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{بَِّٔب وَفَْْنَبنَ اٌُّْغْزَيْضئِنيَ }احلجش95
طــذق هللا انؼظٍــــــى

ة

إهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء
إىل َكاّ أَرل ا٭ْبٝاٚ ، ٤أَني ا٭ضض ٚايػُا ، ٤غٝسٚ ٟسبٝيب ٚقط ٠عٝين قُس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  ،أ ٙزٖ ٟصا ايعٌُ املتٛانع  ،يعً ٞإٔ أْاٍ ب٘ ؾؿاعت٘ ّٜٛ
ايس ٖٛٚ ، ٜٔدٗس َكٌ ٚعٌُ َتٛانع قً ، ٌٝأغأٍ اهلل عع ٚدٌ ايكبٚ ٍٛاإلخ٬م يف
ايكٚ ٍٛايعٌُ 0
ثِ اٖ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــسٖ ٟصا ايعٌُ
إىل ايكسض اؿاْٚ ٞايكًب ايطسٚ ِٝاؿهٔ ايساؾ :٧إىل أَ ٞايععٟظ٠
(سؿعٗا اهلل) اٍت ٞأسطقت سلع ١ؾبابٗا َٔ أدًٚ ، ٞغٗطت ايًٝاي ٞيطاسيت ،
ٚقسَت يذلبٝيت نٌ غايْٚ ٞؿٝؼ  ،شلا أٖسٖ ٟصا ايعٌُ َتُٓٝا شلا
ط ٍٛايعُط عً ٢ايعٌُ ايكاحل ،،،،
نُا أٖسٖ ٟصا ايعٌُ
إىل ضؾٝك ١زضبٚ ٞؾطٜه ١سٝات ٞإىل ظٚديت ايػاي ١ٝأّ مجعإ(ٚؾكٗا اهلل)
اييت بصيت قكاض ٣ز ٖسٖا يف تٛؾرل ضاسيت ٚعًُت ٭دٌ قؿا ٤شٖين  ،ست٢
أخطدت ٖصا ايعٌُ أغأٍ اهلل شلا ايتٛؾٝل ٚايعاؾ،،،، ١ٝ

نُا أٖسٖ ٟصا ايعٌُ
إىل ؾًصات قًيب ٚضٜاسني سٝات ، ٞإىل أبٓاٚ ٞ٥أسباب ، ٞمجعإ  ٚثاَط
ٚعبساهلل ٚدٓ ، ٢ايص ٜٔاَتٮت سٝات ٞبِٗ سبا ٚس ،١ٜٛٝغا ٬٥اهلل عع
ٚدٌ إٔ ٜكًشِٗ ٭َط زٚ ِٜٗٓزْٝاِٖ ٚإٔ هعًِٗ قط ٠عني يٛايس، ِٜٗ
إْ٘ عً ٢شيو يكسٜط ،،،،،،،،،
ايباسح
قاحل بٔ مجعإ قاحل ايػاَسٟ

ط

شكر وتقـــــــــــــــديـــــر
ٚايباطين ٚايكٚ ٠٬ايػ ّ٬عً ٢غٝسْا قُس ايكاٌ٥
٠
اؿُس هلل عًْ ٢عُ٘ ايعاٖط٠
" ٜ ٫ َٔٚؿهط ايٓاؽ ٜ ٫ؿهط اهلل" ٚبعـس :
ؾٝػعسْ ٞإٔ أتكسّ غايل ايؿهط ٚايتكسٜط ٚايعطؾإ باؾُ ٌٝإىل َكاّ ٚايس ٟغؿط
اهلل شلُا ٚضمحُٗا نُا ضبٝاْ ٞقػرلا ،ثِ إىل ضبإ ٖصا ايكطح ايتعً ُٞٝايؿاَذ
َعاي ٞايسنتٛض ٚ /يٝس سػني أبٛايؿطز َسٜط داَع ١أّ ايكط ،٣نُا أتكسّ بايؿهط
اؾع ٌٜيعُٝس نً ١ٝايذلب ١ٝغعاز ٠ا٭غتاش ايسنتٛض /ظٖرل بٔ أمحس ايهاظُٚ ٞإىل
ضٝ٥ؼ قػِ ايذلب ١ٝاإلغٚ ١َٝ٬املكاضْ ١غعاز ٠ا٭غتاش ايسنتٛض ْ /ا٥ـ بٕ ساَس ُٖاّ
ايؿطٜـ نُا أخل بايؿهط غعاز ٠ايسنتٛض /عبس ايٓاقط غعٝس عٛاٜا  .املؿطف
عًٖ ٢ص ٙايطغايٚ ١ايص ٟمل ٜأٍ دٗسا يف تٛدٚ ٞٗٝإضؾازٚ ، ٟايٛقٛف ظاْيب ؾدكٝا
نإ أ ٚعدل اشلاتـ  ،ؾهإ ايٝس اؿاْٚ ١ٝاملطب ٞايؿانٌ ؾتًكٝت َٓ٘ ايتؿذٝع املػتُط
 ،مما زعاْ ٞشيو إىل ايبشح ٚاإلط٬ع ٚاملٓاقؿ ١اؾاز ٠مما ظاز يف إثطاَ ٤عًَٛاتٞ
ٚسج ٞعً ٢املٛايعٚ ١ايكطا ٠٤يصيو أنطض ؾهطٚ ٟتكسٜط ٟي٘ ٚ ،ايؿهط َٛق٫ٛ
يػعاز ٠ا٭غتاش ايسنتٛض عبسا هلل قُس سطٜطٚ ٟغعاز ٠ا٭غتاش ايسنتٛض لِ ايسٜٔ
عبس ايػؿٛض اإلْسداْ ٞايًصإ تؿه ٬بايكب ٍٛمبٓاقؿٖ ١ص ٙايطغاي ١ؾًُٗا َين خايل
ايؿهط ٚايتكسٜط  ،نُا ٜ ٫ؿٛتين إٔ أتكسّ بايؿهط اؾع ٌٜيػعاز ٠ا٭غتاش ايسنتٛض/
ساَس بٔ غامل اؿطبٚ ٞغعاز ٠ايسنتٛضْ /ا٥ـ بٔ ساَس ُٖاّ ايؿطٜـ  ،قهُٞ
ٚايعطؾا
ٕ
ٖص ٙايسضاغ ، ١ؾًِٗ َين ايؿهط ٚايتكسٜط  ،نُا أخل بايؿهط ٭ٌٖ ايؿهٌ
َٔ ا٭غاتص ٠ايهطاّ ايص ٜٔقاَٛا بتسضٜػ ٞيف ؾذلَ ٠طسً ١املادػترل ٚايص ٜٔقسَٛا َا
يف ٚغعِٗ َٔ عًِ ٚدٗس ٚٚقت  ،ؾًِٗ َين ايؿهط ٚايتكسٜط  ،نُا أؾهط نٌ َٔ
غاِٖ َع ٞبؿهط ٠أ ٚنتاب أَ ٚكاي ١أَ ٚؿاضن ١ؾًًذُٝع َين خايل ايؿهط
ٚايتكسٜط ٚدعا ٤اهلل اؾُٝع عين نٌ خرل،،،،،،
ايباسح:
قاحل بٔ مجعإ قاحل ايػاَسٟ

ك

ملخـــــــــص الـــــدراســـــــة
اسم الباحثٕ:بٌؼثٓعّؼبْٕبٌؼاٌغبِلٞ
عنىان الدراسة:ئٍٙبِبدٍٚبئًاإلػالَاٌّوئٟفِٟٛاعٗحاإلٍبءحٌْقٔاٌوٍٛيٍٕٝاهللػٍ0 ٍٍُٚٗ١
منهج الدراسة :إٌّٙظإٌٛفٟ
اهداف الدراسة:اٌزؼوفػٍ:ٝ
ِ . 1ىبٔخّقٖ١خاٌوٍٛيٍٕٝاهللػٍٍٍُٚٗ١ػٕلاٌٍَّّ0ٓ١
 . 2اٌزؼوفػٍّٔٝبمطٕٛٚهِٚظب٘وِٓاإلٍبءاداٌزٟٚلؼذٌَ١لاٌقٍكِؾّل فٟاٌؼٙلإٌجٞٛ
ٚاٌٛالغاٌّؼبٕو0
 َ . 3ػوفخئٍٙبَاإلػالَاٌّوئٟفْٟٔواٌلػٛحاإلٍالِ١خٚاٌلفبعػٓاٌوٍٛي0
ٙٚ . 4غرٖٛهروثِٞٛمزوػإلٍٙبَ ٍٚبئً اإلػالَ اٌّوئٌّٛ ٟاعٙخ اإلٍبءاد اٌزٚ ٟعٙذ ٚرٛعٗ 
ٌٍٕج ٟ
فصىل انذراسة :
الفصل األول خطــة الـدراسـةٚ:اّزٍّذػٍ(ٝاٌّملِخِْ،ىٍخاٌلهاٍخ،رَبؤالداٌلهاٍخ،أ٘لافاٌلهاٍخ،
أّ٘١خاٌلهاٍخِٕٙ،ظاٌلهاٍخ،ؽلٚكاٌلهاٍخٍِٖٞ،ؾبداٌلهاٍخ،اٌلهاٍبداٌَبثمخ)
الفـصل الثـانيِ:ىبٔخاٌوٍٛيػٕلاٌٍَّّٚٓ١اٌلفبعػٕٗ
اٌّجؾشاألٚيِ:ىبٔخاٌوٍٛي
اٌّجؾشاٌضبٔ:ٟاٌلفبعػٓاٌوٍٛي
اٌّجؾشاٌضبٌشٚ:اعتاألِخفٟاٌلفبعػٓهٍٛياهلل
الفـصــل الثــالــثِ:ظـب٘واإلٍبءحٌْقٔاٌوٍٛيللّ٠بٚؽل٠ضب
انًثذث األٔل  :يظاْش اإلعاءج فً انؼٓذ انمذٌى (انًكً ٔانًذًَ)
انًثذث انثاًَ  :أعثاب اإلعاءج نشخض انشعٕل  فً انٕالغ انًؼاطش
انًثذث انثانث :يظاْش اإلعاءج فً انٕالغ انًؼاطش
انًثذث انشاتغ  :إٌجاتٍاخ ٔعهثٍاخ اإلعاءج نشخض انشعٕل 
انًثذث انخايظ  :يٕلف انًغهًٍٍ يٍ اإلعاءج ٔانٕاجة ػهٍٓى ذجاِ انشعٕل 
الفــصـــل الــرابـــع:ئٍٙبِبدٍٚبئًاإلػالَاٌّوئٟفْٟٔواٌلػٛحاإلٍالِ١خٚاٌلفبعػٓإٌجٟ
انًثذث األٔل  :ذؼشٌف اإلػالو انًشئً ٔأًٍْرّ فً انًجال انذػٕي ٔانرشتٕي
انًثذث انثاًَ  :إعٓاياخ اإلػالو انرشتٕي فً يجاالخ انرشتٍح
انًثذث انثانث :دٔس ٔعائم اإلػالو فً َشش انذػٕج اإلعاليٍح
انًثذث انشاتغ  :إعٓاو اإلػالو فً انذفاع ػٍ انُثً 
الفـصـــــل الخــــــــــامس :اٌلٚهاٌزوثٞٛاٌّمزوػٌلٚهٍٚبئًاإلػالَاٌّوئ١خفِٟٛاعٙخاإلٍبءحٌٍٕجٟ
انًثذث األٔل  :أًٍْح ٔٔاجة اإلػالو انًشئً فً يٕاجٓح اإلعاءج
انًثذث انثاًَ  :انذٔس انًمرشح نٕعائم اإلػالو انًشئً فً يٕاجٓح اإلعاءج
خاتمـــــــــــــة الـــــدراســــــــة
أهم النتائج:
ٗٚ - 1ؽذاٌلهاٍخئْٕ٘بنأٍجبثبكػذاٌؼبٌُاٌغوثٟئٌٝاإلٔزمبَِٓاٌٍَّّٚٓ١إًٌِٔٓ١جٟاإلٍالَ

 - 2رٛاعٗاألِخاإلٍالِ١خرؾل٠بد٘ٚغّبدِزٕٛػخِٓاٌلٚياٌغ١وٍَِّخٚإٔجؼاإلٍالََِزٙلفب
ٌزٖ٠ٛوٖثأثْغاٌٖٛهٔٚمٍٗػجوٍٚبئٍُٙاإلػالِ١خثبٌلٓ٠اٌّوػت0
-3

-1
-2
-3

أْ٘نٖاإلٍبءحأصبهحاٌغ١وحفٟٔفًٛاٌٍَّّٚ،ٓ١ؽووذِْبػوُ٘رغبٖك،ُٕٙ٠فؾبٛٝائٍالُِٚٙهٍبٌخ
ٔجٍُٕٝٙ١اهللػٍٍٍُٚٗ١ثَ١بطِٓاٌفىواألًٕٚ١اٌؼًّإٌّٙغٟفِٟقزٍفاٌغٛأتاٌَّزٙلفخفٟاٌٙغّخ
اٌغوث١خٚاالٍزْوال١خ0
أهم التىصيات:
رفؼً١كٚهٍٚبئًاإلػالَاٌّوئ١خِٓاٌمٕٛاداٌفٚبئ١خّٚجىخاإلٔزؤذفٖٟٔوحاٌوٍٛيٍٕٝاهللػٍٗ١
0ٍٍُٚ
اٍزقلاٍَٚبئًاإلػالَفٟئػلاكؽّالدٚئػالٔبدكفبػ١خرقزٔثبٌلفبعػٓاٌوٍٛيٍٕٝاهللػٍٍٍُٚٗ١
ٚرٛػ١خإٌبًثأّ٘١خإٌٖوح0
ٟٕٛ٠اٌجبؽش،اٌزوثِِْٓٓ١٠ٛوفِٚٓ١ؼٍِّٚٓ١لهاءِلاهًثزٛػ١خايٝالةٚرضم١فُٙك١ٕ٠بٚمٌهثؼلحٝوق
ِٙٛؾخكافًاٌوٍبٌخ0
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SUMMARY
Researcher: Salih Bin Jamaan Salih Al-Ghamdi
Title: The contributions of visual media in facing the abuses against the prophet
Mohamed (peace & prayer be upon him).
Study approach: descriptive approach.
Objectives :
- Determining the status of The Prophet’s personality among Muslims.
Recognizing forms, images and aspects of abuses against the master of the creation,
The Prophet Mohamed (peace & prayer be upon him) during the prophetic age and
the current situation.
- Recognizing the contributions of visual media in the diffusion of Islamic religion and
in defending the Prophet Mohamed (peace & prayer be upon him).
- Setting educational conceiving proposal to the contribution of the visual media to
face the abuses that tend The Prophet Mohamed (peace & prayer be upon him).
Study chapters:
Chapter one: Study plan.
Chapter two: The status of The Prophet among Muslims and defending him.
Chapter three: The aspects of abuses against The Prophet Mohamed (peace & prayer be
upon him) in the past and current.
Chapter four: The contributions of visual media in the diffusion of Islamic religion and in
defending the Prophet Mohamed (peace & prayer be upon him).
Chapter five: Proposed educational rule for the visual media in facing the abuses against The
Prophet Mohamed (peace & prayer be upon him).
The conclusion.
Key results:
a) There are reasons stand behind the west intention to get revenge and requite from
the Islamic Prophet (peace & prayer be upon him).
b) The visual media is the best instrument that affect the societies, either positively or
negatively, and the west uses it to deface the image of Islam and Muslims.
c) The rule of media means is very clear in Islamic diffusion, and in expressing the Islam
locally and globally.

Recommendations:
a) and explained the study, said there are grounds called the Western world to take
revenge on the Muslims and undermining the Prophet of Islam 
b) the challenges facing the Islamic Ummah and attacks a variety of non-Muslim
countries and Islam has become the target for the ugliest pictures and filmed him
through its media religion awful 0
c) This abuse sparked a jealousy in the hearts of Muslims, and stir their feelings about
their religion, their Islam and the message Vhatoa Prophet peace be upon him
thought, the fencing of the inherent and methodological work in various aspects of
the target in the attack Western and Orientalist 0
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ي

انفصــــــم األول

خـطــح اندراســـح

املقـــــدهـــت
احل َس هلل ضب ايعاملني  ،ايًِٗ إْا مُسى ْٚؿهطى ْٚ ،جين عًٝو ٫ٚ
ْهؿطى ٚ ،نٌع ْٚذلى َٔ ٜؿذطى ٚأؾٗس إٔ ٫إي٘ إ ٫أْت ٚسسى  ٫ؾطٜو
يو  ،ؾٗازْ ٠طد ٛبٗا ايٓذا َٔ ٠ايٓرلإ ٚايؿٛظ باؾٓإ ٚأؾٗس إٔ قُسا
عبسى ٚضغٛيو ٚقؿٝو ٚخًًٝو  ،بًؼ ايطغايٚ ١أز ٣ا٭َاْْٚ ١كض ا٭َ١
ٚداٖس يف اهلل ست ٢أتا ٙايٝكني  ،قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ َا بًؼ ايًٚ ٌٝايٓٗاض ،
ٚقً ٢اهلل عًَ ٘ٝا شنط ٙايصانط ٕٚا٭بطاض َٚ ،ا غؿٌ عٓ٘ ايػاؾً ٕٛايؿذاض ،
قٚ ٠٬غَ٬ا زاُٝ٥ني إىل  ّٜٛايسٚ ، ٜٔعً ٢آي٘ ٚظٚدات٘ ٚشضٜت٘ ٚأقشاب٘ َٔٚ
تبعِٗ بإسػإ 0
أَا بعس:

فإٕ َٔ أٚدب ايٛادبات ٚأيعّ ا٭ضنإ عً ٢نٌ َػًِ  َٔ٪َٚايكٝاّ مبا
تكته ٘ٝؾٗاز ٠إٔ قُسّا ضغ ٍٛاهلل َٔ سكٛم ٚٚادبات ،ؾٜ ٬كض إميإ
َػًِ مل ٜكِ مبا تكتهٖ ٘ٝص ٙايهًُ َٔ ١اإلميإ بطغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚغًِ ٚايتكسٜل ـدلٚ ٙايٛاع ١٭َط ٙقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِٚ ،تٛقرلٙ
ٚاسذلاَ٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ؾ ٬تٛا ٍٚأ ٚاْتكامٚ ،تععٜط ٙقً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚغًِ بٓكطت٘ ْٚكط ٠غٓت٘ ست ٢تػ ٌٝايسَا ٤يف غب ٌٝشيو ٚاملػًِ ضاض
َػطٚضٜ ،ؿس ٣ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ بطٚسٜ٘ ٖٛٚ ،عًِ إٔ إمياْ٘ ٫
ٜتشكل إ ٫إشا نإ ضغ ٍٛاهلل أسب إيْ َٔ ٘ٝؿػ٘ ٚٚيسٚٚ ٙايسٚ ٙايٓاؽ
أمجعني ٫ٚ ،غط ٚيف شيو ؾإٕ قب ١ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٟ ٙ
ايػب ٌٝإىل ايؿ٬ح يف ايسْٝا ٚايػعاز ٠يف اٯخط ،٠ؾًَِ  ٫وب٘ املػًِ ٜ ٖٛٚعًِ

1

إٔ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ َا تطى َٔ غاع َٔ ١ي ٌٝأْٗ ٚاض إ٫
ٚأْـقٗا يف غب ٌٝستٜ ٢كٌ ايس ٜٔإىل املػًِ ْكّٝا ،مل  ٫وب٘ املػًِ ٖٛٚ
ٜكطأ يف غرلت٘ نٝـ نضٓ  ٣ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ بٛقت٘ َٚاي٘
ٚدٗسٚ ٙسٝات٘ يف غبْ ٌٝؿط ٖصا ايس ٜٔايعع.ِٝ

إٕ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ يٝؼ ضَعّا َٔ ضَٛظ ا٭َ ١املػًُ١
ؾشػب ،بٌ ٖ ٛسذط ا٭غاؽ يف ٖص ٙا٭َ ١املػًُ ،١ؾً ٙ٫ٛقً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚغًِ  -بعس اهلل ععٚدٌ – َا نإ يتًو ا٭َٚ ١دٛز ّٜٛٚ ،إٔ ٜساؾع املػًِ
عٔ ْبٚ ٘ٝضغٛي٘ قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ،ؾٗ ٛيٝؼ ٜساؾع عٔ ضَع ٚيهٔ
ٜساؾع عٔ عكٝس ٖٞ ٠أغً ٢عٓس املػًِ َٔ سٝات٘ ،بٌ إٕ أععِ أَاْ ٞاملػًِ إٔ
ىتاض ٙاهلل ععٚدٌ ؾٜ ُٔٝكتً ٕٛيف غب ً٘ٝتباضى ٚتعاىل ،ؾُا أسٖ٬ا َٔ
أََٓٚ ١ٝا أععُٗا َٔ غا.١ٜ
قس بعح اهلل قُس بٔ عبس اهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ َٔ ايعطب ٜ ،عطؾْ٘ٛ
ٜٚعطؾْ ٕٛػب٘ ٜك ٍٛتعاىل{ىٌَُ اٌَّزُِ ثَؼَثَ فِِ اٌْإُِِِّّْنيَ سَعٌُالً ِِّنْيُُْ َّزٌٍُْ ػٍََْْيُِْ آَّبرِوِ
عََبيٍ ُِّجِنيٍ }(عٌسح
ًَُّضَوِّْيُِْ ًَُّؼٍَُِّّيُُُ اٌْىِزَبةَ ًَاٌْذِىَّْخَ ًَبِْ وَبٌُٔا ِِٓ لَجًُْ ٌَفِِ ٌ
اجلّؼخ ،آّخ ،سلُ 0) 2

2

ؾٓاقب٘ نؿاض قطٜـ ايعسا ٚضؾهٛا زعٛت٘  ،بٌ تكسٚا ي٘ بهٌ ايٛغاٌ٥
ؾباإلٜصا ٤تاضٚ ٠بايػب ٚايؿتِ أخطٚ ، ٣نإ شيو عدل ٚغا ًِٗ٥اإلع١َٝ٬
املتاس ١يف شيو ايٛقت  ،نايؿعط ٚاـٛاب.١
ؾأش ٙٚأميا إٜصا ، ٤ؾُا نإ َٔ ايٓيب قً ٢ا هلل عًٚ ٘ٝغًِ إ ٫إٔ نإ شلِ
أضسِ َٔ ا٭ّ بابٓٗا ،شيهِ ٖ ٛقُس بٔ عبساهلل ضغ ٍٛاهلل ٚخامت ا٭ْبٝا٤
ٚاملطغًني ،قاسب ايًٛا ٤احملُٛز ٚ ،اؿٛض املٛضٚز ٚايؿؿاع ١ايععُّٜٛ ٢
ايكٝاَ ، ١إْ٘ قُس ايص ٟمل تعطف ايبؿط ١ٜعً ٢اإلط٬م أؾهٌ َٓ٘ خًكا،ٟ
 ٫ٚأنطّ َٓ٘ ْؿػا ٫ٚ ، ٟأدٛز َٓ٘ نطَا ، ٟغٝس ايبؿط ١ٜبٌ غٝس ٚيس آزّ قٍٛ
عٔ ْؿػ٘ ٜ"أَْا غَ ٝٚسُ ٜ َٚي ٔس آزََّ  ََِّٜٛايٞكَٔٝاَََٚ ٔ١أِٓ َٜ ََِٔ ٍُٖٜٚؿَلٗ عَُِٓ٘ ايٞكٜبِطُ َٚأٍُٖٜٚ
ؾَا ٔؾعَٚ ٣أَُ ٍُٖٜٚؿَ ٤ؿعَ("٣ػًِ ،ز،11م ،383ضقُ٘0)4223
شايهِ ْيب ايطمحَٓٚ، ١كص اإلْػاْ ،١ٝا قٛؿا ٙاهلل عع ٚدٌ َٔ بني اـ٥٬ل
{َّب ؤَُّّيَب اٌنَّجُِِّ بَِّٔب ؤَسْعٍَْنَبنَ شَبىِذاً ًَُِجَشِّشاً ًَٔزِّشاً }(األدضاة،آّخ ،سلُ، )45
ٍّ أٝعِٝٔٛتُ دََٛا َٔعَ ا ٞي ٜه ًَُِْٔٚ ٢كٔطِتُ بٔايطٗ ِعبٔ
هًٞتُ َعً ٢ٜايٜ ٞأِْبَٔٝأ ٔ٤بػٔت
ٜك  ٍٛؾٚ ٝ
دًٞل٢
غًٞتُ إ٢ي ٢ٜا ٞي َ
ذسّا َٚأِ ٝض ٔ
ػ ٔ
طُٗٛضّا َِ ََ ٚ
د ٔعًٜتِ ئ َٞايٞأٜضِضُ ٜ
سً٤تِ ئ َٞاٍِ غَٜٓا ُٔ َٚ ُِ٥
َٝٚأ ٔ
خ ٔتَِ بٔ َٞايٖٓبَٔ("َٕٛٗٝػًِ ،ز،3م ،109ضقُ٘0)812
نٜاؾُ َٚ ٟ١٤
 ٖٛٚايطغ ٍٛاـامت ايص ٟاضتها ٙاهلل يًبؿطٜ ١ٜكٍٛ

٢ " إٕٖ ََ َجًََٔ َٚ ٞجٌََ

نعَ يٜبََِٔٓٔٔ ٕ١
سػََُٓ٘ َٜٚأدِ ًَُ ُٜ٘إ٢ي٤ا ََٔ ِٛ
نَِ ثٌََ ٢ضدٌُ ٣بََٓ ٢بَ ِٝتّا ؾٜ ٜأ ِ
ايٜ ٞأِْبَٔٝا َِٔٔ ٔ٤قِ ٜبًٜٔ ٞ
نعَتِ َٖصٔ ٔ ٙايً٤بَٔٓٝ١
ذعٌََ ايٖٓاؽُ َٜٛٝٛؾ َٕٛٝبٔ٘ٔ ِ َٜ َٚعذَبُ َٕٛيََٜٚ ُٜ٘كٛٝي٤ًَٖ َٕٛٝا ٔ ُٚ
ظَاٜ ٕ١َٜ٢ٚؾ َ
قٜاٍَ ؾٜ ٜأَْا ايً٤بََٜٔٓٚ ٝ١أَْا خَا ٔتُِ ايٖٓبٔٚٝنيَ"(ايبداض، ٟز،11م،366ضقِ)3271
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مل ٜهٔ ُٖ٘ َٔ ايسْٝا بٓٝاْٗا ٚ ،مل ٜهٔ ُٖ٘ ظخاضؾٗا  ،هٛع َٜٛا ٜٚؿبع
َٜٛا ٚ ،ي ٛأضاز إٔ ته ٕٛي٘ اؾباٍ َٔ شٖب ٚؾه٘ يهإ ٜٓ ،ؿل ْؿك٫ َٔ ١
ىؿ ٢ايؿكط ٚ ،نٝـ ىؿ ٢ايؿكط  ٖٛٚوب٘ ؟  ،زعٛات٘ زاُ٥ا ايًِٗ أسٝٝين
غ ًَِ٤
قً ٢٤ايًَ ُ٘٤عًَ َٚ ِٜٔ٘ٝ
َػهٓٝا ٚأَتين َػهٓٝا ؾؿ ٞاؿسٜح " إٖٔ َضغُ ٍَٛايًَ ٔ٘٤
سؿُ ِطْٔ ٞؾُٔ ٞظَِطَ ٔ٠ايَُ ٞػَانٔنيََِّٜٛ ٢
ػهّٔٓٝا َٚا ِ
ػهّٔٓٝا َٜٚأ َٔتِِٓٔ َٔ ٞ
قٜاٍَ اي ٜ ُِٖٗ ً٤أسِِ َٔ ٞٔٓٔٝ
خً َٕٛٝا ٞيذَٖٓ ٜ١قٜبٌَِ أٜغَٝٔٓٞا ِِٔٗ٢ ٥
ايٞكَٔٝاََ ٔ١ؾٜكٜايٜتِ عَا ٔ٥ؿَٔ ٝ١يَِ َٜا َضغُ ٍَٛايً ٔ٘٤قٜاٍَ ٢إ ْٖ ُِِٗ َِ ٜس ُ
ػهٔنيَ َٚئ ِٜٛبؿٔل ٚتَُِطََٜ ٕ٠ا عَا ٔ٥ؿَٜ ٝ١أسٔبٞٚ
بٔأِ ٜض َبعٔنيَ خَطٜ٢ؿٟا َٜا عَا ٔ٥ؿَ ٝ١يٜا تَ ُطز ٟٚايِ ُٔ ٞ
ايَُ ٞػَانٔنيَ َٚقٚ ٜطبٜٔ ِِٗ٢ ٝؾ٢إٕٖ ايًُٜ َ٘٤كٚ ٜط ُبؤ  ََِّٜٛايٞكَٔٝاََ(" ٔ١ايذلَص ، ٟز  ،8م ،354
ضقِ )2275
متٜٝع قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ بهٌ خًل ؾانٌ ٚ ،ضٚح عا يٚ ، ٘ٝخكاٍ غذ، ١ٝ
ٚتػاَض بايؼ "اعذلف نٌ َٔ عطؾ٘ بعًْ ٛؿػ٘ ٚ ،قؿا ٤طبع٘ ٚ ،طٗاض ٠قًب٘ ،
ْٚبٌ خًك٘ ٚ ،ضداس ١عكً٘ ٚ ،تؿٛم شناٚ ، ٘٥سهٛض بسٜٗت٘ٚ ،ق ٠ٛإضازت٘ ،
ٚثبات ٚععميت٘ ٚ ،يني داْب٘ ٚ،متػه٘ باؿل ٚ ،إقاَ ١ايعسٍ  ،ؾهإ خرل قس٠ٚ
يًٓاؽ مجٝعاَ( "ٟعس،ّ2006، ٟم)10
{ٌَمَذْ وَبَْ ٌَىُُْ فِِ سَعٌُيِ اٌٍَّوِ ؤُعٌَْحٌ دَغَنَخٌ ٌَِّّٓ وَبَْ َّشْجٌُ اٌٍَّوَ ًَاٌٌَََْْْ اٌْأخِشَ ًَرَوَشَ
اٌٍَّوَ وَثِرياً } (األدضاة،آّخ ،سلُ)21
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ٚقس شنط ايعكاز بإٔ قُس ٚ" سسْ ٙبع قايف ٚ ،ض ٟؾايفٖٚ ،س ٟنايف ،
ٚغرلت٘ ايعٛطٜٓ ٫ ٠هب َعٗٓٝا  ٫ٚ ،هـ َسازٖا

"(ايعكاز ٖ1425 ،ـ

،م0)5
إٕ قُسَ جاٍ اإلْػاْ ١ٝايهاًًََٚ ، ١تك ٢ا٭خ٬م ايؿانًٚ ، ١ساٌَ يٛا٤
ايسع ٠ٛايعامل ١ٝايؿاًَ ، ١قُس  " قاّ بأزا ٤ايطغايٚ ١إب٬غٗا إىل أٌٖ
املؿاضم ٚاملػاضب إىل مجٝع أْ ٛاع بين آزّ ٚأظٗط نًُت٘ ٚزٚ ٜ٘ٓؾطع٘ عً٢
مجٝع ا٭زٜإ ٚايؿطا٥ع  ،ؾإْ٘ نإ ايٓيب قبً٘
إمنا ٜبعح إىل ق َ٘ٛخاقٚ ،١أَا ٖ ٛؾإْ٘ بعح إىل اـًل عطبِٗ ٚعذُِٗ
"(ابٔ نجرل ـٖ1388ـ،م)492
إْ٘ قُس  قاسب اإلْػاْ ١ٝايعع ١ُٝؾكس ٚيست َع٘٫ٚ ،ظَت٘ يف مجٝع
أطٛاض سٝات٘ بٍ أْ٘ متٓٝع بٗا عً ٢أقطاْ٘ ٚعؿرلت٘ ،أختاض ٙاهلل عع ٚدٌ يٝؼ
يٓػب٘ يف قطٜـ  ٫ٚؾُاي٘ ٚبٗا ٘٥بٌ ٚمل ىتاض ٙاهلل ملاي٘ ٚػاضت٘ بٌ أختاضٙ
اهلل عع ٚدٌ إلْػاْٝت٘ ٚأخ٬ق٘ 0
أَا إْػاْٝت٘ فيف قٛي٘ تعاىل {فَجَِّب سَدَّْخٍ َِِّٓ اٌٍّوِ ٌِنذَ ٌَيُُْ ًٌٌَْ وُنذَ فَظّبً

غٍَِْظَ

اٌْمٍَْتِ الَٔفَؼٌُّاْ ِِْٓ دٌٌَِْهَ فَبػْفُ ػَنْيُُْ ًَاعْزَغْفِشْ ٌَيُُْ ًَشَبًِسْىُُْ فِِ األَِْشِ فَةِرَا ػَضَِْذَ
فَزٌََوًَّْ ػٍَََ اٌٍّوِ بَِّْ ا ٌٍّوَ ُّذِتُّ اٌُّْزٌََوٍِِّنيَ }(عٌسح آي ػّشاْ  ،آّخ ،سلُ ً 0) 159لٌٌو
رؼبىل{ٌَمَذْ جَبءوُُْ سَ عٌُيٌ ِِّْٓ ؤَٔفُغِىُُْ ػَضِّضٌ ػٍََْْوِ َِب ػَنِزُُّْ دَشِّضٌ ػٍََْْىُُ
ثِبٌُّْاِِْنِنيَ سَئًُفٌ سَّدٌُِْ }(عٌسح اٌزٌثخ،آّخ ،سلُ ٚ 0) 128أَا اختٝاض ٙ٭خ٬ق٘
فمٌٌو رؼبىل{ًَبَِّٔهَ ٌَؼٍََ خٍُُكٍ ػَظٍُِْ }(عٌسح اٌمٍُ،آّخ ،سلُ) 4
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"مجع احملاغٔ نًٗا خًكاٚ ٟخًكا ٚ ،نًُٓ٘ اهلل تعاىل قٛض َٚ ٠ٟعَٓٚ ، ٢ا َٔ
خكً َٔ ١خكاٍ اـرل ٜتؿانٌ اـ٥٬ل بٗا ٜٚؿتدط ٕٚبؿَٗٓ ٤ٞا إ ٫قس
مجعٗا اهلل ي٘ يف نُاٍ خًٔكت٘ ٚ ،مجاٍ قٛضت٘ ٚٚ ،ؾط ٠عكً٘ ٚ ،قش ١ؾُٗ٘ ،
ٚؾكاس ١يػاْ٘ ٚ ،ق ٠ٛدٓاْ٘ ٚسٛاغ٘ ٚأعهاٚ ، ٘٥اعتساٍ سطنات٘ ٚ ،ؾطف
ْػب٘ ٚ ،عع ٠ق( " ٙ ّٛايػبهٖ1421، ٞـ،م)448

"ٚنطّ أضن٘ ٚ ،أسٛاٍ بسْ٘ يف غصاًَٚ َْ٘ٛٚ ٘٥بػ٘ َٓٚهش٘
َٚػهٓ٘ َٚاي٘ ٚداٖ٘ ٚ ،أخ٬ق٘ ايعًٚ ، ١ٓٝآزاب٘ ايؿطع ، ١ٝيف ز، ٜ٘ٓ
ٚعًُ٘ ٚ ،سًُ٘ ٚ ،قدلٚ، ٙؾهطٚ ، ٙعسي٘ ٚظٖسٚ ، ٙتٛانع٘ ٚ ،عؿٙٛ
ٚ،عٔؿت٘ ٚ ،دٛزٚ ٙؾذاعت٘ ٚ ،سٝاَٚ ، ٘٥ط٤ٚت٘ ٚٚ ،فاٚ ٘٥قسم شلذت٘
ٚ ،ضمحت٘ ٚسػٔ أزب٘ َٚعاؾطت٘ ٚ،غرل شيو مما ٫وكَٔ ٢
قؿات ايهُاٍ "(ايػبهٖ1421، ٞـ،م0 )448

إْ٘ قاسب اـًل ايععٚ ، ِٝايكًب ايطس ، ِٝنإ أدٛز ايٓاؽ ٚ ،أقسقِٗ
شلذٚ ١أي ِٗٓٝطبعاٜ ، ٟكبٌ اشلسٜٚ ١ٜهاؾ ٧عًٗٝاٜ ٫ٚ ،كبٌ ايكسق٫ٚ ١
ٜأنًٗاٜ ٫ٚ ،ػهب ئؾػ٘ٚ ،إمنا ٜػهب يطب٘  0نإ ٜ أنٌ َا ٚدس ،
ٚنإ ٜ ٫أنٌ َتهٝ٦ا ،نإ  ميعح ٜ ٫ٚك ٍٛإ ٫سكا ٜٚ ،هشو َٔ غرل
قً ٢٤ايًُ٘٤
قٗكٗٚ ، ١نإ يف َٗٓ ١أًٖ٘" غَأَ ٍَٜضدٌُْ عَا ٔ٥ؿَ ٌَِٖ ٜ١نٜإَ َضغُ ٍُ ٛايًَ ٔ٘٤
قً ٢٤ايًَ ُ٘٤عًِٜٔ٘ٝ
ت َْ َعِِ نٜإَ َضغُ ٍُ ٛايًَ ٔ٘٤
غ َٜ ًَِ٤عٌَُُِ ؾٔ ٞبَ ِٝتٔ ٔ٘ ؾَ ِّ٦ٝا قٜاٍَ ِ
َعًَ َٚ ِٜٔ٘ٝ
نِِ ؾٔٞ
س ُس ٝ
ـ َْ ِعًَٜ َٚ ُٜ٘دٔٝط ٝثَ ِٛبَُ٘ َٜ َٚعٌَُُِ ؾٔ ٞبَ ِٝتٔ٘ٔ نَُٜا َٜعٌَُُِ ٜأ َ
غ َٜ ًَِ٤دِكٔ ُ
ََ ٚ
بَ ِٝتٔ٘ٔ"(سٓبٌ ،ز ،51م،333ضقِ اؿسٜح0)24176
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غ َ ًَِ٤عؿِ َط غٔٓٔنيَ
قً ٢٤ايًَ ُ٘٤عًَ َٚ ِٜٔ٘ٝ
خ َسَِتُ َضغُ ٍَ ٛايًَ ٔ٘٤
قاٍ أْؼ ضن ٞاهلل عٓ٘ " َ
نصَا َ٤ًَٖ ٚا ٜؾ َعًٞتَ
َٚايًََ ٔ٘٤ا قٜاٍَ ئ ٞأٝؾ٦ا قٜطَٚ ٥يٜا قٜاٍَ ئٔ ٞيؿَ ِٔ ٕ٤ٞيَِ ٜؾ َعًٞتَ ٜ
نصَا"(َػًِ ،ز ،11م ،440ضقِ اؿسٜح0)4269
ٜ
دا ٤املكٛؿَ ٢تُُٟا ملهاضّ ا٭خ٬م ٜكٍٛ

 " امنا بعجت ٭متِ َهاضّ

ا٭خ٬م " (ايبٗٝك ،ٞز ت،م0)192
ٜعذع عٔ ٚقؿ٘ ايٛاقؿٚ، ٕٛىتاض يف نتاب ١غرلت٘ امل٪يؿَُٗٚ ،ٕٛا تباضت
ا٭قٚ ّ٬ا٭يػٔ َتشسث ١عٓ٘ ،ؾػتعٌ مجٝعٟا نإٔ مل تدلح َهاْٗا ٚ ،مل
ؼطى بايك ٍٛيػاْٗا ٚ ،يٝؼ عٓس اـًل ؾٜ ٤ٞهٝؿ ْ٘ٛيف ايجٓا ٤عً ٢ضغٍٛ
اهلل  بعس إٔ أثٓ ٢عً ٘ٝضب ا٭ضض ٚايػُا ٤بكٛي٘ تعاىل {ًَبَِّٔهَ ٌَؼٍََ خٍُُكٍ
ػَظٍُِْ }(عٌسح اٌمٍُ،آّخ ،سلُ) 4
غ ًَِ٤
قً ٢٤ايًَ ُ٘٤عًَ َٚ ِٜٔ٘ٝ
نُا تكؿ٘ عا٥ؿ ١ضن ٞاهلل عٓٗا "ََا نَطَبَ َضغُ ٍُ ٛايًَ ٔ٘٤
ؾَ ِّ٦ٝا قٜط ٥بٔ َٝسَٔٚ ٔٙيٜا اَِطَأَٚ ٟ٠ٜيٜا خَا ٔزَّا إ٢ي٤ا ٜإِٔ ُٜذَا ٖٔسَ ؾٔ ٞغَبٔ ٍ٢ ٞايًَََٚ ٔ٘٤ا َُِْٔ٘ٓٔ ٌَٝ
و ؾَ ََِ َِٔٔ ٤ْ ٞشَاض ّ٢ ٢ايً ٔ٘٤ؾِٓ َٜٝتَ ٔكَِ ٔئً٘٤
ؾَ ِ ْ٤ٞقٜط ٥ؾِٓ َٜٝتَ ٔكَِ َِٔٔ قَاسٔبٔ٘ٔ إ٢ي٤ا ٜإِٔ َ ِٓ ُٜت َٗ ٜ
عَعٖ َٚدٌَٖ "(َػًِ ،ز،11م ، 474ضقِ 0)4296
"عٔ أْؼ بٔ َايو  ،قاٍ

 :قشبت ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ عؿط

غٓني ٚ ،سلُت ايعٛط نً٘ ؾًِ أؾِ ْهٗ ١أطٝب َٔ ْهٗت٘ ٚ ،نإ إشا يك٘ٝ
ٚاسس َٔ أقشاب٘ قاّ َع٘ ؾًِ ٜٓكطف ستٜ ٢ه ٕٛايطدٌ ٜٓكطف عٓ٘ ٚإشا
يك ٘ٝأسس َٔ أقشاب٘  ،ؾتٓاٜ ٍٚسْ ، ٙاٚشلا إٜا ، ٙؾًِ ٜٓعع َٓ٘ ستٜ ٢هٕٛ
ايطدٌ ٖ ٛايصٜٓ ٟعع عٓ٘ ٚإشا يك ٘ٝأسس َٔ أقشاب٘ ؾتٓا ٍٚأشْ٘ ْ ،اٚشلا إٜا، ٙ
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ؾًِ ٜٓععٗا عٓ٘ ستٜ ٢ه ٕٛايطدٌ ٖ ٛايصٜٓ ٟععٗا َٓ٘"(ا٭قبٗاْٖ1417 ،ٞـ
 ،م)17
"ؾشٝا ٠ايكًٛب  ٫ؼكٌ إ ٫باإلميإ ب٘ ٚايتعاّ ؾطٜعت٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ
ٚ ،يصا دعٌ اهلل أزيْ ١بٛت٘ ،ناملاٚ ٤اشلٛاَ ، ٤بصٚي ١يهٌ أسس مبذطز طًبٗا "
(عبس ايك ، ّ2006، ٟٛم )5
َٚع ٖصا ايؿهٌ ايعع ِٝايص ٟمتٝع ب٘ املكٛؿ٢

 َٔ سًِ ٚعًِ ٚطٗط

ٚعؿاف ْٚ،بٌ يف ا٭خ٬م  ،إ ٫أْ٘ مل ٜٓر َٔ غٗاّ ا٭عسا ٫ٚ ، ٤سكس
اؿاقس ، ٜٔؾُٓص إٔ زعا إىل عباز ٠ضب ا٭ضض ٚايػُاٚ ، ٤أٌٖ ايؿطى
ٚايه ٍ٬اؽصٚا َٓ٘ َٛقؿا ،ؾٓازٚا عطب٘ ٚإخطاد٘ َٔ أضن٘ ٚ ،ععّ ٚا عً٢
قتً٘ ٚ،ططزٖٚ ٙٚذطٚ ،ٙٚآشٚ ٙٚعصبَٚ ، ٙٛع شيو نإ  أضسِ عً ٢قَٔ َ٘ٛ
ا٭ّ بٛؿًٗا ٚ ،نإ ٜسع ٛاهلل شلِ " ؾعٔ عبس اهلل بٔ عبٝس قاٍ  :ملا نػطت
ضباع ١ٝضغ ٍٛاهلل ٚ ،ؾر يف دبٗت٘ ؾذعًت ايسَا ٤تػ ٌٝعًٚ ٢دٗ٘ قٜ : ٌٝا
ضغ ٍٛاهلل  ،ازع اهلل عً ِٗٝؾكاٍ قً ٢اهلل ع

يٚ ٘ٝغًِ  $ :إٕ اهلل تعاىل مل

ٜبعجين طعاْا  ٫ٚيعاْا ٚ ،يهٔ بعجين زاعٚ ١ٝضمح ، ١ايًِٗ اٖس ق َٞٛؾإِْٗ ٫
ٜعًُ( # ٕٛايبٗٝك، ٞز،3م ،484ضقِ اؿسٜح 0)1428
ٚشلصا ؾًُ ١ايهؿط ٚاسسَٗٓٚ ٠ر ايهٜ ٫ ٍ٬تػرل ؾُٓص ايعكط ايٓب ٟٛا٭ٍٚ
ٚست ٢عكطْا اؿانط ،تٛايعٓا َابني ؾذل ٚ ٠أخط ، ٣أش ١ٜأ ٚغدط ١ٜأ ٚغب أٚ
ؾتِ يطغ ٍٛايبؿطَٚ ١ٜعًِ اإلْػاْ ، ١ٝتكسض تًو اإلغا٤ات

ممٔ بطظ

عٓسِٖ ايباطٌ ٚاُْٛؼ يف ع ِْٗٛٝاؿل ٚنإ َٔ أ٩ي٦و أْٝاؽ مل ٜبٓٛا يف
اؿٝا ٠فسا ٚ ،مل ٜهٔ شلِ يف ايتاضٜذ شنطا  ،بٌ ٚمل ٜهٔ شلِ يف ايٛاقع أثط
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 ،إِْٗ َٔ ضعا ٠ايبلض " ،إْٗا ب٬ز ايسامناضى زٚيْ ١كطاْ ١ٝقًٝب ١ٝنبك ١ٝزٍٚ
أٚضبا ٚأَطٜها ايؿُاي ١ٝتس ٜٔبعكٝس ٠ايتجًٝح ايباطً ١ايؿاؾً ، ١ايؿاغس٠
ايهاغس َٔٚ ! ٠ايٛبٝع ٞإٔ تعٌ نػرلٖا عس ٠ٚيهٌ َا ميت يإلغ ّ٬بكً١
ٚإٕ تػابل املػًُ ٕٛإىل اقتٓآَ ٤تذاتٗا َٔ ا٭دبإ ٚا٭بكاض "*

" ٙش( ٙايسامناضى) ظًت َٓص ع اّ ٖ1427ـ ٚبايتشسٜس يف ؾٗط ؾعبإ َٔ ٖصا
ايعاّ ٖ1430ـ  ٖٞٚتػدط عدل قشؿٗا ٚٚغا ٌ٥إعَٗ٬ا َٔ ضغٛيٓا ايهط، ِٜ
 ٫ .يؿ ٤ٞإ ٫٭ٕ بعض أبٓا ٤ؾعبٗا

ْٚبٓٝا ايعع ِٝقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ

بسأٚا ٜؿهط ٕٚدسٟٜا بايتدً ٞعٔ ْكطاْٝتِٗ ٚاعتٓام اإلغ ّ٬نؼ ٜطِٖ َٔ
ؾعٛب ايعامل ايص ٜٔأبٗطتِٗ أسساخ اؿاز ٟعؿط َٔ غبتُدل َٚا تبعٗا َٔ
تساعٝات  ٫ؽؿ ٢عً ٢أسس !!
ؾٗ ٞتطٜس غبح ثين ؾعبٗا عٔ اختٝاض ايس ٜٔاؿلٓ عدل سطن ١تؿٜ٘ٛ
َتعُس يؿدل ايطغ ٍٛايهطٚ ِٜضَع اإلغ ّ٬اـايس عً ٘ٝايكٚ ٠٬ايػّ٬

*(http://www.zhoor.net/nuke/htmlؾبه ١ظٖٛض ايعطب)١ٝ
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إ ٕٓ َا تك ّٛب٘ ايسامناضى ٚتٜ٪سٖا عً ٘ٝايٓطٜٚر ٚتػهت عٓ٘ بك ١ٝزٍٚ
ايعامل ايٓكطاْ٪ٜ ٞنس إٔٓ اؿطب ايكا ١ُ٥بني اإلغٚ ّ٬ايٓكطاْ ١ٝيف
أؾػاْػتإ ٚ ،ايؿٝؿإ ٚ ،ايعطام سطب ز ١ٜٝٓع

قسٚ ١ٜإٕ تدلقعت بػٛا٤

َهاؾش ١ا٭ضٖاب ،أ ٚتًؿعت مبطط قاضب ١ايسنتاتٛضٜات يف ايعامل !*

تٛايعٓا قشؿِٗ ببعض ايطغ ّٛاملػ ١٦ٝيؿدل ايطغ  ٍٛغدط١ٜ
ٚاغتٗعا ٤بؿدك٘ ايهطَٚ " ، ِٜا تعاٍ مح٬ت ايػب ٚايؿِ تتٛاقٌ عً٢
اإلغٚ ّ٬ضغ ٍٛاإلغ ّ٬ؼٌُ يف طٝاتٗا سكسا أغٛز ممٔ ٜسٓع ٕٛسط ١ٜايؿهط
ٚزميكطاط ١ٝايتعبرل ٚ ،قس نصبٛا يف شيو ٭ِْٗ مل ٜككسٚا إ ٫اإلغا ٠٤زٕٚ
غرلٖا "(عبساؿه،ّ2006 ، ِٝم)8

ٜٚصنط َعس ٟبإٔ " اؿًُ ١ايكشؿ ١ٝيف ايسامناضى ٚاييت مت ؾٗٝا ايتٛاٍٚ
عً ٢اإلغٚ ّ٬ضغ ٍٛاإلغ ّ٬تأت ٞيف ْؿؼ اإلطاض ؾإشا استر املػًُ ٕٛظعُت
سهَٛات ايػطب إٔ شيو خاضز إطاض غًٛاتٗا ٭ْ٘ ٜسخٌ يف باب سط ١ٜايتعبرل
املععٚ ،١َٛاؿكٝك ١أْ٘ غب ٚقصف ست ٢مبعاٜرل ايؿطب ٚقٛاْ ٘ٓٝشاتٗا
"(َعس، ّ2006 ، ٟم)60

ٚمٔ إش ْػتكبٌ َجٌ تًو ايؿتاٚ ِ٥ايػب ٚ ،ايػدطٚ ١ٜا٫غتٗعا ٤يطغٛيٓا
 تٛدب عًٓٝا ايٛقٛف ٚظس ١ٜسٝاٍ تيو ايطغَٛات ٚتًو ايػدطٜات
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ٚأخص املٛقٛف املٓاغب شلا ٜك ٍٛتعاىل {ٌِزُاِِْنٌُا ثِبٌٍَّوِ ًَسَعٌٌُِوِ ًَرُؼَضِّسًُهُ ًَرٌَُلِّشًُهُ
ًَرُغَجِّذٌُهُ ثُىْشَحً ًَؤَطِْالً }(عٌسح اٌفزخ،آّخ  ،سلُ) 9
*(http://www.zhoor.net/nuke/htmlؾبه ١ظٖٛض ايعطب)١ٝ

ٚمٔ ْعًِ إٔ اهلل عع ٚدٌ ٜساؾع عٔ ْب ٘ٝسٝا َٝٚتا فماٍ {بَِّٔب وَفَْْنَبنَ
اٌُّْغْزَيْضئِنيَ } (عٌسح احلجش،آّخ ،سلُ0)95

"ٚمبا إٔ يإلع ّ٬زل ١باضظ ٠شلصا ايعكط ايصْ ٟعٝـ ؾ ٘ٝخاق ١ايػٓٛات
ايج٬ثني ا٭خرل ٠ؾكس ق ٟٛاإلعٚ ّ٬اؾتست غٛٛت٘ سٝح بطظ ق ٠ٛدباض ٠ت٪ثط
تأثرلا َباؾطا يف ا٭سساخ  ،بٌ ٚتػتٝٛع َٔ خٖ ٍ٬صا ايتأثرل إٔ تٗع أٟ
َ٪غػٖ ١عا عٓٝؿا ٟقس ٜػكٗٛا" (ضانٖ1417، ٞـ،م)16

ٚنإ ٚادب عًٓٝا َعؿط املػًُني ايٓٗٛض َٔ ضقستٓا ٚايٓكط ٠يٓبٓٝا عدل
ايٛغا ٌ٥اإلع ١َٝ٬بهاؾٚ ١غاًٗ٥ا ٚأغايٝبٗا ٚايسؾاع عٓ٘ ٚايصب عٔ عطن٘ 
ٚإٜهاح اؿل ٚايكٛاب ؾُٝع َٔ هٌٗ ٖصا ايطغ ٍٛايهطٚ ِٜإٜكاٍ غرلت٘
إىل نٌ َهإ 0
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شيو ٭ٕ "ايٛغا ٌ٥اإلع ١َٝ٬اْتؿطت بكٛض٫ ٠ؼتاز إىل زي ٌٝؾايكشـ
ٚاإلشاعات ٚقٛات ايتًؿعٚ ٕٜٛايؿٝس ٜٛتبح َٜ٬ني ايهًُات ٚآ٫ف ايكٛض
نٌ غاع(" ١ؾٖٗ1406 ، ِٝـ ،م)181

ٚعًٖ ٢صا ا٭غاؽ ؾكس م اّ ايباسح بعٌُ تكٛض س ٍٛزٚض اإلع ّ٬املط ٞ٥يف
َٛادٗ ١اإلغا٤ات يؿدل ضغ ٍٛاهلل ٚتٛنٝض بعض اإلٜصاٚ ٤اإلغا٤ات
يؿدك٘ ايهطٚ ،  ِٜتٛنٝض بعض ايٛطم ٚا٭غايٝب اييت ٜٓبػ ٞيٛغاٌ٥
اإلع ّ٬إتباعٗا يٓكط ٠سبٝبٓا ٚقط ٠عْٓٛٝا 0 

يشكمج انذراسح :
"اؾتس اشلذ ّٛيف ايػطب عً ٢اإلغٚ ّ٬املػًُني بعس اشلذ ّٛعًَ ٢طنع
ايتذاض ٠ايعامل ٞيف ْٜٛٛٝضى َٚ ،بٓ ٢ايبٓتاد ٕٛيف ٚاؾّٜٓٛ ٔٛ

11غبتُدل

ٚ، ّ2001أقبض اشلذ ّٛعً ٢اإلغْٚ ّ٬ب ٘ٝقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ َاز١َٜٝٛ ٠
يف ايكشاؾٚ ١ايتًؿعٚ ٕٜٛؾبه ١اإلْذلْت ٚ

ايكٓٛات ايؿهاٚ ١ٝ٥ا٭ؾّ٬

ايػُٓٝاٚ ١ٝ٥ايهاضٜهاترل...اخل َ("0عس ، ّ 2006 ، ٟم)12
ٚأقبض نجرل َٔ املػًُني ٜؿاض إي ِٗٝبايبٓإ بأِْٗ إضٖاب ٕٛٝأَ ٚتٛطؾ ٕٛيف
ايٜ٫ٛات املتشس ٠ا٭َطٜهٚ ، ١ٝبعض ايس ٍٚا٭ٚضب ١ٝا٭خطٚ ٣شيو ْتاز
اؿطٚب ايكًٝب ١ٝاييت سطقت عً ٢تكٜٛط اإل غٚ ّ٬املػًُني بأبؿع ايكٛض

12

َ ٖٛٚا ٜؿهٌ خعاْا يهجرل َٔ املك٫ٛت ٚا٫ؾذلا٤ات اؿاي ١ٝاييت ُٜٛاد٘ بٗا
اإلغٚ ّ٬املػًُ0ٕٛ
"ٚأقبض اإلغٚ ّ٬املػًِ ٜٛ ٕ ٚادٗ ٕٛغًػًَٓ ١عُ َٔ ١اؿُ٬ت نسِٖ
زٜاْٚٚ ١دٛزا بس٤ا َٔ قاْ ٕٛاؿذاب ايؿطْػٚ ٞإٖاْ ١املكشـ يف غٛاْتُٓٛ
ٚتكطوات ُْدب غٝاغٚ ١ٝثكاؾ ١ٝنس اإلغَٓٚ ّ٬ؿٛضات َػٚ ١٦ٝق ٫ٛإىل
ايطغ ّٛايهاضٜهاتٛض ١ٜاييت تهطض ْؿطٖا يف

 22زٚي ١أٚضٚبٚ ١ٝأعٝس ْؿطٖا

َ٪خطا عٓازا ٚاغتهباضاٚ ،إْتاز ْا٥ب ٖٛيٓس ٟؾًُٝا نس ايكطإٓ"*
غ ًَِ٤
قً ٢٤ايًَ ُ٘٤عًَ َٚ ِٜٔ٘ٝ
ٚتساعت ا٭َِ عً ٢ا٭َ ١احملُس ١ٜنُا قٜاٍَ َضغُ ٍُ ٛايًَ ٔ٘٤
نًَ ٝ١ٜعً٢ٜ
ؾوٜ ٝإِٔ َتسَاعََ ٢عًٝ ِٝ ٜهِِ ايٝ ٞأ ََُِ َِٔٔ ن ٌٚٝأٝؾٝل ٣نَُٜا َتسَاعَ ٢ايٜ ٞأ ٜ
ٔ ُٜٛ
نجٔرلْ
ك َع ٔتَٗا قٜاٍَ ٝقًَٓٞا َٜا َضغُ ٍَ ٛايًٜ ٔ٘٤أَِٔٔ ٔقً ٕ١٤بَٔٓا ٦ٔ ََ ِٛ َٜصٕ قٜاٍَ ٜأ ِْ ُتِِ ٦ٔ ََ ِٛ َٜصٕ ٜ
قِ ٜ
ذعٌَُ ؾٔٞ
نِِ ِ َٜ َٚ
ٜ َٚيهِٔٔ َتهٝ َُْٕٛٛٝغجَا ّ ٤ىٝ ٜغجَا ٔ٤ايػِٖٓ َٜ ٢ٌِٝتَ ٢ععُ ايََُٗ ٞابَٝ َِٔٔ ٜ١قًٛٝبٔ َعسُ ٝ ٚٚ
سبٗ ا ٞيشََٝاَٚ ٔ٠نٜطَأٖ ٝ١َٝايَُِٛٞتٔ"(سٓبٌ ،ز
ٝقًٔ ٛٝب ٝهِِ اي ََِٖٔٛ ٞقٜاٍَ ٝقًَٓٞا َََٚا اي َُِٖٔٛ ٞقٜاٍَ ُ
،45م ،378ضقِ0)21363
ٚأقبشت ا٭َ ١اإلغٖ ١َٝ٬سؾا يهجرل َٔ ا٭َِ ٜٛ

دٗ ٕٛغٗاَِٗ إيٗٝا ،

ٚؾطنت نجرل َٔ ايس ٍٚاملػا بقات ٚقطؾت اؾٛا٥ع ملٔ ٜػ ٧إىل اإلغّ٬
بأ ٟقٛض ٠ناْت ٖٚصا َا نإ َٔ ز ١ًٜٚقػرل ٠عذِ زٚي ١ايسمناضى اييت
إغا٤ات يؿدل ضغٛيٓا ايهط ِٜبعطض قٛضا  ٫متجٌ ؾدل ايٓيب قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝغًِ  ٫ؾهَ ٫ٚ ٟ٬هُْٛا، ٟؾهإ ٚادب ع يٓٝا َعؿط املػًُني إٔ ْكـ
قؿا ٚاسسا يًسؾاع عٔ ضغٛيٓا ٚقطآْا ٚإغَٓ٬ا 0
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تػا٫٩ت ايسضاغ ١سح ٚغا ٌ٥اإلع ّ٬املط ١ٝ٥يتعطٜـ اؾاًٖني باإلغْٚ ّ٬كٌ
ايكٛض ٠اؿكٝك ١يػٝسْا قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚايتعطٜـ ب٘ ٚبػٓت٘
املٗٛطٚ ، ٠ميهٔ متجَ ٌٝؿهًٖ ١صا ايبشح يف ايتػا٫٩ت ايتاي: ١ٝ

تساؤالخ انذراسح :
ايػ٪اٍ ايطٝ٥ؼ َ :ا زٚض اإلع ّ٬املط ٞ٥يف َٛادٗ ١اإلغا ٠٤يؿدل ايطغٍٛ
ٜٚ تؿطع َٓ٘ عس ٠أغ ١ً٦ؾطع:ٖٞٚ ١ٝ
ؽَ :1ا َهاْ ١ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ عٓس املػًُني ؟
ؽَ: 2ا َعاٖط اإلغا ٠٤يًطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ يف

ايعٗس ايٓبٟٛ

ٚايٛاقع املعاقط ؟
ؽَ :3ا زٚض اإلع ّ٬املط ٞ٥يف ْؿط ايسع ٠ٛاإلغٚ ١َٝ٬ايسؾاع عٔ ايطغ ٍٛ؟
ؽَ : 4ا اٍ زٚض ايذلب ٟٛاملكذلح إل غٗاّ اإلع ّ٬املط ٞ٥يف َٛادٗ ١ايطغّٛ
املػ ١٦ٝيًطغٚ  ٍٛايسؾاع عٓ٘؟
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أهــذاف انذراسح :

اي٘زف ايط ٝ٥ؼ َٔ ٖص ٙايسضاغ : ١ايتعطف عً ٢زٚض اإلع ّ٬املط ٞ٥يف َٛادٗ١
اإلغا ٠٤يؿدل ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ 0
ٜٚتؿطع َٔ ٖصا اشلسف ا٭ٖساف ايؿطع ١ٝايتاي: ١ٝ
1

َ -هاْ ١ؾدك ١ٝايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ عٓس املػًُني0

2

 ايتعطف عً ٢مناشز ٚقٛض َٚعاٖط َٔ اإلغا٤ات اييت ٚقعت يػٝساـًل َض َس  يف ايعٗس ايٓبٚ ٟٛايٛاقع املعاقط0

3

 َعطؾ ١إغٗاّ اإلع ّ٬املط ٞ٥يف ْؿط ايسع ٠ٛاإلغٚ ١َٝ٬ايسؾاع عٔايطغ0 ٍٛ

4

ٚ -نع تكٛض تطبَ ٟٛكذلح إلغٗاّ ٚغا ٌ٥اإلع ّ٬املطٞ٥

ملٛادٗ١

اإلغا٤ات اييت ٚدٗت ٚتٛد٘ يًٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ0

أهًٍح انذراسح :
تأت ٙ ٞش ٙايسضاغ ١نُٔ ا٭غايٝب ايسؾاع ١ٝعٔ ؾدل ايٓيب قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚغًِ ٚإظٗاض قٛض ٠اؿبٝب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ عً ٢ؾاؾات ايكٓٛات ايؿها١ٝ٥
ٚقؿشات اإلْذلْت بايكٛض ٠اييت ٜٓبػ ٞإٔ تهُٜٛٚ ، ٕٛض ايباسح إٔ تػاِٖ ٖصٙ
ايسضاغ ١بإشٕ اهلل تعاىل يف :
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أ

تعتين ٖص ٙايسضاغ ١بٛطح من ٛشز يٛغا ٌ٥اإلع ّ٬املطٚ ١ٝ٥تٛظٝؿ٘ ملعطؾ ١ايسٚض املٓاطبٗا يف تكس ِٜا٭غًٛب ا٭َجٌ

يٓكط ٠ايطغٚ  ٍٛايسؾاع عٓ٘ َٔ دطٓا ايطغّٛ

ا٫غتٗعا ١ٝ٥بؿدل املكٛؿ0  ٢

ب

اؿاد ١ملجٌ ٖص ٙايسضاغ ١باعتباض "أْٗا أزَْ ٢اٍ ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ َٔ سايل
عًٓٝا ،بٌ َا أٚدب اهلل عًُٝا َٔ تععٜطْٚ ٙكط ٙبهٌ ططٜل ٚ،إٜجاض ٙبايٓؿؼ ٚاملاٍ يف
نٌ َٛطٔ "(ابٔ تٖ1424 ، ١ُٝٝـ ،م0 )8

ت

مبا إٔ  ٚغا ٌ٥اإلع ّ٬ضنٝع َٔ ٠ضنا٥ع اجملتُع شلا أثطٖا يف اجملتُعات
ٚهب تؿعٖ ٌٝص ٙايٛغ ١ًٝيٓكط ٠ايطغٍٛ

ٚ تبكرل اجملتُعات بػٓت٘

َٗٓٚذ٘ ٚايسؾاع عٔ عطن٘ ايؿطٜـ0 
خ

تؿهٌ ٖص ٙايسضاغ ١ضاؾسا يتٛد ٘ٝأْعاض اإلعَٝ٬ني غٛا ٤ايذلبٜٛني أ ٚغرلِٖ
يذلب ١ٝايٓـ ٤يف َساضغٓا ٚفتُعاتٓا عً ٢سب املكٛؿ٢

(ضنٛإ ،

، ّ2006م0)1
ز

تػاِٖ ٖص ٙايسضاغ ١يف ضغِ كٛط إعٖ َٞ٬ازف يتجط ٟب٘ بطاَر اإلعّ٬
املط ٞ٥عً ٢مجٝع املػتٜٛات ٚتعٜٚس ايكٓٛات ايؿض اٚ ١ٝ٥ا٭قػاّ اإلع١َٝ٬
بٛظاض ٠ايجكاؾٚ ١اإلعٚ ّ٬نصيو ٚظاض ٠ايذلبٚ ١ٝايتعًٚ ِٝا٭قػاّ اإلع١َٝ٬
يف مجٝع ايٛظاضات ٚتهٖ ٕٛص ٙايسضاغَ ١طدعا خكبا

ملعطؾ ١اٯي ١ٝيٓكط٠

سبٝبٓا ٚ تٛنٝض ايٛطم املٓاغب ١يصيو 0
ح

تٛاد٘ ا٭َ ١اإلغ ١َٝ٬ؼسٜات ٖٚذُات َتٓٛع َٔ ١ايس ٍٚايؼ
-

ٜط َػًُ١

َػتٗسف يتكٜٛط ٙبأبؿع ايكٛض ْٚكً٘ عدل ٚغا ًِٗ٥بايسٜٔ
اٟ
ٚأقبض اإلغّ٬
املطعب ؾٗص ٙايسضاغ ١تٛنض شلِ َٓٗر ايطغٚ  ٍٛغرلت٘ 0
ر

ٜػتؿٝس َٔ ٖص ٙايسضاغ ١ايكا ُٕٛ٥عًٚ ٢غا ٌ٥اإلع ّ٬املطٚ ١ٝ٥املطب ٕٛغٛا٤
عً ٢ايٓٛام ا٭غط ٟأ ٚاملساضؽ0
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ز

نُا تذ زّ ايسضاغ ١مجٝع أمغاّ اإلع ّ٬باإلزاضات اؿهٚ، ١َٝٛأقػاّ ايتٛع١ٝ
اإلع ١َٝ٬بٛظاض ٠ايذلبٚ ١ٝايتعًٚ ِٝإزاضات ايتعًٚ، ِٝاإلع ّ٬ايذلب ٟٛبٛظاض٠
ايذلبٚ ١ٝايتعً0ِٝ

يُهـج انذراسح :

اغتدسّ ايباسح املٓٗر ايٛقؿ ٞايتشً ،ًٞٝ٭ُٖٝت٘ َ٤٬َٚت٘ ملجٌ ٖصا
ايٓٛع َٔ ايسضاغاتٚ" .ا٭غًٛب ايٛقؿٜ ٞعتُس عً ٢زضاغ ١ايٛاقع أ ٚايعاٖط٠
نُا تٛدس يف ايٛاقع ٜٗٚتِ بٛقؿٗا ٚقؿا زقٝكا ٜٚعدل عٓٗا تعبرلا نٝؿٝا
أ ٚتعبرلا نُٝا(" ٟعبٝسات ٖ1424،ـ ،م0)247

ٚقس عطف ايعػاف املٓٗر ايٛقؿ ٞبأْ٘ ُٜعٓ " ٢بٛقـ ايعاٖط ٠اييت ٜطٜس
ايباسح زضاغتٗا ٚمجع أٚقاف َٚعًَٛات زقٝك ١عٓٗا ٜٚعتُس ا٭غًٛب
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ايٛقؿ ٞعً ٢زضاغ ١ايٛاقع أ ٚايعاٖط ٠نُا تٛدس يف ايٛاقع ٜٗٚ ،تِ
بٛقؿٗا"(ايعػاف ٖ1406 ،ـ  ،م)223

 )1اغتدساّ املٓٗر اٍٚقؿ ٞيٛقـ ََ٬ض ؾدك ١ٝايٓيب َٚ هاْت٘ يف ْؿٛؽ
ايٓاؽ ٚاغتٛطاز َبػط يبعض اإلغا٤ات يف ايعكط ا٭ ٕ ّ ٍٚايسع0 ٠ٛ
 )2نُا اغتدسّ ٚقـ ظاٖط ٠اإلغا ٠٤يؿدل ايطغ  ٍٛيف ايٛاقع املعاقط
بؿهٌ زقٝل َع شنط اٯثاض ايػًب ١ٝشلا عً ٢ا٭َ ١اإلغٚ ١َٝ٬إهابٝاتٗا َٔ
ؾتض فاٍ ايسع ٠ٛيًس ٜٔاإلغ0َٞ٬
 )3نُا ٚقـ ايباسح ايسٚض ايذلب ٟٛاملكذلح ٍإلع َٞ٬املطَٚ ٞ٥ا قاّ ب٘ سٝاٍ
تًو اإلغاَ ٠٤ع تٛنٝض َكذلح َٓاغب إلغٗاّ اإلع ّ٬يف َٛادَٗ ١جٌ تًو
اإلغا٤ات َػتكب0٬

حــذود انذراسح :
أ

تكتكط ايسضاغ ١عً ٢تٛنٝض َٚعطؾ ١زٚض اإلع ّ٬املطٚ ٞ٥املتُجٌ بؿاؾات
ايتًؿاظ ٚقؿشات ايؿبه ١ايعٓهبٛتَ ١ٝع بٝإ ايسٚض املٓاط بُٗا0

ب

نُا تكتكط عًَ ٢عاٖط اإلغا ٠٤يف اٍعٗس املهٚ ٞاملسْ0 ٞ
-
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ت

ٚتكتكط زضاغتٓا عٔ اإلع ّ٬املط ٞ٥غٛا ٤تًؿع ٕٜٛأ ٚع
-

ىل ؾاؾات اؿاغب

اٯي( ٞاإلْذلْت)

يظطهحاخ انذراسح :
ٚتؿٌُ َكًٛشات ايسضاغَ ١ا:ًٜٞ
ٚ .1غا ٌ٥اإلع: ّ٬
"دا ٤اإلع ّ٬يف ايًػ ١مبعٓ ٢ايتبًٝؼ ٜ،كاٍ بًػت ايك ّٛب٬غا ٟأ ٟأٚقًتِٗ
ايؿ ٤ٞاملًٛٛب " (بٔ َٓعٛض  ،زت )419 ،
لبي رؼبىل {ًٌَمَذْ ًَطٍَّْنَب ٌَيُُُ اٌْمٌَْيَ ٌَؼٍََّيُُْ َّزَزَوَّشًَُْ }(عٌسح اٌمظض  ،آّخ سلُ )51
عطف "أٚتٛدطٚت

"ا٭ملاْ ٞاإلع ّ٬بأْ٘ ٖ ٛايتعبرل املٛنٛع ٞيعكً١ٝ

اؾُاٖرل ٚيطٚسٗا َٛٝٚشلا ٚاػاٖاتٗا يف ايٛقت ْؿػ٘ " (اؾُاٍ، ّ1999 ،
م )218
"نًُ ١إعَ ّ٬ؿتك َٔ ١عًِ َٚعٓاَ ٙعطؾ ١ايؿ ٤ٞعً ٢سكٝكت٘ قاٍ قاسب
تاز ايعطٚؽ "ٚقاٍ ايطاغب اإلعَ ّ٬ا اختل مبا نإ بأخباض غطٜع ٚايتعًِٝ
اختل مبا ٜه ٕٛبتهطٜط ٚتهجرل ( ٖٛٚن ّ٬زقٝل ٜؿطح سكٝكت٘ ايؿطم بني
َكًٛض إعَٚ ّ٬كًٛض تعً( " ِٝايعبرلٖ1306 ، ٟـ ،م0 )105
نُا ٜعٓطف اإلع ّ٬نَ ْ٘ٛكًٛشا عًُٝا بأْ٘ " تعٜٚس ايٓاؽ با٭خباض
ايكشٝشٚ ١املعًَٛات ايػًٚ ١ُٝاؿكا٥ل ايجابت ١اييت تػاعسِٖ عً ٢تهٜٔٛ
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ضأ ٟقا٥ب يف ٚاقع َٔ ١ايٛقا٥ع أَ ٚؿهً َٔ ١املؿه٬ت عٝح ٜعدل ٖصا عٔ
ايطأ ٟتعبرلا َٛنٛعٝا عٔ عكً ١ٝاؾُاٖرل ٚاػاٙ

اتِٗ َٛٝٚشلِ "(ضانٞ

ٖ1417،ـ ،م0)27
ٜٚط ٣ايؿٓك ٞٛٝبإٔ "اإلع ٖٛ ّ٬تعٜٚس ايٓاؽ با٫خباض ايكشٝش١
ٚاملعًَٛات ايػًٚ ١ُٝاؿكا٥ل ايجابت ١اييت تػاعسِٖ عً ٢ته ٜٔٛضأ ٟقا٥ب
يف ٚاقع َٔ ١ايٛقا٥ع  ،أَ ٚؿهً َٔ ١املؿه٬ت عٝح ٜعدل

ٖصا تعبرلا

َٛنٛعٝا عٔ عكً ١ٝاؾُاٖرل ٚاػاٖاتِٗ َٛٝٚشلِ "(ايؿٓكٖ1406،ٞٛٝـ،
م)18
نُا ٜعطٓؾ٘ نُاٍ ايس" ٜٔبأْ٘ اإلخباض أ ٚايتبًٝؼ أ ٖٛ ٚاإلْباٚ ٤نًٗا
َطازؾات تعين اْتكاٍ (َعً ) ١َٛبني ا٭ؾطاز بٛاغ ١ٛؾطز أ ٚمجاع ١عٝح
تٓتؿط ؾتكبض شلِ يػ ١ايتؿاِٖ ٚاق٬ٛسٟا يًتعاٌَ ٚٚغ ١ًٝيًُؿاضن١
"(نُاٍ اٍز، ٜٔايعسز ايطابع ٚاـاَؼ ،ايػٓ)29 ١
ٚيهٔ ٚاقع اإلع ّ٬نُا ٜطا ٙايباسح ٜ ٫هتٌُ إ ٫بٛغا ٌ٥إٜكاي٘ سٝح
ٜك ّٛبتعٜٚس ايٓاؽ بأندلقسض َٔ املعًَٛات ايكشٝش ،١أ ٚاؿكا٥ل
ايٛانش ،١اشلازؾ ١إىل ايتٟٓٛض ٚايتجكٝـ ْٚؿطا٭خباض ٚاملعًَٛات ايكازق١
اييت تٓػاب إىل عل  ٍٚايٓاؽٚ ،تطؾع َٔ َػتٛاِٖٚ ،تٓؿط تعا َٔ ِْٗٚأدٌ
املكًش ١ايعاَٚ ،١س٦ٓٝص ىاطب ايعكٚ ٍٛيٝؼ ايػطا٥ع بٛغاٌ٥

اإلعّ٬

املكطٚ ٠٤ٚاملػُٛعٚ ١املطٚ ١ٝ٥سايٝا تهاف إىل ايٛغا ٌ٥ايػابكٚ ١غا ٌ٥دسٜس٠
ٖ ٞايؿهاٝ٥ات َٛٚاقع اإلْذلْت ٚأؾهاٍ ا٫تكاٍ اإلع َٞ٬املدتًؿ0 ١
 -2اإلع ّ٬املط: ٞ٥
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ٜط ٣عبس املًو إٔ اإلع ّ٬املط ٞ٥نإ ميجٌ ايتًؿع ٕٜٛغابكا

"ؾٗ ٛوتٌ

املطتب ١ا٭ٚىل يكاٚ ١ُ٥غا ٌ٥اإلعٚ ، ّ٬ؼ ٍٛايٓاؽ عٔ عاز ٠ايكطا ٠٤إىل
املؾاٖس(" ٠عبس املًو ٖ1420 ،ـ ،م)166
ٜٚعطف ايباسح اإلع ّ٬املط ٞ٥بأْ٘ ٚغ ١ًٝإٜكاٍ يًُعًْٚ ١َٛك ٬يًشسخ
بايكٛت ٚايكٛض ٠بٗسف تٛع ١ٝاملؿاٖس ٚايتأثرل عً ٘ٝغًبا أ ٚإهابا ،
ٚإنػاب٘ نُا َٔ املعًَٛات ٚاملعاضف ٚغعٝا يتػٝرل نجرلا َٔ املعتكسات
ٚايك ِٝغٛا ٤ايكشٝش ١أ ٚاـاطٜٚ ، ١٦تُجٌ يف ايتًٝؿعٚ ٕٜٛايؿٝسٜٛ
ٚاإلْذلْت ٚا٭قطام املُػٓ0١ٛ

َٛ -3ادٗ ١اإلغا: ٠٤
ٚتعين ايٛقٛف ٚدٗا يٛد٘  .ايتكس ٟيًتكطف با٫بٛاٍ ظطأٚ ٠ؾذاع،١
ٚايؿط (قًعذ، ٞز ت ،م،448م0)56
َٛادٗ ١ايهؿطٚ ،أٌٖ ا٭ش0 ٣
ٜٚط ٣ايباسح بأْٗا بٝإ ا٭غًٛب ا٭َجٌ يف ْكٌ غرل ٠ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚغًِ ٚؾدكٝت٘ عدل ايكٓٛات ايؿهاٚ ١ٝ٥قؿشات اإلْذلْت بأغًٛب ؾٝل
ٚمج ٌٝقبب إىل ايٓؿؼ ايبؿطٚ ١ٜخاق ١ا٭طؿاٍ

انذراساخ انساتقـــــــــــــــح :
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ٚدس ايباسح زضاغ ١ؽتل بسٚض ايؿطز املػًِ يف ايسؾاع عٔ ايطغ ٍٛقً٢
اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚ ،يهٔ مل ٜعجط ايباسح عٔ زضاغ ١ؽتل بٛغا ٌ٥اإلعّ٬
غٛا ٤اإلع ّ٬املط ٞ٥أ ٚاملػُٛع أ ٚاملكط ٤ٚيف َٛادٗ ١اإلؽ اٚ ، ٠٤عسّ تػذٌٝ
أ ٟضغاي ١عًُ ١ٝبٗصا ايعٓٛإ يف فٌُ ايطغاٚ ٌ٥امل٪يؿات اييت أطًع عً ٘ٝا
ايباسح َٔ خَ ٍ٬طنع املًو ؾٝكٌ يًبشٛخ ٚايسضاغات اإلغ١َٝ٬
َٚ،هتب ١املًو عبس ايععٜع ايعاَٚ ، ١عً ٢شيو أغتًِٗ َٔ اهلل ايعٕٛ
ٚاملػاعس ٠ـطٚز ٖصا ايبشح بايكٛض ٠املًٛٛب0 ١

ايسضاغ ١ا٭ٚىل :

1

 ايعػرل ، ٟو ٞغعس ٖ1429( ،ـ) َ (:ػٚ٪ي ١ٝايؿاب املػًِ يف ْكط ٠ايٓيب قً٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ )  ،داَع ١أّ ايكط ، ٣نً ١ٝايذلب ، ١ٝتطب ١ٝإغَٚ ١َٝ٬كاضَْ ، ١ه١
املهطَ0 ١
ٖسؾت ٖص ٙايسضاغ ١إىل َعطؾَ ١ػٚ٪ي ١ٝايؿاب املػًِ يف ْكط ٠ايٓيب قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚغٌّ َٔ خَ ٍ٬كازض ايذلب ١ٝاإلغ0 ١َٝ٬
ٚقس بني ايباسح إٔ زضاغت٘ تٛقًت يًٓتا٥ر ايتاي: ١ٝ

1

 تعتدل اإلعتسا٤ات عً ٢ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ َٔ أِٖ ايتشسٜات ايعكس١ٜٚايجكاؾ ١ٝاييت تٛاد٘ ا٭َ ١اإلغ ١َٝ٬يف عكط ايعٛملٚ ١ؼتاز إىل املٛادٗٚ ١ايتؿاعٌ
ٚايسضاغٚ ١ايتشً0 ٌٝ
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2

 انتػبت اإلعتسا٤ات املعاقط ٠عً ٢ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ خٛٛض ٠بايػ١ْعطا يتدلٜطٖا بايسميكطاطٚ ١ٝسط ١ٜايتعبرل ٚ ،يسعِ بعض ايتٝاضات ايس١ٜٝٓ
ٚايػٝاغ ١ٝيف اجملتُع ايػطب ٞشلا0

3

 ٫بس َٔ إٔ ٜسضى ايؿاب املػًِ أُٖ ١ٝايعٌُ اؾاز ٚايسٚض ايصٜٓ ٟتعط ٙيف بٓا٤سهاض ٠أَت٘ ٚايػع ٞبٗا م ٛايتكسّ ٚايتٛٛض ٚايطٜاز ٠يف ؾت ٢اجملا٫ت ٚغاق ١يف
اجملا٫ت ايتكٓ ١ٝاييت تعاْ َٔ ٞتأخط نبرل ؾٗٝا ٚ ،إٔ ٜك ّٛبٗصا ايعٌُ ْكط ٠يٓب١ٝ
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ 0
ٚاغتدسَت ايسضاغ ١املٓٗر ايٛقؿ ٞ٭ُٖ ١ٝزضاغ ١ععُ ١ؾدك ١ٝايطغ ٍٛقً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝغًِ ٚ ،تاضٜذ ا إلعتسا ٤عًٚ ، ٘ٝعطض مناشز يؿباب ايكشاب ١ضن ٞاهلل عِٓٗ يف
ْكطت٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًُو ٚتٛنٝض َػٚ٪ي ١ٝايؿاب املػًِ يف شيو 0
ٚقس أٚق ٢ايباسح يف زضاغت٘ ايؿاب املػًِ بأُٖ ١ٝايتجبت ٚايتُشٝل اؾٝس
يًُعًَٛات عٓس اإلط٬ع عً ٢ايسضاغات ا٫غتؿطاق ١ٝأ ٚايهتب ايػطب ١ٝاييت

عٓٝت

باإلغ ، ّ٬شيو إٔ ايهجرل َٓٗا و ٟٛعًَ ٢ػايٛات ٚتعٜٝـ يًشكا٥ل ٚقس تعتُس عً٢
ا٭غًٛب غرل املباؾط ٚاملٓٗر اـؿ ٞيف شيو 0
َٔ املِٗ تسضٜب ايؿباب املػًِ عً ٢أغايٝب اؿٛض ايسعٟٛ

ٚتَُٓٗ ١ٝاضاتِٗ يف شيو

ٚإٔ ٜهْٛٛا قازض ٜٔعً ٢ايتٛاقٌ ايؿعاٍ َع اٯخط ٜٔـسَ ١م

ناٜا أَتِٗ ٚزِٜٗٓ

ٚيٓكطْ ٠ب ِٗٝقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ 0
تٛق ٞايسضاغ ١بإْؿاَ ٤طنع زٚي ٞيبشٛخ ايػرل ٠ايٓبٚ ١ٜٛايتاضٜذ اإلغ0َٞ٬

تعكٝب عً ٢ايسضاغ ١ا٭ٚىل :

تتؿاب٘ ٖص ٙايسضاغَ ١ع ايسضاغ ١اؿاي ١ٝيف أُْٗا تتشسثإ عٔ اإلغا٠٤
ٚاإلعتسا ٤ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  ٚ ،ؽتًؿإ يف إٔ ٖص ٙايسضاغ ١ضنعت
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عًَ ٢ػٛ٦ي ١ٝايؿاب املػًِ بُٗٓٝا ؽتل ايسضاغ ١اؿاي ١ٝعًَ ٢ػ٪ي١ٝ
اإلع ّ٬املطٚ ٞ٥زٚض ٙيف َٛادٗ ١اإلغا0 ٠٤

ايسضاغ ١ايجاْ: ١ٝ

 -2اـهرل، ٟعبس اهلل قاحل عبس اهلل (ٖ1429ـ ) ْ(:كط ايٓيب قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝغًِ ٚايسؾاع عٓ٘ يف ايهتاب ٚايؼ ْ ،) ١ضغاي ١زنتٛضا َٔ ٙداَع ١أّ
ايكطَ ، ٣ه ١املهطَ0١

أٖ ـ ــساف ٖص ٙايسضاغ ـ ـ ـ ـ ـ ــ: ١
 .1تٓاٚيت ايسضاغَٛ ١انٝع ْكط اهلل ٚتأٜٝس ٙيًٓيب

قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ يف

ايكطإٓ ايهط ، ِٜمت ت ٬شيو مناشز تٛبٝك ١ٝيسؾاع ايكطإٓ ايهط ِٜعٔ ايٓيب
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚمما تٔ اٚي٘ ايباسح َكسَات ايٓب ٠ٛيًٓيب قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝغًِ 0
 .2نُا ٖسؾت ايسضاغ ١عطض مناشز َٔ زؾاع ايكطإٓ ايهط ِٜعٔ ز ٜٔايٓيب
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚعٔ أَت٘ ٚقشابت٘ ٚ ،زؾاع ايكطإٓ ايهط ِٜعٔ عطض
ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚأٌٖ بٝت٘ 0
ٚ .3قس أظٗطت ايسضاغٚ ١د ٙٛايتأٜٝس ٚايٓكط ٠يف ايكطإٓ ايهط ِٜيًٓيب قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝغًِ بؿكٗٝا :اؿػٚ ٞاملعٓ0 ٟٛ
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚايَٓٔ ٌٝ

 .4نُا تٓا ٍٚايباسح نؿا ١ٜاهلل يٓب٘ٝ
املػتٗع٥ني 0
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تعكٝب عً ٢ايسضاغ ١ايجــاْ: ١ٝ

٫ؾو إٔ ٖص ٙايسضاغَ ١كاضب ١يًسضاغ ١اؿاي ١ٝسٝح أْٗا متؼ ايسؾاع
عٔ ؾدل ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  ،غرل أْٗا ؽتل بسؾاع اهلل عع ٚدٌ
عٔ ْبْٚ ٘ٝكطت٘ ٚتأٜٝس ٙعً ٢ايهؿاض ٚاملؿطنني ٚ ،ايسضاغ ١اؿاي ١ٝتبشح
َس ٣زؾاع ْٚكط ٠ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ يف ٚغا ٌ٥اإلع ّ٬املط١ٝ٥
٫ٚ0ؾو إٔ ايسضاغ ١ايجاْ ١ٝغتؿٝس ايباسح يف َعطؾَ ١عاٖط ْكط اهلل عع
ٚدٌ يٓب ٘ٝقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ َٚعطؾ ١ا٭غايٝب اإلشل ١ٝؿؿغ ٚعكُ١
ْب ٘ٝقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ َٔ ؾط املػتٗع٥ني ٚاؿاقس0ٜٔ

ايسضاغ ١ايجايج١

 -3ايػطٜيب ْ ،اقط قُس ساَس (ٖ1415ـ) (،نٝس ا٭عسا ٤يف سٝا ٠ايطغٍٛ
 ) ز،1داَع ١أّ ايكط ،٣نً ١ٝايسعٚ ٠ٛأق ٍٛايس ، ٜٔقػِ ايهتاب ٚايػٓ١
َ،ه ١املهطَ0١
ٖسؾت ٖص ٙايسضاغ ١إىل َعطؾ ١ايهٝس ٚظٗٛضٚ ٙأغايٝب٘ ٚآثاضٙ

ٚ 0ايٓكاض٣

يًطغ ٍ ٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚ 0قس بني ايباسح اشلسف َٔ اٍ نتاب ١يف ٖصا
املٛنٛع ٚشنط َٓٗا
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 انساع نجرل َٔ أبٓا ٤املػًُني بأعساٚ، ِٗ٥ا

يػعٚ ٞايذلٜٚر يهجرل َٔ

ضغاٌِٖ٥
 تهايب ا٭عسا ٤عً ٢املػًُني َٔ نٌ داْب ٚيف نٌ َٝسإ 0
 قاٚي ١ضبط املػًُني بايهتاب ٚايػٓ ١ايكشٝش ١٭ُْٗا املدطز َٔ ظًُات
ايؿنت 0
ٚقس غًو ايباسح ملٓٗذ٘ فُٛع َٔ ١اـٛٛات َٗٓٚا:
 ايتعطٜـ مبعٓ ٢ايهٝس – شنط يهٌ ؾكٌ متٗٝسا ٜبني أُٖٝت٘ ٚؾا٥ست٘0
 مجع اٯٜات اٍتٚ ٞضز يؿغ ايهٝس ؾٗٝا َٚاٜؿابٗ٘0
 ؼً ٌٝاٯٜات ؼًَٛ ٟ٬ٝنٛعٝا ٚ ،شنط ا٭غايٝب اييت ٚضزت يف ٖص ٙاٯٜات0
تعكٝب عً ٢ايسضاغ ١ايجايج١

تتؿاب٘ ٖص ٙايسضاغَ ١ع ايسضاغ ١اؿاي ١ٝيف أُْٗا تتشسثإ عٔ اإلغا٠٤
ٚايهٝس ٚاملهط بايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚ،ؽتًؿإ يف إٔ ٙ

ش ٙايسضاغ١

ضنعت عً ٢ايهٝس ٚأغايٝب٘
بُٓٝا ايسضاغ ١اؿاي ١ٝتؿٌُ ايتعطف عً ٢اإلغاٚ ٠٤قاٚيَ ١عطؾ ١ا٭غايٝب
ايسؾاع ١ٝعٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ عدل ٚغا ٌ٥اإلع0 ّ٬

ايسضاغ ١ايطابع: ١
 -4سػٔ  ،سػٔ ْٛض ٖ1407( ،ـ ) (:ايتأزب َع ايطغ  ٍٛيف ن ٤ٛايهتاب
ٚايػٓ ) ١ضغايَ ١كسَ ١يٓ ٌٝزضد ١املادػترل،داَع ١أّ ايكطَ، ٣ه ١املهطَ0١
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أٖ ـ ــساف ٖص ٙايسضاغ ـ ـ ـ ـ ـ ــ: ١
 - .1تٓاٚيت ايسضاغ ١سح املػًِ با٫ضتباط بايطغٍٛ

قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ

ٚشنط ٙآْا ٤ايًٚ ٌٝأططاف ايٓٗاض ٚزعا ايباسح إىل َعطؾَ ١كاّ ايطغ0ٍٛ
 .2أؾاضت ايسضاغ ١بإٔ ٖٓاى أْاؽ ٜػؿً ٕٛعٔ ايتأزب َع ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚغًِ عٔ دٌٗ أ ٚتككرل ٚ ،قس ٚنشت ايسضاغ ١بٝإ نٝؿ ١ٝايتأزب َع
ايطغ ٍٛايهط0 ِٜ
 .3نُا بٓٝت ايسضاغ ١بـإٔ ٖٓاى ؾطٜل َٔ املػًُني ٜػاي ٕٛيف ايتأزب َع
ايطغٜٚ ٍٛتكٛض ٕٚاملػا ٠٫زٜٓا0
 .4زعت ايسضاغ ١يتشسٜس ا٭زب َع ايطغ  ٍٛبسيٞي٘ ايكشٝض يتب ٌٛاملػا0٠٫
 .5بٓٝت ايسضاغ ١بعض املصاٖب املٓشطؾ ١اييت تسع ٞسب ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚغًِ ٚؽذلع يف غب ٌٝشيو ؾطا٥ع بككس تؿ ٜ٘ٛتعاي ِٝاإلغ ّ٬ايكشٝش، ١
ٚقس تكست ايسضاغ ١ملجٌ ٖص ٙا٭َٛض 0
ٚ .6نشت املٓٗر ايص ٟوتاد٘ املػًِ يًتأزب َع ضغ ٍٛاهلل  خاق ١يف ايٛقت
اؿانط0
ايتعكٝب عً ٢ايسضاغــ ١ايطابع: ١

 .1تؿٝس ٖص ٙايسضاغ ١يف َعطؾ ١سل ايٓيب

قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ عً ٢أَت٘

ٚايٛادب عً ِٗٝػاٖ٘ ٚ ،عسّ املػا ٠٫يف سك٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚايتأزب
َع٘ 0
 .2نُا تٛنض ا٭غًٛب ا٭َجٌ يًتعاٌَ َع ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ 0
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ٖٔ .3اى تؿاب٘ بني ٖص ٙايسضاغٚ ١ايسضاغ ١اؿايَ ٖٛٚ ١ٝسَ ٣عطؾ ١سكٛم ايٓيب
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚايٛادب ػاٖ٘0
ؽتًـ زضاغتٓا اؿاي ١ٝعٔ ايسضاغ ١ايػابك ١إٔ زضاغتٓا تُعطض اإلغا٤ات
اييت تعطض شلا ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚتؿع ٌٝاإلع ّ٬املط ٞ٥يًطز
عًٗٝا0
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انفصــــــم انثــــــاني

 يكانــح انرســىل 


ػند املسهًني واندفاع ػنه

املثحث األول  /يكانـح انرسىل 

 املثحث انثاني  /اندفــاع ػن انرسىل 
 املثحث انثانــث /وجىب حمثح انرسىل





0

انفظم انثاًَ :
يكـاَح انرسىل طهى اهلل ػهٍه وسهى ػُذ ادلسهًني
وانذفاع ػُه
متٗٝس :

يًطغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ َهاْ ١عع ١ُٝيف ْؿٛؽ املػًُني  ،شيو ٭ٕ
اهلل عع ٚدٌ أختاض َٔ ٙبني اـ٥٬ل ٚ ،إٕ ايٓاظط إىل غرلت٘ عً ٘ٝايك٠٬
ٚايػ ، ّ٬هس أْٗا ًَ ١٦ٝبُٓاشز تسٍ عً ٢سب املػًُني ي٘ ٚايسؾاع عٓ٘
ٚاملٛت بني ٜس ، ٜ٘بٌ إِْٗ يٝؿتس ٙٚبأْؿػِٗ ٚأباٚ ِٗ٥أَٛاشلِ ٚأ٫ٚزِٖ
ٚايككل يف شيو نجرل 0

ادلثحث األول  :يكاَح انرسىل طهى اهلل ػهٍه وسهى
أ : ٟ٫ٚايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ عٓس ضب٘ عع ٚدٌ :
اقٛؿ ٢اهلل قُسا قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ضغ َٔ ٫ٛبني ايبؿط، ١ٜ
ٚاختاض ٙاهلل َٔ بني اـًٝكٚ ١أَط باإلميإ ب٘ ٚ ،تكسٜك٘ ؾُٝا أت ٢ب٘ ّ:مٌي اهلل
رؼبىل " {فَأِِنٌُا ثِبٌٍَّوِ ًَسَعٌٌُِوِ ًَاٌنٌُّسِ اٌَّزُِ ؤَٔضٌَْنَب ًَاٌٍَّوُ ثَِّب رَؼٌٍََُّْْ خَجِريٌ} (عٌسح اٌزغبثٓ آّخ
،سلًُ .) 8لبي رؼبىل{ :فَأًُِِٓاْ ثِبٌٍَّوِ ًَسَعٌٌُِوِ اٌنَّجِِِّ األُِِِِّّ اٌَّزُِ ُّآُِِْ ثِبٌٍَّوِ ًَوٍََِّبرِوِ ًَارَّجِؼٌُهُ
ٌَؼٍََّىُُْ رَيْزَذًَُْ}(عٌسح األػشاف آّخ ،سلًُ .)158لبي رؼبىلَّ{ :ب ؤَُّّيَب اٌَّزَِّٓ آَِنٌُا
ارَّمٌُا اٌٍَّوَ ًَآِِنٌُا ثِشَعٌٌُِوِ ُّاْرِىُُْ وِفْ ًَِّْٓ ِِٓ سَّدَّْزِوِ ًَّجْؼًَ ٌَّىُُْ ٌُٔسًا رَّْشٌَُْ ثِوِ ًَّغْفِشْ
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ٌَىُُْ ًَاٌٍَّوُ غَفٌُسٌ سَّدٌُِْ} (عٌسح احلذّذ آّخ ،سلُ ً .)28لبي رؼبىلٌَُّْ ًََِٓ{ :
ُّآِِْ ثِبٌٍَّوِ ًَسَعٌٌُِوِ فَةَِّٔب ؤَػْزَذَْٔب ٌٍِْىَبفِشَِّٓ عَؼِريًا} (عٌسح اٌفزخ آّخ ،سلُ .)13
ؿ َٗسُٚا ٜإِٔ يٜا إ٢يَٜ٘
ستِٖ َٜ ٢
قً ٢٤ايًَ ُ٘٤عًٝ ِٜٔ٘ٝأَٔطِتُ ٜإِٔ أٝقٜاتٌَٔ ايٖٓاؽَ َ
ٟمََ ٍَٚضغُ ٍَٛايًَ ٔ٘٤
كًٜاِ٪َُٜٚ ٜ٠تُٛا اي ٖعنٜاٜ ٜ٠ؾ٢إشَا ٜؾ َعًٛٝا شَ ٔيوٜ
إ٢ي٤ا ايًَٜٚ ُ٘٤إٖٔ َُشَ ُٖسّا َضغُ ٍُٛايًَُٜٚ ٔ٘٤كُُٔٛٝا اي ٖ
سػَا ُب ُِِٗ َعً ٢ٜايً(" ٔ٘٤ايبداضٟ
غًٜأّ َٚ ٢
عَكَُُٛا َٔٓٔ ٞٚزََا ََٜٚ ُِِٖ ٤أََِٛا ٜي ُِِٗ إ٢ي٤ا ٔبشَل ٚا ٞي٢إ ِ
،ز،1م،42ضقِ )24
ٚيكس أعً ٢اهلل ؾإٔ ْب ٘ٝقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚ ،ضؾع قسضٜ ٙك ٍٛابٔ عباؽ
ضن ٞاهلل عُٓٗا "إٕ اهلل ؾهٌ قُسا قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ عً ٢أٌٖ ايػُا٤
ٚعً ٢ا٭ْبٝا ٤قًٛات اهلل ٚغ َ٘٬عً(" ِٗٝايػبهٖ1421، ٞـ ،م)485
ٚقس ؾطح اهلل قسض ٙفمبي رؼبىل {ؤٌَُْ َٔشْشَحْ ٌَهَ طَذْسَنَ }(عٌسح اٌششح ،آّخ
سلُ)1
ٜك ٍٛابٔ نجرل يف تؿػرل ٖص ٙاٯ " ١ٜأَا ؾطسٓا يو قسضى ،أْٛ :ٟضْاٙ
ٚدعًٓا ٙؾٜػٝشّا ضسٝبّا ٚاغعّا نصيو دعٌ ؾَطِع٘ ؾػٝض ا ٚاغعّا زلشّا غٗ٬
 ٫سطز ؾ ٫ٚ ٘ٝإقط  ٫ٚنٝل( ".ابٔ نجرل ٖ1420 ،ـ ،م )429
ؾايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ؾدكْ ١ٝازض ٠اقٛؿا ٙاهلل عع ٚدٌ َٔ بني
اـًٝكٚ ١اختاض َٔ ٙبني ايٓاؽ مجٝعا " ؾعَِٔ ٜأَْؼ ٢بََِٔ ٢ا ٔيوٕ قٜاٍَ قٜاٍَ َضغٍُُٛ
غ ٜ ًَِ٤أَْا أ ٍُٖٜٚايٖٓاؽ ٢خُطُٚدّا ٢إشَا ُب ٔعجُٛا َٜٚأَْا خَُ ٝٔٛب ُِِٗ ٢إشَا
قً ٢٤ايًَ ُ٘٤عًَ َٚ ِٜٔ٘ٝ
ايًَ ٔ٘٤
ٜ َٚؾسُٚا َٜٚأَْا َُ َبؿُ ٚط ُِِٖ ٢إشَا أٜٔ ٜػُٛا ئَٛا ُ٤ا ٞيشَ ُِسٔ ٦ٔ ََ ِٛ َٜصٕ بٔ َٝسَٜٔٚ ٟأَْا ٜأنٞطَُّ ٜ َٚيسٔ آزََّ َعً٢ٜ
َضبَٚ ٞٚيٜا ٜؾدِطَ"(ايذلَص، ٟز ت ،م ،56ضقِ)3543
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نُا َٝع ٙاهلل تباضى ٚتعاىل با٭خ٬م ايؿانًٚ ١ايػذاٜا ايهطميٚ ١ايكؿات
اؿُٝس ٠ؾكاٍ اهلل تعاىل ٚاقؿا ٟعبسٚ ٙضغٛي٘ قُس{ًَبَِّٔهَ ٌَؼٍََ خٍُُكٍ ػَظٍُِْ }
(عٌسح اٌمٍُ آّخ ،سلُٚ ) 4أعٛا ٙعع ٚدٌ املهاْ ١ايعايٚ ١ٝايٓٗط ايساٜ ِ٥كٍٛ
تعاىل " {بَِّٔب ؤَػْطَْْنَبنَ اٌْهَ ًْثَشَ }(عٌسح اٌىٌثش  ،آّخ ،سلُ ) 1ثِ إٕ اهلل عع
ٚدٌ دعٌ َهاْت٘ َطؾٛعٚ ١سكٛق٘ َعً ١َٛؾاعتدل اهلل عع ٚدٌ ضؾع ايكٛت
عٓسَٓ ٙهطا ععُٝا ؾكاٍ تعاىل "{َّب ؤَُّّيَب اٌَّزَِّٓ آَِنٌُا ٌَب رَشْفَؼٌُا ؤَطٌَْارَىُُْ فٌَْقَ طٌَْدِ
اٌنَّجِِِّ ًٌََب رَجْيَشًُا ٌَوُ ثِبٌْمٌَْيِ وَجَيْشِ ثَؼْؼِىُُْ ٌِجَؼْغٍ ؤَْ رَذْجَطَ ؤَػَّْبٌُىُُْ ًَؤَٔزُُْ ٌَب
رَشْؼُشًَُْ }(عٌسح احلجشاد  ،آّخ ،سلُ ) 2
أختاض ٙاهلل  ٚغِ ا ٙقُس ؾٗ ٛقُٛز عٓس اهلل عع ٚدٌ ٚقُٛز عٓس
َ٥٬هت٘ ٚقُٛز عٓس إخٛاْ٘ املطغًني عً ِٗٝايػٚ ّ٬قُٛز عٓس أٌٖ
ا٭ضض نً٘ ّ ٚ ،إٕ نؿط ب٘ بعهِٗ  ،٭ٕ قؿات٘ قُٛز  ٠عٓس نٌ ش ٟعكٌ
" ٚمما وُس عًَ ٘ٝا دبً٘ اهلل عًَ َٔ ٘ٝهاضّ ا٭خ٬م ٚنطا ِ٥ايؿ ِٝؾإٕ
َٔ ْعط يف أخ٬ق٘ ٚؾ ُ٘ٝعًِ إْٗا خرل أخ٬م اـًل ٚأنطّ سلا ٌ٥اـًل
ؾإْ٘ نإ أعًِ اـًل ٚأععُِٗ أَاْٚ ١أقسقِٗ سسٜجاٚأسًُِٗ ٚأدٛزِٖ
ٚأؽخاِٖ ٚأؾسِٖ استُاٚ ٫أععُِٗ عؿٛا َٚػؿطٚ ٠نإ ٜ ٫عٜس ٙؾس٠
اؾٌٗ عً ٘ٝإ ٫سًُا "(ابٔ ايكٖ1407 ، ّٞـ،م )182
نُا ض ٣ٚايبداض ٟيف قشٝش٘ عٔ عبس اهلل بٔ عُط ٚضن ٞاهلل عُٓٗا أْ٘ قاٍ
يف قؿ ١ضغ ٍٛاهلل يف ايتٛضا" ٠قُس عبسٚ ٟضغٛي ٞزلٝت٘ املتٛنٌ يٝؼ
بؿغ  ٫ٚغًٝغ  ٫ٚقداب با٭غٛام  ٫ٚهع ٟبايػ ١٦ٝايػٚ ١٦ٝيهٔ ٜعؿٛ
ٜٚكؿض ٚئ أقبه٘ ست ٢أق ِٝب٘ املً ١ايعٛدا ٤بإٔ ٜكٛيٛا  ٫إي٘ إ ٫اهلل ٚأؾتض
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ب٘ أعٓٝا عُٝا ٚآشاْا قُا ٚقًٛبا غًؿا "(ايبداض ، ٟزت  ،ز ،7م ،321ضقِ
)1981
ٚنإ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ قطآْا ميؿ ٞعً ٢ا٭ضض ؾٜٗ ٛتكـ
بايطمحٚ ١ايؿؿكٚ ١ايعٛـ ٚاؿٓإ عً ٢املػًُني  ،بس ٕٚإٔ ميٝع
ا٭بٝض عٔ عً ٢ا٭غٛز ؾِٗ عٓس ٙغٛاَ ، ٤تبعا قٛي٘ تعاىل { إِنَّ أَكْزَمَكُمْ
عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِريٌ }(سورة احلجزاث  ،آيت رقم )13
" أسدى انخهك ٔأسأفٓى تٓى ٔأػظى انخهك َفؼا نٓى فً دٌُٓى ٔدٍَاْى
ٔأفظخ خهك هللا ٔأدغُٓى ذؼثٍشا ػٍ انًؼاًَ انكثٍشج تاألنفاظ انٕجٍضج
انذانح ػهى انًشاد ٔأطثشْى فً يٕاطٍ انظثش ٔأطذلٓى فً يٕاطٍ انهماء
ٔأٔفاْى تانؼٓذ ٔانزيح ٔأػظًٓى يكافأج ػهى انجًٍم تأضؼافّ ٔأشذْى
ذٕاضؼا ٔأػظًٓى إٌثاسا ػهى َفغّ ٔأشذ انخمق رتا ػٍ أطذاتّ ٔدًاٌح
نٓى ٔدفاػا ػُٓى ٔألٕو انخهك تًا ٌأيش تّ ٔأذشكٓى نًا ٌُٓى ػُّ ٔأٔطم
انخهك نشدًّ 0
ٌمٕل ػهً سضً هللا ػُّ كاٌ سعٕل هللا أجٕد انُاط طذسا ٔأطذلٓى نٓجح
ٔأنٍُٓى ػشٌكح ٔأكشيٓى ػششج يٍ سآِ تذٌٓح ْاتّ ٔيٍ خانطّ يؼشفح أدثّ
ٌمٕل َاػرّ نى أس لثهّ ٔال تؼذِ يثهّ "(اتٍ انمٍى ْ1407 ،ـ ،ص)183

ٚملا نإ بتًو ايكؿات اؾُٚ ١ًٝا٭خ٬م اؿُٝس ، ٠أسب٘ ايٓاؽ ٚآَٔ
بطغايت٘ ايهجرل َٔ ٕٚاـًل  ،ؾهاْت قبت٘ باعجا ٟيًٛب اؾٜٓ ١ك ٍٛقً٢
سبٖ إ٢ئِٜ٘ٝ
ستٖٜ ٢أىٜ َٕٚ ٝأ َ
نِِ َ
س ُس ٝ
اهلل عًٚ ٘ٝغًِ " ؾَٜٛا ٤يصٔٞ َْ ٟؿػٔ ٞبٔ َٝسٔ ٔٙيٜا ٜ َُٔٔ٪ِ ُٜأ َ
َِٔٔ َٚا ٔيسٜٔ ََٚٚ ٔٙيسٔ("ٔٙايبداض ، ٟم،23ضقِ )13
ٚيصيو أقبشت قبت٘ ؾطط َٔ ؾطٚط اإلميإ  ،بٌ ٜ ٫تشكل اإلميإ إ٫
سبٗ إ٢ئَِٔ ٖٜٞ
ب٘ ٜك ٍٛعُط بٔ اـٛاب ضن ٞاهلل عٓ٘ " َٜا َضغُ ٍَٛايً ٔ٘٤يٜ ٜأِْتَ ٜأ َ
غ  ًَِ٤يٜا َٚا ٤يصٔٞ َْ ٟؿػٔٞ
قً ٢٤ايًَ ُ٘٤عًَ َٚ ِٜٔ٘ٝ
ن ٌٚٝؾَ ِ ٕ٤ٞإ٢ي٤ا َِٔٔ َْ ٞؿػٔ ٞفَقٜاٍَ ايٖٓبَٔ ٗٞ
ػو ٜؾٜكٜاٍَ ي ُٜ٘عَُُطُ ٜؾ٢إُْٖ٘ ايٞإَٓ َٚايً ٔ٘٤يٜ ٜأِْتَ
سبٖ إ٢يِٝ ٜوٞ َْ َِٔٔ ٜؿ ٔ
ستٖٜ ٢أنٜ َٕٛٝأ َ
بٔ َٝسَٔ ٔٙ
غ  ًَِ٤ايٞإَٓ َٜا عَُُطُ" (ايبداضٟ
قً ٢٤ايًَ ُ٘٤عًَ َٚ ِٜٔ٘ٝ
سبٗ إ٢يٞ َْ َِٔٔ ٖٜٞؿػٔ ٞؾٜكٜاٍَ ايٖٓبَٔ ٗٞ
ٜأ َ
،ز ت ،م ،314ضقِ )6142
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َٚعٓ ٢شيو إٔ تكسم يف سيب ست ٢تؿْٓ ٢ؿػو يف طاعيت ٚ ،ت٪ثط ضناٟ
عًٖٛ ٢اى ،
ٚيصيو أسب٘ مجٝع املػًُٚ ٕٛآَٔ بطغايت٘ املٚ َٕٛٓ٪متػو بؿطع١
ايكاؿَٚ ، ٕٛا شاى إ ٫٭ْ٘ ضمح ١يًعاملني ٜك ٍٛتعاىل " {ًََِب ؤَسْعٍَْنَبنَ بٌَِّب
سَدَّْخً ٌٍِّْؼَبٌَِّنيَ }(عٌسح األٔجْبء آّخ ،سلُ )107
ٌمٕل اتٍ انمٍى " إٌ ػًٕو انؼانًٍٍ دظم نٓى انُفغ تشعانرّ:
أيا أذثاػّ :فُانٕا تٓا كشايح انذٍَا ٔاَخشج. ٔأيا أػذاؤِ انًذاستٌٕ نّ  :فانزٌٍ ػجم لرهٓى ٔيٕذٓى خٍش نٓى يٍدٍاذٓى ،ألٌ دًاذٓى صٌادج فً ذغهٍع انؼزاب ػهٍٓى فً انذاس اَخشجْٔ ،ى لذ
كرة هللا ػهٍٓى انشماء فرؼجٍم يٕذٓى خٍش نٓى يٍ طٕل أػًاسْى.
 ٔأيا انًؼاْذٌٔ نّ  :فؼاشٕا فً انذٍَا ذذد ظهّ ٔػٓذِ ٔريرّْٔ ،ى ألمششاً تزنك انؼٓذ يٍ انًذاستٍٍ نّ.
 ٔأيا انًُافمٌٕ فذظم نٓى تإظٓاس اإلًٌاٌ تّ دمٍ ديائٓى ٔأيٕانٓىٔأْهٍٓى ٔادرشايٓأ ،جشٌاٌ أدكاو انًغهًٍٍ ػهٍٓى فً انرٕساج ٔغٍشْا.
 ٔأيا األيى انُائٍح ػُّ :فإٌ هللا ػض ٔجم سفغ تشعانرّ انؼزاب انؼاو ػٍأْم األسع فأطاب كم انؼايهٍٍ انُفغ تشعانرّ "( .اتٍ انمٍى ْ1407،ـ،
ص)181

ٚاؿل َا ؾٗست ب٘ ا٭عساٜ ٤كٚ ٍٛيٝاّ َٜٛط امل٪ضر اإللًٝع ٟيف نتاب٘ سٝا ٠قُس
"يكس اَتاظ قُس بٛنٛح نٜٚ ، َ٘٬ػط زٚ ، ٜ٘ٓقس أمت َٔ ا٭عُاٍ َا ٜسٖـ ايعكٍٛ
ٚ ،مل ٜعٗس ايتأضٜذ َكًشا أٜكغ ايٓؿٛؽ ٚأسٝا ٤ا٭خ٬م ٚضؾع ؾإٔ ايؿه ١ًٝيف ظَٔ
قكرل نُا ؾعٌ بين اإلغ ّ٬قُس "(َعس، ّ2006 ، ٟم )106

ًا
ثاًَ  :يكاَــح انرسىل صىل اهلل ػهٍه وسهى ػُذ انظحاتح
ا
رضً اهلل ػُهى :

أخصت ؾدك ١ٝايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ َهاْ ١عع ١ُٝيف ْؿٛؽ
املػًُني  ،ؾػع ٢نجرل َٔ املػًُني إىل اإلقتسا ٤ب٘ يف مجٝع ؾ ٕٛ٦سٝات٘ ،
بٌ يف مجٝع غًٛن٘ ٚتكطؾات٘ ٫ ،غُٝا يف عبازات٘ ٚعاز ات٘  ،ابتػا ٤يٮدط
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ا٭خطٚ ، ٟٚيًؿا٥س ٠ايسْ ١ٜٛٝاييت ؼكٌ باإلقتسا ٤بػٓت٘ قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚغًِ 0
يكس ؾام سب املكٛؿ ٢قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ عٓس ايكشاب ١ست ٢بًؼ بِٗ
ا٭َط إىل ا٫قتتاٍ عًٚ ٢ن ، ٘٥ٛبٌ عً ٢بكاق٘ ٚناَت٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ
ؾُا بكل إٚ ٫قعت يف نـ أسس ا يكشاب ١ؾٝسيو بٗا دػُ٘ ؾؿ ٞقك١
غ ٜ ًَِ٤أَٖا
قً ٢٤ايًَ ُ٘٤عًَ َٚ ِٜٔ٘ٝ
إغ ّ٬املػرل ٠بٔ ؾعب٘ خرل ؾاٖس "ؾٝك ٍَ ٜٛايٖٓبَٔ ٗٞ
قشَابَ
دعٌََ ِ َٜطَُلُ أِ ٜ
غًٜاَّ ؾٜأٜقٞبٌَُ َٜٚأَٖا ايَُٞاٍَ ٜؾ ًٜػِتُ َُِٔٓ٘ ؾٔ ٞؾَ ُِ ٕ٤ٞثِٖ ٢إٕٖ عُطَِ ٜ٠َٚ
ا ٞي٢إ ِ
قً ٢٤ايًُ٘٤
دَِ َضغُ ٍُٛايًَ ٔ٘٤
غ ٔ ًَِ٤بعَ َِِٔ٘ٝٓٝقٜاٍَ ؾَٜٛايًََ ٔ٘٤ا تَ َٓ ٖ
قً ٢٤ايًَ ُ٘٤عًَ َٚ ِٜٔ٘ٝ
ايٖٓبَٔ ٚٞ
د ًٞسَ٢َٚ ُٙإشَا
دَُٗ٘ َٔ ٚ
غ ُْ ًَِ٤دَاََ ٟ١إ٢ي٤ا ٜ َٚقعَتِ ؾٔ ٞنٜـَ ٚضدٌُٜ ُِِٗ ِٓ َٔ ٣ؾسَ ٜيؤ ٜبَٗا َِ ٚ
َعًَ َٚ ِٜٔ٘ٝ
ٜأََ َط ُِِٖ ا ِب َتسَضُٚا ٜأَِطَ٢َٚ ُٙإشَا تََٛنٖأ ٜنٜازُٚا ٞ َٜك َت ٔتًَ َٕٛٝعًَٚ ٢ٜنُ٢َٚ ٔ٘ٔ٥ٛإشَا َت ٜه  ًَِ٤خَؿٜهُٛا
قشَابٔ٘ٔ
دعَ عُطِ ٝ٠َٚإ٢ي ٢ٜأِ ٜ
شسٗ َٕٚإ٢ي ِٜٔ٘ٝايٖٓعٜطَ َتعِعُّٔٝا ي ُٜ٘ؾَ ٜط َ
أٜقَِٛا َت ُِِٗ عٔ ِٓسََََٚ ُٙا ُٔ ٜ
نػِطَ٣
ؾٜكٜاٍَ ٜأ ِٟقَٚ ٢ِّٜٛايً ٔ٘٤يٜ ٜكسِ ٜ َٚؾسِتُ َعً ٢ٜايًُُٛٝ ٞىٔ ََٚٚفَزِتُ َعً ٢ٜقِٜٝكَطَ َٔ ٚ
قشَابُ َُشَ ُٖسٕ
َعُِ أِ ٜ
قشَابُُ٘ ََا ُٜع ِّ
َٚاي ٖٓذَاؾَٔٚ ٚٞايً٢ ٔ٘٤إِٕ ضَأِٜٜتُ ََ ًٔهٟا قٜطُٜ ٥عَعُُُِّ٘ أِ ٜ
دَِ ُْدَاََ ٟ١إ٢ي٤ا ٜ َٚقعَتِ ؾٔ ٞنٜـَ ٚضدٌُ٣
غ َُ ًَِ٤شَ ُٖسّا َٚايً٢ ٔ٘٤إِٕ تَ َٓ ٖ
قً ٢٤ايًَ ُ٘٤عًَ َٚ ِٜٔ٘ٝ
َ
د ًٞسَ٢َٚ ُٙإشَا ٜأََ َط ُِِٖ ا ِب َتسَضُٚا ٜأَِطَ٢َٚ ُٙإشَا تََٛنٖأ ٜنٜازُٚا
دَُٗ٘ َٔ ٚ
ّٜ ُِِٗ ِْ ٢ؾسَ ٜيؤ ٜبَٗا َِ ٚ
شسٗ َٕٚإ٢ي ِٜٔ٘ٝايٖٓعٜطَ
ٞ َٜك َت ٔتًَ َٕٛٝعًَٚ ٢ٜنُ٢َٚ ٔ٘ٔ٥ٛإشَا َت ٜه  ًَِ٤خَؿٜهُٛا أٜقَِٛا َت ُِِٗ عٔ ِٓسََََٚ ُٙا ُٔ ٜ
َتعِعُّٔٝا ي("ُٜ٘ايبداض، ٟزت ،ز،9م ،256ضقِ )2529

أسب٘ ايكشاب ١ضنٛإ اهلل عً ِٗٝؾاؾتس ٙٚبأْؿػِٗ ٚآباٚ ِٗ٥أَٗاتِٗ  ،أسب٘
أبا طًش ١ا٭ْكاض ٟايصٜ ٟطَ ٞبايٓبٌ بني ٜس ٟايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ
غَٗاّ٢
غ ِٗ ِْ َِٔٔ ٔ
ٜ ٖٛٚكَٜ" ٍٛا َْبٔ ٖٞايً ٔ٘٤بٔ ٜأبٜٔ ٞأِْتَ َٝٚأَ ٞٚيٜا ُتؿِط٢فِ ُٜكُٔ ٝبوَ ٜ
ايٞكَْ ٢ِّٜٛشِط ٟ٢زَُْ َٕٚشِ ٢طى("ٜايبداض، ٟز،12م  ،178ضقِ )3527
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إْٗا احملب ١اييت  ٫ىاؾٗا ؾو ٚايؿٛم ايصٜٛ ٫ ٟاغ ٘ٝؾ ، ٤ٞعاف
ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ يف ظَٔ ٜؿٛم اؿب ؾَٓ ٘ٝتٗأَ ًّْٛ ٫ٚ ٙ
عاف بكشب ١خرل ايدل ًَِْٗٛ ٫ ١ٜيف سبِٗ يًُكٛؿْ ٫ٚ ٢ػت غطب شيو
اؿب َِٓٗ ؾهٌ ٚاسس َٔ أقشاب٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ي٘ َع٘ َٛقـ
ٜٛنض ؾ ٘ٝسب٘ ٜٚبني ؾ ٘ٝعؿك٘ شلصا ايطغ ٍٛايص ٟأختاض ٙاهلل َٔ بني
اـ٥٬ل فقس أسب٘ عُط ٚبٔ ايعام ضن ٞاهلل عٓ٘ "ؾٝكََ ٍٛا نٜإَ قِ ٜبًَََٚ ُٜ٘ا
غ َٚ ًَِ٤يٜا ٜأدٌَٖ ؾٔ ٞعَِٞٔٓٝ
قً ٢٤ايًَ ُ٘٤عًَ َٚ ِٜٔ٘ٝ
سبٖ إ٢يَ َِٔٔ ٖٜٞضغُ ٢ٍٛايٌَٖ ٔٙ
سسْ ٜأ َ
نٜإَ ٜأ َ
غ ًٔٞ٦تُ ٜإِٔ أٜقٔؿََ ُٜ٘ا ٜأطٜكٞتُ
دًٜايٟا يَٚ ُٜ٘يُ ِٜٛ
َُِٔٓ٘ َََٚا نِٓٝتُ ٝأطٔٝلُ ٜإِٔ ٜأ ًَِٜأ ٜعَ٢ َُِ٘ٓٔ َِٖٞٓٝإ ِ
ئ ٜأْٜ ٞٚيِِ ٜأنٜ ِٔٝأ ًَِٜأ ٝعََ("َُِ٘ٓٔ َِٖٞٓٝػًِ  ،زت ،ز،1م ،304ضقِ )173
إْٗا احملب ١ايكازق ١اييت غٝطغت يف ْؿٛؽ ايكشاب ١ؾهإ ايطغ ٍٛقً٢
اهلل عًٚ ٘ٝغًِ شلِ ناملا ٤ايباضز عً ٢ايعُأ  ،من ٢ايؿٛم ٚاحملب ١يف قًٛبِٗ
ستٖ ٢اْت ْؿٛغِٗ ي٘  ،ؾاؾتس ٙٚبأْؿػِٗ ٖٚ ،اْت ا٭َٛاٍ ٚا٭٫ٚز يف
قبت٘ ،إْ٘ اؿب ايص ٟدعٌ "اَطأ َٔ ٠بين زٜٓاض قس أقٝب أبٖٛا ٚظٚدٗا
ٚأخٖٛا َع ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ،بأسس ،ؾًُا ْعٛا إيٗٝا قايتَ :ا
ؾعٌ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ؟ قايٛا :خرلا ٜا أّ ؾ ٖٛ ،ٕ٬عُس اهلل
نُا ؼبني ،قايت :أض ْ٘ٝٚست ٢أْعط إي ٘ٝؾأؾرل بٗا إي ،٘ٝؾًُا ضأت٘ قايت:
نٌ َكٝب ١بعسى دًٌ !
ٚض ٣ٚايٛدلاْ ٞعٔ أْؼ بٔ َايو ضن ٞاهلل عٓ٘ قاٍ :ملا نإ  ّٜٛأسس سام
أٌٖ املس ١ٜٓسٝكٚ ،١قايٛا :قتٌ قُس ،ست ٢نجط ايكطار يف ْاس ١ٝاملس،١ٜٓ
ؾدطدت اَطأ َٔ ٠ا٭ْكاض قعَ ،١ؾاغتكبًت بأبٗٝا ابٓٗا ٚظٚدٗا ٚأخٗٝا٫ ،
أزض ٟأ ِٜٗاغتكبًت ب٘ أ ،٫ٚؾًُا َطت عً ٢آخطِٖ قايٛا :أبٛى ،ظٚدو،
أخٛى ،ابٓو ،ؾتكَ :ٍٛا ؾعٌ ضغ ٍٛاهلل ؟ ٜكٛي :ٕٛأَاَو ،ست ٢زؾعت إىل
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ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ،ؾأخصت بٓاس ١ٝثٛب٘ ،ثِ قايت :بأب ٞأْت ٚأَٞ
ٜا ضغ ٍٛاهلل ٫ ،أباي ٞإشا غًُت َٔ عٛب !"(ايؿاَٖ1414 ، ٞـ  ،م )228
ٜٚتذػس اؿب يف ْؿؼ ظٜس ابٔ ايسخْ٘ ضن ٞاهلل عٓ٘ شيو ايكشابٞ
ايصٜ ٟعطض عً ٘ٝأب ٛغؿٝإ عطنا َػطٜا ؾٝك " ٍٛأْؿسى اهلل ٜا ظٜس أؼب
إٔ قُسا اٯٕ عٓسْا َهاْو ٜهطب عٓك٘ ٚأْو يف أًٖو ؟ ؾكاٍ ظٜسٚ :اهلل
َا أسب إٔ قُسا اٯٕ يف َهاْ٘ ايص ٖٛ ٣ؾ ٘ٝتكٝب٘ ؾٛنٚ ١إْ ٢دايؼ يف
أًٖ ،٢ؾكاٍ أب ٛغؿٝإ َا ضأٜت َٔ ايٓاؽ أسسا وب أسسا نشب أقشاب قُس
قُسا"(عٝاض ٖ1409 ،ـ  ،م)23

ٚنٝـ  ٫وب ايكشاب ١ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٖصا اؿب ِٖٚ
ايص ٜٔؾاٖسٚ ، ٙٚانتشًت ع ِْٗٛٝبطٜ٩ت٘ ٚ ،ؾاظٚا بكشبت٘ ٚ ،ؾاٖسٚا ععِٝ
أخ٬ق٘ ٚ ،نط ِٜسلا ، ً٘٥ؾأخطدِٗ اهلل ب٘ َٔ ايعًُات إىل ائٚض  َٔٚظًُ١
ايهؿط إىل ْٛض اإلميإ ،ؾٗ ٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ غبب لاتِٗ يف ايسْٝا
ٚاٯخط0 ٠
إٕ قب ١ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ أقٌ عع َٔ ِٝأق ٍٛايس ، ٜٔؾ ٬إميإ
ملٔ مل ٜهٔ ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ أسب إيٚ َٔ ٘ٝايسٚٚ ٙيسٚ ٙايٓاؽ
قً ٢٤ايًَ ُ٘٤عًِٜٔ٘ٝ
أمجعني ؾؿ ٞاؿسٜح عٔ أْؼ ضن ٞاهلل عٓ٘ قاٍ قٜاٍَ ايٖٓبَٔ ٗٞ
سبٖ إ٢يَٚ َِٔٔ ِٜٔ٘ٝا ٔيسٜٔ ََٚٚ ٔٙيسَٔٚ ٔٙايٖٓاؽ٢
ستٖٜ ٢أنٜ َٕٛٝأ َ
نِِ َ
س ُس ٝ
غ  ًَِ٤يٜا ٜ َُٔٔ٪ِ ُٜأ َ
ََ ٚ
ٜأدِ َُعٔنيَ "(ايبداض، ٟز،1م،24ضقِ )14
{لًُْ بِْ وَبَْ آثَبئُوُُْ ًَؤَثْنَأئُوُُْ ًَبِخٌَْأُىُُْ ًَؤَصًَْاجُىُُْ ًَػَشِريَرُىُُْ
ًَؤٌََِْايٌ الْزَشَفْزٌُُّىَب ًَرِجَبسَحٌ رَخْشٌََْْ وَغَبدَىَب ًََِغَبوُِٓ رَشْػٌََْٔيَب ؤَدَتَّ بٌَِْْىُُ َِِّٓ اٌٍّوِ
ًَسَعٌٌُِوِ ًَجِيَبدٍ فِِ عَجٍِِْوِ فَزَشَثَّظٌُاْ دَزََّ َّإْرَِِ اٌٍّوُ ثِإَِْشِهِ ًَاٌٍّوُ الَ َّيْذُِ اٌْمٌَََْ اٌْفَبعِمِنيَ }(عٌسح
اٌزٌثخ آّخ ،سلُ )24
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ٜك ٍٛايكان ٞعٝاض يف تؿػرل ٖص ٙاٯ " ١ٜؾهؿ ٢بٗصا سها ٚتٓبٗٝا
ٚز٫يٚ ١سذ ١عً ٢إيعاّ قبت٘ ٚٚدٛب ؾطنٗا ٚععِ خٛطٖا ٚاغتشكاق٘ شلا
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ إش قطع اهلل تعاىل َٔ نإ َاي٘ ٚأًٖ٘ ٚٚيس ٙأسب إي٘ٝ
ّ ٕ اهلل ٚضغٛي٘ ٚتٛعسِٖ ثمٌٌو رؼبىل (فزَشَثَّظٌُاْ دَزََّ َّإْرَِِ اٌٍّوُ ثِإَِْشِهِ ًَاٌٍّوُ الَ َّيْذُِ اٌْمٌَََْ
اٌْفَبعِمِنيَ }اٌزٌثخ ( "24عٌسح اٌزٌثخ آّخ سلُ )24
ثِ ؾػكِٗ بتُاّ اٯٚ ١ٜأعًُِٗ أِْٗ ممٔ نٌ ٚمل ٜٗس ٙاهلل"(عٝاض
ٖ1409 ،ـ ،مَٚ )18ا ظاٍ سب ايكض اب ١ضنٛإ اهلل عًٜ ِٗٝتذسز ملعًُِٗ
َٚطؾسِٖ ْٚب ِٗٝعً ٘ٝأؾهٌ ايكٚ ٠٬ايػ ّ٬ؾعَٔ ٢ابِٔ ٢عَبٖاؽٜ ٣إٖٔ َضدُ ٬أٜتَ٢
ستٖ٢ ٢إْٞٚ
٭سٔ ٗبوَ ٜ
غ  ، ًَِ٤قٜاٍََٜ :ا َضغُ ٍَٛايً٢ ، ٔ٘٤إْٝ ٞٚ
قً ٢٤ايًَ ُ٘٤عًَ َٚ ِٜٔ٘ٝ
ايٖٓبَٔ ٖٞ
٭ ِشنُ ٝطىٜ ، ٜؾًٜ ٫ِٜٛأْ ٞٚأٜز ُ٤ٟ ٢ؾٜ ٜأِْعٝطُ إ٢يِٝ ٜو ٜظَِٜٓٓتُ ٜإٖٔ َْ ٞؿػَٔ ٞتدِطُزُ  ،ؾٜ ٜأ ِشنٝطُ ٜأْٞٚ
ٜ
سبٗ ٜإِٔ ٜأنَٕٛٝ
خًٞتُ ا ٞيذَٖٓ ٜ١قٔطِتُ زَُْ ٚو ٜؾٔ ٞايَُِٓٞع٢يٜ ٔ١ٜؾؿَلٖ شَ ٔيوَ ٜعًَٝٚ ، ٖٜٞأ ٔ
٢إِٕ َز َ
غ  ًَِ٤ؾَّ٦ِٝا  ،ؾٜ ٜأِْعٍََ ايًُ٘٤
قً ٢٤ايً ُ٘٤عَ يَ َٚ ِٜٔ٘ٝ
ََ َعو ٜؾٔ ٞايسٖ َضدَٜ ، ٔ١ؾ ُ َٜ ًِِٜطزٖ َضغُ ٍُٛايًَ ٔ٘٤
عَعٖ َٚدٌَُّٖ ًََِٓ{ :طِغِ اٌٍّوَ ًَاٌشَّعٌُيَ فَإًٌَُْـئِهَ َِغَ اٌَّزَِّٓ ؤَْٔؼََُ اٌٍّوُ ػٍََْْيُِ َِِّٓ اٌنَّجِِّْنيَ ًَاٌظِّذِّّمِنيَ
ًَاٌشُّيَذَاء ًَاٌظَّبٌِذِنيَ ًَدَغَُٓ ؤًٌَُـئِهَ سَفِْمبً}(عٌسح اٌنظاء آّخ ،سلُ ٜ ، )69ؾسَعَاَ ُٙضغٍُُٛ
غ ٜ ، ًَِ٤ؾتََٖ٬ا َعً(".ِٜٔ٘ٝايٛدلاْ ، ٞزت ،م )235
قً ٢٤ايًَ ُ٘٤عًَ َٚ ِٜٔ٘ٝ
ايًَ ٔ٘٤
ٚعٔ عٛا ٤بٔ ايػا٥ب  ،عٔ ايؿعيب  ،قاٍ  :دا ٤ضدٌ َٔ ا٭ْكاض إىل ضغٍٛ
اهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ؾكاٍ  :٭ْت أسب إيْ َٔ ٞؿػٚٚ ٞيسٚ ٟأًٖ ّٚ ٞايٞ
ٚ ،ي ٫ٛأْ ٞآتٝو ؾأضاى يعٓٓت أْ ٞغأَٛت ٚ ،به ٢ا٭ْكاض ، ٟؾكاٍ ي٘ ايٓيب
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ َ $ :ا أبهاى ؟  #قاٍ  :شنطت أْو غتُٛت ٚمنٛت
ؾذلؾع َع ايٓبٝني ٚ ،مٔ إٕ زخًٓا اؾٓ ١نٓا زْٚو  ،ؾًِ ىدل ٙايٓيب
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ بؿ ، ٤ٞؾأْعٍ اهلل عع ٚدٌ عً ٢ضغ ٍٙٛقً ٢اهلل عً٘ٝ
ٛع ٢ايًَٚ َ٘٤اي ٖطغُ ٍَٛؾٜأٜ ٚٝي ٔ٦وََ ٜعَ ا ٤يصٜٔ َٜٔأ ِْ َعَِ ايًَ ُ٘٤عً"ِِٗ٢ ِٝ ٜطايٓػا٤
ٚغًِ ٔ ُٜ َََِٔٚ " :
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آ69 ١ٜص ؾكاٍ ي٘ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  $ :أبؿط (#اٍبٗٝك، ٞزت
،م )420
ٜٚععِ اؿب يف ْؿٛؽ ايكشاب ١ضنٛإ اهلل عًٜٚ ِٗٝهدل شيو اؿب
َٜٛا بعس  ّٜٛست ٢أقبض اؿب َأيٛؾا ٜكسَ٘ ايكشاب ١ملعًُِٗ َٚطؾسِٖ
ٚسبٝبِٗ قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ست ٢يف أسًو ايعطٚف ٚأؾس ا٭َٛض ،
ست ٢يف غاع ١يكا ٤ا٭عساٚ ، ٤قٛطات ايسَاٜٛ ، ٤ػ ٢سب املكٛؿ ٢عً ٢نٌ
ؾ ٤ٞؾٗصا غٛاز بٔ عع ١ٜضن ٞاهلل عٓ٘  ّٜٛ ،غع ٠ٚأسس ٜ ،كـ يف ٚغط
اؾٝـ  ،ؾكاٍ " ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ يًذٝـ ( :اغتٚٛا ٚ ،اغتكُٛٝا) ،
ؾٓٝعط ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ؾرل ٣غٛازا ضن ٞاهلل عٓ٘ مل ٜٓهبط ،
ؾكاٍ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ( :اغتٜ ٛا غٛاز )  ،ؾكاٍ غٛاز ْعِ ٜاضغٍٛ
اهلل ٚٚ ،قـ ٚ ،يهٓ٘ مل ٜٓهبط 0
ؾذا ٤ايٓيب مىل اهلل عًٚ ٘ٝغًِ بػٛان٘ ْٚ ،ػع غٛاز يف بٚ، ٘ٓٛقاٍ (اغتٛ
ٜا غٛاز ) ،أٚدعتين ٜا ضغ ٍٛاهلل ٚ ،قس بعجو اهلل باؿل  ،ؾأقسْ0 ٞ
ؾهؿـ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ عٔ ب ٘ٓٛايؿطٜـ ٚ ،قاٍ (اقتل ٜا
غٛاز ) ؾاْهب غٛاز عً ٢ب ٔٛايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٜكبً٘ ٜ ،ك ٙ ٍٛشا َا
أضزت ٚ ،قاٍ ٜ :اضغ ٍٛاهلل  ،أظٔ إٔ ٖصا اي ّٜٛ ّٛٝؾٗاز ، ٠ؾأسببت إٔ ٜهٕٛ
آخط ايعٗس بو إٔ ميؼ دًس ٟدًسى "(َٓاع  ، ّ2007 ،م)34
إٕ َٛقـ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ يف ٖصا املٛقع هػس يٮَ ١اإلغ١َٝ٬
اؿكٛم ٚأْ٘ ول يًؿطز املػًِ إٔ ٜكتل َٔ أخ ٘ٝاملػًِ َُٗا بًػت َهاْت٘
ٚعَٓ ٬كب ، ١ؾعٓسَا ٜػتعٌ اؾُٝع ؼت ضا٫ ١ٜإي٘ إ ٫اهلل قُسا ضغٍٛ
اهلل ٜػٛز اؿب ٚاإلخاٚ ٤ايععُٚ ١ايٛؾاٜ ، ٤تذػس سب ايكشاب ١ضنٛإ
عً ِٗٝيف أنجط َٔ َٛقع ٚيف ٖص ٙاؿازث ١خرل بطٖإ  ،ؾكس أْهب غٛاز ضنٞ
اهلل عٓ٘ يَ٬ٝؼ بؿط ٠ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝؽمل إْ٘ َٛقـ عع0ِٝ
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ٜٚتشكل اؿب ايهبرل يًُكٛؿ ٢قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ بني أقشاب٘ ٚدًػاٙ٤
 ،يٝؿس ٙٚبهٌ َايف ٚغعِٗ ٚ،يف ٖص ٙاؿازث ١أندل زي ٌٝشيو عٓسَا نإ
ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ فتُع بايٓاؽ ٜٓٚؿسِٖ ايككام َٓ٘ ث٬خ
َطات  ،ؾكس ض ٣ٚايٛدلاْ ٞمبا َعٓا ٙإٔ ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚقـ
َٜٛا َٔ األ٠بَأِبَإٌبًٌٍٞ١جُٙاٌمٖبِٕٓٗفّٓوبٔذٌِٗظٍّخ
فٍ١أفن٘ب،فٛلفػىبّخأِبَإٌبًٍٝٚتاٌمٖبِٓٓاٌوٍيٚيٍٕٝ
اهللػٌٍٍٍُٚٗ١ؾبكصخؽلصذفٟئؽلٜاٌغيٚادٚ،ػٕلمٌهلبَأثٛثىو
ٚػّوهٟٙاهللػّٕٙبٍٝٚجباٌمٖبِّٕٓٙبثلالِٓهٍٛياهللٌٚىٓ
اٌوٍٛيٍٕٝاهللػٍٍٍُٚٗ١هف٘ػوّٙٙبصُلبِباٌؾَٓٚاٌؾَٓ١
هٟٙاهللػّٕٙبٍٝٚجبِٓػىبّخاٌمٖبِّٕٓٙبٌٚىٓاٌوٍٛيػٍٗ١
اٌٖالحٚاٌَالَأعٍَّٙبِٚبوبِْٕٗػٍٗ١اٌٖالحٚاٌَالَئالأْوْف
ػٓثٕٗٞفأٔىتػىبّخهٟٙاهللػٕٗ٠مجًثٓٞاٌّٖٞفٌٝٓٝاهللػٍٗ١
("ٍٍُٚاٌٞجوأ،ٟكد )102 -101 ٓ،
إٕ ايٓاظط إىل ٖصا املٛقـ ايذلب ٟٛايعع َٔ ِٝعسٍ ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚغًِ ٚ ،تهش ١ٝايكشاب٘ ضنٛإ اهلل عِٓٗ ٚؾسٜتِٗ ي٘ ٚ ،سب ايكشابٞ
اؾً ٌٝعهاؾ ١يًطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ يٝعذب أؾس ايعذب !
ٚسل ي٘ شيو ٚيهٔ أٜعر ب َٔ ايعسٍ ايٓب ٟٛايهط ِٜ؟ ايصٜ ٟتذً ٢يف
أزلَ ٢عاْ ٘ٝيٝكـ أَاّ اؾُع ايػؿرل َٔ ايٓاؽ يًٛٝب ايكؿض ٚايػُاح
ٜٓٚؿسِٖ ايعصض ي٘ َٔ إ ٟإغا ٠٤نإ قس قسَٗا يف تاضى٘ قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚغًِ ٚساؾا ٙشيو 0
إْ٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٜطغِ يٓا َعؿط املػًُني سب ايعسٍ ٚاـهٛع يًشل
 ،بٌ ٜطغِ يًكاز ٠ايطمحٚ ١اإلْػاْ ١ٝيؿعٛبِٗ َٓٚ ،ص َتٜ ٢كـ ايكا٥س أَاّ
ؾعب٘ يًٛٝب٘ ايكؿض ٚايػؿطإ ؟ َٓٚص َتٜٓ ٢اؾس ايكا٥س ؾعب٘ بإٔ ٜأخصٚا
سكِٗ َٓ٘ ؟ ٚيهٓ٘ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٜعًِ ٜٚطبٜٚ ٞؿطع ؾساٙ
ْؿػٚ ٞأًَٖٚ ٞاي0 ٞ
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ى َا ٜتذً ٢يف ٖصا املٛقـ ايعع ِٝضمحت٘ قً ٢اهلل عًٚ ٙٞغًِ بآٍ
بٝت٘ ٚؾؿكت٘ عً ِٗٝؾًِ ٜطض ٣بإٔ ٜه ٕٛايككام إٚ ، َ٘ٓ ٫يف ٖصا تتذً٢
ايؿؿكٚ ١ايطمحٚ ١اإلْػاْٚ ١ٝاحملبٚ ١املٛز ٠يٛٓٝبل يف سك٘ قٛي٘ تعاىل {ٌَمَذْ
جَبءوُُْ سَعٌُيٌ ِِّْٓ ؤَٔفُغِىُُْ ػَضِّضٌ ػٍََْْوِ َِب ػَنِزُُّْ دَشِّضٌ ػٍََْْىُُ ثِبٌُّْاِِْنِنيَ سَئًُفٌ
سَّدٌُِْ }(عٌسح ،اٌزٌثخ آّخ ،سلُ )128
ْٚعذب نصيو َٔ اؿب املتسؾل َٔ ايكشاب ٞاؾً ٌٝعهاف  ٠ضن ٞاهلل
عٓ٘ يؿدل ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  ،يرل ٣ايٓاؽ َس ٣سب ايكشاب ٠
شلصا ايطغ ٍٛايععٜٚ ِٝطبٖ ٞصا املٛقـ يف ٕؾٛغٓا ايعؿٚ ٛايتػاَض ٚايكؿا٤
ٚايٓكا0 ٤
ٜٚععِ اؿب يف ْؿٛؽ ايكشاب ١ضن ٞاهلل عِٓٗ ؾٝتبازض نٌ ٚاسس َِٓٗ ئ٦
ٜٓعع سًكتا املؼؾط أثٓا غع ٠ٚأسس ؾكس ض ٣ٚابٔ سبإ يف قشٝش: ١
أْاٌٖؾبثٗهٛٙاْاهللػٍُٙ١فٟغيٚحأؽل٠زٕبفَبٌٌّّْٓٓ٠ىٌٓٗ
ّوفئٔزياعؽٍمزباٌّغفوَ ْٚعٕزٍٕٗٝاهللػٍ،ٍٍُٚٗ١وّبلبرًٍٝؾخ
هٟٙاهللػٕٗث٠ٓ١لٞهٍٛياهللؽزٝلزً"(اثٓاٌم،ُ١كد)180 ٓ،
ٖٚهصا يف أسًو املٛاقـ تدلظ قب ١ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ يف ْؿٛؽ
أقشاب٘ ٚتععِ  ،بٌ ٜكسَ ٕٛمٛضِٖ ز ٕٚمط ٙقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ 0

34

ًا
ثانث :يكاٌـح انرسىل طهى اهلل ػهٍه وسهى ػُذ تؼض
ا
انغرتٍني :
متٗٝس:
ٜٛدس ايهجرل َٔ ايػطبٝني ايص ٜٔتٛطقٛا يػرل ٠املكٛؿ ٢قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝغًِ ٚشنط ٙٚيف نتبِٗ ،بؿهٌ َٓكـ ٜٚ ،هتؿ ٞايباسح بصنط
بعض تًو ايُٓاشز  َٔٚ ،شيو َا شنطَ ٙاٜهٌ ٖاضت يف نتاب٘ اـايسٕٚ
َا ١٥أععُِٗ قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٜك" ٍٛيكس اخذلت قُس قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝغًِ يف أٖ ٍٚص ٙايكا٫ٚ، ١ُ٥بس إٔ ٜٓسٖـ نجرل ٕٚشلصا ا٫ختٝاض
َٚ0عِٗ سل يف شيوٚ ،يهٔ قُس عً ٘ٝايػ ٖٛ ّ٬اإلْػإ ايٛسٝس يف
ايتاضٜذ ايص ٟلض لاسا ًَٛكا ٟعً ٢املػت ٣ٛايسٜين ٚايسْٖ(" ٟٛٝاضت،
زت،م)13
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ٜٚك ٍٛايؿًٝػٛف ايؿطْػ( ٞناضزٜؿ")ٛإٕ قُسا نإ ٖ ٛايٓيب املًِٗ
ٚاملٚ ، َٔ٪مل ٜػتٛع أسس إٔ ٜٓاظع٘ املهاْ ١ايعاي ١ٝاييت نإ عًٗٝا  ،إٕ
ؾعٛض املػاٚاٚ ٠اإلخا ٤ايص ٟأغػ٘ بني أعها ٤ايهتً ١اإلغ ١َٝ٬نإ ٜٛبل
عًُٝا ست ٢عً ٢ايٓيب ْؿػ٘ "(َعس، ّ2006 ،ٟم )102
ٚقس اْبٗط بؾدك ١ٝايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ايطٚا ٞ٥ايطٚغ ٞتٛيتػٟٛ
ايص ٟأعذب باإلغٚ ّ٬تعاي ُ٘ٝيف ايعٖس ٚا٭خ٬م ؾٝك ٍٛيف َكاي٘ ي٘
بعٓٛإ "َٔ ٖ ٛقُس ؟" ٜك" ٍٛإٕ قُس ٖ٪َ ٛغؼ ٚضغ ، ٍٛنإ َٔ
ععُا ٤ايطداٍ ايص ٜٔخسَٛا اجملتُع اإلْػاْ ٞخسَ ١دًٜٚ ، ١ًٝهؿ ٘ٝؾدطا
أْ٘ أٖس ٣أّ  ٠بطَتٗا إىل ايٓٛض اؿل  ،دعًٗا ػٓض إىل ايػهٚ ١ٓٝايػ، ّ٬
ٚت٪ثط عٝؿ ١ايعٖس َٓٚعٗا َٔ غؿو ايسَاٚ ٤تكس ِٜايهشاٜا ايبؿط، ١ٜ
ٚؾتض شلا ططٜل ايطقٚ ٞاملسْ ٖٛٚ ، ١ٝعٌُ ععِٝ
ٜ ٫كسّ عً ٘ٝإ ٫ؾدل أٚت ٞقٚ ، ٠ٛضدٌ َجً٘ دسٜط باإلسذلاّ " (َعسٟ
، ّ2006 ،م )102
 ٬ناَ ٟ٬عٔ ْبٓٝا
ٚقس ر قل ايؿًٝػٛف اإللًٝع ٟتَٛاؽ ناض ٌٜ٫ؾك ٟ
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغٌّ بعٓٛإ "ايب ٌٛيف قٛض ٠ضغ ٍٛاإلغ ّ٬قُس"
ٚشيو نُٔ نتاب٘ "ا٭بٛاٍ ٚعباز ٠ايبٛٛيٚ " ١قس عس ؾ ٘ٝايٓيب ٚاسسّا َٔ
ايععُا ٤ايػبع ١ايص ٜٔألبِٗ ايتاضٜذ ٚ ،قس ضز ناضَ ٌٜ٫عاعِ املتعلبني
س ٍٛايٓيب ؾكاٍ ٜ " :ععِ املتعكب َٔ ٕٛايٓكاضٚ ٣املًشس ٕٚإٔ قُسّا مل ٜهٔ
ٜطٜس بكٝاَ٘ إ ٫ايؿٗط ٠ايؿدكَٚ ١ٝؿاخط اؾاٚ ٙايػًٛإ  .نٚ ٬أيـ ن! ٬
 ،يكس ناْت يف ؾ٪از ايطدٌ ايهبرل ابٔ ايكؿاض ٚايؿًٛات  ،املتٛضز املكًتني ،
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ايعع ِٝايٓؿؼ املًُ ٤ٛضمحٚ ١خرلّا ٚسٓاّْا ٚبطّا ٚسهُٚ ١سذٚ ٞإضب، ْٞٗٚ ١
أؾهاض غرل ايُٛع ايسْْٛٚ ٟٛٝاٜا خ٬ف طًب ايػًٚ ١ٛاؾاٚ ، ٙنٝـ ٚ ٫تًو
ْؿؼ قاَتٚ ١ضدٌ َٔ ايص ٫ ٜٔميهِٓٗ إ ٫إٔ ٜهْٛٛا كًكني داز" ٜٔ
َ(.عس، ّ2006 ،ٟم)103
ٚقاٍ بطْاضز ؾ" : ٛيكس زضغت غرل ٠قُس ؾٛدست٘ بعٝسا ٟعٔ كاقِ٠
املػٝض ٚميهٔ عل إ ْعتدل قُسآَ ٟكصا ٟيإلْػاْ١ٝصٜٚ ..ك : ٍٛ٭ إٕ ضداٍ
ايس ٜٔيف ايكط ٕٚايٛغْٚ ٞٛتٝذ ١يًذٌٗ أ ٚايتعكب قس ضزلٛا يس ٜٔقُس
قً ٞاهلل عًٚ ٘ٝغًِ قٛض ٠قامت .. ١يكس ناْٛا ٜعتدل ْ٘ٚعسٝٚا يًُػٝش.. ١ٝ
يهٓين اطًعت عً ٞأَط ٖصا ايطدٌ ؾٛدست٘ أعذٛب ١خاضق ١تٛقًت إي ٞأْ٘ مل
ٜهٔ عسٟٚا يًُػٝش .. ١ٝبٌ هب إٔ ٜػَُٓ ٢كص ايبؿط*"١ٜ
ٜٚك ٍٛاملػتؿطم ٖ ٌٝيف نتاب٘ (سهاض ٠ايعطب)  " :يكس أخطز قُس قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝغًِ يًٛدٛز أََٚ ، ١ه ٔ١يعباز ٠اهلل يف ا٭ضض ٚٚ ،نع أغؼ ايعسايٚ ١املػاٚا٠
ا٫دتُاعٚ ، ١ٝأسٌ ايٓعاّ ٚايتٓاغل ٚايٛاعٚ ١ايعع ٠يف أقٛاّ  ٫تعطف غرل ايؿٛن٢
" **
*"(َٛ( )/ http://www.kenanaonline.comقع نٓاْ٘ أ)ّ2008 /10/07 ، ٜٔ٫ ٕٚ
**َٛ( http://www.nusrah.com/ar/contents.aspx?aid=14قع ايٓكط)ّ2008/10/13 ، ٠

ٚقس ٚقـ ايهجرل َٔ املؿهطٚ ٜٔاملػتؿطقني ٚايؿ٬غؿ ١ايػطبٝني سٝاض ٣أَاّ
ؾدك ١ٝايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚ ،نجرل َِٓٗ اعتدلَٓ ٙٚكص ايبؿط١ٜ
ٚقطض اإلْػاْ ، ١ٝؾإشا نإ أٚي٦و ايك ّٛقس ضزلٛا ٖص ٙايكٛض ٠ي٘ قً ٢اهلل

37

عًٚ ٘ٝغًِ  ،ؾُا ٜؿعً٘ ايػؿٗا ٤يف ٖصا ايعكط َٔ ايػدطٚ ١ٜاإلغتٗعا ٤ب٘
يٝعس َٔ اشلباٍ 0
ٚبايطغِ َٔ ٚدٛز ٖ ٤٫٪املٓكؿ ٕٛيف ا٭ٚغاط ايػطب ١ٝإ ٫إٕ ٖٓاى أغباب زعت إىل
ْؿَ ٪جٌ ٖص ٙاإلغا٤ات
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ادلثحــث انثــاًَ :انذفاع ػٍ انرسىل طهى اهلل ػمٌه

وسهى

متٗٝس -:

ٟعذع ايباسح إٔ  ًِٜبهٌ ٚغا ٌ٥ايسؾاع عٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ
غٛا ٤يف سٝات٘ أ ٚبعس ممات٘ ،ؾؿ ٞسٝات٘ أؾتس ٙٚايكشاب ١ضنٛإ اهلل عًِٗٝ
بأَٛاشلِ ٚأْؿػِٗ ٚمجٝع َا ميًه ٕٛبٌ ناْٛا ٜكسَ ٕٛأْؿػِٗ ضخٝك١
أَاَ٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  ،أَا بعس ممات٘ ؾبكسض نجط ٠ا٭عسا ٤ي٘ إ ٫إٔ
اهلل غدط يًسؾاع عٔ ْب ١ٝعً ٘ٝايكٚ ٠٬ايػ ّ٬ضداٍ َٜ ، َٕٛٓ٪ساؾع ٕٛعٓ٘
بهٌ ايٛغاٖٚ ٌ٥اٖ ٛايؿها ٤إَت ٤٬بايكٓٛات ايؿها ١ٝ٥اييت تٓؿط غرلت٘
ٚتٛبل غٓت٘ ٚتساؾع عٓ٘ ٚ ،يٝػت ايؿبه ١ايعٓهبٛت ١ٝعٔ ٖصا ايعٛا٤
ايؿها ٞ٥ببعٝس  ،ؾكس ظخطت ٖ ٞا٭خطٚ ٣تؿطؾت بايسؾاع عٔ ايٓيب قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  ،ؾ ٬لس َٛقع إٖٓٚ ٫اى َٓتس ٣خام بايػرل ٠ايٓب١ٜٛ
ٚايسؾاع عٔ ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚ ،يصيو اقتكط ايباسح عٔ بعض
تًو ايٛغاَ ٌ٥ؿرلا شلا نُٓٛشز ؾكط ٚ ،شيو يتٛعٖ ِٝصا ايبشح
ض ِٜقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  ،تاضنا ايتؿك ٌٝيف
ٚتع ٜ٘ٓٝبػرل ٠ايطغ ٍٛايو
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شيو ٭ٌٖ ا٫ختكام َٔ ش ٟٚاـدلٚ ٠املعطؾ ١يف ٖصا اجملاٍ ٚيصيو
غع ٢ايباسح يًٛقٛف عً ٢بعض تًو اؾٛاْب َٗٓٚا :

أ : ٫ٚايسؾاع عٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ يف سٝات٘

تؿطف ايكشاب ١ضنٛإ اهلل عً ِٗٝبايٛمٚف نس املؿطنني ٚا٭عسا، ٤
زؾاعا عٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ َٓص بسا ١ٜايبعج، ١إىل بعس اشلذط ٠ثِ
إىل ٚؾات٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  ،ؾٗصا أب ٛبهط ضن ٞاهلل عٓ٘ "ٜساؾع عٔ
ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ؾاٖطا غٝؿ٘ عً ٢ضأؽ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚغًِ  ٣ٜٛٗ ٫إي ٘ٝأسس إ ٫أٖ ٣ٛإيٜ .٘ٝك ٍٛعٓ٘ عً ٞبٔ أب ٞطايب ضأٜت
ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚأخصت٘ قطٜـ ،ؾٗصا وازٖٚ ،ٙصا ٜتًتً٘،
ٜٚكٛي :ٕٛأْت دعًت اٯشل ١إشلا ٚاسسا ،ؾ ٛاهلل َا زْا َٓا أسس إ ٫أب ٛبهط
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ٜهطب ٚهاٖس ٖصا ٜٚتًتٌ ٖصاٜ ٖٛٚ ،كًٜٚ :ٍٛهِ ! أتكتً ٕٛضد ٬إٔ ٜكٍٛ
ضب ٢اهلل(".ابٔ نجرلٖ1396 ،ـ ،م )411

 ٫ٚىؿ ٢عًٓٝا ؾس ٠عُط ضن ٞاهلل عٓ٘ ٚسب٘ يًطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ،
ؾؿَٛ ٞاقـ نجرل ٠نإ ٜؿٗط ؾ ٘ٝا غٝؿ٘ زؾاعا عٔ ايٓيب قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚغًِ ٜ ٫ٚ ،ػُض ٭ ٟأسس ى ٧ٛيف سل ضغ ٍٛاهلل ستٚ ٢ي ٛبايه ّ٬ؾؿٞ
قك ١اؿٜٛكط ٠ايتُ ِٟٝأندل ؾاٖس سٝح قسّ اؿٜٛكطٚ ٠ايطغ ٍٛقً٢
قً٢١
اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٜكػِ ايػٓا ِ٥ؾكاٍ ا ِعسٍِٔ َٜا َضغُ ٍَٛايً ٔ٘١ؾٜكٜاٍَ َضغُ ٍُٛايًَ ٔ٘١
غ ًِٜٜ َٚ ًَِ١و ؾِ َٜ َُِٜٔعسٍِٔ إشَا ٜيِِ أِ ٜعسٍِٔ ؟ قٜاٍَ عَُُطُ َٜا َضغُ ٍَٛايً ٔ٘١أَ ٜصِٕ
ايًَ ُ٘١عًَ َٚ ِٜٔ٘ٝ
قًٜا ٔت ِِٗ٢
قًٜاتَُ٘ ََعَ َ
نِِ َ
س ُس ٝ
قشَابّا َٜشِكٔطُ ٜأ َ
ئٜ ٞإِٔ أٜنِط٢بَ عُُٓك ُٜ٘قٜاٍَ زَعُِ٘ إٕٓ ي ُٜ٘أِ ٜ
َٚقَٔٝاََُ٘ ََعَ قَٔٝا َٔ َٜ ِِٗ٢كَ ٞط َُٕٚ٤ايٞكٝطِإَٓ يٜا ُٜذَا٢ٚظُ تَطَاقٔ ََُِٜ ُِِٗ ٝطُق َِٔٔ َٕٛٝايسٓ٢ٜٔ
ػ ُِِٗ َِٔٔ اي ٓطََِٜٔٓ ٔ١ٓٝعٝطُ"(ايٛاقس ، ٟز ت ،م )949
نَُٜا ُ َُِٜطمُ اي ٓ

ٜٓ ٫ٚػ ٢ايتأضٜذ َٛاقـ عً ٞبٔ أب ٞطايب ايبٛٛي ١ٝيف أغًب املعاضى
ٚايؿتٛسات اإلغٚ ١َٝ٬اؾتساٍ ٙ٤يطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  ّٜٛاشلذط٠
 َْ٘ٛٚيف ؾطاؾ ١نٌ شيو سبا يًُكٛؿٚ ٢زؾاعا عٓ٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ
ٖٚ0هصا عاف ايكشاب ١ضنٛإ اهلل عً ِٗٝقبني يٌضغ ٍٛقً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚغًِ َساؾعني عٓ٘ َؿتس ٜٔي٘ بأْؿػِٗ ٚآباٚ ِٗ٥آَاتِٗ ٜ ،تهض شيو أثٓا
ؾداطبتِٗ ي٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ أ ٚعٓس غ٪اي٘ أ ٚا٫غتُاع إي، ١ٝ
ؾهجرلا َا ٜػًب عً ٢أيؿاظِٗ ؾساى أبٚ ٞأَٜ ٞا ضغ ٍٛاهلل 0
َٚع شيو ايساؾع ٚشيو اؿب يًطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ إ ٫إٔ ايٓيب
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ مل ٜٓر َٔ إٜصا ٤قطٜـ ٚمل ٜػًِ َٔ غدطٜتِٗ
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ٚا٫غتٗعا ٤ب٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ َٚاظاٍ ايسؾاع عٔ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝغًِ َػتُط يف سٝات٘  ،بٌ بًؼ بايكشاب ١ضنٛإ اهلل عً ِٗٝإِٖٔ
ايطغ ٍٛناْٛا وطق ٕٛضغ ٍٛاهلل خٛؾا عً ٘ٝؾعٔ عا٥ؿ ١طضن ٞاهلل عٓٗا
قايت :نإ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ُٜشِطَؽ ستْ ٢عيت ٖص ٙاٯًَ { :١ٜاٌٍّوُ
َّؼْظُِّهَ َِِٓ اٌنَّبطِ .....آّخ }(عٌسح املبئذح آّخ ،سلُ )67
قايت :ؾأخطز ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ضأغ٘ َٔ ايكٝبٖٚ ،١قاٍٜ" :أٜٗا ايٓاؽ،
اْكطؾٛا فقس عكُين اهلل عع ٚدٌ"(.ابٔ نجرل ٖ1420 ،ـ ،م )152
ٚبايطغِ َٔ إٔ اهلل عع ٚدٌ تهؿٌ عُا ١ٜضغٛي٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ َٔ
ؾطٚض ا٭ؾطاض ٚغسض ايػازضٚ ، ٜٔأيػٓ ١املػتٗع٥ني  ،ؾكاٍ تعاىل {بَِّٔب وَفَْْنَبنَ
اٌُّْغْزَيْضئِنيَ }(عٌسح احلجش آّخ ،سلُ )95
إ ٫أْ٘ أنشٚ ٢ادب عً ٢ا٭َ ١اإلغ ١َٝ٬ايكٝاّ عك٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ
سٝا َٝٚتا ٚ ،ايسؾاع عٓ٘ ظُٝع ايٛغاٚ ٌ٥ا٭غايٝب ٫ ،غُٝا يف ٖصا ايعكط
ايص ٟتعسزت ؾٚ ٘ٝغا ٌ٥اإلٜصاٚ ٤ايػدط ١ٜباجل ْاب ايٓب ٟٛايؿطٜـ ٚيصيو
خكل ايباسح َبشجا ناَ ٬ملعطؾ ١سكٛم املكٛؿ ٢قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ
عًْٞا َعؿط املػًُني ٚاٍٚادب عًٓٝا ػاٖ٘  ،يف املبشح ايتاي0ٞ
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ثاًَ  :انذفاع ػٍ انُثً طهى اهلل ػهٍه وسهى تؼذ وفاته
ا
عُ ْٝت نجرل َٔ ايهتب اإلغ ١َٝ٬بايػرل ٠ايٓب ١ٜٛايؿطٜؿٚٚ ، ١ضٚز ايهجرل َٔ
ا٭غايٝب ايسؾاع ١ٝعٔ ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚإٜهاح سكٛم ٙعً ٢أَت٘ ،
٫ٚؾو إٔ يًٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ سكٛقا نجرل ٠غٛا ٤عًَ ٢ػت ٣ٛايؿطز أ ٚعً٢
َػت ٣ٛا٭غط ٠بٌ ٚعًَ ٢ػت ٣ٛاجملتُع ٚ ،يصيو سطم ايباسح ع ىل تتبع ٚغاٌ٥
ايٓكط ٠اييت ٜٓبػ ٞيًؿطز أ ٚاجملتُع إتباعٗا َتعطنا ؾكط يبعض اؿكٛم ايٓب١ٜٛ
يٛدٛز امل٪يؿات ايهجرل ٠يف  ٙشا اؾاْب َٔ املُهٔ اإلط٬ع عًٗٝا ٚيصيو ْٛضز بعها
َٓٗا يًؿا٥س َٔٚ ، ٠شيو َا شنطَ ٙعس ٟإٔ َٔ سكٛم ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ
عً ٢أَت٘؟ ميهٔ إٔ لٌُ ٖص ٙاؿكٛم يف أضبع ١أَٛض :
" ا٭ :ٍٚتكسٜك٘ ٚاإلميإ ب٘ ٚاتباع غٓت٘ ٚطاعت٘.
ايجاْ :ٞقبت٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚقب ١غٓت٘ ٚقبَ ١ا وب٘.
ايجايح :طاعت٘ ٚايطنا عهُ٘ ٚ ،ايتػً ِٝي٘ ٚاْ٫كٝاز يػٓت٘.
ايطابع :ايكٚ ٠٬ايػ ّ٬عًَ(".٘ٝعس ،ّ2006 ، ٟم)195
ٜٚط ٣ايباسح أْ٘  ٫تتشكل طاع ١ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚتكسٜك٘ إ ٫بتباع
غٓت٘ املٗٛط ٠قًبا ٚقايبا ٚ ،تٛبٝكٗا يف اؿٝا ٠ايعًُ ٫ٚ ١ٝهٛظ يٓا إٔ ْسع ٞسب٘ قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚمٔ ناشبٚ ٕٛيف شيو ٜك ٍٛا بٔ املباضى " ي ٛنإ سبو قازقاٟ
٭طعت٘  ...إٕ احملب ملٔ وب َٝٛع"(ايػعاي ، 1425 ، ٞم )425
ٖٚصا َٖ ٛعٓ ٢ؾٗاز ٠إٔ قُسا ضغ ٍٛاهلل قاٍ تعاىل {ًََِٓ ٌَُّْ ُّآِِْ ثِبٌٍَّوِ ًَسَعٌٌُِوِ بَِّٔفَب ؤَػْزَذَْٔب
ٌٍِْىَبفِشَِّٓ عَؼِرياً }(عٌسح اٌفزخ آّخ ،سلُ ) 13
ٚقس أَط اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل عباز ٙبٛاعْ ١ب ٘ٝقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ؾكاٍ{َّب ؤَُّّيَب اٌَّزَِّٓ
آَِنٌُاْ ؤَطِْؼٌُاْ اٌٍّوَ ًَسَعٌٌَُوُ ًَالَ رٌٌٌَََّْا ػَنْوُ ًَؤَٔزُُْ رَغَّْؼٌَُْ }(عٌسح األٔفبي آّخ ،سلُ )20
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ٚقس ض ٣ٚايبداضَٚ ٟػًِ عٔ أبٖ ٞطٜط ٠ضن ٞاهلل عٓ٘ عٔ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚغًِ قاٍ :أ ٖٕٜضَغُ ٍَٛايً ٔ٘٤قًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝغًَ َِ٤قٜاٍَ نٝ ٌٗٝأَٖتَٜٔ ٞسِخًُ َٕٛٝا ٞيذَٖٓ ٜ١إ٢ي٤ا ََِٔ ٜأبَ٢
قٜايٛٝا َٜا ضَغُ ٍَٛايًٞ َٜ ََِٔ َٚ ٔ٘٤أبَ ٢قٜاٍَ ََِٔ أٜطٜاعَٓٔ ٞزَخٌََ ا ٞيذََٖٓ ََِٔ َٚ ٜ١عكَأْ ٞؾٜكٜسِ
ٜأبَ("٢ايبداض، ٟز ت ،ز ،22م ،248ضقِ 0)6737

ٚقس أَط اهلل عباز ٙاملَٓ٪ني بإتباع٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚا٫قتسا ٤بػٓت٘ٚ ،دعٌ
تَُّْ اٌٍّوَ فَبرَّجِؼٌُِِٔ
شيو ؾطط قبت٘ عع ٚدٌ ٚزيًٗٝا ؾكاٍ{لًُْ بِْ وُنزُُْ رُذِ ً
ُّذْجِجْىُُُ اٌٍّوُ ًَّغْفِشْ ٌَىُُْ رٌُُٔثَىُُْ ًَاٌٍّوُ غَفٌُسٌ سَّدٌُِْ }( آي ػّشاْ آّخ ،سلُ )31
ٚقاٍ تعاىل{:لًُْ َّب ؤَُّّيَب اٌنَّبطُ بِِِّٔ سَعٌُيُ اٌٍّوِ بٌَِْْىُُْ جَِّْؼبً اٌَّزُِ ٌَوُ ٍُِْهُ اٌغََّّبًَادِ ًَاألَسْعِ ال
بٌَِـوَ بِالَّ ىٌَُ ُّذِْْـِ ًَُِّّْذُ فَأِِنٌُاْ ثِبٌٍّوِ ًَسَعٌٌُِوِ اٌنَّجِِِّ األُِِِِّّ اٌَّزُِ ُّآُِِْ ثِبٌٍّوِ ًَوٍََِّبرِوِ ًَارَّجِؼٌُهُ ٌَؼٍََّىُُْ
رَيْزَذًَُْ }(عٌسح األػشاف آّخ  ،سلُٜ ٫ٚ ،) 158تشكل إميإ أسس ستٜ ٢كبٌ سهُ٘
ٜٚػًِ يكهاٜٚ ٘٥طن ٢بأَطٜ ٙك ٍٛاهلل تعاىل " {فَالَ ًَسَثِّهَ الَ ُّاِِْنٌَُْ دَزَََّ ُّذَىٌُِّّنَ
فَِّْب شَجَشَ ثَْْنَيُُْ ثَُُّ الَ َّجِذًُاْ فِِ ؤَٔفُغِيُِْ دَشَجبً َِِّّّب لَؼَْْذَ ًَُّغٌٍَُِّّاْ رَغٍِّْْبً }(عٌسح اٌنغبء
آّخ ،سلُ 0)65
ٚسصض اهلل عع ٚدٌ َٔ كايؿت٘ ٚاـطٚز ع ٕ أَط ٙيعًُ٘ غبشاْ٘ ٚتعاىل بأْ٘
غٝأت ٞايٓاؽ ظَإ ٜتعطن ٕٛؾٓاب٘ ايؿطٜـ ٪ٜٚش ْ٘ٚبايكٚ ٍٛايعٌُ ؾكاٍ
تعاىل"َ. {:آّخ ٌَْْذْزَسِ اٌَّزَِّٓ ُّخَبٌِفٌَُْ ػَْٓ ؤَِْشِهِ ؤَْ رُظِْجَيُُْ فِزْنَخٌ ؤًَْ ُّظِْجَيُُْ ػَزَاةٌ ؤٌٌَُِْ }
(عٌسح اٌنٌس آّخ ،سلُٚ) 63قاٍ تعاىل {ًََِٓ ُّشَبلِكِ اٌشَّعٌُيَ ِِٓ ثَؼْذِ َِب رَجَََّْٓ ٌَوُ اٌْيُذٍَ ًَّزَّجِغْ
غَْْشَ عَجًِِْ اٌُّْاِِْنِنيَ ٌٌَُِّٔوِ َِب رٌٌََََّ ًَُٔظٍِْوِ جَيَنََُّ ًَعَبءدْ َِظِرياً }(عٌسح اٌنغبء آّخ ،سلُ) 115

44

َٚض بت ٠قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ تؿطض ْؿػٗا عً ٢نٌ َٔ ع ضؾ٘  ،ؾٗ ٛؾدك١ٝ
مل ٜعطف ايتاضٜذ شلا َجٚ ، ٌٝمٔ مب٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ْٚؿس ٜ٘بأْؿػٓا
ٚآبآ٥ا ٚأَٗاتٓا  ،بٌ ٚنٌ َا منًو ٚ ،ئ ٜتشكل شيو اؿب إ ٫إشا قٝس باإلتباع
ٚتؿهَ ٌٝطاز احملبٛب عً ٢مجٝع املطازات ٚ ،قس ضبط اهلل عع ٚدٌ قبت٘ غبشاْ٘
بإتباع ْب ٘ٝقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٜك ٍٛتعاىل " {لًُْ بِْ وُنزُُْ رُذِجٌَُّْ اٌٍّوَ فَبرَّجِؼٌُِِٔ
ُّذْجِجْىُُُ اٌٍّوُ ًَّغْفِشْ ٌَىُُْ رٌُُٔثَىُُْ ًَاٌٍّوُ غَفٌُسٌ سَّدٌُِْ }(عٌسح آي ػّشاْ آّخ ) 31

ٜك ٍٛابٔ نجرل " ٖص ٙاٯ ١ٜايهطمي ١سانُ ١عً ٢نٌ َٔ ازع ٢قب١
اهللٚ ،يٝؼ ٖ ٛعً ٢ايٛطٜك ١احملُس ١ٜؾإْ٘ ناشب يف زعٛا ٙيف ْؿؼ ا٭َط،
ستٜ ٢تبع ايؿطع احملُسٚ ٟايس ٜٔايٓب ٟٛيف مجٝع أقٛاي٘ ٚأسٛاي٘("،ابٔ
نجرل ٖ1420 ،ـ ،م)32
ٚعًٖ ٢صا ؾكس شنط مجاٍ عبس ايطمحٔ عَ٬ات سب ايٓيب قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚغًِ بأْٗا تتًدل ؾُٝا : ًٜٞ
1

"-اؿطم عً ٢ضٜ٩ت٘ ٚقشبت٘ مىل اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚايؿطح بصيو 0

2

-اغتعساز املط ٤يبصٍ ْؿػ٘ َٚاي٘ ؾسا ّ٤ي٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ 0

3

طاعت٘ ؾُٝا أَط ٚ ،ادتٓاب َا ٕٖ ٢عٓ٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚظدطٚتكسٜك٘ ؾُٝا أخدل 0

4

ْكط غٓت٘ ٚايسؾاع عٔ ؾطٜعت٘ ٚ،قاضب ١ايبسع ٚاـطاؾات ايسخ١ًٝعًٗٝا 0

5

سب نٌ َا أسب٘ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚنٌ َاي٘ قً٘ ب٘ ،نشب أقشاب٘ ٚظٚدات٘ ٚأتباع٘ َٛٚايٚ ، ٘ٝسب ْكط ًَت٘ ٚغٓت٘ ٚ،بػض
َٔ ٜهط ٙؾ٦ٝا َٔ شيو َٚعازاتِٗ ( 0عبس ايطمحٔ ٖ1427 ،ـ ،م)165
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ٜ ٫ٚعين قبت٘ اإلططا ٤ب٘ ٚعٌُ املٛايٝس استؿا ٫مبٛيسٚ ٙايػً ٛيف
قبت٘ ؾعَِٔ ابِٔ ٢عَبٖاؽ ٣ضن ٞاهلل عُٓٗا قاٍ غَ ُٔعَت عَُُطَ ضَنٔ َٞايً ُ٘٤عَُِٓ٘
غ َٜ ًَِ٤ك ٍُٛٝيٜا تُٞٛطُْٞٔٚ
قً ٢٤ايًَ ُ٘٤عًَ َٚ ِٜٔ٘ٝ
َٜكَ ٍُٛٝعً ٢ٜايُِٓٔٞبَ ٢ط غَ ُٔعِتُ ايٖٓبَٔ ٖٞ
نَُٜا ٜأطٞطَتِ ايٖٓكَاضَ ٣ابَِٔ ََطِ َٜ َِٜؾ٢إَُْٖا ٜأَْا عَ ِبسُ ُٙؾٜكٛٝيٛٝا عَ ِبسُ ايًَٚ ٔ٘٤ضَغُٛي"ُ٘ٝ
(ايبداض، ٟز ،11م ،262ضقِ )3189
نُا ْصنط إٔ حملبت٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ عَ٬ات َٓٗا ا٫قتسا ٤ب٘ ٚإٜجاض
ؾطع٘ ٚتكسمي٘ عً ٢أٖٛا ٤ايٓؿؼ ٚشنط ٙبايك ٠٬عً ٘ٝنُا ؾطع ٚقب١
أقشاب٘ َٚا وب٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِٜ .ك ٍٛايكان ٞعٝاض " أعًِ إٔ َٔ
أسب ؾ٦ٝا آثطٚ ٙآثط َٛاؾكت٘ ٚإ ٫مل ٜهٔ قازقا يف سب٘ ٚنإ َسعٝا
ؾايكازم يف سب ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ َٔ تعٗط ع ١َ٬شيو عً٘ٝ
ٚأٚشلا :ا٫قتسا ٤ب٘ ٚاغتعُاٍ غٓت٘ ٚاتباع أقٛاي٘ ٚأؾعاي٘ ٚاَتجاٍ أٚاَطٙ
ٚادتٓاب ْٛاٖٚ ٘ٝايتأزب بآزاب٘ يف عػطٜٚ ٙػطَٓٚ ٙؿَٚ ٘ٛهطٖ٘ ٚإٜجاض َا
ؾطع٘ ٚسض عً ٘ٝعًْ ٣ٖٛ ٢ؿػ٘ َٛٚاؾك ١ؾٗٛت٘ لبي اهلل رؼبىل {ًَاٌَّزَِّٓ رَجٌََّئًُا
اٌذَّاسَ ًَاٌْةِميَبَْ ِِٓ لَجٍِْيُِْ ُّذِجٌَُّْ َِْٓ ىَبجَشَ بٌَِْْيُِْ ًٌََب َّجِذًَُْ فِِ طُذًُسِىُِْ دَبجَخً َِِّّّب ؤًُرٌُا
ًَُّاْثِشًَُْ ػٍَََ ؤَٔفُغِيُِْ ًٌٌَْ وَبَْ ثِيُِْ خَظَبصَحٌ ًََِٓ ٌُّقَ شُخَّ َٔفْغِوِ فَإًٌَُْئِهَ ىُُُ اٌُّْفٍِْذٌَُْ
}(عٌسح احلشش ،آّخ ،سلُ ٚ )9إغداط ايعباز يف ضن ٢اهلل تعاىل "
(عٝاضٖ1409،ـ  ،م)24
غ َٜ ًَِ٤ا بَُٓ٢ ٖٞإِٕ ٜقسَضِتَ
قً ٢٤ايًَ ُ٘٤عًَ َٚ ِٜٔ٘ٝ
"ٚعٔ أَْٜؼُ بُِٔ ََا ٔيوٕ قٜاٍَ ئَ ٞضغُ ٍُٛايًَ ٔ٘٤
سسٕ ؾٜا ٞؾعٌَِ ُثِٖ قٜاٍَ ئَٜ ٞا بََُٓٚ ٖٞشَ ٔيوٜ
ٜإِٔ تُكِبٔضَ َٚتُ ُِػٔ َٞيِٜٝؼَ ؾٜٔ ٞقًٔ ٞبو ٜغٔـ ٙئ ٜأ َ
َِٔٔ غُ ٖٓتٜٔ َََِٔٚ ٞأسَِٝا غُ ٖٓتٔ ٞؾٜ ٜكسِ ٜأسَبٖٜٓٔ َََِٔٚ ٞأسَبٖٓٔ ٞنٜإَ ََعٔ ٞؾٔٞ
ا ٞيذَٖٓ("ٔ١ايذلَص ، ٟز ت  ،ز ،9م ،289ضقِ 0)2602
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ٚقس أّ ض اهلل املَٓ٪ني بايك ٠٬عً ٢ايٓيب ٚعس شيو َٔ نُاٍ اإلميإ
"ؾايك ٠٬عً ٢ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ؾطض باؾًُ ١بعكس اإلميإ ٫
ٜتعني يف ايكٚ ٠٬إٔ َٔ قً ٢عًَ ٘ٝطٚ ٠اسس َٔ ٠عُط ٙغكط ايؿطض
عٓ٘("0عٝاض ٖ1409 ،ـ ،م.)62
يك ٍٙٛتعاىل {:بَِّْ اٌٍَّوَ ًٍَََِبئِىَزَوُ ُُطٌٍََُّْ ػٍَََ اٌنَّجِِِّ َّب ؤَُّّيَب اٌَّزَِّٓ آَِنٌُا طٌٍَُّا ػٍََْْوِ ًَعٌٍَُِّّا
رَغٍِّْْبً }(عٌسح األدضاة آّخ ،سلُ ) 56
"ٚايك َٔ ٠٬اهلل ثٓا ٙ٩عً ٢أْبٝاٚ ،٘٥ايك َٔ ٠٬امل٥٬ه ١ا٫غتػؿاضَٔٚ ،
ايٓاؽ ايسعاٚ ٤ايتععٚ ِٝايتهط("ِٜطٓٛا ، ٟٚز ت  ،م. )3447
ٚايك ٠٬عً َٔ ٘ٝأععِ ايصنط ض ٣ٚاإلَاّ أمحس عٔ عَ ِبسَ ايً ٔ٘٤بَِٔ عَأَط ٢بِٔ٢
ٛبُ
غ َٜ ًَِ٤دِ ٝ
قً ٢٤ايًَ ُ٘٤عًَ َٚ ِٜٔ٘ٝ
شسٚخُ عَِٔ ٜأبٔ ٔ٘ٝقٜا ٍَ غَ ُٔعِتُ َضغُ ٍَٛايًَ ٔ٘٤
َضبٔٝعََ ُٜ ٜ١
قًَ ٢٤عًٜ ٖٜٞؾًُٝٞكٌٖٔ
قًٜاٜ ٟ٠يِِ تَعٍَِ ايًَُٜ ٞا ٔ٥ه ٝ١ٜتُكٌََ ٟٚعًََ ِٜٔ٘ٝا َ
قًَ ٢٤عًَ ٖٜٞ
َٜكَ ََِٔ ٍُٛٝ
عَ ِبسْ َِٔٔ شَ ٔيو ٜأ ِٜٚئ ُٞ ٝهجٔطِ"(سٓبٌ ،ز،31م ،292ضقِ )15126
ٚض ٣ٚايذلَص ٟعٔ ابٔ َػعٛز ضن ٞاهلل عٓ٘ عٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ
قًٜا("ٟ٠ايذلَصٟ
نجَ ُط ُِِٖ َعًَ ٖٜٞ
قاٍ " :أِٜٚي ٢ٜايٖٓاؽ ٢بٔ ََِّٜٛ ٞايٞكَٔٝاََٜ ٔ١أ ٞ
،ز،2م ،305ضقِ )446
ٚيًك ٠٬عً ٢ايٓيب قً ٢١اهلل عًٚ ٘ٝغًَٛ ِ١اطٔ نجرل ٠شنط َٓٗا اإلَاّ ابٔ
ايك ِٝضمح٘ هلل يف نتاب٘ 'د ٤٬ا٭ؾٗاّ يف ايكٚ ٠٬ايػ ّ٬عً ٢خرل ا٭ْاّ'
ٚاسساٚ ٟأضبعني َٛطٓاَٗٓ ،ٟا عً ٢غب ٌٝاملجاٍ:
1

 إشا ٚضز شنط ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ يكٛي٘ " :ايَ ٞبدُٔ ََِٔ ٌُٝشنٔطِتُغ  ( "ًَِ٤ايٓػاٖ1411، ٞ٥ـ  ،م)34
قً ٢٤ايًَ ُ٘٤عًَ َٚ ِٜٔ٘ٝ
عٔ ِٓسَُ ُٙثِٖ ٜيِِ ُٜكٌََ ٚعًَ ٖٜٞ
ٚأ ٟغٌ أععِ َٔ ٖصا ايبخٌ ست ٢مبذطز ايهًُٖٓٚ ، ١ا تطب ١ٝعع١ُٝ
ٚيؿت٘ نطمي َٔ ١ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ يٝعًِ ايبؿط ١ٜأْ٘  ٫ول
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يًُػًِ ايػؿًٚ ، ١استكاض عٌُ اـرل َُٗ ،ا نإ ٚ ،يصيو زعا ايطغ ٍٛعً٘ٝ
ٚايكٚ ٠٬ايػ ّ٬عً َٔ ٢مل ٜكٌ عً ، ٘ٝاستكاضا أ ٚتٗاْٚا ب٘ قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚغًِ فقاٍ " ضَ ٔغَِ ٜأِْـُ َضدٌُُ ٣شنٔطِتُ عٔ ِٓسَٜ ُٙؾ ُٜ ًِِٜكٌََ ٚعًَٚ ٖٜٞضَ ٔغَِ ٜأِْـُ َضدٌَُ ٣زخٌََ
ػ ًٜذَ قٜبٌَِ ٜإِٔ ُٜػِؿٜطَ يَٚ ُٜ٘ضَ ٔغَِ ٜأِْـُ َضدٌُٜ ٣أزِ َضى ٜعٔ ِٓسَٜ ُٙأبََٛا ُٙا ٞيهٔبَطَ
َعًَ ِٜٔ٘ٝضََهَإُ ُثِٖ ا ِْ َ
خًٜا ُٙا ٞيذَٖٓ("ٜ١ايذلَص، ٟز ت  ،ز ،11م ،454ضقِ )3468
ٜؾ ِ ُٜ ًِِٜس ٔ
2

 نُا وجٓا املكٛؿ ٢قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ عً ٢نجط ٠ايصنط،ٚايك ٠٬عً ، ٘ٝيف نٌ ٚقت ٚعً ٢أ ١ٜساٍ ٖٓٚ ،ا غطؽ ؿب٘ يف ْؿٛؽ
املػًُني ٚ ،تعع ِٝؿك٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ يف اجملايؼ ٜ ،ك ٍٛقً ٢اهلل
كًٛ٥ا َعً٢ٜ
ذ ًٔػّا ٜيِِ َِ ٜصنٝطُٚا ايً َ٘٤ؾٜٔ َٚ ٔ٘ٝيِِ َ ُٜ
دًٜؼَ قِ ََ ِّْٜٛ
عًٚ ٘ٝغًِ ََ ":ا َ
َْبٔ  ِِٗ٢ ٝٚإ٢ي٤ا نٜإَ َعً ِِٗ٢ ِٝ ٜتٔطَٜ ٟ٠ؾ٢إِٕ ؾَاَ َ٤عصٖ َب ُِِٗ ٢َٚإِٕ ؾَا َ٤غٜؿٜطَ ٜي ُِِٗ"(ايذلَص، ٟزت ،
ز  ،11م ،235ضقِ )3302

3

 ٚضزا عً ٢ايؿاّ ت ٜٔبطغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚ ،املتُٗني ي٘ ،بأْ٘ أبذل ٚإٔ شنطَٓ ٙكٛع ْ ،بني شلِ بإٔ اهلل عع ٚدٌ قطٕ ازل٘ باغِ
اؿبٝب قُس ،يٝؿٗس امل٪شٕ نٌ  ّٜٛعًَ ٢ػاَع ايٓاؽ بإٔ قُسا ضغٍٛ
اهلل ٚ ،يصيو أَطْا ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ بايك ٠٬عً ٘ٝبعس زلاع
امل٪شٕ  ،ايك ٠٬عً ٘ٝعٓس زلاع امل٪شٕ يكٛي٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ؾُٝا ضٚاٙ
قًٛ٥ا َعًٜ ٖٜٞؾ٢إُٕٖٙ
عٓ٘ َػًِ ٚغرل٢" :ٙإشَا غَ ُٔ ِع ُتِِ ايٚ ٪َ ُُٞشَٕ ؾٜكٛٝيٛٝا َٔجٌَِ ََا َٜكُ ٍُٛٝثِٖ َ
غًٛٝا ئ َٞايَٛ ٞغٜٔ ٜ١ًٜٝؾ٢إ َْٖٗا
قً ٢٤ايًَ ُ٘٤عًٔ ِٜٔ٘ٝبَٗا َعؿِطّا ُثِٖ َ
قًٜاَ ٟ٠
قًَ ٢٤عًَ ٖٜٞ
ََِٔ َ
ََِٓع٢ي ٠١ٜؾٔ ٞا ٞيذَٖٓ ٔ١يٜا تَِٓ َبػٔ ٞإ٢ي٤ا ٔيعَ ِبسٕ َِٔٔ عٔبَازٔ ايًَٚ ٔ٘٤أِ ٜضدُٜ ٛإِٔ ٜأنٜ َٕٛٝأَْا َََُِٖٔٚ َٛ
سً٤تِ َعً ِٜٔ٘ٝايؿٖؿٜاعَ("ٝ١سٓبٌ زت ،ز ،13م  ،318ضقِ )6280
غَأ ٍَٜئ َٞايَٛ ٞغَٔ ٜ١ًٜٝ

4

 ايك ٠٬عً ٘ٝعٓس زخ ٍٛاملػذس ٚاـطٚز َٓ٘ ٚعٓس املطٚض باملػادسؾهإ عً ٘ٝايكٚ ٠٬ايػ ّ٬إشا زر ٍ املػذس قً ٢عً ٢قُس ٚغًِ " ؾعَِٔ
غ  ًَِ٤ضن ٞاهلل عٓٗا قٜايٜتِ نٜإَ َضغٍُُٛ
قً ٢٤ايًَ ُ٘٤عًَ َٚ ِٜٔ٘ٝ
ؾٜاطَُٔ ٜ١بِٔٓتٔ َضغُ ٢ٍٛايًَ ٔ٘٤
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ػًٜاُّ َعً٢ٜ
ػِ ٢ايًَٚ ٔ٘٤اي ٖ
ذسَ َٜكٔ ٍُٛٝب ِ
ػ ٔ
غ ٢ ًَِ٤إشَا َزخٌََ ايِ َُ ٞ
قً ٢٤ايًَ ُ٘٤عًَ َٚ ِٜٔ٘ٝ
ايًَ ٔ٘٤
ػِ٢
َضغُ ٢ٍٛايً ٔ٘٤اي  ُِٖٗ ً٤اغٞؿٔطِ ئُ ٞشُْٛبَٔٚ ٞا ٞؾتَضِ ئٜ ٞأبَِٛابَ َضسِ َُ ٔتو٢َٚ ٜإشَا خَطَزَ قٜاٍَ ٔب ِ
ػًٜاُّ َعًَ ٢ٜضغُ ٢ٍٛايً ٔ٘٤اي  ُِٖٗ ً٤اغٞؿٔطِ ئُ ٞشُْٛبَٔٚ ٞا ٞؾتَضِ ئٜ ٞأبَِٛابَ
ايًَٚ ٔ٘٤اي ٖ
ه ًٔو("ٜابٔ َاد٘ ،ز ،2م  ،488ضقِ )763
ؾِ ٜ
5

 ايك ٠٬عً ٘ٝيف ايتؿٗس ا٭خرلٚ ٖٛٚ ،ادب َٔ ٚادبات ايك، ٠٬نصيو َٔ َٛانع ايك ٠٬عً ٢ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ايك ٠٬عًٙٞ
يف ق ٠٬اؾٓا٥ع.
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 ٚتػتشب ايك ٠٬عً ٘ٝعٓس ختِ ايسعا " ، ٤يك ٍٛعَِٔ عَُُطَ بِٔ ٢ا ٞيدَ٤ٛابٔك َعسُ َُِٔٓ٘ ؾَ ِْ٤ٞ
ضن ٞاهلل عٓ٘ ٢إٕٖ ايسٗعَاََِٛ َ٤قٛٝفْ بَ َِٔٝايػَُٖاَٚ ٔ٤ايٞأٜضِض ٢يٜا ِ َٜ
غ ("ًَِ٤ايذلَص ، ٟز،2م  ،307ضقِ
قً ٢٤ايًَ ُ٘٤عًَ َٚ ِٜٔ٘ٝ
ستٖ ٢تُكًََِّ َٞعًَْ ٢ٜبٔ ٝٚوَ ٜ
َ
)448
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  ّٜٛاؾُعٜ ١ػتشب ؾ ٘ٝاإلنجاض َٔ ايك ٠٬عً ٘ٝيكٛي٘ قً ٢اهللخًٔلَ آزَُّ َٚؾٔ ٔ٘ٝقٝبٔضَ َٚؾٔٔ٘ٝ
عًٚ ٘ٝغًِ٢ " :إٕٖ َِٔٔ أٜؾٞهٌَ ٢أٖٜٜا َٔ ٝهِِ  ََِّٜٛا ٞيذُ ُُعَ ٔ١ؾُٔ ٔ٘ٝ
قًٜا َت ٝهِِ ََعِطُٚنَ٠١
نجٔطُٚا َعً َِٔٔ ٖٜٞايلٖيٜا ٔ٠ؾٜٔ ٔ٘ٝؾ٢إٕٖ َ
كعِك ٝ١ٜؾٜ ٜأ ٞ
ايٖٓ ٞؿدََٚ ٝ١ؾٔ ٔ٘ٝاي ٖ
قًٜاتَُٓا َعًِٝ ٜوٜ َٚ ٜقسِ أ٢ ٜضَِتَ َٜكٛٝيَٕٛٝ
َعً ٖٜٞقٜاٍَ قٜايٛٝا َٜا َضغُ ٍَٛايًَٚ ٔ٘٤نِٜٝـَ ُتعِطَضُ َ
دػَازَ ايٜ ٞأِْبَٔٝا("٤أب ٞزاٚٚز ،زت ،
َبًٔٝتَ ؾٜكٜاٍَ ٢إٕٖ ايً َ٘٤عَعٖ َٚدٌَٖ سَطَّٖ َعً ٢ٜايٞأٜضِضٜ ٢أ ِ
ز ، 3م ،239ضقِ )883
ٖص ٙبعض املٛانع اييت ٜػتشب ؾٗٝا ايك ٠٬عً ٢ايٓيب قُس قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝغًِ  ،يصا عًٓٝا اغتؿعاض ععُ ١ضبٓا عع ٚدٌ بإتباع ضغٛي٘ ٚاإلقتسا٤
ب٘ يف تعع ِٝاهلل ٚاإلخ٬م ٍ0 ٙ
ٚايطض عهُ٘
ا
َٔ سكٛق٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚ "،دٛب ايتشانِ إي،٘ٝ
قً ٢١اهلل عًٚ ٘ٝغً :ِ١لبي اهلل رؼبىلَّ{ :ب ؤَُّّيَب اٌَّزَِّٓ آَِنٌُا ؤَطِْؼٌُا اٌٍَّوَ ًَؤَطِْؼٌُا اٌشَّعٌُيَ ًَؤًٌُِِ
اٌْإَِْشِ ِِنْىُُْ فَةِْ رَنَبصَػْزُُْ فِِ شَِْءٍ فَشُدًُّهُ بٌََِ اٌٍَّوِ ًَاٌشَّعٌُيِ بِْ وُنزُُْ رُاِِْنٌَُْ ثِبٌٍَّوِ ًَاٌٌََِْْْ
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آخِشِ رٌَِهَ خَْْشٌ ًَؤَدْغَُٓ رَإًِّْالً} (عٌسح اٌنغبء آّخ ،سلُ ً.)59لبي ؤّؼب {فٍََب ًَسَثِّهَ ٌَب
ُّاِِْنٌَُْ دَزََّ ُّذَىٌُِّّنَ فَِّْب شَجَشَ ثَْْنَيُُْ ثَُُّ ٌَب َّجِذًُا فِِ ؤَْٔفُغِيُِْ دَشَجًب َِِّّب لَؼَْْذَ
ًَُّغٌٍَُِّّا رَغًٍِّْْب} (عٌسح اٌنغبء آّخ ،سلُ ٜٚ .)65ه ٕٛايتشانِ إىل غٓت٘
ٚؾطٜعت٘ بعس ٙقً ٢١اهلل عًٚ ٘ٝغً("ِ١ايكشٛاْٖ1416، ٞـ ،م.)153
ٚهلل زض عُط بٔ اـٛاب ضن ٞاهلل عٓ٘ عٓسَا اختاض اؿهِ ايكاضّ يف ٖصٙ
ايكه ١ٝؾعٔ عط ٠ٚبٔ ايعبرل قاٍ :اختكِ إىل ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ
ضد ، ٕ٬ؾكه ٢٭سسُٖا  ،ؾكاٍ ايص ٟقٝه ٞعً : ٘ٝضزْا إىل عُط  ،ؾكاٍ ضغٍٛ
اهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ْ":عِ اًْٛكٛا إىل عُط " ؾاًْٛكا  ،ؾًُا أتٝا عُط
قاٍ ايص ٟقٝهٔ ٞي٘ ٜ:ا ابٔ اـٛاب إٕ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ قه٢
يٚ ، ٞإٕ ٖصا قاٍ  :ضزْا إىل عُط  ،ؾطزْا إيٝو ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ
 ،ؾكاٍ عُط  :أنصيو ؟ يًص ٟقٝه ٞعً ، ٘ٝقاٍ ْ :عِ ؾكاٍ عُط َ :هاْو
ست ٢أخطز ؾأقه ٞبٓٝهُا ؾدطز َؿتُ ٬عً ٢غٝؿ٘  ،ؾهطب ايص ٟقاٍ ":ضزْا
إىل عُط "ؾكتً٘ ٚ ،أزبط اٯخط إىل ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ؾكاٍ
ٜ:اضغ ٍٛاهلل قتٌ عُط قاسيب ٚ ،يَ ٫ٛا أعذعت٘ يكتًين  ،ؾكاٍ ضغ ٍٛاهلل
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ َ":ا نٓت أظٔ إٔ عُط هذل ٟعً ٢قتٌ َ" َٔ٪ؾأْعٍ
اهلل تعاىل " {فَالَ ًَسَثِّهَ الَ ُّاِِْنٌَُْ دَزَََّ ُّذَىٌُِّّنَ فَِّْب شَجَشَ ثَْْنَيُُْ ثَُُّ الَ َّجِذًُاْ فِِ
ؤَٔفُغِيُِْ دَشَجبً َِِّّّب لَؼَْْذَ ًَُّغٌٍَُِّّاْ رَغٍِّْْبً }(عٌسح اٌنغبء آّخ ،سلُ  ،) 65ؾدلأ اهلل
عُط َٔ قتً٘"(ابٔ تٖ1424، ١ُٝٝـ ،م)33
نصيو َٔ سكٛق٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ إْعاي٘ َهاْت٘ قً ٢١اهلل عًٚ ٘ٝغًِ١
ب ٬غً ٫ٚ ٛتككرل "ؾٗ ٛعبس هلل ٚضغٛي٘ ٖٛٚ ،أؾهٌ ا٭ْبٝاٚ ٤املطغًنيٖٛٚ ،
غٝس ا٭ٚيني ٚاٯخط ٚ ٙٚ ،ٜٔقاسب املكاّ احملُٛزٚ ،اؿٛض املٛضٚزٚ ،يهٓ٘ َع
شيو بؿط  ٫ميًو يٓؿػ٘  ٫ٚيػرل ٙنطاْ ٫ٚ ٟؿعا ٟإَ ٫ا ؾا٤
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اهلل"(ايكشٛاْٖ1416، ٞـ،مٚ )154قس قاٍ اهلل تعاىل يف شيو { :لًُ الَّ
ؤَلٌُيُ ٌَىُُْ ػِنذُِ خَضَآئُِٓ اٌٍّوِ ًَال ؤَػٍَُُْ اٌْغَْْتَ ًَال ؤَلٌُيُ ٌَىُُْ بِِِّٔ ٍََِهٌ بِْْ ؤَرَّجِغُ بِالَّ َِب ٌُّدََ
بٌََِِّ لًُْ ىًَْ َّغْزٌَُِ األَػََّْ ًَاٌْجَظِريُ ؤَفَالَ رَزَفَىَّشًَُْ }(عٌسح األٔؼبَ آ ّخً ) 50لبي رؼبىل:
{لًُ الَّ ؤٍَِِْهُ ٌِنَفْغِِ َٔفْؼًب ًَالَ ػَشًّا بِالَّ َِب شَبءَ اٌٍَّوُ ًٌٌَْ وُنذُ ؤَػٍَُُْ اٌْغَْْتَ الَعْزَىْثَشْدُ َِِٓ
اٌْخَْْشِ ًََِب َِغَّنَِِ اٌغٌُّءُ بِْْ ؤَٔبْ بِالَّ َٔزِّشٌ ًَثَشِريٌ ٌِّمٌٍََْ ُّاِِْنٌَُْ} (عٌسح األػشاف آّخ ،سلُ
ً .)188لبي رؼبىل{ :لًُْ بِِِّٔ ٌَب ؤٍَِِْهُ ٌَىُُْ ػَشًّا ًٌََب سَشَذًا * لًُْ بِِِّٔ ٌَْٓ ُّجِرئَِِ َِِٓ اٌٍَّوِ
ؤَدَذٌ ًٌَْٓ ؤَجِذَ ِِْٓ دًُِٔوِ ٍُِْزَذَذًا} (عٌسح اجلٓ آّخ .)22،21
نصيو َٔ سكٛم ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٖ ٛتععٜطٚ ٙتٛقرلٚ ٙتععِٝ
أَط: ٙ
ؾكس قاٍ تعاىل "{ بَِّٔب ؤَسْعٍَْنَبنَ شَبىِذاً ًَُِجَشِّشاً ًَٔزِّشاً{ٌِ }8زُاِِْنٌُا ثِبٌٍَّوِ ًَسَطًٌُِوِ
ًَرُؼَضِّسًُهُ ًَرٌَُلِّشًُهُ ًَرُغَجِّذٌُهُ ثُىْشَحً ًَؤَطِْالً(}9عٌسح اٌفزخ آّخ ،سلُ )9،8
"ٚهب اغتؿعاض ٖٝبت٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚد٬ي ١قسضٚ ٙعع ِٝؾأْ٘ ،
ٚاغتشهاض قاغٓ٘ َٚهاْت٘ َٓٚعيت٘ ٚ ،املعاْ ٞاؾايب ١ؿب٘ ٚإد٬ي٘ ٚ ،نٌ
َا َٔ ؾأْ٘ إٔ هعٌ ايكٌب شانطا ٟؿك٘ َٔ ايتٛقرل ٚايتععٜط "(اـهرل،ٟ
اؿػٔ ٖ1428،ـ،م)65
ٚخرل تعع ِٝيطغ ٍٛاهلل تعع ِٝغٓت٘ ٖٚس ٜ٘عً ٘ٝايكٚ ٠٬ايػٚ ّ٬تععِٝ
أَطٚ ْ٘ٝٗٚ ٙعسّ تكس ِٜضأ ٟأسس َُٗا نإ عً ٢ضأ ٫ ،ٜ٘نُا ٜؿعٌ نجرل
َٔ ايٓاؽ اي ّٛٝؾتك ٍٛشلِ :قاٍ ايطغ .. ٍٛؾٝكٛي ٕٛيو :إٕ ايؿٝذ ايؿْٞ٬
ٜك ٍٛنصا أ ٚا٭غتاش ؾٜ ٕ٬ك ٍٛنصا أ ٚأخباض اي ّٛٝتك ٍٛنصا.
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 َٔٚقبت٘ َا شنط ٙايعُط "إٕ َٔ َض ب ٠ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ إٔ
ٟسب َٔ ٖ ٛبػبب٘ َٔ آٍ بٝت٘ ٚقشابت٘ َٔ املٗادطٚ ٜٔا٭ْكاض ٚ ،عسأَ ٠ٚ
ُ
عازاِٖ ٚ ،بػض َٔ أبػهِٗ ٚغبِٗ ؾُٔ أسب ؾ٦ٝا أسب َٔ ٜض ب "(ايعُط ،
ٖ1429ـ ،م)146نتاب إ ٫تٓكط٠ٚ
 َٔٚعَ٬ات سب٘ يًٓب ٢قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ "ؾؿكت٘ عً ٢أَت٘ ْٚكش٘ شلِ
ٚغع ٘ٝيف َكاؿِٗ ٚضؾع املهاض عِٓٗ ،نُا نإ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ
باملَٓ٪ني ضٚ٩ؾا ضسُٝا"(عٝاض ٖ1409 ،ـ  ،م.)28
ٜٚط ٣ايباسح إٔ َٔ قبت٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝؽمل اسذلاّ غٓت٘ ٚايكٝاّ عكٗا
ٚايػرل عً ٢خٛاٖا ٚ ،إٕ عً ٢املػًِ إٕ ٜه ٕٛقازقا يف سب٘ َساؾعا عٔ ْب٘ٝ
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٜ ٫ٚ ،ه ٕٛنُا ٜؿعً٘ نجرل َٔ ايعٛاّ ٚغرلِٖ ممٔ
ٜٓتػب ٕٛإىل ايسع َٔ ٠ٛايػدط ١ٜبػٓت٘ عً ٘ٝايكٚ ٠٬ايػٚ ّ٬ممٔ وطم
عًٗٝا يف ًَبػ٘ ٦ٖٝٚت٘ َٚذ تًـ أَٛض ٙؾٝػدط ،َِٗٓ ٕٚبٌ شيو َٔ أَٛض
ايهؿط اييت اتكـ بٗا {ًٌَئِٓ عَإٌَْزَيُُْ ٌََْمٌٌَُُّٓ بََِّّٔب وُنَّب َٔخٌُعُ ًٍَْٔؼَتُ لًُْ ؤَثِبٌٍّوِ ًَآَّبرِوِ
ًَسَعٌٌُِوِ وُنزُُْ رَغْزَيْضِئٌَُْ { }65الَ رَؼْزَزِسًُاْ لَذْ وَفَشْرُُ ثَؼْذَ بِميَبِٔىُُْ بِْ َّْػْفُ
ػَٓ طَأئِفَخٍ ِِّنىُُْ ُٔؼَزِّةْ طَأئِفَخً ثِإََّٔيُُْ وَبٌُٔاْ ُِجْشِِِنيَ }(عٌسح اٌزٌثخ آّخ ،سلُ 66،65
) َٔٚ.تٛقرل ٙقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ " تعع ِٝؾأْ٘ اسذلاَا ٚإى باضا يهٌ َا
تعًل ب٘ َٔ ازل٘ ٚسسٜج٘ ٚغٓت٘ ٚؾطٜعت٘ ٚآٍ بٝت٘ ٚقشابت٘ ضنٛإ اهلل
عًٚ ، ِٗٝنٌ َا اتكٌ ب٘ عً ٘ٝايكٚ ٠٬ايػ َٔ ّ٬قطٜب أ ٚبعٝس "(ايعٖطاْٞ
ٖ1422،ـ ،م)34
ٚتععٜط :ٙايصب عٔ عطن٘ إشا تعطض ي٘ غؿٚ ٘ٝبصٍ ٭دٌ شيو ايػايٞ
ذ اإلغ ٢ّ٬ابٔ ت" ١ُٝٝايتععٜطُ ٖٛ :اغِْ داَعْ يٓكطٔٙ
ٚايٓؿٝؼ ؛ ٜك ٍُٛؾُ ٝ
ٚتأٜٝسِٓ ََٚ ٔٙعُُ٘ َِٔ نَ ٌٚ ٝا ٪ٜشٔٚ ،ٜٔ٘ايتٛقرلُ  :اغِْ داَ ْع يهَ ٌٚٝاؾ ٘ٔ ٝغه٠١ٓٝ
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ٚطُأْ َِٔ ٠١ٓٝاإلدٚ ٢ٍ٬اإلنطاّٚ ، ٢إِٔ ُٜعاٌََ ََٔ ايتٖؿطٜـٔ ٚايتٖهط٢ِٜ
سس ٚايٛقاض("٢ابٔ ت١ُٝٝ
ٚايتٖعع ٢ِٝبُٔا َٜك ُْ٘ٛعِٔ نَ ٌٚ ٝا ُٜدِ ٢طدُُ٘ عِٔ َ
ٖ1424،ـ،م)290
ٖٚصا َكته ٢قبت٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚتعع ِٝؾأْ٘ ٚمزضٚ ٖٛٚ ، ٙادب
عً ٢نٌ َػًِ 0
ٚقس نإ ايكشاب ١ضنٛإ اهلل عً ِٗٝأمجعني ٜبصيَٗ ٕٛذِٗ ٚأضٚاسِٗ زٕٚ
ايؿٛن ١تكٝب قسَ٘ ايؿطٜؿ ١قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ؾهٝـ مبا ؾٛم شيو
ٚأععِ؟!!!
"إٔ ْكط ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  ،ؾطض عًٓٝا ؛ ٭ْ٘ َٔ ايتععٜط
املؿطٚض ٚ،٭ْ٘ َٔ أععِ اؾ٘ از يف غب ٌٝاهلل "(ابٔ تٖ1424 ، ١ُٝٝـ
،م )144
ٚيصيو قاٍ غبشاْ٘ ٚتعاىل { َّب ؤَُّّيَب اٌَّزَِّٓ آَِنٌُاْ َِب ٌَىُُْ بِرَا لًَِْ ٌَىُُُ أفِشًُاْ فِِ
عَجًِِْ اٌٍّوِ اثَّبلٍَْزُُْ بٌََِ األَسْعِ ؤَسَػِْزُُ ثِبٌْذََْبحِ اٌذَُّْْٔب َِِٓ آخِشَحِ فََّب َِزَبعُ ايْدََْبحِ اٌذَُّْْٔب فِِ
آخِشَحِ بِالَّ لًٌٍَِْ{ }38بِالَّ رَنفِشًُاْ ُّؼَزِّثْىُُْ ػَزَاثبً ؤٌَِّْبً ًَّغْزَجْذِيْ لٌَِْبً غَْْشَوُُْ ًَالَ
رَؼُشًُّهُ شَْْئبً ًَاٌٍّوُ ػٍَََ وًُِّ شَِْءٍ لَذِّشٌ{ }39بِالَّ رَنظُشًُهُ فَمَذْ َٔظَشَهُ اٌٍّوُ بِرْ ؤَخْشَجَ هُ اٌَّزَِّٓ
وَفَشًُاْ ثَبَِِٔ اثْنَِْْٓ بِرْ ىَُّب فِِ اٌْغَبسِ بِرْ َّمٌُيُ ٌِظَبدِجِوِ الَ رَذْضَْْ بَِّْ اٌٍّوَ َِؼَنَب فَإَٔضَيَ اٌٍّوُ عَىِْنَزَوُ
َُاٌٍّوِ ىَِِ اٌْؼٍَُْْب ًَاٌٍّوُ
ػٍََْْوِ ًَؤََّّذَهُ ثِجُنٌُدٍ ٌَُّْ رَشًَْىَب ًَجَؼًََ وٍََِّخَ اٌَّزَِّٓ وَفَشًُاْ اٌغُّفٍََْ ًَوٍَِ حُ
ػَضِّضٌ دَىٌُِْ{(}40عٌسح اٌزٌثخ آّخ ،سلُ )40-38
 َٔٚأععِ اٍْكط محا ١ٜعطن٘ ممٔ ٪ٜش ، ٜ٘أْٓ ٫عط إىل قٛي٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ "
ََِٔ سَََُّٓٔ٪ِ َُ ٢ا َِٔٔ ََُٓاؾٔلَٜ ٣عٔٝبُُ٘ بَ َعحَ ايً ُ٘٤تَبَا َضىَٚ ٜتَعَايًََٜ ٢ٜهٟا َٜضِ َٜٔ ٞيشَُُِ٘  َِّٛ َٜايٞكَٔٝأََ١
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َِٔٔ َْاض ٢دَََِٖٗٓ َ ََِٔ ٚبَػََّٓٔ٪ِ َُ ٢ا بٔؿَُٜ ٕ٤ِٞطٜ٢سُ بٔ٘ٔ ؾَ َُِ٘ٓٝسَبَػَُ٘ ايً ُ٘٤تَعَاي ٢ٜعًَ ٢ٜدٔػِط ٢دَََِٖٗٓ
سَتَٖٜ ٢دِطُزَ َُٖٔا قٜاٍَ"(سٓبٌ،زت ،ز،31م ،247ضقِ )15095
ؾإشا نإ ٖصا دعا َٔ ٤أضاز بامل َٔ٪أش ٣فنٝـ مبٔ ٪ٜش ٟسبٝب اهلل ٚخً ً٘ٝقً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝغًِ  ،إٕ نإ أش ٣امل َٔ٪سطاّ ؾإٕ أش ٣ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ أؾس ،
نٝـَ ٚ ٫ضبٗٓا دٌٖ يف عُٜ ٙ٬ك { : ٍُٛبَِّْ اٌَّزَِّٓ ُّاْرًَُْ اٌٍَّوَ ًَسَعٌٌَُوُ ٌَؼَنَيُُُ اٌٍَّوُ فِِ اٌذَُّْْٔب ًَاٌْأخِشَحِ
ًَؤَػَذَّ ٌَيُُْ ػَزَاثبً ُِّيِْنبً } (عٌسح األدضاة آّخ ،سلُ )57
ٜٚك ٍٛغبشإ ًَ { :اٌَّزَِّٓ ُّاْرًَُْ سَعٌُيَ اٌ هًِّ ٌَيُُْ ػَزَاةٌ ؤٌٌَُِْ } (عٌسح اٌزٌثخ آّخ ،سلُ ٚ ،)61
ٜك ٍُٛاهلل أٜها ًَ { :بِْ َّٔىَثٌُاْ ؤََّّْبَٔيُُ ِِّٓ ثَؼْذِ ػَيْذِىُِْ ًَطَؼَنٌُاْ فِِ دِّنِىُُْ فَمَبرٌٍُِاْ ؤَئَِّّخَ اٌْىُفْشِ
بَِّٔيُُْ الَ ؤََّّْبَْ يَىُُْ ٌَؼٍََّيُُْ َّنزَيٌَُْ } (عٌسح اٌزٌثخ آّخ ،سلُ .) 12
هلل غبشاُْ٘ بكٝاْ ٔ ١عطض ٢ايٓٓبٔٚ ٚٞاْ٫تكاّ ٢يُ٘ ؾكاٍَ عع ٚدٌ  { :فَبطْذَعْ ثَِّب
 ٚقس تهؿ ٌَ٤ا ٝ
رُاَِْشُ ًَؤَػْشِعْ ػَِٓ اٌُّْشْشِوِنيَ  .بَِّٔب وَفَْْنَبنَ اٌُّْغْزَيْضئِنيَ } (عٌسح احلجش آّخ ،سلُ 0 )95،94
ٚيف" ايكشٝشني" عِٔ أبٖ ٞطٜط ٠قاٍَ :قا ٍَ ضغ ٍُٛاهللٔ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  ":أٜيٜا
تَ ِعذَبُ َٕٛنِٜٝـَ َٜكِ ٢طفُ ايً ُ٘٤عَٓ ٞٚؾَتَِِ قَ ٝطِٜـَٚ ٣يٜعَُِِِٓٗ َٜؿِتَُُٔ ُّ َٕٛشَُّٖا ًََٜٞٚعََُٓ َُ َٕٛصَُّٖا
َٜٚأَْا َُشَُٖسْ" (ايبداض، ٟزت ،ز،11م ،363ضقِ )3269
هلل غبشاُْ٘ ٚتعاىل ب ٖ َٔٝإٖٔ َُبِ ٔػضَ ايٖٓٔيب ٚقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٖ ٛا٭قٛعُ اـاغطُ
ٚا ٝ
ايصٖي ،ٌُٝؾكاٍَ دٌٖ ؾأُْ٘ { بَّْ شبِٔئَهَ ىٌَُ األثرتُ }(عٌسح اٌىٌثش آّخ ،سلُ .)3
ض عباز ٔٙباي ٖصِٚزٔ ٚايسٚؾا ٢ع عِٔ ْب ٘ٔ ٝبهٌٚٝ
 َِٔٚأٚد٘ٔ ايهؿا ٔ١ٜإٖٔ ُٜه٢ ٞطَّ اهللُِٜٓٚ ٝعٔ َِ عً ٢بع ٢
ف نبرلْ يه ِٔ َ ٌٚٝتكس ٣ٚيًسٚؾاع عِٔ ايٖٓٔيب ٚقً٢
َاٜػتٝٛعُ َ ٖٞٚطتب ٠١ععٚ ٠١ُٝؾط ْ
اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ؾايًُٗ ِٖ ؾَطٚؾَٓٞا بايسٚؾا ٢ع عِٔ ْيبى ٜايهط ٢ِٜقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ 0
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متٗٝــس :
يكس دبًت ايٓؿٛؽ عً ٢سب َٔ أغس ٣شلا َعطٚؾا ؾهٝـ إشا نإ شيو املعطٚف
اـطٚز َٔ ايٓرلإ ٚايسخ ٍٛإىل أععِ اؾٓإ ؾ ٬ؾو إٔ اؿب ٜه ٕٛأ ععِ ٚشاى َا
نإ َٔ ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ػا ٙأَت٘ ٚ ،يصا ؾكس أسب٘ املػًُ ٕٛملا متٓٝع ب٘
َٔ خًل ؾانٌ ٚقؿات محٝسٚ ٠عسٍ ٚانض  ،ست ٢إٔ اهلل ععٚدٌ اعتدل إضغاي٘
يًطغ ٍٛعً ٘ٝايكٚ ٠٬ايػٚ َ٘ٓ ّ٬ؾه ٬عً ٢ا٭َ٘ اإلغ ١َٝ٬ؾكس " اَنت اهلل عً٢
املَٓ٪ني بإضغاٍ ائب ٞقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ؾ َٔ ِٗٝأْؿػِٗ ٚ ،قس أزب اهلل تعاىل
املَٓ٪ني يطغٛي٘ يف كاطبتِٗ ي٘ ٚ ،أٚدب عً ِٗٝتٛقرلٚ ، ٙتؿدٚ ، ُ٘ٝتععٚ ، ُ٘ٝعًل
بصيو ؾ٬سِٗ يف ايسْٝا ٚاٯخط(" ٠املٛطيف ٖ1414،ـ ،م)10
ٚشلصا ؾكس ػً ٢اؿب ايٓب ٟٛزاخٌ ْؿٛغٓا  ،يٝتذػس ع ىل أضض ايٛاقع سٝا٠
ْبٜ ١ٜٛطاٖا نٌ َٔ متػو بػٓت٘ ٚ ،غاض عًْٗ ٢ذ٘ ،ؾٓشٔ ْؿٗس اهلل عً ٢سب٘ ٚ ،قس
تعًكت قًٛبٓا ب٘ ٚ ،ؾػؿت ْؿٛغٓا ؾٛقا ٟإي ، ٘ٝملاشا  ٫مب٘ ٚقس اَتٮت قسٚضْا
بععُت٘ ،آَٓا ب٘ ٚمل ْطاٚ ، ٙزلعٓا ب٘ ٚقسقٓاَٚ" ، ٙا ْكٌ إيٓٝا َٔ أخ٬ق٘ ٚنُاٍ
أٚقاؾ٘ اييت ظخطت بطٚاٜتٗا نتب ايػٓٚ ١ايػرل  ، ٠شل ٞخرل ؾاٖس "(ايعُط ٖ1429 ،ـ،
م)48
ٚقس تٛطم ايباسح يبعض ا٭َٛض اييت تٛنض أغباب سب املػًُني يًطغ ٍٛقً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝغًِ  ،نُا تٛطم ايباسح ٭غباب نط ٙغرل املػًُني يًطغ ٍٛقً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚغًِ 0
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أ : ٟ٫ٚأغبــاب سب املػًُٝـٔ يًطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚايسؾاع عٓ٘
إْٓا عٓسَا ْصنط عباض "، ٠إٔ ايكًِ يٝعذع عٔ ايتعبرل"  ،ؾٖٗٓ ٛا أعذع ٫ٚ ،
ٜػتٝٛع ايباسح إٔ ٜٛيف عل ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  ،نٝـ ْعدل ٚهلل ايؿهٌ
ثِ يطغٛي٘ َٚ ،ا سسخ يف غع ٠ٚسٓني ي٘  ٚخرل ؾاٖس سٝح بني ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚغًِ يٮْكاض ؾهً٘ عًٚ ِٗٝعً ٢ا٭َ ١اإلغ ١َٝ٬ؾكاٍ " أمل آتهِ ن ٫٬ؾٗسا نِ
اهلل بٚ ٢عاي ١ؾأغٓانِ اهلل ٚأعسا ٤ؾأيـ اهلل بني قًٛبهِ قايٛا بً ٢اهلل ٚضغٛي٘ أَٔ
ٚأؾهٌ" (ابٔ ؽٜس ايٓاؽ ٖ1406،ـ  ،ز،2م)221
ٚموواثٓهعتاٌؾٕتٌٟأِْؾجخاٌوٍٛيٍٕٝاهللػٍٍٍُٚٗ١كهعزٓ١
":ئؽلاّ٘ب:فوٟٗ٘ٚ،اٌّؾجخاٌزٟرمزٟٚلجٛيِبعبءثٗاٌوٍٛيٍٕٝاهلل
ػٍٍٍُِٓٚٗ١ػٕلاهللٚ،رٍمٗ١ثبٌّؾجخٚاٌوٙبٚاٌزؼظُٚ١اٌزٍَٚ،ُ١ػلٍَٝت
اٌٙلِٜٓغ١وٝو٠مٗثبٌىٍ١خ،صُؽَٓاإلرجبعٌٗفّ١بثٍغٗػٓهثِٗٓ،
رٖل٠مٗفٟوًِبأفجوثٗٝٚ،بػزٗفّ١بأِوثِٗٓاٌٛاعجبدٚ0اٌلهعخاٌضبٔ١خ:
فٟ٘ٚ،ًٚاٌّؾجخاٌزٟرمزٟٚؽَٓاٌزأٍٟثٗٚ،رؾم١كااللزلاءثَٕزٗ،
ٚأفاللٗٚ،آكاثٗٛٔٚ،افٍٗٚ،أوٍّٗٚوثٗٚ،غ١ومٌهِٓآكاثٗاٌىبٍِخٚ،أفاللٗ
اٌفبٍٙخ("،اٌق١ٚو،ٞاٌؾَٓ ٖ1428 ،ـ)59ٓ،

فع ْا عٓ٘ َٔ
ٜٚط ٣ايباسح إٔ أغباب قبتٓا ٍؿبٝب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚز ا
دٗتني :
1

 َٔ ايٓاس ١ٝايؿطعٚ : ١ٝشيو ٭ٕ اهلل عع ٚدٌ  ،أَط عب٘ ٚإتباع٘ ٚ ،ايسؾاع عٓ٘ٚاعتدل شيو ٚادبا ؾطعٝاّ ، ٟمٌي رؼبىل {ًَبِرْ ؤَخَزَ اٌٍّوُ ِِْثَبقَ اٌنَّجَِِّْْْٓ ٌََّب آرَْْزُىُُ ِِّٓ وِزَبةٍ
ًَدِىَّْخٍ ثَُُّ جَبءوُُْ سَعٌُيٌ ُِّظَذِّقٌ ٌَِّّب َِؼَىُُْ ٌَزُاِِْنَُّٓ ثِوِ ًٌَزَنظُشَُّٔوُ لَبيَ ؤَؤَلْشَسْرُُْ ًَؤَخَزْرُُْ ػٍَََ
رٌَِىُُْ بِطْشُِ لَبٌٌُاْ ؤَلْشَسَْٔب لَبيَ فَبشْيَذًُاْ ًَؤَٔبْ َِؼَىُُ َِِّٓ اٌشَّبىِذَِّٓ }( عٌسح آي ػّشاْ آّخ ،سلُ
)81
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ٚقس قطٕ اهلل ْكطت٘ عً ٘ٝايػ ّ٬باإلميإ ٚخكٗا بايصنط بعس ٙؾكاٍ "َ ......فبٌَّزَِّٓ
آَِنٌُاْ ثِوِ ًَػَضَّسًُهُ ًَٔظَشًُهُ ًَارَّجَؼٌُاْ اٌنٌُّسَ اٌَّزَُِ ؤُٔضِيَ َِؼَوُ ؤًٌَُْـئِهَ ىُُُ اٌُّْفٍِْذٌَُْ }(عٌسح األػشاف آّخ
،سلُ )157
"ؾايؿ٬ح نٌ ايؿ٬ح يف اإلميإ ب٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ املكته ٞتععٜطْٚ ٙكطٚ ٙاتباع
َا دا ٤ب٘ ٚ ،قس قاٍ تعاىل  ،بعس إٔ سطض املَٓ٪ني عً ٢ايٓؿطَ ٠ع ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝغًِ يف غب ٌٝاهلل ٚ ،سصضِٖ َٔ َػب ١ايتجاقٌ ٚاَ٫تٓاع عٔ شيو "(ايعُط ،
ٖ1429ـ  ،م)150
ٚقاٍ تعاىل " {بِالَّ رَنظُشًُهُ فَمَذْ َٔظَشَهُ اٌٍّوُ بِرْ ؤَخْشَجَوُ اٌَّزَِّٓ وَفَشًُاْ ثَبَِِٔ اثْنَِْْٓ بِرْ ىَُّب فِِ اٌْغَبسِ بِرْ
َّمٌُيُ ٌِظَبدِجِوِ الَ رَذْضَْْ بَِّْ اٌٍّوَ َِؼَنَب فَإَٔضَيَ اٌٍّوُ عَىِْنَزَوُ ػٍََْْوِ ًَؤََّّذَهُ ثِجُنٌُدٍ ٌَُّْ رَشًَْىَب ًَجَؼًََ وٍََِّخَ اٌَّزَِّٓ
وَفَشًُاْ اٌغُّفٍََْ ًَوٍََِّخُ اٌٍّوِ ىَِِ اٌْؼٍَُْْب ًَاٌٍّوُ ػَضِّضٌ دَىٌُِْ }(عٌسح اٌزٌثخ آّخ ،سلُ)40
2

 َٔ ايٓاس ١ٝايعكً : ١ٝقس دبًت ايٓؿٛؽ عً ٢سب َٔ أسػٔ إيٗٝا نُا قاٍايؿاعط " أسػٔ إىل ايٓاؽ تػتعبس ميٛبِٗ  ...ؾٛاملا اغتعبس اإلْػإ ،إسػإ"(ايجعاييب
،ز،1م)43
ٚيٝؼ ٖٓاى بأؾهٌ مما قسَ٘ ْيب اإلغ ّ٬قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ يٮَ ١اإلغَٔ ١َٝ٬
خرل  ،إش ٖساِٖ اهلل تعاىل ب٘  ،ؾأخطدِٗ َٔ ايعًُات إىل ايٓٛض ٚ ،ي ٫ٛؾهٌ اهلل عًِٗٝ
ب٘  ،يهإ ايٓاؽ يف ن٬يٚ ١عُ0 ٢
مب٘ ٭ٕ يف قبت٘ خرل ٟايسْٝا ٚاٯخط ، ٠مب٘ ٭ٕ س ٠ٚ٬اإلميإ يف سب٘  ،ؾعٔ أْؼ
نٖٔ ؾَٔٚ ٔ٘ٝدَسَ
اللهُ عَِٓ ُ٘ َعِٔ ايٖٓبٔ ٚٞقًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝغًَ َِ٤قٜاٍَ ثًَٜاخْ ََِٔ ٝ
بٔ َايو ضنَّ ٞ
شبٖ ايَُٞطِ َ٤يٜا ُٜشٔبُٗ٘ إ٢ي٤ا
سبٖ إ٢ئَُٖ ِٜٙٔٞا غَٔٛاَُُٖا َٚأٔ ُٜ ِٕٜ
سًَٜا َ ٜ٠ٚايٞإ٢ميَإ ٢أَٜ ِٕٜه َٕٛٝايًَٚ ُ٘٤ضَغُٛي ُ٘ٝأَ ٜ
ئًَٚ ٔ٘٤أَٜ ِٕٜهَ ٞط َٙأَٜ ِٕٜعُٛزَ ؾٔ ٞايٞهٝؿٞط ٢نَُٜا َٜهَ ٞط ُٙأُٜ ِٕٜكَ ٞصفَ ؾٔ ٞايٖٓاض("٢ايبداض ، ٟزت،م ،26ضقِ
)15
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مب٘ ٭ْ٘ أٌٖ يًشب  ،بٌ ٭ْ٘ أٚىل بٓا َٓا نٝـ ٜٓ ٖٛٚ ٫از ٟبكٛي٘ قٌ ٣اهلل عً٘ٝ
ٚغًِ "ٜأَْا ٜأِٚي ٢ٜبٔائَٓٔ٪ِ ُُٞنيَ َِٔٔ ٜأِْؿٝػٔٗ ِِ٢ؾ َُِٔ ٜتُُٛؾِّ َِٔٔ َٞائَٓٔ٪ِ ُُٞنيَ ؾٜتَ َطىَ ٜزِّٜٓا ؾٜعًَٜ ٖٜٞقهَا ُُٙ٩
َ ََِٔ ٚتَ َطىََ ٜايٟا ؾَٛ ًٜٔضَثَتٔ٘ٔ"(ايبداض، ٟز،8م،79ضقِ )2133
مب٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚسل يٓا شيو  ،٭ْ٘ َا تطى ف ٤ٟسػٔ إٚ ٫زيٓا عًَٚ ، ٘ٝا
تطى ؾ ٤ٞغ ٤ٞإٚ ٫سصضْا َٓ٘  ،بٌ ٜعًُٓا يف مجٝع ؾ ٕٛ٦سٝاتٓا  ،يف قشْٛا َٓٚآَا
 ،يف أنًٓا ٚؾطابٓا  ،يف يباغٓا ٚضنٛبٓا  ،يف عازاتٓا ٚعبازاتٓا  ،بٌ ٜعًُٓا بهُٝات
ا٭نٌ اييت ْأنًٗا يٓشاؾغ عً ٢قشتٓا ٜ ،ك ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٜ ٖٛٚطؾس ْا
ػبٔ ا ِبٔ ٢آ َزَّ أٝنًٜٝاتْ ُٜكٔ َُِٔ قًُٞبَُ٘ ؾٜإِٕ٢
ٔ ٣ٔٛبشَ ِ
إىل شيو " ََا ًََٜأ ٜآ َزَٔ٢ٚ ٙٞعَا ّ٤ؾَط٘ا َِٔٔ بَ ٞ
نٜإَ يٜا ََشَاي ٜ١ٜؾٜجُ ًٝحْ ئٜٛعَأَ٘ٔ َٚثُ ًٝحْ ئؿَطَابٔ٘ٔ َٚثُ ًٝحْ ئَٓؿٜػٔ٘ٔ"(ايذلَص، ٟزت،م ،387ضقِ
)2302
ٜعًُٓا املعًِ ا٭ٚ ٍٚاملطؾس ايكازم إىل ؾٔ ايتعاٌَ َع اٯخط٫ ،ٜٔغُٝا يف ايبٝع
ٚايؿطا ، ٤ؾعٔ دابط بٔ عبس اهلل ضن ٞاهلل عٓ٘ قاٍ "قٜاٍَ ضَغُ ٍُٛايً ٔ٘٤قًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝغًََِ٤
ضَسَِٔ ايً ُ٘٤عَبِسّا غَ ُِشّا إ٢شَا بَاعَ غَ ُِشّا إ٢شَا اؾِتَطَ ٣غَ ُِشّا إ٢شَا اقَ ٞتهَ("٢ابٔ َاد٘
،زت،م  ،447ضقِ )2194
ٜعًُٓا املكٛؿ ٢قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ أضق ٢ايتعاَ٬ت ايعٚد ، ١ٝيتس ّٚاؿٝا ٠ايعٚد١ٝ
غعٝسٜٚ ٠بك ٢ايبٝت املػًِ َتُاغو ايكٛاّ َ ،عِٔ ٜأبَٔ ُٖ ٞطَ ِٜطَ ٜ٠ضنٔ َٞايً ُ٘٤عَُِٓ٘ قٜا ٍَ قٜاٍَ
غتَِٚقُٛا بٔايٓٚػَا ٔ٤ؾٜإ ٖٕ٢ايِ َُٞطٜأ ٜ٠خًُٔ ٜكتِ َِٔٔ نًٜٔعَٚ ٣إ ٖٕ٢أٜعَِٛزَ
ضَغُ ٍُٛايً ٔ٘٤قًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝغًَ َِ٤ا ِ
ؾَ ٕ٤ِٞؾٔ ٞايهًٜٚع ٢أٜعًِٜا ُٙؾٜإ ِٕ٢شََٖ ِبتَ تُكٔ ُُُ٘ٝنٜػَطِتَُ٘ َٚإ ِٕ٢تَطَنٞتَُ٘ يَٜ ِِٜعٍَِ أٜعَِ َٛز ؾٜاغِتَ ِٛقُٛا
بٔايٓٚػَا( "ٔ٤ايبداض،ٟزت ،م  ،112ضقِ )3084
ٜٚهطب يٓا ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ أضٚع ا٭َجً ١يتعاٌَ ايعٚز يف بٝت٘ ،
ٚايكٝاّ بأعُاي٘ اـاق ، ١ؾ َعِٔ ٢إبِطَأَٖ َِٝعِٔ ايٞأٜغَِٛزٔ قٜاٍَ غَأٞ ٜيتُ عَأ٥ؿَََ ٜ١ا نٜإَ ايٖٓبٔٗٞ
قًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝغًََٜ َِ٤كَِٓعُ ؾٔ ٞبَِٝتٔ٘ٔ قٜا ٜيتِ نٜإَ َٜه ُٕٛٝؾٔ ٔ١ََِٓٗٔ ٞأ ًِٖٜٔ٘ٔتَعِٓٔ ٞخٔ ِسََ ٜ١أًِٖٜٔ٘ٔ
سهَ َطتِ ايكًٖٜا ٝ٠خَطَزَ إ٢ي ٢ٜايكًٖٜا("ٔ٠ايبداض، ٟزت،م ،74ضقِ )635
ؾٜإ٢شَا َ
ٜٚهطب يٓا ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ أضٚع ا٭َجً ١يف ايتعاٌَ َع ا٭عسا ٤ؾكس نإ
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ َجا ٫يًتػاَض ٚايطؾل بايٓاؽ ٚي ٛناْٛا أعساَ ٤عاْسٚ" ، ٜٔقس
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نإ َٔ تػاق٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ َع ايٛٗٝز أْ٘ نإ ٜعٚضِٖ ٜٚكبٌ زعٛتِٗ ،
ٜٚأنٌ َٔ طعاَِٗ "(أب ٛقاحل ٖ1427 ،ـ ،م )79
" ؾعٔ دَابٔطُ ِبُٔ عَبِسٔ ايًُٜ ٔ٘٤شَ ٚسخُ أٔ َُٜٛٗ ٖٕٜز َِٔٔ ٟ١ٖٜأ ٢ٌِٖٜخَِٝبَطَ غَ ُٖتِ ؾَاََ ٟ٠كًِٔ ٟ١ٖٝثُِٖ أِٖٜسَتَِٗا
ئطَغُ ٢ٍٛايً ٔ٘٤قًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝغًَ َِ٤ؾٜأٜخَصَ ضَغُ ٍُٛايً ٔ٘٤قًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝغًَ َِ٤اي ٚصضَاعَ ؾٜأٜنٌَٜ
قشَابٔ٘ٔ ََعَُ٘ ثُِٖ قٜاٍَ ي ُِِٜٗضَغُ ٍُٛايً ٔ٘٤قًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝؽَي َِ ٤اضِؾٜعُٛا
ََِٔٓٗا َٚأٜن ٌَٜضَِٖطٜ َِٔٔ ٠أ ِ
ٜأٔ ِٜسَٜهَٜٚ ِِٝأضِغٌََ ضَغُ ٍُٛايً ٔ٘٤قًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝغًَ َِ٤إ٢ي ٢ٜائ َُٛٗٝٞز ٔ١ٖٜؾٜسَعَاَٖا ؾٜكٜاٍَ يَٜٗا أٜغََُ ُِتٔ
َٖ ٔص ٔٙايؿٖا ٜ٠قٜا ٜيتِ ائ َُٛٗٝٞز ََِٔ ٝ١ٖٜأٜخِبَ َطى ٜقٜاٍَ أٜخِبَطَتِٓٔٔ َٖ ٞص ٔٙؾَٜٔ ٞسٔ ٟئً ٚصضَاعَ ٢ما ٜيتِ َْعَِِ قٜاٍَ
ؾَُٜا ٜأضَ ِزتٔ إ٢ي ٢ٜشَ ٔيو ٜقٜا ٜيتِ قًٞ ٝتُ إ ِٕ٢نٜإَ َْبٔ٘ٝا ؾَٜ ًِٜٔ ٜهُ ٖطَٚ ُٙإ ِٕ٢يٝ َٜ ِِٜهِٔ َْبٔ٘ٝا اغِتَطَسَِٓا َُِٔٓ٘
ؾٜعَؿٜا عََِٓٗا ضَغُ ٍُٛايً ٔ٘٤قًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝغًََٚ َِ٤يُٜ ِِٜعَاقٔبَِٗا(" . . .ابٛزاٚٚز  ،زت ،
م،97ضقِ )3911
ٚنإ ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٜتعاٌَ َع ايٛٗٝز ٜٚؿذل" َِٗٓ ٟؾ َعِٔ عَأ٥ؿَٜ١
ٍّ طٜعَاَّا إ٢ي ٢ٜأٜدٌََٚ ٣ضَََُٖٓ٘
َضنٔ َٞايً ُ٘٤عََِٓٗا أ ٖٕٜايٖٓبٔ ٖٞقًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝغًَ َِ٤اؾِتَطََُٜٛٗ َِٔٔ ٣زٟٔ
ٔزضِعَُ٘"(ايبداض ،ٟز،8م  ،425ضقِ )2326
ٚمٔ مب٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  ،٭ْ٘ مل ٜبك ٢خرل إ ٫زٍ ا٭َ ١عً ٫ٚ ، ٘ٝؾط إ٫
سصضٖا َٓ٘ "إٕ ايسؾاع عٔ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ْٚكطت٘  ،آ ١ٜعع َٔ ١ُٝآٜات
احملبٚ ١اإلد( "، ٍ٬اـهرل ،ٟاؿػٔ ٖ1428،ـ،م)75
ٚمٔ ْساؾع عٔ ْبٓٝا قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ،٭ْ٘ ايكا٥س ايص ٟقاز ا٭َ١
اإلغ ١َٝ٬إىل نٌ خرل ٚ ،يصيو ٜبني زٜسات قؿات ايكا٥س ايعع ِٝبكٛي٘ " إٕ ايكا٥س
أٜا نإ هب إٔ ٜهَٗ ٕٛتُا مبكًش ١اؾُاع ١اييت ٜكٛزٖا "(زٜسات ، ّ2007،
م)26
ٚنصيو ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  ،نإ َٔ أؾهٌ ايكاز ٠ايص ٜٔا ٖتُٛا
مبكًش ١ا٭َٚ ١يصيو بٓ ٢ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ يًُػًُني ْعاَا ادتُاعٝا
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ٜهؿٌ شلِ ايػعاز ٠يف ايساض " ٜٔإِٕ ايٖٓبٔ ٚٞقًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝغًَ َِ٤قٜاٍَ اي َُٔٔ ٪ِ ُُٞئً٢َٔٔ ٪ِ ُُٞ
نٜايٞبَُِٓٝإَٜ ٢ؿُسٗ بَ ِعهُُ٘ بَ ِعهّا َٚؾَ ٖبو ٜبَ ِٜ َٔٝأقَابٔعٔ٘ٔ"(ايبداض ، ٟز،8م ،315ضقِ )2266
ذبُ ئًُُٞػًِِٔ ٢عًَ٢ٜ
"َ ٚعِٔ ٜأبَٔ ُٖ ٞطَ ِٜط ٜ٠قٜا ٍَ قٜاٍَ ضَغُ ٍُٛايً ٔ٘٤قًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝغًَ َِ٤خَُِؼْ َت ٔ
أٜخٔ ٔ٘ٝضَزٗ ايػًٖٜاَّٚ ٢تَؿُِٔٝتُ ايٞعَاطٔؼَٚ ٢إ٢دَابَ ٝ١ايسٖعِ ََٚ ٔ٠ٛعَٔٝا َز ٝ٠ايَُٞطٜ٢ضَٚ ٢اتٚبَاعُ ا ٞيذََٓأ٥عَ("٢ػًِ
،ز،11م ،125ضقِ )4022
ٖٓا ٜطغِ املكٛؿ ٢قٛاعس احملبٚ ١اإلخا ٤بني أؾطاز اجملتُع املػًِ ًَ ،تعَني
نتُ ؾٔٝهِِٝ
مبا دا ٤يف ايهتاب ٚايػٜٓ ١ك ٍٛضَغُ ٍَٛايً ٔ٘٤قًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝغًَ َِ٤قٜاٍَ تَطَ ٞ
ٜأَِ َط ِٜ ٢ٜٔئِ َتهًٔٛ٥ا َّ ا تََُػٖهٞتُِِ بَُٔٗ٢ا نٔتَابَ ايًَٚ ٔ٘٤غَُْٖٓ ٜ١بَٔ("ٔ٘ٚٝايو ،ز،5م ،371ضقِ
)1395
ٖٚصا زٜسٕ ايكا٥س ايٓادض ؾإْ٘ "هب عً ٘ٝإٔ ٜٛؾط ٭تباع٘ ْعاَا ادتُاعٝا ٜؿعط ؾ٘ٝ
ايٓاؽ با٭َٔ "(زٜسات ، ّ2007 ،م)27
ٚشلصا ؾكس بني ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ إٔ اإلغْ ّ٬عا َا ٜكًض يهٌ ظَإ َٚهإ ،
ٜٚأَط اإلْػإ بايتٛاظٕ يف سٝات٘ ايعاَٚ ، ١إعٛا ٤نٌ ش ٟسل سك٘ ؾٜٗ ٛكطض َا قاي٘
ػو ٜعًَِٝ ٜو ٜسَك٦ا َٚئ َط ٚبوٜ
غًُإ ضن ٞاهلل عٓ٘ ٭ب ٞايسضزا ٤ضن ٞاهلل عٓ٘ " إ ٖٕ٢ئَٓؿٔ ٞ
َل سَكُ٘٤
ٍّ
ى عًَِٝ ٜو ٜسَك٦ا ؾٜأٜعِطٔ ن ٌٖٝشٔ ٟس
عًَِٝ ٜو ٜسَك٦ا ٔ َٚيهَٔ ِٝؿو ٜعًَِٝ ٜو ٜسَك٦ا َٚإ ٖٕ٢ئأٜ ٢ٌِٖٜ
ؾٜأٜتََٝا ايٖٓبٔ ٖٞقًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝغًَ َِ٤ؾٜصَنٜطَا شَ ٔيو ٜؾٜكٜاٍَ ي ُٜ٘قَسَمَ غًََُٞإُ"(ايذلّ ش،ٟ
ز،8م ،346ضقِ )2337
ٜٚطغ ٞايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ايكٛا عس املع٫ ١ٓٝغتتباب ا٭َٔ ٚايعٝـ بػّ٬
يف ظٌ ايس ٜٔاإلغ َٞ٬ؾٝكسض ؾعاض ا واضب ب٘ ايؿػاز ٚاإلعتسا ٤عً ٢اؿكٛم اـاق١
ؾٝك ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ يف قك ١املدع ١َٝٚاييت غطقت ٚؾؿع أغاَ ١ضن ٞاهلل عٓ٘
ٛبَ ثُِٖ قٜاٍَ إََٖٕ٢ا أًٜ ِٖٜو ٜاي٤صَٜٔٔ
ٍّ َِٔٔ سُسُٚزٔ ايً ٔ٘٤ثُِٖ قٜاَّ ؾٜاخِتَ ٜ
ؾٗٝا قاٍ ي٘ " أٜتَؿِؿٜعُ ؾٔ ٞسَس
قٜبًِٜهٜ ِِٝأُِِْٖٗ نٜاُْٛا إ٢شَا غَطَمَ ؾٔ ِِ٢ٗٝايؿٖطٜ٢ـُ تَطَنَٚ ُٙٛٝإ٢شَا غَطَمَ ؾٔ ِِ٢ٗٝايهٖعٔٝـُ أٜقٜاَُٛا عًَِٜٔ٘ٝ
ا ٞيشَسٖ َٚا ُِِٜايً ٔ٘٤ي ِٜٛأ ٖٕٜؾٜاطَُٔ ٜ١بٔ ِٓتَ َُشَُٖسٕ غَطَ ٜقتِ يٜكِ ٜٜٛعتُ َٜسََٖا"(ايبداض، ٟز
،11م،294ضقِ )3216

60

نُا ٚنض ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ أُٖ ١ٝايكسم يف املعاَ٬ت ٚبٝإ عٛٝب
ايػًعٚ ١سصض َٔ ايػـ فقس " ََطٖ ٔبذََٓبَاتٔ ضَدٌُ ٣عِٔٓ َس ُٙطٜعَاّْ ؾٔ٢ٚ ٞعَا ٕ٤ؾٜأٜزِخٌََ َ َٜس ُٙؾٔٔ٘ٝ
ؿتَ ََِٔ غٜؿَٖٓا ؾًِٜٜٝؼَ َٖٔٓا"(ابٔ َاد، ١ز،6م ،477ضقِ )2216
ؾٜكٜاٍَ يٜعَ ً٤و ٜغٜؿَ ِ
ٖٓٚا يؿت٘ تطب ٖٞٚ ١ٜٛإٔ ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ نإ إْػاْا مبعٓ ٢ايهًُ١
ميؿ ٞيف ا٭غٛام ٜٚأنٌ ايٛعاّ ٜٚكٜٚ ّٛؿٛط ٚمل ٜهٔ يف بطز عادٜٓ ٞعط َٔ
خ٬ي٘ بٌ نإ ٜك ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  ٫ $تٛط ْٞٚنُا أططت ايٓكاض ٣ابٔ
َط ِٜإمنا أْا عبس ؾكٛيٛا  :عبس اهلل ٚضغٛي٘ (#ايذلَص، ٟز ت ،م ،368ضقِ )322
ؾبٗص ٙايكؿات اؿُٝسٚ ٠ا٭خ٬م ايؿانً ١اضتك ٢يٝه ٕٛأععِ إْػإ يف ايعامل يٝؼ
عٓسْا مٔ املػًُني ؾشػب بٌ عٓس ا٭عساٚ" ٤اؿل َا ؾٗست ب٘ ا٭عساٖٚ" ٤صا
َاتٓاٚي٘ ٖاضت يف نتاب٘ ايععُاَ ٤ا ١٥أٚشلِ قِ ز بكٛي٘ "إٕ قُس أععِ ضدٌ يف
ايعامل ضمبا نإ أععِ قا٥س يف نٌ عكٛض ايتاضٜذ  ،ؾٗٚ ٛسس ٙايص ٟمجع املعاٜا
ايج٬خ ٚايٛظا٥ـ ايج٬خ يًكا٥س ٚنإ َٛغ ٢أقٌ َٓ٘ زضد(" ١زٜسات ٖ،اضت
،ّ2007 ،م)28

إٕ املتتبع يػرل ٠ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ هس ايعذب ايعذاب  ،إٕٖا ضمح١
ٚؾؿكٚ ١إْػاْٚ ، ١ٝقٝازٚ ، ٠إضؾاز " ، ١ٜؾً ٛضدعٓا إىل سٝا ْٛ ٠ح عً ٘ٝايػْ ّ٬ط٣
ايػٝغ ٚاؿٓل عً ٢ايهؿط ٚ ،يصيو زعا عً ٘ٝايػ ّ٬عً ٢ق َ٘ٛبكٛي٘ تعاىل عً ٢يػاْ٘
" {ًَلَبيَ ٌُٔحٌ سَّةِّ ٌَب رَزَسْ ػٍَََ اٌْإَسْعِ َِِٓ اٌْىَبفِشَِّٓ دََّّبساً }(عٌسح ٌٔح آّخ ،سلُ )26
"ٚايٓاظط إىل سٝاْ ٠يب اهلل إبطاٖ ِٝعً ٘ٝايػ ّ٬هس اؾٗاز يف ؼ ِٝٛا٭قٓاّ ،
ٚإبٛاٍ عباز ٠ا٭ٚثإ ٚ،يف سٝاْ ٠يب اهلل َٛغَٛ ٢ادٗ ١يطٚ٩ؽ ايهؿط ٚايٛػٝإ ٚ،قتاٍ
يًُؿطنني باهلل ٚ،يف سٝاْ ٠يب اهلل عٝػ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬عؿٚ ٛقؿض ٚ ،يني يًٓاؽ
ٚخؿض شلِ اؾٓاح ٚ ،متجٌ سٝاْ ٠يب اهلل غًُٝإ عً ٘ٝايػ ّ٬ايػًٛإ ٚععُ ١املًو
ٚ ،يف سٝاْ ٠يب اهلل أٜٛب عً ٘ٝايػ ّ٬أزلَ ٢عاْ ٞايكدل عً ٢املهاضٚ، ٙايؿهط عً٢
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ايٓعِ ٚ ،يف سٝاْ ٠يب اهلل ْٜٛؼ عً ٘ٝايػ ّ٬إْابْٚ ١سّ ٚضدٛع إىل اهلل ٚ ،يف سٝاْ ٠يب
اهلل ٜٛغـ عً ٘ٝايػ ّ٬تتِ ثٌ بٝإ ايسع ٠ٛيإلغ ّ٬ست ٢يف غٝاٖب ايػذ، ٕٛ
ٚنصيو ايكدل عً ٢املعك ١ٝبايطغِ َٔ مجاشلا ٚبٗاٗ٥ا ٚ ،يف سٝاْ ٠يب اهلل زاٚٚز
ايبهاٚ ٤اـؿ ١ٝهلل ٚايتنطع إيٚ ، ٘ٝيف غرلْ ٠يب اهلل ٜعكٛب عً ٘ٝايػ ّ٬أغ ٠ٛيًُط٤
ؾُٝا ٜطد َٔ ٙٛضمح ١اهلل ٚايجك ١ب٘ ٚايتٛنٌ عً(" ٘ٝبتكطف،أب ٛقاحل )39 ،1427 ،
يهٔ غرلْ ٠يب اهلل قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚ ،ؾدكٝت٘ ػُع نٌ ايكؿات
املتكسَٚ ، ١تعِ مجٝع ا٭خ٬م ايهطميَٚ ، ١ا تؿطم َٓٗا بني ا٭ْبٝاٚ ٤املطغًني عًِٗٝ
ايػ ، ّ٬ؾإٕ غرل ٠قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ػُعٗا  ،ؾهإٔ ايػرل ٠احملُس ١ٜعط
جل  ٟتٓكب ؾ ٘ٝمجٝع ا٭ْٗاض َٔ غرل ٠ايطغٌ ٚا٭ْبٝا ٤عً ِٗٝايػ" ّ٬إٕ ععُ١
ؾدك ١ٝايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ تٓبع َٔ ن ْ٘ٛبؿطا يٝؼ ؾ ٘ٝؾ َٔ ٤ٞا٭ي، ٖ٘ٝٛ
يهٓ٘ ادتُع ؾ ٘ٝخكاٍ ايهُاٍ ايبؿط ،ٟؾُبًؼ ايعًِ ؾ ٘ٝأْ٘ بؿط ٚأْ٘ خرل خًل اهلل
نًِٗ ،ؾُا تؿطم َٔ َهاضّ ا٭خ٬م يف ايطغٌ ادتُع ؾ ٘ٝقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚيصيو
ؾإٕ نٌ إْػإ ٜػتٝٛع إٔ هس ؾ ٘ٝايكسٚ ٠ٚا٭غ ٠ٛاؿػٓ(" ١اب ٛقاحل ٖ1427 ،ـ ،
م)38 -37
ٜٚؿٗس ايػطب عً ٢ععُٖ ١صا ايٓيب ايهط ِٜقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  ،ؾٗص ٙنتبِٗ تسٍ
عً ٢شيو ٠مٛيٚيكٛ٠هأذفٟوزبثٗلٖخاٌؾٚبهح :
"ئماِبؽىّٕبػٍٝاٌؼظّخثّبوبٌٍْؼظُِٓ١أصوفٟإٌبًلٍٕبئِْؾّلإٍٝ
اهللػٍٍٍُٚٗ١وبِْٓأػظُػظّبءاٌزبه٠ـ،فٍملأفنػٍٔٝفَٗأْ٠وفغ
اٌَّزٜٛاٌوٚؽٟٚاألفاللٌْٟؼتأٌمذثٗفٟك٠بع١واٌّٙغ١خؽواهحاٌغٛ
ٚعلةاٌٖؾواءٚ،لل ٔغؼفٟرؾم١ك٘نااٌغوٗٔغبؽبٌُ٠لاْٖفٗ١أٍِٖٞؼ
آفوفٟاٌزبه٠ـوٍٗٚ،لًأْٔغلإلَٔبٔبغ١وٖؽمكِبوبْ٠ؾٍُثٗ٠ٌُٚ،ىٓ
مٌهألٔٗ٘ٔٛفَٗوبّْل٠لاٌزَّهثبٌلٚٓ٠وف(" ٝػجلاٌوؽّٓ٘1427 ،ـ
)285 ٓ،

َٚع ععٖ ِٝص ٙاـكاٍٚ ،ؾهٌ تًو ايػذاٜا  ،إ ٫إٔ اؿكس ايسؾني يف قًٛب اؿػاز
َٔ ايهؿاض ٚاملٓاؾكني ٜ،هدل َٜٛا بعس  ، ّٜٛيٝػ ٞٛعً ٢ايكًب يٝكبض أغٛز َطبازا َٔ
اؿكس ٚاؿػس ٚ ،إشا ْعطْا إىل خًؿ ٠ٓٞتًو ايعسا ٠ٚيٛدسْا شيو ٚانشا يف ايكطإ
ايهط ِٜيف قٛي٘ تعاىل " {ًٌََٓ رَشْػََ ػَنهَ اٌَْْيٌُدُ ًَالَ اٌنَّظَبسٍَ دَزََّ رَزَّجِغَ ٍَِِّزَيُُْ لًُْ بَِّْ ىُذٍَ اٌٍّوِ ىٌَُ
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اٌْيُذٍَ ًٌَئِِٓ ارَّجَؼْذَ ؤَىٌَْاءىُُ ثَؼْذَ اٌَّزُِ جَبءنَ َِِٓ اٌْؼٍُِِْ َِب ٌَهَ َِِٓ اٌٍّوِ ِِٓ ًٌٍَِِّ ًَالَ َٔظِريٍ }(عٌسح اٌجمشح آّخ
،سلُ )120
قاٍ ايٛدل ٟيف تؿػرل ٖص ٙاٯٜ " ١ٜعين بكٛي٘ دٌ ثٓا ًٌَْٓ (:ٙ٩رَشْػََ ػَنْهَ اٌَْْيٌُدُ ًَال
اٌنَّظَبسٍَ دَزََّ رَزَّجِغَ ٍَِِّزَيُُْ ) ٚ ،يٝػت ايٛٗٝز ٜ ،ا قُس  ٫ٚ ،ايٓكاض ٣بطان ١ٝعٓو أبسا ،
ؾسع طًب َا ٜطنٜٛٚ ِٗٝاؾكِٗ ٚ ،أقبٌ عً ٢طًب ضنا اهلل يف زعا ِٗ٥إىل َا بعجو
اهلل ب٘ َٔ اؿل ،ؾإٕ ايص ٟتسع ِٖٛإي َٔ ٘ٝشيو شل ٛايػب ٌٝإىل ا٫دتُاع ؾَ ٘ٝعو
عٌ ٣ا٭يؿٚ ١ايس ٜٔايك ٫ٚ .ِٝغب ٌٝيو إىل إضنا ِٗ٥باتباع ًَتِٗ ،٭ٕ ايٛٗٝز ١ٜنس
ايٓكطاْٚ ، ١ٝايٓكطاْ ١ٝنس ايٛٗٝز ٫ٚ ، ١ٜػتُع ايٓكطاْٚ ١ٝايٛٗٝز("١ٜايٛدل، ٟ
ٖ1420ـ ،م )562
ؾإشا ناْت ٖص ٙايٓعط ٠ايٛٗٝزٚ ١ٜايٓكطاْ ١ٝيإلغٚ ّ٬يٓيب اإلغ ّ٬قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚغًِ ؾًٔ تع ٍٚتًو ايهطاٖ ١ٝإ ٫بإتباعِٗ ٚايػرل ٚؾل ٖٛاِٖ ٖٚ ،صا قاٍ  ،أَا
ايعساٚات املًٓٛك َٔ ١اؿػس ؾٜ ٬طن ِٗٝإ ٫ظٚاٍ تًو ايٓعُ0 ١
{ًَدَّ وَثِريٌ ِِّْٓ ؤَىًِْ اٌْىِزَبةِ ٌٌَْ َّشُدًَُّٔىُُ ِِّٓ ثَؼْذِ بِميَبِٔىُُْ وُفَّبساً دَغَذاً ِِّْٓ ػِنذِ ؤَٔفُغِيُِ َِّْ
ثَؼْذِ َِب رَجَََّْٓ ٌَيُُُ اٌْذَكُّ فَبػْفٌُاْ ًَاطْفَذٌُاْ دَزََّ َّإْرَِِ اٌٍّوُ ثِإَِْشِهِ بَِّْ اٌٍّوَ ػٍَََ وًُِّ شَِْءٍ لَذِّشٌ }(عٌسح اٌجمشح
آّخ ،سلُ )109
ٚقس ؾُٗت ٖص ٙاؿكٝك ١يٛضاؾٝؿٝا ؾاغًرل ٟؾعدلت عٓٗا يف نتابٗا ؾكايت "ساٍٚ
أق ٣ٛأعسا ٤اإلغٚ ّ٬قس أعُاِٖ اؿكس  ،إٔ ٜطَٛا ْيب اهلل ببعض ايتِٗ املؿذلا ، ٠يكس
ْػٛا إٔ قُسا نإ قبٌ إٔ ٜػتٌٗ ضغايت٘ َٛنع اإلد ٍ٬ايععَٛ َٔ ِٝاطٓ٘ٝ
بػبب أَاْت٘ ٚطٗاض ٠سٝات٘ (" ،عبسايطمحٔ  ،1427 ،م ) 287
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ثاْ ٝـا : ٟأغبــاب ن ــط ٙغرل املػًِٜـٔ يًٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ:
دطت غٓ ١اهلل عع ٚدٌ يف ٖصا ايه، ٕٛإٔ ٜه ٕٛيهٌ ْعُ ١سػاز عًٖ ٢ص ٙايبػ١ٛٝ
ٚ ،يٝؼ ٖٓاى بأؾهٌ َٔ ْعُ ١اختٝاض اهلل عع ٚدٌ عبسا َٔ عباز ٕ ّ ٙب ٜٔاخل ٥٫ل ،
ٚإٔ ىك٘ بايٓبٖٚ ، ٠ٛصا َا أثاض غطٜع ٠اؿػس يف قًٛب نجرل َٔ ايٓاؽ ؾعىل ايكعٝس
ايكطؾَ ٞج ٬أخطز ايبٗٝك ٞعٔ املػرل ٠بٔ ؾعب ١قاٍ " :إٕ أ ّٜٛ ٍٚعطؾت ؾ ٘ٝضغ ٍٛاهلل
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ أْ ٞأَؿ ٞأْا ٚأب ٛدٌٗ يف بعض أظقَ ١ه ١إش يكٓٝا ضغ ٍٛاهلل قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ؾكاٍ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٭ب ٞدٌٜٗ " :ا أبا اؿهِ ًِٖ إىل
اهلل ٚضغٛي٘ أزعٛى إىل اهلل ".
ؾكاٍ أب ٛدٌٜٗ :ا قُس ٌٖ أْت َٓت٘ عٔ غب آشلتٓا ؟ ٌٖ تطٜس إ ٫إٔ ْؿٗس أْو قس
بًػت ؟ ؾٓشٔ ْؿٗس إٔ قس بًػت ،ؾ ٛاهلل ي ٛأْ ٞأعًِ أْا َا تق ٍٛسل ٫تبعتو
ؾاْكطف ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚأقبٌ عً ٞؾكاٍٚ :اهلل إْ ٞ٭عًِ إٔ َا ٜكٍٙٛ
سل ٚيهٔ ميٓعين ؾ.٧
إٕ بين قك ٞقايٛا :ؾٓٝا اؿذاب .١قًٓا ْعِ ثِ قايٛا :ؾٓٝا ايػكا ١ٜقًٓا ْعِ ،ثِ قايٛا
ؾٓٝا ايٓس ٠ٚؾكًٓا ْعِ ،ثِ قايٛا ؾٓٝا ايًٛا ٤ؾكًٓا ْعِ ،ثِ أطعُٛا ٚأطعُٓا ست ٢إشا
ؼانت ايطنب قايٛآَ :ا ْيبٚ ،اهلل  ٫أؾعٌ "(.ايؿاَٖ1414 ، ٞـ ،م )11
ٖٓٚا ٜدلظ اؿػس يٚٞيس ايعٓاز ايص ٟغبب ٭ب ٞدٌٗ ايهؿط ثِ ايٓاض  ٕ ّٚ0غٓٔ
اهلل تعاىل يف ايهٚ ٕٛدٛز تًو ايُٓاشز اييت ؼػس ايٓاؽ عًَ ٢ا أتاِٖ ٜك ٍٛتعاىل
ًَ{:وَزٌَِهَ جَؼٍَْنَب ٌِىًُِّ َٔجٍِِّ ػَذًُّاً َِِّٓ اٌُّْجْشِِِنيَ ًَوَفََ ثِشَثِّهَ ىَبدِّبً ًَٔظِرياً }(عٌسح اٌفشلبْ آّخ
،سلُ )31
ٜك ٍٛايعكؿط ٟيف تؿػرل ٙايهؿاف " ثِ أقبٌ عًَ ٘ٝػًٝاَٛٚ ٟاغٝاٚٚ ٟاعسا ٟايٓكط٠
عً ، ِٗٝؾكاٍ ً { :وزٌه } نإ نٌ ْيبٓ قبًو َبتً ٢بعسا ٠ٚقٚ . َ٘ٛنؿاى بٞ
ٖازٜا ٟإىل ططٜل قٗطِٖ ٚاْ٫تكاض َِٓٗ ْٚ .اقطا ٟيو عً( " ِٗٝايعكؿط، ٟ
ز،4م )454
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ٚقاٍ اهلل تعاىل أٜها {ًَوَزٌَِهَ جَؼٍَْنَب ٌِىًُِّ ِٔجٍِِّ ػَذًُّاً شََْبطِنيَ اإلِٔظِ ًَاٌْجِِّٓ ٌُّدِِ ثَؼْؼُيُُْ بٌََِ
ثَؼْغٍ صُخْشُفَ اٌْمٌَْيِ غُشًُساً ًٌٌَْ شَبء سَثُّهَ َِب فَؼٌٍَُهُ فَزَسْىُُْ ًََِب َّفْزَشًَُْ }(عٌسح األٔؼبَ آّخ ،سلُ
)112
ٜك ٍٛقاسب ايهؿاف " ٚنصيو ؾعًٓا مبٔ قبًو َٔ ا٭ْبٝاٚ ٤أعسا ، ِٗ٥مل
منٓعِٗ َٔ ايعسا ، ٠ٚملا ؾ َٔ ٘ٝاَ٫تشإ ايص ٖٛ ٟغبب ظٗٛض ايجبات ٚايكدل ٚ ،نجط٠
ايجٛاب ٚا٭دط" (ايعكؿط ، ٟز ، 2م )161
ٚتتهض ايكٛض ٠أنجط ملعطؾ٬َ ١بػات قه ١ٝايهط ٙيًذٓاب ايٓب ٟٛايكازض َٔ ايٖٛٞز
عًٚ ٢د٘ اـكٛم  َٔٚشيو َا شنط " ٙابٔ اغشل عٔ عبساهلل بٔ أب ٢بهط قاٍ
سسثت عٔ قؿ ١ٝابٓ ١س ٢ٝأْٗا قايت نٓت أسبُ ٚيس أب ٞإيٚ ٘ٝإىل عُ ٢أبٜ ٞاغط ؾًُا
قسّ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ املس ١ٜٓغسٚا عً ٘ٝثِ دا٤ا َٔ ايعؿ ٞؾػُعت عُٞ
ٜك ٍٛ٭ب ٞأٖ ٖٛ ٛقاٍ ْعِ ٚاهلل قاٍ أتعطؾ٘ ٚتجبت٘ قاٍ ْعِ قاٍ ؾُا ْؿػو َٓ٘ قاٍ
عساٚت٘ ٚاهلل َا بكٝت(".ابٔ غٝس ايٓاؽ ٖ1406 ،ـ  ،م )277
ٚيصيو اغتُط ٖصا املبسأ ط ١ًٝتًو ايكط ٕٚيٝدطز ئا د، ٬ٝأْعكس يف قًب٘
بػض ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ يٝؼ يؿٚ ، ٤ٞيهٔ َٔ َبسأ ٖصا َا ٚدسْا
ايـنً١
عً ٘ٝآباْ٤ا  ،ؾًُاشا ٖصا ايهطٚ ٙقس دا ٤باشلسٚ ٣ايٓٛض ٚ ،مجٝع ا٭خ٬م ا
ٚايكؿات اؿُٝسٚ ، ٠يصا ميجٌ ٖصا ايهطٚ ٙاشلذ" ّٛعً ٢ؾدل ايٓيب قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚغًِ ٜ ٫عين بايهطٚض ٠نطاٖٝت٘ ٚ ،يهٓٓا يف ساي ١املٛقـ ايػطب َٔ ٞضغ ٍٛاهلل قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٬ْ ،سغ إٔ ايهطاٖ ٖٞ ١ٝزلتُ ايهجرل َٔ املٛاقـ اييت تكسض عٔ
املؿهطٚ ٜٔضداٍ ايس ٜٔايػطبٝني بٌ ٚايػٝاغٝني ٚاإلعَٝ٬ني أٜها يف اٯ ١ْٚا٭خرل٠
"(خؿادٖ1427 ، ٞـ ،م )10
ّمٌي رؼبىل "{ُّشِّذًَُْ ٌُِْطْفِاًُا ٌُٔسَ اٌٍَّوِ ثِإَفٌَْاىِيُِْ ًَاٌٍَّوُ ُِزُُِّ ٌُٔسِهِ ًٌٌَْ وَشِهَ ايْوَبفِشًَُْ }(عٌسح
اٌظف آّخ ،سلُ) 8
إٕ نط ٙا٭عسا ٤يًٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ املٓعكس يف قًٛبِٗ ٜ ،تذػس عً ٢أضض
ايٛاقع إغا٤ات بايػٚ " ، ١ايػطٜب إٔ ٖصا ايعساَ ٤تذسز ٜٚ ،عزاز نطاٖٚ ١ٝعٓكط ١ٜست٢
َع اٖتُاّ املػًُني باؿٛاض ٚايتٛاظٕ َع اٯخط(" ٜٔخؿادٖ1427 ، ٞـ  ،م) 17
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ٚأغباب تًو ايعسا ٠ٚاملػتُط ٖٞ ٠إٔ زع ٠ٛاملكٛؿ ٢قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ باقَ ١ٝا
بك ٞايًٚ ٌٝايٓٗاض َٓ ،تؿط ٠اْتؿاض ايٓاض يف اشلؿ ، ِٝممتسَٚ ٠ػتُط ٠يٮبس  ،ؾاإلغّ٬
ٜعزاز َٜٛا بعس  َٔٚ " ّٜٛامل٪نس إٔ ٖادؼ اـٛف َٔ اإلغَ ّ٬ا ظاٍ قاُ٥ا يف ايٛعٞ
ايػطبَ ٖٛٚ ، ٞا ٜؿػط ساي ١اشلٛؽ ايصٜ ٟػٛٝط عً ٢فطٜات ايػٝاغ ١ايػطب ١ٝػاٙ
ايعامل اإلغ َٞ٬يف ايعكط اؿسٜح "(ايعاَطٖ1429 ، ٟـ ،م )101
ؾأقبشت ايسع ٠ٛاحملُس ١ٜاشلادؼ ايٛسٝس ايصٜٗ ٟسز ايهٝإ ا٭َطٜهٚ ٞا٭ٚضب، ٞ
ٚى ٕٛٛٛإلؾػاز تًو ايسعٚ، ٠ٛتؿ ٜ٘ٛقٛض ٠اإلغْٚ ّ٬يب اإل غ ّ٬يف ع ٕٛٝايعامل
ايػطبٚ ٞاإلغٜٚ ، َٞ٬ػع ٕٛإلهاز قٛضَ ٠ؿٛؾ ١٭ٌٖ اإلغٚ ، ّ٬إظٗاض ْيب اإلغّ٬
مبعٗط ًٜٝ ٫ل مبهاْت٘ ايهطميٜٓٚ ، ١بجل ٖصا ايعسا َٔ ٤ضٚ٩ؽ أٌٖ ايهؿط ٚايه، ٍ٬
ٜٚط ٣خؿاد ٞإٕ ايعسا ٤ايػطب ٞيًٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ " ٜتُجٌ يف طا٥ؿ ١قٓاع
ايكطاضٚ ،ايهجرل َٔ ايكٝازات ايس ١ٜٝٓاملتٛطؾ ١يف ايػطب ٚ ،ايعسٜس َٔ ٚغا ٌ٥اإلعّ٬
غرل املٛنٛعٚ ٠ٞغرل احملاٜس( " ٠ايعاَطٖ1427 ، ٟـ  ،م )17

ثايج ـاٚ : ٟادب ايسؾاع عٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ:
هب عً ٢نٌ َػًِ ايسؾاع عٔ سبٝب٘ ٚقط ٠ع ٘ٓٝقُس قً ٢اهلل عً ٚ ٘ٝغًِ ،
٫غُٝا ٚمٔ ْعٝـ يف ظَٔ طػ ٢ؾ ٘ٝأٌٖ ايباطٌ ٚ ،عِ ؾطِٖ ٚ ،أظزاز ب ، ِٖ٬ؾُٔ
ايٛادب عًٓٝا َعؿط املػًُني ايسؾاع عٔ ْبٓٝا قُس بهٌ ايٛغاٚ ٌ٥ايٛطم بٌ ٫ٚ
تأخصْا يف شيو يٚ ، ِ٥٫ ١َٛسٝح إٔ يًُكٛؿ ٢قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ يف ْؿٛغٓا
َهاْ ١عع ، ١ُٝبٌ ْٚؿس ٜ٘بأْـغٓا ٚأَٛايٓا ٚآبآ٥ا ٚأَٗاتٓا  ،إ ٫أْ٘ ٜعٌ شيو اؿب
سبٝؼ ايكًب ٚ ،ئ ٜذلدِ تًو احملبٚ ١شيو ا٫ؾتسا ، ٤إ ٫ايعٌُ !
َٚا ٖ ٛايعٌُ ايص َٔ ٟخ٬ي٘ ْطن ٞب٘ ضبٓا عع ٚدٌ ثِ ْطن ٞب٘ سبٝبٓا قُس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ؟
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إٕ َا ٜطن ٞاهلل عٓا ٜٚطن ٞعبسٚ ٙضغٛي٘ ٖ ٛايسؾاع عٓ٘ بايكٚ ٍٛايعٌُ  ٚ ،اإلتباع ملا
دا ٤ب٘ قُس عً ٘ٝأؾهٌ ايكٚ ٠٬ايػٜ ، ّ٬ك ٍٛاهلل تعاىل " {لًُْ بِْ وُنزُُْ رُذِجٌَُّْ اٌٍّوَ
فَبرَّجِؼٌُِِٔ ُّذْجِجْىُُُ اٌٍّوُ ًَّغْفِشْ ٌَىُُْ رٌُُٔثَىُُْ ًَاٌٍّوُ غَفٌُسٌ سَّدٌُِْ }(عٌسح آي ػّشاْ ،آّخ
سلُ) 31
ٚبايطغِ َٔ تهؿٌ املٛىل عع ٚدٌ بٓكطٚ ، ٙايسؾاع عٓ٘  ،سٝح قاٍ {بَِّٔب وَفَْْنَبنَ
اٌُّْغْزَيْضئِنيَ } (عٌسح ،احلجش  ،آّخ سلُ )95
إ ٫إٔ "ايصب ٚايسؾاع عٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚ ،ايتكس ٟيًُػطنني ٚاملٓاؾكني
ٚاملٓٗعَني ٚاملػتؿطقني ٚاملػتػطبني ايصٜ ٜٔبج ٕٛزل َِٗٛيف ٚغا ٌ٥اإلع ّ٬املدتًؿ١
"(اـهرلٖ1429 ، ٟـ،مًَٛ ، ) 5ب زٜين ٚخًكٜ ٞتٛدب عًٓٝا نُػًُني ايٛقٛف
نس ٖص ٙايتٝاضات املٓشطؾ ١اييت تٓاز ٟبهط ٙاؿبٝب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ 0
ٚيف غع ٠ٚأسس عٓسَا أٝؾٞط٢زَ ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ؾٔ ٞغَبِعَ َِٔٔ ٕ١ايٜ ٞأ ِْكَاضَٚ ٢ضَدٌَُِ٢ٜٔ
َِٔٔ قَ ٝطِٜـ ٣ؾًُٖٜٜا ضَٖٔك ُٙٛٝقٜاٍَ " ََِٔ َٜطُزُِِٖٗ عَٖٓا َٚي ُٜ٘ا ٞيذََٖٓ(" ٝ١ػًِ ،ز،9م ،268ضقِ )3344
ٖٚصا ٜٛنض إٔ املساؾع عٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚاملٓانٌ عٓ٘ يف اؾٓ، ١
بسؾاع٘ ٚشٚز ٙعٔ اؿبٝب قُس 0
ٚاهلل تعاىل ُٜساؾع عٔ ْبٚ ٘ٝخً ، ٌٙٝؾكس ناْت ا٭ْبٝا ٤قبٌ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ
ٜكؿ ٕٛأَاّ عؿرلتِٗ ٜٚساؾع ٕٛعٔ أْؿػِٗ  َٔٚ ،شيو َا قاٍ ٙقْٛ ُّٛح يٓٛح {بَِّٔب
ٌَنَشَانَ فِِ ػَالَيٍ ُِّجِنيٍ } (عٌسح  ،األػشاف آّخ سلُ) 60
قاٍ ْٛح عً ٘ٝايػ ّ٬زؾاعٟا عٔ ْؿػ٘ { :لَبيَ َّب لٌََِْ ٌَْْظَ ةُِ ػَالٌَخٌ ًٌَىِنِِّ سَعٌُيٌ ِِّٓ سَّةِّ
اٌْؼَبٌَِّنيَ } (عٌسح األػشاف آّخ سلُ ) 61
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ٚملا قاٍ قٖٛ ّٛز عً ٘ٝايػ ّ٬شلٛز { :بَِّٔب ٌَنَشَانَ فِِ عَفَبىَخٍ ًِبَِّٔب ٌَنَظُنُّهَ َِِٓ اٌْىَبرِثِنيَ } (عٌسح ،
األػشاف آّخ سلُ  ) 66ؾكاٍ ٖٛز زؾاعٟا عٔ ْؿؼَّ{ ٙب لٌََِْ ٌَْْظَ ثِِ عَفَبىَخٌ ًٌَىِنِِّ سَعٌُيٌ ِِّٓ
سَّةِّ اٌْؼَبٌَِّنيَ } (عٌسح  ،األػشاف آّخ سلُ ) 67
ٚملا قاٍ ؾطع ٕٛملٛغ ٢عً ٘ٝايػ{ ّ٬بِِِّٔ ٌَإَظُنُّهَ َّب ٌُِعََ َِغْذٌُسًا }
ؾكاٍ َٛغ ٢ضزا ٟعًًَ{ ٘ٝبِِِّٔ ٌَإَظُنُّهَ َّب فِشْػٌَُْ َِثْجٌُسًا } ( عٌسح  ،اإلعشاء  ،آّخ سلُ) 102،
ٚغرل شيو َٔ ايُٓاشز ٚاييت ؾٗٝا تٛىل نٌُ ْيب ايسؾاع عٔ ْؿػ٘ إ ٫ايٓيب قُس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ؾإٕ اهلل دٌٖ ٚع ٬تٛىل ايسؾاع بٓؿػ٘ عٔ خًٚ ً٘ٝسبٝب٘ !
دْ َّذَا ؤَثِِ ٌَيَتٍ
ؾًُا قاٍ أب ٛشلب تبٟا يو غا٥ط اي ّٛٝأشلصا مجعتٓا ؾٓعٍ قٛي٘ تعاىل {رَتَّ
ًَرَتَّ } (عٌسح  ،املغذ  ،آّخ سلُ )1
ٚعٓسَا قاٍ ق : َ٘ٛإْ٘ نأٖ  ،قاٍ اهلل تعاىل ًٌَ}َ :ب ثِمٌَْيِ وَبىٍِٓ لًٍٍَِْب َِب رَزَوَّشًَُْ } (
عٌسح  ،احلبلخ  ،آّخ سلُ ) 42

ٚعٓسَا قايٛا  :إْ٘ ؾاعط قاٍ اهلل تعاىل ًََِ{ :ب ػٍََّّْنَبهُ اٌشِّػْشَ ًََِب َّنجَغِِ ٌَوُ} ( عٌسح
ّ ،ظ آّخ سلُ ٚ ) 69قاٍ تعاىل أٜها ًََِ{ :ب ىٌَُ ثِمٌَْيِ شَبػِشٍ لًٍٍَِْب َِب رُاِِْنٌَُْ } (عٌسح ،
احلبلخ آّخ سلُ ) 41
ٚعٓسَا قايٛا  :إْ٘ ناٍ  ،قاٍ اهلل تعاىل َِ{ :ب ػًََّ طَبدِجُىُُْ ًََِب غٌٍََ }
(عٌسح  ،اٌنجُ ،آّخ ٚ ) 2عٓسَا قايٛا  :أْ٘ فٓ ، ٕٛقاٍ اهلل تعاىل َِ{ :ب ؤَٔذَ
ثِنِؼَّْخِ سَثِّهَ ثَِّجْنٌٍُْ } ( عٌسح  ،اٌمٍُ ،آّخ سلُ) 2
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ٚملا اتُٗ ٙٛؾُٝا دا ٤ب٘ َٔ عٓس ضب٘ ععٖ ٚدٌ  ،قاٍ اهلل ععٖ ٚدٌ زؾاعا ٟعٓ٘
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ {ًََِب ىٌَُ ػٍَََ اٌْغَْْتِ ثِؼَنِنيٍ } ( عٌسح  ،اٌزىٌّش ،آّخ سلُ24
)
أ ٟيٝؼ ٖصا ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ مبتِٗ ؾُٝا ىدل ب٘ عٔ اهلل ععٖ ٚدٌ
.
"ٚملا َهح ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ أٜاَآٜ ٫ ٟعٍ عً ٘ٝددل:  ٌٜ
ؾكايت اَطأ َٔ ٠قطٜـ َا أض ٣قاسبو إ ٫قس ٚزعو ٚق٬ى  ،ؾكاٍ
تعاىل{ًَاٌؼُّذََ (ًَ )1اًٌٍَِّْْ بِرَا عَجََ (َِ )2ب ًَدَّػَهَ سَثُّهَ ًََِب لٍَََ }(عٌسح اٌؼذَ آّخ
سلُ (")3-1ايٓٝػابٛضٖ1388، ٟـ ،م)301
"ٚملا َات عبس اهلل ا٫بٔ ايجاْ ٞيطغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  :اغتبؿط أبٛ
شلب ٖٚط ٍٚإىل ضؾكاٜ ٘٥بؿطِٖ بإٔ قُسا ٟقاض أبذل  ،ؾٓعٍ ق ٍٛاهلل ععٖ ٚدٌٖ
{ :بَِّْ شَبِٔئَهَ ىٌَُ اٌْإَثْزَشُ } (عٌسح اٌىٌثش ،آّخ سلُ (") 3ايٓٝػابٛضٖ1388، ٟـ،
م)301
ٚملا قايٛا { :بََِّّٔب ؤَٔذَ ُِفْزَشٍ }(عٌسح اٌنذً آّخ سلُ ، )101ؾكاٍ تعاىل { :بََِّّٔب
َّفْزَشُِ اٌْىَزِةَ اٌَّزَِّٓ الَ ُّاِِْنٌَُْ ثِأَّبدِ اٌٍّوِ ًَؤًٌُْئِهَ ىُُُ اٌْىَبرِثٌَُْ }(عٌسح ،اٌنذً  ،آّخ
سلُ) 105
ٚقسم ضبٓا سني قاٍ {بَِّٔب وَفَْْنَبنَ اٌُّْغْزَيْضئِنيَ }(عٌسح  ،احلجش  ،آّخ سلُ 95
)ٚقاٍ تعاىل { :ؤٌَْْظَ اٌٍَّوُ ثِىَبفٍ ػَجْذَهُ }(عٌسح اٌضِش  ،آّخ سلُ )36
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ٜٚػتُط ٖصا ايهٮ ٖٚص ٙايطعا ١ٜايطباْ ١ٝـرل ايدلًَ َٔ ١ٜو املًٛى إىل
أسب خًك٘ إي ٘ٝقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚوؿع٘ عٔ نٝس ايها٥سَٚ ٜٔهط
املانط ، ٜٔنٝـ  ٖٛٚ ٫ايكاًَ{ ٌ٥اٌٍّوُ َّؼْظُِّهَ َِِٓ اٌنَّبطِ } (عٌسح املبئذح ،آّخ
سلُ)67

بٌ ْ ٫تعذب إشا عًُٓا إٔ اؿٛٝاْات تػاض إشا غُب ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚغًِ بٌ ٚتٓتكِ ممٔ ٜؿعٌ شيو:
ؾكس شنط قاسب ايسضض ايهآَ" ١إٔ مجاع َٔ ١نباض ايٓكاض ٣شٖبٛا ؿؿٌ
أَرل َػٛي ٞقس تٓكط ؾأخص أسس زعا ٙايٓكاضٜ ٣ػب ايٓيب قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚغًِ ٖٓٚاى نًب قٝسٕ َطبٛط ٚظلط ايهًب بؿسٚٚ ٠ثب عً ٢ايكًٝيب
ؾدًك َ٘ٓ ٙٛبكعٛب ، ١ؾكاٍ ضدٌ َِٓٗ ٖصا يهَ٬و يف قُس .
ؾكاٍ ايكًٝيب  :ن ٬بٌ ٖصا ايهًب ععٜع ايٓؿؼ ضآْ ٞأؾرل ٚظٔ أْ ٞأضٜس إٔ
أنطب٘ ثِ عاز ٚغب ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ بٛقاس ١أؾس مما نإ عٓسٖا
قٛع ايهًب ضباط٘ ٚٚثب عً ٢عٓل ايكًٝيب َٚات َٔ ؾٛض ٙؾأغًِ مَٔ ٛ
أضبعني أيـ َٔ املػ( ". ٍٛاٍعػك، ْٞ٬ز ت  ،م)386
اهلل أندل ست ٢ايه٬ب غاضت ٚغهبت يػب ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ،
ؾُاشا عػاْا مٔ ؾاعً ٕٛ؟
ٜك ٍٛؾٝذ اإلغ ( ّ٬ضمح٘ اهلل) نُا يف ايكاضّ املػً ٍٛعً ٢ؾامت
ايطغ " ٍٛإٕ اهلل ؾطض عًٓٝا تععٜع ضغٛي٘ ٚتٛقرلٚ ، ٙتععٜعْ : ٙكطَٓٚ ٠ع٘ 0
ٚتٛقرل : ٙإد٬ي٘ ٚتععٚ ، ُ٘ٝشيو ٜٛدب ق ٕٛعطن٘ بهٌ ططٜل ؾ ٬هٛظ
إٔ ْكاحل أٌٖ ايصَٜ ِٖٚ ١ػُعْٛا ؾتِ ْبٓٝا ٚإظٗاض شيو  ،٭ْا إشا
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تطنٓاٖا عًٖ ٢صا تطنٓا ايٛادب عًٓٝا م ٛضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ
("0ابٔ تٖ1424، ١ُٝٝـ ،م)370
إشا ٟؾ٬بس عًٓٝا َٔ ايسؾاع ٚايصب عٔ ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ْٚكطت٘ ،
ظُٝع ايٛغا ٌ٥املُٓٛس ١يٓا ٚاملتٛؾط ٠يف ٖصا ايعكط  ،نٌْ يف َٛقع٘ ٜساؾع
عٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ 0
ؾاـٝٛب ٜساؾع عٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ َٔ خَٓ ٍ٬دلٚ ، ٙايهاتب
ٜساؾع عٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ َٔ خ ٍ٬قًُ٘ .
ٚاٍعاٍٜ ُّ٢ساؾع عٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ َٔ خ ٍ٬زؾع ايؿبٗات سَ ٍٛا
ُٜجاض ٚ ،قاسب املاٍ ٜساؾع عٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ َٔ خ ٍ٬طبع
ايهتب ْٚؿط غٓ ١ايطغٖٚ ٍٛهصا .
ٚي ٛزاؾع ْٚاؾض نٌْ يف َٛقع٘ غٓٝبٗط ايعامل ايػطب ٞايًعني مبس ٣سب
املػًُني يًطغ ٍٛا٭َني ٚيعٌ ٖصا ٜه ٕٛزاؾعا ٟشلِ يًبشح عٔ غرلت٘ ايعٛط٠
ٜٚه ٕٛغببا ٟيسخٛشلِ يف اإلغ. ّ٬

ٚهب عً ٢املػًُني إٔ ميجًٛا اإلغ ّ٬ايتُج ٌٝايكشٝض ٜ ٚهٕٚٛا
ْعِ ايػـض ا ٤يس ، ِٜٗٓؾهجرل َٔ ايػطب ٜ ٫عطف ؾ٦ٝا ٟعٔ اإلغ ّ٬بٌ واٍٚ
أعسا ٤ايس ٜٔتؿ ٜ٘ٛقٛض ٠اإلغٚ" ّ٬إظٗاض ٙغ٬ف َا ٖ ٛعً ٘ٝؾتاضٜ ٠كٛضٕٚ
ايٛطم ايكٛؾَٚ ١ٝا ٜؿعً َٔ ْ٘ٛشنط َبتسع َٔ متاٚ ٌٜضقل  ّْٛٚيف
ايٛطقات َٚا ٜؿعً ْ٘ٛيف املٛايس ٚايتٛغٌ بأقشاب ا٭نطس ١أٜٓ ٚكًَ ٕٛا
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ٜؿعً٘ ايؿٝع ١يف  ّٜٛعاؾٛضا َٔ ٤نطب ا٭دػاز باؿسٜس ٚإغاي ١ايسَا٤
ٚغرل شيو َٔ ا٭َٛض ٚاييت ٖ ٞبعٝس ٠نٌ ايبعس عٔ تعاي ِٝاإلغ ّ٬ثِ
ٜٓكًٖ ٕٛص ٙايكٛض يف ٚغا ٌ٥اإلع ّ٬ايػطبٜٚ ١ٝععُ ٕٛإٔ ٖصا ٖ ٛاإلغّ٬
ستٜ ٢كسٚا ايٓاؽ ُٜٓٚـٓض ِٖٚعٔ اإلغٚ ّ٬شيو ملا ٜط َٔ ْ٘ٚظسـ ٖاٌ٥
شلصا ايس ٜٔؾٗ ٛأنجط اْتؿاضا َٔ ٟايٓكطاْٚ ١ٝايٛٗٝز ، ١ٜملا  ٖٛٚ ٫ؾٛط ٠اهلل
اييت ؾٛط ايٓاؽ عًٗٝا (".أب ٛامحس  ،زت )ّ2006،
ؾُا عًٓٝا إ ٫إٔ ٕظٗط ٭ٌٖ ايػطب املدسٚعني قٛض ٠اإلغ ّ٬اؿكٝك، ١ٝ
ٚإٔ اإلغٜ ّ٬سع ٛإىل اؿب ٚايػٚ ، ّ٬ا٭َإ ٚأْ٘ ٜسع ٛإىل تٛقرل ايهبرل ،
ٚايطمح ١بايكػرل ٚ ،ايعٛـ عً ٢املػهني ٚايٝتٚ ، ِٝايكسم يف ايكٚ ٍٛايعٌُ
ٚ ،ايٛؾا ٤بايٛعسٚ ،سػٔ ايعٗس ٚ ،إٔ اإلغ ّ٬بط َٔ ٨غٝاغ ١اؿطم ٚ ،اشلسّ
ٚايتؿذرل ٚايكتٌ ٚاإلضٖاب ٚتطٜٚع اٯَٓني  ،ؾهٌ يف َٛقع٘ ُٜعٗط ٖص ٙايكٛض٠
ؾإٕ ؾعًٓا غٝسخٌ أٌٖ ايػطب يف ز ٜٔاهلل أؾٛادا .
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انفصــــــم انثــــــانــث

 يظاهر اإلساءج لنرســىل 

قـــدميــا وحديثــا

 املثحث األول  /يظاهـر اإلساءج يف انؼهد انقديى
(املكي واملدني )

 املثحث انثاني  /أسثاب اإلساءج نهرسىل

يف

انىاقغ املؼاصر
 املثحث انثانــث /يظاهر اإلساءج يف انىاقغ املؼاصر
 املثحث انراتغ  /إجياتياخ وسهثياخ اإلساءج نهرسىل
 املثحث اخلايس /يىقف املسهًني ين اإلساءج
نهرسىل  وانىاجة ػهيهى جتاهه

0

انفظم انثـــــانـــــث :يظــــاهــر اإلساءج نشخض
ًا
انرسىل طهى اهلل ػهٍه وسهى قذميـا وحذٌثــا 0
ادلثحث األول  :يظاهر اإلساءج يف انؼهذ ادلكــً وادلذًَ
أَ : ٟ٫ٚعاٖط اإلغا ٠٤يف ايعٗس امله: ٞ
عاف املكٛؿ ٢قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ بني ظٗطاْ ٞايكطؾٝني  ،يف ٚداٖ َٔ ١قَ٘ٛ
 ،ؾطٜـ يف خكاي٘  ،نط ِٜيف ؾعاي٘  ،قازم يف سسٜج٘  ،ست ٢يكب بايكازم ا٭َني 0
َٚع ٖصا ايؿهٌ ايهبرل إ ٫أْ٘ مل ٜٓر َٔ أ يػٓ ١ايهؿاض ٚاملؿطنني  ،بٌ تعسا شيو
إىل إٜصا ٘٥يف أخ٬ق٘ ٚاتٗاَ٘ يف عكً٘ ٚؾدك٘  ٫ٚ ،غطاب٘ يف شيو  ،٭ٕ قًٛبِٗ
غًـ ٚأبكاضِٖ عُٚ ٞآشاِْٗ قِ عٔ اشلسٚ ٣ايطؾاز ٚ ،قًُا تبكط اؿكٝك0 ١
بعس َا دٗط ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ بايسع ، ٠ٛيك َٔ ٞايػدطٚ ١ٜا٫غتٗعا٤
ٚايؿتِ َا اهلل ب٘ عًٚ ، ِٝقس تعسزت اإلغا ٠٤يف ايعٗس امله ٞؾُٓٗا َا نإ بايٝس َٗٓٚا
َٚا نإ بايًػإ َٗٓٚا َا نإ بايكًب َٗٓٚا َا نإ بايعني ٚعً ٢شيو ؾكس قػِ
ايباسح تًو اإلغا٤ات اييت ٚادٗٗا ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ يف سٝات٘ إىل َا
: ًٜٞ
1

 إغا ٠٤سػ ٖٞٚ : ١ٝى ٍ إٜصا ٤ىتل ظػس ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ َٔٚشيو ا٭ش ٣ايص٫ ٟقا َٔ ٙضَ ٞا٭ؾٛاى يف ططٜك٘ ٚ ٚنع غ ٬اؾعٚض عً ٢ظٗطٙ
ايؿطٜـ

2

 إغا ٠٤اقتكاز ٖٞٚ: ١ٜمتجٌ تًو املكاطع ١ا٫قتكازٚ ١ٜاييت تبٓتٗا قطٜـ نسأبٓا ٤عبس املًٛب ٚاييت اغتُطت ث٬خ غٓٛات يف ؾعب أب ٞطايب 0
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3

 اإلغا ٠٤ا٫دتُاعَ ٖٞٚ : ١ٝطسً ١تؿ ٜ٘ٛقٛض ٠ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ١ٝغًِأَاّ اجملتُع ٚميجٌ تًو ايؿذل ٠تؿ ٜ٘ٛقٛضت٘ عٓس فتُع اؿذٝر ٚايٛاؾس ٕٚإىل
َهٚ ١اتٗاَ٘ باؾٓ0ٕٛ
ٚقس قػِ ايػبه ٞا٭ش ٣إىل قػُني "أشَ ٣ككٛز ٚأش ٣غرل َككٛز  ،ؾُػٛض ٚمحٓ٘
ٚسػإ مل ٜهٔ َككٛز ّ ٙأش ٣ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ؾًصيو ٫هط ٟعًِٗٝ
نؿط ٫ٚقتٌ ٚأَا ابٔ أب ٞؾهإ َككٛز ٙبا٭ش ٣يًٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ؾًصيو
ٜػتشل ايكتٌ ٚيهٔ اؿل يًٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚيصيو تطن٘ "(ايػبهٞ
ٖ1421،ـ،م)135
نُا ٚنض ايباسح بإٔ ٖٓاى إغا٤ات ٚادٗٗا ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ يف
بسا ١ٜايبعجٚ ١أثٓا ٤تٛادس ٙيف َهٚ ١أطًل عًٗٝا ايباسح باإلغا ٠٤يف ايعٗس امله ، ٞنُا
بني ايباسح بإٔ ٖٓاى إغا٤ات أخطٚ ٣ادٗٗا ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ بعس اشلذط٠
ٚأثٓا ٤تٛادس ٙيف املسٚ ١ٜٓأطًل عً ٘ٝايباسح باإلغا ٠٤يف ايعٗس املسْ ، ٞنُا ٚنض
ايباسح بإٔ ٖٓاى إغا٤ات أخطٚ ٣يهٔ اقتكط عً ٢ايٛاقع املعاقط 0
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مناشز َٔ اإلغا ٠٤يف ايعٗس امله-: ٞ
تٓٛعت اإلغا ٠٤يًٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ يف ايعكط املهٚ ٞابتسأت َٔ أّٜٛ ٍٚ
دٗط ؾ ٘ٝبايسعٚ ٠ٛقس ٚنشٗا ايباسح عً ٢ايٓش ٛايتاي: ٞ
أ : ٟ٫ٚاإلغا ٠٤املعَٓٓ : ١ٜٛص إٔ قسع ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ بايسع ٠ٛعً ٢دبٌ
ايكؿا تتايت عً ٘ٝاإلغا٤ات " فعٔ ابٔ عباؽ قاٍ :ملا أْعٍ اهلل " ٚأْصض عؿرلتو
ا٫قطبني " أت ٢ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ايكؿا ؾكعس عً ٘ٝثِ ْازٜ " : ٣ا قباسا" ٙ
0ؾادتُع ايٓاؽ إي ٘ٝبني ضدٌ ٜر  ٨إيٚ ٘ٝبني ضدٌ ٜبعح ضغٛي٘.
ؾكاٍ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٜ " :ا بٓ ٢عبس املًٛبٜ ،ا بٓ ٢ؾٗطٜ ،ا بٓ ٢نعب،
أضأٜتِ ي ٛأخدلتهِ إٔ خ ٬ٝبػؿض ٖصا اؾبٌ تطٜس إٔ تػرل عًٝهِ قسقتُ ْٞٛ؟ " قايٛا:
ْعِ ! قاٍ " :ؾإْْ ٢صٜط يهِ بني ٜس ٣عصاب ؾسٜس ".
ؾكاٍ أب ٛشلب ،يعٓ٘ اهلل :تبا يو غا٥ط اي ! ّٛٝأَا زعٛتٓا إ ٫شلصاٚ .أْعٍ اهلل ععٚدٌ "
تبت ٜسا أب ٢شلب ٚتب "(.ابٔ نجرل  ،ز ت،م 0 )456
ؾهاْت ٖص ٙأ ٍٚإغاَ ٠٤عٓ ١ٜٛمتؼ ؾدل ايطغ ٍٛقً ٢ا هلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚ ،قس ناْت
َٔ عُ٘0
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نُا تعسزت قٛض اإلغا ٠٤املعٓ ١ٜٛيًطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ؾاتُٗ٘ م َ٘ٚبايػشط
ٚأخط ٣باؾٓٚ ٕٛثايج ١بايهٗاْٚ ١قايٛا عٓ٘ ؾاعط ٚقس ضز عً ِٗٝايكطإٓ ايهط ِٜبكٛي٘
تعاىل "ًََِب ىٌَُ ثِمٌَْيِ شَبػِشٍ لٍَِْالً َِب رُاِِْنٌَُْ{ًٌََ }41ب ثِمٌَْيِ وَبىٍِٓ لٍَِْالً َِب
رَزَوَّشًَُْ{("}42عٌسح احلبلخ آّخ )42-41
يهٔ ٜبس ٚإٔ نباض ايكاُ٥ني عً ٢محً ١اإلغتٗعا ٤بايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ " قس
ٚقًٛا إىل زضد َٔ ١ايعساٚ ٤ايتعٓت مل ٜعس َعٗا يًٛعٝس ٚايتٗسٜس ْؿع ٚ ،إٔ ايطغٍٛ
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  ،أقبض يف ساي َٔ ١ايهٓو ٚايهٝل ايؿسٜس ، ٜٔست ٢أْ٘ ؾها
أَطِٖ ؾدل ٌٜعً ٘ٝايػ(" ّ٬ابٔ عبس ايدل ،زت  ،م )47
ٚقس ٫قا ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ َٔ نؿاض قطٜـ َٔ ايػب ٚايؿتِ ٚايػدط١ٜ
ٚاإلغتٗعاَ ٤ا نإ نؿ ٬ٝإٔ ٜطؾع املكٛؿ ٢قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ نؿا ٙإىل ايػُا٤
زاعٝا عً" ِٗٝفعٔ عُط ٚابٔ َ ،ُٕٛٝعٔ عبس اهلل قاٍَ :ا ضأٜت ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚغًِ زعا عً ٢قطٜـ غرل ٚ ّٜٛاسس ،ؾإْ٘ نإ ٜكًٚ ٢ضٖط َٔ قطٜـ دًٛؽٚ ،غ٬
دعٚض قطٜب َٓ٘.
ؾكايٛاٜ َٔ :أخصا ٖصا ايػ ٬ؾًٝك ٘ٝعً ٢ظٗط ٙ؟ ؾكاٍ عكب ١بٔ أبَ ٢عٝط  :أْا .ؾأخصٙ
ؾأيكا ٙعً ٢ظٗط .ٙؾًِ ٜعٍ غادسا ست ٢دا٤ت ؾاطُ ١ؾأخصت٘ عٔ ظٗط.ٙ
ؾكاٍ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  " :ايًِٗ عًٝو بٗصا ا مل َٔ ٬قطٜـ ،ايًِٗ عًٝو
بعتب ١بٔ ضبٝع ،١ايٌ ّ ٙعًٝو بؿٝب ١بٔ ضبٝع ،١ايًِٗ عًٝو بأب ٢دٌٗ بٔ ٖؿاّ ،ايًِٗ
عًٝو بعكب ١ابٔ أبَ ٢عٝط ،ايًِٗ عًٝو بأب ٢بٔ خًـ  -أ ٚأَ ١ٝبٔ خًـ " -
قاٍ عبس اهلل :ؾًكس ضأٜتِٗ قتًٛا  ّٜٛبسض مجٝعا ،ثِ غشبٛا إىل ايكًٝب غرل أب ،٢أ ٚأَ١ٝ
بٔ خًـ ،ؾإْ٘ نإ ضد ٬ندُا ؾتكٛع(".ابٔ نجرل ،ز ت،م )468
ٚقس شنط ايب٬شضٚ "ٟممٔ نإ ٪ٜش ٟضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ  :أبٛ
ا٭قساٚ ٤نإ ٜك ٍٛيطغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ إمنا ٜعًُو أٌٖ ايهتاب
أغاطرلِٖ ٜٚك ٍٛايٓاؽ َٖ ٛعًِ فٓ ٕٛؾسعا عً ٘ٝضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ ؾإْ٘ يعً ٢دبٌ إشا ادتُعت عً ٘ٝا٫ض ٣ٚؾٓٛشت٘ ست ٢قتًت٘ ٚ .شنط ابٔ إغشام
ؾ :ِٗٝأَ ١ٝبٔ خًـ اؾُش.ٞ
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قاٍ ابٔ إغشامٚ :نإ إشا ضأ ٣ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ُٖعٚ ٙملع ٙؾأْعٍ اهلل
غبشاْ٘ ٚتعاىل ٌٜٚ( :يهٌ ُٖع ٠ملع ٠ايص ٟمجع َاٚ ٫عسز(.") ٙايؿاَٖ1414 ، ٞـ ،
م )464
ثِ اْتكًت اإلغا ٠٤إىل ْٛع ١ٝدسٜس ٖٞٚ ٠اإلغا ٠٤ا٫قتكاز0 ١ٜ
ٚيكس تعسزت اإلغا٤ات يؿدل ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ؾُٔ إغا ٠٤يؿع١ٝ
َعٓ ١ٜٛأٜاّ سٝا ٠عُ٘ أب ٛطايب" ايص ٟنإ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ أسب خًل
اهلل إي ٘ٝطبعاٚ ،نإ وٓ ٛع يٚ ٘ٝوػٔ إيٜٚ ،٘ٝساؾع عٓ٘ ٚواَٚ ،٢ىايـ ق َ٘ٛيف
شيو َع أْ٘ عً ٢زٚ ِٜٗٓعً ٢خًتِٗ ،إ ٫إٔ اهلل تعاىل قس اَتشٔ قًب٘ عب٘ سبا
طبعٝا  ٫ؾطعٝا(".ابٔ نجرل ،ز،1م )461
ؾًُا َات أب ٛطايب ؼٛيت اإلغا ٠٤إىل إغا ٠٤سػ0 ١ٝ
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ثاْٝا :ٟاإلغا ٠٤اؿػ َٔٚ : ١ٝقٛض تًو اإلغاَ ٠٤انإ َٔ عُ٘ أب ٛشلب ٚظٚدت٘ أّ
مجٚ َٔ ٌٝنع ا٭ؾٛاى ٚايكاشٚضات يف ططٜل ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ؾكس شنط
ايؿاَ ٞبإٔ أّ مج( ٌٝمحاي ١اؿٛب) أ ٟايؿٛى ٚايػعسإ تًك ٘ٝيف ططٜل ايٓيب
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ (يف دٝسٖا) :عٓكٗا (سبٌ َٔ َػس) أ ٟيٝـ ٖٚص ٙاؾٌُ٠
ساٍ َٔ محاي ١اؿٛب ايصْ ٖٛ ٟعت َ٫طأت٘ "(ايؿاَٖ1414، ٞـ ،م0)464

 َٔٚقٛض ٖص ٙاإلغا ٠٤نصيو َا نإ َٔ أب ٞدٌٗ يعٓ٘ اهلل" ؾعٓسَا
نإ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٜكً ٞؾًُا غذس دا ٙ٤أب ٛدٌٗ ؾٛط٧
عٓك٘ ،ؾأْعٍ اهلل ؾ " :٘ٝأضأٜت ايص .ٜٞٗٓ ٟعبسا ٟإشا قً " ٢أب ٛدٌٗ " أضأٜت إٕ
نإ عً ٢اشلس " ٣قُسا " ٟأضأٜت إٕ نصب ٚتٛىل " أب ٛدٌٗ " ن ٬ي ٔ٦مل
ْتٓ٘ " أب ٛدٌٗ " غٓسع ايعباْ ّ ٙٚ " ١ٝتػع ١عؿط خعْ ١ايٓاض ،ؾكاٍ ضغ ٍٛاهلل
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِٚ :اهلل ي ٔ٦عاز يتأخصْ٘ ايعباْ ،١ٝؾاْتٗ ٢ؾًِ ٜعس"(.ابٔ
اغشام  ،ز ت،م)82
نُا تعسزت ٚغا ٌ٥اإلغا ٠٤ؾُٔ شيو َا نإ َٔ عكابَٔ ١
قطٜـ إٔ أمجعٛا أَطِٖ عً ٢نطب ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ :
"فؼٓ٠ؾٝ١ثٓػوٚحػٓأثٗ١ػوٚحثٓاٌيث١ولبي:لٍذٌؼجلاهللثٓػّوٚ
ثٓاٌؼبِٕٟبأوضوِبهأ٠ذلوْ٠بًإٔبثذِٓهٍٛياهللٍٕٝاهللػٍٗ١
ٍٍُٚفّ١بوبْدرظٙوِٓػلٚأٗ؟فمبيٌملهأ٠زُٚٙللاعزّغأّوافُٙ
ِٛ٠بًفٟاٌؾغوفمبٌٛافنووٚاهٍٛياهللٍٕٝاهللػٍٍٍُٚٗ١فمبٌٛاِ:ب
هإٔ٠بِضًِبٕجؤبػٍِ٘ٓٗ١نااٌوعًلٍ:ٜفٗأؽالِٕبّٚزُآثبءٔب،
ٚػبةكٕٕ٠بٚ،فوقعّبػبرٕبٍٚ،تآٌٙزٕبٕٚ،جؤبِٕٗػٍٝأِوػظ،ُ١
أٚوُ البي؛فجٕ١بُ٘فٟمٌهٍٝغهٍٛياهللٍٕٝاهللػٍٍٍُٚٗ١فألجً
ّْٟ٠ؽزٝاٍزٍُاٌووٓ،صُِوثُٝٙبئفبًثبٌج١ذ،فغّيٖٚثجؼ٘اٌمٛي،
فؼوفذمٌهفٟٚعٗهٍٛياهللٍٕٝاهللػٍ،ٍٍُٚٗ١فّٝٚفٍّبِوثُٙ
اٌضبٔ١خغّيٖٚثّضٍٙب،فؼوفزٙبفٟٚع،ٗٙفّ،ٝٚصُِواٌضبٌضخفغّيٖٚ
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ثّضٍٙبفٛلفصُلبي:أرَّؼ٠ْٛبِؼْولوِ٠أِبٚاٌنٔٞفَٟث١لٌٖمل
عئزىُثبٌنثؼ،فأفنداٌمَٛوٍّزٗؽزِٝبِٓهعًئالٌٚىأّٔبػٍٝهأٍٗ
ٝبئوٚالغٚ،ؽزٝأٌٔٗ١مٛي:ئٖٔوف٠بأثباٌمبٍُهاّلاً،فٛاهللِبأٔزب
ثغٛٙي،فبٖٔوفهٍٛياهللٍٕٝاهللػٍٍٍُٚٗ١ؽزٝئمانآِْاٌغل
اعزّؼٛافٟاٌؾغوٚأٔبِؼُٙفمبيثؼٌُٙٚجؼ٘:موورُِبثٍغِٕىُِٚب
ثٍغىُػٕٗؽزٝئماثبكاوُثّبرىوْ٘ٛرووزّ،ٖٛفجٕ١بُ٘ػٍٝمٌهٍٝغ
هٍٛياهللٍٕٝاهللػٍ،ٍٍُٚٗ١فٛصجٛائٌٚٗ١صجخهعًٚ،أؽبٛٝاثٗ٠ٚمٌٓٛ
أٔذاٌن٠ٞمٛيوناٚوناٌّ،بوبْ٠جٍغُِٓٙع٠تآٌٙزُٚٙك،ُٕٙ٠ف١مٛي
هٍٛياهللٍٕٝاهللػٍٔ:ٍٍُٚٗ١ؼُأٔباٌنٞألٛيمٌهٌ،ملهأ٠ذهعالً
ُِٕٙأفنثّغبِغهكائٗٚ،لبَأثٛثىواٌٖل٠كك٠ٗٔٚجى٠ٟٚمٛيٍ٠ٚ:ىُ
أرمزٍْٛهعالًأْ٠مٛيهثٟاهلل؟!صُأٖوفٛاػٕٗ،فاْمٌهألوضوِبهأ٠ذ
لوْ٠بًثٍغذِٕٗل(".ٜاثٓاًؽبق،اٌَ١وحإٌج٠ٛخ)82ٓ،
َٚا ٚدس ٙايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ َٔ أٌٖ ايٛا٥ـ خرل ؾاٖس عً٢
تًو اإلغا٤ات اؿػ ١ٝؾعٓسَا شٖب يٝسع ِٖٛبعسَا ٦ٜؼ َٔ قطٜـ قابً٘
أٌٖ ايٛا٥ـ بايكس ٚايتهصٜب بٌ "ٜكَٛ ٍٛغ ٢بٔ عكب ١قعسٚا ي٘ قؿني عً٢
ططٜك٘ ؾًُا َط ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ بني قؿ ِٗٝدعٌ ٜ ٫طؾع
ضدًٜ ٫ٚ ٘ٝهعُٗا إ ٫ضندُٖٛا باؿذاض ٠ست ٢أزَٛا ضدً( ".٘ٝابٔ غٝس
ايٓاؽ ٖ1406 ،ـ  ،م )175
َٚا سسخ َٔ بٝشط ٠بٔ ؾطاؽ شل ٛؾط إغا ٠٤يًطغ ٍٛقً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚغًِ إش زخٌ عً ٢بين عاَط بٔ قعكع٘ ٚايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ
ٜعطض عً ِٗٝاإلغًٜٛٚ ّ٬ب ايٓكط " ٠قاٍ بٝشط ٠أتعُس ٕٚإىل ظٖٝل قس
ططز ٙقٚ َ٘ٛنصب ٙٛؾتٚ ْ٘ٚٚ٪تٓكط ْ٘ٚ؟ ؾب٦ؼ ايطأ ٣ضأٜتِ .ثِ أقبٌ عً٢
ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ؾكاٍ :قِ ؾاؿل بكَٛو ،ؾ ٛاهلل ي ٫ ٛأْو
عٓس ق َٞٛيهطبت عٓكو .قاٍ :فقاّ ضغ ٍٛاهلل عً ٘ٝايػ ّ٬إىل ْامت٘
ؾطنبٗا ،ؾػُع اـبٝح بٝشط ٠ؾانًتٗا ؾكُكت بطغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚغًِ ؾأيكت٘(.ابٔ غٝس ايٓاؽ ٖ1406 ،ـ ،م )162
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ؾً ٛتكٛضْا سايت٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚقس قطب عُط َٔ ٙاـُػني ،
ٜٚػكط َٔ ظٗط ايٓاقٜٚ ١تً َٔ ٣ٛؾس ٠ا٭مل عً ٢ا٭ضض ٚ ،ا٫ضتؿاع يٝؼ
بػٛٝا ، ٟإْ٘ ٜػكط عً ٢ب َٔ ٘ٓٛاضتؿاع َذلْٚ ٜٔكـ ؾساى ْؿػٚ ٞأبٞ
ٚأَٜ ٞاضغ ٍٛاهلل 0
ٚاظزاز ايعصاب ٚايػب ٚايؿِ ملكاّ أَرل ا٭ْبٝا ٤عًَٓ ٘ٝا أؾهٌ ايكٚ ٠٬أمت
ايتػًٚ ، ِٝنإ ممٔ ٜه ٌٝايعساٚ ٠ٚايػب ٚايؿتِ يًطغ ٍٛقً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚغًِ ٖ ٛضناْ ١بٔ عبس ٜعٜس ؾكس قاٍ َٜٛا َٔ ا٭ٜاّ يًطغ ٍٛقً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚغًِ " ٜا ابٔ أخ ٞبًػين عٓو أَط ٚيػت بهصاب  ،ؾإٕ قطعتين عًُت أْو
قازم ٚ ،مل ٜهٔ ٜكسض عً ٢قطع٘ أسس  ،ؾكاضع٘ ايٓيب عً ٘ٝايكٚ ٠٬ايػّ٬
ٚقطع٘ ث٬خ َطات ٚ ،زع٘ إىل اإلغٚ ّ٬أب ٢إٔ ٜػًِ ٚقاٍ  ٫أغًِ ست ٢تسعٛا
ٖص ٠ايؿذط ، ٠ؾكاٍ شلا ٫ضغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ
"أقبً " ٞؾأقبًت ؽس ا٭ضض  ،ؾكاٍ ضناْ٘ َ :اضأٜت غشطا أععِ َٔ ٖصا
َ ،طٖا ؾًذلدع  ،ؾأَطٖا ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ؾعازت إىل َهاْٗا ،
ؾكاٍ ضناْ٘ ٖصا غشط عع(" ِٝاؾعا٥طٖ1408 ، ٟـ ،م ) 102
ثايجا : ٟاإلغا ٠٤ا٫قتكاز: ١ٜ
 َٔٚشيو َا ضأت٘ قطٜـ َٔ َكاطع ١ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ "ؾًكس ادتُعٛا
ٚا٥تُطٚا إٔ ٜهتبٛا نتابٟا ٜتعاقس ٕٚؾ ٘ٝعً ٢بين ٖاؾِ ٚبين املًٛب إٔ ٜٓ ٫هشٛا
إيٜٓ ٫ٚ ِٗٝهشٜ ٫ٚ ِٖٛبٝعٛا َِٓٗ ؾ٦ٝا ٜ ٫ٚبتاعٛا َِٓٗ ٜ ٫ٚكبًٛا َِٓٗ قًشا ٟأبسا
ستٜ ٢ػًُٛا ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٙٞغًِ يًكتٌ "(املٛط ٖ1424 ،ـ ،م ) ،65
ًٜذا ٤أعسا ٤املًٚ ١ايس ٜٔإىل ايهػط عً ٢أٚيٝا ٤اهلل  ،بأ ٟأغًٛب نإ ٚبأٚ ٟغ، ١ًٝ
ٚيٝؼ يسٖ ِٜٗسف إ ٫ؼكٝل ضغبتِٗ اإلْتكاَٚ ، ١ٝؼ ِٝٛايس ٜٔاإلغَٚ ،َٞ٬ا
قاَت ب٘ قطٜـ نس ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  َٔ،إغا ٠٤يؿع ١ٝأ ٚسػ ١ٝأٚ
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باملكاطع ١اإلقتكاز ١ٜشل ٞتسٍ ٚتدلٖٔ عًْ ٢ؿػ ١ٝايهؿاض ٚاملؿطنني ٖ َٔ ،صا ايسٜٔ
ٚضغبتِٗ يف ؼ0ُ٘ٝٛ
نُا ظٗطت إغا ٠أخط ٣يؿدل ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  ٖٞٚاإلغا٠٤
اإلدتُاع١ٝ
ضابعا : ٟاإلغا ٠٤اإلدتُاع: ١ٝ
 ٖٞٚتؿ ١ٜٛقٛض ٠ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ يس ٣اجملتُع امله ٞأ ٚايٛاؾس إىل
َه ١غٛا ٤عٔ ططٜل اؿر أ ٚايعُط ٠أ ٚايتذاض " ٠فعٔ داؾع بٔ ؾساز عٔ طاضم قاٍ:
ضأٜت ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ َطتني  :ضأٜت٘ بػٛم ش ٟاجملاظ ٚأْا يف بٝاع٘ ي،ٞ
ؾُط ٚعً ٘ٝسً ١محطا ٤ؾػُعت٘ ٜك :ٍٛأٜٗا ايٓاؽ قٛيٛا ٫ :إٍ ٙإ ٫اهلل تؿًشٛاٚ ،ضدٌ
ٜتبع٘ ٟض ّ  ٟٙباؿذاضٚ ٠قس أزَ ٢نعبٜ٘ ٖٛٚ ،كٜ : ٍٛا أٜٗا ايٓاؽ  ٫تٝٛعٛا ٖصا ؾإْ٘
ناشب ،ؾكًتٖ َٔ :صا؟ ؾكٖ ٌٝصا إ َٔ ّ٫بين عبس املًٛب ،ؾكًت َٔ ٖصا ايصٟ ٟض َ٘ٝ
باؿذاض٠؟ ؾك :ٌٝعُ٘ عبس ايعع ،٣أب ٛشلب ،بٔ عبس املًٛب "(ابٔ اغشام  ،زت،م)83
ثِ بطظت إغا ٠٤دسٜس ٠يسَ ٣ؿطنَ ٞه ٖٞٚ ١إيػاٖ ٤صا ايس ٜٔبايهًٚ ١ٝئ ٜتشكل
شيو إ ٫بكتٌ ضأؽ اشلطّ اإلغ ، َٞ٬أ ٖٛٚ ٫غٝسْا قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ 0
ؾكس شنط قاسب ع ٕٛٝا٭ثط بإٔ قطٜـ أدتُعت يكتٌ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ بساض
ايٓس ٠ٚعً ٢ضأغِٗ ايؿٝذ ايٓذس ٟايص ٖٛ ٟأبًٝؼ عً ٘ٝايًعٓ٘ٚ ،أب ٛدٌٗ قاسب
ايطأ ٟايص ٟغؿٌ عٓ٘ ايؿٛٝإ " إش ٟم ٍٚأب ٛدٌٗ بٔ ٖؿاّ ٚاهلل إٕ ىل ؾ ٘ٝيطأٜا َا
أضانِ ٚقعتِ عً ٘ٝبعس قايٛا َٚا ٖٜ ٛا أبا اؿهِ ؟ قاٍ أض ٣إٔ تأخصٚا َٔ نٌ قب١ًٝ
ؾت ٢ؾابا دًسا ْػٝبا ٚغٛٝا ثِ ْع ٢ٛنٌ ؾت َِٗٓ ٢غٝؿا قاضَا ثِ ٜعِ زٚا إي٘ٝ
ؾٝهطب ٙٛبٗا نطب ١ضدٌ ٚاسس ؾٝكتً ٙٛؾٓػذلٜض َٓ٘ ؾاِْٗ إشا ؾعًٛا شيو تؿطم زَ٘
يف ايكبا ٌ٥مجٝعا ؾًِ ٜكسض بٓ ٛعبس َٓاف عً ٢سطب ق َِٗٛمجٝعا ؾطنٛا َٓا بايعكٌ
ؾعكًٓا ٙقاٍ ايؿٝذ ايٓذس ٟايكَ ٍٛا قاٍ ٖصا ايطدٌ ٖصا ايطأ ٫ٚ ٣أض ٣غرل ٙؾتؿطم
ايك ّٛعً ٢شيو  ِٖٚفُع ٕٛي٘"(ابٔ غٝس ايٓاؽ ٖ1406 ،ـ  ،م )235
{ًَبِرْ َّّْىُشُ ثِهَ اٌَّزَِّٓ وَفَشًُاْ ٌُِْثْجِزٌُنَ ؤًَْ َّمْزٌٍُُنَ ؤًَْ ُّخْشِجٌُنَ ًَّّْىُشًَُْ ًَّّْىُشُ اٌٍّوُ ًَاٌٍّوُ خَْْشُ
اٌَّْبوِشَِّٓ }(عٌسح  ،األٔفبي آّخ0)30
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ٚقس عاف ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ بعس بعجت٘ يف َه ١ث٬ث ١عؿط غٜٓ ٖٛٚ ١عاْٞ
ٜٚكاغ ٞأمل اإلغا٤ات ٚقسٚز ق ، َ٘ٛست ٢متت اشلذطٚ ٠أْتكٌ إىل املس ١ٜٓاملٓٛض ، ٠يٝبسأ
عكط دسٜس َٔ عامل اإلغا٤ات أبٛاي٘ ايٛٗٝز ٚايص ٟؾدل ايكطإٓ ايهط ِٜساشلِ
بكٛي٘ تعاىل :
{ٌَزَجِذََّْ ؤَشَذَّ اٌنَّبطِ ػَذَاًَحً ٌٍَِّّزَِّٓ آَِنٌُاْ اٌَْْيٌُدَ ًَاٌَّزَِّٓ ؤَشْشَوٌُاْ ًٌَزَجِذََّْ ؤَلْشَثَيُُْ ٌََِّدَّحً ٌٍَِّّزَِّٓ آَِنٌُاْ اٌَّزَِّٓ لَبٌٌَُاْ
بَِّٔب َٔظَبسٍَ رٌَِهَ ثِإََّْ ِِنْيُُْ لِغِّْغِنيَ ًَسُىْجَبٔبً ًَؤََّٔيُُْ الَ َّغْزَىْجِشًَُْ }(عٌسح املبئذح آّخ ،سلُ0) 82
نِ ا شنط اهلل عع ٚدٌ عٔ ضغبتِٗ َٚطازِٖ َٚا ٚ٪ٜي ٕٛإي ٘ٝؾكاٍ عع ٚدٌ "{ًٌََٓ
رَشْػََ ػَنهَ اٌَْْيٌُدُ ًَالَ اٌنَّظَبسٍَ دَزََّ رَزَّجِغَ ٍَِِّزَيُُْ لًُْ بَِّْ ىُذٍَ اٌٍّوِ ىٌَُ اٌْيُذٍَ ًٌَئِِٓ ارَّجَؼْذَ ؤَىٌَْاءىُُ ثَؼْذَ
اٌَّزُِ جَبءنَ َِِٓ اٌْؼٍُِِْ َِب ٌَهَ َِِٓ اٌٍّوِ ِِٓ ًٌٍَِِّ ًَالَ َٔظِريٍ }(عٌسح اٌجمشح آّخ ،سلُ)120

ثاْٞاَ: ٟعاٖط اإلغا ٠٤يف ايعٗس املسْ-: ٞ
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تعسزت اإلغا٤ات يف ايعٗس ايٓب ٟٛا٭ ٍٚؾُٓٗا َا نإ بايًػإ أ ٚايكًب أ ٚايعني
ٜٓٚسضز شيو ؼت اإلغا ٠٤املعَٓٗٓٚ ١ٜٛا َا نإ بايٝس ٜٓسض ز شيو ؼت اإلغا٠٤
اؿػ0 ١ٝ
"ٚقس ْكب أسباض ايٛٗٝز ايعسا ٠ٚيإلغٚ ّ٬أًٖ٘ بعس اشلذطْٚ ٠عٍ ؾ ِٗٝآٜات َٔ ايكطإٓ
ٚ ،اغتُط ايعسا ايٛٗٝز ٟيإلغٚ ّ٬املػًُني ٚيًطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  ،ؾهإ
ٖ ٤٫٪املٓاؾك ٕٛوهط ٕٚاملػذس ٜٚػُع ٕٛأسازٜح املػًُني ٜٚػدطٜٚ ٕٚػتٗعٕٛ٥
ب٘ ّ "(أب ٞتطاب  ،زت،م0)91 -87
ٚيهٜ ٞػٌٗ عطض تًو اإلغا٤ات ؾكس قػِ ايباسح تًو اإلغا٤ات إىل :
أ : ٫ٚاإلغا ٠٤املعٓ١ٜٛ
 ٖٛٚنٌ َا َؼ ؾدل ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚتعطض ي٘ َٔ غب أ ٚؾتِ أٚ
ملع أ ٚغُع أ ٚنط ٙبايكًب ٚ ،غٛف ٜكتكط ايبا سح بعطض يبعض تًو اإلغاَٗٓٚ ٠٤ا
َا شنط ٙايبداض ٟأْ٘ عً ٘ٝايػَ ّ٬ط  ٖٛٚضانب محاضا مبذًؼ ؾ ٘ٝعبساهلل بٔ أب٢
بٔ غًٚ ٍٛأخ٬ط َٔ املػًُني ٚاملؿطنني عبس ٠اٚ٫ثإ ٚايٛٗٝز ؾٓعٍ ٚزعاِٖ إىل اهلل
ععٚدٌٚ ،شيو قبٌ ٚقع ١بزضٚ ،نإ قس ععّ عً ٢عٝاز ٠غعس بٔ عباز ،٠ؾكاٍ ي٘
عبساهلل ٫ :أسػٔ مما تك ٍٛأٜٗا املط ،٤ؾإٕ نإ سكا ؾ ٬تػؿٓا ب٘ يف فايػٓا،
ٚشيو قبٌ إٔ ٜعٗط ا٫غٜٚ ،ّ٬كاٍ إْ٘ مخط أْؿ٘ ملا غؿٝتِٗ عذاد ١ايسابٚ ١قاٍ ٫ :
ت٪شْا بٓنت محاضى.
ؾكاٍ ي٘ عبساهلل بٔ ضٚاسٚ :١اهلل يطٜض محاض ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ أطٝب َٔ
ضوو.
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ٚقاٍ عبس اهلل :بٌ ٜا ضغ ٍٛاهلل أغؿٓا ب٘ يف فايػٓا ؾإْا مب شيو ،ؾتجاٚض اؿٝإ
ُٖٛٚا إٔ ٜكتتًٛا ،ؾػهِٓٗ ضغ ٍٛاهلل  .ثِ شٖب إىل غعس بٔ عباز ٠ؾؿها إي ٘ٝعبساهلل بٔ
أب.٢

ؾكاٍ :أضؾل ب٘ ٜاضغ ٍٛاهلل ،ؾ ٛايص ٟأنطَو باؿل يكس بعجو اهلل باؿل،
ٚإْا يٓٓعِ ي٘ اـطظ يًُٓه٘ عًٓٝا ،ؾًُا دا ٤اهلل باؿل ؾطم بطٜك٘
"(ايبداض ،ٟز ت  ،ز،14م ،45ضقِ )4200
ٚمل ٜػًِ ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ َٔ ا٫تٗاَات املػطن ،١اييت
ًٜٛكٗا أٌٖ ايهتاب يف إٜصاٚ ٘٥إغا٤ت٘ عً ٘ٝايكٚ ٠٬ايػ ، ّ٬بٌ مل ٜػًِ
عطن٘ ايؿطٜـ َٔ ا٫تٗاّ  َٔٚشيو َا سكٌ َٔ سازث ١اإلؾو ٚاتٗاَِٗ
ظٚضا ٚبٗتاْا  ،يعٚد ١ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ عا٥ؿ ١ايكسٜٓك ١بٓت
ايكسٜٓل ظطميْ ١هطاٚ ٤قس غطز تًو ايكك ١ابٔ ايك ِٝيف نتاب٘ ظاز املعاز
(ابٔ ايك ، ِٝز ت  ،ز،3م)231
ٚعًَ ٢طاض ٠اإلغا٤ات اييت ٚادٗٗا ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ إ ٫أْٗا
تٗ ٕٛيف َكابٌ ٖص ٙاإلغا ٠٤اييت َػت عطن٘ ايؿطٜـ ٚ ،أ ٟإْػإ ؾطٜـ
ٜتعطض ملجٌ ٖصا ؾ ٬ؾو أْ٘ غٛف ٜهٝل نطعا باؿٝا ٠بٌ ٚضمبا ًٜٛب
املٛت زَٛ ٕٚادٖٗ ١صا ٭َط ٚ ،يهٔ ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ بجبات
امل َٔ٪اؿل ٚ ،بإمياْ٘ املًٛل بدلا ٠٤ظٚدت٘ ٚسبٝب ١قًب٘ عا٥ؿ ١ضن ٞاهلل
عٓٗا  ،مل ٜػتػًِ شلصا ايٓٛع اؾسٜس َٔ اإلٜصا ٤بٌ قابً٘ بايكدل ٚايك٠٬
ٚ ،يف َٛقـ عذٝب ىاطب ظٚدت٘ بكٛيَٜ " ١ا عَا ٔ٥ؿَ ، ٝ١إُْٓ٘ نٜإَ ََا ٜقسِ
َب ًٜػَو َِٔٔ ق ٢ٍِٜٛايٓٓاؽ ٢ؾٜاتٓكٔ ٞايً٢َٚ َ٘١إِٕ نِٔٝت ٜقسِ قٜاضَؾٞت غُّ٤ٛا َُٓٔ ،ا َٜكٍُٛٝ
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ايٓٓاؽُ ٜؾتُٛبٔ ٞإي ٢ٜايًٜ ٔ٘١ؾ٢إٕٓ ايًَٜ َ٘١كٞبٌَُ ايتٓ ِٛبَ ٜ١عَِٔ عٔبَازٔ(" ٔٙابٔ ٖؿاّ ،ز ت
،م )301
ٚإٕ ايكًب يٝشعٕ ملجٌ ٖصا املٛقـ ٚ ،املػًِ اؿل وعٕ ٜٚ،كٝب٘ اشلِ
ٚايػِ  ،إشا بًػ٘ أَط نٗصا ٭سس َٔ قطابت٘ أ ٚأقشاب٘ ؾهٝـ  ٖٛٚىل
قاسب ايطغاي ١ايعكُاٚ ، ٤املهاْ ١ايعاي ٘ٝقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ َٚ ،ا نإ
َطاز ايٛٗٝز َٔ تٛدٖ ٘ٝصا اإلتٗاّ إ ٫اْتكاَا َٔ املكٛؿ ٢قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚغًِ 0
ٜٚتشكل َٛقـ ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ايذلب ٟٛايعع ِٝبطباط١
دأف  ،يٝجبت يٮَ ١إٔ املَ َٔ٪بتًٚ ، ٢إٔ نٌ شْ ٟعُ ١قػٛز ٚعً ٘ٝإٔ
ٜكابٌ ٖصا ايب ٤٬بايكدل ٚا٫ستػاب ٚايتجبت َٔ ا٭خباض بٌ ٚعسّ
اْ٫كٝاع يًٛؾاٜات املػطن ١أ ٚإقػا ٤اٯشإ يإلؾاعات ايباطً ، ١ؾكس نإ
ايٛٗٝز ٜجرل ٕٚا٫ؾذلا٤ات ٚا٭باط ٌٝبني ايٓاؽ زاخٌ املسٚ ١ٜٓخاضدٗا ،
ٜٚطٚد ٕٛ٭ؾهاض َذ تًؿ ١يٝؼ شلا قً ١بايٛاقع ٖسؾٗا ايٛعٔ يف ايٓيب
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚتؿ ٜ٘ٛقٛض ٠اإلغ ّ٬يف أشٖإ ايٓاؽ ٚخساعِٗ
"ٚنإ شلِ ايسٚض ا٭ندل يف نٌ َا سكٌ َٔ ؾا٥عات باطً ١نس ايطغٍٛ
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚ ،نس ايسع ٠ٛاإلغ ، ١َٝ٬٭ٕ ايٛٗٝز ِٖ أَٔ ٍٚ
ٚادٗٛا ايسع ٠ٛاإلغ ١ٜ ّ٬بايعساٚ ٤ايهٝس ٚاؿطب يف املسٚ ١ٜٓيف اؾعٜط٠
ايعطب ١ٝنًٗا ،ؾِٗ ايص ٜٔاستهٓٛا ايٓؿام ٚاملٓاؾكني يف املسٚ ١ٜٓأَسِٖٚ
بٛغاٚ ٌ٥أغايٝب ايهٝس يًعكٝس ٠اإلغٚ ١َٝ٬يًُػًُني مجٝعا  ِٖٚايصٜٔ
تٛيٛا سطب اإلؾاعات ٚايسؽ ٚايهٝس يف ايكـ املػًِ نُا تٛايت بح
ايؿبٗات ٚايؿهٛى س ٍٛايعكٝسٚ ٠س ٍٛايكٝاز ٠اإلغ(" ١َٝ٬املدًـ ،
ٖ1418ـ،م)365 -364
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ٚيكس اْهػطت ؾٛن ١ايٛٗٝز ؾًِ ٜػتٝٛعٛا َٛادٗ ١ايطغ ٍٛقً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝغًِ ع ٫ٚ ١ْٝ٬اإلغا ٠٤ي٘ إغاًَُٛ ٠٤غَٚ ١باؾط ، ٠بٌ نتِ ايٛٗٝز
غٝعِٗ يف ْؿٛغِٗ ؾأغًِ مجاعٚ َِٗٓ ١يهٔ بس ٕٚضغب ، ١بٌ ْؿاقاٟ
يًطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  ،يهٔ َاظاٍ اؿكس ميٮ ْؿٛغِٗ  ،ؾِٗ
ٜعٗط ْ٘ٚب َٔٚ ، ِٗٓٝشيو َا سكٌ َٔ "اؾ٬ؽ بٔ غٜٛس ا٭ْكاضٟ
ايصْ ٟعٍ ؾ ٘ٝقٛي٘ تعاىل {َّذٍِْفٌَُْ ثِبٌٍّوِ َِب لَبٌٌُاْ ًٌَمَذْ لَبٌٌُاْ وٍََِّخَ اٌْىُفْشِ
ًَوَفَشًُاْ ثَؼْذَ بِعْالَِِيُِْ ًَىٌَُّّاْ ثَِّب ٌَُْ َّنَبٌٌُاْ ًََِب َٔمٌَُّاْ بِالَّ ؤَْْ ؤَغْنَبىُُُ اٌٍّوُ ًَسَعٌٌُُوُ ِِٓ فَؼٍِْوِ
فَةِْ َّزٌُثٌُاْ َّهُ خَْْشاً ٌَّيُُْ ًَبِْ َّزٌٌٌَََّْا ُّؼَزِّثْيُُُ اٌٍّوُ ػَزَاثبً ؤٌَِّْبً فِِ اٌذَُّْْٔب ًَآخِشَحِ ًََِب ٌَيُُْ فِِ
األَسْعِ ِِٓ ًٌٍَِِّ ًَالَ َٔظِريٍ }(عٌسح اٌزٌثخ آّخ ،سلُ) 74
ٚشيو أْ٘ قاٍ سني ؽًـ عٔ غع ٠ٚتبٛى  :ي ٔ٦نإ ٖصا ايطدٌ قازقاٟ
يٓشٔ ؾط َٔ اؿُط  ،ؾُٓاٖا ابٔ اَطأت٘ عُرل بٔ غعس إىل ضغ ٍٛاهلل قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  ،ؾأْهط د٬ؽ شيو ٚسًـ "( أب ٞسامت  ،زت
،ز،36م)119
ٚقس شنط ايٛدل ٟعٔ ظٜس بٔ أغًِ "إٔ ضد َٔ ٬املٓاؾكني قاٍ يعٛف بٔ
َايو يف غع ٠ٚتبٛىَ :ا يكٝطٖآ٥ا ٖ ٤٫٪أضغبُٓا بّْٛٛا ٚأنصبُٓا أيػٓ،ٟ١
ٚأدبُٓٓا عٓس ايًكا ! ٤ؾكاٍ ي٘ عٛف :نصبتٚ ،يهٓو َٓاؾل! ٭خدلٕ ضغٍٛ
اهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ! ؾصٖب عٛف إىل ضغ ٍٛاهلل يٞخدل ،ٙؾٛدس ايكطإٓ
قس غبك٘ = قاٍ ظٜس قاٍ عبس اهلل بٔ عُط :ؾٓعطت إيَ ٘ٝتعًكٟا عٜكٜب ْاق١
ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ تٓهبُُ٘ اؿذاضٜ ،٠ك(:ٍٛإمنا نٓا نٛض

78

ًْٚعب) ! ؾٝك ٍٛي٘ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ(:أباهلل ٚآٜات٘ ٚضغٛي٘ نٓتِ
تػتٗع)ٕ٩؟ َا ٜعٜس( "ٙايٛدل ،ٟزت ،ز،13م )333
ٖٚهصا املٓاؾكني ٜ ،بَ ٕٛٓٛاٜ ٫عٗطٜٚ ، ٕٚكٛيَ ٕٛاٜ ٫ؿعيٜٚ ، ٕٛهٝسٕٚ
يإلغٚ ّ٬املػًُني ٜٚهط ٕٚ ٙضغ ٍٛاإلْػآَْٚ ١ٝكص ايبؿطٚ ، ١ٜعاف
املٓاؾك ٕٛيف ايعكط ا٭ َٔ ٍٚايسع ٠ٛايٓب ِٖٚ ١ٜٛىٜٚ ٕٛٛٛسبطَٔٚ ، ٕٚ
ٚضا ِٗ٥ايٛٗٝز  ،ايصٜ ٜٔهٝس ٕٚيإلغ ّ٬أؾس اٍنٝس ٚوكس ٕٚعً ٢ضغٍٛ
اإلغٚ ّ٬يصيو تؿٓٓٛا يف اإلغا ٠٤يؿدل ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ،
 َٔٚشيو َا ٚقع َٔ بين قطٜعْٚ ١كهِٗ ايعٗس ٚايٛقٛع يف ؾتِ غٝس
ايبؿط ١ٜقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚقس شنط ٙايكططيب يف تؿػرل ٙأْ٘ عٓسَا
ؾتِ ايٛٗٝز ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ْٚكهٛا ايعٗس أشٕ اهلل تعاىل
بؿتض سكٚ ِْٗٛيصيو أت ٢ددل ٌٜعً ٘ٝايػ ّ٬عً ٢ؾطؽ أثٍكفمبٌذ
وأٟٔأٔظوئٌٝهٍٛياهللٍٕٝاهللػٍٍٍُٚٗ١
ػبئْخهٟٙاهللػٕٙب:ف
َّ٠ؼاٌغجبهػٓٚعٗعجوً٠ػٍّٙ١باٌَالَ،فمٍذ٘:ناكؽ١خ٠بهٍٛي
اهلل؟فمبي٘":ناعجوً٠ػٍٗ١اٌَالَ".لبي٠":بهٍٛياهللِبّٕ٠ؼهِٓ
ثٕٟلو٠ظخأْرأرُٙ١؟فمبيهٍٛياهللٍٕٝاهللػٍ":ٍٍُٚٗ١فى١فٌٟ
ثؾٖٕ"ُٙفمبيعجو":ً٠فأٟأكفًفوٍٟ٘ناػٍ."ُٙ١فووتهٍٛي
اهللٍٕٝاهللػٍٍٍُٚٗ١فوٍبِؼوٚه،ٞفٍّبهآٖػٍٟهٟٙاهللػٕٗ
لبي٠:بهٍٛياهلل،الػٍ١هأالّرأر،ُٙ١فأْ٠ُٙزّٔٛه.فمبي":والئٔٙب
ٍزىْٛرؾ١خ".
فأربُ٘إٌجٍٕٟٝاهللػٍٍٍُٚٗ١فمبي٠(:بئفٛحاٌموكح
ٚاٌقٕبى٠و)فمبٌٛا٠:بأثباٌمبٍُِ،بوٕذفؾبّب!فمبٌٛا:الٕٔيي
ػٍٝؽىُِؾّلٌٚ،ىٕبٕٔييػٍٝؽىٍُؼلثِٓؼبم،فٕيي.
فؾىُفُٙ١أْرمزًِمبرٍزُٚٙرَجٝمهاه.ُٙ٠فمبيهٍٛياهلل
ٍٕٝاهللػٍ":ٍٍُٚٗ١ثنٌهٝولٕٟاٌٍّهٍؾوا".فٕييف"ُٙ١
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{َّب ؤَُّّيَب اٌَّزَِّٓ آَِنٌُاْ الَ رَخٌٌُُٔاْ اٌٍّوَ ًَاٌشَّعٌُيَ ًَرَخٌٌُُٔاْ ؤََِبَٔبرِىُُْ ًَؤَٔزُُْ رَؼٌٍََُّْْ }
(عٌسح األٔفبي آّخ ،سلُ( .") 27ايكططيب ٖ1405 ،ـ  ،م -394
)395
ٚمل تكتكط اإلغا ٠٤عً ٢ايٛٗٝز بٌ ست َٔ ٢نإ ٜٓتُ ٞإىل اإلغّ٬
ؾاضى بًػاْ٘ ٚدٓاْ٘ يف ؾتِ ٚغب ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  َٔٚشيو
َاٚقع َٔ عبس اهلل بٔ أب ٞابٔ غً ٍٛفعٔ قتاز ٠قاٍ :شنط يٓا إٔٓ ضدًني
اقتت ٬أسسُٖا َٔ دٗٚ ،١ٓٝاٯخط َٔ غٔؿاضٚ ،ناْت دٗ ١ٓٝسًؿا ،٤ا٭ْكاض،
ٚظٗط ايػؿاض ٟٓعً ٢اؾٗينٓ ،ؾكاٍ عبس اهلل بٔ أب ٓٞيٮٚؽ :اْكطٚا أخانِ،
ؾٛاهلل َا َجًٓا ََ ٚجٌَُ قُس إ ٫نُا قاٍ ايكا" :ٌ٥زل ٔٚنًبو ٜأنًو"،
ٚقاٌٍَ (:ئِْٓ سَجَؼْنَب بٌََِ اٌَّْذِّنَخِ ٌَُْخْشِجََّٓ األػَضُّ ِِنْيَب األرَيَّ ) [عٌسح املنبفمٌْ آّخ ،سلُ ]8
يب اهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ،ؾأضغٌ إي٘ٝ
ؾػع ٢بٗا ضدٌ َٔ املػًُني إىل ْ ٓ
ؾػأي٘ ،ؾذعٌ وًـ باهلل َا قاي٘ ،ؾأْعٍ اهلل تباضى ٚتعاىل{َّذٍِْفٌَُْ ثِبٌٍّوِ َِب لَبٌٌُاْ
ًٌَمَذْ لَبٌٌُاْ وٍََِّخَ اٌْىُفْشِ ًَوَفَشًُاْ ثَؼْذَ بِعْالَِِيُِْ.... .آّخ}(عٌسح اٌزٌثخ آّخ
،سلُ )74
ٚقس  ٍٜٛٛبٓا اؿسٜح يف تتبع اإلغا٤ات اييت ٚادٗٗا ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚغًِ ٚيهٔ ٜهتـ ايباسح بػطز بعهٗا ؾكط ٖٓٚ ،اى قٛض ٠أخط ٣شلصٙ
اإلغا٤ات َٗٓٚا عً ٢غب ٌٝاملجاٍ اإلغا ٠٤اؿػ ١ٝاييت يف ايعٗس املسْ0 ٞ
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ثاْٝا : ٟاإلغا ٠٤احلغ١ٝ
 َٔٚقٛضٖا يف ايعٗس املسَْ ٞا ٚقع يًطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ أثٓا غع ٠ٚأسس
ؾكس شنط عبس ايطظام يف تؿػرل " ٙقاٍ  :عٔ َكػِ  ،إٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ زعا
عً ٢عتب ١بٔ أبٚ ٞقام  ّٜٛأسس سني نػط ضباعٝت٘ ٚ ،أزَٚ ٢دٗ٘  ،ؾكاٍ  $ :ايًِٗ ٫
ؼٌ عً ٘ٝاؿ ٍٛست ٢ميٛت ناؾطا  ،ؾُا ساٍ عً ٘ٝاؿ ٍٛستَ ٢ات ناؾطا إىل ايٓاض "
(عبسايطظام  ،ز ت  ،م 0)455
َٔ اإلغا٤ات اييت قاّ بٗا ايٛٗٝز نس ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ قاٚي ١اغتٝاي٘ َٚا
قاَت ب٘ أّ قطؾٜ ١سٍ عً ٢ايهط ٙايؿسٜس يٓيب اإلغ" ّ٬ؾٗص ٙاملطآ ٠ناْت ْاقُْٛ ٕ ١ض
اإلغ ّ٬بسأ ٜػٛع يف ا٭ؾل ٚ ،سلؼ قبش٘ ناز إٔ ٜؿطم ٚ ،بسأ ايٓاؽ ٜعتٓك ْ٘ٛإ٫
إٔ تٛاٚشلا عً ٢غٝسْا ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚقاٚي ١ايتعطض ي٘ بايػ٤ٛ
ٚايٓ َ٘ٓ ٌٝبٌ قتً٘  ،قاَت ٖص ٙايعذٛظ بتشطٜض ث٬ثني ؾاضغا َٔ ٚيسٖا ٚ ،قايت شلِ
اغعٚا املسٚ ، ١ٜٓاقتًٛا قُسا " (ْكاض ٜٛ ،غـ ٖ1419 ،ـ،م)58
إٕ اؿكس ايص ٟميٮ ْؿٛؽ ايٛٗٝز ٜتذػس عًٚ ٢اقعِٗ ٜٚػع ٕٛب٘ يُٛؼ ْٛض اؿل
ٚاشلسٚ ٣يهٔ اهلل عع ٚدٌ تهؿٌ عُاْ ١ٜبٚ ١ٝإمتاّ ْٛضٚ ٙي ٛنط ٙايهاؾطٜ0 ٕٚك ٍٛاهلل
عع ٚدٌ
{ُّشِّذًَُْ ٌُِْطْفِاًُا ٌُٔسَ اٌٍَّوِ ثِإَفٌَْاىِيُِْ ًَاٌ هًَُّ ُِزُُِّ ٌُٔسِهِ ًٌٌَْ وَشِهَ اٌْىَبفِشًَُْ }(عٌسح اٌظف ،آّخ
سلُ)8
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ٜٚعزاز اؿكس ايٛٗٝز ٟيف ْؿٛغِٗ ٜٚ ،عُ ٞأبكاضِٖ ؾٝعاٚز ٕٚايهطٖٚ ٠صا ؾإٔ
ايٛٗٝز ٜٝ٫أغ ، ٕٛبٌ ٜػتُط ٕٚيف احملاٚي َٔٚ ، ١شيو َا قاَت ب٘ املطآ ٠ايٛٗٝز١ٜ
َػاَُٖٗٓ ١ا يف طُؼ اٍْٛض ايطباْٚ ٞايطغاي ١احملُس ، ١ٜؾكاَت بػِ ؾاَٛ ٠بٛخ١
ت ئًٖٓبٔ ٚٞقًَ ٢٤ايً ُ٘ ٤عًَِٜٔ٘ٝ
ت خَِٝبَطُ أٔ ِٖٝس َِ ٜ
ش ِ
"ؾعٔ ٜأبَٔ ُٖ ٞطَ ِٜطَ ٜ٠ضنٔ َٞايً ُ٘ ٤عَِٓ ُ٘ قٜاٍ يُٖٜا ؾٔ ٝت َ
َٚغًَ َِ ٤ؾَا ٠ؾَٔٗٝا غُ  ِٙؾٜكٜاٍَ ايٖٓبٔ ٗٞقًَ ٢٤ايً ُ٘ ٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝغًَ َِ٤ادَُِعُٛا إ٢ي ِٔ ََ ٖٜٞنٜإَ َٖا َُٖٓا َِٔٔ
َ َُٜٛٗز ٜؾذُُٔعُٛا ي ُ٘ ٜؾٜكٜاٍَ ٢إْ ٞٚغَاًٝٔ٥هَ ِِ ٝع ِٔ ؾَ ٤ٕ ِٞؾٜ ٌَِٜٗأِْتُِِ قَازٔقٔ ٖ ٞعَِٓ ُ٘ ؾٜكٜايٛٝا َْعَ ِِ قٜا ٍَ يُِِٜٗ
ايٖٓبٔ ٗٞقًَ ٢٤ايً ُ٘ ٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝغًَٜ ََِٔ َِ٤أبُٛن ِِ ٝقٜايٛٝا ؾًٜٝا ْٕ ؾٜكٜاٍَ نَ ٜصبِتُِِ بٌَِ ٜأبُٛن ِِ ٝؾًٜٝا ْٕ قٜايٛٝا
ت عَِٓ ُ٘ ؾٜكٜايٛٝا َْعَِِ َٜا ٜأبَا ايٞكٜاغَِٔٚ ٢إِٕ٢
ت قٜا ٍَ ؾٜ ٌَِٜٗأِْتُِِ قَازٔقٔ َٖ ٞع ِٔ ؾَ ٕ٤ِٞإ ِٕ ٢غَأٞ ٜي ُ
قَسَ ٞق َ
ت نٔ ٜصبََٓا نَُٜا عَطَؾٞتَ ُ٘ ؾٜٔ ٞأبَٔٓٝا ؾٜكٜا ٍَ ي ََِٔ ُِِٜٗأ ٌُِٖٜايٖٓاض ٢قٜايٛٝا َْه ُٕ ٛٝؾَٔٗٝا
نَ ٜصبَِٓا عَطَ ٞؾ َ
َٜػٔرلّا ثُِٖ َتدًِٝؿَْٛٝا ؾَٔٗٝا ؾٜكٜاٍَ ايٖٓبٔ ٗٞقًَ ٢٤ايً ُ٘ ٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝغًَ َِ٤اخِػَُٛ٦ا ؾَٔٗٝا َٚايً ٘ٔ ٤يٜا َْدٌُِؾٝهِِٝ
ؾَٔٗٝا ٜأبَسّا ثُ ِٖ قٜاٍَ ٌَِٖ ٜأِْتُِِ قَازٔقٔ َٖ ٞع ِٔ ؾَ ٕ٤ِٞإ ِٕ ٢غَأٜيٞتُه ِِ ٝعَِٓ ُ٘ ؾٜكٜايٛٝا َٕعَِِ َٜا ٜأبَا ايٞكٜاغٔ  ِ٢قٜاٍَ
و قٜايٛٝا ٜأضَ ِزَْا إ ِٕ ٢نِٓ ٝتَ
َٖ ٌِ دَعًَٞتُ ِِ ؾٔٔ َٖ ٞص ٔٙايؿٖا ٔ ٠غُُ٘ا قٜايٛٝا َْعَ ِِ قٜاٍَ ََا سًََُٜه ِِ ٝعًَ ٢ٜشَ ٔي ٜ
نٜا ٔشبّا َْػِتَطٜ٢ضُ َٚإ ِٕ ٢نِٓ ٝتَ َْبٔ٘ٝا يَٜ ِِٜهُ ٖطى(" ٜايبداض،ٟز ،10زت  ،م  428ضقِ0)2933

 َٔٚاإلغا٤ات اييت ؾعًٗا ايٛٗٝز ٖ ٞغشط ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ " ،فَعِٔ
غشَطَ ضَغُ ٍَٛايً ٔ٘٤قًَ ٢٤ايً ُ٘ ٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝغًَ َِ٤ضَدٌُْ َِٔٔ بَُٓٔ ٞظ َضِٜل٣
عَأ٥ؿََ ٜ١ضنٔ َٞايً ُ٘ ٤عََِٓٗا قٜا ٜيتِ َ
ُٜكٜا ٍُ ي ُ٘ ٜيٜبٔٝسُ ِبُٔ ايٞأِ ٜعكَ  ِ٢سَتٖ ٢نٜإَ َضؽُ ٍُٚايً ٔ٘٤قًَ ٢٤ايً ُ٘ ٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝغًَُٜ َِ٤دَ ٌُٖٝإ٢يٜ ِٜٔ٘ٝأُْٖ٘
ت ي َٛ َُٖٚ ٕ١ًِٜٜٝعِٔٓسٔ ٟيٜهُٖٔٓ٘ زَعَا
نٜإَ َٜؿٞعٌَُ ايؿَََٖٚ َ٤ِٞا ؾٜعًَ ُ٘ ٜسَتٖ ٢إ٢شَا نٜإَ شَاتَ ٜ ٣ِّٛ َٜأ ِٚشَا َ
َٚزَعَا ثُ ِٖ قٜاٍَ َٜا عَأ٥ؿَ ٝ١أٜؾَعَ ِطتٔ أ ٖٕٜايً َ٘٤أٜؾٞتَأْ ٞؾَُٔٝا اغِتَؿٞتَِٝتُ ُ٘ ؾٔ ٔ٘ٝأٜتَأْ ٞضَدًُٜا  ٕ٢ؾٜكٜعَسَ
أٜسَسَُُُٖا عِٔٓسَ َضأٞغَٔٚ ٞايٞآخَ ُط عِٔٓسَ ض٢دًِ ٖٞ ٜؾٜكٜاٍَ أٜسَسَُُُٖا ٔيكَاسٔبٔ٘ٔ ََا َٚدَعُ ايطٖدُ  ٌ٢ؾٜكٜاٍَ
 ٟؾَ ٤ٕ ِٞقٜا ٍَ ؾَُٔ ٞؿِطٕ ََُٚؿَاطٕ١ٜ
ب قٜاٍَ ََِٔ طٜبٖ ُ٘ قٜا ٍَ يٜبٔٝسُ ِبُٔ ايٞأِ ٜعكَ  ِ٢قٜا ٍَ ؾٔ ٞأٚ ٜ
ََٞٛبُْ ٛ
َٚدُـ ٚطًٜٞعَْ ٢دًِ ٕ١ٜشَن٣ ٜط قٜاٍَ َٜٚأ ِ َٛ ُٖ َٜٔقٜا ٍَ ؾٔ ٞبِٔ٦طَ ٢ش ِضَٚا َٕ ؾٜأٜتَاَٖا ضَغُ ٍُٛايً ٔ٘٤قًَ ٢٤ايً ُ٘ ٤عًَِٜٔٙٞ
قشَابٔ ٔ٘ ٜؾذَا َ ٤ؾٜكٜاٍَ َٜا عَأ٥ؿَ  ١ٝنٜ ٜإٖٔ ََاََٖ٤ا ُْلَاعَ ٝ١ا ٞيشٖٔٓاٜ ٔ٤أ ِ ٚنٜأٖٕٜ
َٚغًَ َِ ٤ؾَْٔ ٞاؽٜ َِٔٔ ٣أ ِ
ني قًٞ ٝتُ َٜا ضَغُ ٍَٛايً ٔ٘٤أٜؾًٜٜا اغِ َتدِطَدِتَ ُ٘ قٜا ٍَ قِ ٜس عَاؾٜأْ ٞايًُ٘٤
ضُُٚ٤ؽَ َْدًَِٔٗا ضُُٚ٤ؽُ ايؿَٖٝاطٔ ٢
ؽ ؾٔ ٘ٔ ٝؾَط٘ا ؾٜ ٜأََطَ بَٔٗا ؾٜسُؾٔ َٓتِ " (ايبداض، ٟز ت  ،ز ،18م،53
ؾٜهٜطِٖ ٢تُ أ ِٕٜأٝثَ َ ٛٚض عًَ ٢ٜايٖٓا ٢
ضقِ )5321
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ٚأغطب َٔ شيو إٔ ٜتٓاد ٢بعض ض ٩غا ٤ايٛٗٝزٜٚ ،ك ٍٛبعهِٗ يبعض " :اشٖبٛا
بٓا إىل قُس يعًٓا ْؿتٓ٘ عٔ ز ،ٜ٘ٓؾإمنا ٖ ٛبؿط ،ؾأت . ٙٛؾكايٛا يٜ٘ :ا قُس ،إْو قس
عطؾت أْٓا أسباض ٜٛٗز ٚأؾطاؾِٗ ٚغازتِٗٚ ،إْا إٕ اتبعٓاى اتبعتو ٜٛٗزٚ ،مل ىايؿٕٛا،
ٚإٕ بٓٓٝا ٚبني بعض قَٓٛا خك ،١َٛأؾٓشانُِٗ إيٝو ؾتكه ٞيٓا عًَٔ٪ْٚ ،ِٗٝ
بو ْٚكسقو؟ ؾأب ٢شيو ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ـ
ؾأْعٍ اهلل ؾًَ( :ِٗٝؤَِْ ادْىُُْ ثَْْنَيُُْ ثَِّب ؤَْٔضَيَ اٌٍَّوُ ًَال رَزَّجِغْ ؤَىٌَْاءَىُُْ ًَادْزَسْىُُْ ؤَْْ َّفْزِنٌُنَ ػَْٓ
ثَؼْغِ َِب ؤَْٔضَيَ اٌٍَّوُ بٌَِْْهَ فَةِْْ رٌٌٌَََّْا فَبػٍَُْْ ؤَََّّٔب ُّشِّذُ اٌٍَّوُ ؤَْْ ُّظِْجَيُُْ ثِجَؼْغِ رٌُُٔثِوَِْ ًَبَِّْ وَثِريًا َِِٓ اٌنَّبطِ
ٌَفَبعِمٌَُْ ؤَفَذُىَُْ اٌْجَبىٍَِِّْخِ َّجْغٌَُْ ًََِْٓ ؤَدْغَُٓ َِِٓ اٌٍَّوِ دُىًّْب ٌِمٌٍََْ ٌُّلِنٌَُْ) (املبئذح 49 :ـ ( .)50ابٔ
ٖؿاّ ،ز ت  ،م)287

ٚقس شنط ابٔ ٖؿاّ بإٔ و ٞٝبٔ أخٛبٚ ،أخ ٙٛأبٜ ٛاغط بٔ أخٛب َٔ أؾس ٜٛٗز
ايعطب سػسّا ،إش خكِٗ اهلل تعاىل بطغٛي٘ ـ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ـ ٚناْا داٖس ٜٔيف ضز
ايٓاؽ عٔ اإلغ ّ٬مبا اغتٛاعا ،ؾإٔظٍ اهلل ؾُٗٝا (ًَدَّ وَثِريٌ ِِْٓ ؤَىًِْ اٌْىِزَبةِ ٌٌَْ
َّشُدًَُّٔىُُْ ِِْٓ ثَؼْذِ بِميَبِٔىُُْ وُفَّبسًا دَغَذًا ِِْٓ ػِنْذِ ؤَْٔفُغِيُِْ ِِْٓ ثَؼْذِ َِب رَجَََّْٓ ٌَيُُُ اٌْذَكُّ فَبػْفٌُا
ًَاطْفَذٌُا دَزََّ َّإْرَِِ اٌٍَّوُ ثِإَِْشِهِ بَِّْ اٌٍَّوَ ػًٍََ وًُِّ شَِْءٍ لَذِّشٌ ) (اٌجمشح(.)109 :ابٔ ٖؿاّ  ،ز ت
،م )548
ٚقس تعس ٣اإلٜصا ٤إىل ايكتٌ َٔ نؿاض قطٜـ ؾهاْٛا ٜؿهطٚ ٕٚىٜٚ ٕٛٛٛسبطٕٚ
ٚيهٔ اهلل ْاقط عبسٚ ٙضغٛي٘ ؾعٔ عط ٠ٚبٔ ايعبرل قاٍ :
"عٌٍػّ١وثٓ٘ٚتاٌغّؾِٝغٕفٛاْثٓأِ١خثؼلِٖبةأً٘ثلهِٓ
لوِ٠فٟاٌؾغوث١َ١وٚوبْػّ١وثٓ٘ٚتّٞ١بٔبُِٓٞاْٞٛلوِٚ٠وبْ
ِّٓ٠إمٜهٍٛياهللٍٕٝاهللػٍٍٍُٚٚٗ١إٔؾبثٍٗ٠ٚمِْٕٗٛػٕبءٛ٘ٚثّىخ
ٚوبْاثٕٗ٘ٚتثٓػّ١وفٟأٍبهٜثلهفنووإٔؾبةاٌمٍ١تِٖٚبثُٙفمبي
ٕفٛاْٚاهللالف١وفٟاٌؼِ١ثؼلُ٘،لبيٌٗػّ١وٕللذأِبٚاهللٌٛالكٓ٠
ػٌٌٍٗ١ٌٝػٕلٞلٚبءٚػ١بيأفْٝػٍُٙ١اٌ١ٚؼخثؼلٌٜووجذئٌِٝؾّل
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ؽزٝالزٍٗفبٌْٝفُٙ١ػٍخاثٕٟأٍ١وفٟأ٠لُٙ٠لبيفبغزّٕٙبٕفٛاْ،فمبي
ػٍٝكٕ٠هأبالٗ١ٚػٕهٚػ١بٌهِغػ١بٌ ٟأٚاٍُِٙ١بثمٛاالَ٠ؼّٕٟئ
٠ٚؼغيػٕ،ُٙلبيػّ١وفبوزُػّٕٝأّٟٔٚأٔهلبيافؼًلبيصُأِوػّ١و
ثَ١فٗفْؾنٌٍُٗٚصُأٍٞكؽزٝللَاٌّلٕ٠خفجٕ١بػّوثٓاٌقٞبةفٟٔفوِٓ
اٌٍَّّ٠ٓ١زؾلصْٛػَٓٛ٠ثله٠ٚنووِْٚبأووُِٙاهللثِٗٚبأهاُِ٘ٓ
ػلُ٘ٚئمٔظوػّوئٌٝػّ١وثٓ٘ٚتؽٓ١أٔبؿػٍٝثبةاٌَّغلِزّٛؾب
اٌَ١ففمبي٘نااٌىٍتػلٚاهللػّ١وثٓ٘ٚتِبعبءاالٌْو٘ٚنااٌنٜؽوُ
ثٕٕ١بٚؽيهٔبٌٍمَٛ٠َٛثلهصُكفًػّوػٍٝهٍٛياهللٍٕٝاهللػٍٍٍُٚٗ١
فمبي٠بٔجٝاهلل٘ناػلٚاهللػّ١وثٓ٘ٚتٚللعبءِزّٛؾبٍ١فٗلبيفأكفٍٗ
ػٍٝلبيفألجًػّوؽزٝافنثؾّبٌخٍ١فٗفٟػٕمٗفٍججٗثٙبٚلبيٌوطايِّٓ
وبٔٛاِؼِٗٓاألٖٔبهاكفٍٛاػٍٝهٍٛياهللٍٕٝاهللػٍٍٍُٚٗ١فبعٍَٛا
ػٕلٖٚاؽنهٚاػٍ٘ٗ١نااٌقج١شفبٔٗغ١وِأِْٛصُكفًثٗػٍٝهٍٛياهلل
ٍٕٝاهللػٍٍٍُٚٗ١فٍّبهآٖهٍٛياهللٍٕٝاهللػٍٍٍُٚٚٗ١ػّوآفنثؾّبٌخ
ٍ١فٗفٟػٕمٗلبيأهٍٍٗ٠بػّواكْ٠بػُ٠واكْ٠بػّ١وفلٔبصُلبيأؼّٛا
ٕجبؽبٚوبٔذرؾ١خأً٘اٌغبٍ٘١خثُٕٙ١فمبيهٍٛياهللٍٕٝاهللػٍٍٍُٚٗ١لل
أووِٕباهللثزؾ١خف١وِٓرؾ١زه٠بػّ١وثبٌَالَرؾ١خأً٘اٌغٕخلبيأِبٚاهلل
أْوٕذثٙب٠بِؾّلٌؾل٠شػٙللبيفّبعبءثه٠بػّ١ولبيعئذٌٙنااألٍ١و
اٌنٜف١ىُفأؽَٕٛافٗ١لبيفّبثبياٌَ١ففٟػٕمهلبيلجؾٙباهللٍِٓٛ١ف،
ً٘ٚأغٕذػٕبّ١ئبلبيإٔللِٕٟباٌنٜعئذٌٗلبيِبعئذاالٌنٌه،لبي
ثٍٝلؼلدأذٕٚفٛاْثٓاِ١خفٟاٌؾغوفنوورّبإٔؾبةاٌمٍ١تِٓلوِ٠
صُلٍذٌٛالكٓ٠ػٍٚٝػ١بيٌٌٝقوعذؽزٝالزًِؾّلافزؾًٌّهٕفٛاْ
ثلٕ٠هٚػ١بٌهػٍٝاْرمزٍٕٚ،ٌٟٗاهللؽبئًثٕ١هٚثٓ١مٌهلبيػّ١واّٙلأه
هٍٛياهللللوٕب٠بهٍٛياهللٔىنثهثّبرأرٝثِٗٓفجواٌَّبءِٚبٕ٠يي
ػٍ١هِٓاٌٛؽ٘ٚٝنااِوٌُ٠ؾٚوٖاالأبٕٚفٛاْفٛاهللأٝألػٍُ ِبأربن
ثٗاالاهللٚاٌؾّلهللاٌنٜ٘لأٌٟالٍالٍَٚبلٕٟ٘نااٌَّبقصُرْٙلّٙبكح
اٌؾكفمبيهٍٛياهللٍٕٝاهللػٍ"ٍٍُٚٗ١فمٛٙاافبوُفٟكٕٚٗ٠ألوئٖٛاٌموآْ
ٚأٍٝمٛاٌٗاٍ١وٖ"ففؼٍٛامٌهصُلبي٠بهٍٛياهللأٔٝوٕذعب٘لاػٍٝئٝفبء
ٔٛهاهللّل٠لاألمٌّٜٓوبْػٍٝكٓ٠اهللفأٔبأؽتأْدأمٌْٝفأللَِىخ
فأكػُ٘ٛئٌٝاهللٚاٌٝاالٍالٌَؼًاهللٙ٠لُٚٙ٠االآم٠زُٙفٟكُٕٙ٠وّبوٕذ
اؤمٜإؾبثه،فٟكُٕٙ٠لبيفأمٌْٗهٍٛياهللٍٕٝاهللػٍٍٍُٚٗ١فٍؾك
ثّىخلبيٚوبْٕفٛاْؽٓ١فوطػّ١و٠مٛياثْوٚاثٛلؼخرأر١ىُاْ٢رَٕ١ىُ
ٚلؼخثلهٚوبْٕفٛاَْ٠أيػٕٗاٌووجبْؽزٝللَهاوتفأفجوٖػٓئٍالِٗ
فؾٍفأْال٠ىٍّٗأثلاٚاْالٕ٠فؼٗثٕفغاثلا(".اثٍٓ١لإٌبً٘1406 ،ـ،
ٓ )352 -350

َٚاظاٍ َػًػٌ اإلغا٤ات يؿدل ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ َػتُطا إىل َٜٓٛا ٖصا
بٌ ٚإىل قٝاّ ايػاعٚ ، ١يصيو ْٛضز بعض تًو اإلغا٤ات اييت ْا يت َٔ ؾدل ضغٛيٓا
ايهط ِٜقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ َٗٓٚا 0
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متٗٝـ ــس
قبٌ إٔ ْتٛطم ٭غباب اإلغا ٠٤عًٓٝا َعطؾ ١ايع٬ق ١بني ايػطب ٚايٓيب قُس قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  ،ؾٗ ٞيٮغـ ع٬ق" ١تكازََ ١ٝع نٌ َٔ ٣ايتٝاض ايسٜين ٚايعًُاْ ٞيف
ايػطب عً ٢املػت ٣ٛايؿهط . ٟؾُشُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ سطم عً ٢إٔ ٜه ٕٛؾطز
،إْػاْا بهٌ َعاْ ٞاإلْػاْٚ ، ١ٝضؾض إٔ ٜه ٕٛإشلا يف قٛض ٠إْػإ ٚ ،بايتاي ٞؾٜٗٓ ٛاقض
ؾِٗ املتسٜٓني َٔ ايػطب يإلي٘ ايص ٟعطؾٚ ، ٙٛبايتاي ٞتهْٛت ايهطاٖٚ ١ٝايهٝل َٔ نٌ َا
ميجً٘ قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  ،ؾٗ ٛيٝؼ عً ٢ؾانً ١املػٝض يف ْعطِٖ  ،٭ْ٘ ًٜٛب
َٔ ايبؿط – نُا أَط ٙخايك٘ -بايهجرل َٔ ايعبازات ٚا٭عُاٍ ٚا٫يتعاَات ٜٚ ،كسّ سط١ٜ
اجملتُع عً ٢سط ١ٜايؿطز ٕ ٜٚهش ٞباملػاٚا َٔ ٠أدٌ ا يعساي َٔٚ ١أدٌ ق٬ح اجملتُع .
نٌ شيو غاِٖ يف ته ٜٔٛقٛض ٠غًبٚ ١ٝقاغ ١ٝعٔ ْيب اإلغ ّ٬قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ
"(خؿادٖ1427 ،ٞـ،م )61
ٚقس ْؿأت ايعسا ٠ٚيف قًٛب ايػطب ٚ ،أخصٚا يف ايٓ َٔ ٌٝايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ،
٫ٚؾو إٔ َٓبع تًو اإلغاٚ ٠٤شيو ايهط ٙاملػتٛطٔ يف ٕؾٛؽ ا٭عسا ٤ي٘ أغباب عسٜس٠
بٌ ٚق َٔٚ ١ٜٛتًو ا٭غباب َا شنط ٙايعُط يف نتاب٘ إ ٫تٓكط ٙٚؾكس ْكط ٙاهلل َا ًٜٞ
" -1ايعسا ٠ٚايكسمي ١بني اؿل ٚايباطٌ"(ايعُط ٖ1429 ،ـ ،م : )48
يكس ْؿأ ٠ايعسا ٠ٚبني اؿل ٚايباطٌ َٓص إٔ خًل اهلل آزّ عً ٘ٝايػ ّ٬سٝح عاز ٣أ بًٝؼ
عً ٘ٝايًعٓ ١أزّ عًٚ ٘ٝايػٜ ّ٬ك ٍٛاهلل تعاىل {لَبيَ ؤََٔب خَْْشٌ ِِّنْوُ خٍََمْزَنِِ ِِٓ َّٔبسٍ ًَخٍََمْزَوُ ِِٓ طِنيٍ }
(عٌسح ،ص  ،آّخ ،سلُ )76
ثِ اغتُطت تًو ايعسا، ٠ٚست ٢اغتكطت بني أٌٖ اؿل بكٝاز ٠ايطغٌ ٚا٭ْبٝا٤
ٚايكاؿني ٚبني أٌٖ ايه َٔ ٍ٬املؿطنني ٚاملْاؾكني ٚ ،أٌٖ ايعٜؼ ٚايهٍ٬
"{ًَوَزٌَِهَ جَؼٍَْنَب ٌِىًُِّ َٔجٍِِّ ػَذًُّاً َِِّٓ اٌُّْجْشِِِنيَ ًَوَفََ ثِشَثِّهَ ىَبدِّبً ًَٔظِرياً }(عٌسح اٌفشلبْ آّخ
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،سلُ ٚ ) 31تػتُط تًو ايعسا ٠ٚإىل ع قطْا اؿانط بٌ ٚإىل قٝاّ ايػاعٚ ، ١بايطغِ
َٔ شيو إ ٫إٔ ايٓكط ٭ٌٖ اؿل ٜك ٍٛتعاىل "{ؤََْ دَغِجْزُُْ ؤَْ رَذْخٌٍُُاْ اٌْجَنَّخَ ًٌََّّب َّإْرِىُُ َِّثًَُ
اٌَّزَِّٓ خٌٍََْاْ ِِٓ لَجٍِْىُُ َِّغَّزْيُُُ اٌْجَإْعَبء ًَاٌؼَّشَّاء ًَصٌُْضٌٌُِاْ دَزََّ َّمٌُيَ اٌشَّعٌُيُ ًَاٌَّزَِّٓ آَِنٌُاْ َِؼَوُ َِزََ َٔظْشُ اٌٍّوِ
ؤَال بَِّْ َٔظْشَ اٌٍّوِ لَشِّتٌ }(عٌسح اٌجمشح آّخ ،سلُ ) 214
ٚيف ٚقتٓا اؿانط تٓبجل ايعسا ٠ٚيًس ٜٔاإلغٚ، َٞ٬يٓبٓٝا قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ
"َٔ أضبع ؾ٦ات ضٝ٥ػ ١ٝيف ايعامل  ،تٗادِ ْيب اإلغ ّ٬بؿهٌ َتٛاقٌ َٓٚعِ طٛاٍ
ا٭عٛاّ ا٭خرل ، ٠إِْٗ ضَٛظ عسز َٔ ايهٓا٥ؼ ا٭ٚض ٚبٚ ١ٝا٭َطٜه ١ٝايهدلٚ ، ٣ايكاز٠
ايػٝاغ ٕٛٝيف ايهجرل َٔ ايس ، ٍٚز ٍٚأٚضٚبا ايػطبٚ ١ٝأَطٜها ايؿُايٚ ١ٝايعسٜس َٔ ٚغاٌ٥
اإلع ّ٬ايػطب(" ١ٝخؿادٖ1427 ٞـ،م)32
" -2اؾٌٗ عكٝك ١اإلغْٚ ّ٬ب ٘ٝقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ "(ايعُط ٖ1429 ،ـ،م:)48
ٜكاٍ يف اؿهُ َٔ" ١دٌٗ ؾ٦ٝا عازاٚ ، " ٙنجرل َٔ املؿتْٛني هًٗ ٕٛسكٝك ١ايػرل٠
ايعٛط ٠يًٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚ" ،ي ٛقطأٚا عٓ٘ ٚزضغٛا غرلت٘ يعطؾٛا أْ٘ أععِ ضدٌ
يف ايتاضٜذ ،يهٔ دًِٗٗ ب٘ أز ٣بِٗ إىل إتٗاَ٘ ٚاتٗاّ ؾطٜعت٘ ٚأتباع٘ ظًُا ٚعسٚاْا "(عبس
ايطمحٔ ٖ1427 ،ـ ،م 0 )262
ٚتػبب ٖصا اؾٌٗ إِٖٔ اتُٗٛا ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ مبا يٝؼ ؾ ، ٘ٝبٌ ٚأيككٛا
ؾ ٘ٝأْٛاع ايتِٗ ٖٚ ،صا َٔ نصبِٗ ٚزدًِٗ عًٜ ٘ٝك ٍٛتعاىل {ثًَْ وَزَّثٌُاْ ثَِّب ٌَُْ ُّذِْطٌُاْ
ثِؼٍِِّْوِ . .آّخ } (عٌسح ًُٔظ آّخ ،سلُ ) 39
ست ٢آٍ بِٗ ا٭َط إىل إٔ ٜكٛضٚا ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عً ٚ ٘ٝغًِ بأْ٘ ضدٌ ؾٗٛاْ ٞهطٟ
خًـ ايٓػاٚ ٤قس قٛض ٙٚبأْ٘ ضدٌ غؿاح ٚناْٛا ٜعٓ ٕٛإٔ قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ
ٜع خإ ٖٚ ،صا َا قٛض ٙٚيف قشؿِٗ ٚف٬تِٗ ٚ ،يكس قطأ عك ِٗ٥٬عٓ٘
َجٌ دٓو
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ٚأْكؿٛا ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚ ،ؾٗسٚا أْ٘ َدلأ َٔ نٌ َا ٜؿني ،يهٔ نُا
قاٍ تعاىل "{لَذْ َٔؼٍَُُْ بَِّٔوُ ٌََْذْضُٔهَ اٌَّزُِ َّمٌٌٌَُُْ فَةَِّٔيُُْ الَ ُّىَزِّثٌَُٔهَ ًٌَىَِّٓ اٌظَّبٌِِّنيَ ثِأَّبدِ اٌٍّوِ
َّجْذَذًَُْ }(عٌسح األٔؼبَ آّخ ،سلُ0)33
ٜٚط ٣ايباسح إٔ اؾٌٗ بػرل ٠اٍضغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  ،مل تكبض فٗٛي ١عٔ
ايعامل اـاضز  ٟؾشػب ٚ ،يهٔ بهٌ أغـ أقبشت بني ؾبابٓا َػُٛض ، ٠ؾِٗ ٜ ٫عطؾٕٛ
َٔ ايػرل ٠إ ٫قاسبٗا عً ٘ٝايكٚ ٠٬ايػَٓ ، ّ٬ؿػًني عٓٗا بكطا ٠٤ايكشـ ٚاجمل٬ت
َٚتابع ١ايكٓٛات ايؿهاَٛٚ ١ٝ٥اقع ايؿبه ١ايعٓهبٛت0 ١ٝ
ٚ -3نُا ٜط ٣ايكطنا ٟٚبإٔ أسس أغباب اإلغا" ٠٤اـٛف َٔ اإلغ(" ّ٬ايكطنا، ٟٚ
اؾعٜطْ ٠ت ):
ٚيصيو تٍٓٛز يف ْؿٛغِٗ اـٛف َٔ ٖصا ايس ٜٔايعع٫ ِٝغُٝا ٚقس بؿط ايطغ ٍٛقً٢
اهلل عًٚ ٘ٝغًِ بكٛي٘ " يَٜٝبًَِ ٝػٖٔ َٖصَا ايٜ ٞأَِطُ ََا بًَٜؼَ ايًَٚ ٌُِٝ٤ايَٖٓٗاضُ َٚيٜا َٜتِ ُطى ٝايً ُ٘٤بَ ِٝتَ ََ َسض٣
َٚيٜا َٚبَط ٣إ٢ي٤ا أٜزِخًَ ُٜ٘اٍيَٖ ُ٘٤صَا ايس َٜٔٚبٔعٔع ٚعَعٜ٢عٜ ٣أ ِٚبٔصٍُ ٚشَئ ٣ٌٝعٔع٘ا ُٜعٔعٗ ايً ُ٘٤بٔ٘ٔ ايٞإ٢غًِٜاَّ َٚشُي٦ا ُٜصٍٔٗ
ايً ُ٘٤بٔ٘ٔ ايٞهٝؿٞطَ"(سٓبٌ ،ز ،34م ،308ضقِ )16344
ٚقس أطًل ايػطب ٕٛٝعً ٢اإلغ" ّ٬إغ َٛ٬ؾٛبٝا " َ ٖٛٚكًٛض سسٜح ملعٓ ٢أق ٌٝيس٣
ايػطب " ٖٛٚايعسا ٤يهٌ َا ٖ ٛإغ ،َٞ٬أَ ٚا ميت بكً ١قطٜب ١أ ٚبعٝس ٠يإلغ ّ٬ؾأقبض
َطازف اإلغ ّ٬يف قاَٛؽ ايعكٌ ايػطب" ٞاإلضٖاب"** .
"فبٌؼبٌُاٌغوثٟا٠ْ٢ؼِٛٔ١ػبًِٓاٌوػت-ئْٕؼاٌزؼج١و-أِٓٚ
اٌزقٛفِٓ٘نااٌؼّالقٌٛأٔٗاٍز١مظٚ.الٍّ١بثؼلاألؽلاساألف١وحفٟ
أٚهٚثباٌْول١خ-ثلأ٠لهنأْاٌّٛاعٙخٍزىِْٛغػلٚآفوٚ.وّبػجو
ثؼُٙٚثأْاٌٖواعٕ٘ٛواعثٓ١ؽٚبهر:ٓ١اٌؾٚبهحاإلٍالِ١خٚثٓ١
اٌؾٚبهحاٌَّ١ؾ١خٌٚ،نٌهُ٘٠زقٛفْٛعلآًِٖ مٖاألِخاٌزٟرّزٍهِٓ
ٍٚبئًاٌمٛحاٌجْو٠خٚاٌّبك٠خٚاٌّؼٕ٠ٛخِبالرٍّىخأ٠خأِخأفو".ٜ
(اؿٛاي* **) ٞ
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ٚقس تٛيس يف ْؿٛؽ ايػطبٝني اـٛف َٔ اإلغٚ ّ٬ايطعب ايؿسٜس َٔ ٖصا ايسٜٔ
نُا ىاؾَ َٔ ٕٛػًُني أٚضٚبا ٚا٭َ ١اإلغ ١َٝ٬أََ ١باضنٚ ١يٛز ٜك ٍٛقً ٢اهلل
ع يٚ ٘ٝغًِ ؾكاٍ " تَ َعٖٚدُٛا ايَٛٞزُٚزَ ايَٛٞيٛٝزَ ؾ٢ٜإَُْ ٞٚهٜاثٔ ْط بٔه ِِٝايٝ ٞأَََِ"ضقِ (1754اب ٞزاٚز،ز،5
م )431
"إٔ ٖادؼ اـٛف َٔ اإلغَ ّ٬اظاٍ قاُ٥ا يف ايٛع ٞايػطبَ ٖٛٚ ، ٞا ٜؿػط ساي١
اشلٛؽ ايصٜ ٟػٛٝط عً ٢فطٜات ايػٝاغ ١ايػطب ١ٝػا ٙايعامل اإلغ(" َٞ٬اٍعاَط، ٟ
ٖ1429ـ،م )101
_ ________
*َٛقع قٝس ايؿٛا٥س www.saaid.net
**َٛقع اؾعٜطwww.aljazeera.net ٠
*** َٛقع غؿط اؿٛايwww.alhawali.com ٞ

ٚقس بني املٓذس بإٔ عاٌَ اـٛف أسس ايعٛاٌَ ايساؾع ١يًٓ َٔ ٌٝؾدك ١ٝايطغٍٛ
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ؾٝك" ٍٛيٝؼ اـٛف َٔ اْتؿاض اإلغ ّ٬يف ايػطب ؾشػب بٌ
اـٛف َٔ عٛز ٠املػًُني يف ايعامل اإلغ َٞ٬إىل ايتُػو بس ِٖٚ ، ِٜٗٓاٯٕ
ٜػتػً ٕٛنعـ املػًُني يف نجرل َٔ اؾٛاْب  ،اؾاْب اإلقتكازٚ ٟاإلع، َٞ٬
ٜٚطٜس ٕٚإٔ ٜٛؿٛ٦ا ٖصا ايٓٛض قبٌ إٔ ٜٓتؿط يف ايعامل "*(املٓذسَٛ،قع قٝس ايؿٛا٥س )
 -4اؿكس عً ٢اإلغ: ّ٬
٫ؾو إٔ نٌ شْ ٟعُ ١قػٛز ٚسٝح إٔ اإلغ ّ٬ز ٜٔايػًِ ٚاؿب ٚايكؿا، ٤ؾإٕ
أًٖ٘ قػٛز ٜٔعًْ ٢عُ ١ا٭َٔ ٚاإلميإ ٜٚ ،عزاز اؿكس عٓسَا ٜٛبل أبٓا ٤اإلغّ٬
مجٝع تعايٜٓٚ ُ٘ٝؿص ٕٚؾطٜعت٘  ،ؾ ٬ؾو إٔ أٌٖ اإلغ ّ٬غٛف ٜعٝؿ ٕٛيف ضغس ٖٓٚأ
ٖٚصا َا ٜجرل اؿكس ٚايهط ٙيف ْؿٛؽ ا٭عسا" ٤٭ِْٗ ٜط ٕٚإٔ عٛز ٠اإلغ ّ٬بٛقؿ٘ ،
خكُا سهاضٜا َٓٚاؾػا قٜٛا يًشهاض ٠ايػطب(" ١ٝايعاَطٖ1429 ، ٟـ ،م )94
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٪ٜٚنس شيو َا قاّ ب٘ أقشاب اؿُ٬ت ايكًٝب ١ٝاييت نإ َٔ ايسٚاؾع يسٜٗا
اؿكس عً ٢اإلغٚ" ّ٬ايتؿهٝو يف ايعكٝس ٠اإلغٚ ١َٝ٬تؿذٝع ايعكا٥س ٚا٭ؾهاض
اي٬ز َٔٚ ،١ٜٝٓثِ ايكها ٤عً ٢اإلغٚ ّ٬أًٖ٘"(.ايطقبٖ1424 ،ـ  ،م)28
{ًٌََٓ رَشْػََ ػَنهَ اٌَْْيٌُدُ ًَالَ اٌنَّظَبسٍَ دَزََّ رَزَّ عَتٍَِِِّزَيُُْ . . . .آّخ }اٌجمشح 120
ٚقس شنط املٓذس عدل َٛقع قٝس ايؿٛا٥س اإليهذل ْٞٚبإٔ سػس ايكٝازات ٚخكٛقا
ايس ١ٜٝٓأسس ا٭غباب اييت أزت إىل ٚدٛز َجٌ تًو اإلغا٤ات ٚإٔ "نجرل ا َٔ ٖ٤٫٪
ٜػٝعِٗ ؾدك ١ٝايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  ،بٌ ست ٢املٓاؾكني يف ايعامل اإلغَٞ٬
 ،ملا ٜط َٔ ٕٚملعإ اغِ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ يف ٌَ ا٭ضداٚ ٤نجط ٠أتباع٘ ،
ٚتٛقرل املػًُني ايؿسٜس يٓب ِٗٝقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٖٚصا َاٜجرل سػسِٖ 0
بٌ "إٕ ايكٛض ٠املؿ ١ٖٛعٔ اإلغ ّ٬يف ايػطب مل تهٔ بػبب دٌٗ أٚضٚبا ب٘ ٚ ،يهٓٗا يف
ايٛاقع ْتٝذَ ١عطؾ ١ح قٝك ١ٝباإلغ ،ّ٬غً١ؿت باؿكس ٚاـٛف َٔ تٓاَ ٞتأثرل ٖصا
ايس ٜٔعً ٢أٚضٚبا ْؿػٗا ٚعً ٢ايعامل أمجع "(خؿادٖ1427 ، ٞـ ،م)28
*َٛقع قٝس ايؿٛا٥س www.saaid.net

إٕ اؿُ٬ت املػطنٚ ١اإلغا٤ات ايعامل ١اييت قاّ بٗا ايػطب َٚاظاٍ ٪ٜدر ْرلاْٗا ،
أٌٖ ا٭ؾهاض ايهايٚ ١اٯضا ٤اشلساَ ، ١نًٗا تٓبع َٔ قًب ميً ٙ٪اؿكس ايسؾني ٭ٌٖ
اإلغٚ ّ٬يٓيب اإلغ ّ٬قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٜك ٍٛتعاىل " {ًَدَّ وَثِريٌ ِِّْٓ ؤَىًِْ اٌْىِزَبةِ ٌٌَْ
َّشُدًَُّٔىُُ ِِّٓ ثَؼْذِ بِميَبِٔىُُْ وُفَّبساً دَغَذاً َِّْْ ػِنذِ ؤَٔفُغِيُِ ِِّٓ ثَؼْذِ َِب رَجَََّْٓ ٌَيُُُ اٌْذَكُّ فَبػْفٌُاْ
ًَاطْفَذٌُاْ دَزََّ َّإْرَِِ اٌٍّوُ ثِإَِْشِهِ بَِّْ اٌٍّوَ ػٍَََ وًُِّ شَِْءٍ لَذِّشٌ }(عٌسح اٌجمشح آّخ ،سلُ )109
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 -5اإلغتع ٤٬ايػطب ٞأ ٚايتعكب ايك: َٞٛ
ٜك ٍٛتعاىل{ًَلَبٌَذِ اٌَْْوًُدُ ًَاٌنَّظَبسٍَ َٔذُْٓ ؤَثْنَبء اٌٍّوِ ًَؤَدِجَّبئُهُ لًُْ فٍََُِ ُّؼَزِّثُىُُ ثِزٌُُٔثِىُُ ثًَْ ؤَٔزُُ
ثَشَشٌ َِِّّّْٓ خٍََكَ َّغْفِشُ ٌَِّٓ َّشَبءُ ًَُّؼَزِّةُ َِٓ َّشَبءُ ًٌٍَِّوِ ٍُِْهُ اٌغََّّبًَادِ ًَاألَسْعِ ًََِب ثَْْنَيَُّب ًَبٌَِْْوِ اٌَّْظِريُ }
(عٌسح املبئذح آّخ)18
تعٝـ اجملتُعات ايػطب ١ٝيف أْؿ٘ يٝؼ شلا ْعرل ،شيو ٭ِْٗ ٜط ٕٚأِْٗ غاز ٠ايعامل
ٚإٔ أٚضٚبا أّ ايعامل  ،ؾِٗ " ٜكؼَٓ ٕٛايعامل إىل عامل َتشهط ٚعامل ثايح ٚ ،آخط سط ،
ٚزَ ٍٚتكسَٚ ، ١أخطَ ٣تدًؿٚ ، ١ؾعٛب َتُسْٚ ، ١أخط ٣بطبط(" ١ٜايعاَطٖ1429 ، ٟـ
 ،م )104

ٚنإ ْتٝذ ١شيو ايتعكب ٫ٚ،ز ٠ا٫غتعُاض ايص ٟتك ّٛب٘ ايب٬ز ايك١ٜٛ
نس ايب٬ز ايهعٝـ يتؿطض ُٖٓٝتا ْٚؿٛشٖا عًٗٝا ٚ ،خً١ـ ا٫غتعُاض سجاي١
ا٭خ٬م ايؿاغسٚ ٠اإلمطاؾات ايػًٛنَ ، ١ٝتشؿعا عٔ ٚغا ٌ٥ايتٛٛض
ٚايتكسّ ٚ ،شلصا "دا ٤ا٫غتعُاض ا٭ٚضٚب ٟيٝذس يف تطغٝذ ؾهط ٠ضدع١ٜ
اإلغٚ ّ٬غٖ ١ًٝاَ ١يًهػط عً ٢ا٭ْعُ ١اؿانُ ١يف ايعامل ايعطب"ٞ
(خؿادٖ1427 ، ٞـ ،م)52
إٕ ٖصا ايتعكب ايكٚ َٞٛا٫غتع ٤٬ا٭ٚضٚب " ٞدعٌ ايع٬ق ١بني
ا٭ٚضٚبٚ ٞاٯخط ايؿطق ٞعً ٢ططيف ْكٝض يف كتًـ دٛاْب اؿٝا ٠ؾعً٢
غب ٌٝاملجاٍ ،ايٓعط يًؿطق ٞعً ٢أْ٘ َتدًـ ٚسؿ ٞيف َكابٌ ايػطب ٞاملتكسّ
املتشهط  ،نُا ْعط ايػطب ٞيًؿطق ٞعً ٢أْ٘ داٌٖ ؾكرل ،يف َٛادٗ ١ايػطبٞ
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املتعًِ ايجط ، ٟنُا ٜط ٣ايػطب ٞايؿطق، ٞعً ٢أْ٘ زانٔ نعٝـ يف َكابٌ
ايػطب ٞا٭بٝض ايك(" ٟٛايعُط ٚ ،ضق ١عٌُ نُٔ امل٪متط ايعامل)ٞ
ٚقس نإ ٖصا ا٫غتع َٔ ٤٬أغباب٘ دشٛز أٌٖ ايهتاب يٓب ٠ٛقُس قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ،٭ْ٘ ْيب عطبٚ ٞيٝؼ َٔ دٓػِٗ ٜك ٍٛتعاىل{ًٌََّّب جَبءىُُْ
فََّب
وِزَبةٌ ِِّْٓ ػِنذِ اٌٍّوِ ُِظَذِّقٌ ٌَِّّب َِؼَيُُْ ًَوَبٌُٔاْ ِِٓ لَجًُْ َّغْزَفْزِذٌَُْ ػٍَََ اٌَّزَِّٓ وَفَشًُاْ ٌَّ
جَبءىُُ َِّب ػَشَفٌُاْ وَفَشًُاْ ثِوِ فٍََؼْنَخُ اٌٍَّو ػٍَََ اٌْىَبفِشَِّٓ }(عٌسح اٌجمشح آّخ ،سلُ ) 89
إٕ ايػطبْ ٞتٝذ ١شلصا ا٫غتعٜ" ٤٬طٜس إٔ ٜؿطض عً ٢اٯخط ايؿطق ٞبٌ
ٚؾعٛب ايعامل بأغط ٙأمنٛشد٘ اؿهاض !! ٟعً ٢أْ٘ ا٭نٌُ ٚ ،ا٭ضق٢
ٚ،ا٭زل، ٢ملا عطؾت٘ ايبؿط َٔٚ ، ١ٜمث ١ؾٜٗ ٛػع ٢إىل عٛمل ١قٚ ، ُ٘ٝؾطنٗا
عً ٢اجملتُعات ٚايؿعٛب ا٭خط ٣بايعكا ،أ ٚاؾعض، ٠
ؾايسميكطاطٚ ١ٝسط ١ٜايػٛم ٚ ،اؿط ١ٜايؿدكٚ ، ١ٝايتعسزٚ، ١ٜغرلٖا تعس
غٝؿا َكًتا عً ٢إضاز ٠ايؿعٛب ٚخٝاضاتٗا املػتكً(" ١ايعاَط1429 ، ٟ
ٖـ،م )106

92

إٕ ٖص ٙايٓعط ايس َٔ ١ْٝٚقبٌ ايػطب يًُػًُني زاع ١ٝإىل إستكاض ايؿعٛب
اإلغٚ َٞ٬إش٫شلا0

 َٔ -6ا٭غباب نعـ بين اإلغٚ ّ٬قً ١سًٝتِٗ :
"ؾايػطب وذلّ ايكٚ ، ٟٛشلصا  ٫لس ايهاثٛيٝو ايٜٛ ّٛٝعٓ ٕٛيف
ايدلٚتػتاْت  ٫ٚايعهؼ ٚ ،نصيو ؾإٔ ايٛا٥ؿتني َع ايٛٗٝز "(ايعُط
ٖ1429،ـ،م)49
ٚمل ٜهعـ املػًُني إ ٫بايتدً ٞعٔ َبازَٚ ِٗ٥عتكساتِٗ ايسٜ ١ٜٝٓكٍٛ
عُط ضن ٞاهلل عٓ٘ "مٔ ق ّٛأععْا اهلل باإلغَُٗٚ ّ٬ا ابتػٓٝا ايعع ٠بػرلٙ
أشيٓا اهلل "(ابٔ نجرل ٖ1408 ،ـ ،م)70
ٚنصيو ايتبع، ١ٝإسس ٣أغباب ايهعـ يًُػًُني ،ؾعٓسَا ْتبع ا٫خط
قً٢٤
غعٔٝسٕ ضَنٔ َٞايً ُ٘٤عََُِٕٖٓ٘ ايٖٓبَٔ ٖٞ
ؾػٛف ْهٝع عازاتٓا َٚعتكساتٓا "عَِٔ ٜأبَٔ ٞ
ستٖ ٢يِٜٛ
غ  ًَِ٤قٜاٍَ " ٜي َتتٖ ٔبعُٖٔ غَََٓٔ ََِٔ قِ ٜب ٝ ًٜهِِ ؾٔبِطّا ٔبؿٔبِطَٚ ٣شٔضَاعّا ٔبصٔضَاعَ ٣
ايًَ ُ٘٤عًَ َٚ ِٜٔ٘ٝ
ػ ٞ ًٜهتُُُٝ ُٙٛقًَٓٞا َٜا َضغُ ٍَٛايً ٔ٘٤ايَُٛٗٝ ٞزَ َٚايٖٓكَاضَ ٣قٜاٍَ ؾَُِٜٔ
ٍّ ٜي َ
دشِطَ نَب
غ ًٜهٛٝا ُ
َ
"(ايبداض، ٟز ،11م ،272ضقِ )3197

غ َٜ ًَِ٤ك٢ ٍُٛٝإشَا تَبَا َِ ٜع ُتِِ
قً ٢٤ايًَ ُ٘٤عًَ َٚ ِٜٔ٘ٝ
ٚعَِٔ ابِٔ ٢عَُُطَ قٜا ٍَ غَ ُٔعِتُ َضغُ ٍَٛايًَ ٔ٘٤
غً٤ط ٜايًَ ُ٘٤عًٝ ِٝ ٜهِِ
ذَٗازَ َ
ن ُتِِ ا ٞي ٔ
خصِ ُتِِ ٜأ ِشَْابَ ايٞبَكٜطَٚ ٢ضَنُٔ ٝتِِ بٔايعٖ ِضعَٚ ٢تَ َط ٞ
بٔا ٞيعَٜٔٚ ٔ١َٓٝأ َ
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دعُٛا إ٢ي ٢ٜزٔٝ ٓٔ ٜهِِ "(أب ٞزاٚٚز ،ز ت ،ز،9م ،325
ستٖ ٢تَ ِط ٔ
شُي٦ا يٜا َِٜٓع٢عُُ٘ َ
ضقِ )3003

ؾًٖ ٫ٛصا ايهعـ يف املػًُني ملا اغتٛاعٛا إٔ هط ٩عًَ ٢عتكساتٓا
َٚكسغاتٓا ٚملا اغتٛاعٛا إٔ ٜؿطنٛا عًٓٝا كٛٛاتِٗ 0

 َٔ -7ا٭غباب امطاف نجرل َٔ املػًُني عٔ ز ِٜٗٓاؿل :
إٕ غبب امطاف املػًُني عٔ ز ٖٛ ِٜٗٓاْتؿاض ايبسع ٚاـطاؾات ٚاملُاضغات
اـاطٚ ، ١٦املدايؿ ١يتعاي ِٝاإلغ" ّ٬ؾ ٬ؾو إٔ َٔ ٜٓعط إىل ٖصٙ
املُاضغات عً ٢أْٗا ز ٜٔاإلغ ، ّ٬غٝعٔ أْ٘ ز ٜٔخطايف ٜكازّ ايعكٌ
ايكشٝض ٖٚ ،صا قس ٜسؾع٘ ملٗامجت٘ ٚايتٛا ٍٚعًٚ ٘ٝعًْ ٢ب ٘ٝقً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚغًِ "(ايعُط ٖ1429 ،ـ ،م)49

8

 -ايٛاقع املذلز ٟايص ٟتعٝؿ٘ غايب ١ٝب٬ز اإلغ: ّ٬

تعٝـ نجرل َٔ ايب٬ز اإلغ ١َٝ٬ؼت قا ١ُ٥اإلم ٍ٬اـًكٚ ، ٞيف شٌٜ
اؿهاض ٠املازٚ ، ١ٜتعاْ ٞنحٜط َٔ اجملتُعات املػًُ َٔ ١اؾٌٗ ٚايؿكط
ٚاملطض "َٚع اْتؿاض ا٭َطاض ا٭خ٬ق ١ٝيف اجملتُعات اإلغ ١َٝ٬نايػـ
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ٚايطؾٚ ٠ٛاحملػٛبَٚ ١ٝع تسَْ ٞػتٜٛات ايٓعاؾٚ ١تؿؿ ٞايؿٛنٚ ٢ايعؿٛا١ٝ٥
يف سٝا ٠املػًُني "(ايعُط ٖ1429 ،ـ ،م )49
مما دعٌ املػًُني يكُ ١غا٥ػ ١يٮعساٚ ، ٤ضَ ِٗٝبأْٛاع ايتِٗ ٚ ،تعسز
اإلغا٤ات ٚاإلعتسا٤ات عًَ ٢كسغاتِٗ ْٚب ِٗٝقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚ ،يصيو
ٜٓعط ايػطب إىل ايعامل اإلغْ َٞ٬غض ٠استكاض ٚاظزضاٚ ، ٤غبب شيو ٚاقع
املػًُني املذلزٚ0 ٟؾؿ ٛنجرل َٔ ايتكطؾات ايػ0١٦ٝ
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 -ايًٛب ٞايٛٗٝز: ٟ

اْات٘ اإلقتكازٚ ١ٜاإلع ١َٝ٬إش اغتٛاع إٔ
"سٝح يعب زٚضا خٛرلا بؿهٌ إَو
ٜع ٞٛيًطأ ٟايعاّ ايػطب ٞقٛضَ ٠ؿ ١ٖٛعٔ اإلغْٚ ّ٬ب ٘ٝقُس قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝغًِ نُا اغتٛاع إٔ ٜكٛض زٚي ١ايٛٗٝز بأْٗا زٚي ١سهاض١ٜ
ٚزميكطاط ١ٝنعٝـ ٜٗسز ايعطب ٚاملػًُ ٕٛأَٓٗا ٚٚدٛزٖا " (ايعاَط،ٟ
ٖ1429ـ ،م )121
ؾايكٗ ١ْٝٛٝتعاز ٟاملػًُني يف ايعامل ٚايًٛب ٞايكٗ ٖٛ ْٞٛٝايصٜ ٟؿعٌ
أؾاع ً٘ٝيف نٌ َهإ "{ًَ ....الَ َّضَاٌٌَُْ ُّمَبرٌٍَُِٔىُُْ دَزَََّ َّشُدًُّوُُْ ػَٓ
دِّنِىُُْ بِِْ اعْزَطَبػٌُاْ . .آّخ }(عٌسح اٌجمشح آّخ ،سلُ ) 217
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 َٔ -أغباب اإلغا ٠٤يؿدل ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ،

تٛا ٍٚبعض أبٓا ٤املػًُني َٔ املٓاؾكني ٚاملًشسٚ ٜٔأؾباِٖٗ عً٢
اإلغ: ّ٬
ٜك ٍٛاهلل تعاىل يف ؾأِْٗ "{ًَِِنْيُُُ اٌَّزَِّٓ ُّاْرًَُْ اٌنَّجَِِّ ًَِّمٌٌٌَُُْ ىٌَُ ؤُرٌُْ لًُْ ؤُرُُْ خَْْشٍ
ٌَّىُُْ ُّآُِِْ ثِبٌٍّوِ ًَُّآُِِْ ٌٍُِّْاِِْنِنيَ ًَسَدَّْخٌ ًٌَِّّرَِّٓ آَِنٌُاْ ِِنىُُْ ًَاٌَّزَِّٓ ُّاْرًَُْ سَعٌُيَ اٌٍّوِ ٌَيُُْ
ػَزَاةٌ ؤٌٌَُِْ }(عٌسح اٌزٌثخ آّخ  ،سلُ)61
إٕ مما ؾذع ايػطب عً ٢اْتكام املػًُني ٚايتشطف بِٗ ٚايػدط١ٜ
ٚاإلغتٗعا ٤بٓبٓٝا قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ َٖ" ٛػاُٖ ١بعض املطتسٚ ٜٔاملٓاؾكني
َٔ أبٓا ٤اإلغ ّ٬يف تؿ ٜ٘ٛقٛض ٠اإلغٚ ، ّ٬ؾطٜعت٘ ْٚب ٘ٝقً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚغًِ َٚ ،ا قاّ ب٘ بعض املٓتػبني إىل اإلغ ّ٬أَجاٍ غًُإ ضؾسٚ ٟأٜإ
ٖرلغٚ ٞنجرل َِٓٗ "(ايعاَطٖ1429 ، ٟـ،م )124

إٕ َجٌ ٖص ٙاملػاُٖات يف تؿ ٜ٘ٛاإلغ ّ٬شل ٞنؿ ١ًٝإٔ تٓكٌ إىل ايعامل
ايػطب ٞقٛضَ ٠ؿ ١ٖٛعٔ اإلغٚ ، ّ٬يػإ اؿاٍ ٜك ٍٛإشا نإ ٖصا ساٍ
ٖ ٤٫٪املٓتػب ٕٛإىل اإلغ ، ّ٬يف ْكًِٗ قٛض ٠اإلغ ، ّ٬ؾُاشا مٔ ؾاعً0 ٕٛ
ٚقس شنط ايعاَط ٟفُٛع َٔ ١ا٭غباب َٗٓٚا :
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 تككرل املػًُني عاَٚ ١ايسعا ٠خاق ١يف تبًٝؼ اإلغ ّ٬نُا اضاز ٙاهلل ععٚدٌ ٚضغٛي٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغٌّ
 ايػؿً ١عٔ ٚظٝؿ ١ايسٚي ١اإلغ ١َٝ٬يف داْب إضغاٍ ٚمتج ٌٝايسبًَٛاغني نعـ ا٭ًٖ ١ٝيس ٣اإلعَٝ٬ني يف ايؿعٛب اإلغٚ ١َٝ٬ايتككرل ايؿسٜسيف تبًٝؼ قاغٔ اإلغّ٬
 نعـ ايسٚ ٍٚايؿعٛب اإلغ ١َٝ٬عٔ ايكٝاّ بٛادبٗا م ٛزٜٗٓا ("0ايعاَط، ٟٖ1429ـ  ،م )124
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ادلثحث انثانــث  :يظاهر اإلساءج يف انىاقغ ادلؼاطر
مل هس أعسا ٤اإلغ ّ٬أغًٛبا بعس ايػع ٚايعػهطٚ ٟا٫ست ٍ٬ايكًٝيب ٜ ،هٝس ٕٚب٘
اإلغٚ ّ٬املػًُني بأؾهٌ َٔ ايػع ٚايجكايف ٚاؿهاض ٟيًُذتُعات اإلغٚ ، ١َٝ٬قس
تبٓ ٢ا٭عساٖ ٤صا ا٭غًٛب يٝععععٛا ايعكٝس ٠اإل غ ١َٝ٬يف ْؿٛؽ أبٓاٗ٥ا ٜٚطزلٛا
قٛض ٠قبٝش ١يإلغٚ ّ٬املػًُني ٚاْتٗر ايك ّٛأغًٛب ٟا قصضا يًتعبرل عٔ َا يف ْؿٛغِٗ
َٔ غٌ ٚسكس  ،ؾأخصٚا ٜؿ ٕٖٛٛقٛض ٠اإلغٜٚ ّ٬ػتٗع ٕٛ٥بطغ ٍٛاإلْػاْ ١ٝقً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝغًِ 0
"ٜ ٫ٚهاز ميط عاّ إْٚ ٫ػُع عٔ إغاْٛ َٔ ٠٤ع َا  ،ؾكس أْتذت ؾطن ١يٮسص ١ٜيف
ايكني ْٛعا َٔ ا٭ سص ١ٜطبع عً ٢أغؿًٗا يؿغ اؾ٬يٚ ١يف ايكني أٜها أْتر َكٓع
يًُ٬بؼ ايساخًْٛ ١ٝعا نتب عً ٘ٝآٜات َٔ ايكطإٓ ايهطٚ ِٜيف أَطٜها نتبت عباضات
َػ ١٦ٝإىل اإلغ ّ٬عً ٢غ٬ف ْٛع َٔ املؿطٚبات ايػاظَ(" ١ٜعس، ّ2006 ، ٟ
م )192 -191
ٍٚشيو غع ٢نجرل َٔ أٚي٦و ايك ّٛإىل ايتؿٓٔ يف اإلغا ٠٤يإلغ ّ٬بكؿ ١عاَ١
ٚإىل ؾدل ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ أ ٚا٫غتٗعا ٤بؿ َٔ ٤ٞغرلت٘ أ ٚغٓت٘
املٗٛط ٠بكؿ ١خاق " ١ؾؿ ٞايسامناضى سٝح ضزلت قٛض ناضٜهاتٛض ١ٜيًطغ ٍٛقً٢
اهلل عًٚ ٘ٝغًِ يف قٛض قبٝش ١مت ْؿطٖا عً ٢قؿشات اإلْذلْت "(َعس،ّ2006 ، ٟ
م )192
ٚقس تعس ٣ا٭َط إىل ا٫غتٗعا ٤باهلل عع ٚدٌ ٚبهتاب٘ ايهطٜ ِٜك ٍٛتعاىل " {ًٌَئِٓ
عَإٌَْزَيُُْ ٌََْمٌٌَُُّٓ بََِّّٔب وُنَّب َٔخٌُعُ ًٍَْٔؼَتُ لًُْ ؤَثِبٌٍّوِ ًَآَّبرِوِ ًَسَعٌٌُِوِ وُنزُُْ رَغْزَيْضِئٌَُْ }اٌزٌثخ65
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َٚاظايت "امل٪اَط ٠نس اإلغٚ ّ٬قاٚي ١ايٓٚ َ٘ٓ ٌٝايتؿهٝو يف أقٛي٘ ٚايعٝب يف
ضغٛي٘ قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ كٛط قس ِٜبسأ َٓص ًَٛع ايطغاي ١ممج ٬يف
أٌٖ ايهؿط ٚاإلؿاز ايصٚ ٜٔقؿٛا يف ٚد٘ اإلغٚ ّ٬قاَٛٚا زعٛت٘ ٚغؿٗٛا ضغٛي٘ "(أبٛ
ظٜس ٖ1415 ،ـ  ،م)7
َٚا تٛايعٓا ب٘ ٚغا ٌ٥اإلع ّ٬غٛا ٤املط ١ٝ٥أ ٚاملػُٛع ١أ ٚاملكط ٠٤ٚشل ٛخرل ؾاٖس عً٢
تًو اإلغا٤ات 0

ٚقس طٛع نجرل َٔ ايهتٓاب أق َِٗ٬املػُ ١َٛـسََ ١جٌ ٖص ٙايكهاٜا ،
ؾُٔ "أق ّ٬غًُإ ضؾسٚ ٟإوا٤ات٘ ايؿٛٝاْ ١ٝإىل ع ٤٬ساَس ٚضٚاٜت٘
"َػاؾ ١يف عكٌ ضدٌ "إىل ضٚاٜات أ٫ٚز ساضتٓا ي ٘ٛسػني  ،ؾٗص ٙايطٚاٜات
ايج٬خ دا٤ت نُٔ كٛط ٖ ٛاشلذ ّٛعً ٢ا٭زٜإ َٛٚادٗ ١اإلغّ٬
ٚتؿ ٜ٘ٛقٛضت٘ ٚغب ضغٛي٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ " (اب ٛظٜسٖ1415 ،ـ ،
م)7
ؾإشا اإلغ ّ٬مل ٜػًِ َٔ أبٓا َٔ ٫ ، ٘٥أيػٓتِٗ  َٔ ٫ٚأقَِٗ٬
ايهاف اؾطأ ٠عً ٢ايكٚ ٍٛايػب ٚايؿتِ
ض
ؾ٬ؾو إٔ شيو ٜع ٞٛا٭دٓيب
يف ز ٜٔاإلغْٚ ّ٬يب اإلغٚ ّ٬قس "أْتسب أغتاش أَطٜه ٞيف إسس ٣اؾاَعات
ايعطب ١ٝيتسضٜؼ ايًػ ١اإللًٝعٚ ١ٜإشا ب٘ ٜكطض عً ٢ايًٛب ١ؾك َٔ ٫ٛإسس٣
ايطٚاٜات ٚبعس ؾطٚعِٗ يف زضاغٖ ١ص ٙايؿك ٍٛإش بٗا ؼ ٟٛعباضات تؿٙٛ
سكا٥ل َٔ ايتاضٜذ اإلغٚ ، َٞ٬تكـ ايطغ ٍٛايهط ِٜقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ
بايكصاضٚ ٠ايؿٗٛاْٚ ١ٝايسَ(" ١ٜٛايػبهٖ1421 ،ٞـ  ،م)10

99

ؾايكٛض ٠اييت ضُزلت يف ايػطب يًطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ قٛض٠
ميًٖ٪ا ايبػض ٚايهط ٙيًٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ْ ٫ٚ ،سض َٔ ٟاملػ ٍٛ٦عٔ
تؿ ٜ٘ٛقٛض ٠ايٓيب عً ٙٞايكٚ ٠٬ايػ ّ٬يف ا٭ٚغاط ايػطب ، ١ٝأِٖ ايعطب
ٚاملػًُ ٕٛ؟ أّ اؿكس ايص ٟميٮ قًٛب ايػطبٝني ؟ 0
 َٔٚاإلٜصا ٤ايص٫ ٟسل ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ايتؿب٘ ب٘ ٚايػدط١ٜ
ؾكس ْؿطت "فً ١اجملتُع ايهٜٛت ١ٝؼت عٓٛإ "ؾ ًِٝقُس ضغ ٍٛاهلل "
ايؿت ٣ٛاييت تٓل عً ٢ؼط ِٜايتؿب٘ بايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ
ٚاإلغتٗاْ٘ ب٘ ٚتعطٜض شات٘ ايؿطٜؿ ١إىل ايت٬عب بٗا ٚاإلغتٗعا٤
ٚايتٓكٝل"(اجملتُع ٖ1393 ،ـ ،عسز )162
ؾإشا سطّ اإلغ ّ٬متج ٌٝؾدك٘ ايهطٚ ِٜأعتدل شيو إٖاْ ١ي٘ ؾُٔ باب أٚىل
ته ٕٛايػدط ١ٜب٘ أ ٚاإلغتٗعا ٤بػٓت٘ أؾس سطَٚ ١أندل دطَا 0
َٚاظاٍ َػًػٌ اإلغا٤ات ٜتذسز َٔ ٚقت ٭خط  َٔٚشيو  ،ايطغّٛ
املػ ١٦ٝيًطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ،اييت قاّ بٗا ايسمنطن ٕٛٝتًو ايب٬ز
اييت مل تبًؼ َٔ اؿهاضٚ ٠ايعًِ ٚايتٛٛض ايتهٓٛيٛد ٞايسضد ١ايهاؾ ١ٝاييت
ػعًٗا نؿ ١ًٝبايػدطٚ ١ٜا٫غتٗعا" ٤ؾكس اضتهبت قشٝـ" ٠دْ٬ٝسظ
بٛغنت "ايسامنطن ١ٝخ ١٦ٝٛندل ٣عٓسَا ػطأت عًْ ٢ؿط اثين عؿط ضزلا
ناضٜهاترلٜا  ،تكٛض ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ يف أؾهاٍ كتًؿ١
"(َعس ،ّ2006 ،ٟم)62
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ٚمبٔ تػتٗع ٨تًو ايسٚيٚ ١مبٔ تػدط  ،إْٗا تػدط َٔ أععِ ضدٌ عطؾت٘
ايبؿط ،١ٜإٕ اٍعامل ايػطبٚ ٞايصَ ٟععُِٗ ميٛز يف ٚسٌ ا٭خ٬م ايػ١٦ٝ
ٜٚك ٔٛيف ايعازات ايطشٜ ٫ ، ١ًٜتٛقع َٓ٘ إ ٫ايؿػاز يف ا٭ضض {ًَبِرَا لًَِْ ٌَيُُْ
الَ رُفْغِذًُاْ فِِ األَسْعِ لَبٌٌُاْ بََِّّٔب َٔذُْٓ ُِظٍِْذٌَُْ }(عٌسح اٌجمشح آّخ سلُ11
ٚيصيو غع ٢أؾطاز ٙيًػدطٚ ١ٜا٫غتٗعاٖٚ ٤صا  ِٜٓع ٕ اؿكس ايسؾني
ايصٜٓ ٟعكس يف ْؿٛغِٗ نس َعًِ ايبؿطٚ ١ٜضغ ٍٛاإلْػاْ ١ٝقُس قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚيصيو ْعطض بعض ايُٓاشز املػ ١٦ٝيًطغ ٍٛقً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚغًِ " ؾُٓص عاّٚ ، 2005اإلغا٤ات يًس ٜٔاإلغ َٞ٬باتت أَطا َعتازا يف
ايػطب  ،سٝح ظٗطت ايعٓكط ١ٜبٛدٗٗا ايكبٝض نس ايس ٜٔاؿٓٝـ يف
ايسمنطى ٚاٜٛايٝا ٚأَطٜها ٚست ٢بابا ايؿاتٝهإ ْؿػ٘ مل ٜتٛإ عٔ اإلغا٠٤
يإلغ ّ٬بعس إٔ غعا قًٛب ايهجرل َٔ ا٭ٚضٚبٝني ٚا٭َطٜهٝني  .ؾؿ ٞايسمنطى
"ايسميكطاطٚ ١ٝسط ١ٜايتعبرل" ٖ ٛايؿعاض ايص ٟضؾعت٘ زٚي ١نايسمنطى
يتدلٜط ايتٛا ٍٚعً ٢اإلغٚ ّ٬تهطاض اإلٖاْات ٭ؾطف خًل اهلل قُس عً٘ٝ
ايكٚ ٠٬ايػٚ ، ّ٬قس ْؿطت قشٝؿ ١زامنطنَ ، ١ٝكآٜ ٫تكس ؾ ٘ٝاثٓإ
ٚعؿط َٔ ٕٚايسبًَٛاغٝني ايسامنطنٝني  ،مجٝعِٗ َٔ ايػؿطا ٤ايػابكني
ايص ٜٔعًُٛا يف ز ٍٚإغٚ ١َٝ٬قايٛا :إٕ اؿطٜات ايسٚ ١ٜٝٓسط ١ٜايتعبرل ُٖا
َٔ اؿطٜات اييت ٜهُٓٗا ايسغتٛض  ،يهٔ اغتدساّ سطٜاتٓا إلٖاْ ١أقً١ٝ
ز ١ٜٝٓعُسا  ،يٝؼ َٔ ايػُات ايسامنطنَ(" ١ٝعس ، ّ2006، ٟم-62
0 )63
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" ٚقس ْؿطت ايكشـ ايسمنطن ١ٝعسز َٔ ايكٛض ٠املػ ١٦ٝيًُكاّ ايٓبٟٛ
عً ٘ٝايكٚ ٠٬ايػٜٚ ، ّ٬تهطض َػًػٌ اإلغا ٠٤ؾؿ 6 ٞأنتٛبط، 2006
عطض ايتًٝؿع ٕٜٛايسمناضن ٢خ ٍ٬ؾٗط ضَهإ َكاطع َٔ ؾطٜط ؾٝسٜٛ
ايتك ٘ٛأسس اشلٛا ٠ؾ ٢أغػٛؼ ملػابك ١يًطغ ّٛتباض ٣ؾٗٝا َتػابك ٕٛؾبإ
يف ايػدط َٔ ١ٜايٓيب ايهط ِٜقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚ ،شيو خٍ٬
َعػهط قٝؿْ ٞعُت٘ قٝاز ٠ايؿباب ععب ايؿعب ايُٝٝين املتٛطف ،
املؿاضى يف ا٥٫ت٬ف اؿه.*www.aklaam.net"َٞٛ

ٚقس أعًٓت املهتب ١املًه ١ٝايسمناضن ١ٝيف  26ؾدلاٜط 2008اعتعاَٗا
سؿغ ٚتٛثٝل ايطغَٛات املػَ ، ١٦ٝعتدل ٠إٜاٖا دع٤ا َٔ ٟتاضٜذ ايب٬ز ،سٝح
ْكًت قشؿ" ١ٝاؾاضزٜإ" ايدلٜٛاْ ١ٝعٔ املتشسث ١باغِ املهتب ١املًه١ٝ
ايسمناضن ١ٝدٝيت نذاضداضز قٛشلا":إٕ اؿطم عً ٢عطض ٚتٛثٝل
ايطغَٛات إمنا ٜأت ٞاْ٬ٛقا َٔ ٟقُٝتٗا ايتاضى ..١ٝيػٓا َٗتُني بٓؿط
ايطغَٛاتٚ ،إمنا ٜعٓٓٝا باملكاّ ا٭ ٍٚسؿعٗا يٮدٝاٍ ايكازَ ١٭ْٗا أقبشت
دع٤ا َٔ ٟتاضٜذ ايسمناضى"*
"أَا ايهاثٛيٝو ؾشػبٓا نًُ ١ضٝ٥ػِٗ ايكطٜب ١اييت ضفض إٔ ٜعتصض عٓٗا
بٌ أغـ يػ ٤ٛؾِٗ املػًُني ٚ ،ملا غببت٘ نًُات٘ َٔ َطزٚز غرل محٝس ػاٙ
بعض ايٓكاض("٣ايعُطٖ1429،ـ ،م. )139
ؾؿ ٞإٜٛايٝا  ،ؾ 8 ٢ؾدلاٜط ، 2006ملا زعا ٚظٜط إٜٛاي ٞعه ٛيف سعب
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ضاب ١ٛايؿُاٍ املعاز ٟيٮداْب إىل اغتدساّ ايك ٠ٛنس املػًُني ٚتسخٌ بابا
ايؿاتٝهإ بٓسٜهتٛؽ ايػازؽ عؿط يتٓع ِٝمحً ١قًٝب ١ٝدسٜس.٠
ٚشنط ايٛظٜط املتٛطف بأْ٘ إبإ َعطنيت ؾٓٝٝا ٚيٝباْيت نس ا٭تطاى عاَٞ
 1571ٚ 1683سٌ ايبابٛات قٌ اؿهَٛات ٚؾهًٛا ؼايؿات نبرل٠
يًتػًب عً ٢اـٛط اإلغ. َٞ٬
*(َٛ( ) www.aklaam.net.قع أق) ّ٬

ٚضزا عً ٢غ٪اٍ سَ ٍٛا إشا نإ عً ٢ايبابا بٓٝسٜهتٛؽ ايػازؽ عؿط إٔ
وٌُ يٛا ٤املػٝش ١ٝيف َٛادٗ ١تٗسٜس اإلغ ،ّ٬قاٍْ" :عِ ٚعادٚ "٬عدل عٔ
أغؿ٘ عً ٢ظَٔ َجًت ؾ ٘ٝايٜ٫ٛات املتشس ٠سادع زؾاع عٔ ايػطب  ،قا٬٥
":إِْٗ ٜكُت( ٕٛا٭َطٜه )ٕٛٝايَ ّٛٝجٌ اؿهَٛات ا٭ٚضٚبٜٚ ١ٝعٗطٕٚ
نعؿا غطٜبا يف قه ١ٝايطغ ّٛايهاضٜهاتٛض ،١ٜضمبا بػبب ايٓؿط"*.
 َٔٚمناشز اإلغا ٠٤يف اجملاٍ اإلعَ َٞ٬ا قاَت ب٘ اإلع ١َٝ٬أٜإ سطقٞ
اييت قايت "ايٓيب قُس بايكٝاؽ باملعاٜرل ايػطب ٖٛ ، ١ٝؾدل َٓشطف
َٚػتبس ٚ ،اغتؿٗست بأْ٘ تعٚز َٔ طؿً ١عُطٖا تػع غٓٛات ٚ .قس ضؾعت
فُٛع َٔ ١تِٗ ايتُٝٝع َٔ قبٌ عسَٓ ٠عُات إغَٚ ١َٝ٬ػًُني بؿهٌ
ؾطز ٟنسٖا  ،إ ٫أْٗا مل تكٌ أبسا إىل احملانِ يكٓاع ١احملاَ ٞبإٔ آضاٖ٤ا
 ٫ت٪ثط عًٚ ٢نع اجملتُع املػًِ يف ٖٛيٓسا ٚ ،إٔ تكطواتٗا  ٫ؼ ٟٛأٟ
اغتٓتادات تتعًل مبػًُٚ ٙ ٞيٓسا "(ايعُط ٖ1429،ـ ،م)138 -137

103

ؾإشا ناْت ٖص ٙاإلع" ١َٝ٬أٜإ سطق " ٞتٓهط عً ٢ايطغ ٍٛقً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝغًِ ظٚاد٘ َٔ بٓت ايتاغع ١ؾكط نإ يف عطف ايعطب دٛاظ شيو
ايعٚاز  ،ؾه ٬عٔ إٔ غٔ ايبٓات يف تًو ايؿذل ٠ىتًـ اخت٬ؾا دصضٜا عٔ
بٓات ٖصا ايعَٔ  .سٝح إٔ بٓات ٖصا ايعَٔ ضمبا تبًؼ ايٛاسس َٔٗٓ ٠غٔ
ايجآَ ١عؿط ٫ ٠تػتٝٛع إزاض ٠املٓعٍ  ٫ٚايكٝاّ بايؿ ٕٛ٦ايعٚد ، ١ٝبٌ ٖٓاى
اخت٬ف بني بٓات عكطْا ٖصا ٚبني عكط ا٭َٗات ٚاؾسات اييت ضمبا تكّٛ
إسسأٖ باي٫ٛز ٠أثٓا ٤قٝاَٗا بأعُاٍ ؾاق ١نايؿ٬سٚ ١ايػكاَ ، ١ٜع قػط
غٓٗا ٚ ،مل ىهعٔ ٭ ٟاْتكاز  ،ؾُٔ باب
*(َٛ( ) www.aklaam.net.قع أق) ّ٬

أٚىل إٔ ٜه ٕٛشيو يف اجملتُع املهٚ ، ٞايصٚ ٟدس ؾ ٘ٝايطغ ٍٛقً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝغًِ أؾس اإلٜصا َٔ ٤املؿطنني ٚاملٓاؾكني ٚمل ٜبًػٓا أِْٗ اؽصٚا
ظٚاد٘ َٔ ايػٝس ٠عا٨ؾ ١ضن ٞاهلل عٓٗا خ ٠ٛٛغًب ١ٝنس ٙبٌ مل ٜتٛطقٛا
شلصا ا٭َط مما ٜتهض أْ٘ َٔ ا٭َٛض ايعاز ١ٜيس0 ِٜٗ
 َٔٚاإلغا٤ات يف ٖصا ايعكط نصيو َا نإ يف ٖٛيٓسا  ،سٝح ػطأ
اشلٛيٓس َٔ ٟأقٌ إٜطاْ ٞإسػإ داَ ٞعً ٢اتٗاّ ايطغ ٍٛايهطٚ ِٜايكطإٓ
بأبؿع ايٓعٛت بعس إٔ اضتس عٔ اإلغٚ ، ّ٬اقؿا ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ
بأْ٘ "َجٌ أغاَ ١بٔ ٫زٕ ٚأْ٘ فطّ ٚإٔ ايكطإٓ نتاب عٓـ ٚسطٚب
ٜػتٛدب ايتدً ٞعٓ٘"*
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ا٭َط ايص ٟاغتؿع املػًُني ٖٓاى ٚز عً٘ وع ٢عُا ١ٜأََٓ ١ٝػتسمي.١
ٚيف ، 2008تهطضت مح٬ت اإلغا ٠٤يف أنجط َٔ زٚي ١أٚضٚب ، ١ٝؾؿ ٞبطٜٛاْٝا
 ،فْت عس ٠قشـ ٖذُات ؾطغ ١عً ٢اإلغٚ ّ٬ايؿطٜع ١اإلغ ،١َٝ٬عً٢
خًؿ ١ٝزع ٠ٛا٭غكـ ضٚإ ٚيٝاَع ،ضٝ٥ؼ ايهٓٝػ ١ايدلٚتػتاْت ١ٝايدلٜٛاْ١ٝ
يف  8ؾدلاٜط ي٬غتعاْ ١بكٛاْني ا٭سٛاٍ ايؿدك ،١ٝايٛاضز ٠يف ايؿطٜع١
اإلغ ، ١َٝ٬يف ايٓعاّ ايكها ٞ٥ايدلٜٛاْ ، ٞنُا ضؾهت اؿه١َٛ
ايدلٜٛاْ ١ٝيف ؾدلاٜط أٜها َٓض تأؾرل ٠زخ ٍٛيًساع ١ٝاإلغ ٢َ٬ايؿٝذ
ٜٛغـ ايكطنا ٟٚعذ ١زعُ٘ يًُكا ، ١َٚضغِ أْ٘ نإ ٜٗسف يًع٬ز َٔ
ٚضا ٤ايعٜاض*. ٠
إ ا٫غتٗعا ٤بايطغٌ ظاٖط ٠نَ ١ْٝٛا تٛقؿت َٜٛا َٔ ٟا٭ٜاّ ٚئ تتٛقـ َابكٝت
ايػُٛات ٚا٭ضض ٚيف نٌ  ّٜٛتتذسز اإلغا ٠٤يًطغٌ عً ِٗٝايػٚ ّ٬يطغٛيٓا قُس
بايصات ؾكس قاّ املتٛطف ايُٝٝين اشلٛيٓس ٟظع ِٝسعب اؿط" ١ٜخرلت ؾًٝسضؽ " بعطض
ؾ( ًِٝؾتٓ )١املعاز ٟيإلغ ٚ، ّ٬قس قسّ عدل مخػ ١عؿط زقٝك َٔ ١ايعطض فُٛع١
َٔ املؿاٖس ،اييت َا ٖ ٞإَ ٫كاطع ٚاقتباغات ٚقٛض َٔ ٖٓا ٖٓٚاى؛ َٔ أضؾٝـ
َذ تًـ ايٛغا ٌ٥اإلع ١َٝ٬ايٛضقٚ ١ٝايؿهاٚ ١ٝ٥ايطقُ ،١ٝايػطبٚ ١ٝايعطب َٔٚ ،١ٝايكطإٓ

ايهط َٔٚ ،ِٜايكٛض ايسمناضن ١ٝاملػ ١٦ٝيًطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِٚ ،غرل شيو"
*)َٛ )www.aklaam.netقع اقّ٬
مناشز َٔ اإلغا ٠٤ايكٛي ٘ٝيًطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ َٔ ايػطبٝني اؿاقس:ٜٔ
مل ٜػًِ ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ َٔ تػً١ط أيػٓ ١ايكٚ ، ّٛإٕ نإ ؾاتِٗ
ايْٓ َٔ ٌٝبٓٝا قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ يف شات٘ ٚؾدك٘  ،يهٔ ْؿٛغِٗ اـبٝج ١أبت إ٫
تػدرل َا أْتذ٘ ايعكط يف ايتٛا ٍٚعًَ ٢كاَ٘ ايٓبٚ ٟٛؾتُ٘ ٚغب٘  ،ؾأسسثٛا
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ٚغاٚ ٌ٥أغايٝب غؿ ٌٝعٓٗا ايؿٛٝإ  ،ؾتؿٓٓٛا بايعباضات ٚ ،ايطغَٛات ٚايتؿب ٘ٝايصٟ
َٓ٘ ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ بطٚ ، ٤ٟقس اقتكط ايباسح عً ٢عطض بعض تًو
ايُٓاشز َٔ أقٛاٍ ايػطبٝني اؿاقس ٜٔنس ٙقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  َٔٚتًو
اإلغا٤ات َا : ًٜٞ
-

ٜك ٍٛبات ضٚبطتػ" ٕٛنٌ َاعًٝو ٖ ٛإٔ تكطأ َا نتب٘ قُس يف ايكطإٓ  ،إْ٘

نإ ٜسع ٛق َ٘ٛإىل قتٌ املؿطنني ،إْ٘ ضدٌ َتعكب إىل أقك ٢سس ،إْ٘ نإ يكا
ٚقاطع ططٜل"
 ٜٚك ٍٛؾطاْهًني دطاٖاّ يف نتاب٘ "ا٫غِ " َاْك٘ " اإلغ ّ٬أغؼ بٛاغ ١ٛؾطزبؿطَ ٟكاتٌ ٜػُ ٢قُس ٚ ،يف تعاي ُ٘ٝتهيتى  َٔٚ،خ ٍ٬ايعٓـ إشا نإ نطٚضٜا
 َٔ ،ايٛانض إٔ ٖسف اإلغ ّ٬ايٓٗا ٞ٥ايػٛٝط ٠عً ٢ايعامل "(َعس، ّ2006 ، ٟ
م)20 -19
 ٚقاّ درل ٟؾاي ٌٜٛبتأيٝـ نتاب٘ "ؾًٓتكسّ إىل ٖطفسٚ " ٕٚاييت ٚنع يفَكسَتٗا غرل ٠ظا٥ؿ ١يٓبٓٝا قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِٚ ،مما قاي٘ –عً َٔ ٘ٝاهلل َا
ٜػتشل –"يف ضأ ٜٞأضغ ٢املػٝض َجا ٫يًشب َٛٚ ،غ ٢ؾعٌ ايؿْ ٤ٞؿػ٘  ،يهٔ قُسا
نطب املجٌ املٓاقض شلُا "ٚقاٍ يف سسٜح ي٘ ُبحٓ  ّٜٛا٭سس بتاضٜذ  6أنتٛبط ّ2002
عً ٢بطْاَر "60زقٝك":"١أْا أعتكس إٔ قُس نإ إضٖابٝا  ،يكس قطأت َا ٜهؿَٔ ٞ
املػًُني ٚغرل املػًُني أْ٘ نإ ضدٌ عٓـ ٚ ،ضدٌ سطب "
(ايعُطٖ1429 ،ـ،م )140
أْا يػت أزض ٟعً ٢أ ٟأغاؽ بٖٓ ٢صا ايػؿاح َعتكس َٔٚ ٙأَ ٟطدع تؿطب ٖصٙ
اإلؾاعات ايباطً ، ١أمل ٜكطأ ٚي ٛدع٤ا ن َٔ ٌٝ٦غرلت٘ ؟ أمل ٜط ٣اؾٛاْب املؿطق١
َٔ َتبع ٘ٝ؟
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ملاشا وهِ عً ٢اإلغ َٔ ّ٬أتباع٘ ؟ أيٝؼ َٔ املؿطٚض إٔ وهِ عً ٢اإلغَٔ ّ٬
َٓابع٘ ؟ يرل ٣ايػط ١ٜايعٛطٚ ٠املٛاقـ املؿطؾ ١ـرل خًل اهلل تعاىل قً ٢عً ٘ٝاهلل
ٚغًِ 0
َ َٔٚعاٖط اإلغا ٠٤ايكٛي ١ٝنصيو َاقاّ ب٘ ضغاّ عطب ٞبطغ ّٛناضٜهاترل١ٜ
َعطٓنا بٓبٓٝا قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ زٜها ٚسٛي٘ تػع زدادات ٚعًل )قُس
دِع ١ظٚز ايتػع( ") ١ايعُط ٖ1429،ـ  ،م)146
ٚتٛايعٓا يف ٖص ٙا٭ٜاّ ؾتٓ ١أخطٚ ٣إغا ٠٤دسٜس ٠يؿدل ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚغًِ ؾؿ ّٜٛ ٞايج٬ثاٖ1430 /2/29 ٤ـ تٛا ٍٚأسس املؿاضنني نُٔ بطْاَر (
ٖٝػاضزٚت ) ٚايص ٟبجت٘ ايكٓا ٠ايتًؿع ١ْٜٝٛايعاؾط ٠يف إغطاٚ ٌٝ٥قس عدلت ا٭َاْ١
ايعاَ ١يطاب ١ٛايعامل اإلغ َٞ٬عٔ اغتٓهاضٖا ٚعُ ّٛاملػًُني ٚاملٓعُات اإلغ١َٝ٬
شلص ٙاإلغا (" ٠٤دطٜس ٠ايطٜاض اـُٝؼ  1ضبٝع ا٭ٖ1430 ٍٚـ 26 -
ؾدلاٜط  - ّ2009ايعسز )14857
ٖٚهصا ٜػتُط ايػب ٚايػدطٚ ١ٜا٫غتٗعا ٤ايػطب ٞبايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ َازاّ
اؿلز ايكٗٚ ْٞٛٝايػٌ ايػطبَٛ ٞدٛز يف ْؿٛغِٗ 0
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ادلثحث انراتغ  :إجياتٍاخ وسهثٍاخ اإلساءج نشخض انرسىل
طهى اهلل ػهٍه وسهى :
أ : ٟ٫ٚإهابٝات اإلغا ٠٤يؿدل ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ :
٫ؾو إٔ ٖص ٙاإلغا ٠٤أثاض ٠ايػرل ٠يف ْؿٛؽ املػًُنيٚ ،سطنت َؿا عطِٖ ػاٙ
ز" ، ِٜٗٓإٕ ٖص ٙاشلذُ ١أعازت يًُػًُني زٚضِٖ َٔ دسٜس  ،ؾشاطٛا إغٚ َِٗ٬ضغاي١
ْب ِٗٝقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ بػٝاز َٔ ايؿهط ا٭قٚ ٌٝايعٌُ املٓٗذ ٞيف كتًـ
اؾٛاْب املػتٗسؾ ١يف اشلذُ ١ايػطبٚ ١ٝا٫غتؿطاق(" ١ٝغعٝس ٖ1429 ،ـ ،م )231
ٚيصيو ايتـ املػًُ ٕٛس ٍٛبعضِٖ ٚ ،تكاضبت َؿاعطِٖ ٚت٬قشت أؾهاضِٖ ٚ ،سلًِٗ
ق ٍٛاؿل تباضى ٚتعاىل "{ . .آّخٌَ . .ب رَذْغَجٌُهُ شَشّاً ٌَّىُُ ثًَْ ىٌَُ خَْْشٌ ٌَّىُُْ ... .
آّخ } (عٌسح اٌنٌس آّخ ،سلُ ) 11
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ٚبايطغِ َٔ َػًػٌ اإلغا٤ات اييت عاؾٗا ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ غٛا  ٤يف
اجملتُع امله ٞأ ٚاملسْ ، ٞإ ٫أْٗا ؼٌُ يف طٝاتٗا نجرل َٔ ايعدل ٚاملٛاقـ ايذلب١ٜٛ
ٚاإلضؾاز ١ٜبٌ ٚتٓكٌ يٓا قٛضَ ٠عدل َٔ ٠ايتٛدٗٝات ايذلب ، ١ٜٛسٝاٍ ايٓٛاظٍ ٚايبٜ٬ا 0
ٜٚك ٍٛاملكٛؿ ٢قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ " َعِٔ ايٖٓبٔ ٚٞقًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝغًََ َِ٤ماٍَ ََا ُٜكٔٝبُ
 ِٜسَتٖ ٢ايؿِٖٛنُٜ ٔ١ٜؿَانَٗٝا إ٢ي٤ا
ٍّ
ٍّ َٚيٜا سُعَِٕٚ ٣يٜا أٜشَّٚ ٣يٜا غ
قبٕ َٚيٜا َِٖ
كبٕ َٚيٜا ََ ٚ
ايُُٞػًَِِٔ َِٔٔ َْ َ
نٜؿ٤طَ ايً ُ٘٤بَٔٗا َِٔٔ خَٜٛاَٜا("ُٙايبداض، ٟز،17م ،374ضقِ )5210
ٚيف عكطْا اؿانط ٫ؾو إٔ يتًو اإلغا٤ات اييت قاّ ب٘ ا ْؿط َٔ ب٬ز ايػطب نس
ؾدل ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ،إهابٝات يٝؼ شلا سكط ٖٚص ٙغٓ ١اهلل عع ٚدٌ

يف ايه ، ٕٛسٝح َا تٓعٍ ْاظي ٫ٚ ١ؼٌ َكٝب ١باإلْػإ إٚ ٫هعٌ اهلل ؾٗٝا خرلا
نجرلا  َٔٚ ،شيو َا :ًٜٞ

1

ايتؿاف املػًُني ٚعٛزتِٗ إىل سٝاض زٚ ، ِٜٗٓتعبرلِٖ ايٛانض ؿبِٗيًطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ َٚا ٜجاض عًَٛ ٢اقع ايؿبه ١ايعٓهبٛتٚ ١ٝعً٢
ؾاؾات ايكٓٛات ايؿها ١ٝ٥خرل ؾاٖس ،ؾًكس أْؿ٦ت فُٛع َٔ ١املٛاقع
ا٭ْذلْت ١ٝيًسؾاع عٔ ضغ ٍٛاإلْػاْْٚ ١ٝيب ايبؿطٚ ، ١ٜيتٓعطٜـ ب٘ َٔٚ ،
شيو َا : ًٜٞ
ايًذٓ ١ايعامل ١ٝيٓكط ٠خامت ا٭ْبٝا، ٤ايًذٓ ١ا٭ٚضب ١ٝيٓكط ٠خرل ايدل، ١ٜ
ضاقس قس ايعسٚإ عٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  ،قٝس ايؿٛا٥س ًَ ،ـ إ٫
ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ َٛ ،قع املدتاض اإلغَ ، َٞ٬عا ٟيٓكطْ ٠يب
اإلغ ّ٬قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  ،اْ٫تكاض يًٓيب املدتاض قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ،
زؾاعا ٟعٔ املكٛؿ ٢قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ،ضغٛيٓا قُس قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚغًِ  ٫،يًسمناضى ،نُا تعسزت ايكٓٛات ايؿها ١ٝ٥ايساع ١ٝإىل اسذلاّ
ا٭زٜإ ٚسؿغ سل ايطغ ٍٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚايتعطٜـ ب٘ عً٢
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ايٛغط احملًٚ ٞايعامل ، ٞنُا أٝيؿت فُٛع٘ َٔ ايطغاٚ ٌ٥ايهتب يًسؾاع عٔ
ايطؽ ٍٚعً ٘ٝايػ ، ّ٬أضغٌ بعهٗا إىل ب٬ز أٚضٚبا ٚايسمناضى ٖٛٚيٓسا
ٚغرلٖا0
2

ايتعاطـ ايٓؿػٚ ٞاؿػ ٞيًذٓاب ايٓب ٟٛايؿطٜـ ٖٚصا ايتعاطـ قازض عٔقًٛب ميًٖ٪ا اؿب ٚايكسم ٚ ،ايؿساٚ ، ٤اْتؿاض مح٬ت زعا ١ٝ٥تٛايب بإغ٬م
غؿاضات املعتسٚ ، ٜٔططز املعتس ، ٟعً ٢اؾٓاب ايٓب ٟٛايهط ، ِٜبٌ ٚقس قاَت
نجرل َٔ اجملتُعات ايعطبٚ ١ٝاإلغ ١َٝ٬باملعاٖطات اؾُاعٚ ١ٝاييت تٓازٟ
بطز اعتباض يًُكاّ ايٓبٚ ٟٛا٫عتصاض عٔ َا بسض َِٓٗ ٚاْ٫تكاٍ َٔ قاسب
ايطغ ّٛاملؿ ١ٓٝيؿدل ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ 0

3

زخ ٍٛايهجرل َٔ ا٭ٚضبٝني ٚا٭َطٜهٝني  ،يف ايس ٜٔاإلغٚ ، َٞ٬تعًُِٗ ايًػ١ايعطب ١ٝؾؿ ٞأَطٜها مت اؾتتاح عسز َٔ املساضؽ يتعً ِٝايًػ ١ايعطبٚ ، ١ٝؼت
عٓٛإ ث٬خ ٚظاضات أَطٜهَٗ ١ٝتُٓـ ١بايًػ ١ايعطب ١ٝعًَٛ ٢قع َٓتس ٣ايذلب١ٝ
ٚايتعًٜ ِٝصنط ايعٓٛإ بأْ٘ "ٌُ٠ؼلاال٘زّبَثزؼٍُ١اٌٍغخاٌؼوث١خأِوا
٠قُـِٔواوياٌِهقاألٍٜٚٚألَبَاٌٍغبدثبٌغبِؼبداألِو٠ى١خفؾَت،
ٚئّٔبإٔجؼٙوٚهحِٓٙوٚه٠بداألِٓاٌمِٟٛاألِو٠ى،ٟؽ١ش٠مَٛ
ِىزتِقبثواداألِٓاٌمِٟٛاألِو٠ىٟثبٌزَٕ١كثٓ١عٛٙكصالسٚىاهاد
أِو٠ى١خٟ٘،اٌقبهع١خٚاٌلفبعٚاٌزؼٌٍٍ،ُ١لّفغثبرِّـغبٖرؼي٠يرؼٍُ١اٌٍغخ
اٌؼوث١خفِٟٔـٞبقِبُ٠ـَّٝاٌّجبكهحاٌٍغ٠ٛخٌألِٓاٌمٚ،ِٟٛاٌزٟرَزٙلف
ى٠بكحػلكاألِو٠ىٓ١١اٌن٠ٓ٠زؼٍّـٌّْٛغبدأعٕج١خثبٌغخاألّ٘١خثبٌَٕجخ
ٌألِٓاٌمِٟٛاألِو٠ىٟٚػٍٝهأٍٙباٌٍغخاٌؼوث١خٚاٌٍغخاٌفبهٍ١خٚػلك
ِٓاٌٍغبداألفوٜاٌَّزقلِخفٟاٌؼبٌُاإلٍالِِٓ،ٟفالير١ٍٛغثواِظ
رؼٍُ١اٌؼوث١خٚغ١و٘بِِٓوؽٍخاٌؾٚبٔخٚؽزٝاٌغبِؼخٚرْغ١غاٌؼبٍِٓ١
فٟاٌؾىِٛخػٍٝاالٔقواٛفٟثواِظٌزؼٍُ١اٌٍغخاٌؼوث١خِٛ(".لغاٌزوث١خ
ٚاٌزؼٍ)ُ١
ٚيف ب٬ز ايٓطٜٚر ٚايسامناضى " اعتٓل اإلغ ّ٬أنجط َٔ غبع ١آ٫ف زامنطنٞ
خ ٍ٬عاَني أ ٟبعس ايطغَٛات –َٚععُِٗ ؼت غٔ ايج٬ثني  ،بُٓٝا َٔ
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غبع غٓٛات مل ٜعتٓل ايٓكطاْ ١ٝغ ٣ٛغبع َ ِٖٚ ١٦يٝػٛا با٭قٌ َٔ
املػًُني "(سًٝشٌ ٖ1429 ،ـ ،م 0)187
ٚيف َٛقع َؿهط ٠اإلغ " ّ٬أعًٔ ٚؾس ؾباب ايػٜٛس املػًِ يف َكط يف
إسكا ١ٝ٥سسٜج ،١إٔ أنجط َٔ  15أيـ َٛاطٔ غٜٛس ٟاعتٓكٛا ايسٜٔ
اإلغ َٞ٬بعس أظَ ١ايطغ ّٛاملػ ١٦ٝيًطغ ٍٛايهط ِٜقُس قً ٞاهلل عً٘ٝ
ٚغًِٚ ،اٖتُاّ املػًُني بتكس ِٜايكٛض ٠ايكشٝش ١عٔ اإلغٚ ّ٬ؾدك١ٝ
ايطغ ٍٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ".
4

اغتذاب ١ايهجرل َٔ املػًُني يًٓسا ٤ايساع ٞإىل َكاطع ١املٓتذاتايػصاٚ ١ٝ٥ايكٓاع ١ٝيًب٬ز املعتس ١ٜعً ٢خرل ايدل ١ٜقً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚغًِ ٚ ،قس آٍ ٖصا ا٭َط إىل إٔ "بعض ايعطبات ايبػٚ ١ٛٝاييت ٜبٝع
ؾٗٝا أقشابٗا ايؿ ٤ٞايٝػرل ايص ٟقس ٜهؿٚ ِٗٝقس  َٔ٪ٜ ٫شلِ نؿاف
ضظقِٗ ٚ،ست ٢اي ّٛٝػسِٖ داز ٜٔيف املكاطعَٚ ١ا ظاٍ ؾعاضٖا ٜعٜٔ
عطباتِٗ أ ٚق٬تِٗ ايكػرل(" ٠سًٝشٌ ،1429 ،م )190
نُا قاَت املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜباغتسعا ٤غؿرلٖا َٔ ايب٬ز املتٛاٚي١
عً ٢ضغ ٍٛاهلل ٚ ،اغتٓهاض َاقاَت ب٘ تًو ايسٚي0 ١

5

ظٜاز ٠قب ١ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ يف ْؿٛؽ ايٓاؽ  ،مما أز ٣شيوإىل ا٫يتؿات يػٓ ١اؿبٝب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  ،بايطغِ ّ ٕ ٚدٛز
املًٗٝات ٚاملػطٜات عٔ زضاغ ١ايػرلٚ ٠تٛبٝكٗا ٚ ،يصيو دا٤ت ٖص ٙاؿًُ١
يتٓب٘ املػًُني بهطٚض ٠ايعٛز ٠إىل َٓٗر ايٓبٚ ٠ٛزضاغ ١ايػطٚ ١ٜتٛبٝكٗا ،
"ٚقس ػً ٢شيو ٚانشا أٜاّ ايٓكط ٠ؾكس أشًٖت املػاُٖات املطاقبني ٭ْٗا
زيت عًَ ٢ؿاعط دٝاؾٚ ١عاطؿ ١ععٚ ١ُٝقسض ٠عً ٢تٛظٝـ ايٛاقات
ٚتػدرلٖا  ٫ٚ ،ؾو أْٗا أطًكت اؿط ١ٜيهٌ َػًِ إٔ ٜبسع نٜ ْ٘ٛعٌُ
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قتػبا َتٛٛعا زَ ٕٚكابٌ  ٫ٚأدط زْٚ ٟٛٝز ٕٚضقٝب إْ َٔ ٫ؿػ٘ مما
أغِٗ يف تؿتل ا٭شٖإ عٔ أؾهاض خ١٬ق(" ١سًٝشٌ ٖ1429 ،ـ ،م )202
6

قٝاّ نجرل َٔ ط٬ب ايعًِ ٚايسعاٚ ٠ايعًُا ٤بايسؾاع عٔ ائب ٞقً ٢اهللعًٚ ٘ٝغًِ ٚتأيٝـ ايطغا ٌ٥ايعًُ ١ٝاييت تطز عً ٢أقشاب تًو اإلغا٤ات
بهٌ عكَٛٓٚ ١ْٝ٬ك" ، ١ٝؾًِ ٜبل بًس إٚ ٫ؾ ٘ٝؾْٓ ١كطٚ ٠مل ىٌ بًس –
ست ٢ايعطب َٔ -ؾعٌ ٣نبرلا نإ أ ٚقػرلا إٚ ٫أغِٗ اؾُٝع بصيو
"(سًٝشٌ ٖ1429 ،ـ ،م )189
ٚيكس اغتجُط ٖصا اؿسخ يف زع ٠ٛأٌٖ ايػطب إىل اإلغ ّ٬سٝح طبعت عؿطات
ا٭ٯٚف َٔ املٛبٛعات اييت تعطف بايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚبايسٜٔ
اإلغَٚ" َٞ٬ا قاّ ب٘ ايسعا ٠يف َٛاقعِٗ املدتًؿ َٔ ١اغتجُاض اؿسخ يف
زع ٠ٛاملػًُني إىل ػسٜس عٗس اإلميإ َع اهلل عع ٚدٌ ٚإىل َتابع ١غٓ١
ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ عً ٢نٌ ساٍ ٚ ،نصيو ْؿط ؾهاٚ ً٘٥سلاً٘٥
عً ٘ٝايػٚ ّ٬ضبط ايٓاؾ ١٦بٗا ٚتصنرلِٖ أْ٘ ٖ ٛايكسٚ ٠ٚا٭غ ٫ ٠ٛاي٬عبني
ٚايؿٓاْني ايصٜ ٜٔعطف بعض ايؿباب أخباضِٖ أنجط َٔ َعطؾ ١أخباض ْبِٗٝ
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ "(ايعُطٖ1429 ،ـ،م )169

7

تععٜع َهاْ ١املػًُني يف ْؿٛؽ ى ثرل َٔ ايػطبٝني ٚ ،إٜكاٍ ضغاي ١تٛنض إٔاملػًُني قٜ ٫ ٠ٛػتٗإ بٗا ٚشلا ٚظْٗا يف ايعامل ٚتػتٝٛع إٔ ت٪ثط عً ٢ايعامل
غًبا أ ٚإهابا ٚيكس أثبتت ا٭سساخ "إٔ املػًُني قس أقبشٛا ضقُا قعبا
َُٗٚا٪ٜ ،ثط يف ايػاسٚ ١إٕ اي ّٛٝيٝؼ نا٭َؼ َٚا قا٫ٚت ايػطب استٛا٤
ا٭ظَ ١بإضغاٍ َبعٛثني إىل ايب٬ز اإلغَٚ ، ١َٝ٬ا إغ٬م ضٚغٝا يكشٝؿ١
أعازْ ٠ؿط ايطغ ّٛإ ٫زي ٬ٝعًَ ٢ا ْك(" ٍٛايعُط ٖ1429 ،ـ،م )168
"بٌ يكس شٌٖ ايك ّٛؾؿ ٞسػاباتِٗ املاز ٫ ١ٜزاع ٞيهٜٓ ٞتؿض ايعامل نً٘
بٗصا ايؿهٌ َٔ أدٌ ناضٜهاتٛض ٟيؿدل ضسٌ عٔ ايعامل َٓص أضبع ١عؿط
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قطْا ٚيصيو نإ يٓكط ٠املػًُني ساؾعا يهٜ ٞكبًٛا ٜتعطؾٛا عً٢
اإلغ("ّ٬سًٝشٌ ٖ1429 ،ـ ،م )187
ٜك ٍٛتعاىل {ًَالَ رَيِنٌُا ًَالَ رَذْضٌَُٔا ًَؤَٔزُُُ األَػٌٍََْْْ بِْ وُنزُُ ُِّاِِْنِنيَ }(عٌسح آي
ػّشاْ آّخ ،سلُ )139
8

بٝإ إٔ ا٭َ ١ؾٗٝا طاقات دباضٚ ٠يهٓٗا عاد ١إىل َٔ ٜهتؿؿٗا ٜٚػتدطدٗاٚوػٔ تٛظٝؿٗا ٚ ،إزاضتٗا يتكبض ؾاعًْٚ ١اؾص ، ٠ؾٗص ٙاؿازث ١نؿؿت عٔ
َٛاطٔ ايك ٠ٛيف ٖص ٙا٭َ ، ١اييت قس تهعـ ٚيهٓٗا  ٫متٛت َٚ ،ع شيو ؾكس
اْتؿهت ا٭َ ١نا٭غس اشلكٛض اْتؿان ١ضدٌ ٚاسس 0

9

اْهؿاف ايػٛا ٤اؿكٝك ٞعٔ ايٛد٘ ايػطبٚ ٞإظٗاض ايٛٗٝز ٚايٓكاض ٣عً٢سكٝكتِٗ ٚبٝإ ايٓٛاٜا ايكًب ١ٝاييت وًُٗا ايؿعب ا٭ٚضٚب ٞيًُػًُني ؾكس
أظٗطت ٖص ٙاؿًَُ ١ا تهٔ قسٚضِٖ  . . .{ ،آّخ لَذْ ثَذَدِ اٌْجَغْؼَبء ِِْٓ ؤَفٌَْاىِيُِْ
ًََِب رُخْفِِ طُذًُسُىُُْ ؤَوْجَشُ لَذْ ثََّْنَّب ٌَىُُُ آَّبدِ بِْ وُنزُُْ رَغْلٌٍَُِْ }(عٌسح آي
ػّشاْ آّخ ،سلُ ) 118
ٚقس"دا ٤ظٗٛض ٖص ٙاؿكٝك ١اييت  ٫ؽؿ ٢عً ٢أٌٖ اإلميإ يف ٚقت قس
أضتؿكت ؾ ٘ٝا٭قٛات بايسع ٠ٛإىل ايتػاَض ٚايتعاٜـ َع ايػطب مبا وًُ٘
َٔ ق ِٝسهاض( " ١ٜايعُط ٖ1429 ،ـ ،م ) 166

10

َٔ اإلهابٝات نُا ٜطاٖا أزضٜؼ " أْٗا ؾطق ١نبرل ٠يًسع ٠ٛإىل اهلل
ٚتكشٝض ايكٛض ٠املؿ ١ٖٛيإلغ ّ٬يف أشٖإ ا٭َطٜهإ "(أزضٜؼ ،
ٖ1422ـ،م )128
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أ : ٟ٫ٚغًبٝــات اإلغــا: ٠٤
يكس غاْ٤ا ٚغا ٤مجٝع املػًُني َا ٫قا ٙايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ َٔ
أشٚ ٣بٜ٬ا يف غيبٍ ايسع ٠ٛإىل اهلل تباضى ٚتعاىل  ،غٛا ٤يف سٝات٘ أ ٚبعس
ممات٘ ٚ ،إٕ املتأٌَ إىل ضزٚز ؾعٌ ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ َٛٚاقؿ٘ َٔ
ٖص ٙاإلغا٤ات ،يٝذس ايعذب َٔ قدلٚ ٙػًس ٙسٝاٍ شيو،
بايطغِ أْ٘ ٜك ّٛبتبًٝؼ زع ٠ٛضب٘ عع ٚدٌ إىل مجٝع ايٓاؽ َٚع شيو ٫قا َا
٫قا َٔ ٙا٭ش٫ٚ ،٣ؾو إٔ شلص ٙاؿُ٬ت ايعسا ١ٝ٥آثاضٖا ايػًب ١ٝعً٢
ْؿٛؽ أبٓا ٤اجملتُع املػًِ غٛا ٤يف ايعكط ا٭ َٔ ٍٚايٓب ٠ٛأ ٚيف ايٛاقع
املعاقط 0
114

ٜٚكـ ايباسح عً ٢بعض اٯثاض ايػًب ١ٝؿُ٬ت اإلغا ٠٤يًذٓاب ايٓبٟٛ
ايؿطٜـ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  ،يف ٖصا ايعكط  َٔٚشيو :
 -اؽتؿعاض مجٝع املػًُني ٖص ٙاإلٖاْ ١بايهعـ ٚاـٛض  ،أَاّ َٛادٗ١

1

تًو اإلغا٤ات سٝح أِْٗ ٜكؿَ ٕٛهتٛيف ا٭ٜسَٚ ، ٟا سكٌ َٔ اْهػاض يف
ْؿٛغِٗ ٫ ،غُٝا ٜ ِٖٚتصنط ٕٚايعكط ايصٖيب يٮَ ١اإلغ ١َٝ٬يف غابل
عٗسٖا  ،يصا أقاب املػًُني اْهػاضا يف ْؿٛغِٗ ٚ ،ؼ ِٝٛيصٚاتِٗ ِٖٚ ،
ٜطْ ٕٚب ِٗٝقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ُُٜ ٖٛٚ ،جٌ ب٘ ُٜٚػتٗعأ ٝب٘ ُٜٚػدط َٓ٘  ،عً٢
َطاَٚ ٤ػُع َٔ مجٝع ايكٝازات ايعطبٚ ١ٝاإلغ٫ ِٖٚ ١َٝ٬س ٍٛشلِ ٫ٚق٠ٛ
0
2

 ػاٌٖ بعض املػًُني تًو اإلغا٤ات اييت قًٝت ٚايطغ ّٛاييت ؾبٗ١ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ باإلضٖاب ٚٚقؿت٘ بكاطع ايٛطٜل ٚعاؾل
يًٓػاَٚ ٤ا ؾاب٘ شيو ٚساؾا ٙشيو نً٘ ؾساْ ٙؿػٚ ٞأبٚ ٞأَ0 ٞ
ْٚعطِٖ إىل تًو اإلغا ٠٤بأْٗا فطز َؿهً ١قػرل ٠تعَ ٍٚع ظٚاٍ اؿسخ ،
ٚمل ٜتدص بعض املػًُني سٝاٍ شيو أ ٟأغًٛب ميجٌ سبِٗ يًطغ ٍٛقً٢
اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  ،أَٛ ٚقؿا ٜٛنض اْععادِٗ َٔ ٖص ٙاؿُ٬ت ايؿطغ ١يٓيب
اإلغ ّ٬قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ 0

3

 َٛادٗ ١تًو اإلغا ٠٤بأقٌ دٗس ممهٔ  ٖٛٚاملكاطع ١ا٫قتكاز١ٜيًب٬ز املػٚ ، ١٦ٝنإ َٔ املؿذلض ايطز عً ِٗٝبأنجط َٔ شيو عٔ ططٜل
تٛد ٘ٝاإلع ّ٬بؿهٌ َهجـ يًطز عً0ِٗٝ
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ادلثحث اخلايــس  :يىقف ادلسهًني يٍ اإلساءج لنرسىل
طهى اهلل ػهٍه وسهى والواجة ػهٍهى جتاهه


تمهيـــــــــد

الّه إٔ ٖص ٙاإلغا ٠٤تطنت يف ْؿٛغٓا ا٭ثط ايبًٝؼ  ،مما أْعهؼ مٌه إىل
ايبػض املطنب ٭ٌٖ ايهتاب يكٝاَِٗ املؿني بٗص ٙا٭عُاٍ ٚ ،سٝح إٔ املػًِ ٜعاْٞ
َٔ ايتٛد ٘ٝايكشٝض ح ٜاٍ ٖص ٙا٭َٛض  ،فقس سا ٍٚايباسح إهاز آيَٓ ١ٝاغب١
يطزٚز ايؿعٌ يًُػًِ يف َجٌ ٖص ٙا٭ظَات ٚ ،يصيو غٝتٓا ٍٚايباسح بعها َٔ
ايٓكاط اييت تٛنض َا ايٛادب عًٓٝا ؾعً٘ نأؾطاز ٚمجاعات  ،سٝاٍ ٖص ٙاإلغا، ٠٤
تاضنا َٛقـ ٚغا ٌ٥اإلعَٚ ّ٬ا ٜٓبػ ٞعًٗٝا ؾعً٘ يف ايؿكٌ ايكازّ  ،ملا ي٘ َٔ أُٖ١ٝ
يف ٖص ٙايطغاي0 ١
ٚبايطغِ إٔ قًٛبٓا تتُعم ٚ ،ميًٖ٪ا ايػٝغ ٚايػهب ْٛٚ ،ز إٔ ْؿس ٟضغ ٍٛاهلل قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝغًِ بأْؿػٓا ٚآبآ٥ا ٚأَٗٝاتٓا َ ٚ ،ع شيو مما ْػتبؿط ب٘ بٗ٬ى ٖ،٤٫٪
ٚقطب ظٚاٍ زٚيتِٗ ،لبي اهلل رؼبىل { :بَِّٔب وَفَْْنَبنَ اٌُّْغْزَيْضئِنيَ }(عٌسح احلجش آّخ ،سلُ]95
ٜك ٍٛايؿٛناْ ٞيف تؿػرل ٖص ٙاٯ ١ٜإٕ املػتٗع٥ني "َع ن ِْٗٛناْٛا َٔ أنابط
ايهؿاض ٚ ،أٌٖ ايؿٛن ١ؾ ِٗٝؾإشا نؿا ٙاهلل أَطِٖ بكُعِٗ ٚتسَرلِٖ نؿا ٙأَط َٔ
ٖ ٛز ِْٗٚبا٭ٚىل"(ايؿٛناْ ، ٞزت،م )267
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ؾاهلل عع ٚدٌ ملا قس نٝس املؿطنني ٚإٜصا ِٗ٥عٔ ضغٛي٘ عً ٘ٝايكٚ ٠٬ايػ ّ٬بايطغِ
َٔ ؾستِٗ ٚق ٠ٛؾٛنتِٗ زٍ شيو عً ٢إٔ َٔ غٛاِٖ غٝهؿ ٞضغٛي٘ ؾٚ ، ِٗٝاهلل
تعاىل  ٫ىاف عكباٖا 0
ؾاهلل تعاىل ٜهؿْ ٞب ٘ٝقًَ ٢٤ايً ُ٘ ٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝغًَ َِ٤املػتٗع٥ني اجملطَنيٚ ،قاٍ تعاىل{ :بَِّْ
شَبِٔئَهَ هُ ًَ األَثْزَشُ } (عٌسح اٌىٌثش آّخ ،سلُ " )3أَ :ٟبػضى ٚ ،ا٭بذل أ :ٟاؿكرل
ايصي ٌٝاملكٛٛع َٔ نٌ خرل"( .احملً، ٞـ ايػٛٝط ،ٞزت  ،م)602تؿػرلاؾ٬يني
"ٚقس نإ املػًُ ٕٛإشا ساقطٚا أٌٖ سكٔ ٚاغتعك ٢عً ،ِٗٝثِ زلعٜ ِٖٛكع ٕٛيف
ايٓيب قًَ ٢٤ايً ُ٘ ٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝغًَٜٚ َِ٤ػبٜ ،ْ٘ٛػتبؿط ٕٚبكطب ايؿتض ،ثِ َا ٖ ٛإٚ ٫قت ٜػرل،
ٜٚأت ٞاهلل تعاىل بايؿتض َٔ عٓس ٙاْتكاَا ٟيطغٛي٘ قًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝغًَ(."َِ٤ابٔ ت١ُٝٝ
ٖ1424،ـ ،م (117 -116
ٚمٔ ْعًِ إٔ اهلل عع ٚدٌ ْاقط عبسٚ ٙضغٛي٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ّمٌي رؼبىل{بِالَّ
ٔدَظُشًُهُ فَمَذْ َٔظَشَهُ اٌٍّوُ بِرْ ؤَخْشَجَوُ اٌَّزَِّٓ وَفَشًُاْ ثَبَِِٔ اثْنَِْْٓ بِرْ ىَُّب فِِ اٌْغَبسِ بِرْ َّمٌُيُ ٌِظَبدِجِوِ الَ رَذْضَْْ بَِّْ اٌٍّوَ
َِؼَنَب فَإَٔضَيَ اٌٍّوُ عَىِْنَزَوُ ػٍََْْوِ ًَؤََّّذَهُ ثِجُنٌُدٍ ٌَُّْ رَشًَْىَب ًَجَؼًََ نَ ٌَِّخَ اٌَّزَِّٓ وَفَشًُاْ اٌغُّفٍََْ ًَوٍََِّخُ اٌٍّوِ
ىَِِ اٌْؼٍَُْْب ًَاٌٍّوُ ػَضِّضٌ دَىٌُِْ }(عٌسح اٌزٌثخ آّخ ،سلُ)40
ٚيهٔ ٚادب عًٓٝا ايٛقٛف أَاّ ٖص ٙاإلغا ٠٤بؿ َٔ ٤ٞاؿعّ  ،خاق ١أَاّ ايػطب ،
ْٚكٌ قٛضٚ ٠انش ١تبني ؾٗٝا َهاْ ١ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٙٞغًِ ٚإٜكاٍ ايهتب
ٚايطغا ٌ٥ايعًُ ١ٝإي ِٗٝيًتعطٜـ بٗصا ايس " ، ٜٔعًٓٝا إٔ ْعٌُ يته ٕٛأَتٓا أَ ١ق١ٜٛ
ٜطٖبٗا ا٭عسا ، ٤ؾإٕ ايكَٗ ٟٛاب ٚشلصا  ٫هط ٩نجرل َٔ ٖ ٤٫٪املتٛاٚيني عً٢
ايٛعٔ يف باطٌ "(ايعُط ٖ1429 ،ـ ،م)152
 َٔٚاملِٗ إٔ ْتبٓ ٢غٝاغ ١كتًؿ ١يف ايتعاٌَ َع ٖص ٙا٭ظَ ١املتهطض" ، ٠ؾايعٓـ
ئ ٜٛقـ ٖص ٙاؿُاقات ايػطبٚ ، ١ٝيهٓٗا هب إٔ ته ٕٛغٝاغ ١ق ١ٜٛتًٓٛل َٔ زٜٓٓا
 ٫ٚؽايؿ٘  ،غٝاغ ١ضازع ١تتٛسس عًٗٝا ا٭َٚ ١تؿذلى يف ؼكٝكٗا  ،غٝاغ ١كتًؿ١
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عُا ؾعًٓا ٙغابكا يف قاٚي ١إٜكاف َٔ ٜٗامجْ ٕٛيب اإلغ ّ٬عٓس سس ٚزِٖ "(خؿادٞ
ٖ1427 ،ـ ،م)90
ٚقس تتبع ايباسح بعض ايٓكاط اييت قس تػاِٖ يف تؿع ٌٝزٚض املػًِ يف ايتكسٟ
ملجٌ ٖص ٙاإلغا٤ات ْٚ ،كط ٠ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  ،فْكطت٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ
ٖ ٞبإتباع غٓت٘ ٚايٓٛض ايص ٟأْعٍ َع٘ٚ ،ايػرل عًَٗٓ ٢ادْ٘ ،كطت٘ قً ٢اهلل

عً٘ٝ

ٚغًِ ْٛض َٔ اشلٜسِ ٟايكٜ ِٜٛه ٤ٞبٛٝتٓاٜٚ ،عٗط عً ٢قػُات قػاضْاٜٚ ،تُجٌ يف
أخ٬قٓا َع أظٚادٓاٚ ،أزبٓا َع درلآْا  َٔٚسٛيٓا" .ؾٝذب قطا ٠٤غرل ٠ايٓيب قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝغًِ ايكشٝشَ ، ١ع ايٛقٛف عً ٢سٛازثٗا َٛقـ املػتؿٝس َٔ سهُٗا ٚعدلٖا
"(َعس ، ّ2006 ، ٟم)197

ٚغطؽ شيو يف ْؿٛؽ أبٓاْ ٨ا ٚ ،اإلملاّ مبا يف ايػرل ٠ستٜ ٢تػٓ ٢يٓا ايطز
عً ٢املػطنني ٚاملػتٗع٥ني ٖٓٚ ،ا بعض اـٛٛات يًطز عً ٢املػ٦ٝني بطغٍٛ
ايبؿط ١ٜقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ :
1

"-ايطز عًٖ ٢ص ٙايٛع ٕٛباملجٌ ٚؾل ايهٛابط ايؿطعٚ ، ١ٝشيو بصّ ايهؿط
ٚأًٖ٘ ٚ ،بٝإ عٛ

بني أظٗط ايٛاعٓني

اضْٚ ، ٙؿط شيو

"(ايعُط ،

ٖ1429ـ،م)122

2

اإلْهاض بؿس ،٠نٌ ٙسػب َا ٜػتٝٛع ،بإضغاٍ ضغاي ١أَ ٚكاي ،١أ ٚاتكاٍٖاتؿ ،ٞعهَٛتِٗ ٚخاضدٝتِٗ ٚقشاؾتِٗ.

3

َٛايبتِٗ مبعاقب ١اجملطَني عً ٢دطَِٗٚ ،إٔ تهـ سهَٛاتِٗ عٔ ايعسا٤يإلغٚ ّ٬املػًُني.

119

4

تطمج ١ايهتب اٍت ٞتسع ٛإىل اإلغ ّ٬بًػٚ ،٤٫٪ٖ ١ايهتب ايص ٟتعطٓفباإلغْٚ ّ٬يبٓ اإلغٚ ،ّ٬بٝإ غرلت٘ اؿػٓ ١ايعٛط.٠

5

َكاطعَٓ ١تذاتِٗ ،فإٕ شلا ا٭ثط ايهبرل ؾعًٓٝا َكاطعتِٗ ْٚبشح عٔؾطنات بس ١ًٜميتًهٗا َػًِ 0ٕٚ

6

ايتكس ٟشلص ٙاؿًُ ١ايؿطغ ١اييت تٓاٍ َٔ اإلغْٚ ّ٬ب ،٘ٓٝببٝإ سؼٕاإلغَٛٚ ّ٬اؾكت٘ يًعك ٍٛايكطوٚ ،١ايطز عً ٢ؾبٗات اجملطَني .

7

غ  ًَِ٤يف نٌ ؾٚ ٤ٞايكدل
قً ٢٤ايًَ ُ٘٤عًَ َٚ ِٜٔ٘ٝ
اٌزَّه بايػٓٚ ١ايتعاّ ٖس ٟايٓيب َعً ٢مٌه {ًَبِْ رَظْجِشًُاْ ًَرَزَّمٌُاْ الَ َّؼُشُّوُُْ وَْْذُىُُْ شَْْئًب} [عٌسح آي ػّشاْ آّخ
،سلُ (120

8

"-اؿطم عً ٢زع ،٤٫٪ٖ ٠ٛؾإْٓا ٚإٕ نٓا ْٓعط إي ِٗٝبعني ايػهب ٚايػدط
ٚايػٝغ ،إ ٫أْٓا أٜهآْ ٟعط إي ِٗٝبعني ايؿؿك ١عً ،ِٗٝؾِٗ عُا قطٜب
غُٛٝتٜٚ ٕٛه َٔ ْٕٛٛأٌٖ ايٓاض إٕ َاتٛا عً ٢شيو ؾٓسع ِٖٛإىل اإلغّ٬
ٚايٓذا ٠ضمح ١بِٗ ٚؾؿك ١عًَ(".ِٗٝعس ، ّ2006، ٟم)205 -194
غًِ إٔ ٜ ٫كـ َهتٛف ايٝس ٜٔأَاّ ٖص ٙاؿُ٬ت اؿاقس ٠يًذٓاب
فعً ٢امل
ايٓب ، ٟٛبٌ هب إٔ ٜػاِٖ نَٓ ٬ا عً ٢قسض َػٛ٦يٝت٘ ٜٚ ،ساؾع عٔ
املكٛؿ ٢قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ بهٌ َا ٜػتٝٛع  ،بٌ ٜٚػتدسّ نٌ ٚغ١ًٝ
ي٬تكاٍ يٓؿط ايسع ٠ٛاإلغٚ ١َٝ٬ايسؾاع عٔ ْيب اإلغٚ" ّ٬إبطاظ ؾدكٝت٘
ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚخكا٥ل أَت٘ َٔ خْ ٍ٬ؿط شيو ٚايتشسخ
عٓ٘ يف املٓاغبات اإلعٚ ١َٝ٬ايجكاؾَ(" ١ٝعس ، ّ2006، ٟم)202

120

ٚايعامل ايػطبٜ ٞعٝـ يف عكٛض َعًُ ١ؾهطٜا ٚعكسٜا  ،بايطغِ َٔ ايتكسّ
اؿهاضٚ ٟايتكين ايصٜ ٟعٝؿ٘  ،ؾٗصا ايتكسّ ٚإٕ نإ أغعسَ ٙازٜا إ ٫إٔ
ْ ٙاى خٛا ٤ضٚسٜ ٞؿتكس ٙايػطب ٚ ،قسم ايؿاعط عٓسَا قاٍ :
" ٜا خازّ اؾػِ نِ تؿك ٢غسَت٘  ...أتًٛب ايطبح مما ؾ ٘ٝخػطإ
أقبٌ عً ٢ايطٚح ٚاغتهٌُ ؾهاًٗ٥ا  ...ؾأْت بايطٚح  ٫باؾػِ
إْػإ"(ايبٗٝك ، ٞزت ،م)7
فعًٓٝا نُػًُني إٜكاٍ ايطٚح اإلغ ١َٝ٬إىل زاخٌ بٛٝتّ٘ ٚ ،إد ٤ ٬ايػؿا٠ٚ
اييت تػ ٞٛعْٚ ِْٗٛٝعطٓؾِٗ بايس ٜٔاإلغٚ ، َٞ٬بٓيب اإلغ ّ٬عً ٘ٝأؾهٌ
ايكٚ ٠٬ايػٚ ، ّ٬إْٗا ؾطق ١يتش ٌٜٛرٍه اإلغا ٠٤يًذاْب اإلغَٞ٬
ْٚػتدسّ ٖصا املٛقـ يًسع ٠ٛيًس ٜٔاإلغٚ َٞ٬إٜهاح اإلغ ّ٬شلِ ْٚ ،كِٝ
عً ِٗٝاؿذ0١
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انفصــــــم الراتــــــــغ
إسهاياخ وسائم اإلػالو املرئي يف نشر اندػىج اإلسالييح

واندفاع ػن انرسىل 
 املثحث األول  /أهًيح وسائم اإلػالو يف جمال اندػىج
 املثحث انثاني  /إسهاياخ اإلػالو املرئي يف جماالخ
انرتتيح
 املثحث انثانــث /دور وسائم اإلػالو املرئي يف نشر
اندػىج اإلسالييح
 املثحث انراتغ  /إسهاياخ اإلػالو يف اندفاع ػن

انرسىل 


0

انفظم انراتــــــــــغ :
إسهـــاو وســـائم اإلػالو ادلرئً يف َشر انذػىج اإلساليٍح
وانذفاع ػٍ انرسىل طهى اهلل ػهٍه وسهى
متٗ ٝـ ـ ــس-:
تعتدل ٚؽا ٌ٥اإلع ّ٬املط َٔ ٞ٥أِٖ ايٛغا ٌ٥املػتدسَ ١يٓؿط ايتعاي ِٝاإلغ١َٝ٬
ٚايكٛاعس ايؿكٗٚ ، ١ٝتٛنٝض أَٛض ايس ٜٔيًُذتُع  ،سٝح تٓكٌ ايؿعا٥ط ايتعبس١ٜ
بايكٛت ٚايكٛض ، ٠مما ٜػاعس ايٓاؽ عً ٢ايتعًِ ٚايتٛبٝل ٚ ،تعس ٚغا ٌ٥اإلعَٔ ّ٬
ايطنا٥ع ا٭غاغ ١ٝيًسع ٠ٛإىل اهلل عع ٚز ٍ ،بٌ ٚتػاِٖ َػاُٖ ١ؾاعً ١يف ايسؾاع عٔ
اإلغٚ ّ٬اؿٝاض عٔ ْيب اإلغ ّ٬قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚ ،يف ٖصا ايؿكٌ قاّ
ايباسح بايكا ٤ايه ٤ٛعٌ ٣إغاٖاَات ٚغا ٌ٥اإلع ّ٬املط ٞ٥يف ْؿط ايسع ٠ٛاإلغ، ١َٝ٬
ٚتٛنٝض ايٛطم املٓاغب ١يٓؿط ايسع ٠ٛاإلغٚ ١َٝ٬ططح بعض ا٭غايٝب املٓاغب ١يًصب
ٚايسؾاع عٔ غٝس اـًل قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  ،بٌ ٚإٜهاح بعض ايٛطم ملٛادٗ١
اإلغا ٠٤يؿدل ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚ ،إبطاظ بعض ا٭غايٝب اييت تٛنض
"ايتكس ٟيإلع ّ٬ايػطبٚ ٞايٛٗٝز ٟاملهاز ٚايطز عًَ ٢ا ٜجرل َٔ ْ٘ٚؾبٗات ٚأباطٌٝ
عٔ زٜٓٓا ْٚبٓٝا قِ ز قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ "(َعس ، ّ2006 ، ٟم)202
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ادلثحث األول :
تؼرٌف اإلػالو وأهًٍه يف اجملال انذػىي

أ : ٫ٚتعطٜـ اإلع ّ٬املط: ٞ٥
ٜط ٣ايؿٓك ٞٛٝبإٔ اإلع" ّ٬نٌ ق ٍٛأ ٚؾعٌ قكس ب٘ محٌ سكا٥ل أٚ
َؿاعط أ ٚعٛاطـ أ ٚأؾهاض أ ٚػاضب قٛي ٘ٝأ ٚغًٛن ١ٝؾذ ق ١ٝأ ٚمجاع١ٝ
إىل ؾطز أ ٚمجاع ١أ ٚمجٗٛض بػ ١ٝايتأثرل غٛا ٤أنإ اؿٌُ َباؾطا أّ
بٛاغٚ ١ٛغ ١ًٝاقًٛض عً ٞأْٗا ٚغ ١ًٝإع ّ٬قس ِٜأ ٚسسٜح "(ايؿٓكٞٛٝ
ٖ1406،ـ ،م)18
ٜٚعطف ايباسح اإلع ّ٬املط ٞ٥بأْ٘ ٚغ ١ًٝإٜكاٍ يًُعًْٚ ١َٛك ٬يًشسخ
بايكٛت ٚايكٛض ٠بٗسف تٛع ١ٝاملؿاٖس ٚايتأثرل عً ٘ٝغًبا أ ٚإهابا ٚ ،
إنػاب٘ نُا َٔ ٟاملعًَٛات ٚاملعاضف ٚغعٝا يتػرل نجرلا َٔ املعتكسات
ٚايك ِٝغٛا ٤ايكشٝش ١أ ٚاـاط0 ١٦
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ؾايكٓٛات ايؿها ١ٝ٥املتُجً ١يف ايتًؿاظ  ،شلا زٚض باضظ يف تعس ٌٜغًٛى
ايؿطز أ ٚتؼٜٟط َعتكسٚ ، ٙي٘شا اغتدسّ ايػطب اإلع ّ٬املط ٞ٥يتؿ ٜ٘ٛقٛض٠
اإلغ ّ٬بني أؾطاز ايؿعب ا٭َطٜهٚ ٞا٭ٚضٚب " ٞؾإٕ غٛٝط ٠ايػطب عً٢
اإلعٚ ّ٬ؾطض قٛضِٖ ٚاؾهاضِٖ اـاق ١بٓا ٚدعًٓا  -مٔ املػتٗسؾني
اغاغا - ٟعطن ١٭ٕ ْكسم آْا ْبس ٚؾع ٟ٬نُا ضزلْٛا يف أؾ ،َِٗ٬آْا
اضٖاب ٕٛٝدًْٗ ١تُطؽ يف اٚساٍ ايعٖط ٚايطش .١ًٜيهٔ ٚضغِ نٌ ؾ٫ ،٤ٞبس
يًػُاَ ١إ تٓكؿع ٫ٚبس َٔ ْٗا ١ٜيػًبٝتٓا ٖص("،ٙدطٜس ٠ايطٜاض ايعسز
13361يف  ٙ1425/12/11ـ)َكاٍ

ٚقس ٚادٗت بعض ايكٓٛات ايعطبٚ ١ٝاإلغٖ ١َٝ٬صا ايعسـ اإلع َٞ٬اـٛرل
ٚساٚيت ايتكس ٟيصيو ايعسٚإ اإلعٚ ، َٞ٬قس لشت بؿهٌ اهلل تعاىل يف
ايتكس ٟملجٌ ٖص ٙايتِٗ 0
ٚأْؿ٧ت عً ٢أثط شيو بعض ايكٓٛات اإلغ ١َٝ٬ايؿها ١ٝ٥اييت تسٍ عً٢
اـرل ٚتػع ٢إىل ؼكٝك٘  ،بٌ ٖٓاى قٓٛات قس غدطت بجٗا ٚبطافٗا يٓكط٠
ضغ ٍٛاشلس ٣قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ْٚ ،ؿط ايسع ٠ٛاإلغْ ٙٚ0 ١َٝ٬اى
عً ٢غب ٌٝاملجاٍ قٓا ٠اجملس ايؿهاٚ ١ٝ٥قٓا ٠طٝبٚ ١قٓا ٠املكٛؿٚ ٢قٓا ٠ا٭َ١
نصيو قٓا ٠اؿهُ٫ٚ "، ١ؾو إٔ اٖتُاّ ايكٓٛات ايكاٚ ١ُ٥املٛدٛزٚ ٠اييت
شلا مجٗٛضٖا ايعطٜض ٚاييت تتُتع مبٗٓ ١ٝعاي ١ٝاؾٛزٚ ٠خدل ٠يف فاٍ
ؽككٗا  ،أَط َِٗ ٚدٝس إ ٫إٔ إهاز قٓٛات َتدكك ١بايٓكط ٠٭َط طٝب
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ٜهاف إىل اإللاظات املباضن ١اييت سكًت يف ايٓكط ٠املباضن(" ١سًٝشٌ ،
ٖ1429ـ ،م)198

ثاْٝاّ  :أُٖٚ ١ٝغا ٌ٥اإلع ّ٬املط ٞ٥يف اجملاٍ ايسعٚ ٟٛايذلب:ٟٛ

يٛغا ٌ٥اإلع ّ٬أُٖ ١ٝبايػ ١يف سٝا ٠ايؿعٛب  ،ؾٗ ٞتعتين بٓكٌ ثكاؾ ١اجملتُع
ٚعازات٘ ٚتكايٝس َٔ ٙبًس إىل آخط  ٖٞٚ ،متجٌ ٚغ ١ًٝشات ق ٠ٛدٝس ٙيًػٛٝطٚ ٠ؾطض
اشل َٔ ١ُٓٝؾعب ٯخط0
ٚقس أقبشت ٚغا ٌ٥اإلع ّ٬املط ١ٝ٥تػٛٝط عً ٢سٝا ٠ايؿعٛب  ،ؾأقبض اإلْػإ هًؼ
أَاّ ؾاؾات ايتًؿاظ ٚؾاؾات احل اغب اٯي ٞايػاعات ايٛٛاٍ ٜ ،ؿاٖس ّ ا قس ٜعطض
عدل رٍه ايؿاؾات  َٔ ،أدٌ رنك اغتٛاعت ايس ٍٚاملتكسَ ١إٔ تٛظـ رٍه ايٛغا ٌ٥إىل
ق ٣ٛخؿ ١ٝيًػٛٝط ٠عً ٢ثكاؾ ١ايؿعٛب ٚؾطض ُٖٓٝتٗا ايجكاؾ ١ٝعًٗٝا ؾأقبشت
تكسٓض إىل ايس ٍٚايعطبٚ ١ٝاإلغ ١َٝ٬بكاٜا ثكاؾاتٗا املٓشً َٔ ١عازات غٚ ١٦ٝأخ٬م
شَ0 ١ُٝ

 َٔٚداْب آخط اغتٛاعت ذهك ايس ٍٚإٔ تٛظـ تًو ايٛؽا ٌ٥ـسَ ١أبٓا ٤فتُعٗا ،
فلس إٔ ٚغا ٌ٥اإلع ّ٬املط ، ١ٝ٥أخصت سٝعا نبرلا يف مجٝع ؾ ، ِْٗٛ٦ؾٗ ٞمتجٌ
ٚغ ١ًٝتطب ١ٜٛتعً َٔ ١ُٝٝداْب ،إىل ٚغ ١ًٝتطب َٔ ١ٜٛداْب آخط  ،إىل ٚغ ١ًٝتطؾ١ٝٗٝ
ٚقس متجٌ ونٌه ٚغ ١ًٝز ١ٜٝٓتبح ا٭ؾهاض ٚاملعتكسات ٚايٛكٛؽ ايس َٔ ١ٜٝٓخ٬شلا 0
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"ؾٛغا ٌ٥اإلع ّ٬مل تعس أزٚات ٍْكٌ املعًَٛات ٚيهٓٗا أقبشت أزٚات يتٛد ٘ٝا٭ؾطاز
ٚاؾُاعات ٚتهَٛ ٜٔٛاقؿِٗ ايؿهطٚ ١ٜاإلدتُاع(" ١ٝطاف ٖ1414 ،ـ  ،م0 )30

ٚ٭ٕ اجملتُع املػًِ دعٖ َٔ ٤صا ايعامل  ،ؾكس سطم عً ٢اقتٓا ٤رٍه ايٛغا ٌ٥مبا
ؾٗٝا َٔ خرل ٚؾط إ َٔ ٫عكُ٘ اهلل  ،بٌ بًؼ ا٭َط إٔ أقبشت رًن ايٛغأَ ٌ٥
أغاغٝات اؿٝا ، ٠ست ٢أنش ٢نٌ بٝت ٍّ٠ ٫ه ٜ ٫ٚكتين رٍه ايٛغاٜ ٌ٥ػًب عً٢
أًٖ٘ ايتدًـ ٚايطدع0 ١ٝ
ٚبايطغِ َٔ ٚدٛز تًو ايٛغا ٌ٥إ ٫أْ٘ َٔ ايٛادب عًٓٝا تكٓني اغتدساَٗا ٚأخص
ايؿا٥سَٗٓ ٠ا ٚ ،تطى َا غ ٣ٛشيو "َٚع ايتكسّ ايعًُٚ ٞايتكين أقبض يإلع ّ٬زٚضٙ
ايؿاعٌ يف سٝا ٠ا٭ؾطاز َٔ ناؾ ١ايٓٛاس(" ٞغاضٖ1420، ٟـ ،م)2
ٚقس أقبشت ٚغا ٌ٥اإلع ّ٬املط ١ٝ٥شلا ا٭ثط ايعذٝب يف ْؿٛؽ أبٓآ٥ا ٚبٓاتٓا ست٢
اغتشٛشت عً ٢أٚقاتِٗ ٚداْب نبرل َٔ سٝاتِٗ  ،ؾأقبشت "ٚغا ٌ٥اإلع ّ٬املط١ٝ٥
ٚاملػُٛعٚ ١املهتٛب ، ١متًو سط ١ٜايسخ ٍٛيف سٝا ٠ايؿطز َٓص ْؿأت٘ ٚيف ناؾ ١ظٚاٜا
سٝات٘ اـاقٚ ١بايتاي ٞت٪ثط تأثرلا ظاٖطا عً ٢قٝاغ ١تؿهرلَٛٚ ٙقؿ٘ َٔ ا٭َٛض
"(غاضٖ1420،ٟـ ،م)2

ٚقس سطم ايباسح عً ٢إٔ تهٚ ٕٛغا ٌ٥اإلع ّ٬املطٚ ١ٝ٥املتُجً ١يف ايتًؿاظ بكٓٛات٘
ايؿهاٚ ١ٝ٥اؿاغٛب اٯي ٞبؿبه ١اإلْذلْت قٛض عج٘  ،سٝح أُْٗا ميجٚ ٕ٬غًٝتإ
تطبٜٛتإ يف ٖصا ايعكط  " ،بٌ قس زخًت ٖص ٙايٛغاَ ٌ٥طسً ١دسٜسٜ ٠ػٛزٖا ايتٓاؾؼ
ايؿسٜس بٗٓٝا ٚبني امل٪غػات ايتعً ، ١ُٝٝؾُٝا ٜتعًل بايسٚض ايذلبٚ ٟٛا٭ثط ايتعًُٞٝ
ايص ٟميجٌ ْتادا ؾُٝع َعاٖط اإلْتاز ايجكايف أ ٚايؿهط ٟاييت تتٛىل ْؿطٖا بني
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اؾُاٖرل عً ٢اخت٬ف ؾ٦اتٗا بس٤ا با٭طؿاٍ َٚطٚضا بايؿباب ٚاْتٗا ٤بهباض ايػٔ بني
اؾٓػٝني "(ساَس  ، ّ1986 ،م)2 -1

ٚقس تٓا ٍٚايباسح إغٗاّ تًو ايٛغًٝتإ يف ايسؾاع عٔ اؾٓاب ايٓب ٟٛايؿطٜـ
ٚٚادبُٗا م ٛاإلغا٤ات املكسَ ١يف ح م ْبٓٝا قُس قً ٢اهلل عٌٚ ٜ٘غًِ ٚبعض
ايٛغا ٌ٥املكذلس ١سٝاٍ تًو اإلغا0٠٤

ٚقس أقبض اإلع ّ٬املط ٞ٥دعٟ٤ا َٔ سٝاتٓا ؾأقبض يف "عكطْا ٖصا ضمبا ٜه ٕٛأِٖ َٔ
املسضغٚ ١اؾاَع، ١٭ْ٘ عس شات٘ ٚغ ١ًٝتعً ١ُٝٝأغاغٖ ١ٝاَٚٚ ، ١غ ١ًٝإع ١َٝ٬زعا١ٝ٥
تطؾ ١ٝٗٝتكٌ خسَاتٗا إىل َهإ أبعس مما تكٌ إي ٘ٝا ملساضؽ ٚاؾاَعات  ٖٛٚ ،يف
ايٛقت ْؿػ٘ غ٬ح ٖاّ خٛرل ٜ ٫كٌ عٔ ايػ٬ح ايعػهط ٟأ ٚا٫قتكاز( " ٟايعٜٛط ،
ٖ1428ـ،م0)7

ٚٚغا ٌ٥اإلع ّ٬املط ١ٝ٥غٛا ٤ايكٓٛات ايؿها ١ٝ٥أ ٚا إلْذلْت ؾإْٗا تًعب زٚضا ٖاَا يف
ثكاؾ ١ايؿعٛب ٚ ،قبؼ عازاتِٗ ٚتكايٝسِٖ  ،با٭غايٝب املقٓعٚ ١ايتؿاٚض ايبٓا٤
ٚيصيو "ؾٗ ٞتًعب زٚضا خٛرلا َٚعكسا يف عًُ ١ٝايتؿاٚض  ،سٝح متًو قسضٖ ٠ا١ً٥
عً ٢تؿه ٌٝايطأ ٟايعاّ ٚؼطٜه٘ ٚتٛد(" ٘ٗٝايؿاضغٖ1415 ، ٞـ ،م)294

ٚقس اغتدسّ ايػطب تًو ايٛغا ٌ٥اإلع ١َٝ٬يًٓ َٔ ٌٝقاسب اؿٛض املٛضٚز
ٚايؿؿاع ١ايععُ ، ٢غٝس اـًل قُس بٔ عبساهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚغذٓ ضٚا مجٝع
ٚغا ًِٗ٥يًؿتِ ٚايػب ٚايػدط ١ٜبأععِ ضدٌ عطؾ٘ ايتاضٜذ  ،بٌ ٚاعتباض ايسٜٔ
116

اإلغ َٞ٬زٜ ٜٔؿذع عً ٢اإلضٖاب ؾكس "ظًت ٚغا ٌ٥اإلع ّ٬ا٭َطٜهَٓ ٞص غٓني
تطبط اإلغ ّ٬يف أشٖإ ا٭َطٜهٝني باإلضٖاب ٚ ،قس لشت إىل سس نبرل يف دعٌ
ايكٛض ٠ايُٓ ١ٝٛيًُػًِ ٖ ٞقٛض ٠اإلضٖاب ٞايص ِٖ ٫ ٟي٘ إ ٫قتٌ ا٭بطٜأَ ٤
ايػطبٝني ٚؼ ِٝٛسهاضتِٗ " (إزضٜؼ ٖ1422 ،ـ ،م0)127

"ٚقس بطظت يف اشلذ ّٛعً ٢اإلغ ّ٬أزلا ٤متجٌ ايععاَ ١ايس ١ٜٝٓيس ٣ايهجرل َٔ
ا٭َطٜهٝنيٜٛ ِٖٚ ،دٗ ٕٛايتٝاض ا٭قٛي ٞايٓكطاْ ،ٞأ ّ ٚا ٜػُ ٢بايكٗا١ٜٓ
املػٝشٝني"(أؿاضث ،ّ2004 ،ٞم)77

"ؾٛغا ٌ٥اإلع ّ٬ايػطب ٞاملعاقط تًذأ إىل تكس ِٜقٛض ٠منٚ ١ٝٛداَس ٠عٔ ايعسٜس َٔ
ايؿعٛب ٚايس ٍٚا٭خطٚ ، ٣خكٛقا تًو اييت تكع يف إطاض َا ٜػُ ٢بايعامل
ايجايح"(طاف ٖ1414،ـ  ،م )67

ٚقس سَط٢م ايباسح عً ٢تكشٞح تًو ايكٛض ٠ايهباب ١ٝعٔ اإلغٚ ّ٬عٔ ْيب
اإلغ ّ٬يف ع ٕٛٝاإلع ّ٬ايػطب ٞايهاٍ 0
ٚنُا ٜط ٣أزضٜؼ إٔ "َعطؾ ١ثكاؾ ١غرل املػًُني أَط نطٚض ٟؿػٔ إب٬ؽ ايسع٠ٛ
إيٚ ِٗٝجملازيتِٗ  ،٭ٕ ايسع ٠ٛته ٕٛأٚقع يف ْؿؼ املسع ٛإشا ناْت َطتب ١ٛمبش٘ٛٝ
ايجكايف " (أزضٜؼٖ1422 ،ـ ،م)52
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ٚشلصا تعطٓض ايباسح ٭ُٖٚ ١ٝغا ٌ٥اإلع ّ٬املط ٞ٥ملعطؾ ١ايسٚض املٓاط بٗا يًصب
ٚايسؾاع عٔ ضغ ٍٛاإلْػاَْٚ ١ٝعًِ ايبؿط ١ٜقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ َٚ ،عطؾ١
ا٭غايٝب اؾٝس ٠ملٛادَٗ ١جٌ تًو اإلغا٤ات ٚايطز عًٗٝا باملٓٛل ٚايعكٌ ٚتكشٝض
تًو ايكٛض ايكامت0 ١
ٚيصيو هب عًٓٝا َعطؾَ ١اٖ ١ٝتًو ايٛغا ٌ٥اإلع ١َٝ٬اييت َٔ خ٬شلا تتِ ايٓكط٠
:

ادلثحث انثاًَ :
إسهاياخ اإلػالو ادلرئً يف جماالخ انرتتٍح
أقبشت ٚغا ٌ٥اإلع ّ٬املط ١ٝ٥أنجط دساض ٠يف استٛا ٤املؿاٖس ايعطب ٞعًٚ ٢د٘
اـكٛم ٚاملؿاٖس ايعامل ٞعًٚ ٢د٘ ايعُٚ ، ّٛيصيو لشت ٚغا ٌ٥اإلع ّ٬يف إدباض
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املؿاٖس باؾًٛؽ أَاّ ؾاؾات ايكٓٛات ايؿها ١ٝ٥أ ٚعً ٢ؾاؾات اؿاغب اٯي ٞملتابع١
املٛاقع اإلْذلْت ، ١ٝمما اْعهؼ شيو عً ٢أخ٬م ايٓاؽ َٚعاَ٬تِٗ ؾُٝا ب ، ِٗٓٝبٌ
ٚاْعهؼ عً ٢عازاتِٗ ٚتكايٝسِٖ ٚتععععت َعتكساتِٗ ٚثٛابتِٗ ايس0 ١ٜٝٓ
إٕ اإلع ّ٬غ٬ح ش ٚسس ٖٛٚ ٜٔملا غُدط ي٘  ،ؾإٕ نإ ٚغ ١ًٝبٓا ٤ؾٗ ٛيصيو ٚإ ٕ نإ
ٚغٖ ١ًٝسّ ؾٗ ٛملا اغتدسّ 0

َٚهاْت
ٙ
أ : ٟ٫ٚتعطٜـ اإلع ّ٬ايذلبٟٛ
ٜعطف ايبسض اإلع ّ٬ايذلب ٟٛبأْ٘" احملاٚي ١اؾاز ٠ي٬غتؿاز َٔ ٠تكٓٝات
ا٫تكاٍ ٚعً َٔ َ٘ٛأدٌ أٖساف ايذلب َٔ ١ٝغرل تؿطٜط يف دس ١ٜايذلب١ٝ
ٚأقايتٗا أ ٚإؾطاط غٛٝط ٠قٓٛات ا٫تكاٍ ٚأثاض ٙعًٗٝا "(غاضٖ1420، ٟـ ،
م)9
ٜٚعطؾ٘ ايباسح أْ٘ تػدرل ٚتٜٛٛع ٚغا ٌ٥اإلعٚ ّ٬تكٓٝات املعًَٛات يف
غطؽ ايك ِٝاإلغٚ ١َٝ٬املباز ٨ايذلب ١ٜٛيف ْؿٛؽ ايٓاؾ0 ١٦
ٚيصيو متجٌ ٚغا ٌ٥اإلع ّ٬املط ٞ٥زٚض نبرل يف ايذلب ١ٝ٭ْٗا َكسض َػتُط
َتذسز يًُعطؾٚ ١اـدلات إش " ػعٌ اـدلٚ ٠ايؿهطٚ ٠ايطأٚ ٟاملعطؾ ١ؾطن١
عاَ ١بني ايٓاؽ مجٝعا  ،ز ٕٚإٔ ؽل ؾ ١٦بعٗٓٝا  ،باإلناؾ ١إىل زٚاّ
ايتٛاقٌ ٚا٫تكاٍ بني ا٭َانٔ املتباعسٚ ٠اؾُاعات املدتًؿ(" ١اشلٓٝسٟ
ٖ1425،ـ  ،م)147
ٚاإلع ّ٬ايذلب ٟٛي٘ زٚض باضظ يف عًُ ١ٝايذلبٚ ١ٝقٝس ٠ٚدٝس ٠يف ايتأثرل عً٢
أبٓا ٤اجملتُع شيو ٭ْ٘ "دصاب ٜجرل اٖتُاَات ايٓـٜٚ ٤ؿػٌ داْبا ٟنبرلا
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َٔ أٚقاتِٗ ٜ ٖٛٚ ،عهؼ ايجكاؾ ١ايعاَ ١يًُذتُع ٚايجكاؾات ايؿطع ١ٝيًؿ٦ات
ا٫دتُاع ١ٝاملدتًؿٚ ، ١وٝط ايٓاؽ عًُا ٟمبٛنٛعات ٚأؾهاض ٚٚقا٥ع ٚأخباض
َٚعًَٛات يف مجٝع دٛاْب اؿٝا(" ٠اـٝٛب ٚآخطٖ1425، ٕٚـ ،م)179
ٚقس أقبشت ٚغا ٌ٥اإلع ّ٬شلا زٚض خٛرل يف زاخٌ اجملتُع "ؾٗ ٞتك ّٛبسٚض
املٛد٘ ٭ؾطاز ٙعً ٢كتًـ أعُاضِٖ ٚتٛدٗٝاتِٗ  ،ت٪ثط عًٚ ِٗٝؼا ٍٚإٔ
ٜهْٛٛا ضٖٔ إؾاضتٗا َٚا تٛطس٘ َٔ أؾهاض ٚقٚ ِٝعازات "(ايؿاضب ، ٞايعٜسٟ
ٖ1427،ـ،م)104
ٚمبا إٔ اإلع ّ٬ي٘ زٚض نبرل يف ايذلب ، ١ٝؾُٔ ا٭ُٖ ١ٝمبهإ إٔ تُػدَط
تًو ايٛغا ٌ٥ـسَ ١زٜٓٓا اؿٓٝـ ٚ ،زؾاعا ٟعٔ ْبٓٝا قُس قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚغًِ ٚإٕ تػطؽ يف أبٓآ٥ا عازات غًٚ ١ُٝأخ٬م ؾانً ١تعٛز عًٚ ِٗٝعً٢
اجملتُع باـرل ايٛؾرل0
ٚئ ٜتأت ٢شيو إ ٫ظٗٛز دباض َٔ ٠قبٌ ايعًُا ٤املكًشني ٚايذلبٜٛني
ٚأٌٖ ايؿهٌ ٚ ،تٛظٝـ ايتًؿاظ بكٓٛات٘ ايؿهاٚ ، ١ٝ٥اؿاغٛب ظُٝع َٛاقع٘
اإلْذلْتٚ ١ٝظٝؿ ١تطب ١ٜٛتجكٝؿ ١ٝتتعًل "بٓؿط املعطؾ ١اييت تؿتض ا٭شٖإ
ٚتػِٗ يف ته ٜٔٛايؿدكٚ ١ٝؾشص ايهؿا٤ات ٚتٓك ١ٝايصٚم ٚتٗصٜب٘ ٚمتهني
ايؿطز َٔ احملاؾع ١عً ٢اغتٝعاب َكازض َتذسز ٠يًعًِ ٚاملعطؾٚ ١يًؿٕٓٛ
ٚا٭زب "(ظٜازٚ ٠آخطٖ1427، ٕٚـ ،م)146
إٕ اغتدساّ اإلع ّ٬ايذلب ٟٚاملطٚ ٞ٥تٛد ٘ٗٝيف تطب ١ٝأبٓاْ٨ا ٜ ،عٞٛ
ْتا٥ر إهاب ١ٝعً ٢ايذلبٚ ١ٝاؿك ٍٛعً ٢دَ ٌٝتعًِ  ،وٌُ قُٝا ٚعازات
غًٛن ١ٝؾانًٚ ،١تكايٝس إغ ١َٝ٬زلشَٚ ،١ؿاٖ ِٝشات ق ِٝأخ٬ق ، ١ٝمما
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٪ٜز ٟشيو إىل ْؿ ٪دٜ ٌٝعطف قسض ايس ٜٔاإلغْٚ َٞ٬يب ايبؿط ١ٜقُس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٜٚساؾع عُٓٗا بهٌ َا تعٓ ٘ٝايهًُ ، ١يصا سط ٟبٓا إٔ
ْػتدسّ  ٙشا اإلع ّ٬يف غطؽ قب ١ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ يف ْؿٛؽ
أبٓآ٥ا  ،شيو ٭ٕ " ايتًؿاظ ًٜعب زٚضا ؾاع ٬يف زعِ املٓٗاز ايسضاغ ، ٞسٝح
ٜعس َٔ ايٛغا ٌ٥ايتعً ١ُٝٝاملتٛٛضٚ ، ٠مما ٜػاِٖ يف ايتذاضب ايعًُ ١ٝعدل
بطاف٘ اييت ميهٔ إٔ تعسٖا دٗات َتدككٚ ١تبح عً ٢ايؿاؾ(" ١ح ٚاَس٠
ٚآخطٖ1427، ٕٚـ ،م)145
ٜك ٍٛدٛضز درلبع " إٕ ايتًٝؿعٜ ٕٜٛك ّٛسايٝا أنجط َٔ أ٪َ ٟغػ١
ثكاؾ ١ٝأخط ، ٣بتؿه ٌٝاملعاٜرل ٚايك ِٝايػًٛنٚ ، ١ٝنًُا ظازت َؿاٖستٓا
يًتًٝؿع ٕٜٛنًُا ظازت َعتكساتٓا املتأثط ٠مبا ٜكٛي٘ ايتًٝؿع ٕٜٛعٔ ٖصا
ايعامل اـاضد ٞعً ٢ايطغِ َٔ إٔ َععِ َا ٜعطض ٖ ٛقض اؾذلا ٤أٚ
تهً ٌٝإع َٞ٬زعا(" ٞ٥ؾاٖني  ، ّ1987،م)97
فٜٓبػ ٞا٫غتؿازٖ َٔ ٠صا اؾٗاظ ٚ ،تٛظٝؿ٘ تطبٜٛا َٔ خَ ٍ٬ا ٜعطض
ب٘ َٔ بطاَر يٮطؿاٍ ٚمبا إٔ يًطغ ّٛاملتشطن ١أثط بايؼ يف ْؿٛؽ ا٭طؿاٍ
ؾإْ٘ ٜٓبػ ٞتٛظٝـ تًو املاز ٠يف ؼبٝب ا٭طؿاٍ يًعازات ايػًٚ ١ُٝايػٓٔ
ايٓبٚ ، ١ٜٛاغتدساّ تًو ايكٛض ٠يف ْكٌ غرل ٠اؿبٝب قُس قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚغًِ ستٜٓ ٢ؿأ د ٌٝوب اهلل ٚضغٛي٘ شيو ٭ٕ ٚغا ٌ٥اإلع" ّ٬تػتٝٛع
إٔ تبح فُٛع َٔ ١ايك ِٝايتُٓ ، ١ٜٛنُا تػتٝٛع إٔ تهعـ فُٛعَٔ ١
ايك ِٝا٫غتٗ٬ن ١ٝعٓس ايهجرل َٔ املتًكني باإلناؾ ١إىل إَهاْ ١ٝتُٓ١ٝ
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ايك ِٝبكؿ ١عاَ ١يس ٟاملتًك ٞغٛا ٤ناْت قُٝا ز ١ٜٝٓأ ٚمجاي ١ٝأٚ
اقتكاز( " ١ٜعًٖ1422، ٞـ ،م)273 -272

ثاْٞا : ٟإغٗاَات اإلع ّ٬ايذلب ٟٛيف فا٫ت ايذلب:١ٝ
ـ

ٟغاِٖ اإلع ّ٬يف تطب ١ٝا٭بٓاَ ٤ػاُٖٚ ١انش ١بٌ أقبض ٍ ٙا٭ثط ا٭نجط
ؾاعً ١ٝؾٗ ٛأنجط َٔ تأثرل املعًِ يف ؾكً٘ ،شيو ٭ٕ "ايتعطض يٛغاٌ٥
اإلع٪ٜ ّ٬ز ٟإىل انتػاب اػاٖات دسٜسٚ ٠تعس ٌٜاػاٖات قسمي١
"(اشلٓٝسٚ ، ٟايٓكٝبٖ1425،ـ ،م)147
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ٚاإلعٜ ّ٬ػاعس عً ٢انتػاب املٗاضات اؾسٜس ، ٠ؾلز غاِٖ َػاُٖ١
ٚانش ١يف فا٫ت اٍتطبٚ ، ١ٜاغتٛاع إٔ ٜػِٗ يف فا٫ت ايذلب ١ٝعً٢
ايٓش ٛايتاي: ٞ
 -1ايذلب ١ٝاؾػُ ١ٝأ ٚاؾػس: ١ٜ
اعتٓت ٚغا ٌ٥اإلع ّ٬ايذلب ٟٛاملط ٞ٥بايٓاس ١ٝاؾػُ ١ٝؾكس قسَت ايكٓٛات
ايؿها ١ٝ٥أْٛاع نجرل َٔ ٠ا٭ْؿ ١ٛايطٜان ١ٝاييت ؼاؾغ بسٚضٖا عً٢
غ ١َ٬اؾػِ  ،بٌ تعطض يٓا ايكٓٛات ايؿها ١ٝ٥ا٭غًٛب ا٭َجٌ يإلغط٠
يتعًُٗٝا اإلٖتُاّ ٚاؿؿاظ عً ٢بكا ٤ايٛؿٌ غًُٝا قشٝشا "ٚشيو عٔ
ططٜل تٗ ١٦ٝطعاَ٘ ٚؾطاب٘ ٚاإلعتٓا ٤بكشت٘ ًَٚبػ٘ َٚأٚاْ(" ٙاقط ،
 ، ّ1983م)183
ٖصا ٚقس خكل اإلع ّ٬املط ٞ٥أٚقات نجرل ٠يًذلب ١ٝاؾػُٚ ١ٝعطض بطاَر
ٖازؾ ١يإلٖتُاّ باٍقش ١ايعاَٚ ١مماضغ ١ايطٜانٚ ١ا٭نٌ ايكش ، ٞيهٔ
َٔ ْاس ١ٝأخط ٣يإلع ّ٬أثط ٙايكش " ٞتتُجٌ أبطظ اٯثاض ايكش١ٝ
ي٬غتدساّ ايػًيب يٮدٗع ٠اإلع ١َٝ٬يف امٓا ٤ايعٗط ٚنعـ ايبكط،
ٚأسٝاْا َؿانٌ تتعًل بايٓٛل ٚايتعٛز عً ٢ايهػٌ ٚاملػاعس ٠عً ٢ايػُٓ١
ٚاإلقاب ١باـُٚ ٍٛاٍنػٌ"(َٓتس ٣ايتٛع ١ٝاإلغ ١َٝ٬بٛظاض ٠ايذلب١ٝ
ٚايتعً.) ِٝ
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 -2ايذلب ١ٝايعكً: ١ٝ
ٜك ّٛاإلع ّ٬ايذلب ٟٛبٓؿط ايجكاؾات ٚاملعًَٛات اييت تعٜس َٔ ٚع ٞا٭بٓا٤
 ،ؾكس عطض ايتًؿاظ عً ٢قٓٛات ٙايؿها ١ٝ٥اٖتُاّ ا بايٓاس ١ٝايعكً ،١ٝؾأٚدس
املػابكات ايجكاؾٚ ١ٝاحملاٚضات ايؿعطٚ ١ٜاملػابكات ا٭زب ، ١ٝؾه ٬عٔ ايدلاَر
ايؿهط ١ٜاييت تسعٛا إىل ايتؿهرل ٚقب ٍٛايطأ ٟاٯخط ٚ ،املٓاقؿات ٚاؿٛاضات "
ٚيصيو ٜه ٕٛاإلعتٓا ٤بتُٓ ١ٝايك ٣ٛايعكًٚ ١ٝتٓؿٝط ايتؿهرل ٚتػص ١ٜايؿهط
ٚتسضٜب٘ عً ٢سٌ املؿه٬ت " (ْاقط ، ّ1983،م)183
 َٔٚايدلاَر املُٗ ١يف ٚغا ٌ٥اإلع َٔٚ ، ّ٬أبطظ َا ٜٗسف ي٘ اإلع0ّ٬

 -3ايذلب ١ٝايس: ١ٜٝٓ
تعتين ٖص ٙايذلب" ١ٝبتعن ١ٝايٓؿؼ ٚايسع ٠ٛيٮخ٬م اؿػٓٚ ١ايػًٛى
اؿُٝس ٚ ،ايكٝاّ بايعبازات ٚايتهايٝـ ايؿطع١ٝ

"(ايؿطٜـ ٖ1427 ،ـ ،

م)19
ٚقس استًت ايذلب ١ٝايس ١ٜٝٓيف قٓٛاتٓا ايؿهاٚ ١ٝ٥

املٛاقع عً ٢ايؿبه١

ايعٓهبٛت ١ٝسٝعا دٝسا  ،ؾكس ظخطت نجرل َٓٗا بدلاَر زٖ ١ٜٝٓازؾ ، ١تػع٢
إىل غطؽ ايك ِٝاإلغ ١َٝ٬يف ْؿٛؽ ايٓاؽ ٚ ،تععٜع ايعازات ٚايتكايٝس
اؿػٓ ، ١نُا ٜػع ٢اإلع ّ٬إىل تعً ِٝايٓاؽ أَٛض زَٚ ، ِٜٗٓا تك ّٛب٘
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قٓٛات اجملس ايؿهاٚ ١ٝ٥قٓا ٠أقطا ٚايط غايٚ ١بسا ١ٜيٝسٍ عً ٢إٔ اـرل ٜ ٫عاٍ
يف ا٭ََٛ ١دٛز 0

 -4ايذلب ١ٝاإلدتُاع: ١ٝ
تكٚ ّٛغا ٌ٥اإلع ّ٬بسٚض دٝس يف ٖصا اجملاٍ ٫ ،غُٝا تٛع ١ٝايٓاؽ َٔ خٍ٬
املػًػ٬ت اشلازؾ ١اييت تعاجل املؿانٌ اإلدتُاعٚ ١ٝا٭غطٚ ، ١ٜتجكٝـ
ايعاَ ١ببعض ا٭غايٝب ايذلب ١ٜٛاييت قس وتاز إيٗٝا ايٓاؽ يف بٝعِٗ
ٚؾطاٚ ِٗ٥ناؾَ ١عاَ٬تِٗ  َٔٚ ،دٗ ١أخط" ٣فايكٓٛات ايؿهاٚٚ ١ٝ٥غاٌ٥
ا٫تكاٍ املدتًؿ ١أقبشت ؾب٘ َػٛٝط ، ٠سٝح أقبض ايٛؿٌ ٜتًك ٢ايكِٝ
ٚاملباز ٨غرل اـًكٚ َٔ ١ٝغا ٌ٥اإلعٜٚ ّ٬تؿطبٗا عً ٢أْٗاأق ٍٛادتُاع١ٝ
ٜٓؿأ عًٗٝا ٜٚذلب ٢ز ٕٚايتسقٝل يف َهاَٗٓٝا ٭ْ٘  ٫ميًو ٚغا ٌ٥ايتُٝٝع
أٚ ، ٟ٫ٚيك٠ٛايعطض ٚاؾصب ٚأغًٛب ايتؿٜٛل ٚاإلثاض ٠يف ٚغا ٌ٥اإلع"ّ٬
(َٓتس ٣ايتٛع ١ٝاإلغ ١َٝ٬بٛظاض ٠ايذلبٚ ١ٝايتعً) ِٝ

 -5ايذلب ١ٝا٭خ٬ق( ١ٝاـًك:) ١ٝ
ٜطنع اإلع ّ٬ايذلب ٟٛعً ٢غطؽ ايك ِٝايذلبٚ ١ٜٛايعازات ايػً، ٠ِٝ
ٜٚػاِٖ َػاُٖ ١ؾاعً ١يف ايبٓا ٤اـًك ٞيس ٣ا٭بٓاٚ ، ٤قس دا ٤يف تٛقٝات
اإلع ٕ٬ايتأضى ٞايكازض عٔ امل٪متط ايعامل ٞؿٛاض ا٭زٜإ ايص ٟزعا إي ٘ٝخازّ
اؿطَني ايؿطٜؿني املًو عبس اهلل بٔ عبس ايععٜع َا ْك٘ " ايتعا ٕٚبني
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امل٪غػات ايسٚ ١ٜٝٓايجكاؾٚ ١ٝايذلبٚ ١ٜٛاإلع ١َٝ٬عً ٢تطغٝذ ايكِٝ
ا٭خ٬ق ١ٝايٓبٚ ، ١ًٝتؿذٝع املُاضغات اإلدتُاع ١ٝايػاَٚ ، ١ٝايتكسٟ
يإلباسٚ ١ٝاإلمٚ ٍ٬تؿهو ا٭غطٚ ، ٠غرل شيو َٔ ايطشا ٌ٥املدتًؿ١
"(ايػاَسٖ1430، ٟـ ،م)109
ٚقس ٚدست قٓٛات نجرل ٠تعتين با٭خ٬م ٚتأخص بٝس املػًِ إىل نٌ خرل
"ست ٢أقبشت تعمل أؾطاز ا٭غط ٠نٝـ ٜعٝؿ ٕٛسٝا ٠ؾانً ١تتٓاغب َع
قٚ ِٝخًل فتُعِٗ ٚتعطٜؿِٗ مبا شلِ َٚا عًْ(" ِٗٝاقط ـ،ّ1983
م)184
ؾٝذب " بٓآَ ٤عَ ١َٛتهاًَ ١ؿُا ١ٜا٭طؿاٍ ٚاجملتُع  َٔ ،ايتأثرلات
ايهاض ٠يبعض ٚغا ٌ٥اإلع ّ٬اؾُاٖرلٚ ١ٜتععٜع َؿٗ ّٛاؿط ١ٜاملػٚ٪ي ، ١مبا
ٜهـٍ تطغٝذ ايك ِٝايٓبٚ ، ١ًٝتؿذٝع املُاضغات اإلدتُاع ١ٝايػاَ١ٝ
"(ايػاَسٖ1430، ٟـ ،م)109

 -6ايذلب ١ٝايذلؾ: ١ٝٗٝ
مل ٜٓؼ اإلع ّ٬املطٚ ٞ٥ايذلبٖ ٟٛص ٙاـكً َٔ ١ايذلب ١ٝؾكس ناعـ
دٗٛز ٙيف ٖص ٙايٓاس ١ٝؾكس غًٛت ايكٓٛات ايؿها ١ٝ٥أنٛاٖ٤ا عً٢
اإلٖتُاّ باؾاْب ايذلؾ ، ٞٗٝؾاًْٛكت قٓٛات تػع ٢إىل إزخاٍ ايػطٚض يف
ْؿػ ١ٝا٭طؿاٍ عًٚ ٢د٘ اـكٛم ٚعً ٢عاَ ١ايٓاؽ عًٚ ٢د٘ ايعُ، ّٛ
"ؾُٔ بطاَر طٛٝض اؾٓ ١ايصٜ ٟعتين باإلْؿاز  ،إىل بطْاَر َٛاٖب ٚأؾهاض
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ايصٜ ٟكسّ عٔ ططٜل ؾدكٝات قبب ١يس ٣ا٭طؿاٍ َجٌ –بًٗ-ٍٛ
زبسٚب -غطسإ "(ايػاَسٖ 1430 ،ٟـ  ،م)83

ثايحـ ـا : ٟإهابٝات ٚغا ٌ٥اإلع ّ٬املط ١ٝ٥عً ٢ايذلب١ٝ
ـ
بايطغِ َٔ ٚدٛز نجرل َٔ ايػًبٝات يف اإلع ّ٬املط ٞ٥املتُجٌ يف قٓٛات٘ ايؿها١ٝ٥
ٚقؿشات اإلْذلْت ،إ ٫أْ٘ مل ؽٌ نجرل َٔ ايكٓٛات عً ٢اٯزاب احملاؾع ١عً٢
اؿؿُٚ ١ايعؿاف  ،بٌ ٖٓاى قٓٛات إغ ١َٝ٬يف ططسٗا ٚمجٝع بطافٗا  ،نُا ٖٓاى
قٓٛات ؾها ١ٝ٥ؼٌُ يف طٝاتٗا ايػح ٚايػُني مما أْعهؼ شيو عً ٢املتًك ٞبا٭ثط
ايػًيب أسٝاْا ٚبا٭ثط اإلهاب ٞيف أسٝني أخط َٔٚ ، ٣تًو اؾٛاْب اإلهابَ ١ٝا ًٜٞ
:
 -1إنػاب املؿاٖس ايهجرل َٔ املعًَٛات ٚايجكاؾات املتعسز: ٠
أقبض اإلع ّ٬املط ٞ٥غٛا ٤عًَ ٢ػت ٣ٛايكٓٛات ايؿها ١ٝ٥أ ٚاملٛاقع عً ٢ؾبه ١اإلْذلْت
َطدعا خكبا يًجكاؾٚ ١املعًَٛات ٚأنش ٢ايتعطض "يٛغا ٌ٥اإلع٪ٜ ّ٬ز ٟإىل انتػاب
إػاٖات دسٜسٚ ٠تعس ٌٜيإلػاٖات ايكسميٖ ، ١صا باإلناؾ ١إىل تجبٝت بعض
اإلػاٖات ايتكًٝس ٠ٟاملطغٛبٖٝٓ(" ١س، ّ2005 ، ٟم )147

يصيو ميجٌ اإلع ّ٬ق ٠ٛتأثرل يف َؿاٖس ، ٜ٘بٌ أقبض ايهجرل َٔ ايٓاؽ
وان ٞنٌ َا ضأ ٙٚعً ٢تًو ايؿاؾات  ،ؾُٔ اإلهابٝات إٔ ايتؿهرل
ٚايجكاؾٚ ١ططم اؿٝا ٠تٛٛضت بتٛٛض ٚغا ٌ٥اإلعٚ ، ّ٬بكؿ ١عاَٜ ١كّٛ
اإلع ّ٬املط ٞ٥بسٚض نبرل يف "ظٟاز ٠املعطؾ ١بػرل ا٭غًٛب ا٭نازمي ٞاملتبع يف
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املساضؽ ٚ ،خاق ١ؾُٝا ٜتكٌ بٓٛاس ٞاؿٝا ٠ايعاَ(" ١عًٖ1422 ، ٞـ،
م 0 )268
ٚأقبض اإلعٚ ّ٬غ ١ًٝغًٗ ١يًشك ٍٛعً ٢املعً٫ ١َٛغُٝا َٛاقع
اإلْذلْت اييت متجٌ َطدعا قٜٛا يًبشح عٔ املعًٚ ، ١َٛايهتب ٚاملكا٫ت 0
"ؾايدلاَر اإلع ١َٝ٬تٗسف إىل تعٜٚس املػتُع با٭خباض ايػٝاغٚ ١ٝايعًُ١ٝ
ٚايطٜان ١ٝمما ٜعٜس ٚع ٘ٝايػٝاغٚ ٞايك(" َٞٛغطسإ  ،ز ت  ،م )225
-2

َٔ اٯثاض ايذلب ١ٜٛيٛغا ٌ٥اإلع ّ٬املط ٞ٥أْٗا تػتٝٛع إٔ تؿاضى

املسضغ ١يف إسساخ ايتُٓ ١ٝايبؿطٚ ١ٜتػتٝٛع تٛد ٘ٝايػًٛى ٚإنػاب
ايط٫ب املٗاضات اي٬ظَٚ ١يصا ؾٗ" ٞتػتٝٛع إٔ تبح فُٛع َٔ ١ايكِٝ
ايتُٓ ، ١ٜٛنُا تػتٝٛع إٔ تهعـ فُٛع َٔ ١ايك ِٝا٫غتٗ٬ن ١ٝعٓس
نجرل َٔ املتًكني  ،باإلناؾ ١إىل إَهاْ ١ٝتُٓ ١ٝايك ِٝبكؿ ١عاَ ١يس٣
املتًك ٞغٛا ٤ناْت قُٝا ز ١ٜٝٓأ ٚمجاي ١ٝأ ٚاقتكاز(" ١ٜعًٖ1422 ، ٞـ ،
م )273 -272
 -3إَهاْ ١ٝاغتػ ٍ٬بطافٗا يتشًٜٗٛا إىل بطاَر ٖازؾ ١خاق ١ؾُٝا
ٜعتين بايذلب ١ٝؾً ٛغُدطت بعض أؾ ّ٬ايطغ ّٛاملتشطن ١املٛد٘ إىل ا٭طؿاٍ
يػطؽ ايك ِٝايذلبٚ ١ٜٛاإلغ ١َٝ٬يهإ أؾهٌ ٖٓٚ ،اى قٓٛات ؾها ١ٝ٥اعتٓت
بٗصا ايؿإٔ َٗٓٚا "أؾ ّ٬اختكت با٭سساخ ايتاضى ١ٝمما ٜصنط ايٛؿٌ
مبان ٞأَت٘  ،ؾٗٓاى أؾ ّ٬ؼسثت عٔ  -قُس ايؿاتض ٚق٬ح ايسٚ ٜٔأغس
عني دايٛت ٚؾتض ا٭ْسيؼ ٚآخطٖا ؾ ًِٝقُس خامت ا٭ْبٝاٚ– ٤أؾ ّ٬ايطغّٛ
املتشطن ١اشلازؾٚ ١اؾٝس ٠احملت ٣ٛشلا زٚض َِٗ يف غطؽ ايك ِٝايذلب ١ٜٛعٓس
ا٭طؿاٍ ؾٗ ٞتكسّ أَجًٚ ١اقع ١ٝتٛبٝك ١ٝيًكسم ٚايٛؾاٚ ٤ايتعاَٚ ٕٚػاعس٠
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احملتادني ٚسب ايٛايسٚ ٜٔاسذلاّ اؾسٚ ٜٔاملعًُني ٚايهباض"(ايػاَس، ٟ
ٖ1430ـ ،م)86
 َٔ -4إهابٝات اإلع ّ٬ايذلب ٟٛإٔ ٖٓاى َؿاٖس غٛا ٤عدل ايكٓٛات
ايؿها ١ٝ٥أ ٚيف َٛاقع اإلْذلْت تًو املؿاٖس شلا تأثرل عًْ ٢ؿػ ١ٝايٛؿٌ
ٚتػتٝٛع ايٛق ٍٛإىل زضد ١نبرل ٠يف ايتأثرل ٭ْٗا "ؽاطب سٛاؽ ايٛؿٌ
ٚت٪ثط عً ٢عكً٘ ٚٚدساْ٘  َٔٚثِ ؾٗٚ ٞغٖ ١ًٝاَٚ َٔ ١غا ٌ٥ايذلب١ٝ
املػتُطٚ ٠ايتٓؿ ١٦اإلدتُاع ١ٝاملباؾط(" ٠ظٜازٚ ٠آخطٖ1427 ، ٕٚـ  ،م )142
يصا هب اغتدساّ ٚغا ٌ٥اإلع ّ٬املط ٞ٥يف تععٜع املؿاٖ ِٝاإلغ١َٝ٬
ٚغطؽ ايك ِٝاإلهاب ١ٝيس ٣ا٭بٓاٜ ٫ٚ ، ٤تأت ٢شيو إ ٫بٛدٛز بطاَر ٖازؾ١
تًَُٓ ٞه ١ايتؿهرل ٚعكً ١ٝايٛؿٌ َ ،جٌ ايدلاَر اييت ٜػًب عًٗٝا ايتؿهرل
ٚاملٓاقؿٚ ١أغًٛب املٓاؾػٚ ١ايتدٝٛط َٚ ،ا ٜٛطس٘ ايتًؿاظ َٔ َػابكات
ثكاؾ ، ١ٝأ ٚسٛاضات ؾعط ، ١ٜأَ ٚػابكات ضٜان ١ٝشل َٔ ٞايدلاَر اييت هب
إٔ ٜػتعٜس َٓٗا اإلع0 ّ٬
ضابعــا  :غًبٝات اإلع ّ٬املط ٞ٥عً ٢ايذلب:١ٝ
ّ ٫هإٔ اإلع ّ٬ي٘ ؾٛا٥س عع ١ُٝيف ايعًُ ١ٝايذلب ، ١ٜٛإ ٫أْ٘ َع شيو ٜػتدسّ
يف نجرل َٔ قٓٛات٘ ايؿهاٚ ١ٝ٥قؿشات٘ عً ٢اإلْذلْت  ،اغتدساَا غ٦ٝا  ،شيو ٭ٕ
اإلع ّ٬استٌ َهاْ ١عع ١ُٝيف سٝا ٠ايبؿطٚ، ١ٜيهٔ بهٌ أغـ طٓٛع٘ نجرل َٔ
اإلعَٝ٬ني يف ؼ ِٝٛايكٚ ِٝغشل املبازْٚ ، ٨ؿط ايطش ، ١ًٜيف أٚغاط اجملتُعات
احملاؾع ، ١ؾُٔ غًبٝات اإلع ّ٬عً ٢تطب ١ٝا٭بٓاَ ٤ا :ًٜٞ
 -1ايتؿهٝو يف ايعكٝسٚ ٠ايكٚ ِٝاملباز ٨اإلغ: ١َٝ٬
 َٔٚأَحيٖ ١صا ا٭ثط اـٛرل "اْتؿاض ا٭ؾ ّ٬اييت تعطض غرل ٠ا٭ْبٝاٚ ٤ايطغٌ
ٚايكشابٚ ١أع ّ٬املػًُني بكٛض ٠غرلسكٝكْٚ ، ١ٝؿط ايدلاَر اييت تدلظ عكٝس ٠تٓاغذ
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ٚتكُل ا٭ضٚاح ٚعباضات ايؿطم ايهاي َٔ ١ا٭َِ غرل املػًُٚ ، ١عطض آضا ٤كتًـ
ايؿٔطم ٚايٓشٌ ٚتكٜٛطٖا ظاْب إهاب("ٞايعٜٛط ٖ1428 ،ـ ،م )199
ٚشلصا ايػطض أثط ٙايٛانض يف غطؽ عكٝس ٠ؾاغس ٠يس ٣ا٭بٓاٚ ٤املؿاٖس ، ٜٔبٌ
اعتٓت بعض ايكٓٛات ايؿها ١ٜ٨بػطز قكل تاضى ١ٝبعٝس ٠عٔ اؿكا٥ل  ،ؾً ٛمت
عطض رٍه املػًػ٬ت ايتاضى ١ٝعً ٢ش ٟٚا٫ختكام يتكشٝض املؿاٖ ِٝاـاط، ١٦
ستٜٓ ٫ ٢ؿأ دٜ ٫ ٌٝعطف َٔ ايعكٝس ٠إَ ٫ا ضُغِ يف ٖص ٙايكٓٛات  ،خاقٚ ١إٔ ٖٓاى
دٜ ٫ ٬ٝكطأ ٜ ٫ٚبشح ٜ ٫ٚط١يع ٜٚطغب يف اؿك ٍٛعً ٢املعً ١َٛبهٌ غٗٛي َٔٚ ، ١أٟ
َكسض نإ غرل َسقل يف قشتٗا 0

 َٔ -2غًبٝات ٚغا ٌ٥اإلع ّ٬أْٗا تٛضخ ايهعـ يف اإلميإ باهلل ٚاإلعطاض عٔ
طاعت٘ :
شيو ٭ْٗا " ٫ؽًٛا َؿاٖس ٠نجرل َٔ ايدلاَر َٔ ايٓعط احملطّ  ،إٕ نجرل َٔ
املؿاٖس احملطَ ١اييت تعطنٗا ٚغا ٌ٥اإلع ّ٬ايؿاغس ٠تهعـ اإلميإ ٚتباعس بني ايعبس
ٚضب٘  ،ؾتذعً٘ ٜػتػطم يف اضتهاب احملطَات ستٜ ٢أيؿٗا ٜٚطتهبٗا ٜٚػتٛسـ ايٛاعات
ست ٢ميًٗا ٜٚبتعس عٓٗا"(ايعٜٛط ٖ1428 ،ـ ،م )199
ٚأقبشت نجرل َٔ ايكٓٛات ايؿها ١ٝ٥اييت تعطض املؿاٖس احملطَ ٖٞ ١املٓتؿط ٠بني
ايٓاؽ ٚاملطغٛب ١يس ، ِٜٗبُٓٝا لس ايكٓٛات املًتعََ ١ؿاٖسٜٗا عسز قسٚز َٔٚ
خاق ١ايٓاؽ ٖٚ ،صا َٔ ايؿنت اييت تعطض ٚغط بٛٝت املػًُني ٚتسعٛا ؾبابٓا ٚبٓاتٓا
إيٗٝا ؾؿ ٞاحل زٜح " عٔ سُ َصِٜؿ ٝ١ٜقاٍ غَُٔ ِعتُ ضَغُ ٍَٛايً ٔ٘٤قًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝغًََٜ َِ٤كٍُٛٝ
شكٔرل ٢عُٛزّا عُٛزّا ؾٜأ ٟٜٗقًٞ ٜبٕ أٝؾِ ٢طبََٗا ُْ ٔهتَ ؾُْٔ ٔ٘ٝهٞتَ ٠١غَِٛزَاُ٤
تُعِ َطضُ ايٞؿٔ َتُٔ عًَ ٢ٜايٞكًٛٝٝبٔ نٜا ٞي َ
و ٠١ٞبَ ِٝهَا ُ٤سَتَٖ ٢تكٔرلَ عًَ ٢ٜقًٜٞبَ ِ ٢ٔٝعًَٜ ٢ٜأبِ َٝضَ َٔجٌِ ٢ايكٖؿٜا
َٚأ ٟٜٗقًٞ ٜبٕ ٜأِْهٜطََٖا ُْ ٔهتَ ؾٔ ُْ ٔ٘ٝتَ
ذدّٝٚا يٜا
ؾًٜٜا َتهُ ٗط ُٙؾٔتَََِٓ ٠١ا زَا ََتِ ايػَُٖاَٚاتُ َٚايٜ ٞأ ِضضُ َٚايٞآخَطُ أٜغَِٛزُ َُ ِطبَاز٘ا نٜايٞهٛٝظَ َُ ٢
َٜعِ ٢طفُ ََعِطُٚؾٟا َٚيٜا ُِٜٓهٔطُ َُِٓهٜطّا إ٢ي٤ا ََا أٝؾِ ٢طبَ َِٔٔ ََٖٛاَ("ُٙػًِ  ،ز،1م  ،349ضقِ )207
 َٔ -3اٯثاض ايػًب ١ٝيإلع ّ٬عً ٢ايذلبْ ١ٝؿط ا٭ؾهاض ٚاملعتكسات اؾاًٖ: ١ٝ
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سٝح تك ّٛبعض ايكٓٛات ايؿهاٚ ١ٝ٥املٛاقع اإلْذلْت ١ٝبٓؿط بطاَر ايػشط ٚايؿعٛز٠
ٚايهٗٓٚ ١ايسدايني " ؾكس محًت ٖص ٙايكٓٛات يف اٯ ١ْٚا٭خرل  ٠أؾهاضا َٚعتكسات طاملا
ساضبٗا اإلغ َٔٚ ، ّ٬شيو ايهٗاْٚ ١ايطدِ بايػٝب ٚقطا ٠٤ايٛايع أَ ٚا ٜػُ ٢با٭بطاز
(ايعٜٛطٖ1428 ،ـ،م )201
ؾبٗص ٙايٛطٜك ٜ٘ ١زّ اإلع ّ٬ا٭غط ٜٓٚؿ ٧دٜ ٬ٝعتكس بايٓذٚ ّٛأٌٖ ايػشط ٚايؿعٛش٠
0
 -4نصيو َٔ اٯثاض ايػًب ١ٝعً ٢أبٓآ٥ا "ْكٌ ا٭خباض ٚمنط سٝا ٠ايب٦ٝات ا٭خط٣
إىل فتُعٓا ْٚ ،كٌ ق ِٝدسٜسٚ ٠تكايٝس غطٜب ١ت٪ز ٟإىل ايتكازّ بني ايكسِٜ
ٚاؿسٜحٚ ،خًدًْ ١ػل ايك ِٝيف عك ٍٛا٭طؿاٍ َٔ خ ٍ٬املؿاٖ ِٝا٭دٓب ١ٝاييت
ٜؿاٖسٖا ايٛؿٌ ايعطب( "ٞايػاَسٖ1430 ، ٟـ،م)86
ٜ ٚػع ٢اإلع ّ٬املط ٞ٥إىل تػٝرل َؿا ٖ ِٝا٭طؿاٍ عذ ١اؿك ٍٛع ىل دْ ٌٝانر
ؾهطٜا ٚثكاؾٝا َبتعس ٜٔعٔ اٍعازات ٚايتكايٝس اإلغ0 ١َٝ٬
 َٔ -5ايػًبٝات نصيو "َؿاٖس ٠ايعٓـ يف أؾ ّ٬ا٭طؿاٍ ٚايص ٟبسٚضٜ ٙجرل ايعٓـ
يف غًٛى بعض ا٭طؿاٍٚ ،تهطاض املؿاٖس ت٪ز ٟإىل تبًس اإلسػاؽ باـٛط ٚإىل قبٍٛ
ايعٓـ نٛغ ١ًٝاغتذاب ١تًكا ١ٝ٥ملٛادٗ ١بعض َٛاقـ ايكطاعات "(ايػاَسٖ 1430 ،ٟـ
 ،م)86
يصيو ٜكبض ايٛؿٌ أنجط عسٚآْٜٚ ، ١ٝؿأ د ٌٝعسٚاْ ٞوب اؾطميٚ ١ا٭ؾعاٍ نس
ايكاْٜٚ ٕٛهط ٙايػٚ ّ٬ايعٝـ يف أَإ 0
 -6ايكها ٤عً ٢اٯزاب ايؿطعٚ ١ٝايك ِٝاإلغ ١َٝ٬يف ْؿٛؽ ايٓاؾ: ١٦
لس نجرلا َٔ قٓٛات اإلع ّ٬املط ٞ٥تػع ٢إىل طُؼ تًو اٯزاب ٚنػط سٛادع
ايػرل ٠بني أبٓا ٤اجملتُع ٚ ،إيػا ٤اـٛٛط اؿُطا ٤اييت َٔ املؿذلض إٔ ٜ ٫طاٖا
ا٭طؿاٍ ؾٗٓاى بطاَر "تػتٛضز نجرل َٓٗا َٔ ب٬ز غرل َػًُ ١أَ ٚػًُ ١با٫غِ ،
يهٓٗا ؼٌُ قُٝا بعٝس ٠نٌ ايبعس عٔ قُٓٝا اإلغ(" ١ٜ ّ٬ايعٜٛط ٖ1429 ،ـ ،م )207
0
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نُا تػع ٢بعض ايكٓٛات ايؿها ١ٝ٥إىل تكٜٛط "ايع٬ق ١بني ايطدٌ ٚاملطآ ٠عً ٢خ٬ف
قُٓٝا اإلغٚ ، ١َٝ٬ايعطب ١ٝا٭ق ١ًٝؾٗٓاى َؿاٖس تجرل يف ايٓؿؼ ايػطٜع ٠ايبٗ ١ُٝٝيف
ٚقت َبهط" (ايػاَس ،1430 ،ٟم )،86
ٚقس تٛادس عً ٢ايػاس ١ايعطب ٚ ١ٝاإلغٜ ٫ َٔ ١َٝ٬عبأ بايكٚ ِٝايعازات "بٌ إٕ
نجرلا َٔ ايٓاؽ مل ٜعٛزٚا ٜػتػطب ٕٛإٔ تعطض بعض ايكٓٛات َؿٗس ضدٌ ٚاَطأ٠
ٜهٛذعإ عً ٢غطٜط ٚاسس ٚ ،ته ٕٛايٓتٝذ ١ؾؿ ٛايؿٛاسـ عً ٢اخت٬ف أْٛاعٗا َع
َا ًٜشكٗا َٔ اإلخت ٍ٬اإلدتُاع ٞيف ْٛاح عسٜس(" ٠ايؿاٜع ، ّ2000 ،م 0)29
"  َٔ ٚآثاض ايتًؿاظ أْ٘ ٜعٓٛز ايٓاؽ عً ٢ايتػان ٞعٔ نجرل َٔ ايؿها ٌ٥اإلدتُاع، ١ٝ
ؾَٗ ٛعٖ ٍٛسّ يٮخ٬م مبا ىسف اؿٝاَٚ ٤ا و َٔ ِٛقَٚ ، ِٝا ٜٓؿط َٔ ضش، ١ًٜ
َٚا ميٓٛت َٔ أساغٝؼ عٝح ٜٓتٗ ٞا٭َط إىل اغتُطا ٤املٓهط ٚإقطاض(" ٙاملكسّ ٖ1423 ،ـ
م)41
ؾعً ٞاملطبني َٔ ايٛايس ٜٔأٚضب ا٭غط ٠إٔ ٜض اؾغ عً ٢أغطت٘ َٔ َا ىسف اؿٝا٤
ٚو ِٛايؿهٜٚ ، ١ًٝطاقب نٌ َا قس ٜعطض عً ٢ؾاؾات ايكٓٛات ايؿهاَٛٚ ١ٝ٥اقع
اإلْذلْت 0
َٚع ٖص ٙايػًبٝات املتتاي ١ٝيٛغا ٌ٥اإلع ١َٝ٬املط ١ٝ٥ؾإٕ ٖٓاى داْبا َه ٤ٞهب
ا٫عذلاف بؿهًٚ ١اإلقطاض بؿا٥ست٘ 0

132

ادلثحث انثانــــث :
دور وسائم اإلػالو ادلرئً يف َشر انذػىج اإلساليٍح:
أ : ٫ٚإغٗاَات ايكٓٛات ايؿها: ١ٝ٥
٫ؾو إٔ يإلع ّ٬املط ٞ٥ايسٚض ايباضظ يف ْؿط ايسع ٠ٛاإلغ ١َٝ٬بني ا٭ٚغاط
ايعطبٚ ١ٝايػطبٚ ١ٝنصيو ايس ٍٚؾطم آغ ، ١ٜٛٝؾبشُس اهلل تعاىل مت إْؿا ٤نجرل َٔ
ايكٓٛات ايؿها ١ٝ٥اإلغ ١َٝ٬اييت تعتين بٓؿط ايسع ٠ٛاإلغٚ ، ١َٝ٬إٜكاٍ اإلغ ّ٬إىل
نٌ َهإ ٚيصيو ؽُخطت أنجط أٚقات تًو ايكٓٛات يبح ايدلاَر ايسَٗٓٚ ١ٜٝٓا عً٢
غب ٌٝاملجاٍ  ٫اؿكط قٓٛات اجملس ايؿهاٚ ١ٝ٥قٓا ٠أقطا ٚايطغايْٚ ١يب ايطمح١
ٚاملكٛؿٚ ٢غرلٖا  ،نُا مل تٓؼ بعض ايكٓٛات ايؿها ١ٝ٥ايعازْ ١ٜكٝبٗا َٔ ْؿط
ايسعٚ ٠ٛتػدرل بعض بطافٗا يبح ايس ٜٔاإلغْٚ َٞ٬كٌ ايكٛض ٠اؿكٝك ١يإلغّ٬
ٚعطض بعض ايدلاَر اشلازؾ ١يًسع ٠ٛإىل ايس ٜٔاإلغْٚ َٞ٬ؿط َباز0 ٘٥
ٚبايطغِ َٔ إٔ ْػب ١ايكٓٛات اإلغ ١َٝ٬إىل ايكٓٛات ايع از ١ٜتؿهٌ ْػب ١ن ١ًٝ٦إ٫
أْٗا دٗٛز ّ باضنٚ ، ١يكس اعتٓ ٢ايػطب بتػدرل قٓٛات يٝؼ شلا ِٖ إ ٫تؿ ٜ٘ٛاإلغّ٬
ٚإٜصاْ ٤يب اإلغ ّ٬قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ "ٜ َٔٚتابع ايهذ اإلع َٞ٬ايػًيب ٚاملتٛاقٌ
يف اشلذ ّٛعً ٢اإلغٚ ّ٬عًْ ٢يب اإلغٜ َٔٚ ّ٬تابع ايتكطوات ايعسا ١ٝ٥اييت تكسض
َٔ ضداٍ ايسٚ ٜٔايؿهط ٚايكشاؾٚ ١ست َٔ ٢ايػٝاغٝني ٜ َٔٚكطأ ايكشـ ايػطب١ٝ
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ٜٚؿاٖس ايكٓٛات ايؿها ١ٝ٥شلِ هس أِْٗ مجٝعا ٜتعُس ٕٚاإلغا ٠٤إىل اإلغٚ ّ٬ضَٛظٙ
ٜٚتبٓ ٕٛخٛابا عٓكطٜا ٜسعٛا إىل نطاٖ ١ٝاملػًُني ٚايٓٚ َِٗٓ ٌٝؼطٜض اجملتُعات
ايػطب ١ٝعًٚ ِٗٝتؿ ٜ٘ٛقٛضتِٖ"(محٝس ٖ1427 ،ـ،م)19

"ٚمما ْؿٓط اؿٝا ٠ايؿهطْٚ ١ٜؿض ايػباض عٔ ايعكٚ ، ٍٛسطٓى ؾٗٝا ؾٗ ١ٝايتشسٟ
ايعكً ، ٞإهابا ٚغًبا "(إعٖ1425 ، ٟٚ٬ـ  ،م)165
اإلٖتُاّ بٛغا ٌ٥اإلعٚ ّ٬تٛظٝؿٗا يف اجملاٍ املدكل شلا ٚ ،تػدٓط مجٝع قٓٛاتٗا يف
ايصب عٔ اإلغٚ ّ٬ضغ ٍٛاإلغ ّ٬قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚتسعٛا إىل غب ٌٝاهلل تعاىل
إتباعا يكٛي٘ رؼبىل" {ادْعُ بٌَِِ عَجًِِْ سَثِّهَ ثِبٌْذِىَّْخِ ًَاٌٌَّْْػِظَخِ اٌْذَغَنَخِ ًَجَبدٌِْيُُ ثِبٌَّزِِ ىَِِ ؤَدْغَُٓ بَِّْ
سَثَّهَ ىٌَُ ؤَػٍَُُْ ثَِّٓ ػًََّ ػَٓ عَجٍِِْوِ ًَىٌَُ ؤَػٍَُُْ ثِبٌُّْيْزَذَِّٓ }(عٌسح اٌنذً آّخ سلُ) 125
ٚتتعطض بعض ايكٓٛات ايؿها ١ٝ٥يًسع ٠ٛإىل اهلل عع ٚدٌ عُ ٬بكٛي٘ تعاىل "{بَِّْ
اٌَّزَِّٓ َّىْزٌَُُّْ َِب ؤَٔضٌَْنَب َِِٓ اٌْجَِّْنَبدِ ًَاٌْيُذٍَ ِِٓ ثَؼْذِ َِب ثََّْنَّبهُ ٌٍِنَّبطِ فِِ اٌْىِزَبةِ ؤًٌَُـئِهَ ٍَّؼَنُيُُُ اٌٍّوُ ًٍَّْؼَنُيُُُ
اٌٍَّبػِنٌَُْ }(عٌسح اٌجمشح آّخ سلُ)159
ٚقس اْتٗذت نجرل َٔ ايكٓٛات ايؿهاَ ، ١ٝ٥بسأ ايعٓا ١ٜبايٛطٔ ٚاملٛاطٔ ٚؼػني
قٛض ٠ايب٬ز اإلغ ١َٝ٬زاخٌ ْٛام ايٛطٔ ايعطب ٞبٌ " إٕ َععِ ايكٓٛات ايؿها١ٝ٥
ايعطب ١ٝتٓتٗر َبسأ ػُ ٌٝقٛض ٠ايػًٛات ايػٞاغ ١ٝيبًساْٗا عً ٢سػاب قهاٜاٖا
احملً(" ١ٝايعٜٛط ٖ1428 ،ـ ،م)76
ٚأقبض زٜسٕ بعض ايكٓٛات ايؿها ١ٝ٥ايعطب ١ٝمتذٝس ايػًٛات ٚعطض املػًػ٬ت
اشلابٚ ١ٛا٭ؾ ّ٬اـًٝع، ١ناضب ١بايتعاي ِٝاإلغ ١َٝ٬عطض اؿا٥ط  ،ؾه ٬عٔ أْٗا
تسعٛا إىل ايس ٜٔأ ٚتكشض قٛضت٘ أَاّ ايٓاؽ 0
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إٕ اإلعٚ ّ٬ادٗ ١اجملتُع  ٖٛٚايص ٟميجٌ ثكاؾ ١ؾعٛبٗا ٚعازات فتُعٗا ٚ ،عً٢
شيو هب ؼػني َا ؽطد٘ تًو ايؿهاٝ٥ات ٚ ،ؽكٝل قٓٛات إغ ١َٝ٬زاع ١ٝإىل
ؾها ٌ٥ا٭خ٬م ٚقاغٔ ا٭َٛض ؾايكٓا ٠اإلغ " ١َٝ٬بازض ٠طٝبَٝٚ ١ع ٠يطغِ َ٬قٓا
ايعطب ١ٝايعطٜكٚ ، ١تأنٝس ٖٜٛتٓا اإلغ ١َٝ٬ايػُشَٓٚ ، ١اقؿ ١قهاٜاْا ايس١ٜٝٓ
ٚايجكاؾٚ ١ٝا٫دتُاعٚ ١ٝايذلبٚ ١ٜٛا٫قتكازٚ ١ٜايػٝاغ ١ٝمبٛنٛعٚ ١ٝسلٛي١ٝ
"(ايعٜٛط ،م)77
إٕ ؽكٝل قٓٛات ؾها ١ٝ٥إغ ١َٝ٬شل َٔ ٞأِٖ ا٭َٛض يف خهِ ٖصا ايعخِ
اإلع َٞ٬ايطٖٝب ٚايص ٟنام َٓ٘ ايؿهآٜٚ ، ٤بػ ٞاغتػ ٍ٬تًو ايٛغا ٌ٥يٓؿط
ايعكٝس ٠اإلغٚ ١َٝ٬تٜٓٛط ايعامل باملباز ٨اإلغ ١َٝ٬ايػُش" ١ؾعً ٢قعٝس ايكٓٛات
ايؿها ١ٝ٥املػاُٖ ١يف ايٓكط ٠أ ٚاملتدكك ١اييت أْؿ٦ت شلصا ايػطض ايٓب( " ٌٝسًٝشٌ
ٖ1429 ،ـ ،م)180
ٚساٚيت ٖص ٙايكٓٛات ايطز عً ٢املػ٦ٝني يطغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل ع يٚ ٘ٝغًِ ٚؼكٝل
ْكط ٠ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ عً ٢ايكعٝس اإلع" َٞ٬ؾٜ ٬ػعٓا يف ٖصا املكاّ إ ٫إٔ
ْػذٌ بهٌ ؾدط ٚاعتعاظ نُٓا ٖا َٔ ٬٥اإللاظات اإلع ١َٝ٬اييت ٚانبت أعُاٍ
ايٓكط ٠املباضن َٔ ١تػٝٛات َٝساْ ١ٝإىل تكاضٜط قشؿ ١ٝإىل بطاَر ككك ١يًٓكط٠
عدل أغًب ايلْٛات ايعطبْ ١ٝاٖٞى عٔ اإلغ(" ١َٝ٬سًٝشٌ ٖ1429 ،ـ ،م)197
ٚيهٔ ٫ظاٍ اإلع ّ٬اإلغ َٞ٬قاقطا أَاّ قٓٛات اإلع ّ٬ايؿها ٞ٥ايعاّ ٚايص ٟتعر ب٘
ايػاس ١ايجكاؾٚ ١ٝاإلع0 ١َٝ٬
٫ٚؾو إٔ ايكٓٛات ايؿها ١ٝ٥إسس ٣ا٭زٚات اييت ميهٔ ا٫غتؿازَٗٓ ٠ا يف ْؿط ايس،ٜٔ
ٚميهٔ إٔ ٜتًدل زٚض شيو ؾُٝا ٟي:ٞ
 " تعً ِٝايٓاؽ ايعكٝس ٠ايكشٝش ١عكٝس ٠أٌٖ ايػٓٚ ١اؾُاع.١
 ايتشصٜط َٔ ايبسعٚ ،ضز ؾبٗات املبتسع.١

135

 تعً ِٝايٓاؽ أسهاّ ايعبازات اييت ؾطنٗا اهللٚ ،املعاَ٬ت َا وٌ َٓٗا َٚا وطّ .
 زع ٠ٛايٓاؽ إىل ايتشً ٞبا٭خ٬م اؿػٓ ١اييت سح عًٗٝا اإلغٚ ،ّ٬ا٫بتعاز عٔ
ايطشاٚ ٌ٥احملطَات.
 اإلداب ١عً ٢اغتؿػاضات ايٓاؽ اييت وتاد ٕٛإيٗٝا.
 سٌ َؿانٌ ايٓاؽ َٚا ٜكع ب َٔ ِٗٓٝخ٬ؾاتٚ ،بٝإ ايٛدٗ ١ايكشٝش ١ايؿطع ١ٝيف
شيو.
 زع ٠ٛغرل املػًُني إىل اإلغٚ ،ّ٬بٝإ َعاٜاٚ ،ٙاملعذعات ايساي ١عً ٢قسم ايٓيب قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝغًِ0
 ايطز عً ٢ؾب٘ ايٛاعٓني يف اإلغ.ّ٬
 بٝإ بَ ٕ٬ٛا عً ٘ٝأٌٖ ايباطٌ غٛا َٔ ٤أقشاب ايسٜاْات املٓشطؾ ١أ ٚايصٜٔ
ٜ٫س ٕٜٛٓبس ٜٔزلا. ٟٚ
 تُٓ ١ٝضٚح ا٭يؿٚ ١ايتشابب بني املػًُنيٚ ،غرل شيو َٔ ايؿٛا٥س اييت ميهٔ إٔ تبجٗا
ٚغا ٌ٥اإلع(".ّ٬ؾت ٣ٛضقِ  ،110337زٚض ايكٓٛات ايؿها ١ٝ٥اإلغ ١َٝ٬يف خسَ ١زٜٔ
اهلل15 ،ضدب ٖ1429ـ َٛ ،قع إغٜٚ ّ٬ب )www.islamweb.net/ver

ثاْٝا :إغٗاَات ايؿبه ١ايعٓهبٛت ١ٝيف ْؿط ايسع ٠ٛاإلغ:١َٝ٬

مما ٫ؾو ؾ ٘ٝإٔ ايؿبو ايعٓهبٛت ١ٝأ ٚاملٚاقع اإلْذلْت ٖٞ ١ٝغ٬ح شٚ
سس ٜٔؾبايطغِ َٔ خٛٛضتٗا عً ٢ايبؿط ١ٜإ ٫أْٗا ؼِ ٍ يف طٝاتٗا نجرل
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َٔ ايؿٛا٥س " ،ؾكس زخًت اإلْذلْت مجٝع فا٫ت اؿٝا ، ٠ؾٗٓاى َٛاقع
خاقٍ ١٭خباض ٖٓٚ ،اى املٛاقع املتدككٖٓٚ ، ١اى املٛاقع ايس١ٜٝٓ
ٚاإلقتكازٚ ١ٜايتذاضٚ ١ٜايعًُٚ ١ٝايػٝاغ ١ٝإىل آخطٚ ، ٙيصيو تعس اإلْذلْت
أسسخ ٚأخٛط ٚغ ١ًٝإع ، ١ٜ ّ٬إش إٔ شلا ايكسض ٠عً ٢إختكاض املػاؾات ٚطٞ
ايعَٔ "(ايعٜٛطٖ1429،ـ،م)80
وٜ٬َ ١ني ايبؾط ـ عً ٢اتػاع
فاإلْذلْت ٚغ ١ًٝتؿاعٌ ادتُاع ،ٞمت ٕ
ضقعتِٗ اؾػطاؾ َٔ ١ٝايتٛاقٌ ؾُٝا بٚ ،ِٗٓٝاملؿاضن ١يف ٖص ٙايؿبه،١
ٚاٍتؿاعٌ ؾُٝا ب.ِٗٓٝ
ٚايسخ ٍٛإىل اإلْذلْتٜ ،عين ايسخ ٍٛإىل عامل ٚاغع َٔ َٜ٬ني ايبؿط،
وًُ ٕٛكتًـ ا٭ؾهاض ٚايجكاؾاتٜ َٔٚ .سخٌ عط اإلْذلْت ايٛاغعً٤ٜٛ ،ع
عًَ ٢ا ٜ ٫عس  ٫ٚوك َٔ ٢قؿشات اإلْذلْت ،ملدتًـ ا٭ؾهاض ٚايتٛدٗات
ٚايعكا٥س ٚاملًٌ.
" ٚقس غاُٖت اإلْذلْت يف فاٍ ايسع ٠ٛاإلغ َٔٚ ١َٝ٬شيو :
-1

ايسع ٠ٛإىل اإلغٚ ّ٬بٝإ قاغٓ٘.

-2

ايطز عً ٢ايؿبٗات اييت تجاض س ٍٛاإلغٚ ّ٬زسهٗا.

-3

قاضب ١ايبسع ٚايتكس ٟيسعاتٗا.

-4

ايتعطف عً ٢أسسخ ايتكاضٜط ٚايسضاغات ٚاإلسكا٤ات يف كتًـ

اجملا٫ت.
 .5غٗٛي ١ا٫تكاٍ بايعًُا٤؛ ٭خص ايؿت ٣ٛعِٓٗ ٚا٫غتٓاض ٠بآضا(" .ِٗ٥
َٛغٛع ١ا٫عذاظايعًُ،ٞعبس ايطس ِٝايؿطٜـ (ّ2008/1/23،
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نُا ؾاضنت ؾبه ١اإلْذلْت يف ْؿط ايسع ٠ٛاإلغٚ ١َٝ٬اغتػٚ ٍ٬غاٌ٥
ايتكٓ ١ٝاملدتًؿ َٔٚ ١شيو " اؿٛاضات اؿ ١ٝبني ايعًُاٚ ٤ايسعاٚ ٠بني عُّٛ
املػًُني َٔ أدٌ ططح قهاٜاِٖ ٚأغً٦تِٗ بكٛضَ ٠باؾط ٠عً ٞبطاَر ايؼضف
ايسع ١ٜٛايكٛتٚ ١ٝأؾٗطٖا (ايبايتٛى)  ،نُا سطقت ٖص ٙاملٛاقع عً ٞإْؿا٤
املٓتسٜات يٓؿط ا٭ؾهاض اإلغ ١َٝ٬باعتساشلا ٚٚغٝٛتٗا ضاؾعني ؾعاض (تبًٝؼ
زعٛتٓا عدل بطٜسنِ)  ،نُا قاَت بإهاز تكٓ ١ٝأخط ٟيتبًٝؼ ايسعْٚ ٠ٛؿط
أخباض ا٭َٚ ١شيو عٔ ططٜل َا ٜعطف بؿطٜط ا٭خباض ايص ٟيف بعض
ا٭سٝإ ٜػتػٌ زعٜٛا عٔ ططٜل ؼُ ٌٝبعض ا٭سازٜح ٚا٭شناض ٚايكِٝ
عً ، ٘ٝأٜ ٚتِ َٔ خ٬ي٘ عطض أِٖ ا٭خباض اييت ؼٌُ بني طٝاتٗا
َػتشسثات ا٭َٛض يف ب٬ز اإلغٚ ١َٝ٬ايعطب ١ٝنُا مت اغتػ ٍ٬ضغاٌ٥
( ) SMSيف إضغاٍ ايطغا ٌ٥ايسعٚ ١ٜٛقس اغتشسثت ٖص ٙاملٛاقع َٔ ايدلاَر
ايسعَ ١ٜٛجٌ ايؿ٬ؾات ايسعٚ ١ٜٛايباٚضبٜٓٛت ٚايؿات اإلغٖ(" َٞ٬اْٞ
ق٬ح ايس ، ٜٔضٝ٥ؼ ؼطٜط َٛقع أغطتَ،ّ2007 /4 /15 ٞكاي٘ بعٓٛإ
ايسٚض اٍتٜٓٛط ٟيٛغا ٌ٥ايتكٓٚ ١ٝأثطٖا عٌ ٣ايسع ٠ٛإىل اهلل ،عدل َٛقع قٝس
ايؿٛا٥س )www.saaid.net/،

ٚقس قاّ نجرل َٔ ايعًُاٚ ٤ط٬ب ايعًِ بايسع ٠ٛإىل اهلل عدل تًو املٛاقع
ٚغدطٚا نجرل َٔ أٚقاتِٗ ملتابع ١املٓتسٜات َٚا ٜهتب ؾٗٝا بٗصا اـكٛم0
 ٚقس ٚدس نجرل َٔ ايؿباب اإلغ َٞ٬هٝس ايتعاٌَ َع ٖص ٙايؿبه ، ١شيو
٭ْٗا "ٚغ ١ًٝأتكاٍ غطٜع ١متهٔ ايساع َٔ ١ٝا٫تكاٍ بأؾطاز كتًؿني يف
أّ انٔ بأقٌ تهًؿَ ٖٛٚ ، ١ا ميهٔ َٔ اؿٛاض ايؿطز ٟأ ٚاؾُاع ٞإش باإلَهإ
إٜكاٍ ايسع ٠ٛاإلغ َٔ ١َٝ٬خ٬شلا إىل أعساز نبرل ٙتؿٛم اـُػني ًَٕٛٝ
ْػُ(" ١ايعٜٛط ٖ1429،ـ،م)83
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ٚيصيو أقبض ٖٓاى امل٦ات بٌ اٯ٫ف  َٔ ،امل٪يؿات ٚاملٜٛٛات ٚاؾطا٥س
ٚايهتب اإلغ ، ١َٝ٬تكٌ إىل بكاع ايعامل يف غه ٕٛزقا٥ل بٌ أقٌ َٔ شيو ،
مما دعٌ اإلغٜٓ ّ٬تؿط اْتؿاضا ٚاغعا ،بؿهٌ اهلل تعاىل ثِ بؿهٌ ٖصٙ
ايتكٓ ١ٝاملعًَٛاتٖٚ ١ٝصا َكسام ق ٍٛاملكٛؿ ٢قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ "َٜكٍُٛٝ
يِ َٜٝب ًٝػَٖٔ َٖصَا ايٜ ٞأَِطُ ََا َب ًٜؼَ ايًَٚ ٌُِٝ٤اي َٖٓٗاضُ َٚيٜا َٜتِ ُطى ٝايً ُ٘٤بَِٝتَ ََسَضَٚ ٣يٜا َٚبَط ٣إ٢ي٤ا
غًٜاَّ َٚشُي٦ا ُٜصٍٔٗ
خً ُٜ٘ايًَٖ ُ٘٤صَا ايسٔ َٜٔٚبعٔع ٚعَعٜ٢ع ٣أٔ ِٜٚبصٍُ ٚشَئ ٣ٌٝعٔع٘ا ُٜعٔعٗ ايً ُ٘٤بٔ٘ٔ ا ٞي٢إ ِ
ٜأ ِز َ
ايً ُ٘٤بٔ٘ٔ ا ٞيهٝؿٞطَ" (سٓبٌ ،ز،34م ،308ضقِ )16344
"ٚتسٍ اإلسكا٤ات عً ٢إٔ املٛاز ايس َٔ ١ٜٝٓاملٛاز اييت ؼع ٢بإقباٍ ٚاغع ،
ٚإٔ ايباسجني عٓٗا نجرلٖٚ ، ٕٚصا ٜسٍ عً ٢ايعُأ ايطٚس ٞايص ٟتؿعط ب٘
آ٫ف ا٭ضٚاح ايباسج ١عُا ٜط ٟٚغًتٗا َٔ خٖ ٍ٬ص ٙايؿبه(" ١ايعٜٛط ،
ٖ1428ـ  ،م)83
مما ؾذع ايهجرل  َٔ ٜٔايعًُا ٚ ٤ط٬ب ايعًِ بتكسَ ِٜا يسَٔ ِٖٟ
عًَٚ ّٛعاضف َٗٚاضات تكٓ ١ٝتػع ٢ـسَٖ ١صا ايس" ٜٔؾكس قاّ عسز َٔ
املدًكني شلصا ايس ٜٔباؾتتاح َٛاقع غُذٌ ؾٗٝا ت ٠ٚ٬ايكطإٓ ايهط ِٜناَٟ٬
يعسز َٔ ايكطاٚ ٤آخط ٕٚقاَٛا بٛنع ُْػذ ناًَ ١يعسز َٔ نتب ايتؿػرل
ٚاؿسٜح ٚايؿك٘ ٚغرلٖا " (ايعايٖ1421، ٞـ  ،م)23
  َٔٚإغٗاَات ؾبه ١اإلْذلْت يف ْؿط ايسع ٠ٛايطز عً ٢املؿههني ٚأٌٖايبسع  ،ؾكس شنطت فً" ١اإلغٚ ّ٬اإلْذلْت " "إٔ ايبساٜات ا٭ٚىل يعطض
اإلغ ّ٬ع ىل اإلْذلْت نإ ٍيؿ٦ات ايهايَ ١جٌ ا٭محس( ١ٜايكازٜاْ) ١ٝ
ٚايبٗآَٚ ١ٝ٥هط ٚايػٓ ١ايٓبٚ ١ٜٛقس اغتٛاعت ٖص ٙايؿ٦ات إٔ تػذٌ بازلٗا
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نجرلا َٔ ا٭زلا ٤املطتب ١ٛباإلغ ، ّ٬يتكسّ ؾُٗٛض اإلْذلْت إغَ٬ا
َؿٖٛا َٓشطؾا"(ايعايٖ1421، ٞـ  ،م)22

ادلثحث انـــراتــغ :
إسهاو اإلػالو يف انذفاع ػٍ انرسىل طهى اهلل ػهٍه وسهى
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أ : ٫ٚإغٗ ـ ــاّ ايكٓٛات ايؿها ١ٝ٥يف ايسؾاع عٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ
قاّ اإلع ّ٬املط ٞ٥بكؿ ١عاَ ١بٓكس ٚؾذب ٚاغتٓهاض اإلغا٤ات اييت ٚدٗت
يًُكاّ ايٓب ٟٛايؿطٜـ ٖٓٚ ،اى قٓٛات ْصضت ْؿػٗا يٓكط ٠سبٝبٗا قُس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ " ؾكس قاَت قٓا ٠اجملس ايؿهاَ ١ٝ٥ع ًَشل ايطغاي١
ايتابع ؾطٜس ٠املسٚ ١ٜٓبعض املٛاقع اإليهذلٚ ١ْٝٚملس ٠عؿط ٠أٜاّ يٓكط ٠ايٓيب
ايهط ِٜقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚ ،نإ َٔ عًُِٗ إضغاٍ ضغا ٌ٥إىل ٚظٜطٟ
ايجكاؾ ١ايسمنطنٚ ٞايٓطٚه("ٞسًٝشٌ ٖ1429،ـ ،م)198
نُا أْؿ٦ت عسز َٔ ايكٓٛات ايؿها ١ٝ٥غاُٖت يف ايسؾاع عٔ ايٓيب قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝغًِ َٗٓٚا "قٓا ٠غاٖٛض  ٖٞٚقٔاَ ٠تدكك ١بتعع ِٝايٓيب قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚايتعطٜـ بػرلت٘ ايعٛطٚ ٠يهٓٗا مل تط ايٓٛض بعس  ،نصيو
قٓا ٖٞٚ tv ٠أٜها مل تعا ٍٚعًُٗا ٚقٓا ٠طٝبٚ ١قٓا ٠املكٛؿٚ ٢قٓا ٠ا٭َ١
 ٖٞٚمل تٓؿأ إ ٫يًسؾاع عٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚقٓا ٠اؿهُٚ ١قٓا٠
ؾاعط ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  ٖٞٚيًصب ٚايسؾاع عٔ دٓاب املكٛؿ٢
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚقٓا ٠ايطمح(" ١سًٝشٌ  ،م)199 -198
ٖٚصا ٫ؾو أْ٘ فٗٛز طٝب َباضى  ،تكسَ٘ ٚغا ٌ٥اإلع ّ٬املط ١ٝ٥يٓكط٠
اؿبٝب قُس  ٖٛٚداْب َه ٤ٞيف ظا ١ٜٚاإلع0ّ٬
نُا ٜٓبػ" ٞاملػاُٖ ١يف إْؿا ٤ايكٓٛات ايؿهاٚ ١ٝ٥اإلشاعات ٚاجمل٬ت اييت
تتشسخ عٔ اإلغْٚ ّ٬يب اإلغ ّ٬قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ بايًػات املدتًؿ١
ٚبا٭خل ايًػ ١اإللًٝع ١ٜنصيو اغت٦ذاض زقا٥ل يف ايكٓٛات أ ٚاإلشاعات
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ا٭دٓب ١ٝيعطض أططٚسات عٔ اإلغْٚ ّ٬يب اإلغ ّ٬قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ.
"(َعس ، ّ2006، ٟم0)204
ٜٚط ٣ايباسح أْ٘ هب إٔ تتهاعـ اؾٗٛز  ،يف بصٍ املعٜس َٔ ايعٛاٚ ٤ؾتض
ايهجرل َٔ ايكٓٛات ايؿها ١ٝ٥ايساع ١ٝإىل اـرل ٚا٭َط ٠باملعطٚف ايٓاٖ ١ٝعٔ
املٓهط ٚ ،ئ ٜتأت ٢إ ٫بايتعا ٕٚبني امل٪غػات اإلعٚ ١َٝ٬قٝاّ أٌٖ ايؿهٌ
ٚاـرل بايسعِ أ ٫قسٚز يف إقاَ ١قٓٛات زؾاع ١ٝعٔ ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚغًِ ْٚ ،ؿط يًسع ٠ٛاإلغ0 ١َٝ٬
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ثاْ ٝـ ـا : ٟإغٗاَات ؾبه ١اإلْذلْت يف ايسؾاع عٔ املكٛؿ ٢قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ
:
يكس غدطت ايؿبه ١ايعٓهبٛتَ ١ٝععِ َٛاقعٗا ايعطب ١ٝيًسؾاع عٔ ا يٓيب قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝغًِ  ،بٌ خككت َٛاقع خاق ١يًٓكط ، ٠ؾه ٬عٔ مجٝع املؿاضنات َٔ نجرل
َٔ املٓتسٜات "ؾعً ٢غعتٗا نِ ناقت أَاّ اؿذِ اشلا ٌ٥يًُؿاضنات  ،ست٢
املٓتسٜات ايبعٝس ٠عٔ ا٫يتعاّ مل ٜعس شلا ِٖ إ ٫ايٓكط ، ٠نِ ضٚابط خاق ١بايٓكط٠
ؾٝتشت بٌ َٛاقع دسٜس ٠ست ٢إٔ املتكؿض عدل ايباسح اإليهذل ْٞٚيٝشاض َٔ أٜ ٜٔبسأ
َٚت ٢غٓٝتٗ(" ٞسًٝشٌ ٖ1428 ،ـ ،م)188
ٚيكس تعاطـ اجملتُع املػًِ يٝكبض ٜسا ٚاسسٚ ٠شيو يًسؾاع عٔ سبٝبِٗ قُس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  ،تاضنني َصاٖبِٗ  ًًَِٗٚيتتٛسس ايهًُٚ ١تتشس ا٭َ ١بعٝسا عٔ
اؿعبٝات ٚايعٓكطٜات ٚايتٝاضات املصٖب ، ١ٝغرل ْانط ٜٔإىل اؾٓػٝات أ ٚا يًػات
"ٚأقبض ؾعاض ٖ ٤٫٪ا٭خٝاض أميؼ ضغ ٍٛاهلل ٚؾٓٝا عني تٛطف  َٔٚ ،أععِ َا نإ يف
تًو ايؿذل ٠دٗٛز ؾطز ١ٜدباض ٠متجًت يف قٝاغ ١بعض ايطغاٚ ٌ٥تطمجتٗا ٚاغتدطاز
ايعٓا ٜٔٚاييت ٜٓبػَ ٞطاغًتٗا نعٓٛإ احملطض ٚٚظاض ٠اـاضدٚ ١ٝايجكاؾ ١ايسامنطن، ١ٝ
نُٛقع املػًِ َٛٚقع إغَٝ٬ات ٚغًؼيَٛ ١اقع ايػ(" ّ٬سًٝشٌ ،م191
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٫ٚؾو إٔ ٖٓاى طٛا٥ـ تعٝـ يف ايػطب  ٫تعطف عٔ اإلغ ّ٬إ ٫قٛض ٠قامتْ ١كًٗا
إي ِٗٝأعسا ٤املًٚ ١ايبؿطٚ ، ١ٜيصيو ِٖ َٔ ا ملػطض بِٗ ٚ ،يصا ؾكس غاُٖت ؾبه١
اإلْذلْت يف تعطٜـ ٖ ٤٫٪بايس ٜٔاإلغٚ ّ٬اقتشاّ بٛٝتِٗ يًتعطٜـ ب٘ شا ايسٜٓٚ" ٜٔبػٞ
إٔ ْع ٞإٔ ايٛطٜك ١املطن ١ٝيتعطٜؿِٗ باإلغ٫ ّ٬ته ٕٛبعطض بعض سكٝكت٘ ٚإْهاض
بعهٗا  ،أ ٚايتعُ ١ٝعٓ٘  ،بٌ ٜعطض ز ٜٔاهلل نُا ٖٚ ، ٛتبني قاغٓ٘ ٜٚصاع ؾهً٢
عً ٢ؾطا٥عِٗ ٚقٛاْ ِٗٓٝباؿذر ٚايبٝاْات ٜٓٚ ،بػ ٞإٔ ٜعًِ إٔ ايتعطٜـ بايٓيب قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝغٌّ ٜؿٌُ أَٛضا َٓٗا –ايتعطٜـ ب٘ ٚعطض أخباض ٙابتساٚ ، ٤تٓك ١ٝايكٛض٠
املؿ ١ٖٛبايؿب٘ ايباطً ، ١بٝإ أخٛا ٤املػًُني َٚعاؾتٗا "(ايعُط ٖ1429،ـ ،م)56
َٚع ٖص ٙايتكٓ ١ٝيٝؼ ٖٓاى عصض ٭َ ٟػًِ يف ايصٚز عٔ ْيب اإلغٚ ّ٬ايسؾاع عٓ٘  ،بٌ
أقبض يف ٚغع نٌ َػًِ املؿاضن ١يف ايس ؾاع عٔ ضغ ٍٛايبؿطْٚ ١ٜيب اإلْػاْ ١ٝقً٢
اهلل عًٚ ٘ٝغًِ بٌ إٕ ْكط ٠اؿبٝب قُس ؾطف يٓا ٚٚادب قتٚ ّٛإٕ نؿا ٙاهلل
ٜك ٍٛتعاىل " {بَِّٔب وَفَْْنَبنَ اٌُّْغْزَيْضئِنيَ }(عٌسح  ،احلجش،آّخ سلُ) 95

إ ٫أْٓا َٛايب ٕٛمٔ بايعٌُ ٜ:ك ٍٛتعاىل "{ًَلًُِ اػٌٍَُّْاْ فعََْشٍَ اٌٍّوُ ػٍَََّىُُْ ًَسَعٌٌُُوُ
ًَاٌُّْاِِْنٌَُْ ًَعَزُشَدًَُّْ بٌََِ ػَبٌُِِ اٌْغَْْتِ ًَاٌشَّيَبدَحِ فَُْنَجِّئُىُُ ثَِّب وُنزُُْ رَؼٌٍََُّْْ }(عٌسح ،اٌزٌثخ آّخ ،
سلُ) 105
 ٖٛٚايص ٟسجٓا عًْ ٢كطت٘ ٜك ٍٛتعاىل {بِالَّ رَنظُشًُهُ فَمَذْ َٔظَشَهُ ٌّايوُ .. . . . .آّخ }(عٌسح
،اٌزٌثخ آّخ ،سلُ ) 40

144

"ٚمبا إٔ املػٚ٪ي ١ٝأَاّ اهلل تعاىل  ّٜٛايكٝاَ ١ؾطز ، ١ٜؾهٌ ٚاسس َٓا َػ ٍٛ٦عٔ عًُ٘
َٚا قسّ ؾإْ٘ ٜتعني عً ٢نٌ ٚاسس َٓا مبا آتا ٙاهلل إٔ ٜػِٗ يف ايصٚز عٔ ايٓيب ايهطِٜ
"(سًٝشٌ ٖ1428 ،ـ  ،م)202
1

ٖٓٚ -اى بعض املمتطسات ٚا٭ؾهاض يًسع ٠ٛهلل عدل اإلْذلْت :

2

ملاقع إغ ٠َٞ٬دسٜسَٚ ٠ا تض تَٛ َٔ ٜ٘ٛاز ؾطعٚ ٘ٝأِٖ َِٜعات٘ ا
 ْؿط عٔاٚ ٕٟٚ ٚاييت تسع ٛإىل ْكط ٠ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚايسؾاع عٓ٘ .

3

املاقع اإلغ ٠َٞ٬املَٝع ٚ ٠املْاغب ٠ملٛاقع ايٓكط0٠
ْ -ؿط بعض قتٜٛات ٚ

4

 ْؿط دسٜس املٚاقع اإلغَ ١َٝ٬ع ضٚابط َتهاًَ ١يًُٛانٝع اؾسٜس ٠املؿاضن١ايؿعاي ١عٔ ططٜل َكاٍ دٝس أ ٚناتب َتُٝع 0

َٛ(http://www.muslm.net/vb/archive/index.php/t-قع املػًِ
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 املثحث انثاني  /اندور املقرتح نىسائم اإلػالو املرئي
يف يىاجهح اإلساءج








0

انفظم اخلــــــــايس :

انذور انرتتىي ادلقرتح نذور وسائم اإلػالو ادلرئٍح يف

يىاجهح اإلساءج نشخض انُثً طهى اهلل ػهٍه وسهى

متٗٝـ ـ ــس
قبٌ إٔ ْتعطض يسٚض ٚغا ٌ٥اإلع ّ٬يف َٛادٗ ١اإلغا ٠٤هب إٔ ْػًض أْؿػٓا بػ٬ح
سٝح إٔ ايعًِ ْٛض ٜػتها ٤ب٘ ،أَط اهلل ب٘ ؾكاٍ {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِزْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِنيَ
وَالْمُؤْمِنَاثِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ }(سورة حممد ،آيت رقم ) 19
ٚأؾطف َا ٜك ّٛب٘ املػًِ يف ٖصا املكاّ ٖ ٛايعًِ ستٜ ٢تػٓ ٢ي٘ ايطز ايعًُ ٞاملسعّٛ
بايػٓٚ ١ايكطإ عً ٢املػ٦ٝني يًطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٜٓٚ ،كٌ قٛض ٠قشٝش١
ٚانش ١يًُػًُني عدل ٚغا ٌ٥اإلع ّ٬املطٚ ، ٞ٥عٓسَا ٜدلظ ضداٍ ايعًِ ٚايسعَٔ ٠ٛ
ايعًُاٚ ٤املجكؿني ٚا٭زبا ٤عً ٢ؾاؾات اإلع٫ ، ّ٬ؾو إٔ شيو ٜعهؼ قٛض ٠إهاب١ٝ
يإلغٜٚ ، ّ٬ط ٣ايعامل قٛضَ ٠ؿطق ١يًُػًُني ميًٖ٪ا ايعًِ ٚايجكاؾٚ ١اؿهُٚ ١ايٓٛض ،
مما ٪ٜثط شيو عًْ ٢ؿػ ١ٝا٭خط ٚتكبٌ اؿٛاض ٚاملٓاقؿ ، ١ؾٝذب عً ٢اإلع ّ٬إٔ ىتاض
يؿاؾات٘ ضداٍ ايعًِ ٚايؿهط ٚايس َٔ ٜٔايعًُاٚ ٤املجكؿني مما ٜجط ٟشيو ق ٠ٛاإلعّ٬
ايعطبٚ ٞاإلغٚ ، َٞ٬هعٌ اإلع ّ٬يف ق ٠ٛيًُٛادٗٚ ١اؿٛاض نُا هب عً ٢املػًِ إشا
تػًض بايعًِ إٔ ٜتشػٔ بايعٌُ  ،ؾايعًِ ٚايعٌُ ٚدٗإ يعًُٚ ١اسس٫ ، ٠غٓ ٢٭سسُٖا
عٔ اٯخط0
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ادلثحث األول
ًا
أوال  :أهًٍح اإلػالو ادلرئً :
 ٫ىؿ ٢عً ٢اؾُٝع َهاْ ١اإل ع ّ٬املط ٞ٥بكٓٛات٘ ايؿهاَٛٚ ،١ٝ٥اقع٘ اإليهذل ، ١ْٝٚيف
سٝاتٓا بٌ أقبشت ؾ ٤ٞأغاغ ٞعدل بطْافٓا ايٚ ،َٞٛٝ٭ْ٘ أقبض َ٪ثط دسا يف
ع٬قتٓا ا٭غطٚ ١ٜيف تطب ١ٝأبٓآ٥ا ،ؾإْ٘ هب عًٓٝا إٔ مطم عً ٢اغتكاَٖ ١صا
اإلعٚ ّ٬ؼ ًٜ٘ٛإىل إع ّ٬إغ" َٞ٬وطم عً ٢ايكاحل ايعاّ يٮَٜ ٫ٚ ، ١عٌُ عً٢
إثاض ٠ايؿنت بني ايٛٛا٥ـ َٔ أبٓا ٤ايؿعب " (ضنٛإ ٖ1426،ـ  ،م)490
إٕ َٔ ا٭َٛض ايهطٚض ١ٜاييت ٜتًٛب عً ٢اإلع ّ٬إٔ ٜٓتٗذٗا  ،ؼ ٌٜٛقٓٛات٘ إىل
قٓٛات ؾها ١ٝ٥إغ ، ١َٝ٬تػاعس عًْ ٢ؿط عكٝس ٠ايتٛسٝس ٚتزع ٛإىل عباز ٠اهلل  ٚتعٜس
َٔ ايجكاؾ ١ايعاَ ١يس ٣ايٓاؽ " ؾاإلع ّ٬اإلغٜ َٞ٬ػتٗسف تطؾ ٘ٝاٖتُاَات اٍْاؽ
ٚايػُ ٛبعكٛشلِ ٚٚدساِْٗ ٚغًٛنِٗ ٚإؾاع ١ايجكاؾ ١اإلغ ١َٝ٬مببازٗ٥ا ايػاَ١ٝ
ٚقُٗٝا ايطؾٝع(" ١إَاّ ٖ1400 ،ـ ،م)31
إٕ ايكٓٛات ايؿها ١ٝ٥أ ٚاإلع ّ٬املط ٞ٥ميجٌ ٚغ ١ًٝتطب ١ٜٛخٛرل ، ٠ؾإْ٘ ٜتٛىل تطب١ٝ
ايٓاؾ ١٦يف املٓاظٍ ٪ٜٚثط عً ٢غًٛنٝات ايؿبابٜٚ ،ػاعس عٌ ٣ؼسٜس َػاض ايطداٍ
ٚايٓػا ٖٛٚ ،٤ميجٌ زاؾع أغاغٚٚ ٞغٚ َٔ ١ًٝغا ٌ٥ايذلب ١ٝامل٪ثطٜٓٚ ، ٠بػ ٞعًٓٝا
"ايػع ٞإىل ؼ ًٜ٘ٛإىل إع ّ٬تٛد ٞٗٝغًٜ ِٝػاعس عً ٢ثبات ا٭غاؽ ايعكسٟ
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ٚا٭خ٬قٚ ٞايػًٛن ٞيف ؾدك ١ٝاإلْػإ ٚ ،يصيو هب إٔ تدلظ اإلْتكاضات اييت
سككٗا اإلغٚ ، ّ٬تـع ٌٝايؿك٘ اإلغٚ َٞ٬ؾتاٚا ٙاملعاقطٚ ٠تبكرل ٚضقس يًٛاقع
ٚايتعبرل عٔ ايؿهط ٚايتأثرل يف ايطأ ٟايعاّ "(ايعٜٛط ٖ1428 ،ـ  ،م)157 -151
نُا ٜط ٣إَاّ إٔ اإلع ّ٬اإلغ َٞ٬هب إٔ "ٜػع ٢يٓؿط ايجكاؾ ١اإلغ١َٝ٬
امل٪غػ ١عً ٢ايك ِٝايسٚ ١ٜٝٓايٓعِ اإلغٚ ١َٝ٬املعاضف ايعٌَٚ ١ٝا٭ؾهاٍ اؾُاي١ٝ
ا٭ق ١ًٝيف ا٭زب ٚايعُاضٚ ٠اإلْتاز ٚ ،ايعازات ٚايتكايٝس ايطاغدٚ ١ا٭عطاف ايػا٥س ٠بني
املػًُني ٚاييت تك ّٛعًٗٝا اؿٝا ٠ايؿطز ١ٜيإلْػإ املػًِ ٚاؿٝا ٠املؿذلن ١يٮَ١
اإلغ ١َٝ٬يف أقٛاضٖا املدتًؿ( "١إَاّ ٖ1400،ـ  ،م)34
ٚاإلع ّ٬املط ٞ٥قبب إىل ايٓؿؼ ايبؿطٚ ١ٜهب اغتػ ٍ٬تًو املٝع ، ٠عٝح
ٜػتدسّ يػطؽ سب ايسع ٠ٛإىل اهلل تعاىل ٜك ٍٛتعاىل " {ًٌَْزَىُٓ ِِّنىُُْ ؤَُِّخٌ َّذْػٌَُْ بٌََِ
اٌْخَْْشِ ًَّإُِْشًَُْ ثِبٌَّْؼْشًُفِ ًَّنْيٌََْْ ػَِٓ اٌُّْنىَشِ ًَؤًٌَُْـئِهَ ىُُُ اٌُّْفٍِْذٌَُْ }(عٌسح آي ػّشاْ آّخ
سلُ)104
ؾايسع ٠ٛإىل اهلل هب إٔ ته َٔ ٕٛأٚيٜٛات أٖساف اإلع ّ٬املط٫ ٞ٥غُٝا ٜٓ ٖٛٚكٌ
ايكٛت ٚايكٛض ٠ؾً ٛاغتػٌ ْكٌ َؿاٖس اؿر "خصٚا عين َٓاغههِ "( ايبٗٝك، ٞ
ز،5م)125
َٚؿاٖس ايكًٛات"قًٛا نُا ضأٜتُ ْٞٛأقً( " ٞابٔ سبإ  ،ز،9م،245ضقِ )2165

َٚا ؾاب ١شيو ٚتٛظٝؿٗا ايٛظٝؿ ١املٓاغب ١يػطؽ تًو املباز ٨يف ْؿٛؽ
أبٓآ٥ا ٚبٓاتٓا يهإ شيو خرل نجرل0
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نُا ٜٗسف اإلع ّ٬اإلغ َٞ٬إىل ايسؾاع عٔ املػًُني ٚتبين قهاٜاِٖ
،ؾا٭َ ١اإلغ ١َٝ٬أَٚ ١اسسَ ٠تهاًَٜ ١ك ٍٛتعاىل{بَِّْ ىَزِهِ ؤَُِّزُىُُْ ؤَُِّخً ًَادِذَحً
ًَؤََٔب سَثُّىُُْ فَبػْجُذًُِْ } (عٌسح  ،األٔجْبء آّخ  ،سلُ )92
ٚاملػًِ أخ ٛاملػًِ ؾٝذب عً ٢اإلع ّ٬تععٜع تًو ا٭خٚ ٠ٛبٓا ٤أٚاقط
احملب ١ؾُٝا بني املػًُني  ،بٌ ٜٚسع ٛإىل ْكط ٠املػًِ نُا قاٍ قً ٢اهلل
نع ٣تُ ِٓ َت َٗو ٝؾٔ ٔ٘ٝسُ ِط ََتُُ٘
دصٍُُ اَِطَأَُ ٟؼِئُّا ؾٔٔ ََِٛ ٞ
عًٚ ٘ٝغًِ "ََا َِٔٔ اَِطِ َٜ ٣٨٢
شبٗ ؾُْٔ ٔ٘ٝكِطَتَُ٘ َََٚا َِٔٔ
خصَي ُٜ٘ايً ُ٘٤ؾِٔٛ ََ ٞطٔٔٔ ُٜ ٣
ِٓ َُٜٚتَكٜلُ ؾٔ َِٔٔ ٔ٘ٝعٔطِنٔ٘ٔ إ٢ي٤ا َ
نعِٓ ُٜ ٣تَكٜلُ ؾٔ َِٔٔ ٔ٘ٝعٔطِنٔ٘ٔ َ ِٓ َُٜٚت َٗو ٝؾَِٔٔٔ ٔ٘ٝ
ػًُّٔا ؾٔٔ ََِٛ ٞ
اَِطَِٜٓ ٣٨٢كُطُ َُ ِ
شبٗ ُْكِطَتَُ٘"(أب ٞزاٚز ،ز ،13م،28
سُ ِطََت ٔٙإ٢ي٤ا َْكَطَ ُٙايً ُ٘٤ؾِٔٛ ََ ٞطٔٔٔ ُٜ ٣
ضقِ )4240
ٚاإلع ّ٬اإلغ َٞ٬هب إٔ ٜه ٕٛدٌ اٖتُاَ٘ ايسؾاع عٔ اإلغٚ" ّ٬ضز
ايؿبٗات اييت ٟثرلٖا أعساٖ ٤صا ايس ٜٔيف ايساخٌ ٚاـاضز ٚقا٫ٚت
ايتشطٜـ ايعكس ٟنايكازٜاْٚ ١ٝايبٗاٚ ١ٝ٥قا٫ٚت ؼ ٌٜٛاملػًُني عٔ
زَ ِٜٗٓجٌ ايتٓكرل "(ضان، ٞم)104
 َٔٚأغاغٝات بٓا ٤اإلع ّ٬اإلغْ ٖٛ َٞ٬كطْ ٠يب اإلغ ّ٬قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚغًِ ٚتػدرل مجٝع قٓٛات٘ ايؿها ١ٝ٥يٓكط ٠اؿبٝب قُس ٚايػع ٞإىل
ْؿط غٓت٘ ٚغرلت٘ ايعٛط ٠عً ٢اجملتُع  ،نُا هب عً ٢اإلع ّ٬اإلغَٞ٬
املطْ ٞ٥ؿط ؾها ٌ٥ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚتٛنٝشٗا يًٓاؽ ست٢
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ٜعطف املػًُٚ ٕٛغرلِٖ َٔ ٖ ٛقُس عً ٘ٝايكٚ ٠٬ايػ ، ّ٬ؾً ٛعطؾ ٙٛملا
ؾتُ0 ٙٛ
يصيو ُٜعس اإلع ّ٬املط َٔ ٞ٥أِٖ ايٛغا ٌ٥ايذلبٚ ، ١ٜٛايتكٓ ١ٝإلٜكاٍ
ايطغاي ١اييت ْطٜس ٚ ،يصيو ميجٌ اإلع ّ٬ايعاٌَ ا٭غاغ ٞيف ايتأثرل عً٢
أبٓا ٤اجملتُع  ٖٛٚ ،ايصٜ ٟعدل عٔ أضاٚٚ ٤دٗات ْعط اٯخط ، ٜٔبٌ ٜٚعتدل
اإلع َٔ ّ٬أؾهٌ ايٛغا ٌ٥يٓكٌ ثكاؾ ١ايؿعٛب ٚعازاتٗا ٜٚ ،عتدل ايٛغ١ًٝ
ايطٝ٥ػ ١يٓكٌ َا ٜطٜس ٙاملػٛ٦ي َٔ ٕٛضغبات ٚطًبات َٔ ؾعٛبِٗ
ٜٚػع ٢ايباسح إىل تٛظٝـ اإلع ّ٬بكٓٛات٘ ايؿها ١ٝ٥يًسؾاع عٔ ْيب
ايطمح ١قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  ،شلصا ٜطغب ايباسح إٔ ٜتذػس عج٘
عً ٢أضض ايٛاقع ٜٚهَ ٕٛطدعا خكبا يٛغا ٌ٥اإلع ّ٬املطٚ ١ٝ٥اؽاش ٙأمنٛشدا
يتٛبٝل َا ؾ َٔ ٘ٝاقذلاسات ٚتكٛضات يتػدرل قٓٛات٘ ايؿها0 ١ٝ٥
ٜٚط ٣ايباسح إٔ ٜػتدسّ اإلع ّ٬املط ، ٞ٥يف خسَ ١ايسع ٠ٛاإلغ١َٝ٬
ْٚكط ٠ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  ،٭ْ٘ "ٜػتدسّ ؾُٝع ا٭عُاض ٚايؿ٦ات
ٚا٭َعدٚ ١ا٫غتؿاز َٔ ٠ايدلاَر اإلخباضٚ ١ٜاملػًػ٬ت ٚاملػطسٝات ٚأؾّ٬
ايهطتٚ ٕٛا٭ؾ ّ٬ايعًُٚ ١ٝايتػذٚ ١ًٝٝست ٢اإلعْ٬ات ايتذاض ، ١ٜهب
اغتدساَٗا ملا شلا َٔ تأثرل ق ٟٛعً ٢املؿاٖس ٚته ٜٔٛشٚق٘ ٚأسٝاْا ست٢
أخ٬ق٘ "(ضانٖ1417 ، ٞـ ،م)15
ٚهب تٛظٝـ شيو نً٘ يف ْؿط اـرل ٚتُٓٝت٘ ٚ ،ضزع ايؿط ٚؼ،ُ٘ٝٛ
ٚاغتػ ٍ٬شيو يف ْؿط ايػٓ ١ايٓبٚ ١ٜٛايسؾاع عٔ غٝس ايدل ١ٜقً ٢عً ٘ٝضبٞ
ٚغًِ0
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ٚمبا إٔ اإلع ّ٬ي٘ خٛٛض ٠بايػ" ١تتُجٌ يف قاٚي ١إعاز ٠تؿه ٌٝ٭خ٬قٝات
ٚغًٛنٝات َٚعتكسات ايٓاؽ ٚأقبض ٜؿهٌ عاَ٪َ ٬ثطا يف ا٭ؾطاز خاق١
ٚايٓاؾ(" َِٗٓ ١٦ضانٖ1417 ، ٞـ  ،م )17
ؾٓٝبػ ٞاغتدساّ اإلعٚ ّ٬تػدرل ٙيتعس ٌٜغًٛى ٚأخ٬قٝات ائاؾٚ ١٦يٛ
عدل ايطغ ّٛاملتشطن ١ملا شلا َٔ إٜكاع َ٪ثط عًْ ٢ؿػ ١ٝا٭طؿاٍ ٚايؿباب 0
ٚعٓسَا ٜػطؽ اإلع ّ٬سب ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ يف ْؿٛؽ ايٓاؽ ،
َػتدسَا تًو ايٛغا ٌ٥اإلع ١َٝ٬املط ، ١ٝ٥يف تطغٝذ املبازٚ ٨ايك ِٝايؿانً١
ؾإٕ شيو ي٘ تأثرل دٝس عً ٢ايٓؿؼ ٜٓٚؿأ د ٌٝقاحل َ َٔ٪باهلل ضبا
ٚباإلغ ّ٬زٜٓا ٚمبشُس ْبٜا َ ،ساؾعا عٔ عكٝست٘ ٚضغٛي٘ ٚز0 ٜ٘ٓ
ٚملا يإلع َٔ ّ٬أُٖ ١ٝيف ايتأثرل عً ٢بين ايبؿط غعت ايس ٍٚايػطب ١ٝيف
"اَت٬ى عسز نبرل َٔ ا٭قُاض ايكٓاعٚ ١ٝتػدرل بعهٗا يف بح بطاَر
تًؿعَٛ ١ْٜٝٛدٗ ١إىل ايب٬ز اإلغ ١َٝ٬سٝح تػتكبٌ ايدلاَر ٚا٭ؾّ٬
اؾٓػ ١ٝاييت ٟؾاٖسٖا ايٛؿٌ ٚايؿاب ٚايطدٌ ٚاملطآ ٠عً ٢ايػٛا ، ٤نُا تبح
ٖص ٙا٭قُاض نجرلا َٔ ايدلاَر اييت متذس اؿهاض ٠ايػطبٚ ١ٝتػ ٤ٞإىل
اإلغٚ ّ٬سهاضت٘ "(احملٝـ ٖ1412 ،ـ  ،م)35
ٚسط ٟٓبٓا مٔ املػًُني إٔ ْتٓب٘ َٔ غؿًتٓا ْٚ ،عٌُ دٗسْا يف ايػٛٝط ٠عً٢
قٓٛاتٓا ؾه ٬عٔ قٓٛات ايػطب ٚ ،يصا ٜط ٣ايباسح إٔ ٜهع إغذلاتٝذ ١ٝدٝس٠
يٛغا ٌ٥اإلعٚ ّ٬اغتػ٬شلا بٌ ٚتٜٛٛعٗا ٚتػدرلٖا يًسؾاع عٔ ايٓيب قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝغًِ 0
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ثاٍَـا ًا  :واجــة اإلػالو ادلرئً :
 ٫ؾو إٔ قٓٛاتٓا ايؿضا ١ٝ٥اإلغ ١َٝ٬تعٝـ يف أظَ ١أَاّ ايهذ اإلعَٞ٬
ايؿها ٞ٥ايص ٟميٮ أضدا ٤ايهٚ ٕٛوتاز ٖصا اإلع ّ٬إىل أٜاز ٟبٝها ٤تٓتؿً٘ َٔ
َطانع ايػٛاٚ ١ٜايه ٍ٬إىل ططٜل اشلسٚ ٣ايٓٛض ٚ ،سبصا ؼٖ ٌٜٛص ٙايكٓٛات إىل
قٓٛات إغ ١َٝ٬تؿع ايٓٛض ٚتبسز ايعٚ ، ّ٬تػاعس عً " ٢إبطاظ قهاٜا املػًُني ٚتبٓٗٝا
ٚعطنٗا يًعامل بايكٛض ٠اؿػٓ ١ايكشٞسَ ١ع إٜهاح اؿًٚ ٍٛا٭دٛب ١يًُؿانٌ
ٚإبطاظٖا ٚ ،تٓؿط ايكٚ ِٝاملباز ٨اإلغٚ ١َٝ٬تبح ضٚح ايسع ٠ٛيػرل املػًُني يإلغّ٬
"(إبطاٖٖ1427 ، ِٝـ ،م)151
إْٓا عاد ١إىل إٔ "ٜبعؽ ؾهط إع َٞ٬دسٜس ٚتكٓٝات َتٛٛض ٠تتٝض يًُؿاٖس ايعطبٞ
َؿاٖسَ ٠ا ٜطٜس َٔ ٙبطاَر تًٝؿعَٛ ٚ ١ْٜٝٛاز إعٚ ١َٝ٬إخباضَٚ ١ٜػًػ٬ت زضاَ١ٝ
ٚغرلٖا "(ايهبع ٖ1430 ،ـ  ،م)178
ٚيصا ٜٓبػ ٞإٔ تتشً ٢ايكٓٛات ايؿها ١ٝ٥بًباؽ اإلميإ ٚدًباب ايتك ، ٣ٛنِ
مج ٌٝإٔ تتػرل ايكٓٛات ايؿها ١ٝ٥ايعاز ١ٜيته ٕٛقٓٛات ؾها ١ٝ٥إغ ١َٝ٬تػع ٢إىل
"ٌَ ٤ايؿطاؽ ببح بطاَر ٖازؾ ١غٛا ٤ناْت تطب ١ٜٛأ ٚادتُاع ١ٝأ ٚإغ ١َٝ٬يتشٌ قٌ
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ا٭ؾٚ ّ٬ايدلاَر اشلابٚ ١ٛاملٓاؾ ١ٝيًك ِٝاإلغٚ ١َٝ٬ايعطب ١ٝا٭قً(" ١ٝإبطاٖ،ِٝ
ٖ1427ـ  ،م)151

إٕ اإلع ّ٬املط ٞ٥وتاز إىل تض زٜس أٖساؾ٘ ٚتٛنٝض ططٜك٘  ،٭ٕ ٙأقبض ٜؿهٌ خٛط
عع ِٝبٌ ٖ ٛأخٛط َٔ اؾٛٝف اؾطاض ، ٠٭ْ٘ ٜك ٔٛيف بٛٝتٓا ْٚػتأَٓ٘ عً ٢ؾًصات
أنبازْا ْٚػًُِٗ إي ٘ٝز ٕٚضقٝب  ٫ٚسػٝب  ،ؾ ٬بس إٔ ٜه ٕٛشيو اإلعَ ّ٬هإ ايجك١
اييت أٚيٓٝا ٙإٜاٖا 0

ٚئ ٜتشكل شيو ا٭َط إ ٫إشا أعسْا ٖٝهًت٘ ايعاَ ١إىل ايٛطٜل املػتكٚ ، ِٝتٛد ٘ٗٝإىل
ططٜل اـرل ٚايكٛاب بتٛبٝل ايؿطٜع ١اإلغ ١َٝ٬نُٔ بطاف٘ اشلازؾ0١

ادلثحث انثاًَ :

انذور ادلقرتح نىسائم اإلػالو ادلرئً يف يىاجهح اإلساءج

نهُثً طهى اهلل ػهٍه وسهى:

ٖٔاى نجرل َٔ ايٛغاٜ ٌ٥ػتٝٛع ا إلع ّ٬إٔ ٜػاِٖ بٗا ٟ ٚ ،طبقٗا ٜ ٚكّٛ
بؾعًٗا عً ٢أضض ايٛاقع  ٚ ،خاق ١إشا اغتؿعط اإلع ّ٬تيو املػٛ٦ي ١ٝعٝح ٜهٕٛ
شيو ا٭َط َٔ أِٖ ا٭ٍٜٚٚات فقهْ ١ٝكط ٠ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ َٔ أِٖ
ا٭ٍٟٚٚات اييت هب عًٚ ٢غا ٌ٥اإلع ّ٬املط ١ٝ٥تكسميٗا  ،فٖ ٞقه ١ٝأَٚ ١قه ١ٝعكٝس٠
 ،ؾٓٝبػ ٞإٔ تتعا ٕٚمجٝع امل٪غػات اإلع ١َٝ٬اإلغ ١َٝ٬يف ايعامل عًْ ٢كط ٠ايٓيب
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قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚايصب عٔ زٚ ٜ٘ٓعطن٘ ايؿطٜـ ٚ ،تعطٜـ ايعامل بإٔ ٖصا ايطغٍٛ
ضغ ٍٛاإلْػاْ ٖٛٚ ١ٝضغ ٍٛايعسايٚ ١ايكٝاْٚ ١ايسٜاْ. ١
فٖٓاى ٚغا ٌ٥عاَ ١إعٜٓ ١َٝ٬بػ ٞاغتػ٬شلا ملٛادٖٗ ١صا ايتٝاض اـٛرل اـبٝح ايصٟ
تػًط عً ٢ؾدك ١ٝايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  َٔٚ ،أِٖ تًو ايٛغا ٌ٥اإلع١َٝ٬
اييت ْبني ؾٗٝا ْكط ٠ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ َا -: ًٜٞ
" إعساز بطاَر يًتعطٜـ بايٓيب قًَ ٢٤ايً ُ٘ ٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝغًَ ،َِ٤عٝح تتبٓ ٢نٌ َ٪غػ ١أ ٚدٗ١
زَ ١ٜٝٓج ٬بطْافا ٜٚتِ ْؿط ٙيف اجملتُعات ٚخاق ١ايػطب ٠ٞاييت تػُُت أؾهاضِٖ
بٗصا اٍغع ٚاـبٝح نس ايٓيب قًَ ٢٤ايً ُ٘ ٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝغًَ ،َِ٤غٛا ٤نإ شيو عدل اجمل٬ت
اإلغ ١َٝ٬اشلازؾٚ ١اؾطا٥س اي ١َٝٛٝأ ٚعدل ايكٓٛات ايؿها ،١ٝ٥أ ٚست ٢إهاز بطْاَر
َتهاًَٜ ١تِ إعسازٖا يف أقطام نُبٛٝتط ١ٜتبني ؾدك ١ٝايٓيب قًَ ٢٤ايً ُ٘ ٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝغًََِ٤
ٚسلا ٌٙ٥ستٜ ٢تِ اغتعُاشلا بػٗٛي( . ١غًُإ املايهَٛ، ٞقع قٝس ايؿٛا٥س)*
نُا هب عًٚ ٢غا ٌ٥اإلع ّ٬املط ١ٝ٥إٔ تطعَٛ ٢نٛع ايسؾاع عٔ ايٓيب قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚغًِ ٚتٛي ٘ٝاٖتُاَٗا ايبايؼ  ،بٌ " تػتدسّ ناؾ ١قٓٛات اإلع ّ٬املتاسٚ ١املػتدسَ١
اٯٕ يف بح ايؿط ٚايؿػاز ٚايطش ١ًٜئؾط اـرل ايكازم ٚا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ
املٓهط ٚعسّ إُٖاٍ أٚ ٟغ َٔ ١ًٝتًو ايٛغا(" ٌ٥ضانٖ1417، ٞـ ،م)55

----------------------*َٛ ) http://www.saaid.net/mohamedقع قٝس ايؿٛا٥س

إٕ أغايٝب عطض ايكٓٛات ايؿها ّ ١ٝ٥يؿت يًٓعط سٝح ٜتٛؾط يسِٜٗ
أغًٛب ايتؿٜٛل ٚايتؿٓٔ يف عطض املؿهًٚ ١يصا ٜػتشػٔ عًٚ ٢غاٌ٥
اإلع" ّ٬ايتؿٓٔ يف ططح املٛاز اإلع ١َٝ٬املتٓٛع ١املتعسز ، ٠ؾًٝؼ
ؾططا إٔ ٜه ٕٛاإلع ّ٬اإلغ َٞ٬يف سؿ ٛايسضٚؽ ٚاـٛب ٚايٓسٚات
ٚاحملانطات  ،بٌ إٔ َعاٖط ايه ٕٛؾ ٘ٝيت٪ز ٟايؿطض املٓؿٛز َٔ ضبط
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ايٓاؽ غايكِٗ ٚ ،يؿت أْعاضِٖ إىل زٚضِٖ يف اؿٝاَُٗٚ ٠تِٗ يف
ايه(" ٕٛايعٜٛط ٖ1428،ـ،م)40
إٕ ْكٌ ايكٛض ٠ايكازق ١إىل اجملتُعات ايػطب ١ٝتع ٞٛطابعا ضاقٝا
عٔ ا٭َ ١اإلغٚ ١َٝ٬عٔ ايس ٜٔاإلغٚ ، َٞ٬عٔ غرلْ ٠يب اإلغّ٬
عً ٘ٝأؾهٌ ايكٚ ٠٬ايػ0ّ٬
بٌ إٕ شيو ٜعٜس َٔ تٛثٝل عط ٣احملبٚ ١ايذلابط بني املػًُني
ٚغرلِٖ  ،ؾعٓسَا تؿعط ايس ٍٚايػطبٚ ١ٝا٭ٚضب ١ٝبك ١ُٝايسٜٔ
اإلغَٚ َٞ٬هاْ ١ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ عٓس املػًُني ٫ ،ؾو
إٔ شيو ٜػٓٝط ْعط ٠ايػطب ػاٖ٘ ايس ٍٚاإلغ0 ١َٝ٬
ٜ ٚتًٛب َٔ ٚغا ٌ٥اإلع ّ٬إٔ تٚنض ايكٛض ٠اؿكٝك ١ٝيًسٜٔ
اإلغٚ ، َٞ٬يًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚؾدكٝت٘ َٚعاَ٬ت٘
 ،يف مجٝع ؾ ٕٛ٦سٝات٘ 0
 ٚسط ٟٓبهٌ َػًِ إٔ واؾغ عً ٢عازات٘ َٚعاَ٬ت٘  َٔ ،أ ٟخًٌ
٭ْ٘ بايٛبع ٜعهؼ قٛض ٠ايس ٜٔاإلغٚ َٞ٬قٛض ٠قب ١ايطغ ٍٛقً٢
اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  ،ؾإشا نإ ٖصا املػًِ مل ٜػتؿعط سب اهلل ٚسب
ضغٛي٘ ٚسب ايس ٜٔاإلغ َٞ٬يف ْؿػ٘ ٚهػٓس شيو يف أخ٬ق٘ ،
َٚعاَ٬ت٘ ؾ ٬ؾو إٔ شيو ٜع ٞٛطابعا كايؿا عٓس ايػطب ،
ؾهٝـ ْسع ٛايػطب إىل اسذلاّ زٜٓٓا ٚاسذلاّ ْبٓٝا ٚ ،مٔ  ٫مذلّ
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زٜٓٓا  ٫ٚمب ْبٓٝا ْ ٫ٚكتس ٟب٘ قً ٢اهلل عٌٚ ٜ٘غًِ  ،يصا ؾهٌ
ٚاسس َٓا عً ٢ثػط َٔ ٠ثػٛض ايس ٜٔؾٜٛ ٬تني ايس َٔ ٜٔقبً٘  ،ؾٝذب
عً ٢املػًِ إٔ ٜعًِ أْ٘ َطاقب أَا اهلل عع ٚدٌ ثِ أَاّ ايٓاؽ بٌ
ٚأَاّ ايػطب ٚايؿطم ٚ ،نصيو هب عً ٢نٌ َػًِ ٜعٝـ يف ب٬ز
ايػطب َٔ املبتعجني ٚاي٬ٛب ٚايػا٥شني ٚايتذاض  ،اسذلاّ زْٜٔا ْٚبٓٝا
عً ٘ٝايكٚ ٠٬ايػٚ ، ّ٬ايعٌُ عً ٢اإلقتسا ٤بػرلت٘ ايعٛطٚ ٠شيو
أَاّ ايػطب ستْ ٢ع ٞٛيًعامل ايػطب ٞقٛض ٠سكٝك ١ٝيإلغّ٬
ٚاملػًُني 0
إٕ َعاَ٬تٓا ٚأخ٬قٓا ٚعازاتٓا إشا خطدت خاضز اإلطاض اإلغَٞ٬
ٚغًب عًٗٝا ايٛابع ايتكًٝس ٟؾإْٓا ْع ٞٛضغايٚ ١انش ١يًػطب بإٔ
زٜٓٓا غرل نؿٛا إٔ ٜتعاٜـ َع ايٓعاّ ايتكين ٚايتٛٛض ايتهٓٛيٛدٞ
يف ٖصا ايعامل املتشهط  ،يصا ٚدب عًٓٝا اإلقتساٚ ٤ايتُؿَ ٞع ايتٛٛض
يف سسٚز املباح مما أسً٘ يٓا ايس ٜٔاإلغ0 َٞ٬
إٕ اإلقتسا ٤بايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ يف َعاَ٬تٓا ٚعبازاتٓا،
خرل ٚغ ١ًٝإلٜكاٍ ضغاٚ ٌ٥انش ١إىل اٯخطٚ ،إؾٗاَ٘ بأْٓا َكتسٕٚ
غا٥ط ٕٚعًَٗٓ ٢ر ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  ،ؾإشا ملؼ ايػطب َٓا
شيو ايتكطف ؾ ٬ؾو أْ٘ غٝع ِٗٝٛضغب ١سكٝك ١يًسخ ٍٛيف
ايس ٜٔاإلغ ٚ َٞ٬ا٫نطاط يف قؿٛف املػًُني  ،أ ٚعً ٢ا٭قٌ ٜػًِ
اإلغْٚ ّ٬يب اإلغ َٔ ّ٬إٜصا ِٗ٥أ ٚؾتُِٗ أ ٚغبِٗ
ٜٚطَ ٣عسٓ ٟإٔ ٜهٖٓ ٕٛاى بعض املكذلسات يٛغا ٌ٥اإلع ّ٬املطٚ ١ٝ٥شنط َٓٗا :
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1

 "اإلقذلاح عًَ ٢سضا ٤ايكٓٛات ايؿها ١ٝ٥إلعساز بطاَر خاق ١يف غرل ٠ايطغٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚنٝؿ ١ٝتعاًَ٘ َع ظٚدات٘ ٚأبٓاٚ ٘٥أقشاب٘ ٚأعساٚ ٘٥غرل شيو
َٔ قؿات٘ اـًكٚ ١ٝاـًٝك0 ١ٝ

2

 سح َ٪غػات اإلْتاز اإلع َٞ٬عً ٢ايكٝاّ بإْتاز أؾطط ١ؾٝس ٜٛتعطض غرل٠ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ بٛطٜك ١اسذلاؾ ١ٝؾٝكَ(0 " ١عس ،ّ2006 ، ٟم -202
)203

3

 "سح احملٛات ايتًؿع ١ْٜٝٛا٭ضنٚ ١ٝايكٓٛات ايؿها ١ٝ٥عً ٢إْتاز ٚبح أؾّ٬نطت ١ْٝٛيًٓاؾ ١٦ؼه ٞسلا ٌ٥ايطغ ٍٛقً ٢اي٘ عًٚ ٘ٝغًِ ٚبعض ايككل َٔ
ايػٓ ١ايٓب0 ١ٜٛ

4

 عكس ايًكا٤ات ايكشؿٚ ١ٝاإلعٚ ١َٝ٬ايجكاؾَ ١ٝع املْكؿني َٔ غرل املػًُنيٚايتشسخ عٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚضغايت٘ "(َعس ،ّ2006 ، ٟم )203 -202

5

-

"اغت٦ذاض احملٛات اإلشاعٚ ١ٝايتًؿعٚ ١ْٜٝٛي ٛيػاعات يعٌُ بطاَر تساؾع عٔ

ايٓيب قًَ ٢٤ايً ُ٘ ٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝغًَٚ َِ٤اٍشب عٔ دٓابٜ٘ٚ ،ػتهاف ؾٗٝا ش ٚٚايكسضٚ ٠ايطغٛر،
ٚايسضا ١ٜمبداطب ١ايعكً ١ٝايػطب ١ٝبإقٓاع ِٖٚ ،عُس اهلل نجط .
6

-

نتاب ١املكا٫ت ايك ١ٜٛايطق ١ٓٝيتٓؿط يف اجمل٬ت ٚايكشـ َٛٚاقع اإلْذلْت

بايًػات املتٓٛع.١
7

 إْتاز ؾطٜط ؾٝس ٟٚعٔ ططٜل إسسٚ ٣نا٫ت اإلْتاز اإلعٜ َٞ٬عطض بؿهٌَؿٛم ٚبٛطٜك ١ؾًَٓ ١ٝدكا ٟتاضىٟ ٝا يًػرلٚ ،٠عطنا ٟيًؿُاٚ ٌ٥ا٭خ٬م ايٓب،١ٜٛ
َٓٚاقؿ ١٭ِٖ ايؿب٘ املجاض ٠س ٍٛغرل ٠املكٛؿ ٢ـ قًَ ٢٤ايً ُ٘ ٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝغًَ َِ٤ـٚ ،شيو بإخطاز
إعَ َٞ٬تكٔ َٚكٓع.
**َٛ ) http://www.saaid.net/mohamedقع قٝس ايؿٛا٥س(َكاي، ١عبس
ايٖٛاب ايٛطٜط) ٟ

8

-

إقاَ٪َ ١متطات يف أَطٜها ٚأٚضٚبا تعاجل ٖص ٙايكهٚ ١ٝتعطض يًعامل ْكاع١

ايػرل ٠املؿطؾٚ ١ععُ ١ايطغ ٍٛقًَ ٢٤ايً ُ٘ ٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝغًََِ٤
ايؿٛا٥س)
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"(عبس ايٖٛاب ايٛطٜط ٟقٝس

9

 "إقاََ ١عاضض زٚيَ ١ٝتٓكًٚ ١زا ١ُ٥يف املٛاضات ٚيف ا٭غٛام ٚيف ا٭َانٔايعاَ ١بايتٓػٝل َع اؾٗات املػٛ٦ي ١ستْ ٢دلظ ؾ٦ٝا َٔ ؾدك ١ٝايٓيب قًَ ٢٤ايًُ٘٤
عًََٚ ِٜٔ٘ٝغًَ َِ٤يف سٝات٘ ٚأخ٬ق٘ ٚسلاٚ ،ً٘٥أٜها

ْدل ٨شممٓا أَاّ اهلل دٌ ٚعٚ ٬أَاّ

ضغٛي٘ مَي ٢٤ايً ُ٘ ٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝغًَ.َِ٤
10

-

"إْؿا ٤قاعس ٠بٝاْات عً ٢ايؿبه ١ايعامل ١ٝاْ٫ذلْت عٔ ايػرل ٠ايٓب ،١ٜٛظُٝع

ايًػات ٚقس مت إهاز َجٌ ٖص ٙايدلاَر عدل اْ٫ذلْت َٔ قبٌ ايًذٓ ١ايعامل ١ٝيٓكط٠
خامت ا٭ْبٝا ٤قًَ ٢٤ايً ُ٘ ٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝغًَٚ َِ٤ؾَٓٓ ١اقط ٠ايٓيب مَ ي ٢٤ايً ُ٘٤عَ يَٚ ِٜٔ٘ٝغًَ ،َِ٤يهٔ
بطْاَر أ ٚبطْافني ٜ ٫هؿ ،ٞبٌ  ٫بس َٔ تهاتـ ا٭َٛض ستٜ ٢ػرل ٖصا ايعٌُ أق٣ٛ
بهجرل.
11

-

ته ٜٔٛفُٛعات تتٛىل إبطاظ قاغٔ ٖصا ايسْٚ ٜٔعط ٠اإلغ ّ٬ؾُٝع

ا٭ْبٝا ٤بٓؿؼ ايسضد َٔ ١احملبٚ ١غرل َٔ ٙاملٛنٛعات شات ايع٬ق. ١
12

-

إْؿاٚ ّ ٤اقع أَٓ ٚتسٜات أ ٚؽكٝل ْٛاؾص يف املٛاقع ايكا ١ُ٥تٗتِ بػرل٠

املكٛؿ ٢قًَ ٢٤ايً ُ٘ ٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝغًَٚ َِ٤تدلظ ضغايت٘ ايعامل. ١ٝ
13

-

املؿاضن ١يف سٛاضات ٖازَ ١٥ع غرل املػًُني ٚزعٛتِٗ يسضاغ ١ؾدك ١ٝايطغٍٛ

قًَ ٢٤ايً ُ٘ ٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝغًَٚ َِ٤ايس ٜٔايص ٟدا ٤ب٘*".
 -َٔ 14املكذلسات يٛغا ٌ٥اإلع ّ٬املط ٞ٥يف ْكط ٠ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ "إهاز بعض
ايكٓٛات ٚاإلشاعات املتدكك ١يف ايػٓ ١ايٓب ١ٜٛاييت تبني غٓ ١ايٓيب قً ٢اهلل عً ٘ٝغًِ ،
ٚمتٝع بني َكبٛشلا َٚطزٚزٖا ٚقشٝشٗا ٚ ،سػٓٗا ٚنعٝؿٗا ٚ ،تطنع عً ٢ايػٓٔ ايٓكً١ٝ
ٚتبني اشلس ٟايٓب("ٟٛايسزٖ1429، ٚـ،م)214
ايتكس ٟيإلع ّ٬ايػطبٚ ٞايٛٗٝز ٟاملهاز ٚايطز عًَ ٢ا ٜجرل َٔ ْ٘ٚؾبٗات ٚأباطٌٝ
- " 15
عٔ زٜٓٓا ْٚبٓٝا قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ "(َعس ،ّ2006، ٟم)202
ايػع ٞإىل تؿذٝع املػًُني َٔ غرل ايعطب إىل تبين قٓٛات إغٖ ١َٝ٬ازؾ ، ١نٌ بًػت٘
- " 16
قسض اإلَهإ َٚ ،ع اإلٖتُاّ بإهاز ؾطٚع يًكٓٛات ايعطبٚ ١ٝاإلغَ ١َٝ٬ذلمج ١بًػات عس٠
يتؿطم عً ٢نٌ ا٭ضضٚ ،يتَ٬ؼ نٌ قًب"(ايعٜٛط ٖ1428ـ،م)39
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املٛادٗ ١عً ٢املػت ٣ٛايؿطزٚ ، ٟشيو بإضغاٍ ايطغا ٌ٥اإليهذل ١ْٝٚاملتهُٓ ١ا٫ستذاز
- 17
ٚايطز ٚاإلغتٓهاض إىل نٌ املٓعُات ٚاؾاَعات ٚا٭ؾطا ز امل٪ثط ٜٔيف ايػطب ٚ ،يْ ٛؿط
املػًُ ٕٛبإضغاٍ َٜ٬ني ايطغا ٌ٥ايطق ١ٓٝايك ١ٜٛإىل املٓعُات ٚا٭ؾطاز ؾإٕ ٖصا غٝه ٕٛي٘
أثط ٙاي٬ؾت قٛعا0
طباع ١ايهتب ٚاملٜٛٛات اييت تعطف بؿدك ١ٝايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٜٚطاع ٢يف
- 18
قٝاغتٗا َعاؾ ١اإلؾها٫ت املٛدٛز ٠يف ايؿهط ايػطب0ٟ
عكس ايًكا٤ات ٚإيكا ٤ايهًُات يف اؾاَعات ٚاملٓتسٜات ٚاملًتكٝات ايعاَ ١يف أَطٜها
- 19
ملٛادٖٗ ١ص ٙاؿًُ0١

------------* َٛقع قٝس ايؿٛا٥س www.saaid.net/mohamed/
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انفصـــــم انســــادس
خــــــامتح اندراســـح
اننتـــــــــائج
انتــــىصيـــاخ
املقرتحــــاخ

0

انفظم انســــــادس :
خامتـــــــــــــــــــــح انـــــــذراســـــــــــــــح :
اؿُس هلل ٚنؿٚ ٢ايكٚ ٠٬ايػ ّ٬عً ٢ايٓيب املكٛؿٚ ٢بعس :
ؾإٕ ايباسح ٜأٌَ إٔ ٜه ٕٛقس ٚؾل َٔ خٖ ٍ٬ص ٙايسضاغ ١يإلغٗاّ يف ْكطْ ٠بٓٝا
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚايصب عٓ٘ ٚ ،ططح منٛشز َٓاغب يٛغا ٌ٥اإلع ّ٬املطٞ٥
يتؿعْ ٌٝكط ٠ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ عدل تًو ايٛغاٚ ، ٌ٥قس قػُت ايسضاغ١
إىل غت ١ؾك: ٍٛ
ايؿكٌ ا٭ٜٚ : ٍٚتهُٔ خ ١ٛايسضاغ ، ١ثِ مخػ ١ؾك ٍٛيإلداب ١عً ٢تػا٫٩ت
ايسضاغ ، ١سٝح أبطظ ايؿكٌ ايجاَْ : ٞهاْ ١ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ عٓس املػًُني
ٚايسؾاع عٓ٘ ٚ ،يف ايؿكٌ ايجايح  :مت ايتعطف عً ٢مناشز َٔ َعاٖط اإلغا ٠٤يًطغٍٛ
قً ٢اهلل عً ٘ٝقسميا ٚسسٜجا ٚ ،عطنت ايسضاغ ١يف ؾكًٗا ايطابع  :إغٗاّ ٚغاٌ٥
اإلع ّ٬املط ٞ٥يف ْؿط ايسع ٠ٛاإلغَٚ ١َٝ٬ا قسَت٘ تًو ايٛغا َٔ ٌ٥مناشز زؾاع، ١ٝ
ٚب ٔٓٝايباسح يف ايؿكٌ اـاَؼ ى ايسٚض ايذلب ٟٛاملكذلح يسٚض ٚغا ٌ٥اإلع ّ٬املط ٞ٥يف
َٛاسٗ ١اإلغا ٠٤يًٓيب مىل اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  ،ثِ تٛقًت ايسضاغ ١إىل خامت ١ايسضاغ١
اييت اؾتًُت عً ٢ث٬ث ١قاٚض : ٖٞٚ
أْ : ٫ٚتا٥ر ايسضاغ١
ثاْٝا  :تٛقٝات ايسضاغ١
ثايجاَ :كذلسات ايسضاغ ١اييت تكـ ا٭غًٛب ا٭َجٌ يف ايسؾاع عٔ ايطغ ٍٛقً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝغًِ
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أ : ٟ٫ٚايٓتا٥ر
إٕ اهلل عع ٚدٌ اختل عبسٚ ٙضغٛي٘ قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  ،مبهاْ ١عع١ُٝ
َٓٚعي ١نطميٚ ، ١ؾهًٓ٘ عً ٢غا٥ط خًك٘ ٚ ،دعً٘ بني اـ٥٬ل قبٛبا َععُا 0
ٚقس تهؿٌ اهلل ععٚدٌ بعكُ ١ضغٛي٘ قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚ ،ايسؾاع عٓ٘
ٚايهؿا ١ٜي٘ َٔ ؾط املعتسٚ ٜٔنٝس ايها٥سٟٚ ، ٜٔثبت شيو َا تك ّٛب٘ نجرل َٔ َٛاقع
اإلْذلْت َٔ عطض فُٛع َٔ ١ا٭غايٝب ايسؾاع ١ٝعٔ َكاّ ايٓيب قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚغًِ 0
1

إٕ قب ١ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ تتذً ٢يف ا٫يتعاّ بػٓت٘ ٚاإلقتسا ٤بؿطع١ٚايػرل عًَٗٓ ٢ذ٘ ٚ ،يٝػت احملب ١يف ايػً ٛب٘ ٚ ،تكسٜػ٘ ٚايتدلى بكدلٚ ٙطًب
ايؿؿاعٚ َ٘ٓ ١ايسعا ، ٤نُا إٔ تعبرل احملب ١يًٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٜ ٫هٕٛ
باملعاٖطات ٚاـطٚز عٔ املأيٛف 0

2

قسَت ايسضاغ ١أمنٛشدا عًُٝا يٛغا ٌ٥اإلع ّ٬املطٚ ٞ٥اإلع ّ٬ايذلبٚ ٟٛتٛنٝض ايٛطمٚا٭غايٝب املٓاغب ١يًسؾاع عٔ ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ 0

3

ٚنشت ايسضاغ ١إٔ اؿكس ايٛٗٝزٚ ٟايهٝس ايكًٝيب ٜتذسز بكؿَ ١ػتُطٚ ٠إٔ نطٙاإلغٚ ّ٬ضغ ٍٛاملػًُني ٖ ٛاشلِ ا٭ندل عٓس ايػطب 0

4

إٔ ًَ ١ايهؿط ٚاسس ٠غٛا ٤يف ايكس ِٜأ ٚيف ايعَٔ اؿانط  ،ؾبايطغِ َٔ ايكؿاتاؿػٓٚ ١ا٭خ٬م ايؿانً ١اييت ؼً ٢بٗا غٝسْا قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ إ ٫أْ٘ مل
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ٜػًِ َٔ اإلٜصاٚ ٤ايػب ٚايؿتِ ٚايػدط ، ١ٜغٛا َٔ ٤املؿطنني أ ٚايٛٗٝز أ ٚاملٓاؾكني
غابكا ٚيف ايٛاقع املعاقط 0
5

تٓٛع ت ٚغا ٌ٥اإلغا٤ات اييت ٚادٗٗا ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  ،ؾُٓٗا َا نإسػٝا َٗٓٚا َا نإ َعٜٓٛا َٗٓٚا اقتكازٜا 0

6

إٕ ٖٓاى أغبابا زعت ايعامل ايػطب ٞإىل اإلْتكاّ َٔ املػًُني ٚايْٓ َٔ ٌٝيب اإلغّ٬قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  ،ؾًٝػت تًو اإلغا٤ات ٚيٝس ٠ايكسؾ ١أ ٚأتت بٛطٜك ١عؿٛا١ٝ٥
بٌ نإ شيو ْتاز اؿكس ايص ٟتطانِ يف قًٛبِٗ ْٛٚ ،كت ب٘ أيػٓتِٗٚ ،سطضت٘
أق0 َِٗ٬

7

اإلع ّ٬املط ٖٛ ٞ٥اٯي ١ا٭نجط تأثرلا عً ٢املر متعات  ،ؾٗ٪ٜ ٛثط عً ٢ايؿعٛب تأثرلاإهابٝا أ ٚغًبٝا ٚ ،يكس اغتدسَ٘ ايػطب يف تؿ ٜ٘ٛاإلغٚ ّ٬املػًُني ٚ ،إٜصاْ ٤يب
ايطمحَٚ ١عًِ ايبؿط ١ٜقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚ ،غع ٢ايػطب ٞيف ظععع ١ايعكٝس٠
اإلغ ١َٝ٬يف ْؿٛؽ املػًُني ٚإغطا ِٗ٥با٭ؾهاض املٓشطؾٚ ١ا٭ؾ ّ٬اشلابٚ ١ٛاملػًػ٬ت
ايػاق0 ١ٛ

8

إٕ يٛغا ٌ٥اإلع ّ٬ا٭ثط ايٛانض يف ْؿط ايسع ٠ٛاإلغٚ ١َٝ٬إظٗاض ايس ٜٔعً ٢ايٓٛاماحملً ٞأ ٚايسٚي ، ٞؾاإلع ّ٬ي٘ أُٖ ١ٝيف ْكٌ ثكاؾ ١ايؿعٛب ٚتأثرلٚ ٙانض عً ٢أبٓا٤
اجملتُع ٚ ،يصيو هب تٛظٝؿ٘ ـسَ ١ايسعٚ ٠ٛتجكٝـ أبٓا ٤اجملتُع زٜٝٓا
ٚغًٛنٝا0

9

إٕ يإلع ّ٬زٚضا باضظ ايف ايذلب ، ١ٝؾٜٗ ٛػتٝٛع ايتأثرل عً ٢ا٭دٝاٍ أنجط َٔ تأثرلاملسضغٚ ١املٓعٍ  ٚا٭غطٚ ٠املػذس 0

10

إ ا٫غتٗعا ٤بايطغٌ ظاٖط ٠نَ ١ْٝٛا تٛقؿت َٜٛا َٔ ٟا٭ٜاّ ٚئ تتٛقـ َابكٝتايػُٛات ٚا٭ضض ٚيف نٌ  ّٜٛتتذسز اإلغا ٠٤يًطغٌ عً ِٗٝايػٚ ّ٬يط غٛيٓا قُس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ بايصات0

11

٫بس إٔ ٜسضى اإلع ّ٬املط ٞ٥أُٖ ١ٝايعٌُ اؾاز ٚايسٚض ايصٜٓ ٟتعط ٙيف بٓا ٤سهاض٠
ا٭َٚ ١ايػع ٞبٗا م ٛايتكسّ ٚايتٛٛض ٚايطٜاز ٠يف ؾت ٢اجملا٫ت ٚ ،إٔ ٜك ّٛبعٌُ بطاَر
يٓكطْ ٠بٓٝا قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ
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12

تٛاد٘ ا٭َ ١اإلغ ١َٝ٬ؼسٜات ٖٚذُات َتٓٛع َٔ ١ايس ٍٚايػرل َػًُٚ ١أقبض
اإلغَ ّ٬ػتٗسؾا يتكٜٛط ٙبأبؿع ايكٛض ْٚكً٘ عدل ٚغا ًِٗ٥اإلع ١َٝ٬بايسٜٔ
املطعب0

13

إٔ ٖص ٙاإلغا ٠٤أثاض ٠ايػرل ٠يف ْؿٛؽ املػٌَنيٚ ،سطنت َؿاعطِٖ ػا ٙز، ِٜٗٓ
ؾشاطٛا إغٚ َِٗ٬ضغايْ ١ب ِٗٝقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ بػٝا ز َٔ ايؿهط ا٭قٚ ٌٝايعٌُ
املٓٗذ ٞيف كتًـ اؾٛاْب املػتٗسؾ ١يف اشلذُ ١ايػطبٚ ١ٝا ٫غتؿطاق0 ١ٝ
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ثاْٝا : ٟايتٛقٝات
ْعطا ملا يًسؾاع عٔ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ َٔ أُٖ ١ٝبايػ ، ١ؾكس ٚدب عً٢
ا٭َ ١اإلغ ١َٝ٬ايسؾاع عٓ٘ ٚ ،ايٓهاٍ يف غبٕ ٌٝقطت٘ ٚ ،قس أقبض َٔ ايٛادب عًٓٝا
ْكط ٠ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ظُٝع ايٛغا٫ ، ٌ٥غُٝا ٚمٔ يف عكط اإلْؿتاح
ايعامل ٞعكط ايعٛملٚ ١ايؿهاٝ٥ات ٚاإلْذلْت ٚ ،سط ٟباملػًِ ايعاقٌ اغتػ ٍ٬تًو
ايٛغاٚ ٌ٥اإلغتؿازَٗٓ ٠اٚ ،تػدرلٖا يًسؾاع عٔ اؾٓاب ايٓب ، ٟٛيصا ٜط ٣ايباسح إٔ
ُٜعٌُ بطْاَر يٓكط ٠ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ عً ٢أضض ايٛاقع ٜٚ ،أت ٞيف املٝسإ
َٔ ٜهٌُ ضغاي ١ايسؾاع عٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚ ،إشا نإ ايبا سح قس غاِٖ َٔ
ٚدْٗ ١عط ٙيف نٝؿ ١ٝتؿعٚ ٌٝغا ٌ٥اإلع ّ٬املط ١ٝ٥يف ايسؾاع عٔ ايٓيب قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚغًِ ؾإْ٘ ٜٛم ٟمبا : ًٜٞ
4

تؿع ٌٝزٚض ٚغا ٌ٥اإلع ّ٬املط َٔ ١ٝ٥ايكٓٛات ايؿهاٚ ١ٝ٥ؾبه ١اإلْذلْت يف ْكط٠ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ 0

5

ٜٛق ٞايباسح  ،ايذلبٜٛني َٔ َؿطؾني َٚعًُني َٚسضاَ ٤ساضؽ بتٛع ١ٝاي٬ٛبٚتجكٝؿِٗ زٜٝٓا ٚشيو بايٛطم ايتاي: ١ٝ

أ

 عٌُ سكٝبًٜٛ ١ل عًٗٝا اؿكٝب ١ايٓبٚ ٠ٟٛتؿتٌُ عً ٢كتكط يًػرل ٠ايٓب، ١ٜٛٚمنٛشز َٔ املعاَ٬ت ايٓبٚ ، ١ٜٛططم يًٓكطَٗٓ ، ٠ر ٜٛنض ؾ ٘ٝنٝؿ ١ٝايػرل عً٢
َٓٗاز ايٓب ٠ٛست ٢تتشكل ايٓكطٜٚ ٠ه ٕٛشيو عٔ ططٜل ،إضؾام فُٛع َٔ ١ايهتٝبات
ٚأقطام َٔ ايػٝسٜٗات املُػٓ0 ١ٛ

ب

تؿع ٌٝاإلشاع ١ايكباس ١ٝباملساضؽ ٚشيو بؿهٌ  َٜٞٛيعطض ؾ٦ٝا َٔ غرل ٠املكٛؿ٢قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚبٝإ ايٛادب عً ٢املػًُني سٝاٍ ْكطت٘ 0

ت

تؿع ٌٝبطْاَر ايهًُات َٔ بعس ق ٠٬ايعٗط ٚإغتػ٬شلا يٓؿط ايس ٜٔاإلغ، َٞ٬ٚعطض غرل ٠اؿبٝب قُس قً ٢اهلل عًٚ ١ٝغًِ ٚتكػ ِٝتًو ايػرل ٠إىل عس٠
َٛانٝع تًك ٢نٌ َ ّٜٛع ايتٛق ٠ٞيف آخط ايهًُ ١بايسؾاع ٚايٓكط ٠يًطغ ٍٛقً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝغًِ ٚ ،إٜهاح ايٛغا ٌ٥املػاعس ٠يف شيو0
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خ

تٛظٜع فُٛع َٔ ١ا٭ؾطط ١ايكٛتٚ ١ٝايػٝسٜٗات عً ٢ط٬ب املسضغ ١بؿهٌ أغبٛعٞست ٢تطغذ ايعكٝس ٠يف ْؿٛغِٗ ٚسب املكٛؿ ٢عً ٘ٝايكٚ ٠٬ايػٚ ّ٬ايسؾاع عٓ٘ يف
قًٛبِٗ 0

ز

عٌُ َٓؿٛضات ٚٚغاَٜٛٛٚ ٌ٥ات ٚتٛظٜعٗا يف ايٛغط ايذلبٜٚ ٟٛؿٌُ شيو تعطٜـايٓـ ٤مبهاْ ١ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚ ،عطض ؾ٦ٝا َٔ غرلت٘ ٚاملٓٗر ايص ٟهب
إٔ ٜتبع يف ْكطت٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ0

ح

إْتاز فُٛع َٔ ١ا٭ؾ ّ٬عً ٢ؾهٌ ضغَ ّٛتشطن ١ؼه ٞغعٚات ايطغ ٍٛقً ٢اهللعًٚ ٘ٝغًِ ٚأقٛاي٘ َٚعاَ٬ت٘ ٚأؾعاي٘ ٫غُٝا يف اؿر ٚاؾٗاز ٚايكٚ ،٠٬ؽكٝل
ٚقت يعطنٗا عً ٢اي٬ٛب بؿهٌ َٓعِ ٚزٚض0 ٟ

ر

ؼبٝب ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ يف ْؿٛؽ اي٬ٛب ٚشيو بعٌُ َػابكات يفايػرلٚ ٠ابتهاض ٚغا ٌ٥تطب ١ٜٛيًسؾاع عٔ ضغ ٍٛاهلل عً ٘ٝايكٚ ٠٬ايػٚ ، ّ٬عٌُ دٛا٥ع
تتْاغب َع شيو املٛقـ0

6

اغتدساّ ٚغا ٌ٥اإلع ّ٬يف إعساز مح٬ت ٚإعْ٬ات زؾاع ١ٝؽتل بايسؾاع عٔ ايطغٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚتٛع ١ٝايٓاؽ بأُٖ ١ٝايٓكط0 ٠

7

تٛق ٞايسضاغ ١اإلع ّ٬املط ٞ٥بأُٖ ١ٝايتجبت ٚايتشُٝل اؾٝس يًُعًَٛات عٓساإلط٬ع عً ٢ايسضاغات اإلغتؿطاق ١ٝأ ٚايهتب ايػطب ١ٝأ ٚاييت عُٓٝت باإلغ ، ّ٬شيو إٔ
ايهجرل َٓٗا و ٟٛعًَ ٢ػايٛات ٚتعٜٝـ يًشكا٥ل ٚقس تعتُس عً ٢ا٭غًٛب غرل
املباؾط ٚاملٓٗر اـؿ ٞيف شيو 0

8

تٛق ٞايسضاغ ١بإْؿاَ ٤طنع زٚي ٞيبشٛخ ايػرل ٠ايٓبٚ ١ٜٛايتاضٜذ اإلغٚ ، َٞ٬إخطازشيو بكٛض ٠إع ١َٝ٬عً ٢ؾهٌ أؾ ّ٬أ ّ ٚغًػ٬ت ٖازؾ ١عً ٢ؾاؾات ايؿهاٝ٥ات ٚعً٢
ؾبٗ ١اإلْذلْت0
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ثايجاّ  :املكذلسات
مبا إٔ ايباسح قاّ بسضاغ ١زٚض ٚغا ٌ٥اإلع ّ٬املط ١ٝ٥يف َٛادٗ ١اإلغا ٠٤يًٓيب قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝغًِ  ،ؾإْ٘ ٜكذلح -:
1

إعساز زضاغ ١تعتين بٛغا ٌ٥اإلع ّ٬املػُٛع َٔ ١إشاعٚ ١أؾطط ١قٛت١ٝٚغٝسٜٗات(أقطام ممػٓٚ ، ) ١ٛتػدرل ٖا يف ْكط ٠اؿبٝب قُس قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚغًِ 0
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2

إعساز زضاغ ١ؽتل بٛغا ٌ٥اإلع ّ٬املكط َٔ ٠٩قشـ ٚف٬ت َٓٚؿٛضات َٜٛٛٚاتٚٚغا ٌ٥سآَٚ ١ٝٛ٥تسٜات عً ٢ايؿبه ١ايعٓهبٛتٚ ١ٝغرل شيو ٚ ،تػدرلٖا يف ْكط٠
اؿبٝب قُس مىل اهلل عًٚ ٘ٝغًِ 0

3

إدطا ٤زضاغ ١عًُ ١ٝس ٍٛأغباب اإلعتسا ٤عً ٢ايٓيب قً ٢اهلل عً ٘ٝيف اجملتُع ايػطبٞٚع٬دٗا يف ن ٤ٛايذلب ١ٝاإلغ0 ١َٝ٬

4

إدطا ٤زضاغ ١عًُ ١ٝس ٍٛتَُٓٗ ١ٝاضات اؿٛاض ايسع ٟٛعًٚ ٢غا ٌ٥اإلع ّ٬املط ٞ٥يفن ٤ٛايذلب ١ٝاإلغ0١َٝ٬

ٚأخط زعٛاْا إٔ اؿُس هلل ضب ايعاملني
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قــــــــائًــــــح

املصـــــــادر

واملراجــــــــــغ

0

1

ادلظــــــادر ادلراجــــــغ

انقرآٌ انكرٌى وػهىوه

 )1ايكطإ ايهطِٜ

 )2ابٕ نجرل  ،أب ٛايؿسا ٤إزلاع ٌٝبٔ عُط بٔ نجرل ايكطؾٖ1420 ( ، ٞـ) (تؿػرل ايكطإٓ
ايعع ،) ِٝط2

 )3ايعكؿط ، ٟقُٛز بٔ عُط (ز ت)  (:ايهؿاف )  ،زاض إسٝا ٤ايذلاخ ايعطب ، ٞبرلٚت ،
ؼكٝل  ،عبس ايطظام املٗس0 ٟ

 )4ايؿٓك ٞٛٝقُس ا٭َني بٔ قُس ( ٖ1415ـ) (:أنٛا ٤ايبٝإ يف إٜهاح ايكطإٓ
بايكطإٓ )  ،زاض ايؿهط يًٛباعٚ ١ايٓؿط  ،برلٚت  ،ؼكٝل َهتب ايبشٛخ ٚايسضاغات

 )5ايؿٛناْ ، ٞقُس عً( ،ٞز ت) (ؾتض ايكسٜط )  ،زاض ايؿهط  ،برلٚت 0

 )6ايٛدل ، ٟقُس بٔ دطٜط بٔ ٜعٜس ٖ1420 ( ،ـ) (:داَع ايبٝإ يف تأ ٌٜٚايكطإٓ ) ،
َ٪غػ ١ايطغاي ، ١ؼكٝل  ،أمحس ؾانط 0

 )7طٔطا ، ٟٚقُس غٝس (،ز ت ) (ايتؿػرل ايٛغٝط )َٛ ،قع ايتؿاغرل0

 )8ايكططيب  ،قُس بٔ أمحس أب ٞبهط ٖ1427 ( ،ـ) (:اؾاَع ٭سهاّ ايكطإٓ ايهط) ِٜ

َ٪غػ ١ايطغاي ، ١برلٚت  ،يبٓإ 0
 )9انُٛغاتٕس٘  ،أت ٙانحغٍ ػه ٙتٍ احًذ انٕاحذ٘ ْ1388( ،ـ) (:أعجبة انُضٔل)
داسانثاص  ،نهُؾش ٔاندٔصٚغ  ،يكح انًكشيح 0
 )10انصُؼاَ ، ٙػثذ انشصاق تٍ ًْاو ْ1410(،ـ)  (:رفغٛش انمشآٌ )  ،يكرثح انشؽذ،
انشٚاض  ،ذحمٛك  ،يصطفٗ يغهى يحًذ 0
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 )11أحًذ حُثم  ،أحًذ (د خ )  (:يغُذ اإليبو أزًذ )  ،إحٛاء انرشاز انؼشت0 ٙ
 )12نثٍ سجة  ،ػثذ انشحًٍ تٍ ؽٓاب انذْ1423( ٍٚـ)  (:خبيغ انؼهٕو ٔانسكى )  ،ط2
 ،داس اتٍ حضو  ،تٛشٔخ  ،ذحمٛك :حغٍ أحًذ ؽثٛش0
 )13انثخاس٘  ،يحًذ إعًاػٛم (د خ) (:صسٛر انجخبس٘ )  ،داس انًؼشفح نهطثاػح
ٔانُؾش  ،تٛشٔخ 0
 )14انثخاس٘  ،يحًذ تٍ إعًاػٛم ْ1407 (،ـ)  (:اندبيغ انصسٛر انًخزصش ) ،ط 3داس
اتٍ كثٛش  ،تٛشٔخ0
 )15انثٓٛم ، ٙأتٕ تكش أحًذ تٍ انحغ ٍٛتٍ ػه ٙتٍ ػثذ اهلل تٍ يٕعٗ ْ1408( ،ـ) (دالئم
انُجٕح ) ،ذحمٛك  ،ػثذ انًؼط ٙأي ٍٛلهؼج ، ٙصذس ػٍ داس انشٚاٌ نهرشاز تانماْشج 0
 )16انرشيز٘  ،يحًذ تٍ ػٛغٗ تٍ عٕسج ْ1419( ،ـ) (:عٍُ انزشيز٘ ) ،يكرثح انًؼاسف
 ،انشٚاض  ،ذحمٛك  ،يحًذ َاصش انذ ٍٚاألنثاَ0 ٙ
 )17انرشيز٘  ،يحًذ تٍ ػٛغٗ تٍ عٕسج ْ1422( ،ـ) (:انشًبئم انًسًذٚخ ٔانخصبل
انًصطفٕٚخ )،ط ، 3يكرثح انًؼاسف  ،انشٚاض  ،ذحمٛك  ،يحًذ َاصش انذ ٍٚاألنثاَٙ
 )18انغجغراَ ، ٙعهًٛاٌ تٍ األؽؼس (،د خ) (:عٍُ أث ٙدأد ) ،داس انفكش  ،بٚشٔخ ،
ذحمٛك  ،يحًذ يح ٙانذ ٍٚػثذانحًٛذ 0
 )19انمضٔ ، ُٙٚيحًذ تٍ ٚضٚذ (د خ) (:عٍُ أثٍ يبخّ ) ،داس انفكش  ،تٛشٔخ  ،ذحمٛك
يحًذ فؤاد ػثذ انثال0 ٙ
 )20انمؾٛش٘  ،يغهى تٍ انحجاج (،دخ ) (:صسٛر يغهى )  ،داس انثاص  ،داس انًؼشفح 0
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 )21اتٍ انمٛى  ،أت ٙػثذ اهلل يحًذ تٍ أت ٙتكش انضساػ ٙانذيؾم، ٙ
(ْ1412ـ) (:صاد انًؼبد فْ ٙذ٘ خٛش انؼجبد ) ط ،25يؤعغح انشعانح ،
تٛشٔخ  ،نثُاٌ0
 )22اتٍ انمٛى  ،أت ٙػثذ اهلل يحًذ تٍ أت ٙتكش انضساػ ٙانذيؾم،ٙ
(ْ1407ـ) ( :خالء األفٓبو ف ٙفضم انصالح ػهٗ يسًذ خٛش األَبو ) ،
ط ،2داس انغسٔتح0
 )23اتٍ ذًٛٛح  ،أحًذ تٍ ػثذ انحهٛى تٍ ػثذانغالو ْ1424( ،ـ) (:انصبسو
انًغهٕل ػهٗ شبرى انشعٕل صهٗ اهلل ػهٔ ّٛعهى )  ،داس اتٍ حضو ،
تٛشٔخ  ،نثُاٌ 0
 )24اتٍ عٛذ انُاط  ،يحًذ تٍ ػثذ اهلل تٍ ٚحْ1416( ٙـ) (:ػ ٌٕٛاألثش
ف ٙفٌُٕ انًغبص٘ ٔانشًبئم ٔانغٛش)  ،يؤعغح ػض انذ ٍٚنهطثاػح ،
تٛشٔخ ،نثُاٌ
 )25اتٍ ػثذ انثشٕٚ ،عف تٍ ػثذ اهلل تٍ يحًذ (،د خ) (:انذسس فٙ
اخزصبس انًغبص٘ ٔانغٛش) ،ط ، 2داس انًؼاسف  ،انماْشج0
 )26اتٍ كثٛش  ،أتٕ انفذاء إعًاػٛم تٍ ػًش تٍ كثٛش انمشؽْ1408( ، ٙـ)
(،انجذاٚخ ٔانُٓبٚخ )  ،داس إحٛاء انرشاز انؼشت ، ٙذحمٛك ػه ٙؽٛش٘0
 )27اتٍ كثٛش  ،أتٕ انفذاء إعًاػٛم تٍ ػًش تٍ كثٛش انمشؽْ1396( ، ٙـ)
( :انغٛشح انُجٕٚخ ) ذحمٛك يصطفٗ ػثذ انٕاحذ  ،داس انًؼشفح نهطثاػح
ٔانُؾش تٛشٔخ  ،نثُاٌ 0
 )28اتٍ يُظٕس  ،يحًذ يكشو (د خ) (:نغبٌ انؼشة)  ،داس صادس ،
تٛشٔخ 0
 )29اتٍ ْؾاو ( ،د خ) (:عٛشح اثٍ ْشبو ) يٕلغ اإلعالو 0
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 )30أتٕ صٚذ  ،أحًذ ْ1415(،ـ)  (:انٓدٕو ػهٗ اإلعالو ف ٙانشٔٚبد
األدثٛخ ) ساتطح انؼانى اإلعالي0 ٙ
 )31أتٕ صانح  ،خانذ ْ1427( ،ـ) ( :يٍ أعشاس ػظًخ انشعٕل صهٗ
اهلل ػهٔ ّٛعهى )  ،يذاس انٕطٍ نهُؾش  ،انشٚاض0
 )32أتٕ صانح  ،خانذ ْ1427 (،ـ)  (:كٛف َست انُج ٙصهٗ اهلل ػهّٛ
ٔعهى )  ،يذاس انٕطٍ  ،انشٚاض0
 )33أتٕ ػشاد  ،صانح ػهْ1429(، ٙـ) (:دٔس انشجبة انًغهى فٙ
انذػٕح إنٗ اهلل رؼبنٗ 0يؤرًش انشجبة ٔثُبء انًغزمجم )  ،انماْشج ،
داس انُذٔج انؼانًٛح  ،انشٚاض 0
 )34اتٍ انؾٛخ األصثٓاَ ، ٙػثذ اهلل تٍ يحًذ تٍ جؼفش تٍ حٛاٌ
األَصاس٘ ْ1417( ،ـ) (أخالق الَج ٙصهٗ اهلل ػهٔ ّٛعهى ٔآداثّ )
ط ، 3ترحمٛك ػصاو انذ ٍٚعٛذ انصثاتط ، ٙانذاس انًصشٚح انهثُاَٛح
 )35أت ٙذشاب  ،انظاْش٘( ،دخ ) (يب نم ٙانشعٕل صهٗ اهلل ػهّٛ
ٔعهى يٍ األراٚب ٔانجالٚب )  ،داس انمثٛهح نهثمافح اإلعاليٛح  ،انشٚاض0
 )36أحًذ  ،إعًاػٛم ْ1423(،ـ)  (:اإلخٓبص ػهٗ انزهفبص) ،ط ، 2داس
طٛثح انخضشاء  ،انؼضٚضٚح  ،يكح انًكشيح  ،انغؼٕدٚح 0
 )37إدسٚظ  ،جؼفش ؽٛخ ْ1422( ،ـ)  (:اإلعالو نؼصشَب ) ،يكرثح انًهك
فٓذ انٕطُٛح  ،انشٚاض 0
 )38إدسٚظ  ،جؼفش ؽٛخ ْ1429( ،ـ) (:انزطبٔل ػهٗ انُج ٙصهٗ اهلل
ػهٔ ّٛعهى ٔٔاخجبد األيخ )  ،يكرثح انًهك فٓذ  ،يجهح انثٛاٌ انشٚاض
 )39إػالٔ٘ َ ،ضٚح يحًذ ْ1425(،ـ) (:انذػٕح ٔاإلػالو ف ٙانغٛشح
انُجٕٚخ ) ،داس صفاء نهُؾش ٔانرٕصٚغ  ،ػًاٌ  ،األسدٌ0
 )40إياو  ،إتشاْٛى ْ1405(،ـ) (:أصٕل اإلػالو اإلعالي ،) ٙداس انفكش
انؼشت ،ٙانماْشج ،يصش0
 )41انثٓٛم ، ٙظٓٛش انذ( ، ٍٚد خ) (:رزًخ صٕاٌ انسكًخ )  ،يٕلغ
انٕساق0
 )42انثٓٛم ، ٙظٓٛش انذ(، ٍٚد خ) (:شؼت اإلًٚبٌ )  ،يٕلغ جايغ
انحذٚس ،انماْشج0
 )43انرشيز٘  ،أت ٙػٛغٗ يحًذ تٍ عٕسِ ْ1426(،ـ) ( :انشًبئم
انًسًذٚخ ) ،داس انحذٚس  ،انماْشج0
 )44جشجاَ ، ٙػه ٙتٍ يحًذ (د خ) (:انزؼشٚفبد )0
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 )45خشٚذح انش٘اض انخًٛظ 1ستٛغ األٔل ْ1430ـ 26 ،فثشاٚش 2009و
انؼذد )14857
 )46انجضائش٘ ،أتٕ تكش جاتشْ1408(،ـ)ْ(:زا انسجٛت يسًذ ٚبيست ) ،
انًكرثح انرٕفٛمٛح  ،انماْشج  ،يصش0
 )47انجًال  ،ساعى يحًذ 1999(،و) ( :يمذيخ ف ٙيُبْح انجسث فٙ
انذساعبد اإلػاليٛخ ) 0
 )48الحغٍ،ػثذ انهطٛف تٍ يحغٍْ1427(،ـ)(يسجخ انُجٔ ٙرؼظ) ًّٛ
كراب انثٛاٌ  ،يجهح انثٛاٌ انشٚاض 0
 )49انحغٍ  ،ػثذ انمطٛف تٍ يحًذ (،زمٕق انُج ٙصهٗ اهلل ػهٔ ّٛعهى
ث ٍٛاإلخالل ٔاإلخالل)  ،يكرثح انًهك فٓذ انٕطُٛح  ،انشٚاض ،عهغهح
ٔذصذس ػٍ انًُرذٖ اإلعالي0ٙ
 )50حهٛحم  ،سائذ ْ1429(،ـ) (:انزطبٔل ػهٗ انُت٘ صهٗ اهلل ػهّٛ
ٔعهى ٔٔاخجبد األيخ ) يكرثح انًهك فٓذ  ،يجهح انثٛاٌ انشٚاض0
 )51حٕايذِ ٔ ،آخشٌٔ ،تاعى ػهْ1427( ، ٙـ) ٔ(:عبئم اإلرصبل
ٔانطفٕنخ ) ط،2داس جشٚش نهُؾش ٔانرٕصٚغ  ،ػًاٌ  ،األسدٌ0
 )52انخضٛش٘  ،ػثذ اهلل صانح  ،ػثذانهطٛف يحًذ ْ1428(،ـ) ( ،يسجخ
انُج ٙصهٗ اهلل ػهٔ ّٛعهى ٔرؼظ ، ) ًّٛط ، 2يكرثح انًهك فٓذ انٕطُٛح
 ،انشٚاض0
 )53انخضٛش٘  ،ػثذ اهلل صانح ٔآخشٌٔ ْ1426(،ـ) (:زمٕق انُجٙ
صهٗ اهلل ػهٔ ّٛعهى ث ٍٛاإلخالل ٔاإلخالل) ،ط ،10كراب انثٛاٌ  ،يجهح
انثٛاٌ  ،انشٚاض0
 )54انخطٛة ٔآخشٌٔ  ،يحًذ ؽحاذّ ْ1421(،ـ)(:أصٕل انزشثٛخ
اإلعاليٛخ) ط ،3داس انخشٚج ٙنهُؾش  ،انشٚاض  ،انغؼٕدٚح0
 )55خفاج ، ٙتاعى ْ1427(،ـ) (:نًبرا ٚكشَّْٕ؟ األصٕل انفكشٚخ
نًٕالف انغشة يٍ َج ٙاإلعالو ) ،يجهح انثٛاٌ  ،انشٚاض  ،انغؼٕدٚح
 )56انذدٔ  ،يحًذ انحغٍ ْ1429(،ـ)(:انزطبٔل ػهٗ انُج ٙصهٗ اهلل
يكرة انًهك فٓذ  ،يجهح انثٛاٌ ،
ج
ػهٔ ّٛعهى ٔٔاخجبد األيخ )،
انشٚاض0
 )57دٚذاخ ْ ،اسخ ،أحًذ حغٍ ،ياٚكم 2007(،و) (:يسًذ صهٗ اهلل
ػهٔ ّٛعهى أػظى ػظًبء انؼبنى )  ،يكرثح انمشآٌ نهطثغ ٔانُؾش ،
انماْشج0
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 )58ساض ، ٙعًٛش تٍ جًٛم (ْ1417ـ) (:اإلػالو اإلعالي ٙسعبنخ
ْٔذف) ،ساتطح انؼانى اإلعالي ، ٙيكح انًكشيح  ،انؼذد ،172نغُح
انخايغح ػؾش0
 )59انشلٛة ،صانح ْ1424(،ـ) ٔ (:الؼُب انًؼبصش ٔانغضٔ انفكش٘)،
ط ،7انجايؼح اإلعاليٛح،غضج0
 )60انضتٛش٘ ،يحًذ يشذضٗ ْ1306( ،ـ) (:ربج انؼشٔط يٍ خٕاْش
انمبيٕط) ،انخٛشٚح  ،انجًانٛح  ،يصش0
 )61صلضٔق  ،يحًٕد حًذْ٘1404(،ـ)(:اإلعزششاق ٔانخهفٛخ الفكشٚخ
ٔانسضبسٚخ )  ،انذٔحح 0
 )62صْشاٌ  ،حايذ ػثذ انغالو ْ1425(،ـ)( ػهى َفظ انًُٕ) ،ط،6ػانى
انكرة ،انماْشج0
 )63انضْشاَٚ، ٙح ٙتٍ يٕعٗ ْ1422(،ـ)(:زك انُج ٙصهٗ اهلل ػهّٛ
ٔعهى ػهٗ أيزّ) ،داس انماعى  ،انشٚاض0
 )64صٚادج ٔآخشٌٔ  ،يصطفٗ ػثذ انمادس ْ1427( ،ـ)(:فصٕل فٙ
إخزًبػٙاد انزشثٛخ) ،ط، 5يكرثح انشؽذ ،انشٚاض  ،انغؼٕدٚح0
 )65انغثك ، ٙذم ٙانذ ٍٚػه ٙتٍ ػثذ انكافْ1421(، ٙـ)(:انغٛف
انًغهٕل ػهٗ يٍ انشعٕل صهٗ اهلل ػهٔ ّٛعهى) ،داس انفرح ػًاٌ ،
األسدٌ0
 )66عشحاٌ  ،يُٛش انًشع( ،ٙدخ) (:ف ٙإخزًبػٛبد انزشثٛخ) ،داس
انُٓضح انؼشتٛح  ،تٛشٔخ  ،نثُاٌ0
 )67عؼٛذ ًْ ،او ػثذ انشحٛى ْ1429(،ـ)(:انزطبٔل ػهٗ انُج ٙصهٗ اهلل
ػهٔ ّٛعهى ٔٔاخجبد األوج)  ،يكرثح انًهك فٓذ ،يجهح انثٛاٌ  ،انشٚاض0
 )68انؾاي ، ٙيحًذ تٍ ٕٚعف انصانحْ1414(، ٙـ) (:عجم انٓذٖ
ٔانششبد ف ٙعٛشح خٛش انؼجبد)  ،داس انكرة انؼهًٛح  ،تٛشٔخ  ،نثُاٌ ،
اإلعاليٛح،ذحمٛك  ،ػادل أحًذ ػثذ انًٕجٕد ٔػه ٙيحًذ0
 )69انؾاٚغ  ،خانذ تٍ ػثذ انشحًٍ (،د خ)(:انمُٕاد انفضبئٛخ ٔآثبسْب
انؼمذٚخ ٔانثمبفٛخ ٔاإلخزًبػٛخ ٔاأليُٛخ )  ،يطاتغ انحًٛض ،ٙانشٚاض
 )70انؾشٚف  ،يحًذ تٍ ؽاكش ْ1429( ،ـ) َ(:سٕ رشثٛخ إعاليٛخ ساشذح
) ،يكرثح انًهك فٓذ  ،يجهح انةٚاٌ  ،انشٚاض0
 )71انؾُمٛط ، ٙعٛذ يحًذ عادذْ1406( ، ٙـ) (:يفبْٛى إػاليٛخ يٍ
انمشآٌ انكشٚى دساعخ نُصٕص كزبة اهلل)  ،انشٚاض  ،داس ػانى انكرة
 ،انشٚاض  ،انغؼٕدٚح 0
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 )72انضاس٘  ،انضٚذ٘  ،يثُٗ حاسز  ،طّ أحًذ (ْ1427ـ)(:اإلػالو
اإلعالي ٙانٕالغ ٔانطًٕذ )  ،داس انفجش نهُؾش ٔانرٕصٚغ  ،تغذاد ،
انؼشاق0
 )73انضثغ  ،سفؼد ػاسف ْ1430( ،ـ) (:اإلػالو انزشثٕ٘ رأصٛهّ
ٔرسصٛهّ )،داس انفكش  ،ػًاٌ األسدٌ 0
 )74طاػ  ،ػثذ انمادسْ1414( ،ـ)(:صٕسح اإلعالي ٙف ٙانؼبنى انغشث)ٙ
 ،ط ،2انضْشاء نإلػالو انؼشت ،ٙانماْشج0
 )75انطثشاَ ، ٙعهًٛاٌ تٍ أحًذ (ْ1404ـ)(:انى ػدى انكجٛش)  ،ط،2يكرثح
انضْشاء  ،انًٕصم  ،ذحمٛك ،حًذ٘ ػثذ انًجٛذ انغانف0ٙ
 )76انؼايش٘ ،يحًذ تٍ يٕعٗ ْ1419( ،ـ) (:انزطبٔل ػهٗ انُج ٙصهٗ
اهلل ػهٔ ّٛعهى ٔٔاخجبد األيخ)  ،يكرثح انًهك فٓذ  ،يجهح انثٛاٌ
،انشٚاض 0
 )77ػثذ انحكٛى  ،يُصٕس 2006(،و) (:إصدساء ٔإٚزاء األَجٛبء لذًٚب
ٔزذٚثب )  ،داس انكراب انؼشت ،ٙديؾك0
 )78ػثذ انشحًٍ  ،جًال ْ1427(،ـ) (:سعبنخ يسًذ صهٗ اهلل ػهّٛ
ٔعهى َٕس أضبء ػهٗ انؼبنى ) ،داس طٛثح انخضشاء  ،انؼضٚضٚح ،يكح0
 )79انؼثذانؼانْ1421( ، ٙـ)(:انشجبة ٔاإلَزشَذ ) ،يطاتغ اإلًٚاٌ ،
انذياو  ،انغؼٕدٚح 0
 )80ػثذ انمٕ٘ ٚ ،اعش 2006(،و) (:رُض ّٚعٛذ األَجٛبء ػٍ يطبػٍ
انغفٓبء ) ،داس اإلًٚاٌ اإلعكُذسٚح 0
 )81ػثذ انًهك  ،أحًذ ْ1420(،ـ)( ،لضبٚب إػاليٛخ )  ،داس يجذالٔ٘
نهُؾش  ،ػًاٌ  ،األسدٌ0
 )82ػثٛذاخ  ،رٔلاٌ ْ1424(،ـ)(:انجسث انؼهً ٙيفٕٓيّ ٔأدٔارّ
ٔأعبنٛجّ)  ،إؽشالاخ نهُؾش ٔانرٕصٚغ0
 )83انؼغاف  ،صانح أحًذ ْ1406( ،ـ)  (:انذخم إنٗ انجسث ف ٙانؼهٕو
انغهٕكٛخ) ،داس انؼثٛكاٌ  ،انشٚاض0
 )84انؼغمالَ ، ٙاتٍ حجش ( ،د خ)  (:انذسس انكبيُخ ف ٙأػٛبٌ انًئخ
انثبيُخ) ،يٕلغ انٕساق 0
 )85انؼماد  ،ػثاط يحًٕد ْ1425( ،ـ)(،يدًٕػخ انؼجمشٚبد اإلعاليٛخ
) ،تٛشٔخ نثُاٌ  ،انًكرثح اليصشٚح0
 )86ػه ، ٙعٛؼذ إعًاػٛم ْ1422(،ـ)  (:فمّ انزشثٛخ  ،يذخم إنٗ انؼهٕو
انزشثٕٚخ )  ،داس انفكش انؼشت ، ٙانماْشج0
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 )87انؼًش َ ،اصش تٍ عهًٛاٌ ْ1429(،ـ) (:انزطبٔل ػهٗ انُج ٙصهٗ
اهلل ػهٔ ّٛعهى ٔٔاخجبد األيخ )  ،يكرثح انًهك فٓذ  ،يجهح انثٛاٌ ،
انشٚاض0
 )88انؼًش َ ،اصش تٍ عهًٛاٌ ْ1429(،ـ)(:إال رُصشِٔ فمذ َصشِ اهلل) ،
يكرثح انًهك فٓذ انٕطُٛح  ،يجهح انثٛاٌ0
 )89انؼًش َ ،اصش تٍ عهًٛاٌ ْ1428(،ـ) (:انزطبٔل انًؼبصش ػهٗ
انُج ٙصهٗ اهلل ػهٔ ّٛعهى ) ،يؤذًش سحًح نهؼانً ، ٍٛانخشطٕو  ،يجهح
انثٛاٌ  ،انشٚاض0
 )90انؼٕٚش  ،يح ٙانذ ٍٚخٛش اهلل ْ1428( ،ـ)(:أثش اإلػالو انًؼبصش فٙ
انؼمٛذح ٔانزشثٛخ ٔانغهٕن)  ،داس انُٓضح  ،ديؾك  ،عٕسٚا0
 )91ػٛاض  ،انماض ٙأت ٙانفضم ػٛاض انٛحصثْ1429(،ٙـ)(:انشفب
ثزؼشٚف زمٕق انًصطفٗ)  ،داس انفكش  ،تٛشٔخ  ،نثُاٌ0
 )92انغايذ٘  ،ياجذ يحًذ تٍ جؼفشْ1430( ،ـ)(:اإلػالو ٔانمٛى ) ،
يكرثح انى نك فٓذ انٕطُٛح  ،انشٚاض0
 )93انغضان ، ٙيحًذ يحًذ ْ1425( ،ـ)(:إزٛبء ػهٕو انذ ،) ٍٚداس
انكراب انؼشت ،ٙتٛشٔخ  ،ذحمٛك :أحًذ ػُاٚح  ،أحًذ صْٕج0
 )94انفاسع ، ٙفؤاد ػثذ انغالو ْ1415(،ـ)(:اإلػالو ٔانزسذٚبد
ٔانًؼبصشح )  ،يكرثح انًهك فٓذ انٕطُٛح ٔ ،ذٓايح نهُؾش ،انغؼٕدٚح0
 )95اللحطاَ ، ٙعؼٛذ تٍ ػه ٙتٍ ْٔف ْ1414(،ـ)ٔ (:داع انشعٕل
صهٗ اهلل ػهٔ ّٛعهى أليزّ ) ط ،2يطثؼح عفٛش  ،انشٚاض0
 )96كًال انذ، ٍٚيحًذ ( ،د خ) (:يدهخ انزضبيٍ اإلعالي، ) ٙج،4ج5
انغُح  ، 29يمال دٔساإلػالو ف ٙانذػٕج اإلعاليٛح0
 )97انًحٛؼ َ ،ثٛم ػثذ انشحًٍْ1412(،ـ) ( يخطط رذيٙس اإلعالو ) ،
داس انًُاس  ،انخشج  ،انغؼٕدٚح0
 )98انًخهف  ،يحًذ يخهف ْ1418(،ـ) (:انسشة انُفغٛخ ف ٙصذس
اإلعالو انؼٓذ انًذَ ،) ٙط ، 4داس ػانى انكرة  ،انشٚاض0
 )99انًطش  ،حًٕد تٍ ػثذ اهلل ْ1424(،ـ)(:،اإلثزالءاد أعبنٛت انكفشح
ف ٙيسبسثخ انذػٕح ف ٙػصش انُجٕح ) ،ط،2يكرثح انًهك فٓذ انٕطُٛح ،
انشٚاض0
 )100يؼذ٘  ،انحغ ُٙٛانحغ2006( ، ُٙٛو) (:انشعٕل صهٗ اهلل ػهّٛ
ٔعهى ف ٙػ ٌٕٛغشثٛخ يُصفخ ) ،داس انكراب انؼشت ،ٙديؾك ٔانماْشج0
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 )101يُاع  ،فشٚذ 2007(،و) (:لهت ٚدت يسًذ صهٗ اهلل ػهٔ ّٛعهى ) ،
داس انٓذٖ ٔانُؾش  ،اإلعكُذسٚح  ،يصش0
إتشاْ1983( ، ٙو)(:يمذيخ ف ٙانزشثٛخ )  ،ط ،5جًؼٛح
و
َ )102اصش ،
ػًال انًطاتغ انرؼأَٛح  ،ػًاٌ  ،األسدٌ0
َ )103صاس ٕٚ ،عف يحًٕد انغٛذ ْ1419(،ـ)(:يسبٔالد إغزٛبل انُجٙ
صهٗ اهلل ػهٔ ّٛعهى ٔفشهٓب)  ،داس انكرة انؼهًٛح  ،تٛشٔخ  ،نثُاٌ0
ْ )104اسخ  ،يا ٚكم (،د خ)  (:انخبنذٌٔ يبئخ أػظًٓى يسًذ صنٗ اهلل
ػهٔ ّٛعهى )  ،ذشجًح أَٛظ يُصٕسَ ،ؾش داس جذساٌ انًؼشفح ،
انًكرة انًصش٘0
 )105انُٓٛذ٘  ،جًال يحًذ ْ1425( ،ـ)(:قساءاد ف ٙػهى اخزًبػٛبد
انزشثٛخ )،ط، 2يؤعغح أو انمشٖ نهرشجًح ٔانُؾش  ،انغؼٕدٚح0
 )106انٕالذ٘  ،يحًذ ػًش ْ1424(،ـ) (:كزبة انًغبص٘ ) ،داس انكرة
انؼهًٛح  ،تٛشٔخ  ،ذحمٛك يحًذ ػثذ انمادس0
 )107انًطشف ، ٙػّٕٚذ تٍ ػّٛادتٍ ػاتذ ْ1414( ،ـ)( :انغٛف انًغهٕل فٙ
انزة ػٍ انشعٕل صهٗ اهلل ػهٔ ّٛعهى )" ،جايؼح أو انمشٖ  ،يكح
انًكشيح0

انرسائـم انؼهًٍــــح
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 )108ايعػرل ، ٟو ٞغعس ٖ1429( ،ـ) َ(:ػٚ٪ي ١ٝايؿاب املػًِ يف ْكط٠
ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ )  ،داَع ١أّ ايكط ، ٣نً ١ٝايذلب ، ١ٝتطب١ٝ
إغَٚ ١َٝ٬كاضَْ ، ١ه ١املهطَ0 ١

 )109اـهرل، ٟعبس اهلل قاحل عبس اهلل (ٖ1429ـ) ْ(:كط ايٓيب قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝغًِ ٚايسؾاع عٓ٘ يف ايهتاب ٚايػٓ ،)١ضغاي ١زنتٛضا َٔ ٙداَع ١أّ
ايكطَ ، ٣ه ١املهطَ0١

 )110ايػطٟبْ ، ٞاقط قُس ساَس (ٖ1415ـ)(،نٝس ا٭عسا ٤يف سٝا٠
ايطغ )  ٍٛز،1داَع ١أّ ايكط ،٣نً ١ٝايسعٚ ٠ٛأق ٍٛايس ، ٜٔقػِ
ايهتاب ٚايػَٓ، ١ه ١املهطَ0١

 )111سػٔ  ،سػٔ ْٛض ٖ1407( ،ـ) (:ايتأزب َع ايطغ  ٍٛيف ن ٤ٛايهتاب
ٚايػٓ ) ١ضغايَ ١كسَ ١يٓ ٌٝزضد ١املادػترل،داَع ١أّ ايكطَ، ٣ه١
املهطَ0١
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