُٔغضششه٤ٖ ؿ ُٓ ص٠ ٣ٌٕٞ ًال

ٝعٞف أخضجس ٗٔجرػ كوػ ٖٓ دؼط ثُٔذثسط . ٖٓ أصقجح ثُذػجٟٝ ثُخج٤ُز ٖٓ ثُذ٤َُ

ش كٞم ثُطجهز  ْٓ ثالعضششثه٤ز؛ ألٕ ص٘جٍٝ ثُٔغضششه٤ٖ ػ٠ِ عذ٤َ ثالعضوصجء ٝثإلفصجء أ

ًّض ػ٠ِ ٗٔجرػ  ٓؼ٤ّ٘ز، ٝثُذػجٟٝ ثُض٢ ٣وٍٞ دٜج ٛزث ك٢ ٓغَ ٛزٙ ثُٔٞثهق، ٌُٖٝ عٞف أس

. ثُٔغضششم ثُز١ أخضجسٙ ٓشّددر ك٢ ًضجدجس ؿ٤شٙ ٖٓ ثُٔغضششه٤ٖ

ك٢ ًضجدٚ ػٖ ٓقٔذ، ٝٛزث ٛٞ ( ٛشدشس ؽش٢٘٣: )٣وٍٞ أفذ ثُٔغضششه٤ٖ ثألُٔجٕ ٝٛٞ

ُْ ٣ٌٖ ٓقٔذ ك٢ دجدا ثألٓش ٣ذشِّش دذ٣ٖ : "ص٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ" ٓقٔذ"ػ٘ٞثٕ ثٌُضجح 

كجإلعالّ ك٢ صٞسصٚ ثأل٠ُٝ ُْ ٣ٌٖ ٣قضجػ إ٠ُ إٔ . ٓج ًجٕ ٣ذػٞ إ٠ُ ثالشضشث٤ًزؽذ٣ذ، دَ إٕ

ُٗشؽؼٚ إ٠ُ د٣جٍٗز عجدوٍز صؤعّش دٜج، أٝ صلّغش ُ٘ج صؼج٤ُٔٚ؛ ٝإٗٔج ٛٞ ٓقجُٝز ُإلصالؿ 

ثالؽضٔجػ٢ صٜذف إ٠ُ صـ٤٤ش ثألٝظجع ثُلجعذر، ٝػ٠ِ ثألخص إصثُز ثُلٞثسم ثُصجسخز د٤ٖ 

ٓقًٔذث ص٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ٣لشض ظش٣ذز : أ١-ُزُي ٗشثٙ . ًزثألؿ٤٘جء ٝثُلوشثء ك٢ ّ

ٝٛٞ ٣غضخذّ كٌشر ثُقغجح ك٢ ث٤ُّٞ ث٥ِخش ًٞع٤ٍِز ُِعـػ . ٓؼ٤ّ٘ز ُٔغجػذر ثُٔقضجؽ٤ٖ

". ثُٔؼ١ٞ٘، ُٝضؤ٤٣ذ دػٞصٚ ك٢ ؽٔغ ثألٓٞثٍ ٖٓ ثألؿ٤٘جء

ث، ٤ُغش ٛزث ٓغضششم أُٔج٢ٗ، كٜٞ ٣شٟ إٔ ثُضًجر ثُض٢ كُشظش ػ٠ِ ثُٔغ٤ِٖٔ ٤ُغش ٝف٢ً 

ُْ ٣٘ضٍ دٜج هشإٓ، ُْٝ ٣ؤٓش دٜج ثُشعٍٞ ص٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ثُٔغ٤ِٖٔ ٗض٤ؾز . أًٓشث إ٤ًُّٜج

ٝإٗٔج ٣شثٛج ظش٣ذزً كشظٜج ٓقٔذ ص٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ٣غجػذ دٜج . ٗضٍٝ ثُٞف٢ ػ٤ِٚ

ثُلوشثء ٝثُٔقضجؽ٤ٖ ك٢ ٛزٙ ثُٔ٘طوز ٖٓ ثُؼجُْ، ظش٣ذز ٤ُٝغش صًجر، ٖٓ أٝثٓش ٓقٔذ 

.  ػ٤ِٚ ٝعِْ ٤ُٝغش ٝف٤ًج إ٤ًُّٜج، ٛزث ٗٔٞرػص٠ِ هللا

ثُٔزٛخ )، ٝظغ ًضجدًج أعٔجٙ "ِؽخ: "ٗٔٞرػ آخش ٖٓ ثُٔغضششه٤ٖ ثإلٗؾ٤ِض ٝٛٞ

إٕ ٓقًٔذث : "٣وٍٞ ٛزث ثُٔغضششم. (ثُذ٣جٗز ثُٔقٔذ٣ز)ٝهذ ٣ضشؽْ أف٤جًٗج دـ(. ثُٔقٔذ١

ُٓذذػز، هذ صؤعشس ٛزٙ ثُشخص٤ز دعش ٝسثس ثُظشٝف ص٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ًٌَ شخص٤ٍز 

عْ ٛٞ ٖٓ ؽٜز أخشٟ هذ شّن غش٣وًج ؽذ٣ًذث د٤ٖ ثألكٌجس . ثُخجسؽ٤ز ثُٔق٤طز دٚ ك٢ ٌٓز

ٝثُؼوجةذ ثُغجةذر، خجصزً ٓج ًجٕ ٓؼشٝكًج ك٢ صٓجٗٚ ٖٓ ػوجةذ، ٛزٙ ثُؼوجةذ ثُض٢ دثسس 

. ُٝوذ ٗؾـ ٓقٔذ؛ ألٗٚ ًجٕ ٝثفًذث ٖٓ ث٤ِّ٤ٌُٖٔ. ٝثٗضششس ك٢ ثٌُٔجٕ ثُز١ ٗشؤ ك٤ٚ ٓقٔذ

ثسظز ث٤٤ٌُٖٔ ُٚ ُْ صٌٖ ٖٓ أؽَ صّٔغٌْٜ دجُوذ٣ْ، ٝال دغذخ ػذّ سؿذضْٜ ك٢ ثإل٣ٔجٕ، ٝٓغ

". ٝإٗٔج ًجٗش ُغذخ ع٤جع٢ أٝ ثهضصجد١ ٗض٤ؾز ٓج ٗجدٟ دٚ ٓقٔذ



ّٕ دػٞر ٓقٔذ، أٝ إٔ : ك٤شٟ كٜزث ثُٔغضششم ٣لغِّش ٓٞهلٚ ٖٓ ثُ٘ذ٢ ص٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ أ

هُٞٚ دؤٗٚ ٗذ٢ّ سعٍٞ ُْ ٣ٌٖ ٗض٤ؾز ٝف٢ ٖٓ ثُغٔجء، ٝإٗٔج ٗض٤ؾز ثُظشٝف ث٤ٌُٔز ثُض٢ 

ج ع٤جع٤ًّج، ٝٓصًِقج ثؽضٔجػ٤ًّج، ٝأػطضٚ ثُلشصز ٢ٌُ ٣ظٜش ك٢ ٝعػ هٞٓٚ  ًٔ ؽؼِش ٓ٘ٚ صػ٤

كٌجٗش . ٤ٗجءغِذًج ُإلٗصجف ٖٓ ثألؽ ؛ث٤ِّ٤ٌُٖٔ دٜزٙ ثُصٞسر، ٝإٔ ٣ِضّق فُٞٚ ثُلوشثء

صلغ٤شثصٚ ُٔٞهق ثُ٘ذ٢ ص٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ صلغ٤ًشث ع٤جع٤ًّج ٝثهضصجد٣ًّج، خجصزً أٗٚ ٣وٍٞ 

ص٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ٖٓ ثألٝظجع ثالؽضٔجػ٤ز ك٢  إٕ ٓقًٔذث ًجٕ ٣ٜشح: "ك٢ ٛزث ثٌُضجح

 ٝٛزٙ ثُخِٞثس ثُض٢ ًجٕ ٣وّٞ دٜج ص٠ِ هللا. ٌٓز إ٠ُ ثُؾذَ، ٣ٝخضذب ك٤ٚ ػٖ أػ٤ٖ ثُشهذجء

ػ٤ِٚ ٝعِْ أػطضٚ ًٗٞػج ٖٓ ثُضل٤ٌش ٝثُضؤَٓ ك٢ أٝظجع ٌٓز، ٝك٢ أٝظجع ثُلوشثء ك٤ٜج، 

ج فجسدٞث  ًٔ كؾؼَ ٣ذػٞ ثألؿ٤٘جء إ٠ُ ٓؼجٝٗز ثُلوشثء، ٝثُضّق فُٞٚ ثُلوشثء، كؾؼِٞث ٓ٘ٚ صػ٤

". دٚ أؿ٤٘جء ٌٓز

ِّ "ٛزث صلغ٤ش  صٚ ص٠ِ هللا "حُضٕٞ ػِ ٛج ّٞ  ػ٤ِٚ ُٔٞهق ثُشعٍٞ ص٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ُٝ٘ذ

. ٝعِْ

ٕ ْٝ ّٕ ثُ٘ذ٢ ص٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ هذ فِّش دٚ فجُز : ٌُٖ ٛ٘جى ٗٔػ آخش ٖٓ ثُٔغضششه٤ٖ ٣ش أ

َ ثُزثص٢ ك٢ ثُغٔجء، ٝٓج ك٤ٜج ٖٓ ٗؾّٞ، ٝٓج ك٤ٜج ٖٓ  ّٓ ٗلغ٤ز أّدس دٚ إ٠ُ ٗٞع ٖٓ ثُضؤ

ِٚ ك٢ أؽٞثء ٌٓز، ٝٓج . أهٔجس، ٝعجػذٙ ٛزث ثُضؤَٓ ػ٠ِ صؤُّن ٛزث ثُ٘ٞع ثُ٘لغ٢ ّٓ صضشًٚ ٝصؤ

َ، خجصز إرث خال ٝٗلغٚ، إرث خال ٝػجُٔٚ ثُطذ٤ؼ٢  ِّٓ ٛزٙ ثُقجالس ٖٓ سٛذز ك٢ هِٞح ثُٔضؤ

ثُٔٞفش، إرث خال ٝؽذجٍ ٌٓز، إرث خال د٘لغٚ ك٢ ٛزٙ ثُظِٔز ك٢ دثخَ ثٌُٜٞف ثُض٢ ًجٕ 

َ ثُزثص٢، صؾؼَ ٖٓ صجفذٜج ٣ّذػ٢  ّٓ ٣ؼ٤ش ك٤ٜج، صغ٤ش ك٢ ثُ٘لٞط فجالس ٖٓ ثُِٜغ ٝثُضؤ

إٕ : ًؤْٜٗ ٣ش٣ذٕٝ إٔ ٣وُٞٞث. دػجءثس ثُض٢ ٣طِغ ٣ٝخجغخ دٜج د٢٘ هٞٓٚثالًغ٤ًشث ٖٓ 

َٞط ٗض٤ؾز ثػضٌجكٚ  ٓقًٔذث ص٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ هذ أصجدضٚ ٗٞدز ٖٓ ٗٞدجس ثُؾٕ٘ٞ أٝ ثُٜ

. ٝخِٞصٚ ك٢ ثُـجس ثُز١ ًجٕ ٣خِٞ ك٤ٚ ص٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ

عِْ ًجٕ ٓٞهق ًغ٤ش ٖٓ ٝػ٠ِ ٓغَ ٛزث ثُ٘قٞ ٖٓ ثُلْٜ ػٖ ثُشعٍٞ ص٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝ

ّٕ ٓقًٔذث (: "ؿٞعضجف ُٞدٕٞ)ػ٠ِ عذ٤َ ثُٔغجٍ أ٣ًعج، ٣وٍٞ . ثُٔغضششه٤ٖ ٣ؾخ ثػضذجس أ

ع٤ٖ ٖٓ ثُ٘جف٤ز ثُؼ٤ِٔز، ًٝؤًذش ٓؤّعظ ُِذ٣جٗجس ّٞ . ص٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ٖٓ كص٤ِز ثُٔضٜ

ٌِّش٣ٖ ْٛ ثُز٣ٖ ٣ُ٘شتٕٞ  ثُذ٣جٗجس ٝال ٗؼؾخ ٖٓ رُي؛ كِْ ٣ٌٖ رٝٝ ثُٔضثػ ثُذجسد ٖٓ ثُٔل

ٝإٗٔج أُٝٞ ثُٜٞط ثُؼو٢ِ ْٛ ثُز٣ٖ ٓغِّٞث ٛزث ثُذٝس، ْٝٛ ثُز٣ٖ أهجٓٞث . ٣ٝوٞدٕٝ ثُ٘جط

". ثألد٣جٕ ٝٛذٓٞث ثُذٍٝ، ٝهجدٝث ثُذشش٣ز

ؿ ك٤ٚ دآسثء "فعجسر ثُؼشح: "ٝظغ ًضجدًج أعٔجٙ( ؿٞعضجف ُٞدٕٞ)ٛزث ثُٔغضششم  ، صشَّ

ر، ٝصذٍ ػ٠ِ ؽٚ ّٞ ُٚ دطذ٤ؼز ثُقعجسر ثإلعال٤ٓز، ٝأكٌجس صذٍ ػ٠ِ ؽِٜٚ دجُٞف٢ ٝثُ٘ذ

ٝػ٠ِ ؽِٜٚ دجُق٤جر ثُخجصز ُِشعٍٞ ص٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ُزُي ٗؾذٙ ٣ضّٜٔٚ ك٢ ٛزث ثٌُضجح 

٣ٝشصّخ ػ٠ِ ٛزث ثالصٜجّ ٓؾٔٞػز ٖٓ ثألفٌجّ . دجُشٜٞث٤ٗز، ٣ٝضّٜٔٚ ك٢ ف٤جصٚ ثُضٝؽ٤ز

عِْ ثُض٢ صذٍ ػ٠ِ ؽِٜٚ دخصٞص٤جس ثُشعَ، ٝخجصز ثُ٘ذ٢ ٓقٔذ ص٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝ

٣ٝؾؼَ ٖٓ ثُوشإٓ د٤ُاًل ػ٠ِ ػذوش٣ز ثُشعٍٞ ٝإدذثػٚ، أٝ ٣قجٍٝ ك٢ ٌٓجٕ آخش ٖٓ ثٌُضجح 

٣ٝشٟ أٗٚ ًضجح ٓؤهّش دؼصشٙ، ال . إٔ ٣عؼٚ ك٢ ٌٓجٗز أد٠ٗ ٖٓ ًضخ ثُٜ٘ذٝط ثُذ٤٘٣ز

ؿٞعضجف )ٝهذ ثٗضششس دػٟٞ ٛزث ثُٔغضششم . ٣قون فجؽجس ثُ٘جط ك٢ ثُؼصٞس ثُضج٤ُز

ٗلظ ثُذػٟٞ ٝٗلظ ثُوع٤ز، . ثدجس ثالعضششثه٤ز ثُض٢ أصش دؼذٙك٢ ًغ٤ش ٖٓ ثٌُش( ُٞدٕٞ

 .دَ صٌجد صٌٕٞ ٗلظ ثألُلجظ

صّشؿ ك٢ . (ٓزثٛخ ثُضلغ٤ش ثإلعال٢ٓ): ٝظغ ًضجدًج أعٔجٙ "ؽُٞذ صغ٤ٜش": ٗٔٞرػ آخش

ٛزث ثٌُضجح دؤٕ ثُٔؼشكز ثُض٢ ؽجءس ك٢ ثُوشإٓ ثٌُش٣ْ، ٝثُض٢ صِوّجٛج ٓقٔذ ص٠ِ هللا ػ٤ِٚ 

كضذش٤ش ٓقٔذ ثُؼشد٢ ٤ُظ إاّل ٓض٣ًؾج . ٙ صِوجٛج ػٖ ٓصذس٣ْٖ أعجع٤ّ٤ٖإٕ: "ٝعِْ ٣وٍٞ

ٓ٘ضخذًج ٖٓ ٓؼجسف ٝآسثء د٤٘٣ّز ػَشكٜج دلعَ ثصّصجُٚ دجُؼ٘جصش ث٤ُٜٞد٣ز، ٝثُؼ٘جصش 

". ثُٔغ٤ق٤ز ثُض٢ صؤعّش دٜج صؤعًشث ػ٤ٔوًج

ٛزث ٖٓ ًذجس ثُٔغضششه٤ٖ ث٤ُٜٞد ثُز٣ٖ خجظٞث ك٢ فن ثُشعٍٞ ٝك٢  "ؽُٞذ صغ٤ٜش"ٝ

ٝثُض٢ سآٛج ؽذ٣شر دؤٕ صٞهع ك٢ د٢٘ ٝغ٘ٚ ": "ؽُٞذ صغ٤ٜش"٣وٍٞ . فن ثُوشإٓ ثٌُش٣ْ

ػجغلز د٤٘٣ز صجدهز، ٝٛزٙ ثُضؼج٤ُْ ثُض٢ أخزٛج ػٖ صِي ثُؼ٘جصش ثألؽ٘ذ٤ز ث٤ُٜٞد٣ز 

ُٝوذ . ٝثُٔغ٤ق٤ز، ًجٗش ك٢ ٝؽذثٗٚ ظشٝس٣ز إلهشثس ُٕٞ ٖٓ ثُق٤جر ك٢ ثصؾجٙ ٣ش٣ذٙ هللا

ث ػ٤ٔوًج، ٝأدسًٜج دئ٣قجء ثُضؤع٤شثس ثُخجسؽ٤ز، كصجسس ػو٤ذر ثٗطٟٞ صؤعش دٜزٙ ثألكٌجس صؤعشً 

". ًٔج صجس ٣ؼضذش ٛزٙ ثُضؼج٤ُْ ٝف٤ًج إ٤ًُّٜج، ٗض٤ؾز صؤِٓٚ ك٢ ٛزٙ ثُضؼج٤ُْ. ػ٤ِٜج هِذٚ

ّٕ : ؛ ف٤ظ ٣شٟ(ٓؼعِز ٓقٔذ): ك٢ ًضجدٚ ثُز١ أعٔجٙ "دالش٤ش"٣ٝغ٤ش ك٢ ٗلظ ثالصؾجٙ  أ

ّٕ ٝثإلٗق٤َ هصص ثُضٞسثرثُضشجدٚ ثُٞثهغ د٤ٖ هصص ثُوشإٓ ٝ ، ًجٕ عذذًج ك٢ ثُوٍٞ دؤ

. ٓقًٔذث أخز ثُوشإٓ ػٖ ٛز٣ْٖ ثُٔصذس٣ْٖ

ٛزٙ ٗٔجرػ ٖٓ ٓذثسط ٓخضِلز، دؼعٜج إٗؾ٤ِض١، دؼعٜج أُٔج٢ٗ، دؼعٜج كشٗغ٢، ٓٞهلٜج 

. ٖٓ ثُوشإٓ ثٌُش٣ْ، ٝٓٞهلٜج ٖٓ ثُ٘ذ٢ ص٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ

ٗؾذ : ػ٠ِ عذ٤َ ثُٔغجٍ. ثإلعال٢ٓ ًٌَ ٗٔٞرػ آخش ٣ذ٤ّٖ ٓٞهق ثُٔغضششه٤ٖ ٖٓ ثُضشثط

ًضخ ًضجد٤ٖ ػٖ ثُضصٞف ثإلعال٢ٓ، ٝػٖ ثُذسثعجس " ٤ٌِٗغٕٞ"ثُٔغضششم ثُلشٗغ٢ 

إٔ ٓقًٔذث ص٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ أخز ثُوشإٓ ػٖ : ثُصٞك٤ز، د٤ّٖ ك٤ٜٔج أٝ صّشؿ ك٤ٜٔج

ْ . ثُٔغ٤ق٤ز: ٢ٛ" ٤ٌِٗغٕٞ"ٓصجدس ٓضؼّذدر، ٌُٖ أْٛ ٛزٙ ثُٔصجدس ػ٘ذ  ثُوشإٓ ٣ٝضَّٜ

دجُض٘جهط ٝثُضعجسح ثُز١ ُْ ٣غضطغ أَٛ ٌٓز ثًضشجف ٓج ك٤ٚ ٖٓ ص٘جهط ُغزثؽضْٜ ٝػذّ 

ٝثُوجسةٕٞ ُِوشإٓ ثٌُش٣ْ ٖٓ ثألٝسد٤َّ٤ٖ ال : "ف٤ظ ٣وٍٞ ؛ٌٛزث ٣صشؿ ٤ٌِٗغٕٞ. هذسصْٜ

ٝػذّ صٔجعٌٚ ك٢ ٓؼجُؾز ًذجس  -ٝٛٞ ٓقٔذ-صؼٞصْٛ ثُذٛشز ٖٓ ثظطشثح ٓؤُّلٚ 

ٓقًٔذث ص٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ُْ ٣ٌٖ ػ٠ِ ػِْ دٜزٙ : ٣١ؼٖ-ٝٛٞ ٗلغٚ . ثُٔؼعالس

ثُٔؼعالس، ًٔج ُْ صٌٖ فَؾش ػغشر ك٢ عذ٤َ صقجدضٚ ثُز٣ٖ صوذَّ إ٣ٔجْٜٗ ثُغجرػ دجُوشإٓ 

ًٔج ثصّْٜ ٛزث ثُٔغضششم ثُشعٍٞ ص٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ دؤٗٚ ". ثٌُش٣ْ ػ٠ِ أٗٚ ًالّ هللا

ْٜٜٔج ف ثُ٘صشث٤ٗز، ٝأعجء ك  .فشَّ

 دروالوصا الوراجع

دار انقهى  ،(ٔخٕافٍٓب انثالثخ انًكز أجُذخ) ،عجذ انزدًٍ دسٍ ،نًٍذاًَا -1
 .و1990

دار  ،(ٔرسبئهٓب انذضبرح اإلساليٍخأسس ) ،عجذ انزدًٍ دسٍ ،نًٍذاًَا -2
. و1980انقهى 

: تزجًخ، (دراسخ ٔثبئقٍخ: أصٕل انتُصٍز فً انخهٍج انعزثً)سٌقهز،  كَٕٕي -3
. و1990اثٍ انقٍى  يبسٌ صالح يطجقبًَ، يكتجخ

دار انٕفبء نهطجبعخ ٔانُشز ، (االتجبْبد انفكزٌخ انًعبصزح) ،عهً ،جزٌشخ -4

 .و1990
دار انزسبنخ  ،(االتجبْبد انٕطٍُخ فً األدة انًعبصز) ،يذًذ يذًذ ،دسٍٍ -5

. و1993
دار انفكز انعزثً ، (استعًبر رسبنخ االستشزاق) يذًذ إثزاٍْى، ،نفٍٕيًا -6

. و1993
، (، يب نٓى ٔيب عهٍٓىاالستشزاق ٔانًستشزقٌٕ) ،يصطفى ،ثبعًنسا -7

. و1979انًكتت اإلساليً، 
. و1994دار انقهى انعزثً  ،(ٔاالستشزاق اإلسالو) ،دًذي يذًٕد ،سقشٔق -8 
. و1977دار انشعت ، (اإلسالو ٔانًستشزقٌٕ) ،عجذ انجهٍم ،شهجً -9 

انشْزاء نإلعالو انعزثً،  ،(انتجشٍز ٔاالستشزاق) ،يذًذ عشد ،انطٓطبٔي -10
. و1991

، فزٔرعًز ، ٔ(فً انجالد انعزثٍخ انتجشٍز ٔاالستعًبر) ،يصطفى ،خبنذي -11

 .و1986انًكتجخ انعصزٌخ، 
، يكتجخ (انعزثً انتُصٍز ٔيذبٔالتّ فً ثالد انخهٍج) ،عجذ انعشٌش انعسكز -12

 .و1993انعجٍكبٌ، 
، (نتٍبراد انًذبرثخ نإلسالؤا انفكزي انغشٔ) ،يذًٕد انذهٍى عجذ عهً -13

 .ْـ1404جبيعخ اإليبو يذًذ ثٍ سعٕد اإلساليٍخ، انًجهس انعهًً، 
 ،انذٔدخ، سهسهخ كتت األيخ ،(انغشٔ انفكزي) ،أدًذ عجذ انزدٍى ،انسبٌخ -14

 .ْـ 1414ٔسارح األٔقبف ٔانشئٌٕ اإلساليٍخ،
 ،انفكز دار ،(ثبالستعًبر ٔصهتّ انذذٌث اإلساليً انفكز) ،يذًذ ،انجًٓ -15

 .و1970
، يؤسسخ يطبثع يعتٕق، (انًبسٍَٕخ فً انعزاء) ،يذًذ عهً ،انشعجً -16

 .و1975
 .و1978، راثطخ انعبنى اإلساليً، (انًبسٍَٕخ)، أدًذ عجذ انغفٕر ،عطب -17
. و1982، راثطخ انعبنى اإلساليً، (انًبسٍَٕخ) ،يذًذ صفٕد ،انسقب -18
دٔرْب فً  انفكزٌخ انًعبصزح ةانًذاِ، غبنت ثٍ عهً، انعٕاجً -19

 .و2006، انًكتجخ انعصزٌخ انذْجٍخ، (انًجتًعبد، ٔيٕقف انًسهى يُٓب
 

 


