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( 92ظزيزي افباحث.... افسؿقم األصع هلذا افعداد هو )افسؿقم افؼديم: ادجؾد )

(، وفغرض توثقق إصدارات ادجؾة متفقدُا إلدراجفا ذم ؿواظد بقاكات 1) افعدد

ظادقة، تم إظادة افسؿقم بطريؼة تسؾسؾقة ـام هو طاهر ظذ ؽالف ادجؾة 

اخلارجي. ذم حال رؽبتؽم احلصول ظذ أي مستـد رشؿي إلثبات ذفك، يؿؽـؽم 

 almajallah@kku.edu.saافتواصل مع هقئة افتحرير ظذ ايؿقل ادجؾة: 
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 أ.د.ػساضحػبنػرجاءػاضضهػاضدضطي

 طحطدػبنػدرجمدطدػبنػأ.د.ػ

 خاضدػبنػطحطدػاضػرظيأ.د.ػ

املكلف اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلميوكيل   

 اإلشـــــراف والتحــــــريـر

 املشـرف العـام

 رئيــس اجلـامعة

 نائب املشـرف العــام

 التحــــــريـررئـيس 



 

 

 

 

  

   اضؼغئظػاإلدتذارغظ  

 

)دابػًا(ػعغئظػصبارػاضطضطاءػرضوػػ نورػدطدػاضخثالــــاذػاضدصتــــاألدتاضذغـــخػ      

 

)دابػًا(ػرضوػعغئظػصبارػاضطضطاء  

shfrhW 

 ططاضيػاضذغخػاألدتاذػاضدصتورػربدػاضوعابػأبوػدضغطان

 

رضوػعغئظػصبارػرضطاءػاألزعرػػػػػػػػ   سضغضظػاضذغخػاألدتاذػاضدصتورػأحطدػططبدػربدػاضصرغم 

 

)دابػًا(ػرضوػعغئظػصبارػاضطضطاءػػ اركـــــورػشغسػاضطبـــــدصتاضذغـــخػاض   

 

اضططاصرةػأدتاذػاضطػغدةػواضطذاعب  سضغضظػاضذغخػاألدتاذػاضدصتورػظاصرػبنػربدػاضصرغمػاضطػل 

 
أدتاذػاضتغدغرػورضوطهػػػػػػػػ خػاألدتاذػاضدصتورػزاعرػبنػرواضػاألضططيــسضغضظػاضذغ   

 

خػاألدتاذػاضدصتورػربدػاضرحطنػاضزظغديـــسضغضظػاضذغ أدتاذػاضثػاسظػاإلدالطغظ  

 

 سضغضظػاضذغخػاألدتاذػاضدصتورػرغاضػبنػظاطيػاضدضطي أدتاذػأصولػاضغػه



 

  

   أرضاءػعغئظػاضتحرغر  

   

 رئغسػعغئظػاضتحرغر

ــرظـيـطدػاضػـنػطحـد.ػخـــاضـدػبأ.  

د.جاططظػاضطضكػخاض/أدتاذػاضطػغدةػواضطذاعبػاضططاصرةػ  

  

 
7 

أحــطدػآلػدـطـدػاضعــاطــــديػأ.د.  
.جاططظػاضطضكػخاضد/أدتاذػاضغػهػ  

  

 
8 

 د.طـحـطـدػبنػرضــيػاضــػرظــــي
جاططظػاضطضكػخاضد./ػأدتاذػاألظظطظػاضطذارك  

  

 
9 

 د.طـحـطـدػبنػدـاضمػاضذعغـــــبي
.جاططظػاضطضكػخاضد/األدتاذػاضطداردػبػدمػاضدراداتػاإلدالطغظػػػػػػػػ  

  

 
10 

 حطدػطػبلػاضدؼغضيد.ػررساتػأ
 جاططظػاضطضكػخاضداألدتاذػاضطذاركػبػدمػاضطػغدةػواضطذاعبػاضططاصرة/ػ

 

  

 
6 

ربـدػاضـرزاقػطبـروكػباضطػروزأ.د.ػ  
.اضجزائرػ/2ضطغنػدبازغنػدطغفػأدتاذػاضغضدغظ/ػجاططظػطحطد  

  

 
4 

صطــــالػطـوضــــودػجحغــــــش.ػأ.د  
ظ/ػاضجزائراضططاصرة/ػجاططظػاألطغرػربداضػادرػػضضطضومػاإلدالطغأدتاذػاضطذاعبػ  

  

 
1 

 أ.د.طحطدػبنػظــــاسرػاضذـؼــــري

 أدتاذػاضدظظػورضوطؼا،ػورطغدػصضغظػاضذرغطظػوأصولػاضدغنػ/ػجاططظػاضطضكػخاضد.

  

 
2 

جبرغلػبنػطحطدػحدنػاضبصغضيػ.د.أ  

 رضوػعغئظػصبارػاضطضطاء،ػوأدتاذػأصولػاضغػه/ػجاططظػاضطضكػخاضد.

  

 
3 

ػغحــيػبنػربـدػاضضهػاضبصـــــــريػأ.د.  
 أدتاذػاضدظظػورضوطؼا/جاططظػاضطضكػخاضد.

  

 
5 

طظغــرةػبظتػطحطدػاضـدودــريػأ.د.  
.أدتاذػاضتغدغرػورضومػاضػرآن/ػجاططظػاإلطامػربداضرحطنػبنػسغصلػباضدطامػػػػ  
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 و حثـٕاٌ انبـعُ بحثـى انبـــسا انصفحبث

 د. إميبٌ بُج صبحل بٍ سبمل انعهٕاَٙ 4-46
 (جبيعت أو انمشٖ)

 اإلسجبء اإليبيٙ االثُب عشش٘
 1 )دساست َمذٚت(

 د.سبيٛت بُج عطٛت اهلل ادلعبذ٘ 88 -47
 (جبيعت أو انمشٖ) 

 2 سٕسة االَفطبس ادلعبَٙ ٔانذالالث

 َذٖ بُج محزة بٍ عبذِ خٛبطد.  89-131
 (جبيعت طٛبت)

 3 صفت اجلًبل بني اخلبنك ٔادلخهٕق

 د. عزٚزة عهٙ االشٕل انعًش٘ 172 -132
 (بنمُفزةانكهٛت اجلبيعٛت ب)

 لبٌَٕ اجلزة يفٕٓيّ ٔأدنخّ َٔمذِ
 يف ضٕء انعمٛذة اإلساليٛت

4 

173-209 
 اهلل بٍ يعٕٛض انثبٛخٙ عببذ بٍ عبذد. 

 (جبيعت انطبئف)

 يف ضٕء أدة اخلصٕيت بني األفبضم
 5  خصٕيت انشٛخني

210-242 
 حمًٕد جمٛذ سعٕد انكبٛسٙد. 

 (جبيعت انعني)

 ساليٙإلانُكبح يف انفمّ احكٛٛف عمذ 
)
ٌ
 َمذٚت

ٌ
 فمٓٛت

ٌ
 )دساست

6 

243-291 
 صبحل بٍ عبذ اهلل بٍ شذٚذ انصٛبحد. 

 (اجملًعتجبيعت )

 انذاسلطُٙ انشٛخني  و اإليبو  انزإ
 
 
 َمذٚت(دساست )  حذٚث أبٙ انشٓى إخشاج

7 

 ٕٚسف بشري أمحذ عبذ اهللد.  292-329
 (جبيعت ادلهك خبنذ)

 انُبٕٚت ٔأثشْب عهٗ حٛبة ادلسهًنيخمبنفت انسُت 

 8 (دساست حذٚثٛت يٕضٕعٛت)

330-376 
 د. َٕسة شبكش عهٗ انشٓش٘

   (جبيعت اجملًعت)
 حٕظٛف انخفكري انُبلذ يف محبٚت ادلعخمذ
 9 "انفكش انببطُٙ احلذٚث" أمنٕرجب  

377-422 
 حمًذ بٍ عهٙ حمًذ انمشَٙد. 

 (جبيعت ادلهك خبنذ) 
 انُبشئت عٍ إسبءة االسخخذاو انشخصٙ ادلسؤٔنٛت انخمصريٚت

 10 نٕسبئم انخٕاصم االجخًبعٙ يف انُظبو انسعٕد٘



 

 بدمػاضضهػاضرحطنػاضرحغم

 وبعد:                     . ملسو هيلع هللا ىلصاحلؿد هلل رب افعادغ، وافصالة وافسالم ظذ أرشف األكبقاء وأحسن افـاس وأـؿل اخلؾق أمجعغ: كبقـا حمؿد

، وهذا حيتاج إػ إضافة افـظر ومواصؾة افػحص تتبعًا وـشػًا، مع ما يراؾؼه من افتجربةُتصؼل بتتحؼق بافتعؾم و ادعرؾةَ  أن  ؾال صك 

 واشتـباط، وحتؾقٍل وترـقب، 
ٍ
، وحَيُصل افعؾُم هبا من ضريٍق آمٍن، إػ افعؿق؛ حتى يتحصل افؽشُف ظن األصقاء ذم حؼقؼتفا وؽوصٍ اشتؼراء

، ذم ؿافٍب من خالل رحؾة ادػاهقم وافرموز وآصطالحاتام، بعقٍد ظن خداع ادظاهر، ثم ُتـؼل هذه ادعرؾة إػ ادتؾؼي، خاٍل من األوه

من خالل مراظاة ؾؼه اخلطاب ومـاشبته  فاتعؾقؿُ ُفغوٍي رصيح، مسؾٍع ظن اإلهيام بافباضل، مـزٍه ظن زخرف افؼول بغر احلق؛ ؾقتحؼق أخرًا 

 .فؾؿتؾؼي

بادعرؾة دون حد، ُتَسؾِّم فرحؾة افؽشف حتى تستبرص احلؼائق. وؿد  صغوؾةً  اً س، وكػْ اً رحب ؾضاءً  يستؾزمُ  ظذ هذا افـسِق  ادعرؾةِ  وؿقامُ 

 نن زنمن  رن مم ام يل ىل مل يكُّ: تعاػ ؿوفه مـفا ظدة، مواضع ذم افؽريم ـتابه ذم هذا إػ هلالج لجأصار اهلل 
 هت مت خت حت  هبجت مب خب حب جب مئهئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن
 هب مب هئ مئ هي خيمي حي جي  ٰه مه جه هن من خن حن ُّٱ [، وؿال تعاػ:92، 12]افعـؽبوت: ﴾حجمج مث

 [.11]اجلاثقة:﴾هت مت
ل رظايُة وما ُيْسؾؿـا إفقه هذا هو  أن ادعرؾَة كتاُج افبحث افعؾؿي؛ ؾتََؼدُمفا واختالُؾفا وأثُرها متوؿٌف ظؾقه ذم ادؼام األول؛ وفذا ُتَشؽِّ

افعؾؿي ظذ خصائص مُتقزه، وحتدد  افبحُث  ؛ وهلذا جيب أن يؼومَ إجادته وحتسغ كتاجه رضوراٍت فؾعامل افبؼيافبحِث افعؾؿي وافعؿل ظذ 

ل ؾقام بعد تسؿقة اجلفد ادبذول من ؿِ ه افتي تُ ماهقتَ   بل اإلكسان بافبحث افعؾؿي من ظدمه.َسفِّ

افتعسف فؾوصول إػ كتائج حارضة  افتي تعـي خؾو افبحث من افتحقز ادـُسَبق وممارشةِ  ادوضوظقةذم: تتؿثل وأبرز هذه اخلصائص 

األشافقب وافطرق افعؾؿقة افتي  إمهالِ ظذ  -وإن اّدظى خالَف ذفك-رضورًة افباحث  حيؿل ذم ذهن افباحث بشؽٍل ؿبع، هذا افتحقز افذي

هي ذم ذاهتا. وبافعؽس من هذا ؾنن  افتزاَم ادوضوظقة يعـي ممارشة افطرق  تمدي إػ ؾفم افظواهر واألصقاء واألحداث وادوضوظات ـام

 افعؾؿقة ادحايدة افتي ُتَسفل ظؿؾقة ادعرؾة وافؽشف ظن احلؼائق، وبافتايل تؼديم معرؾٍة صحقحة.

افدؿقق وادالئم. وافبعد من خالل: اشتخدام افتػسر ادـطؼي، وافتعبر افدؿة وافوضوح؛ وإػ جاكب هذا يتؿقز افبحث افعؾؿي بـ 

وى دون تؼديم األدفة افؽاؾقة افسؾقؿة، وآظتامد ظذ مصادر ادعؾومة ؽر اظن: افرمزية وافغؿوض وافتعؿقم ؽر ادـضبط، وإضالق افدظ

 األصقؾة ذم افؼضقة افتي هي حمل افبحث.

ـّؽن ألبسط؛ بحقث يتضؿن افبحُث ُضرؿًا موضوظقًة متَ وتؼديم افتػسرات ادـطؼقة ا بنمؽاكقة افتحؼقافبحث افعؾؿي ٓبد أن يتؿقز و

من إظادة اختبار ما ؿدمه افباحث من كتائج، وافتحؼق من صحتفا؛ وبافتايل صحة تعؿقؿفا إن ـان افتعؿقم من كتائج افدراشة. وهذا ُيسفل 

 تضؿن افبحث فتػسراٍت أبسط هي أؿرب فؾػفم.

: افـص افؼطعي دٓفًة وثبوتًا، أو رضورات افعؼل، أو ام فقس ضريق إثباتهؾقخاصقة آحتامل وظذ رأس هذه اخلصائص تؼف 

وافؼارئ إػ تضؿن افبحث حلؼائق احتامفقة، ـام ُتسفم ذم ؾتح باب آشتدامة افبحثقة من  به افباحَث وصػة آحتامل هـا تـَ  آشتؼراء افتام.

رائن األحوال وشقاؿات األحداث من جفٍة أخرى؛ ٓشقام أن  افبحَث جفة، وجعل ادعرؾة مالئؿة دتغرات افعرص ومستجدات افزمن وؿ

آخر  افعؾم، وأن  ظامَل احلؼائق فقس ظادًَا كاجزًا؛ ؾؼد تظفر حؼائٌق ذم زمٍن ما أو مؽانٍ  افعؼل اإلكساين، وتراـمِ  افعؾؿي ذم جوهره متظفٌر فعؿلِ 

 وؾق مـطق افرضورات واحلاجات وافتحسقـات فؽل ظرص.

تمضر ممارشته افبحثقة وحتؽم كػسقته ظـد تعامؾه مع ما يؽشف  أخالؿقة يـطؾق من مـظومةٍ  ظذ افباحث أنْ  صائص تعـي أن  هذه اخل

وتؼديؿفا ظذ رؽباته افذاتقة أو آظتبارات افسؾطوية  بُخُؾق األماكة وافصدقظـه ويعز ظـه فًخرين؛ بحقث َيستؾزم افبحُث افتحّع 



 رـتحريْال سُـْـئيرَ
 يّنِرْد القَمَّحَمُ نُبْ دُالِد. خَأ.

، ويؽون مؾتزمًا أشؾم افطرق وأصوهبا خالل بحثه. ـام يتخؾق افباحُث بافصز افذي يؿؽـه خُمؾصًا فؾحؼقؼة وحدهاادختؾػة؛ ؾقؽون افباحث 

 وافشجاظة ذم تؼديم كتاجه فًخرين بصورته افتي أخذه إفقفا افبحُث من آفتزام بؿـظومة افؼقم وآشتؿرار ذم دراشة ما يؽشف ظـه 

 افعؾؿي.

معارف جديدة تمثر ذم  ظذ إكتاِج  افبحث افعؾؿي وبؼدرةِ بجفده افذي يبذفه  بافثؼة واإليامنأن يتحذ  من واجب افباحث افعؾؿيو

يدرس  ادستؼبل بنذن اهلل تعاػ، ـام ظذ افباحث أيضًا أن يـػتح ظذ ادمثرات وادعارف واألشافقب اجلديدة ادوجودة وادالئؿة فعرصه، وأنْ 

وذم ادؼابل يؼبل  .ا ؿد يؽون ممثرًا ذم ادعرؾةآشتػادة مـفا بؽل دؿة، دون ممارشة افتعسف وافرؾض ؽر افعؾؿي دَِ  ا وإمؽاكقةَ فمتَ ءمال

 احلؼائق ويسؾم هبا ويبتعد ظن اجلدل من أجل افشك ادطؾق أو افرؽبة ذم ادخافػة أو احلؽم ادسبق.

افذي يعـي جمؿوع  مـفج افبحثه، يتؿثل هذا اجلاكب ذم وتطورَ  هؼدمَ تَ يساكد  قٌل أص أبستؿوفوجٌي   ٌيؾزمه جاكب افبحث افعؾؿيو

افطرق أو افؼواظد افتي متؽن افباحث من افؽشف ظن احلؼائق واختبار صحتفا؛ بحقث يؿثل ادـفُج افصورَة افتي كستطقع افوفوج مـفا إػ 

ية أيضًا، وافـسق افذي تـتظم بواشطته احلؼائق ويسفل تػسرها مـطق افباحث ومدى إظامفه دصادر معرؾته افعؼؾقة واحلسقة واخلز

ومؼاركتفا بحؼائق أخرى؛ وهلذا يتلثر ادـفج بادوضوع افذي يدرشه افباحث بحقث خيتؾف اشتخدامه ذم دراشة افظواهر افطبقعقة ظن 

حث ثم ُتستخرج مؽوكاته وُيدرس ؾقام بعد بوصػه أحد اشتخدامه ذم افظواهر اإلكساكقة وكحوها؛ وفذا ؿقل بلن ادـفج ؿد ُيصـع ذم أثـاء افب

 أوجه ظؿل افعؼل اإلكساين ذم حتصقل ادعارف.

وظدم جفوزية ادـاهج ووجودها بشؽٍل مطؾق وثابت يشر إػ إمؽاكقة افتالؿي بغ ادـاهج ادستخدمة فدراشة ادوضوظات وافظواهر 

ادستعؿؾة فدراشة افظواهر وادوضوظات ادختؾػة، ـام يشر إػ خصوبة افتـظر ذم هذا ذاهتا، وإمؽاكقة آشتػادة وفو جزئقًا من ادـاهج 

ادـفج آشتؼرائي وادـفج  اظتامدَ  ادجال، ورضورة تطويره، وافعؿل ظذ دراشته، وإبرازه ذم جفود افعؾامء وؾالشػة ادـاهج. وفعل  

قة واإلكساكقة دفقٌل ظذ إمؽاكقة هذا افتالؿي وافتؽامل ذم ظؿل افعؼل اإلكساين؛ آشتـباضي بصورٍة مشسـة ذم ـثٍر من افدراشات افطبقع

وفذا أويص كػيس أوًٓ وافباحث افؽريم أن يتحذ باألؾق افذي يؿؽـه من اختبار ودمريب ظدٍد من صور ادـاهج بام يالئم موضوع بحثه، 

 إظامفه واإلؾادة مـه ذم آؾاٍق معرؾقٍة جديدة؛ ؾؽم ترك األول فًِخر...!وأن خيتز زماكًا ضويالً إمؽاكقة إظامفه أو اشتـتاج ما يؿؽن 

ؾؾقتلمل افؼارئ افؽريم معي ذفك األثر ادؿتد افذي حيدثه افبحث افعؾؿي حغ حيؼق تؾك اخلصائص ويـطؾق من تؾك وأخرًا 

ذفك ذم افـظر حلؼقؼِة ؿضايا آختالف، وحترير أوجه بوجٍه خاص، ومآٓت تؼققؿه فواؿع افبحث افؼظي ادؼومات ادعرؾقة واألخالؿقة ذم 

افـزاع ؾقفا، وـقف شقؾؼي بظالفه ظذ دؿة ؾفم ادخافف دون ممارشة األحؽام ادسبؼة، وأثر ذفك ظذ حتؼقق آشتـارة ادعرؾقة فألجقال 

ثره افعظقم ذم ؾؼه اخلالف، وإدارة آختالف، افؼادمة، وتزـقة صورة اإلشالم افعظقؿة، وإجياد مزراِت افدظوة افسؾقؿة فه، ؾضالً ظن أ

إػ معاٍن ؾارؽة، ـام ٓ يـؼؾب ؾقه آختالف إػ  ق أؾٍق من افتسامح وافتعايش افذي ٓ تـحل ؾقه احلؼائُق وافؼدرة ظذ افتعامل معه، وخؾْ 

 متطرؾة. رصاظاٍت 

ل إػ جاكب هذا ـؾه ذفك األثر افطقب فؾبحث افعؾؿي افرصغ ظذ اجلواكب افذاتقة ذم صخصقة افباحث افؼظي من خالل:  وتلم 

ّريه افصدق، وحتؼقق اإلخالص هلل  ، واشتشعار األماكة افتي ُُحّؾفا افعدوُل دماه احلؼقؼة، يـػون ظـفا حتريَف افغافغ واكتحاَل ادبطؾغ تعاػحَتَ

بصورٍة حمايدٍة مطابؼة دا هي ظؾقه ذم  ههؾغ. َبْؾَه افرشوخ افعؾؿي وافعؿق ادعرذم افذي يتجذ ذم ؿدرته ظذ توصقف آراء خصومِ وتلويَل اجلا

وهذا ـؾه ذاهتا، وتـؿقة ؿدراته افبحثقة، وصحذ مفاراته ومصادر معرؾته ؾقام يعود ظذ ادسؾؿغ واإلكساكقة مجعاء بافـػع افديـي وافدكقوي. 

ذم حمل ادساءفة حلؼقؼِة وواؿِع افبحث افعؾؿي افؼظي، وـقػقة تطويره وحتسقـه، وافـظر إػ واؿعقة ادسائل افتي يبحثفا وؿرهبا من  يضعـا

 مشؽالت ظرصه وؿضاياه.

 واهلل أظؾم                                                                         

 وصذ اهلل وشؾم ظذ كبقـا حمؿد شقد افعؾامء وؿدوة ادعؾؿغ                               
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 حٕظٛف انخفكري انُبلذ يف محبٚت ادلعخمذ
 أمنٕرجب  " انفكش انببطُٙ احلذٚث"

 
 إعذاد

 د. َٕسة شبكش عهٗ انشٓش٘
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 ًَخص ايبشح

 أٟمٛمقذضم٤ًم. "شمٓمٌٞم٘م٤مت اًمٗمٙمر اًم٤ٌمـمٜمل"اًمتٗمٙمػم اًمٜم٤مىمد ذم مح٤مي٦م اعمٕمت٘مد  شمقفمٞمػ َٛضٛع ايبشح:

 أٖداف ايبشح:

 .احل٨م قمغم اؾمتخدام اًمتٗمٙمػم اًمٜم٤مىمد ًمٗمحص اًمقاومدات 

 .اًمدقمقة إمم متٞمٞمز اًمّمحٞمح ُمـ اًمً٘مٞمؿ ومٞمام ي٘مدم ُمـ قمروض شمدريٌٞم٦م أو اؾمتِمٗم٤مئٞم٦م 

  ُمٜمّمٗم٤ًم سمٕمٞمدًا قمـ وصٛم٦م امهقى متٞمٞمز اًمدورات اًمتدرسمٞم٦م واًمٓمرق اًمٕمالضمٞم٦م متٞمٞمزًا

 واًمتٕمّم٥م ًمرأي ُمـ أراء دون اًمرضمقع ًمٚمنمع.

  :َٓٗر ايبشح

 ، هق)اعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل(، وذًمؽ وومؼ أيت:اًمدراؾم٦م قمٚمٞمف ؾم٤مرت اًمذي اعمٜمٝم٩م إن

اًمتٕمريػ سم٤مًمتٗمٙمػم اًمٜم٤مىمد وأمهٞمتف وسمٞم٤من أهؿ اًمتٓمٌٞم٘م٤مت اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م ورسمٓمٝم٤م سمٛمٝم٤مرات اًمتٗمٙمػم  -

 اًمٜم٤مىمد.

قمغم سمٕمض اًمتٓمٌٞم٘م٤مت اعمٜمتنمة، واقمتٛمدت قمغم اعمراضمع اعمٕم٤مسة جلدة واىمتٍمت  -

 اعمقوقع وطمداصمتف.

  َٔ أِٖ ايٓتا٥ر:

سمٜم٤مء اًمققمل ًمدى اإلٟم٤ًمن ًمتجٜم٥م اًمقىمقع ذم ومخ اًمتْمٚمٞمؾ اإلقمالُمل، ورد اًمتٓمٌٞم٘م٤مت 

اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚمنميٕم٦م، وسمٞم٤من أمهٞم٦م اًمتٗمٙمػم اًمٜم٤مىمد ذم مح٤مي٦م اعمٕمت٘مد، ورد اًمِمٌٝم٤مت واخلراوم٤مت، 

واًمتحري واًمتث٧ٌم ُمـ أهؿ إصقل اًمتل ٟمحت٤مج إًمٞمٝم٤م ُمع هذه  واًمت٠ميمٞمد قمغم أن اًمتٕمٚمؿ

اعمتٖمػمات، ُمع اًمتحذير ُمـ اعمقاىمع واًمٙمت٥م واعم١مًمٗم٤مت اعمروضمف ًمٚمٗمٙمر اًم٤ٌمـمٜمل، صمؿ اًمتٜمٌٞمف قمغم 

جمٛمققم٦م ُمـ اًمْمقاسمط اعمٝمٛم٦م اًمتل ختص اًمدورات اًمتدريٌٞم٦م واحلذر ُمـ اًمدورات اعمخ٤مًمٗم٦م، 

 يٛمٙمـ قمزًم٦م قمـ اًمٗمٚمًٗم٦م اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م.وسمٞم٤من ُم٤مٓ 

 يمت٤مب اًمذات، شمٓمقير اًمٚمٖمقي٦م، اًمؼمجم٦م سم٤مًمٓم٤مىم٦م، اًمٕمالج اًم٤ٌمـمٜمل، اًمٗمٙمر : اًمٙمٚمامت اعمٗمت٤مطمٞم٦م

 .اًمٜم٤مىمد اًمتٗمٙمػم اًمن،

 واحلٛمد هلل أوًٓ وآظمرًا.
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Abstract 

Employing critical thinking in protecting belief, "Applications of 

Subconscious Thought" as a model. 

Research Objectives: 

1. Encourage the use of critical thinking to examine the newcomers. 

2. Call for the differentiation between correct & poor in the offers of 

training or hospitalization. 

3. Fair distinguishing between training courses and remedial methods away 

from the stigma of fancy and fanaticism for opinion without reference to 

legitimate. 

Research Methodology: The study adopted approach of (inductive 

method) which as follows: 

The definition of critical thinking , its importance , the most important 

mystical applications and linking them with critical thinking skills. 

 The study was limited to some applications deployed and relied on 

contemporary references for seriousness and modernity of the subject. 

One of the most important results is building awareness of the human 

being to avoid falling into the trap of media disinformation, the refuse of 

applications contrary to legitimate & the importance of critical thinking in 

the protection of belief in addition to the refuse of suspicions and myths, 

emphasize that learning, investigation and verification of the most 

important assets that we need with these variables, with the warning of the 

websites and books promoting the mystical thought, and then the alert on a 

set of controls that are important for the training courses and caution from 

the infringing courses, furthermore pointing out what cannot be isolated 

from the mystical philosophy. 

 Keywords: Mystical thought, energy therapy, language programming, 

self-development, secret book, critical thinking. 

Praise to Allah. 



 ٟمقرة ؿم٤ميمر قمغم اًمِمٝمري : د.إقمداد                             أٟمٛمقذضم٤مً  "اًمٗمٙمر اًم٤ٌمـمٜمل احلدي٨م" شمقفمٞمػ اًمتٗمٙمػم اًمٜم٤مىمد ذم مح٤مي٦م اعمٕمت٘مد  

          333 
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وأشمؿَّ ٟمقره،  احلٛمد هلل اًمذي أٟمزل قمغم قمٌده اًمٙمت٤مب، أفمٝمر احلؼ سم٤محلؼ وأظمزى إطمزاب،

ضمٕمؾ اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر ظمٚمٗم٦م ومتذيمر أوًمق إًم٤ٌمب، ٟمحَٛمده شم٤ٌمرك  وضمٕمؾ يمٞمد اًمٙم٤مومريـ ذم شم٤ٌمب،

اهلل اًمٕمزيز اًمقه٤مب، هم٤مومر اًمذٟم٥م وىم٤مسمؾ قمغم اعم٤ًٌٌمت وإؾم٤ٌمب، وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ  وشمٕم٤ممم

اًمٚمٝمؿ صؾِّ  اًمتقب ؿمديد اًمٕم٘م٤مب، وأؿمٝمد أن ؾمٞمدٟم٤م حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف اعمًتٖمِٗمر اًمتقاب،

، وؾمٚمِّؿ وسم٤مرك قمٚمٞمف وقمغم أل وإصح٤مب، ُم٤م ه٧ٌم اًمري٤مح سم٤مًمٌنمى وضمرى سم٤مخلػم اًمًح٤مب

 وسمٕمد:

قمؼم  ُم١مصمرات قم٘مدي٦م ظمٓمػمة، فمٝمرت وم٢من ًمألومٙم٤مر واعمٕمت٘مدات اًمتل شمٌٜمتٝم٤م اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م احلديث٦م

 ٓقمتامده٤م قمغم آؾمتدراج واًمتٚمٌٞمس، ، وأؿمده٤م ظمٓمقرة:ٕم٘م٤مئدُمـ أىمٌح اًم، وهل اًمٕمّمقر

ديـ طمؼ وآظمر  زُم٤من، وٓ يٗمرق سملم وم٤مًمٗمٙمر اًم٤ٌمـمٜمل ٓ حيده ُمٙم٤من أوواًمٖمٛمقض واًمتحريػ، 

 .سم٤مـمؾ، سمؾ هيدم يمؾ اًمثقاسم٧م واعمًّٚمامت، وُُيْمٕمٝم٤م ًمألهقاء واخلراوم٤مت

ُمّٞمز اإلٟم٤ًمن قمغم ؾم٤مئر اعمخٚمقىم٤مت سم٤مًمٕم٘مؾ، واًمٕم٘مؾ هق ُمريمز ؾ اهلل شمٕم٤ممم أٟمف وسمٗمْم

اًمتٗمٙمػم، وأي٤ًم يم٤مٟم٧م اًمٚمٖم٦م أو اًمقؾمٞمٚم٦م اًمتل يًتٕمٛمٚمٝم٤م اًمٗمرد ومٝمل شمٜمت٘مؾ إمم اًمٕم٘مؾ ًمٞمحّٚمٚمٝم٤م 

   .ويٗمّنه٤م

سملم اًم٘مرآن أمهٞم٦م اًمتٗمٙمػم ذم طمٞم٤مة اإلٟم٤ًمن، ورومع ُمـ ىمٞمٛم٦م اإلٟم٤ًمن اًمذي يًتخدم وىمد 

وىمد طمط اًم٘مرآن ُمـ ؿم٠من ُمـ ٓ يًتخدم قم٘مٚمف سم٠مٟمف ضمٕمٚمف أدٟمك درضم٦م ُمـ  ،ٗمٙمػمهقم٘مٚمف وشم

 احلٞمقان.

: إٟمٗم٤مل]َّمئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ريُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم:

11.] 

 واخلراوم٤مت، اًمِمٌٝم٤مت ورد اعمٕمت٘مد مح٤مي٦م ذم اًمٜم٤مىمد اًمتٗمٙمػم أمهٞم٦م ؾمٞمؼمز اًمٌح٨م وهذا

 قمغم مترر ٓ طمتك اًم٤ٌمـمٜمل اًمٗمٙمر شمٓمٌٞم٘م٤مت اًمتٗمٙمػم ذم ذًمؽ ُمٝم٤مرات شمقفمٞمػ يمٞمٗمٞم٦م إمم ويرؿمد
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 صمؿ وُمـ واًمثٌقشمٞم٦م، اًمٕمٚمٛمٞم٦م صمقب إًم٤ٌمؾمٝم٤م وحم٤موًم٦م وأؾمٚمٛمف ؿمٌٝم٤مت ُمـ يٚمًٌقٟمف سمام اًمٕمقام

 .(2)سمدًمٞمٚمف احلؼ وُمٕمروم٦م اًمّمحٞمح٦م اعمٕمٚمقُم٤مت إمم اًمتقصؾ

وم٤مًمتٕمٚمؿ واًمتحري واًمتث٧ٌم ُمـ أهؿ إصقل اًمتل ٟمحت٤مج إًمٞمٝم٤م ُمع هذه اعمتٖمػمات وفمٝمقر 

ٱىم٤مل شمٕم٤ممم:اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م واعمامرؾم٤مت اًمنمىمٞم٦م، وهق ُم٤م أيمد قمٚمٞمف اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م.هذه اًمتٓمٌٞم٘م٤مت 

 هل مل خل حل جل مك لك خك  جكحك مق حق مف خف حف جفٱُّ
 [.36هاء: ]اإلَّجم

ٓ ي٘مٌض اًمٕمٚمؿ، يٜمتزقمف اٟمتزاقم٤م ُمـ  ن اهلل شمٕم٤ممم: )إيمام ذم اًمّمحٞمحلم  طاًمرؾمقل  وىمقل

قم٤معم٤ًم، اختذ اًمٜم٤مس رءوؾم٤ًم ضمٝم٤مًٓ، اًمٜم٤مس، وًمٙمـ ي٘مٌض اًمٕمٚمؿ سم٘مٌض اًمٕمٚمامء، طمتك إذا مل يٌؼ 

 (.ومًئٚمقا وم٠مومتقا سمٖمػم قمٚمؿ ومْمٚمقا وأوٚمقا

 َػه١ً ايبشح: 

 ه٤مئالً  يمامً  إًمٞمٜم٤م ٟم٤مىمالً  هيع سمِمٙمؾٍ  يتٓمقر هذا اًمقىم٧م اًمذي أصٌح آٟمٗمت٤مح اعمٕمٚمقُم٤ميت ذم

واعمٕم٤مرف اًمتل حيتقي سمٕمْمٝم٤م قمغم خم٤مًمٗم٤مت قم٘مدي٦م شم١مصمر سمِمٙمؾ يمٌػم قمغم طمٞم٤مة  اعمٕمٚمقُم٤مت ُمـ

 مهذه واعم٘مقم واًمٜم٤مىمد اعمٛمحص اًمتٗمٙمػم ُمـ سمٜمقع اإلٟم٤ًمن حتكم إمم احل٤مضم٦م شمؼمز إومراد: مهذا

 إًمٞمٜم٤م ُمـ اًمنمق واًمٖمرب.  شمرد اًمتل واًمتٓمقرات اعمٕمٚمقُم٤مت

وعم٤م ًمإلقمالم واًمٙمت٥م اعمؽممج٦م واًمدورات اًمتدريٌٞم٦م ُمـ أصمر ذم ٟمنم شمٚمؽ اعمٕمت٘مدات 

 اًم٤ًمطم٦م، يم٤من ُمـ إمهٞم٦م سمٛمٙم٤من أن ٟمًتخدم اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م، وشم٠مصمر اًمٕمقام وهمػمهؿ سمام يٓمرح ذم

اًمتٗمٙمػم اًمٜم٤مىمد ذم هذه اعمرطمٚم٦م، ًمٜمتٕمٚمؿ يمٞمػ ٟمٛمٞمز اًمّمحٞمح ُمـ اًمً٘مٞمؿ واًمًٜم٦م ُمـ اًمٌدقم٦م واحلؼ 

 ُمـ اًم٤ٌمـمؾ، وقمدم اًمتًٚمٞمؿ ًمٙمؾ ُم٤م ي٨ٌم ذم اًم٤ًمطم٦م اإلقمالُمٞم٦م دون حتر يم٤مف.

شمٞم٦م:ُمـ أضمؾ هذا ضم٤مءت ومٙمرة هذا اًمٌح٨م، واًمذي ؾمٞمجٞم٥م قمـ اًمت٤ًمؤٓت أ

 اًمتٗمٙمػم اًمٜم٤مىمد وُم٤م أمهٞمتف؟ُم٤م هق  .2

 يمٞمػ يٛمٙمـ شمقفمٞمػ اًمتٗمٙمػم اًمٜم٤مىمد ذم مح٤مي٦م اعمٕمت٘مد؟  .1

                                                           

اًمٌح٨م، ومٚمٝم٤م ُمٙم٤مٟمتٝم٤م وىمدره٤م يمٛمّم٤مدر ُمٕمرومٞمف  ذم اعم٘مّمقد اًمٜم٤مىمد ًمٚمتٗمٙمػم حمالً  ًمٞم٧ًم واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ٟمّمقص أن قمغم ( أؤيمد2)

 اًمتل وصٚمتٜم٤م ُمـ اًمٖمرب واًمنمق.  ٦مأصٞمٚمف، اًمٌح٨م ُيص اًمؼماُم٩م واعم١مًمٗم٤مت واعمامرؾم٤مت اًمٕمالضمٞم٦م، واًمدورات اًمتدريٌٞم
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 م1212  -هـ2441 إولاًمٕمدد   - اًم٤ًمسمع قمنماعمجٚمد                                      جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م          

 

؟ ُم٤م أهؿ اًمتٓمٌٞم٘م٤مت اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م، ويمٞمػ يٛمٙمـ رسمٓمٝم٤م سمٛمٝم٤مرات اًمتٗمٙمػم اًمٜم٤مىمد .3

 يمٞمػ ٟمٛمٞمز اًمّمحٞمح ُمـ اًمً٘مٞمؿ واًمًٜم٦م ُمـ اًمٌدقم٦م واحلؼ ُمـ اًم٤ٌمـمؾ؟ .4

إٟمف  ظم٤مًمّم٤ًم ًمقضمٝمف اًمٙمريؿ، وأن يٜمٗمع سمف ؾم٤مئر اعمًٚمٛملم، قمٛمكم هذا واهلل أؾم٠مل أن جيٕمؾ

 .وزم ذًمؽ واًم٘م٤مدر قمٚمٞمف

 ايدزاضات ايطابك١:

أصمر اًمٗمٚمًٗم٦م اًمنمىمٞم٦م واًمٕم٘م٤مئد اًمقصمٜمٞم٦م ذم سمراُم٩م اًمتدري٥م وآؾمتِمٗم٤مء اعمٕم٤مسة،  -2

  .يمردي قمٌد اًمٚمٓمٞمػ ومقز: ًمٚمديمتقرة

 .يمردي د. ومقز واًمٗمٚمًٗم٦م، اًمديـ سملم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م اًمٜمٗمس قمغم اًمٖمٞمٌٞم٦م اعم١مصمرات -1

 ٟم٤مس سمٜم٧م هٞمٗم٤مء. د قم٘مدي٦م، دراؾم٦م اًمنمىمٞم٦م آؾمتِمٗم٤مء ًمٗمٚمًٗم٦م اعمٕم٤مسة اًمتٓمٌٞم٘م٤مت -3

 .اًمرؿمٞمد

 .يمردي ومقز وخم٤مـمره٤م، د. وضمذوره٤م طم٘مٞم٘متٝم٤م اًمٕمّمٌٞم٦م اًمٚمٖمقي٦م اًمؼمجم٦م -4

 .يمردي قمٌد اًمٚمٓمٞمػ واًم٘مرآن، د. ومقز اًمٕمٚمؿ سملم سم٤مًمٓم٤مىم٦م اًمٕمالج -5

ٟم٘مد اًمتٓمٌٞم٘م٤مت اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م سم٤مًمتٗمّمٞمؾ، وهذا اًمٌح٨م يريمز قمغم أمهٞم٦م وهذه اعمراضمع شمٜم٤موًم٧م 

اًمتٗمٙمػم اًمٜم٤مىمد وشمقفمٞمٗمف ذم ٟم٘مد شمٚمؽ اًمتٓمٌٞم٘م٤مت طمتك ٓ مترر قمغم اًمٕمقام ومٞمت٘مٌٚمقهن٤م دون ُمٕمرومف 

 خلٓمره٤م قمغم اًمٕم٘مٞمدة.

 أٖداف ايبشح:

 .اًمٗمٙمري٦م اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م اًمقاومدات ًمٗمحص اًمٜم٤مىمد اًمتٗمٙمػم اؾمتخدام قمغم احل٨م .2

أو  شمدريٌٞم٦م قمروض ُمـ ي٘مدم ومٞمام اًم٤ٌمـمؾ ُمـ واحلؼ اًمً٘مٞمؿ ُمـ اًمّمحٞمح ٞمٞمزمت إمم اًمدقمقة .1

 .اؾمتِمٗم٤مئٞم٦م

 اإلؾمٝم٤مم سمجٝمد اعم٘مؾ ذم اعمح٤مومٔم٦م قمغم قم٘مٞمدشمٜم٤م اإلؾمالُمٞم٦م ُمـ إومٙم٤مر اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م احلديث٦م. .3

قمـ وصٛم٦م امهقى سمٕمٞمدًا  ٤مً ٜمّمٗمُم متٞمٞمز اًمدورات اًمتدرسمٞم٦م واًمٓمرق اًمٕمالضمٞم٦م متٞمٞمزاً  .4

دون اًمرضمقع ًمٚمنمع.واًمتٕمّم٥م ًمرأي ُمـ أراء 
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 طم٤مضم٦م ومٞمف شمِمتد وىم٧م ذم ٓظمتٞم٤مره  اهلل ووم٘مٜمل اًمذي اًمٌح٨م هذا أمهٞم٦م شمٜمٌع هٜم٤م وُمـ

 .إسمح٤مث هذه ُمثؾ إمم إُم٦م

  َٓٗر ايبشح:

 إن اعمٜمٝم٩م اًمذي ؾم٤مرت قمٚمٞمف اًمدراؾم٦م، هق)اعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل(، وذًمؽ وومؼ اًمٜم٘م٤مط أشمٞم٦م:

اًمتٕمريػ سم٤مًمتٗمٙمػم اًمٜم٤مىمد، وأمهٞمتف ويمٞمٗمٞم٦م شمقفمٞمٗمف ذم مح٤مي٦م اعمٕمت٘مد. .2

سمٞم٤من أهؿ اًمتٓمٌٞم٘م٤مت اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م، ورسمٓمٝم٤م سمٛمٝم٤مرات وقمقاُمؾ اًمتٗمٙمػم اًمٜم٤مىمد. .1

اىمتٍمت قمغم سمٕمض اًمتٓمٌٞم٘م٤مت اعمٜمتنمة وريمزت قمغم آًمٞم٦م ٟم٘مده٤م سم٤مؾمتخدام اًمتٗمٙمػم  .3

اًمٜم٤مىمد.

اصمتف.اقمتٛمدت قمغم اعمراضمع اعمٕم٤مسة جلدة اعمقوقع وطمد .4

ىمٛم٧م سمٕمزو أي٤مت إمم ؾمقره٤م ذم اعمتـ ُمع ذيمر رىمؿ أي٦م. .5

 قمروم٧م سمٌٕمض اعمّمٓمٚمح٤مت اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م ذم احل٤مؿمٞم٦م. .6

 خط١ ايبشح: 

 .اًمٌح٨م وظمٓم٦م اًمٌح٨م، ذم اعمتٌع واعمٜمٝم٩م وأهداومف، اًمٌح٨م ُمِمٙمٚم٦م قمغم وحتتقي :اعم٘مدُم٦م

 .وومٝم٤مرس وظم٤ممت٦م وُمٌحثلم، ُم٘مدُم٦م، ُمـ اًمٌح٨م يتٙمقن :اًمٌح٨م ظمٓم٦م

 :ُمٓم٤مًم٥م وومٞم٦م وأمهٞمتف اًمٜم٤مىمد اًمتٗمٙمػم: إول اعمٌح٨م

 .وأمهٞمتف اًمٜم٤مىمد اًمتٗمٙمػم ُمٗمٝمقم :إول اعمٓمٚم٥م

 اًمٜم٤مىمد. اًمتٗمٙمػم شمٜمٛمٞم٦م قمقاُمؾ :اًمث٤مين اعمٓمٚم٥م

اًم٤ٌمـمٜمل وومٞمف  ًمٚمٗمٙمر اعمروضم٦م اًمتٓمٌٞم٘م٤مت اؾمتخدام ُمٝم٤مرات اًمتٗمٙمػم اًمٜم٤مىمد ذم :اًمث٤مين اعمٌح٨م

 :ُمٓم٤مًم٥م

 اًمٚمٖمقي٦م اًمؼمجم٦م دورات) اًمتدريٌٞم٦م اًمدورات ذم اًم٤ٌمـمٜمل اًمٗمٙمر شمٓمٌٞم٘م٤مت ٟم٘مد :إول اعمٓمٚم٥م

 .(أٟمٛمقذضم٤مً  اًمذات شمٓمقير اعمٙم٤من، ـم٤مىم٦م اًمٕمّمٌٞم٦م،

 سم٤مٕطمج٤مر، اًمٕمالج سم٤مًمٓم٤مىم٦م، اًمٕمالج)آؾمتِمٗم٤مئٞم٦م  اًم٤ٌمـمٜمل اًمٗمٙمر شمٓمٌٞم٘م٤مت ٟم٘مد :اًمث٤مين اعمٓمٚم٥م

 (.أٟمٛمقذضم٤مً  اعم٤ميمروسمٞمقشمٞمؽ اًمٞمقهم٤م،
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 م1212  -هـ2441 إولاًمٕمدد   - اًم٤ًمسمع قمنماعمجٚمد                                      جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م          

 

 ذم يمت٤مب اًمن، اًمٙم٤مرُم٤م) اًم٤ٌمـمٜمل ًمٚمٗمٙمر اعمروضم٦م واعم٘م٤مٓت اًمٙمت٥م ٟم٘مد :اًمث٤مًم٨م اعمٓمٚم٥م

 (أٟمٛمقذضم٤مً  اإلؾمالم

 ًمّمالح اًمدوًمٞم٦م إيم٤مديٛمٞم٦م ُمقىمع) اًم٤ٌمـمٜمل ًمٚمٗمٙمر اعمروضم٦م اعمقاىمع ُمـ ٟمامذج ٟم٘مد :اًمراسمع اعمٓمٚم٥م

 (اًمراؿمد

 .واًمتقصٞم٤مت اًمدراؾم٦م، إًمٞمٝم٤م شمقصٚم٧م اًمتل اًمٜمت٤مئ٩م أهؿ وومٞمٝم٤م :اخل٤ممتـــ٦م

 . واعمراضمع اعمّم٤مدر ومٝمرس :اًمٗمٝم٤مرس

 هذا وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ
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 املبشح األٍٚ

 ايتفهري ايٓاقد ٚأُٖٝت٘

 :ٚأُٖٝت٘ (1)ايٓاقد ايتفهرياملطًب األٍٚ: َفّٗٛ 

واحلٞمقي٦م ذم اؾمؽماشمٞمجٞم٤مت اًمتٕمٚمٞمؿ احلدي٨م،  ٝمٛم٦ميٕمتؼم اًمتٗمٙمػم اًمٜم٤مىمد ُمـ اعمقاوٞمع اعم

ومٞمف اًمٙمثػم ُمـ اًمٕمٚمقم واعمٕم٤مرف، واظمتٚمط احلؼ واًمرضمقع إًمٞمف ُمٝمؿ ذم هذا اًمقىم٧م اًمذي اٟمتنمت 

ومٞمف سم٤مًم٤ٌمـمؾ وفمٝمرت سمٕمض اًمٕمٚمقم اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م اًمنمىمٞم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م وم٠مصمرت قمغم أسمٜم٤مئٜم٤م واًمت٧ًٌم قمٚمٞمٝمؿ 

وذم ومتح اًم٤ٌمري قمـ طمذيٗم٦م  .إُمقر، ومٙم٤من اًمتٗمٙمػم اًمٜم٤مىمد ُمِمٕمال ُمٝمام ًمتٛمٞمٞمز سملم شمٚمؽ اًمٕمٚمقم

 .(1)"ٜم٦م إذا اؿمتٌف قمٚمٞمؽ احلؼ واًم٤ٌمـمؾاًمٗمتٓ شميك اًمٗمتٜم٦م ُم٤م قمروم٧م ديٜمؽ، إٟمام "ىم٤مل: 

وم٤مًمٜمج٤مة ذم اًمتٛمًؽ سم٤مًمديـ أوًٓ، وحتريؽ اًمٕم٘مؾ صم٤مٟمٞم٤ًم، وظم٤مص٦م ُمع شمٚمؽ اعمًتجدات 

 اعمٕم٤مسة اًمتل شمٚم٧ًٌم صمقب اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م. 

 آؾمتدٓل ىمقاقمد اؾمتخدام قمٛمٚمٞم٦م" :سم٠مٟمف يٕمرف إذ اًمٜم٤مىمد اًمتٗمٙمػم شمٕم٤مريػ وىمد شمٕمددت

  ."احلٙمؿ ذم اًمِم٤مئٕم٦م إظمٓم٤مء ودمٜم٥م اعمٜمٓم٘مل

 عم٤م وآظمت٤ٌمر وآظمتٞم٤مر واًمٗمرز اًمتحٚمٞمؾ قمغم يٕمتٛمد اًمذي اًمتٗمٙمػم سم٠مٟمف: آظمر سم٤مطم٨م وقمرومف

 .واخلٓم٠م اًمًٚمٞمٛم٦م إومٙم٤مر سملم اًمتٛمٞمٞمز هبدف ُمٕمٚمقُم٤مت ُمـ اًمٗمرد ًمدى

 قمٜمدُم٤م اًمدُم٤مغ هب٤م ي٘مقم اًمتل اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمٜمِم٤مـم٤مت ُمـ ؾمٚمًٚم٦م قمـ قم٤ٌمرة: سم٠مٟمف شمٕمريٗمف ويٛمٙمـ

 جمرد ُمٗمٝمقم وهق اخلٛمس، احلقاس ُمـ أيمثر أو واطمدة، ـمريؼ قمـ اؾمت٘م٤ٌمًمف يتؿ عمثػم يتٕمرض

 ٟمقاشم٩م اًمقاىمع ذم هق ٟمٚمٛمًف أو ٟمالطمٔمف، وُم٤م ُمٚمٛمقؾم٦م، وهمػم ُمرئٞم٦م همػم ٟمِم٤مـم٤مت قمغم يٜمٓمقي

 .(3)ُمرئٞم٦م أم طمريمٞم٦م، أو ُمٜمٓمقىم٦م، أم ُمٙمتقسم٦م، سمّمقرة أيم٤مٟم٧م ؾمقاء اًمتٗمٙمػم ومٕمؾ

                                                           

، د.قمٌد اهلل اًمٗمرق سملم اًمتٗمٙمػم اًمٗمٚمًٗمل واًمتٗمٙمػم اًمٕمٚمٛمل وًمٞمس اًمٗمٚمًٗمل. اٟمٔمر: "اًمٕمٚمٛمل"( اعم٘مّمقد سم٤مًمتٗمٙمػم اًمٜم٤مىمد هٜم٤م 2)

 https://fac.ksu.edu.sa/aalabbad/course-material/222863 (.4ـ2)  اًمٕم٤ٌمد

حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل  -اعمح٘مؼ: قمٌد اًمٕمزيز سمـ سم٤مز ،أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر ، اًمٕمً٘مالين،ومتح اًم٤ٌمري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري( 1)

 (.23/49) د . ت (. )  اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمًٚمٗمٞم٦م، اًمًٚمٗمٞم٦م 2ط ،حم٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥م -

 م(.1221 إسمريؾ 1 رم )ٟمنمت أسمقًمٌـ، اؾمؽماشمٞمجٞم٤مت اًمتٗمٙمػم اًمٜم٤مىمد( 3)

 http://kenanaonline.com/users/wageehelmorssi/posts/402234. 
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 اًمتٕمريٗم٤مت ًمٚمتٗمٙمػم اًمٜم٤مىمد يٛمٙمـ أن شمٜمٔمٛمٝم٤م صٞمٖمت٤من: وهذه

هق شمٗمٙمػم شم٠مُمكم ُمٕم٘مقل يريمز قمغم اخت٤مذ اًم٘مرار ومٞمام يٗمٙمر ومٞمف اًمٗمرد أو  إول:اًمتٕمريػ 

ي١مديف ُمـ أضمؾ شمٓمقير شمٗمٙمػمه واًمًٞمٓمرة قمٚمٞمف، إٟمف شمٗمٙمػم اًمٗمرد ذم اًمٓمري٘م٦م اًمتل يٗمٙمر ومٞمف طمتك 

وهل شمريمز  ،شمقصػ سم٤مًمِمخّمٞم٦م واًمذاشمٞم٦مو ،جيٕمؾ شمٗمٙمػمه أيمثر صح٦م وووقطم٤ًم وُمداومٕم٤ًم قمٜمف

 ًمتٗمٙمػم اًمٜم٤مىمد.قمغم امهدف اًمِمخيص ُمـ وراء ا

احلٙمؿ قمغم ىمْمٞم٦م أو  ُمٜمفهق قمٛمٚمٞم٦م ذهٜمٞم٦م ي١مدهي٤م اًمٗمرد قمٜمدُم٤م يٓمٚم٥م  اًمث٤مين:اًمتٕمريػ 

 .(2)شمريمز قمغم اجل٤مٟم٥م آضمتامقمل ُمـ وراء اًمتٗمٙمػم اًمٜم٤مىمد، وُمٜم٤مىمِم٦م ُمقوقع أو إضمراء شم٘مقيؿ

وم٤مًمتٗمٙمػم اًمٜم٤مىمد ي٤ًمقمد اًمٗمرد ذم حتٚمٞمؾ اًمٙمثػم ُمـ اعمٕمٚمقُم٤مت اًمتل شمرد إًمٞمف ومتٞمٞمزه٤م، 

ًمٚمقصقل إمم اًمّمقاب ُمٜمٝم٤م، واًمتث٧ٌم ُمـ صح٦م اعمٕم٤مرف اًمتل شمّمٚمف قمؼم اعم١مًمٗم٤مت واًمٙمت٥م 

 ووؾم٤مئؾ اإلقمالم اعمرئٞم٦م واعم٘مروءة.

 :أ١ُٖٝ ايتفهري ايٓاقد

 اهتامُم٤مً  يقًمقهن٤م اًمٜمٗمس وقمٚمامء اًمؽمسمقيقن سمدأ اًمتل اًمؽمسمقي٦م اعم٤ًمئؾ ُمـ اًمٜم٤مىمد اًمتٗمٙمػم يٕمد

 اًمذي اًمٗمٕم٤مل اعمٕمرذم اًمتٓمقر ًمْمامن اعمٝمٛم٦م اعمٗم٤مشمٞمح أطمد سم٤مقمت٤ٌمره وذًمؽ إظمػمة، اًمٕم٘مقد ذم يمٌػماً 

 فمروف وُمقاضمٝم٦م سمٞمئتف، ُمع إجي٤ميب سمِمٙمؾ ًمٚمتٗم٤مقمؾ اًمٕم٘مٚمٞم٦م ـم٤مىم٤مشمف أىمَم سم٤مؾمتخدام ًمٚمٗمرد يًٛمح

 ُمًتجدات ُمع واًمتٙمٞمػ اًمٜمج٤مح وحت٘مٞمؼ اعمٓم٤مًم٥م، وشمزداد اعمّم٤مًمح ومٞمٝم٤م شمتِم٤مسمؽ اًمتل احلٞم٤مة

 .(1)احلٞم٤مة هذه

اًمٜم٤مىمد ٟمٛمط شمٗمٙمػمّي جيذُب اٟمت٤ٌمه اًم٤ٌمطمثلم واًمدارؾملم: ٟمٔمرًا ٕمّهٞمتف ًمدى ّن اًمتٗمٙمػم إ

اًمٗمرد، واعمجتٛمع: ومٝمق ُيًٝمؿ ذم شمٙمقيـ أؿمخ٤مص أيمثر اٟمٗمت٤مطم٤ًم قمغم إومٙم٤مر اجلديدة، وشمٙمٞمُّٗم٤ًم 

 ُمٕمٝم٤م، ويٛمٙمـ شمقوٞمح أمهّٞم٦م اًمتٗمٙمػم اًمٜم٤مىمد سمام ي٠ميت:

                                                           

 .critical-thinking.yoo7.co م(.1222ُم٤ميق  32رم  تٟمنمأسمق ًمٌـ ) ،ُمٕم٤ميػمه ،( اٟمٔمر : اًمتٗمٙمػم اًمٜم٤مىمد ُمٗمٝمقُمف2)

 ،دار اًمٗمٙمر اًمٕمريب ،اًم٘م٤مهرة، طمٌٞم٥م، جمدي قمٌد اًمٙمريؿ، اؾمؽماشمٞمجٞم٤مت ُمًت٘مٌٚمٞم٦م ًمألًمٗمٞم٦م اجلديدة،شمٕمٚمٞمؿ اًمتٗمٙمػم اًمٜم٤مىمد( اٟمٔمر: 1)

 هـ(.2433-هـ2431)ٟمنمت ذم  م.1223
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 ٔراء وإومٙم٤مر اًمتل شمٜم٤مؾمٌف، ومال يت٠مصمَّر سمٙمّؾ ُيٕمٓمل اًمتٗمٙمػم اًمٜم٤مىمد اًمٗمرَد احلٙمٛم٦َم ذم اظمتٞم٤مر ا

إومٙم٤مر وأراء اًمتل شُمٕمَرض قمٚمٞمف.

  ه٤م حيٛمل اًمتٗمٙمػم اًمٜم٤مىمد قم٘مقل اًمِم٤ٌمب ُمـ إومٙم٤مر اًمث٘م٤مومّٞم٦م اعمختٚمٗم٦م اًمتل شَمٜمنُمُ

ض مه٤م.  اعمجتٛمٕم٤مت، طمٞم٨م يٙمقن ىم٤مدرًا قمغم حتٚمٞمؾ إومٙم٤مر، واعمٕمٚمقُم٤مت اًمتل يتٕمرَّ

  إؿمخ٤مَص اعم٘مدرَة قمغم اًمتحٚمٞمؾ اعمٜمٓم٘مّل ًمٚم٘مْم٤مي٤م واعمِمٙمالت، مم٤ّم ُيٕمٓمل اًمتٗمٙمػم اًمٜم٤مىمد

٤مذ اًم٘مرارات اًمّمحٞمح٦م ذم ُمقاىمػ احلٞم٤مة اًمتل يتٕمرَّ   مه٤م. وقنجيٕمٚمٝمؿ أىمدر قمغم اختِّ

  ض اًمحيٛمل اًمٗمرد ُمـ ض مه٤م ذم قمٍم اًمٕمقعم٦م، ومال يتٕمرَّ ْمٞم٤مع ٟمتٞمج٦م إومٙم٤مر اًمتل يتٕمرَّ

 .(2)ٚمِّؾ إومٙم٤مر اًمتل يتٚمّ٘م٤مه٤م ىمٌؾ ىمٌقمه٤مخلٓمر وٞم٤مع هقّيتف اًمث٘م٤مومّٞم٦م: ّٕٟمف حُي 

إن اًمتٗمٙمػم ضورة ُمٚمح٦م يمام يّمقره٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمـ قمدة ضمقاٟم٥م ٟمذيمر ُمٜمٝم٤م:يمام 

اإلؾمتٓمالع واًمرهم٦ٌم ذم ُمٕمروم٦م اعمزيد ُمـ احل٘م٤مئؼ واعمٕمٚمقُم٤مت قمـ ضمقاٟم٥م احلٞم٤مة اعمتٕمددة  -

ٱىم٤مل شمٕم٤ممم: ؾمقاء ذم اعم٤ميض  خض حض مصجض خص حص مس خس حسُّٱ

ٱٱٱٱٱٱٱٱ:سم٘مقًمف شمٕم٤ممم أو ذم احل٤مض أىمره٤م اًم٤ٌمرئ [ 276]إقمراف: َّحط مض

 أو[ 12-12]اًمذاري٤مت:  َّ جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ميني زيُّ

ٱىم٤مل شمٕم٤ممم: ومٞمام سمٕمد اعمقت  يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق يفىقُّٱ

 [.11 ق :]َّام

 حك جك مق حق مفُّٱ: وحتّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ واعمٕمرومف طمٞم٨م ي٘مقل شمٕم٤ممم اًمتٗمٙمػم -

 [9 :اًمزُمر]َّهل مل خل حل مكجل لك  خك

وم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمٚمئ سم٤مٔي٤مت اًمتل حت٨م قمغم اًمتٗمٙمر واًمٌح٨م ًمٚمقصقل ًمٙمثػم ُمـ احل٘م٤مئؼ 

 .واعمٕمٚمقُم٤مت ذم ؿم١مون احلٞم٤مة يم٤موم٦م

 :ايٓاقد املفهس خصا٥ص

 ضمروان، ومتحل ذيمر وىمد اًمٜم٤مىمد مجٞمٕمٝم٤م، اًمتٗمٙمػم ُمٝم٤مرات يت٘مـ أن اًمٜم٤مىمد اعمٗمٙمر ُمـ يتقىمع

 :وهل اًمٜم٤مىمد، اعمٗمٙمر هب٤م يتٛمتع اًمتل واخلّم٤مئص اًمّمٗم٤مت أهؿ

                                                           

 ./ttps://mawdoo3.com م(.1228ؾمٌتٛمؼم  17  )ٟمنمت ذمحمٛمد ُمروان  ،شمٕمريػ اًمتٗمٙمػم اًمٜم٤مىمد( 2)
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 .اجلديدة واخلؼمات إومٙم٤مر ٟمحق اًمذهـ ُمٜمٗمتح -

 .وُمتجدد ُمٌتٙمر ومٝمق ُم٤م، رء قمـ أيمثر ُمٕمٚمقُم٤مت إمم حيت٤مج ُمتك يٕمرف -

 .اًمٕم٘مؾ حمؽ قمغم وشمدىمٞم٘مٝم٤م وقمروٝم٤م أظمريـ أومٙم٤مر حتدي قمغم اًم٘مدرة يٛمتٚمؽ -

 .إُمقر حتٚمٞمؾ ذم اًمِم٤مئٕم٦م إظمٓم٤مء دمٜم٥م حي٤مول -

 .اعمٜمٓم٘مل واًمتٗمٙمػم اًمٕم٤مـمٗمل اًمتٗمٙمػم سملم اًمٗمّمؾ حي٤مول -

 .يٗمٝمٛمف ٓ رء يمؾ قمـ يت٤ًمءل -

 .(2)طمٞم٤مشمف ذم ص٤مئ٦ٌم ىمرارات اخت٤مذ قمغم اًم٘مدرة ًمديف -

وقمدم ىمٌقل يمؾ ُم٤م  لومالسمد ُمـ حتريؽ اًمٕم٘مؾ قمغم اًمٜمٔمر، واًمٜم٘مد، واًمتحٚمٞمؾ، واًمت٤ًمؤ

يٓمرح ذم اًم٤ًمطم٦م إٓ سمٕمد اًمتث٧ٌم واًمتحري، وسم٢مذن اهلل ٟمتٜم٤مول ذم اعمٓم٤مًم٥م أشمٞم٦م قمقاُمؾ 

واؾمؽماشمٞمجٞم٤مت ُمٝمٛم٦م شم٤ًمقمد ذم شمٜمٛمٞم٦م اًمتٗمٙمػم، صمؿ ٟمًتٕملم هب٤م وٟمح٤مول شمقفمٞمٗمٝم٤م ذم مح٤مي٦م اعمٕمت٘مد 

 ذم سمٕمض اًمتٓمٌٞم٘م٤مت اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م احلديث٦م.

 

 املطًب ايجاْٞ

 ايتفهري ايٓاقدعٛاٌَ ت١ُٝٓ 

إن اًمتٗمٙمػم اًمٜم٤مىمد شمٗمٙمػم شم٠مُمكم ُمٝمؿ ىمٌؾ شم٘مٌؾ أي ُمٕمٚمقُم٤مت وُمٕم٤مرف، وًمف ُمٝم٤مرات شمٕمٛمؾ 

قمغم شمٜمٛمٞمتف وشمٜمٔمٞمٛمف، واًمٌٕمد قمـ اًمٗمقى اعمٕمرومٞم٦م اًمٜم٤مدم٦م قمـ فمٝمقر أصح٤مب اًمٗمٙمر اعمٜمحرف 

ٗمٙمر وسمروز دقم٤مشمف قمؼم وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ، وؾمٜمًتٕملم هب٤م ذم شمقفمٞمػ اًمتٗمٙمػم اًمٜم٤مىمد ذم شمٓمٌٞم٘م٤مت اًم

 .-سم٢مذن اهلل-اًم٤ٌمـمٜمل احلدي٨م 

                                                           

 م (.1221 إسمريؾ 1 رم )ٟمنمت اؾمؽماشمٞمجٞم٤مت اًمتٗمٙمػم اًمٜم٤مىمد أسمقًمٌـ( 2)
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 :(1)أٚ َٗازات٘()عٛاٌَ ت١ُٝٓ ايتفهري ايٓاقد 

رات اًمتل شمٕمٛمؾ قمغم شمٜمٛمٞم٦م اًمتٗمٙمػم، وشمًٛمك أطمٞم٤مٟم٤ًم اعمٝم٤م أو اًمٕمٛمٚمٞم٤مت ُمـ جمٛمققم٦م هٜم٤مك

 وهل: ،سمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمٕمٚمؿ ٓؾمتخداُمٝم٤م ذم اًمٌح٨م قمـ اعمٕمروم٦م وشمقًمٞمده٤م

وشمٕمٜمل أظمذ آٟمٓم٤ٌمقم٤مت احلًٞم٦م قمـ اًمٌمء أو إؿمٞم٤مء اعمٕمٞمٜم٦م، وُم٤ًمقمدة  اعمالطمٔم٦م: أوًٓ:

 .٤مًمٞم٦م قمٜمدُم٤م يالطمٔمقن إؿمٞم٤مءٕمذم اؾمتخدام طمقاؾمٝمؿ سمٙمٗم٤مءة ووم إومراد

اظمتٞم٤مر إؿمٞم٤مء وإضم٤ًمم  احلز ذم ُمرطمٚم٦م اًمتٗمٙمػم اًمٗمرد يًتٓمٞمع اًمتّمٜمٞمػ: صم٤مٟمٞم٤ًم:

 جؿ.احل٘مٞم٘مٞم٦م ووم٘م٤ًم خل٤مصٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م يم٤مًمٚمقن أو اًمِمٙمؾ أو احل

إن اًمتٗمٙمػم سم٤مخل٤مصٞمتلم ُمـ ُمٜمٔمقر يمٛمل ي٘مقدٟم٤م إمم ىمٞم٤مؾمٝم٤م، واًم٘مٞم٤مس يٕمٜمل  اًم٘مٞم٤مس: صم٤مًمث٤ًم:

 اعم٘م٤مسمٚم٦م سملم إؿمٞم٤مء.

يٕمٜمل ووع اًمٌٞم٤مٟم٤مت أو اعمٕمٚمقُم٤مت اًمتل يتؿ احلّمقل قمٚمٞمٝم٤م ُمـ  آشمّم٤مل: راسمٕم٤ًم:

 ُمالطمٔم٤مشمٜم٤م سمِمٙمؾ ُم٤م سمحٞم٨م يًتٓمٞمع ؿمخص آظمر ومٝمٛمٝم٤م.

٤مل: يم٠من يرؾمٛمقا صقرًا دىمٞم٘م٦م، أو أؿمٙم٤مًٓ، أو ظمرائط ـمرق آشمّم ومرادويٛمٙمـ شمٕمٚمٞمؿ إ

  وخمٓمٓم٤مت ُمٜم٤مؾم٦ٌم.

إن قمٛمٚمٞم٦م آؾمتٜمت٤مج قم٤ٌمرة قمـ قمٛمٚمٞم٦م شمٗمًػم أو اؾمتخالص  اًمتٜم١ٌم ) آؾمتٜمت٤مج (: ظم٤مُم٤ًًم:

: ٔشمٞم٦مقمغم آؾمتٜمت٤مج سم٤مًمٓمرق ا ومرادُم٤م ٟمالطمٔمف. ويٛمٙمـ ُم٤ًمقمدة إ

اًمتٛمٞمٞمز سملم اعمالطمٔم٤مت وآؾمتٜمت٤مضم٤مت. -2

ٌٞم٤مٟم٤مت وىمراءهت٤م سم٢مُمٕم٤من.اًم٦م ًمتًجٞمؾ ومرص ؤهؿإقمٓم٤م -1

 تدري٥م قمغم اعمالطمٔم٦م اجلٞمدة.اًم -3

تٖمٞمػم إؿمٞم٤مء شمٗمل اًمتجر وم ،"اومٕمؾ ؿمٞمئ٤ًم ُمٕمٞمٜم٤ًم ًمؽمى ُم٤م حيدث"اًمتجري٥م يٕمٜمل:  ؾم٤مدؾم٤ًم:

ٜمٝم٤م أيمثر وم٠ميمثر.ُمأو إطمداث ًمٜمتٕمٚمؿ 

ُمٝم٤مرة ووع اًمٗمروض، ي٤ًمقمدهؿ اعمٕمٚمؿ قمغم شمٙمقيـ  ؿووع اًمٗمروض: إليم٤ًمهب ؾم٤مسمٕم٤ًم:

  .إومٙم٤مر اًمتل يٜمجزوهن٤م ىمٌؾ ُمٕم٤مجل٦م إؿمٞم٤مء

                                                           

 م(.1222ُم٤ميق  32ٟمنم رم ( اٟمٔمر: اًمتٗمٙمػم اًمٜم٤مىمد ُمٗمٝمقُمف، أسمق ًمٌـ )2)
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وٌط اعمتٖمػمات: يٕمٜمل وٌط اعمتٖمػمات شمٖمٞمػم ذط واطمد ُمـ جمٛمققم٦م ذوط قمٜمد  صم٤مُمٜم٤ًم:

 .(2)أو دراؾم٦م فم٤مهرة ُمٕمٞمٜم٦م ،إضمراء دمرسم٦م ُم٤م

اًمٗمٙمري٦م اعمٜمحروم٦م اًمتل شمٌٜمتٝم٤م  ويٛمٙمـ شمقفمٞمػ هذه اعمٝم٤مرات ذم مح٤مي٦م اًمٕم٘مٞمدة ُمـ اًمٚمقصم٤مت

 اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م احلديث٦م ذم شمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م وهق ُم٤م ؾم٠مشمٜم٤موًمف ذم اعمٌح٨م أيت.

 

 

 

 

 

 

                                                           

 م(.1222ُم٤ميق  32ٟمنم رم ( اٟمٔمر:  اًمتٗمٙمػم اًمٜم٤مىمد ُمٗمٝمقُمف، أسمق ًمٌـ )2)
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 ايجاْٞ املبشح

 ايباطين يًفهس املسٚد١ ايتطبٝكات اضتخداّ َٗازات ايتفهري ايٓاقد يف

ًٌِّٝم٤م إي٤مهؿ ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمغم قم٤ٌمده سمٜمٕمٛم٦م اًمٕم٘مؾ ذم همػم ُم٤م ُمقوع،  ٘مد اُمتـ اهلل ًم ُمٜم

قمغم ضورة ؿمٙمر هذه اًمٜمٕمٛم٦م سمقوٕمٝم٤م ذم حمٚمٝم٤م، وإقماممه٤م ذم جم٤ممه٤م، وم٢من ُِمـ أهؿ ُمٔم٤مهر ؿمٙمر 

اًمٜمٕمٛم٦م أن شمقوع ذم حمٚمٝم٤م اًمالئؼ هب٤م، واًمذي ٕضمٚمف ُمٜمح اهلل اإلٟم٤ًمن إي٤مه٤م، وؾمٞم٤مىم٤مت اًم٘مرآن 

شمقفمٞمػ هذه اعمَٚمٙم٤مت، اًمٙمريؿ اعمٜمٌٝم٦م قمغم هذه اعمٜمح٦م اًمرسم٤مٟمٞم٦م ُمرشمٌٓم٦م دائاًم سم٤مإلؿم٤مرة إمم طمًـ 

ـ اؾمتخداُمٝم٤مملومٚمؿ يًتخدُمٝم٤م، أو ٝم٤موذمِّ َُمـ قمٓمٚم ًِ أو ىمٍمه٤م ذم طمدود اًمٔمقاهر اًمٙمقٟمٞم٦م،  ، حُي

اعمرشمٌٓم٦م سمٜمٗمٕمف اًمذايت اعم٤ٌمذ دون اًمرسمط سملم ُمٕمٓمٞم٤مهت٤م واًمٌٜم٤مء قمٚمٞمٝم٤م ذم اًمٌح٨م قمـ احل٘مٞم٘م٦م 

 خض حض جض مص خص حصُّٱ :شمٕم٤ممماهلل  ي٘مقل ،اًمٙمؼمى: طم٘مٞم٘م٦م اًمقضمقد يمٚمف

 مق حق مف حفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض

اًمٜمحؾ: ]ٱَّحن جن مم خم حم جم ملهل خل حل جل مك لك خك حك جك

78 – 79]2)). 

وُمع هذا اًمتٙمريؿ، إٓ أن ًمف طمدودًا ٓ يتج٤موزه٤م، وأدرايم٤ًم ٓ يتٕمداه، وىمد سملم أهؾ اًمًٜم٦م 

 .ًمف ذوـم٤ًم ووقاسمط وظم٤مص٦م ذم اعمٓم٤مًم٥م آقمت٘م٤مدي٦م اواجلامقم٦م شمٚمؽ احلدود وووٕمق

)...اًمٕم٘مؾ ذط ذم ُمٕمروم٦م اًمٕمٚمقم ويمامل وصالح  ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  ي٘مقل

سمؾ هق همريزة ذم اًمٜمٗمس وىمقة ومٞمٝم٤م  :ًمٙمٜمف ًمٞمس ُمًت٘ماًل سمذًمؽ ،إقمامل وسمف يٙمٛمؾ اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ

سمٛمٜمزًم٦م ىمقة اًمٌٍم اًمتل ذم اًمٕملم وم٢من اشمّمؾ سمف ٟمقر اإليامن واًم٘مرآن يم٤من يمٜمقر اًمٕملم إذا اشمّمؾ سمف 

وإن قمزل سم٤مًمٙمٚمٞم٦م  ،وإن اٟمٗمرد سمٜمٗمًف مل يٌٍم إُمقر اًمتل يٕمجز قمـ دريمٝم٤م ،ٟمقر اًمِمٛمس واًمٜم٤مر

يٙمقن ومٞمٝم٤م حم٦ٌم ووضمد وذوق يمام ىمد ىمد  ،يم٤مٟم٧م إىمقال وإومٕم٤مل ُمع قمدُمف أُمقرًا طمٞمقاٟمٞم٦م

 حيّمؾ ًمٚمٌٝمٞمٛم٦م.

                                                           

 http://www.alukah.net/sharia/0/1662 قمٌدامه٤مدي طمًٜملم أ. ُمّمٓمٗمك ُمٜمٝم٩م ًمتٗمٙمػم اًمٕم٘مكم ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ( 2)

 ـ(.ه1/21/2418 /)ٟمنمت ذم
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واًمرؾمؾ  ،وإىمقال اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚمٕم٘مؾ سم٤مـمٚم٦م ،٤مص٦م ُمع قمدم اًمٕم٘مؾ ٟم٤مىمّم٦موم٤مٕطمقال اخل

َـّ اعمنوم ،ومل شم٠مت سمام ُيٕمَٚمُؿ سم٤مًمٕم٘مؾ اُمتٜم٤مقمف ،ضم٤مءت سمام يٕمجز اًمٕم٘مؾ قمـ دريمف  ومٞمف ىمْمقا لمًمٙم

وهل سم٤مـمؾ  ،اقمت٘مدوه٤م طم٘م٤مً  سمقضمقب أؿمٞم٤مء وضمقازه٤م واُمتٜم٤مقمٝم٤م حلج٩م قم٘مٚمٞم٦م سمزقمٛمٝمؿ

ىمقا سم٠مؿمٞم٤مء سم٤مـمٚم٦م ،وقم٤مروقا هب٤م اًمٜمٌقات وُم٤م ضم٤مءت سمف ودظمٚمقا ذم أطمقال  ،واعمٕمروقن قمٜمف صدَّ

.(2)وظمرضمقا قمـ اًمتٛمٞمٞمز اًمذي ومْمؾ اهلل سمف سمٜمل آدم قمغم همػمهؿ( ،وأقمامل وم٤مؾمدة

وٟمٔمرًا ٟٓمتِم٤مر اًمٗمٙمر اًم٤ٌمـمٜمل احلدي٨م ذم سمٕمض سمراُم٩م اًمتدري٥م اًمتل هتتؿ سمتٓمقير 

اًمذات، وقمـ ـمريؼ اًمٓم٥م اًمٌديؾ، واًمٙمت٥م اعمؽممج٦م، واإلقمالم وهمػمه ُمـ اًمتامريـ واًمت٠مُمالت 

 ًمدى اًمققمل سمٜم٤مء ذم ُمٝم٤مرات اًمتٗمٙمػم اًمٜم٤مىمد اًمتل شم٤ًمهؿ شمقفمٞمػ اًمٗمٚمًٗمٞم٦م، يم٤من ٓسمد ُمـ

اًمٕم٘مٚمٞم٦م، ورد  اعمٜم٤مقم٦م اإلقمالُمل، وظمٚمؼ اًمتْمٚمٞمؾ دمٜم٥م اًمقىمقع ذم ومخ قمغم وشم٤ًمقمده اإلٟم٤ًمن،

 عمخ٤مًمٗم٦م ًمٚمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م.اًمتٓمٌٞم٘م٤مت ا

وسم٢مذن اهلل أشمٜم٤مول ذم هذا اعمٌح٨م سمٕمض اًمتٓمٌٞم٘م٤مت اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م، وأسملم ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ خم٤مًمٗم٤مت 

 قم٘مديف و٤مًم٦م سمث٧م ؾمٛمقُمٝم٤م سملم اعمًٚمٛملم، ُمع شمقفمٞمػ ُمٝم٤مرات اًمتٗمٙمػم اًمٜم٤مىمد اًمتل ؾمٌؼ ذيمره٤م.

 

 األٍٚ املطًب

 ايتدزٜب١ٝ ايدٚزات يف ايباطين ايفهس تطبٝكات ْكد

 (" أمنٛذدًا" ايرات تطٜٛس املهإ، طاق١ ايعصب١ٝ، ايًػ١ٜٛ ايربزت١ دٚزات)

فمٝمرت يمثػم ُمـ اًمتٓمٌٞم٘م٤مت اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م حمٛمٚم٦م سمٛمجٛمققم٦م ُمـ اًمٗمٚمًٗم٤مت اًمْم٤مًم٦م، واعمٕمت٘مدات 

اعمٜمحروم٦م، وٛمـ ىمقاًم٥م شمدريٌٞم٦م ىمدُم٧م ًمٚمٕمقام سمٛمًٛمٞم٤مت سمّراىم٦م، وُمٜم٤مؾم٦ٌم ٓطمتٞم٤مضم٤مت اًمٜم٤مس 

ق ًمتٚمؽ اًمدورات قمؼم ُم١مؾم٤ًمت اًمتدري٥م وُمرايمز اًمٓم٥م حت٧م ُمًٛمك اًمتٜمٛمٞم٦م اًمٌنمي٦م، وؾُمق

اًمٌديؾ، متٙمٜم٧م ُمـ ظمالمه٤م شمني٥م قم٘م٤مئد ذيمٞم٦م، وؿمٌٝم٤مت يمٗمريف، ُمتخٗمٞم٦م سمٚم٤ٌمس اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

واًمتج٤مرب اًمٗمردي٦م قمـ أصقمه٤م اًمقصمٜمٞم٦م، يزقمؿ ُمروضمقه٤م شمٜمٛمٞم٦م اًمِمخّمٞم٦م وشمٓمقير اًمذات، وٟمنم 

                                                           

جمٛمع اعمٚمؽ ومٝمد ًمٓم٤ٌمقم٦م  أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ، مجع: قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد اًم٘م٤مؾمؿ. ؿمٞمخ اإلؾمالم( جمٛمقع ومت٤موى، اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، 2)

 (.339، 3/338. ) م2995هـ/2426. اعمّمحػ اًمنميػ، اعمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م
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إٓ ظمٚمٞمط ُمـ اًمٗمٚمًٗم٤مت اًمنمىمٞم٦م احل٥م واًمًالم واًمتٜم٤مهمؿ ُمع اًمٙمقن، وُم٤م هل ذم احل٘مٞم٘م٦م 

 واًمٕم٘م٤مئد اًمٌقذي٦م وامهٜمدوؾمٞم٦م واًمٓم٤موي٦م، شمٔمٝمر اًمٕمٚمؿ وشمٌٓمـ اًمٙمٗمر واًمدضمؾ واخلراوم٦م.

وىمد اؿمتٌٝم٧م شمٚمؽ اًمتٓمٌٞم٘م٤مت قمغم سمٕمض اعمًٚمٛملم ووىمع ذم ًمقصم٤مهت٤م اًمٌٕمض دون متٞمٞمز عم٤م 

شمٔمٝمر طم٘مٞم٘متٝم٤م، ومٞمٝم٤م ُمـ خم٤مًمٗم٤مت قم٘مدي٦م، وومٞمام ي٠ميت شمقوٞمح ُمقضمز ٕؿمٝمر شمٚمؽ اًمؼماُم٩م اًمتك ٓ 

 ."اًمذات شمٓمقير اعمٙم٤من، ـم٤مىم٦م اًمٕمّمٌٞم٦م، اًمٚمٖمقي٦م اًمؼمجم٦م دورات"ُمثؾ: 

 ايعصب١ٝ: ايًػ١ٜٛ ايربزت١ دٚزات

ظمٚمٞمط ُمـ اًمٕمٚمقم واًمٗمٚمًٗم٤مت وآقمت٘م٤مدات واعمامرؾم٤مت،  هل: ،اًمؼمجم٦م اًمٚمٖمقي٦م اًمٕمّمٌٞم٦م

هتدف شم٘مٜمٞم٤مهت٤م إلقم٤مدة صٞم٤مهم٦م صقرة اًمقاىمع ذم ذهـ اإلٟم٤ًمن ُمـ ُمٕمت٘مدات وُمدارك وشمّمقرات 

 وقم٤مدات وىمدرات: سمحٞم٨م شمّمٌح ذم داظمؾ اًمٗمرد وذهٜمف ًمتٜمٕمٙمس قمغم شمٍموم٤مشمف.   

ُمع أظمريـ، وىمدرشمف  وفم٤مهر شم٘مٜمٞم٤مت اًمؼمجم٦م هتدف إمم شمٜمٛمٞم٦م ىمدرة اًمٗمرد قمغم آشمّم٤مل

 قمغم حم٤ميم٤مة اعمتٛمٞمزيـ. 

ومه٤م سم٤مـمـ يريمز قمغم شمٜمقيؿ اًمٕم٘مؾ اًمقاقمل سم٢مطمداث طم٤مٓت وقمل ُمٖمػّمة ًمزرع سمٕمض 

قٟمف  أو ،إومٙم٤مر )إجي٤مسمٞم٦م  سمٕمٞمدًا قمـ ؾمٞمٓمرة ٟمٕمٛم٦م اًمٕم٘مؾ.    "اًمالوقمل"ؾمٚمٌٞم٦م( ذم ُم٤م ُيًٛمُّ

ُمـ اًمققمل اعمٜمتٌف إمم اًمققمل  وقمٜمد أهٚمف اًمٖمرسمٞملم دقم٤مة اًمقصمٜمٞم٦م اجلديدة شمٌلم أمهٞم٦م اخلروج

اًمتل شُمِمٕمر اًمٜمٗمس سم٤مًمًٙمٞمٜم٦م وآـمٛمئٜم٤من وآٟمدُم٤مج ُمع  "اًمققمل اعمٖمػمة"همػم اعمٜمتٌف سمح٤مٓت 

ُم٦م  "اًمققمل اًمت٤مم" شُمٕمتٛمد  -قمٜمد سمٕمض ُمدراس اًمؼمجم٦م-ذم اًمٙمقن! وذم سمٕمض اعمًتقي٤مت اعمت٘مدِّ

ؾ ًمتٗمٕمٞمؾ وُيدرب ومٞمٝم٤م قمغم مت٤مر -اعمزقمقم-ومٚمًٗم٦م اًمٓم٤مىم٦م وضمٝم٤مزه٤م إصمػمي  يـ اًمتٜمٗمس واًمت٠مُمُّ

              اًمٜمٗمع سمف.   

سم٤مإلو٤موم٦م إمم ُم٤م ذم دورات اًمؼمجم٦م اًمٚمٖمقي٦م اًمٕمّمٌٞم٦م ُمـ ظمٓمقرة ومٝمل شمِمٙمؾ اًمٌقاسم٦م و

 -اعمزقمقُم٦م- "اًمٓم٤مىم٦م اًمٙمقٟمٞم٦م"ًمٚمدظمقل ذم اًمدورات إظمرى اًمتل شمٕمتٛمد ومٚمًٗم٦م اؾمتٛمداد 

واًمقصمٜمٞم٦م اجلديدة، ومٌٕمد مت٤مم شمٗمٕمٞمؾ اًمٓم٤مىم٤مت اًمٙم٤مُمٜم٦م ُيٜمدب  (2)"اًمٜمٞمقإيٞم٩م"وٛمـ ؾمٚمًٚم٦م شم٘مٜمٞم٤مت 

                                                           

ُمقىمع اًمٗمٙمر اًمٕم٘مدي اًمقاومد ( مم٤مرؾم٤مت اًمٖمٜمقصٞم٦م اجلديدة شمدرب قمغم شمٌٜمل ُمٕمت٘مدات شمٜمٙمر وضمقد اخل٤مًمؼ ؾمٌح٤مٟمف، اٟمٔمر: 2)

 .ومقز يمردي: سم٢مذاف
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وُمـ سمٕمده٤م يٙمقن اًمِمخص ُم١مهاًل  ،"اًمٓم٤مىم٦م اًمٙمقٟمٞم٦م"إمم اًمتدرب قمغم مت٤مريـ اؾمتٛمداد 

 واًمِم٤مُم٤مٟمٞم٦م (2)ًمدورات اًمتدري٥م قمغم اؾمتخدام اًمٓم٤مىم٤مت واًم٘مقى اًمًٗمٚمٞم٦م ُمـ ظمالل شمٕمٚمؿ امهقٟم٤م

 .(3)وهمػمه٤م (1)واًمت٤مرو

عم٤م شمنسمف ُمـ قم٘م٤مئد وُم٤ٌمدئ سم٤مـمٜمٞم٦م، وىمد صٜمٗم٧م قمٚمٛمٞم٤ًم سم٠مهن٤م قمٚمؿ  وم٤مًمؼمجم٦م ظمٓمػمة ضمداً 

زائػ، ومٗمٞمٝم٤م ظمٚمط قمجٞم٥م وضمٝمؾ سم٤مًمديـ قمٔمٞمؿ، وقمغم اعمًٚمؿ أن يٌح٨م قمـ خم٤مـمره٤م اًمٕم٘مدي٦م 

وحيذر ُمـ اًمقىمقع ذم ًمقصم٤مهت٤م اًمٗمٚمًٗمٞم٦م، وظمراوم٤مهت٤م اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م.  

 املهإ: طاق١

واًمٕم٘م٤مئد اًمنمىمٞم٦م، هل ـم٤مىم٦م قمجٞم٦ٌم يّدقمقن أهن٤م اًمٓم٤مىم٦م اًمٙمقٟمٞم٦م طم٥ًم اعمٗم٤مهٞمؿ اًمٗمٚمًٗمٞم٦م 

ُمٌثقصم٦م ذم اًمٙمقن، وهل قمٜمد ُمٙمتِمٗمٞمٝم٤م وُمٕمت٘مدهي٤م ُمـ أصح٤مب دي٤مٟم٤مت اًمنمق ُمتقًمدة ُمٜمٌث٘م٦م 

: ٕهن٤م ٟمٗمًف وشم٠مصمػمه ٟمٗمًٝم٤م اًمذي ُمٜمف شمٙمّقن اًمٙمقن وإًمٞمف يٕمقد، ومه٤م ىمقشمف "اًمٙمكم اًمقاطمد"قمـ 

ًمف، وًمٞمس ًمف سمداي٦م، وًمٞمس ًمف هن٤مي٦م(  سم٘مٞم٧م قمغم صٗم٤مشمف سمٕمد آٟمٌث٤مق )ٓ ُمرئل، وٓ ؿمٙمؾ

دت ُمٜمف اًمٙم٤مئٜم٤مت وإضمرام، وهذه هل قم٘مٞمدة وطمدة اًمقضمقد  ًّ سمخالف اًم٘مًؿ أظمر اًمذي دم

 ."اًمٕم٘مؾ اًمٙمكم، اًمققمل اًمٙم٤مُمؾ، اًملم واًمٞم٤مٟم٩م" سمتٚمقٟم٤مهت٤م اعمختٚمٗم٦م

وهن٤م سمام ي ضمقن مه٤م ُمـ أصح٤مب اًمدي٤مٟم٤مت اًمًاموي٦م وُمٜمٝمؿ اعمًٚمٛمقن ومُٞمٗمنِّ ٔمٝمر أُم٤م اعمُروِّ

قمدم شمٕم٤مروف ُمع قم٘مٞمدهتؿ ذم اإلًمف، ومٞمّدقمقن أهن٤م ـم٤مىم٦م قمٔمٞمٛم٦م ظمٚم٘مٝم٤م اهلل ذم اًمٙمقن، وضمٕمؾ مه٤م 

وهذه  شم٠مصمػمًا قمٔمٞماًم قمغم طمٞم٤مشمٜم٤م وصحتٜم٤م وروطم٤مٟمٞم٤مشمٜم٤م وقمقاـمٗمٜم٤م وأظمالىمٞم٤مشمٜم٤م، وُمٜمٝمجٜم٤م ذم احلٞم٤مة!

اؾمٓم٦م أضمٝمزة اًمٓم٤مىم٦م همػم ىم٤مسمٚم٦م ًمٚم٘مٞم٤مس سم٠مضمٝمزة ىمٞم٤مس اًمٓم٤مىم٦م اعمٕمرووم٦م، وإٟمام ُيّدقمك ىمٞم٤مؾمٝم٤م سمق

                                                           

( سمرٟم٤مُم٩م شمدريٌل أصٚمف ُمٕمت٘مد أهؾ ضمزر ه٤مواي سم٠مُمريٙم٤م اًمِمامًمٞم٦م، وهق ُمٕمت٘مد ىم٤مئؿ قمغم مم٤مرؾم٦م أٟمقاع اًمًحر واًمٓم٘مقس 2)

 .62اًمٕمٍم اجلديد، ومقز يمردي، ص:  اًمنميمٞم٦م، اٟمٔمر: طمريم٦م

 .ُمقىمع اًمٗمٙمر اًمٕم٘مدي اًمقاومد سم٢مذاف ومقز يمردي( ـم٘مقس وصمٜمٞم٦م وقمٚمقم ؾمحري٦م ُمٚمٞمئ٦م سم٤مخلروم٤مت واعمٕمت٘مدات اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م، 1)

دراؾم٦م جلذور احلريم٦م، وومٙمره٤م اًمٕم٘مدي، وخم٤مـمره٤م قمغم إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م . ًمٚم٤ٌمطمث٦م: د. ومقز  -طمريم٦م اًمٕمٍم اجلديد ( اٟمٔمر: 3)

 (.56 -54هـ )2432( 48ٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى اًمٕمدد )جم ،يمردي
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ومٌح٥ًم ادم٤مه دوراٟمف شُمٕمرف اًمٓم٤مىم٦م اًمًٚمٌٞم٦م ُمـ اًمٓم٤مىم٦م اإلجي٤مسمٞم٦م،  ،(1)"اًمٌٜمدول"ظم٤مص٦م ُمثؾ 

، "اًمثػمُمقين"اًمتل شمّمقر اًمتٗمريغ اًمٙمٝمرسم٤مئل أو اًمتّمقير  "يم٤مُمػما يمػمًمٞم٤من"وسمٕمْمٝمؿ يًتخدم 

 ، أو ضمٝم٤مز اًمٙمِمػ قمـ إقمّم٤مب ويزقمٛمقن أن اًمٜمت٤مئ٩م اًمٔم٤مهرة"اًمٙمقروٟم٤م"أو شمّمقير ذارة 

ؿمٞمئ٤ًم ي٘م٤مس  "اًمٓم٤مىم٦م اًمٙمقٟمٞم٦م"ذم اجلًد! ذم حم٤موًم٦م ُمٜمٝمؿ جلٕمؾ  "اًمٓم٤مىم٦م اًمٙمقٟمٞم٦م"هل ىمٞم٤مؾم٤مت 

يم٤مًمٓم٤مىم٦م اًمٗمٞمزي٤مئٞم٦م: ًمتٚمٌس ًمٌقس اًمٕمٚمؿ، وًمتقطمل سمٌٕمده٤م قمـ اعمٕم٤مين اًمديٜمٞم٦م واًمٗمٚمًٗم٤مت 

 اًمقصمٜمٞم٦م، ُمًتٖمٚملم ضمٝمؾ أهمٚم٥م اًمٜم٤مس هبذه إضمٝمزة وطم٘مٞم٘م٦م ُم٤م شم٘مٞمس.   

ة اًمٓم٤مىم٦م اًمٙمقٟمٞم٦م ٓ يٕمؽمف هب٤م اًمٕمٚمامء اًمٗمٞمزي٤مئٞمقن ومٚمٞم٧ًم هل وُمـ صمؿ ومٝمذه اًمٓم٤مىم٦م اعمًامَّ 

اًمٓم٤مىم٦م اًمتل يٕمرومقن، وٓ يٕمؽمف هب٤م قمٚمامء اًمنميٕم٦م واًمديـ، ومٚمٞم٧ًم اًمٓم٤مىم٦م اًمتل ىمد 

يًتخدُمقهن٤م جم٤مزًا سمٛمٕمٜمك امهٛم٦م أو اإليامٟمٞم٤مت اًمٕم٤مًمٞم٦م وٟمحقه، إذ يماِل اًمٓم٤مىمتلم ٓ قمالىم٦م مه٤م 

٤م أهؾ اًمٓم٤مىم٦م اًمٙمقٟمٞم٦م، وهل قم٘م٤مئد أدي٤من اًمنمق وسمخ٤مص٦م سمٓمرائؼ آؾمتٛمداد اًمتل يروج مه

 .(1)وـمقاهمٞمتٝمؿ ىمدياًم وطمديث٤مً  قنهؿ اًمروطم٤مٟمٞمؤوهل ُم٤م يروج ًمف طمٙمام ،اًمّملم وامهٜمد واًمت٧ٌم

دورات شم٘مدم إُم٤م سمت٘مٜمٞم٤مت اًمؼمجم٦م اًمٚمٖمقي٦م فمٝمرت  ـمريؼ شمدري٤ٌمت وـم٥م اًمٓم٤مىم٦م: وُمـ

ُمٗمّّمؾ ًمٚمجًؿ إصمػمي وضمٝم٤مز اًمٓم٤مىم٦م اًمٕمّمٌٞم٦م أو ُمًت٘مٚم٦م قمٜمٝم٤م، حتتقي دوراهت٤م قمغم ذح 

وًمٚمدُم٤مغ وشم٘مًٞمامت اًمقاقمل واًمالواقمل. وشمتْمٛمـ شمدري٤ٌمت اًمتخٞمؾ وآؾمؽمظم٤مء واًمؽميمٞمز قمغم 

سملم احل٤مضمٌلم واؾمتٛمداد ـم٤مىم٦م اًمٓمٌٞمٕم٦م اإلجي٤مسمٞم٦م ُمـ اًمٙمقن واًمِمٕمقر هب٤م شمتدومؼ ذم  (3)اًمٕملم اًمث٤مًمث٦م

وختٞمٚمٝم٤م  ٟمٗمًف، سُمٕمد اًمؽميمٞمزإرؾم٤ممه٤م ُمـ ؿمخص ٔظمر ُمـ  -طم٥ًم ُم٤م يدقمقن-اجلًؿ ويٛمٙمـ 

ؿمٕم٤مقم٤ًم أسمٞمْم٤ًم يٜم٤ًمب ُمٜمف إمم ُمـ يريد ُمع أمهٞم٦م إًمٖم٤مء يمؾ ُم٤م طمقل اًمِمخص اعمرؾمؾ ُمـ أومٙم٤مر أو 

أصقات أو أؿمخ٤مص؟! وهؿ ي١ميمدون قمغم ضورة اًمتدرب قمغم يد ُمدرب ـم٤مىم٦م ظمٌػم، وذم 

                                                           

ُمقىمع اًمٗمٙمر اًمٕم٘مدي اًمقاومد سم٢مذاف ومقز  ( وؾمٞمٚم٦م وأداة شمًتخدم ًمالؾمتدٓل قمغم أُمر ظمٗمل وهل يمٝم٤مٟم٦م وادقم٤مء ًمٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م.2)

 .يمردي

قم٘مدي٦م،  دراؾم٦م - ٞم٦ماًمنمىم آؾمتِمٗم٤مء ًمٗمٚمًٗم٦م اعمٕم٤مسة (. اًمتٓمٌٞم٘م٤مت52 - 48( اٟمٔمر: طمريم٦م اًمٕمٍم اجلديد، د. ومقز يمردي )1)

 (.125-293م. ) 1226 -هـ 2437واًمٌحقث،   ًمٚمدراؾم٤مت اًمت٠مصٞمؾ ُمريمز ، ضمدة،1ط ٟم٤مس، سمٜم٧م هٞمٗم٤مء. د  اًمرؿمٞمد،

( هل اًمِم٤ميمرة اًم٤ًمدؾم٦م اعمزقمقُم٦م وشم٘مع ذم ُمٜمتّمػ اجلٌٝم٦م وهل ُمريمز اًم٘مدرة اًمٜمٗمًٞم٦م وىمقة اًمٓم٤مىم٦م اًمروطمٞم٦م طمٞم٨م يٛمٙمـ شمٚم٘مل 3)

 اإلرؿم٤مد ُمـ ظمالمه٤م يمام يزقمٛمقن.  
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ٟمٗمًٞم٦م إذا ٕهن٤م شم٘مٜمٞم٤مت ظمٓمػمة، ىمد شمّمٞم٥م اعمتدرب سم٠مضار صحٞم٦م و :ُمٙم٤من شمرشم٤مح ًمف اًمٜمٗمقس

اء اًمتدومؼ  زادت يمٛمٞم٦م اًمٓم٤مىم٦م قمـ طمدود حتٛمٚمف! ويزقمٛمقن أن هٜم٤مك ُمـ أصٞمٌقا سمِمٚمؾ ُمـ ضمرَّ

ظم٤مص٦م  "ؿم٤ميمرا"قًمٙمؾ يقم شمدري٥م ظم٤مص يريمز قمغم   همػم اعمتقازن ًمٚمٓم٤مىم٦م اًمٙمقٟمٞم٦م ذم ضمًدهؿ! 

ع وُمٕمروم٦م ًمقهن٤م اعمٗمْمؾ، واًمٕمْمق واحل٤مؾم٦م اعم١مصمرة ومٞمٝم٤م ًمتامم آؾمتٗم٤مدة واًمقصقل ًمتٜم٤مهمؿ يمكم ُم

يِمٕمر اعمتدرسمقن سمٕمده سم٤مًمًالم واحل٥م يٜمٓمٚمؼ ُمـ إقمامق ًمٙمؾ اًمٙمقن وًمٙمؾ  ،اًمٙمقن واًمٓمٌٞمٕم٦م

 (2)اًمٜم٤مس ُمـ أي ضمٜمس أو سمٚمد أوديـ!

اًمٓم٤موي٦م  ٤متٞمف أن هذه اًمٓم٤مىم٦م اًمٙمقٟمٞم٦م اعمزقمقُم٦م ُمٜمٌٕمٝم٤م ومٚمًٗمقمٚم ٠ميمٞمدواًمذي جي٥م اًمت

واعمٞمؾ ٟمحق قم٘مٞمدة اًمتقطمٞمد، ، وومؼ شمّمقرهؿ اعمِمقه ًمٚمٙمقن واحلٞم٤مة، وشم٘مدح ذم وامهٜمدوؾمٞم٦م

وطمدة اًمقضمقد يمام يًٕمقن ذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف إمم آحت٤مد سم٤مًمقاطمد اًمذي يدقمقن، وهذا ومٞمف ُمـ 

 .اًمتٜم٤مىمض اًمذي ٓ ي٘مٌٚمف أي قم٘مؾ ؾمٚمٞمؿ: إذ يمٞمػ يتحد سمف وهق ُمٕمف ذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف

 ايرات: تطٜٛس

وزائٗم٦م شمتٜمقع اًمدورات اعم٘مدُم٦م ذم اعمرايمز اًمتدريٌٞم٦م ُم٤مسملم دورات قمٚمٛمٞم٦م إصقل 

يمٚمام وٕمٗم٧م اًمرىم٤مسم٦م اًمرؾمٛمٞم٦م ويم٤من اعمريمز همػم ُمٝمتؿ  ٤منإصقل أو سم٤مـمٜمٞم٦م، وشمزيد إظمػمشم

 .سم٤معمٝمٜمٞم٦م اًمتدريٌٞم٦م

وُمـ وضمف آظمر ُيتٚمػ اعمدرسمقن قمغم هذه اًمدورات ُم٤م سملم ُم١مهٚملم ُمتخّمّملم، وُم٤م سملم 

 .دم٤مر ذم ؾمقق اًمتدري٥م اعمٗمتقح

اهمٌلم ذم اعمٕمروم٦م واًمتٓمقير سم٤مًمدورات ُم٤م سملم ر قنيمذا يتٜمقع احلْمقر اعمٚمتح٘مو

 .ًمتج٤مرهتؿ اًمزائٗم٦م وُم٤م سملم قمقام يرهمٌقن ذم أظمذ سمْم٤مقم٦م ضمديدة ،وُمتخّمّملم

ُمٝمٛم٦م شمٙم٥ًم اًمِمخص سمٕمض اعمٝم٤مرات اجلٞمدة ًمتٓمقير  ٦موٓ ؿمؽ أن هٜم٤مك دورات شمدريٌٞم

ّٓ أن اًمتٕمٛمؼ ذم ذًمؽ ىمد يقىمع اًمٌٕمض ذم سمٕمض اعمامرؾم٤مت اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚمنميٕم٦م ومٞمجٕمؾ ضمؾ  ٟمٗمًف إ

طمْمقر شمٚمؽ اًمدورات اًمتل دمٕمٚمف يٕمتٛمد قمغم ىمدراشمف ويٕمٔمؿ ٟمٗمًف ويًتٖمٜمل قمـ اخل٤مًمؼ  اهتامُمف

 ؾمٌح٤مٟمف.  

                                                           

 (.52 - 48( اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ )2)
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وهٜم٤م ٓسمد ُمـ اؾمتخدم اًمتٗمٙمػم اًمٜم٤مىمد ىمٌؾ طمْمقر ُمثؾ هذه اًمدورات ومٕمٜمد اإلقمالن     

 سم٤مًمدورة ُمثؾ: اعمتٕمٚم٘م٦م قمـ دورة ُم٤م ٟمحت٤مج إمم إصم٤مرة جمٛمققم٦م ُمـ إؾمئٚم٦م وآؾمتٗم٤ًمرات

 ُمـ هق اعمدرب؟  .2

 وُم٤مهل ظمؼماشمف؟  .1

 وُم٤م اًمدورات اًمتل طمّمؾ قمٚمٞمٝم٤م؟   .3

 وُم٤مهل اعمراطمؾ اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتل ؾم٤ممه٧م ذم شمٙمقيـ صم٘م٤مومتف؟  .4

 ُم٤مهق ُمقوقع اًمدورة ؟ وُم٤م ُمدى احل٤مضم٦م إًمٞمف؟ .5

 يم٤مُمؾ. سمِمٙمؾ قمٚمٞمٝم٤م يٕمتٛمد سمٕمده٤م ؾمٞم٠ميت ُم٤م يمقن واًمًػمة اًمذاشمٞم٦م ُمٝمٛمف ذم هذه اعمرطمٚمف،

متٞمٞمز اًمدورات، وأصمػم هب٤م اًمِمؽ ذم حمتقى ويٚمزم ووع سمٜمقد ووقاسمط أؾمتٓمٞمع ُمـ ظمالمه٤م 

سمٕمض اًمدورات اًمتدريٌٞم٦م، وىمد ذيمرت اًمديمتقرة هٞمٗم٤مء سمٜم٧م ٟم٤مس اًمرؿمٞمد جمٛمققم٦م ُمـ اًمٌٜمقد 

 : ي٠ميت ومٞمام اًمتل جي٥م قمغم اعمدرب أن يٕمتٜمل هب٤م أوضمزه٤م

 ،(2)ي٤مٟمغ يم٤مًملم اًمنمىمٞم٦م، سم٤مًمٗمٚمًٗم٤مت أو احلديث٦م سم٤مًمروطم٤مٟمٞم٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م اعمّمٓمٚمح٤مت ـمرح -2

 .(4)وآُمتٜم٤من ،(3)اجلذب يم٘م٤مٟمقن اًمروطم٤مٟمٞم٦م واًم٘مقاٟملم ،(1)اًمٙمقٟمٞم٦م ىم٦مواًمٓم٤م

 .وهمػمهؿ شمقزم وإيٙمٝم٤مرت ؿمقسمرا ودي٤ٌمك يم٠موؿمق احلديث٦م، اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م سمرُمقز آؾمتِمٝم٤مد -1

 . اًمٙمٛمٞم٦م اًمٗمٞمزي٤مء يمٜمٔمري٤مت اعمختّملم، همػم ىمٌؾ ُمـ اعمٕم٘مدة اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٜمٔمري٤مت اؾمتخدام -3

 .صحٞمح٦م دًٓم٦م دون اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٜمٔمري٤مت ُمـ اعمٞمت٤مومٞمزي٘مٞم٦م اًمٖمٞمٌٞم٦م آؾمتٜمت٤مضم٤مت -4

 .اًمالحمدودة واعمٕم٤مرف اخل٤مرىم٦م يم٤مًم٘مدرات قم٤مدي٦م، همػم إُمٙم٤مٟم٤مت قمـ احلدي٨م -5

 . سم٤مـمٜمٞم٦م قمٚمقم أو هي٦م، ُمٕم٤مرف إمم اإلؿم٤مرة -6

                                                           

شمٜمققم٧م، وهق قم٘مٞمدة ُمِم٤مسمف ( هل اًمثٜم٤مئٞم٤مت اعمٜمٌث٘م٦م ُمـ اًمٙمكم وهل ُمتٜم٤مىمْم٦م وُمتٜم٤مهمٛم٦م، فمٝمرت ُمٜمٝم٤م سمٕمد ذًمؽ اعمقضمقدات و2)

 (.247ًمٜمٔمري٦م اًمٗمٞمض اًمٗمٚمًٗمٞم٦م واًمتل شم١مدي إمم اًمٙمٗمر سم٤مًمٖمٞم٥م احلؼ. اٟمٔمر: اًمتٓمٌٞم٘م٤مت اعمٕم٤مسة )ص: 

 (.293( هل إطمدى صقر قم٘مٞمدة وطمدة اًمقضمقد اًمٙمٗمري٦م. اٟمٔمر: اًمتٓمٌٞم٘م٤مت اعمٕم٤مسة )ص: 1)

ذم ُمٕم٤مرو٦م ًمٕم٘مٞمدة اًم٘مْم٤مء واًم٘مدر واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل. وهذا  ،( أٟمؽ إذا ومٙمرت ذم رء ُم٤م سمؽميمٞمز وم٢من هذا اًمٌمء ؾمٞمٜمجذب ًمؽ3)

 (.21اٟمٔمر: )ظمراوم٦م اًمن، ص: 

 : صٞمد اًمٗمقائد(.سم٤مـمٜمٞم٦م اًمٕمٍم اجلديد( ومٚمًٗم٦م روطم٤مٟمٞم٦م ُمتٗمرقم٦م قمـ ىم٤مٟمقن اجلذب وًمف ارشم٤ٌمط سمٗمٚمًٗم٦م اًمٓم٤مىم٦م اًمٙمقٟمٞم٦م. اٟمٔمر: )4)
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 اعمٕم٤مين اقمت٤ٌمر وقمدم ُمقاوٕمٝم٤م، همػم ذم اًمنمقمٞم٦م سم٤مًمٜمّمقص آؾمتِمٝم٤مد ُمـ اإليمث٤مر -7

 .مه٤م اًمّمحٞمح٦م

 ويمت٥م واحلدس يم٤مإلمه٤مُم٤مت ًمٚمٕمٚمقم، ُمًتحدصم٦م ُمّم٤مدر وشم٘مديؿ اعمٕمروم٦م، ُمّم٤مدر ٟم٘مد -7

 . اًمقصمٜمٞملم

 ٟمًٌٞم٦م أو إدي٤من وطمدة ومٙمرة ـمرح ُمع ،"أظمر" وشم٘مٌؾ واعمح٦ٌم اًمًالم قمـ احلدي٨م -8

 احلؼ. 

ومٝمذه اعمح٤مور اًمٕم٤مُم٦م عمقاوٞمع سمٕمض اًمدورات اعمخ٤مًمٗم٦م اًمتل ٓ ختْمع عمٕمٞم٤مر قمٚمٛمل، وإٟمام 

هل اضمتٝم٤مدات ختْمع ًمتجرسم٦م اعمدرب واـمالقمف اًمِمخيص، وُم٤م ذم سمٕمْمٝم٤م ُمـ ظمراوم٤مت وأوه٤مم، 

 وُمٖم٤مًمٓم٤مت ذقمٞم٦م وقمٚمٛمٞم٦م.  

:ٓمٚم٥ميت )ٓيػ يمقشمش(، وهمػمه٤م اعمتدرسملم )ُمًتِم٤مر( ٤م سمٕمضاعمققمقد هب ءآؾمام يمام أن

 .ٝم٤مت قمٚمٛمٞم٦م ُمتخّمّم٦م ُمقصمقىم٦ماٟمتامءه جل .2

 .أظمذه ُمـ ُمتخّمص ُم١مهؾ .1

 .ٓيمت٤ًمب اًمٚم٘م٥م اعمققمقدوصم٤ٌمت قمٚمٛمٞمتف اًمت٠ميمد ُمـ أهٚمٞم٦م اعمتدرب  .3

قمٚمٞمف  سم٤مؾمتٜمت٤مج يٕمتٛمد ُمـ اخلروج اًمٗمرد ُيٛمٙمـ واًمقىمقف قمٚمٞمٝم٤م ُمٝمؿ، اعمٕمٚمقُم٤مت ومجٛمع

 .وأي ًمقصم٤مت ومٙمري٦مذم أمهٞم٦م اًمدورة وؾمالُمتٝم٤م وؾمالُم٦م ُمٚم٘مٞمٝم٤م ُمـ أي خم٤مًمٗم٤مت قم٘مدي٦م، 

ذم هذا  وم٘مد أصٌح، اًمذي يرهم٥م اًمدظمقل ومٞمف ٟم٘م٤مء اًمتدري٥م وقمغم اعمدرب احلرص قمغم

ُمـ اًمتخٌط واخلْمقع ، وًمٞمحذر اًمٜم٤مس وسمقاسم٦م ُمنمقم٦م ًمدظمقل اًم٤ٌمـمؾ ٌٕمضوُمزًم٦م ًم اًمزُمـ ومتٜم٦م

 .(2)ًمًقق إهقاء

 

 

 

                                                           

ُمـ اًم٘مٜمقات اعمٝمٛم٦م ذم هذا اعمج٤مل وشمٗمٞمد يمثػمًا ُمـ اعمدرسملم ذم شمٜم٘مٞم٦م https://t.me/ask_albaydha اًمٌٞمْم٤مء  اؾم٠مل ( ىمٜم٤مة2)

 دوراهتؿ ُمـ اًمٚمقصم٤مت اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م واحلذر ُمـ سمٕمض اًمدورات اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م. 
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 ايجاْٞ املطًب

 االضتػفا١ٝ٥ ايباطين ايفهس تطبٝكات ْكد

 (أمنٛذدًا املانسٚبٝٛتٝو ايٝٛغا، باألسذاز، ايعالز بايطاق١، ايعالز)

 قمغم شمٕمٛمؾ اًمتل اعمًتٜمػمة اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٜم٤مىمدة اًمٕم٘مٚمٞم٦م شمٙمقيـ إمم طم٤مضمتٜم٤م ذم هذا اًمزُمـ شمزداد

 ويمذًمؽ واًمزيػ ذم إُمقر اًمٕمالضمٞم٦م، احل٘مٞم٘م٦م اًمتٛمٞمٞمز سملم ُمع اًمتٓمقر اًمّمحل، ُم٤ًميرة

 اًمتداوي سمِمٙمؾ قم٤مم واًمٓم٥م اًمٌديؾ سمِمٙمؾ ظم٤مص. شمالزم اًمٚمقصم٤مت اًمٗمٙمري٦م اًمتل ُمـ اًمتخٚمص

 إصدار صمؿَّ  وُمـ صحتٝم٤م، ُمدى ًمٚمتح٘مؼ ُمـ سمٛمقوققمٞم٦م واًمِمقاهد إدًم٦م وٓسمد ُمـ مجع

قمدُمف سمٕمد قمروٝم٤م ذقم٤ًم، وصمٌقهت٤م قمٚمٛمٞم٤ًم، واًمت٠ميمد ُمـ ظمٚمقه٤م ُمـ أي خم٤مًمٗم٤مت،  ُمـ سم٘مٌقمه٤م طمٙمؿ

  .(2)أٟمزل ًمف ؿمٗم٤مء(ىم٤مل:)ُم٤م أٟمزل اهلل ُمـ داء إٓ  طأن اًمٜمٌل  قمـ أيب هريرة 

 ومٞمجقز اًمتداوي سمام أسم٤مطمف اهلل شمٕم٤ممم ُمـ إدوي٦م، وُمٜمٝم٤م: 

 "يم٤مًمرىمٞم٦م، واًمٕمجقة، واًمٕمًؾ، وُم٤مء زُمزم وهمػمه"أدوي٦م وردت ذم اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م،  أوًٓ:

 َدَواًء، وَمَتَداَوْوا َوَٓ شَمَداَوْوا  اهلل)إِنَّ  :طرؾمقل ىم٤مل اًم
ٍ
َواَء َوضَمَٕمَؾ ًمُِٙمؾِّ َداء اَء َواًمدَّ َأْٟمَزَل اًمدَّ

 .(1)سمَِحَراٍم(

اًمتداوي سمام صم٧ٌم ُمـ ظمالل اًمتج٤مرب اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم أؾمس اًمتجرسم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،  صم٤مٟمٞم٤ًم:

 يم٤مٕدوي٦م اًمٓمٌٞم٦م.

وطمّمقل اًمِمٗم٤مء سم٤مًمدواء يمدومع اجلقع  ،إظمذ سم٤مًمتداوي هق ُمـ سم٤مب إظمذ سم٤مٕؾم٤ٌمبأن 

 ٤مٕدوي٦م ٓ شمٜمٗمع سمذاهت٤م سمؾ سمام ىمدره اهللوم يمذًمؽ، شمٕم٤ممم سم٤مٕيمؾ واًمتداوي ٓ يٜم٤مذم اًمتقيمؾ قمغم اهلل

 .ومٞمٝم٤م شمٕم٤ممم

وًمٕمكم أؿمػم سمِمٙمؾ جمٛمؾ إمم ُم٤م ٓ يٛمٙمـ قمزًمف قمـ اًمٗمٚمًٗم٦م إصٚمٞم٦م ُمـ سمٕمض اًمتٓمٌٞم٘م٤مت 

 ُمـ خم٤مًمٗم٤مت قم٘مديف:آؾمتِمٗم٤مئٞمف اعمٕم٤مسة وأسملم أسمرز ُم٤م ومٞمٝم٤م 

 

                                                           

 (، يمت٤مب: اًمٓم٥م، سم٤مب: ُم٤م أٟمزل اهلل داء إٓ أٟمزل ًمف دواء.5354( سمرىمؿ: 1252/  5( أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ) 2)

  ). 3874) (اه اسمق داود( )رو1)
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يعالز بايطاق١:ا

: ُم٤م هل شمٞم٦مـم٥م اًمٓم٤مىم٦م مل ي١مؾمس قمغم قمٚمؿ إُمراض، إٟمام أؾمس قمغم اًمت٤ًمؤٓت أ

ويمٞمػ يٛمٙمٜمؽ  ؟وذم هذا اجلًد؟ ُم٤م هل آُم٤مًمؽ ،رؾم٤مًمتؽ ذم احلٞم٤مة؟ عم٤مذا وضمدت ذم هذه احلٞم٤مة

حت٘مٞم٘مٝم٤م؟ مم٤م يٌلم أن اًمتًٛمٞم٦م سمٓم٥م وقمالج واؾمتِمٗم٤مء ُم٤م هل إٓ شمًٛمٞم٦م سم٤مـمٜمٞم٦م فم٤مهره٤م ُم٤م يٕمرومف 

 .(2)اًمٜم٤مس وسم٤مـمٜمٝم٤م ومٚمًٗم٤مت اًمنمق واًمٖمرب

اًمٙمٞمامئٞم٦م سم٠مؿمٙم٤ممه٤م، وإٟمام هل ُمٌدأ  ٤مًمٓم٤مىم٦م اًمقاردة ًمٞمس اعم٘مّمقد هب٤م اًمٓم٤مىم٦م اًمٗمٞمزي٤مئٞم٦م أووم

وشمًٛمك )اًمٓم٤مىم٦م  ،وي٘مقم قمغم قم٘مٞمدة وطمدة اًمقضمقد ،ومٚمًٗمل قم٘مدي يرضمع ًمٚمٗمٚمًٗم٦م اًمنمىمٞم٦م

 (.وهمػمه٤م ُمـ اعمًٛمٞم٤مت ،اًمٙمقٟمٞم٦م، شمٌم، يمل، سمراٟم٤م، اًمٓم٤مىم٦م احلٞمقي٦م

وإظمرى ؾمٚمٌٞم٦م،  ،مه٤م إجي٤مسمٞم٦ماطمد: إويرى ُمٕمت٘مدوه٤م وضمقد ٟمققملم ُمـ اًمٓم٤مىم٦م ذم اًمٙمقن

اًمًٚمٌٞم٦م وسمح٥ًم شمقزيٕمٝم٤م ذم شمٙمقيـ اإلٟم٤ًمن شمٔمٝمر آصم٤مره٤م قمغم ضمًده وروطمف، ومزي٤مدة اًمٓم٤مىم٦م 

ومٞمًٝمؿ ذم اًمِمٗم٤مء  :يًٝمؿ سمٔمٝمقر اعمرض واًمتٕم٥م واعمٞمؾ ًمٚمنم، أُم٤م زي٤مدة اًمٓم٤مىم٦م اإلجي٤مسمٞم٦م

 وطمّمقل اًم٘مدرات اخل٤مرىم٦م وطم٥م اخلػم واًمًالم.

يمام يرون أن قمغم اإلٟم٤ًمن أن يتٕمٚمؿ يمٞمٗمٞم٦م اًمتخٚمص ُمـ اًمٓم٤مىم٦م اًمًٚمٌٞم٦م ورومع اًمٓم٤مىم٦م 

واعمامرؾم٤مت اًمٞمقُمٞم٦م واًمؼماُم٩م  اإلجي٤مسمٞم٦م ذم ضمًده ُمـ ظمالل شمٓمٌٞم٘مف ًمألؾم٤مًمٞم٥م اًمٕمالضمٞم٦م

 ًمٞمّمؾ سمذًمؽ إمم اًمٙمامل وآؾمتٜم٤مرة. :اًمتدريٌٞم٦م اعمتٜمققم٦م

ٕهن٤م ُمـ اًمٕمٚمقم اًمزائٗم٦م اًمتل مل شمث٧ٌم سم٤مًمقؾم٤مئؾ اًمٕمٚمٛمٞم٦م  :وٓؿمؽ أن هذه دقمقى سم٤مـمٚم٦م

حل٤مدي ظمٓمػم ُي٤مًمػ يمام أن مه٤م ُمتٕمٚمؼ اقمت٘م٤مدي إ ،وٓ سم٤مًمتج٤مرب اعمخؼمي٦م، ومَل يٕمؽمف هب٤م اًمٕمٚمامء

 أٟمقاع اًمتقطمٞمد.ذم دة وي٘مدح اًمٕم٘مٞم

                                                           

 (.52- 48( اٟمٔمر: طمريم٦م اًمٕمٍم اجلديد، د. ومقز يمردي ) 2)
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وُمـ ىم٤مل سم٢مُمٙم٤مٟمٞم٦م قمزمه٤م قمـ أصقمه٤م اًمٗمٚمًٗمٞم٦م ومٝمق إُم٤م ضم٤مهؾ أو ُمٙم٤مسمر، وم٤مًمٓم٤مىم٦م اًمتل هل 

وٓ  ،(2)٦م وٓ وضمقد مه٤م ذم اًمٕمٚمؿ احلدي٨مأؾم٤مس هذه اًمتٓمٌٞم٘م٤مت مل شمث٧ٌم إٓ ذم يمت٥م اًمٗمالؾمٗم

وؾمٞمٚم٦م ًم٘مٞم٤مؾمٝم٤م أو وٌٓمٝم٤م، يمام أن اعمّمٓمٚمح٤مت اًمتل يًتخدُمٝم٤م ه١مٓء هل ذاهت٤م اعمٜمّمقص 

 قمٚمٞمٝم٤م ذم اًمٗمٚمًٗم٦م اًمنمىمٞم٦م دون أدٟمك ومرق.

اًمقصمٜمٞم٦م ووطمدة اًمقضمقد وآحت٤مد  اًمنمىمٞم٦مد ٤مئٕم٘ماًمومٚمًٗم٦م ُمٌٜمٞم٦م قمغم  وم٤مًمٕمالج سم٤مًمٓم٤مىم٦م

ٌّس هبت٤مٟم٤م وزورا سمٚم٤ٌمس اًمٕمٚمؿ اًمتجريٌل اًمتٓمٌٞم٘مل وه ىم٤مئٛم٦م  سم٤مـمٚم٦م ٤مذم طم٘مٞم٘متٝم لواحلٚمقل، وشمٚم

 قمغم اًمقهؿ واخلراوم٦م!

 :َانسٚبِٝٛتو ـايـ

هق ٟمٔم٤مم همذائل ص٤مرم ُمٌٜمل قمغم اًمٗمٚمًٗم٦م اًمنمىمٞم٦م ويٕمتؼم أطمد اًمقؾم٤مئؾ اعمتٌٕم٦م ًمتح٘مٞمؼ 

ٚمق ُمـ سمٕمض اإلرؿم٤مدات اًمٜم٤مومٕم٦م ذم اًمتٖمذي٦م يمٕمدم اإليمث٤مر ُمـ اًمٓمٕم٤مم أهداومٝم٤م، وُمع ذًمؽ ومال ُي

وآهتامم سمدومع إوداد. ومٝمذه يٛمٙمـ آؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م وقمزمه٤م قمـ اًمٗمٚمًٗم٦م اًمنمىمٞم٦م، وسم٤مًمٓمٌع 

 .(1)سم٤معمّمٓمٚمح٤مت اًمنمىمٞم٦م وٓ ُمٗم٤مهٞمٛمٝم٤مدون رسمط 

ٟمٔم٤مم اًمٙمقن ذم صقرة دورات شمققمٞم٦م همذائٞم٦م شمٜمٌف قمغم  "اعم٤ميمروسمٞمقشمٞمؽ"وشُم٘مدم ومٚمًٗم٦م 

أقمٜم٤مق  ُمع حم٤موًم٦م أؾمٚمٛم٦م هذا اًمٗمٙمر اًمٗمٚمًٗمل اعمٚمحد سمكمّ  "اًملم واًمٞم٤مٟمغ"وومٚمًٗم٦م اًمٜم٘مٞمْملم 

اًملم "إدًم٦م، أو ومٝمٛمٝم٤م ُمـ ُمٜمٓمٚمؼ شمٚمؽ اًمٗمٚمًٗم٦م ومٞمزقمؿ اعمدرسمقن اعمًٚمٛمقن أن ُمٗمٝمقم اًمٜم٘مٞمْملم 

 حم  جم هل مل خل حلُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم: هق اًمزوضمٞم٦م اعمٓمردة ذم خمٚمقىم٤مت اهلل ،"واًمٞم٤مٟمغ

[. ومٙمؾ إؿمٞم٤مء ُمٙمقٟم٦م ُمـ ذيمر وأٟمثك، وُمقضم٥م وؾم٤مًم٥م، وأسمٞمض 49 اري٤مت:]اًمذَّخم

وشمتٖمػم  -ٓطمظ أن اًمٙمالم يٌدو طم٘م٤ًم! وهٙمذا ؾم٤مئر اًمُِمٌف-وأؾمقد، وطم٤مر وسم٤مرد ورـم٥م وي٤مسمس 

سمح٥ًم ىمقى اًمٕمٜم٤مس اخلٛم٦ًم: )اعم٤مء، واعمٕمدن، واًمٜم٤مر، واخلِم٥م،  "اًملم واًمٞم٤مٟمغ"ىمقى 

                                                           

ويمؾ ُم٤م يدقمٞمف اعمروضمقن ًمٚمتٓمٌٞم٘م٤مت ُمـ صمٌقهت٤م قمٚمٛمٞم٤ًم هق ذم اًمٖم٤مًم٥م ظمٚمط سملم اًمٓم٤مىم٦م اًمٙمقٟمٞم٦م اًمنمىمٞم٦م وسملم أٟمقاع ُمـ اًمٓم٤مىم٦م  (2)

ٚمٝم٤م اًمٓم٤مىم٦م اًمٙمقٟمٞم٦م وٓ يقضمد ُم٤م يث٧ٌم إُمٙم٤مٟمٞم٦م آؾمتٗم٤مدة اًمث٤مسمت٦م ومٞمزي٤مئٞم٤ًم. وهذه اًمٓم٤مىم٤مت اًمث٤مسمت٦م ٓ حتٛمؾ اًمّمٗم٤مت اًمتل حتٛم

 ُمٜمٝم٤م ومٞمام يدقمٞمف ه١مٓء. 

 (.433 -432( اٟمٔمر: اًمتٓمٌٞم٘م٤مت اعمٕم٤مسة د.هٞمٗم٤مء اًمرؿمٞمد )ص:1)
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واًمتل شمتٖمػم سمح٥ًم شم٠مصمػمات اًمٙمقايم٥م وروطم٤مٟمٞم٤مهت٤م: ومٞمّمٌح اًمذيمر أٟمثك وإٟمثك  ،(2)وإرض(

ٓطمظ اًمٗمرق سملم اعمٕم٤مين اًمٔم٤مهرة اًمتل "ذيمر، ويتحقل اعمقضم٥م ؾم٤مًم٥م واًمًٚم٥م ُمقضم٥م! 

ٟمٕمرومٝم٤م ًمٚمزوضمٞم٦م واًمذيمر وإٟمثك، وٓطمظ اعمٕم٤مين اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م اًمتل شمتٚمٌس سم٤معمٕم٤مين اًمٔم٤مهرة ًمٚمتٚمٌٞمس 

 .(1)"نقمغم اًمٜم٤مس ومٞمام يٕمرومق

 "واحلٜمٓم٦م ،اًمِمٕمػم"ووومؼ هذه اًمٗمٚمًٗم٦م يتؿ اقمتامد محٞم٦م همذائٞم٦م يٖمٚم٥م قمٚمٞمٝم٤م احلٌقب 

واخليوات اًمقرىمٞم٦م وضمذور اًمٜم٤ٌمشم٤مت واًمٓمح٤مًم٥م اًمٌحري٦م، وشمدقمق ًمتجٜم٥م إهمذي٦م احلٞمقاٟمٞم٦م 

   .ويمذًمؽ دمٜم٥م اًمٕمًؾ واًمٗمقايمف ،وُمٜمتج٤مهت٤م ُمـ إًم٤ٌمن

ائٞم٦م واًمتققمٞم٦م اًمّمحٞم٦م ًمتِمٛمؾ يمؾ احلٛمٞم٤مت اًمٖمذ "اعم٤ميمروسمٞمقشمٞمؽ"وشمتٕمدى دورات 

ؾ اًمتج٤موزي، وشمدقمق ًمتٕمٚمؿ  م مت٤مريـ اًمتٜمٗمس اًمتحقزم، ومت٤مريـ آؾمؽمظم٤مء واًمت٠مُمُّ احلٞم٤مة، ومُت٘مدِّ

اًمتٌم "و "اًمريٙمل"ُمـ ظمالل  "يمراشمف٤مؿم"ُمٝم٤مرات وشمدري٤ٌمت اًمتٕم٤مُمؾ ُمع ضمٝم٤مز اًمٓم٤مىم٦م و

وهمػمه٤م ُمع آهتامم سم٤مخلّم٤مئص اًمروطم٤مٟمٞم٦م اعمزقمقُم٦م واًمٓم٤ٌمئع جلٛمٞمع  ،"اًمٞمقضم٤م"و "يمقٟمغ

   .اعمقضمقدات

ومٚمًٗم٦م ؿم٤مُمٚم٦م يدظمؾ حتتٝم٤م أٟمقاع اًمنمك واًمقصمٜمٞم٦م واًمًحر واًمدضمؾ ُمـ اًمقصمٜمٞم٤مت وهق 

ج مه٤م يمثػم ممـ فم٤مهرهؿ اخلػم واًمّمالح ذم هذه اًمٌالد ُمٗمتقٟملم  ،اًم٘مديٛم٦م واحلديث٦م وُمع هذا ُيروِّ

سم٤مشم٤ٌمع محٞمتف اًمٖمذائٞم٦م، ُمع أن دراؾم٤مت قمٚمٛمٞم٦م يمثػمة أصمٌت٧م ضر اًمتزاُمف  سمٌٕمض ٟمٗمع طمّمؾ مهؿ

ًمٕمدم وضمقد شمقازن صحٞمح ذم احلٛمٞم٦م سملم اعمجٛمققم٤مت اًمٖمذائٞم٦م اًمتل يدل  :قمغم اًمّمح٦م واًمٕم٘مؾ

 .(3)اًمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ قمغم أمهٞمتٝم٤م، وهل اعمتقاوم٘م٦م ُمع هدي اًمٜم٘مؾ اًمّمحٞمح ذم إـمٕمٛم٦م وإذسم٦م

وي٘مّمد سمف اًمقصقل ًمٖم٤مي٤مت ومٚمًٗمٞم٦م  ،(4)ي٘مقم قمغم أؾمس ومٚمًٗمٞم٦مٜمٔم٤مم اعم٤ميمروسمٞمقشمؽ ٟمٔم٤مم وم

                                                           

( ومٚمًٗم٦م صٞمٜمٞم٦م ـم٤موي٦م ومن هب٤م اًمٗمالؾمٗم٦م اًم٘مدُم٤مء اًمقضمقد واًمٔمقاهر اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م وشمتْمٛمـ هذه اًمٗمٚمًٗم٦م إٟمٙم٤مر اخلٚمؼ واإلسمداع. 2)

 (264 اًمتٓمٌٞم٘م٤مت اعمٕم٤مسة . هٞمٗم٤مء اًمرؿمٞمد )ص:

 (. 56 -54( اٟمٔمر: طمريم٦م اًمٕمٍم اجلديد، د. ومقز يمردي )1)

 (.332(. اًمتٓمٌٞم٘م٤مت اعمٕم٤مسة .د. هٞمٗم٤مء اًمرؿمٞمد )ص:56 -54( اٟمٔمر: طمريم٦م اًمٕمٍم اجلديد، د. ومقز يمردي )3)

اًمٜمًٌٞم٦م أو اًملم واًمٞم٤مٟمغ، وهل أؾم٤مس يمؾ إؾم٤مس اًمٗمٚمًٗمل ًمٚماميمروسمٞمقشمٞمؽ هق دراؾم٦م اًمتٖمػم وسمِمٙمؾ ظم٤مص ُم٤ٌمدئ ( 4)

 (.265 -251 . اٟمٔمر: اًمتٓمٌٞم٘م٤مت اعمٕم٤مسة .د. هٞمٗم٤مء اًمرؿمٞمد )ص:اًمٗمٚمًٗم٤مت اًمنمىمٞم٦م
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، واًمتٕمٚمؼ سم٤مٕؾم٤ٌمب اًمتل اًمّمح٦م قمغم ًميره ، وىمد طمذر ُمٜمف اًمٕمديد ُمـ إـم٤ٌمءظمٓمػمة إحل٤مدي٦م

 مل شمث٧ٌم سم٤مًمنمع أو اًمٕمٚمؿ اًمتجريٌل ُمـ ذك إؾم٤ٌمب، وذم اًمٜمٔمؿ اًمٖمذائٞم٦م اًمٜم٤مومٕم٦م ُم٤م يٖمٜمل قمٜمف. 

ٌّس  اًمنمىمٞم٦مد ٤مئٕم٘ماًمومٚمًٗم٦م ُمٌٜمٞم٦م قمغم  ومٝمل اًمقصمٜمٞم٦م ووطمدة اًمقضمقد وآحت٤مد واحلٚمقل، وشمٚم

ىم٤مئٛم٦م قمغم اًمقهؿ  سم٤مـمٚم٦م ٤مذم طم٘مٞم٘متٝم لوه هبت٤مٟم٤م وزورا سمٚم٤ٌمس اًمٕمٚمؿ اًمتجريٌل اًمتٓمٌٞم٘مل !

 واخلراوم٦م!

  ــٝٛغا:ايـ

يًٚمٙمٝم٤م و، ، ووؾمٞمٚم٦م إمم حت٘مٞمؼ آحت٤مد قمٜمدهؿُمـ اًمٓم٘مقس امهٜمدوؾمٞم٦م إصٞمٚم٦مهل 

 ُمـ شمٜم٤مؾمخ إرواح وآحت٤مد سم٤مإلًمف. -سمزقمٛمٝمؿ-امهٜمدود ًمٚمتخٚمص 

وهل قمغم أٟمقاع، ُمٜمٝم٤م ُم٤م يٙمقن سم٤مًمت٠مُمؾ واًمّمٛم٧م، وُمٜمٝم٤م ُم٤م يٙمقن سم٤مًمري٤مو٦م اجلًدي٦م، 

 اًمتل يزقمٛمقن. وُمٜمٝم٤م ُم٤م يٙمقن سمتٙمرار إًمٗم٤مظ اعم٘مدؾم٦م

 صقر ُمتٕمددة، أؿمٝمره٤م ذم جمتٛمٕمٜم٤م: يقهم٤م اًمت٠مُمؾ، ويقهم٤م اجلًد، ويقهم٤م اعم٤مٟمؽما.ومه٤م 

ٌََّف ): ط ٦م ًمٚمٙمٗم٤مر ومٞمام هق ُمـ ظمّم٤مئص ديٜمٝمؿ، وىمد ىم٤مل اًمٜمٌلوذم مم٤مرؾمتٝم٤م ُمِم٤مهب ـْ شَمَِم َُم

وم٢من ىمٞمؾ: أٟم٤م ٓ أقمت٘مد ُمٕمت٘مدات امهٜمدوس قمٜمدُم٤م أُم٤مرس اًمٞمقهم٤م، وإٟمام   ،(2)(سمَِ٘مْقٍم وَمُٝمَق ُِمٜمُْٝمؿْ 

ىمٞمؾ ًمف: طمٙمؿ حتريؿ اًمتِمٌف سم٤مًمٙمٗم٤مر هق عمـ مل يٕمت٘مد ُم٤م ، أومٕمٚمٝم٤م ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م اًمتل أفمٜمٝم٤م ومٞمٝم٤م

أُم٤م ُمـ اقمت٘مد اقمت٘م٤مد اًمٙمٗم٤مر، وذم هذه احل٤مًم٦م: اقمت٘مد أن اًمٞمقهم٤م وؾمٞمٚم٦م ًمالحت٤مد سم٤مإلًمف، يٕمت٘مدوٟمف، 

 .ومٝمذا يٙمٗمر سم٤مقمت٘م٤مده ذًمؽ، وٓ ي٘م٤مل أٟمف ومٕمؾ حمرًُم٤م ومح٥ًم

أُم٤م اعمٜمٗمٕم٦م اعمزقمقُم٦م ومٚمٞم٧ًم طمًٍما قمغم ـم٘مقس امهٜمدوس، سمؾ ومٞمام أطمٚمف اهلل ُمـ 

 .اًمري٤مو٤مت واًمتامريـ اعم٤ٌمطم٦م ؾمٕم٦م

ومٝمذه يٛمٙمـ قمزمه٤م  ،(1)ريـ اجلًدي٦م مم٤م ًمٞمس ظم٤مص٤ًم هب٤مٝم٤م سمٕمض اًمتاموًمٙمـ رسمام وضمد ومٞم

 راٟم٤م( وٓ همػمه٤م.)پدون رسمٓمٝم٤م سم٤مًمـ )ؿم٤ميمرات( وٓ سم٤مًمـ 

 اعمًٚمٛملم؟ طمٙمؿ اًمتِمٌف سمٕم٤ٌمدة همػموهٜم٤م ؾم١مال ُمٝمؿ ٟمحت٤مج إًمٞمف ذم ذًمؽ، وهق 

                                                           

 ( وصححف إًم٤ٌمين ذم صحٞمح أيب داود .4232رواه أسمق داود )( 2)

 ( قمٜمد قمزمه٤م قمـ أصقل اًمٗمٚمًٗم٦م اًمنمىمٞم٦م وم٠مهن٤م شمٕمتؼم ُمـ اًمتامريـ اًمري٤موٞم٦م اعم٤ٌمطم٦م. 1)
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قمغم ؾمٌٞمؾ اًمدي٤مٟم٦م، ومٝمذا ٓ جيقز أن ٟمتِمٌف هبؿ ومٞمف، أو ذم  ف اًمٙمٗم٤مرُم٤م ومٕمٚموم٘مد سملم اًمٕمٚمامء أن 

  .(2)رء ُمٜمف، ؾمقاء اٟمتنم قمٜمد اعمًٚمٛملم أو مل يٜمتنم

ٌََّف سمَِ٘مْقٍم وَمُٝمَق ُِمٜمُْٝمْؿ(ط ىم٤مل ـْ شَمَِم وهذا احلدي٨م أىمؾ ": ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم ، : )َُم

اعمتِمٌف هبؿ، وم٘مد حيٛمؾ هذا ي٘متيض حتريؿ اًمتِمٌف هبؿ، وإن يم٤من فم٤مهره ي٘متيض يمٗمر  أطمقاًمف أن

قمغم اًمتِمٌف اعمٓمٚمؼ وم٢مٟمف يقضم٥م اًمٙمٗمر، وي٘متيض حتريؿ أسمٕم٤مض ذًمؽ، وىمد حيٛمؾ قمغم أٟمف ُمٜمٝمؿ ذم 

اًم٘مدر اعمِمؽمك اًمذي ؿم٤مهبٝمؿ ومٞمف، وم٢من يم٤من يمٗمرا، أو ُمٕمّمٞم٦م، أو ؿمٕم٤مرا مه٤م يم٤من طمٙمٛمف يمذًمؽ. 

 .(1)اٟمتٝمك سم٤مظمتّم٤مر "وسمٙمؾ طم٤مل ي٘متيض حتريؿ اًمتِمٌف

ِم٤مهب٦م واعمِم٤ميمٚم٦م ذم إُمقر اًمٔم٤مهرة، شمقضم٥م ُمِم٤مهب٦م وُمِم٤ميمٚم٦م ذم إُمقر وم٤معم": أيْم٤مً ىم٤مل و

اًم٤ٌمـمٜم٦م قمغم وضمف اعم٤ًمرىم٦م واًمتدري٩م اخلٗمل، وىمد رأيٜم٤م اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى اًمذيـ قم٤مذوا 

اعمًٚمٛملم، هؿ أىمؾ يمٗمرًا ُمـ همػمهؿ، يمام رأيٜم٤م اعمًٚمٛملم اًمذيـ أيمثروا ُمـ ُمٕم٤مذة اًمٞمٝمقد 

وم٤مًمٞمقهم٤م ُمـ اعمامرؾم٤مت اخلٓمػمة قمغم اًمٕم٘مٞمدة،  .(3)اٟمتٝمك "همػمهؿواًمٜمّم٤مرى، هؿ أىمؾ إيامٟم٤ًم ُمـ 

 . -واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل-وُم٤م يٗمٕمٚمقٟمف ُمـ مم٤مرؾم٤مت يمٚمٝم٤م ُمـ أضمؾ اًمتقصؾ إمم آحت٤مد 

األسذاز ايهسمي١: 

اًمٕمالج سم٤مٕطمج٤مر ضمزء ٓ يتجزأ ُمـ اًمٓم٥م اًمٌديؾ وهق أطمد ومروقمف، يمام أٟمف ذو شمٕمٚمؼ 

 قم٤مدة ُم٤م شمتّمػ سم٠مًمقان خمتٚمٗم٦م.سم٤مًمٕمالج سم٤مًٕمقان طمٞم٨م إن إطمج٤مر 

شمرضمع أصقل اًمٕمالج سم٤مٕطمج٤مر اًمٙمريٛم٦م إمم سمٕمض اًمِمٕمقب اًمٌدائٞم٦م ذم اًمٕمّمقر 

اًم٘مديٛم٦م، طمٞم٨م هَبَرت أؿمٙم٤ممه٤م وأًمقاهن٤م إٟمٔم٤مر ومٔمٜمقا أن مه٤م ىمدرات قمجٞم٦ٌم، وم٤مؾمتخدُم٧م ذم 

 اًمٓم٘مقس اًمديٜمٞم٦م وآؾمتِمٗم٤مء.

                                                           

 (.433 -432د.هٞمٗم٤مء اًمرؿمٞمد )ص:  ،اٟمٔمر: اًمتٓمٌٞم٘م٤مت اعمٕم٤مسة( 2)

، 2حت٘مٞمؼ ٟم٤مس اًمٕم٘مؾ،  ط -عمخ٤مًمٗم٦م أصح٤مب اجلحٞمؿ ـ احلراين ـ ؿمٞمخ اإلؾمالم أمحد سمـ شمٞمٛمٞم٦م  اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ( 1)

 (.172، 172 :2) .ـه2424اًمري٤مض، ذيم٦م اًمٕمٌٞمٙم٤من ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م، 

 .(548: 2) ( اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ3)
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ٞم٘م٤مت اعمٕم٤مسة ًمٚمٗمٚمًٗم٦م ٓ ُيتٚمػ اًمٕمالج سم٤مٕطمج٤مر اًمٙمريٛم٦م قمـ همػمه ُمـ اًمتٓمٌو

ذم اًمٌداي٦م يم٤من »اًمنمىمٞم٦م، طمٞم٨م شمٕمتؼم إطمج٤مر أطمد دمًٞمدات اًمٓم٤مىم٦م وصقره٤م، ي٘مقل أطمدهؿ: 

 .(2)شاحلجر، واحلجر ـم٤مىم٦م، واًمٓم٤مىم٦م ٟمقر وىمدرة وطمٞمقي٦م وٟمِم٤مط وهدى وقمٜمٗمقان وُم٘م٤موُم٦م

 : ٠ميتويمام هق احل٤مل ذم اًمتٓمٌٞم٘م٤مت إظمرى، وم٢من إطمج٤مر شمًتخدم ومٞمام ي

 زن اًمٓم٤مىم٦م اًمٙمقٟمٞم٦م اًمتل ُيٕمد اظمتالمه٤م ؾم٤ٌٌم ذم اعمرض. إقم٤مدة شمقا -

 شمٜمِمٞمط هي٤من اًمٓم٤مىم٦م، وإزاًم٦م آٟمًدادات اًمتل شمٕمٞم٘مٝم٤م ذم ُم٤ًمراهت٤م.  -

يمام شمًتخدم ذم شمٜمِمٞمط امه٤مًم٦م واؾمتٛمراره٤م سم٤مًمٜمٌض أصمٜم٤مء اًمٗمحص واعمٕم٤مجل٦م، وشمٜم٘مٞم٦م امه٤مًم٦م  -

                غم ُمقاوع مم٤م ىمد يٕمٚمؼ هب٤م ُمـ ٟمٗم٤مي٤مت وُمقازٟمتٝم٤م قمـ ـمريؼ ووع إطمج٤مر قم

 )ؿم٤ميمرات(.  اًمـ

وووم٘م٤م ًمٚمٗمٚمًٗم٦م اًمنمىمٞم٦م، وم٢مٟمف حيدد ًمٙمؾ )ؿم٤ميمرا( طمجر ُمٕملم ًمُتٕم٤مًم٩م سمف إُمراض  -

.اعمرشمٌٓم٦م هب٤م ُمـ ظمالل إقم٤مدة اًمتقازن إمم اًمـ )ؿم٤ميمرا(

اًمتٜمجٞمؿ: ًمألطمج٤مر اًمٙمريٛم٦م صٚم٦م وـمٞمدة سم٤مًمتٜمجٞمؿ واًمٙمقايم٥م وإسمراج، ومٙمؾ سمرج ُمـ  -

 .سمحجر ُمٕملمإسمراج يرشمٌط 

 شآشمّم٤مل سم٤معمّمدر»آحت٤مد سم٤معمٓمٚمؼ: شمًتخدم إطمج٤مر ذم اًمت٠مُمؾ طمٞم٨م شم٤ًمقمد قمغم -

 ،شسم٤مًمدظمقل إقمٛمؼ ذم يمٜمف إؿمٞم٤مء»أصمٜم٤مء آؾمتٚم٘م٤مء مم٤م يًٛمح   ومتقوع قمغم اًمٕملم اًمث٤مًمث٦م

 -سم٤مًمؽميمٞمز قمغم احلجر-ت٠مُمؾ اًمـ )يقهمل( اًمذي يٛمٙمـ ُمٕمف يمام شمًتخدم ذم سمٕمض أٟمقاع اًم

  .(1)داث اعم٤موٞم٦م واعمًت٘مٌٚمٞم٦ماًمتٜم١ٌم سم٤مٕطم

وًمذا ٓ يٛمٙمـ قمزمه٤م قمـ اًمٗمٚمًٗم٦م  ،وإطمج٤مر ًمٞمس مه٤م ارشم٤ٌمط طمز سم٤معمرض وٓ اًمِمٗم٤مء

 ذم إطمج٤مر حمالت أصح٤مب جيتٝمد ومٚمامذا اًمرزق ذم شمٜمٗمع إطمج٤مر يم٤مٟم٧م ًمق اًمتل شم٘مقم قمٚمٞمٝم٤م. 

 (3)اًمًٕمٞمد؟ واحلظ اعم٤مل مهؿ ؾمٞمجٚم٥م ًمدهيؿ اعمقضمقد احلجر أن ـم٤معم٤م قمٛمٚمٝمؿ،

                                                           

 (. 5هـ، )ص: 2415سمػموت، دار احلرف اًمٕمريب،  2طم٤ًمن ضمٕمٗمر، ط د.( اًمٕمالج واًمِمٗم٤مء سم٤مٕطمج٤مر اًمٙمريٛم٦م، 2)

 (.389( اٟمٔمر: اًمتٓمٌٞم٘م٤مت اعمٕم٤مسة، د. هٞمٗم٤مء اًمرؿمٞمد )ص: 1)

 (.433 -432( اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ )ص: 3)
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وعمٜم٤موم٤مة هذا  -ؾمٌح٤مٟمف-ُمـ شمٕمٚمؼ اًم٘مٚمقب واًمٖمٗمٚم٦م قمـ اهلل  ذم اًمٕمالج سم٤مٕطمج٤مروعم٤م 

 ؿم٤مذماًمتحريؿ: إذ ٓ  ذم اًمتامئؿف طمٙمؿ ومحٙمٛمإذا ضمٕمٚمف هق اًمِم٤مذم ُمـ دون اهلل اًمٕمٛمؾ ًمٚمتقطمٞمد، 

 إٓ اهلل، وٓ يٓمٚم٥م دومع اعم١مذي٤مت إٓ سم٤مهلل وأؾمامئف وصٗم٤مشمف.

 ينجه ىن من خن حن  جن ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ
 .[227 :يقٟمس]َّٰذ يي ىي  خيمي حي جي يه ىه مه

ُمرومققم٤م: )ُمـ شمٕمٚمؼ متٞمٛم٦م ومال أشمؿ اهلل ًمف، وُمـ شمٕمٚمؼ ودقم٦م ومال  وقمـ قم٘م٦ٌم سمـ قم٤مُمر 

 .(2)ودع اهلل ًمف(

 .(1)ىم٤مل: )ُمـ قمٚمؼ متٞمٛم٦م وم٘مد أذك( طأن رؾمقل اهلل  وقمٜمف 

اعمٕمٚمؼ مه٤م ضمٕمٚمٝم٤م قمغم هذا وم٢من ومج٤مد ٓ شم٠مصمػم ًمف وٓ قمالىم٦م ًمف سم٤مًمِمٗم٤مء، يم٤محلجر إن اًمتٛمٞمٛم٦م 

ؾم٤ٌٌم ذقمٞم٤ًم، وو٤مسمط اًم٥ًٌم اًمنمقمل أن يث٧ٌم سم٤مًمدًمٞمؾ وهذه اًمتٛمٞمٛم٦م مل يث٧ٌم دًمٞمؾ قمغم أهن٤م 

 ذقمل. ؾم٥ٌم

م ذم سمالد اًمٕم٤ممل سمّمقرة دورات شمدريٌٞم٦م، أو  ومٝمذه أسمرز اًمٓمرق واًمتدري٤ٌمت اًمتل شُم٘مدَّ

ظم٤مرج اجلًد قمالضم٤مت اؾمتِمٗم٤مئٞم٦م وري٤مو٤مت، وهٜم٤مك همػمه٤م يمثػم يم٤مًم٘مراءة اًمْمقئٞم٦م واًمًٗمر 

يمام -وٛمـ ُمٜمٔمقُم٦م اًمٕمٚمقم اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م اعمٕمتٛمدة قمغم ومٚمًٗم٤مت اًمٓم٤مىم٦م اًمٙمقٟمٞم٦م اًمتل هتدف ُم٤ٌمذة 

ًمتٜم٤مهمؿ اجلًد واًمروح واًمٕم٘مؾ واًمٜمٗمس ُمع اًمٙمقن واًمؽمىمل ومٞمف وآحت٤مد سمف،  -يزقمٛمقن

 واؾمتٛمداد اًمٓم٤مىم٦م اًمٙمقٟمٞم٦م ُمٜمف.

 ."ل شمتدومؼ ذم داظمٚمؽشمدرب طمتك شمتحد سم٤مًمٕم٘مؾ اًمٙمكم ومٞمام اًمريٙم" :ي٘مقل ُمدرب اًمريٙمل

هدومٜم٤م ُمـ آؾمؽمظم٤مء اًمتٜمقيؿ اإلحي٤مئل " وي٘مقل ُمدرب اًمؼمجم٦م اًمٕمّمٌٞم٦م واًمٓم٤مىم٦م:

 .(3)"اًمقصقل إمم اًمٜمروم٤مٟم٤م

ث٘م٤مت وأن يٙمقن ؾمدًا ُمٜمٞمٕم٤ًم اًمقمـ  قمٚمٛمف وقمالضمفعمًٚمؿ أن يتث٧ٌم ويتح٘مؼ وي٠مظمذ ا ومٕمغم

 سمٞم٤من خم٤مًمٗم٤مهت٤م اًمٕم٘مدي٦م.ود يمؾ سم٤مـمؾ وظمراوم٦م سمرده٤م و

                                                           

 (.1224( وصححف إًم٤ٌمين ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م )4/254( رواه أمحد )2)

 ذم صحٞمح اجل٤مُمع. 5388( ىم٤مل اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين: )صحٞمح( اٟمٔمر طمدي٨م رىمؿ: 254/ 4أمحد )رواه  (1)

 (.56 -54( اٟمٔمر: طمريم٦م اًمٕمٍم اجلديد، د. ومقز يمردي )ص: 3)
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 ايجايح املطًب

 ايباطين يًفهس املسٚد١ ٚاملكاالت ايهتب ْكد

 (أمنٛذدًا " " اإلضالّ يف ايهازَا نتاب ايطس،)

اٟمتنمت يمثػم ُمـ اًمٙمت٥م اعمؽممج٦م اعمٚمقصم٦م سم٤مًمٗمٙمر اًم٤ٌمـمٜمل ذم اًمٕم٤ممل اًمٕمريب واإلؾمالُمل 

اىم٦م، يم٤مًمًٕم٤مدة، واًمٜمج٤مح واًمتٛمٞمز، وشمٓمقير اًمذات، وشمٕمٔمٞمؿ اًمٜمٗمس  طمٞم٨م حتٛمؾ قمٜم٤مويـ سمرَّ

ىم٤مٟمقن اجلذب، ؾمٚمًٚم٦م اعم٤ميمروسمٞمقشمٞمؽ،   اإلؾمالم، ذم اًمٙم٤مرُم٤ميمت٤مب اًمن، " :اًمٌنمي٦م، وُمٜمٝم٤م 

ذم اًمٕمٚمقم اإلداري٦م اعمرشمٌٓم٦م سم٤مًمٗمٙمر اًم٤ٌمـمٜمل، واًمٙمت٥م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمؼمجم٦م اًمٚمٖمقي٦م  ٦ماًمٙمت٥م اعمؽممج

اًمٕمّمٌٞم٦م، واًمٙمت٥م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٓم٤مىم٦م احلٞمقي٦م، وُم٤م ورد ذم اًمّمحػ واعمجالت ُمـ ُم٘م٤مٓت 

ويم٤من مه٤م أصمر ظمٓمػم قمغم ومٙمر ُمـ شم٠مصمر هب٤م، وًمٕمكم أىمػ   "....ُمتٕمٚم٘م٦م سمٌٕمض اًمتٓمٌٞم٘م٤مت اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م 

 قمغم سمٕمض اًمٙمت٥م اخلٓمػمة اعمروضمف ًمٚمٗمٙمر اًم٤ٌمـمٜمل، وهل: ذم هذا اًمٌح٨م

صدر ُمٜمذ ؾمٜمقات ـمقيٚم٦م ذم ، (1)يمت٤مب يروج ًم٘م٤مٟمقن اجلذب وهق :(2)يمت٤مب اًمنأوًٓ:  

، ُمكمء سمام ي٘مدح ذم اًمٕم٘مٞمدة، وُي٤مًمػ اًمٕم٘مؾ، وهق دقمقة اعمًٚمٛملم سمالدإمم واٟمت٘مؾ  ،اًمٖمرب

 ر.تٙمذي٥م سم٤مًم٘مداًمًمٚمٙمًؾ واخلٛمقل و

إومٙم٤مر يٛمٙمـ أن شمّمٌح طم٘م٤مئؼ قمٜمدُم٤م شمريمز قمٚمٞمٝم٤م قمغم أن  "يمت٤مب اًمن"وي١ميمد 

يٛمٙمـ ُمـ ظمالل ىمقاٟملم اًمٕم٘مؾ اًم٤ٌمـمـ وظمٓمقات حت٘مٞمؼ اًمن ضمذب اًمًٕم٤مدة و ،سمتٗمٙمػمك

إمم ُم٤م قمٚمٞمؽ ومٕمٚمف ًمتّمؾ ، وشمقوح اًمٙم٤مشم٦ٌم اخلٓمقات اًمالزُم٦م ًمٚمجذب، وواًمثروة واًمّمح٦م

همػم ذًمؽ.و ،ضمذب اًمّمح٦م ،ضمذب اًمنميؽ ،ضمذب اعم٤مل ،دومؽه

                                                           

ٗمريؼ قمٛمؾ، وأظمرضمتف ُمٜمتًج٤م سمسم٤مٓؾمتٕم٤مٟم٦م  "روٟمدا سم٤ميرن"أطمد يمت٥م اًمتٜمٛمٞم٦م اًمٌنمي٦م، وُمـ أؿمٝمره٤م قمغم اإلـمالق، يمتٌتف ( 2)

وىمد مجٕم٧م روٟمدا سم٤ميرن أصمٜم٤مء رطمٚمتٝم٤م ، ًمٖم٦م خمتٚمٗم٦م 44، وشمؿ شمرمجتف إمم 1226ٟمنمشمف اًمٙم٤مشم٦ٌم قم٤مم ، ورىمًٞم٤مؾمٞمٜمامئٞم٤م ويمذًمؽ 

 اٟمٔمر: ظمراوم٦م ًمت٠مًمٞمػ يمت٤مب اًمن، ومريؼ قمٛمؾ ُمتٙم٤مُمؾ ُمـ قمٚمامء وممثٚملم ورضم٤مل ديـ وُمٗمٙمريـ، ًمٙمؾ ُمٜمٝمؿ دور ظم٤مص.

 .32ص: .سمـ ص٤مًمح اًمٕمجػمي، قمٌد اهلل اًمن،

أٟمؽ أذا ومٙمرت ذم رء ُم٤م سمؽميمٞمز وم٢من هذا اًمٌمء ؾمٞمٜمجذب ًمؽ وؾمتحّمؾ قمٚمٞمف، وم٢مذا شم٠ًمًم٧م قمٜمف ذم  ( ُمٕمٜمك ىم٤مٟمقن اجلذب:1)

 ."يمام يزقمٛمقن"داظمٚمؽ ويم٤مٟم٧م ذسمذسم٤مشمؽ ُمتقاوم٘م٦م ُمع ذسمذسم٤مت هذا إُمر وم٢مٟمؽ ؾمتٙمقن ىم٤مدرًا قمغم ضمذسمف ٟمحقك 
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 شمتحقل وم٤مقمٚمٞم٦م إؿمد اًم٘م٤مٟمقن هذا ظمالل ُمـ": شاًمن» يمت٤مهب٤م ذم (2)شسمػمن روٟمدا» شم٘مقل

 وإدراك، وقمٞمؽ ذم ويتٖمٚمٖمؾ يتنب ودقمف ًمٜمٗمًؽ هذا ىمؾ! ُمٚمٛمقؾم٦م وىم٤مئع إمم أومٙم٤مرك

 اًمتل إؿمٞم٤مء يمؾ: »ىمقًمف اًم٤ٌمـمٜمٞملم أطمد قمـ شمٜم٘مؾ إهن٤م سمؾ. "ُمٚمٛمقؾم٦م وىم٤مئع إمم شمتحقل أومٙم٤مرك

 اضمتذاهب٤م، قمـ اعم١ًمول أٟم٧م ُمٜمٝم٤م، شمِمتٙمل اًمتل إُمقر ذًمؽ ذم سمام طمٞم٤مشمؽ، ذم أن سمؽ حتٞمط

 إٟمٜمل: »اًمٗمقر قمغم شم٘مقل وؾمقف ؾمامقمف، شمٙمره ؿمٞمئ٤مً  هذا ًمؽ ؾمٞمٌدو إومم ًمٚمقهٚم٦م أٟمف أقمٚمؿ وأٟم٤م

 مل وسم٤مًمٓمٌع قمّمٞم٤ًٌم، وىمت٤مً  ُمٕمف ىمْمٞم٧م اًمذي اًمٕمٛمٞمؾ هذا أضمتذب اًمًٞم٤مرة، مل طم٤مدث أضمذب مل

 إؿمٞم٤مء هذه يمؾ ضمذسم٧م ًم٘مد سمغم،: وصم٘م٦م ووقح سمٙمؾ ًمؽ ٕىمقل هٜم٤م وأٟم٤م ،(1)شاًمديقن أضمتذب

 .شإًمٞمؽ

 ذم ؾمتتجغم ظمٚم٘مٝم٤م ٟمٌتٖمل أُمٜمٞم٦م يمؾ وأن ًمٙمقٟمٜم٤م، اخل٤مًم٘مقن أٟمٜم٤م يٕمٜمل اًمن إن: »سم٤مظمتّم٤مر

 .(3)شطمٞم٤مشمٜم٤م

 ذم ومٞم٘مقل – اًمٕمريب اًمٕم٤ممل ذم اعمامرؾم٦م مهذه اعمروضملم أيمؼم ُمـ وهق – اًمراؿمد صالح أُم٤م

 اًمٕم٘مؾ ُمع يتٗم٤مقمؾ اًم٘مدر إن ًمف، شمقدد اًم٘مدر، ُمداقم٦ٌم ذم ًمٓمٞمٗم٤مً  رىمٞم٘م٤مً  يمـ: »شاجلذب ىم٤مٟمقن» يمت٤مسمف

 .(4)شاًمٕم٤مزم اعمًتقى قمغم

ر: »أيْم٤مً  وي٘مقل  ـمٌٕم٤مً  ًمف، شمّمؾ ـم٤مىمتؽ وم٢من أن، سم٤مٕرضمٜمتلم أو سم٠مؾمؽماًمٞم٤م ؿمخص ذم ومٙمِّ

 ومٞمؽ يٗمٙمر ُمريض ومٛمثالً  يمذًمؽ، ؾمٚمٌٞم٤مً  أصمراً  يٜم٘مؾ هذا اًمًٚمٌل اًمتٗمٙمػم ٕن ظمٓمػم: اعمقوقع هذا

 .(5)شواًمْمٕمػ اًمتٕم٥م ًمؽ يٜم٘مؾ ىمد

 

 

                                                           

، ُمـ أؿمٝمر أقماممه٤م ومٞمٚمؿ م٤2952مرس يم٤مشم٦ٌم وُمٜمتج٦م ًمٚمتٚمٗمزيقن، وشمٙمت٥م اًمًٞمٜم٤مريق، ذات ضمٜمًٞم٦م أؾمؽماًمٞم٦م وُمـ ُمقاًمٞمد ُم( 2)

 . 32اٟمٔمر: ظمراوم٦م اًمن، اًمٕمجػمي ص:ُمٚمٞمقن دوٓر. 322ويمت٤مب اًمن، طمٞم٨م سمٞمع ُمٜمف ُماليلم اًمٜمًخ، وطم٘مؼ مه٤م 

، روٟمدا سم٤ميرن( 1)  .(17) .اًمنِّ

 .(18 – 17) ( اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ.3)

 /https://www.facebook.com/ssalrashed/videos .(97 :ص)  صالح اًمراؿمد. ىم٤مٟمقن اجلذب (4)

 اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ. (5)
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 :يتْمٛمـ مجٚم٦م ُمـ آٟمحراوم٤مت اًمٕم٘مدي٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م اخلٓمػمة، أمهٝم٤ماجلذب ىم٤مٟمقن و

اًمنمك ذم اًمرسمقسمٞم٦م واًمٖمٚمق ذم شمٕمٔمٞمؿ ذات اإلٟم٤ًمن، وإقمٓم٤مئف ه٤مًم٦م ُمـ اًم٘مداؾم٦م واًمٕمٔمٛم٦م،  .2

واقمت٘م٤مد أٟمف ذو ىمدرات ُمٓمٚم٘م٦م، شمٌٚمغ سمف طمد اًم٘مدرة قمغم اإلجي٤مد واخلٚمؼ، ومٙمؾ ُم٤م ي٘مع 

 جس مخ جخ محٱُّٱومٝمق ُمـ ظمٚمِ٘مف وإجي٤مده، وىمد ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  :إلٟم٤ًمن ُمـ ظمػم وذًم

 [.11ًمٌ٘مرة : ]اَّخس  حس

 :طمٞم٨م يٜمٙمر اًم٘م٤مٟمقن أن اهلل ىمد يمت٥م ُم٘م٤مدير اخلالئؼ :ُمٕم٤مروتف ًمٕم٘مٞمدة اًم٘مْم٤مء واًم٘مدر .1

ومٝمق يرى يمام يرى همالة اًم٘مدري٦م ممـ يٜمٙمر اًم٘مْم٤مء واًم٘مدر أن ُم٤م ي٘مع ذم اًمٙمقن مل يدظمؾ ذم 

واإليامن سم٤مًم٘مْم٤مء واًم٘مدر ريمـ ُمـ أريم٤من اإليامن ٓ  .قمٚمؿ اهلل ُمـ ىمٌؾ، ومل يًٌؼ سمف يمت٤مب

 إيامٟمف وٓ اًمٕمٌد إؾمالم يتؿ ٓ اًمتل اًمًت٦م، اإليامن أصقل ُمـ وهق ،ٌد إٓ سمفيّمح إيامن اًمٕم

 [.49: اًم٘مٛمر ]َّمئ هي مي خي حيٱُّٱٱىم٤مل شمٕم٤ممم: هب٤م، إٓ

ـِ  اهللِ قَمٌدِ  وقمـ ـِ  قَمٛمِرو سم ِلَّ  َأنَّ : اًمَٕم٤مِص  سم  َُمَ٘م٤مِديرَ  اهلل يَمَت٥َم ": ىَم٤مَل  ط اًمٜمٌَّ

ٌَْؾ  اخْلاََلِئِؼ  ُٚمَؼ  َأنْ  ىَم اَمَواِت  َُيْ ًَّ َْرَض  اًم ْٕ لمَ  َوا ًِ   قَمغَم  َوقَمْرؿُمفُ : ىَم٤مَل  ؾَمٜم٦ٍَم، َأًْمَػ  سمَِخْٛم
ِ
 .(2)"اعم٤َْمء

اًمدقمقة إمم شمرك اًمٕمٛمؾ، واإلقمراض قمـ حتّمٞمؾ إؾم٤ٌمب ًمٜمٞمؾ اعمٓمٚمقب، وآشمٙم٤مل قمغم  .3

 .(1)إُم٤مين وإطمالم

 ؾمٞم٤مق ذم ومٝمٛمف يريدون وٓ ،"يب قمٌدي فمـ طمًـ قمٜمد أٟم٤م" طمدي٨م ي٠مظمذونو

 سم٤مًمٕمٛمؾ سم٤مهلل اًمٔمـ طمًـ اىمؽمان ضورة قمغم شم١ميمد اًمتل أظمرى وأطم٤مدي٨م أي٤مت

 هب  مب هئ مئُّٱٱىم٤مل شمٕم٤ممم: اعمث٤مل: ؾمٌٞمؾ قمغم ُمٜمٝم٤م صحٞمحف، ـمرق وومؼ اًمدؤوب

  [.222]اًمٙمٝمػ: َّلك هش مش هس مس هث مث هت مت

 

                                                           

 (.1653صحٞمحف ) ذم ُمًٚمؿ ( رواه2)

ذم يمت٤مب ظمراوم٦م  واًمِمٞمخ قمٌد اهلل اًمٕمجػمي قمـ هذا اًم٘م٤مٟمقن وعمزيد ُمـ اإليْم٤مح يٛمٙمـ ُمراضمٕم٦م ُم٤م يمتٌف اًمِمٞمخ حمٛمد اعمٜمجد،( 1)

 اًمن، ًمٚمٕمجػمي.
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 يم٤من وإن)  اهلل قمـ آؾمتٖمٜم٤مء وٛمٜمٞم٤ًم، هق "اجلذب ىم٤مٟمقن" أهؾ ًمف يروج أُمر أظمٓمر إن .4

 .(2)سم٤مهلل( اًمٔمـ طمًـ طمديثٝمؿ فم٤مهر

 وهل واًمتقيمؾ، اًمدقم٤مء ضمٜمس ُمـ وهق اعم٘م٤مصد حتّمٞمؾ أؾم٤ٌمب ُمـ ؾم٥ٌم اًمٔمـ وطمًـ

 اًمٜمٗمس اًمٌنمي٦م شمٕمٔمٞمؿ إمم وم٢مٟمف يدقمق اعمٓم٤مًم٥م، أُم٤م اًم٘م٤مٟمقن ًمٜمٞمؾ ؾمٌٞمالً  اًمِم٤مرع ضمٕمٚمٝم٤م أؾم٤ٌمب

 سم٢مُمٙم٤مٟم٤مشمف اإلهمؽمار إمم اإلٟم٤ًمن يدومٕمقن ومٝمؿ قمٜمٝم٤م، واحل٤مضم٦م اًمٗم٘مر وٟمزع اًمذات وشمْمخٞمؿ

 ؾمٌح٤مٟمف. ًمف واخلْمقع اًمتذًمؾ وٓ شمٕم٤ممم اهلل قمغم اًمتقيمؾ دون وىمدراشمف

، ومال ؿمؽ أٟمف شُم٤م ردك»أُم٤م: ، شُم٤م أُمْم٤مك أو ردك»ىمقًمف:   ي٘مقل اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم

 ، ومال ُيٚمق ُمـ أُمريـ:شُم٤م أُمْم٤مك»وأُم٤م: ، ٕن اًمتٓمػم يقضم٥م اًمؽمك واًمؽماضمع :ُمـ اًمٓمػمة

وذًمؽ سم٠من يًتدل ًمٜمج٤مطمف أو قمدم ٟمج٤مطمف سم٤مًمتٓمػم،  :أن شمٙمقن ُمـ ضمٜمس اًمتٓمػم إول:

يمام ًمق ىم٤مل: ؾم٠مزضمر هذا اًمٓمػم، وم٢مذا ذه٥م إمم اًمٞمٛملم، ومٛمٕمٜمك ذًمؽ اًمٞمٛمـ واًمؼميم٦م، ومٞم٘مدم ومٝمذا 

ٕٟمف ٓ وضمف ًمف، إذا  :ٕن اًمتٗم٤مؤل سمٛمثؾ اٟمٓمالق اًمٓمػم قمـ اًمٞمٛملم همػم صحٞمح :ٓ ؿمؽ أٟمف شمٓمػم

ن وضمٝمتف، وم٢مذا اقمتٛمد قمٚمٞمف، وم٘مد اقمتٛمد قمغم ؾم٥ٌم مل اًمٓمػم إذا ـم٤مر، وم٢مٟمف يذه٥م إمم اًمذي يرى أ

٤ًٌم، وهق طمريم٦م اًمٓمػم.  جيٕمٚمف اهلل ؾمٌ

أن يٙمقن ؾم٥ٌم اعميض يمالًُم٤م ؾمٛمٕمف أو ؿمٞمًئ٤م ؿم٤مهده يدل قمغم شمٞمًػم هذا إُمر ًمف،  اًمث٤مين:

٤ًٌم إلىمداُمف، ومٝمذا طمٙمٛمف  وم٢من هذا وم٠مل، وهق اًمذي يٕمج٥م اًمٜمٌل، ًمٙمـ إن اقمتٛمد قمٚمٞمف ويم٤من ؾمٌ

طمٙمؿ اًمٓمػمة، وإن مل يٕمتٛمد قمٚمٞمف وًمٙمٜمف ومرح وٟمِمط وازداد ٟمِم٤مـًم٤م ذم ـمٚمٌف، ومٝمذا ُمـ اًمٗم٠مل 

 اعمحٛمقد.

 .(1)هـ.أ  ؾمٜمده ُم٘م٤مل، ًمٙمـ قمغم شم٘مدير صحتف هذا طمٙمٛمف.واحلدي٨م ذم

وم٘م٤مٟمقن اجلذب ُمع ؿمدة ظمٓمرة قمغم اًمٕم٘مٞمدة، وم٠مٟمف جيٕمؾ اإلٟم٤ًمن يٕمٞمش ذم وهؿ ُمًتٛمر ُمع 

 اًمتقشمر واخلقف واًم٘مٚمؼ ُمـ اًم٘مدر.

                                                           

ُم٘م٤مًم٦م طمقل اعمّمٓمٚمح٤مت اًمنمقمٞم٦م وىم٤مٟمقن اجلذب: د. هٞمٗم٤مء   .م (1226ُم٤مرس 9) اًمٗم٠مل اعمٗمؽمى قمٚمٞمف!( ًمالؾمتزادة، اٟمٔمر: 2)

 اًمرؿمٞمد.

 (.582هـ )ص:2414، دار اسمـ اجلقزي . 1( اًم٘مقل اعمٗمٞمد قمغم يمت٤مب اًمتقطمٞمد، اًمٕمثٞمٛملم، حمٛمد سمـ ص٤مًمح، ط1)
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وم٤مهلل أيمرُمٜم٤م سمٗمْمٚمف سمٕم٘مؾ ؾمٚمٞمؿ يٛمٞمز ُم٤م ي٨ٌم اعمخ٤مًمٗمقن ُمـ ُمٖم٤مًمٓم٤مت قمٚمٛمٞم٦م وومؼ ُمٜمٝمجٞم٦م 

٦م ًمٜمّمقص اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، واًمرضمقع ٕهؾ آظمتّم٤مص ًمٙمِمػ زيػ قمٚمٛمٞم٦م صحٞمح٦م وُمقاوم٘م

 ُمثؾ هذه اًم٘مقاٟملم.

 :(1)اإلضالّ ثاًْٝا: ايهازَا يف

هق يمت٤مب يروج ًمٚمٕمالج سم٤مًمٓم٤مىم٦م اًمروطمٞم٦م، طمٞم٨م أيمد اًم٤ٌمطم٨م ومٞمف: أن اًمروح واجلًد 

 يمٞمٜمقٟمت٤من همػم ُمٜمٗمّمٚمتلم مم٤ّم جيٕمؾ شمٓمٝمػم اًمروح شمٓمٝمػما ًمٚمجًد أيْم٤م ُمـ إُمراض.  

ىم٤مُم٧م قمٚمٞمٝم٤م اعمامرؾم٤مت اًمٕمالضمٞم٦م ذم اًمٕم٤ممل شم١ميمد اًمتل ٘مقاٟملم اًمٕومٙم٤مر وومٞمف سمٕمض ا وذيمر

قمغم قمالىم٦م اًمٜمقاي٤م وإومٕم٤مل سم٤معمرض اًمذي   -يمام يزقمؿ- سم٤مًمتج٤مرب وسم٤محل٤مٓت اًمتل شمؿ قمالضمٝم٤م

وشم٠مصمره٤م سم٢مرادة  ،يّمٞم٥م اإلٟم٤ًمن، ؾمقاء ٟمٗمًٞم٤ًم أو ضمًدي٤ًم، ُمع شم٠ميمٞمده٤م قمغم إُمراض اًمٕمْمقي٦م

 .(1)اإلٟم٤ًمن وأظمالىمف اًمًٞمئ٦م دم٤مه أظمريـ

 وُمـ اعمخ٤مًمٗم٤مت اًمٕم٘مدي٦م ذم اًمٙمت٤مب ُم٤م ي٠ميت: 

: ؾم٤ٌٌم ًمٚمِمٗم٤مء! ومٞم٘مقلف ٕمٚمجي ؿن اًمت٠مُمؾ اًمٗمٚمًٗمل ي٘م٤مسمؾ اًمٕم٤ٌمدات صم٠م١مًمػ سميٍمح اعم .2

ضمٕمؾ  ح٤مث ومٚمًٗمٞم٦م وقمٚمٛمٞم٦م شمدقمق إممسمُمـ أ فذا اًمتقضمهبٞمط حيىمراءة ُم٤م  وقمٜمدُم٤م سمدأت ذم"

 ؾمتِمٗم٤مء ُمـقمٛمٚمٞم٦م  آ قرًا رئٞم٤ًًم ذمحمُمل الؾمديٜمٜم٤م اإل اًمٕم٤ٌمدات ذم فاًمت٠مُمؾ اًمذي شم٘م٤مسمٚم

 ومٝمق، ن اًمت٠مُمؾ اًمٗمٚمًٗمل قم٤ٌمدة٠موًمئـ صدق سم ،(3)"٤م صٕمقسم٦مهُمراض وُمٕم٤مضمٚم٦م أيمثرإ

ؾم٤ًٌٌم ًمٚمِمٗم٤مء  فضمٕمٚمإمم ًمٙمـ أن يدقمق  ،ُم٤ٌمطم٨م ؾم٤مسم٘م٦م يمام ؾمٌؼ ذم  ٜمدوؾمٞم٦مهقم٤ٌمدة وصمٜمٞم٦م 

 ُمراض. شمٙمقن قم٤ٌمدة وصمٜمٞم٦م ؾم٤ًٌٌم ًمٚمِمٗم٤مء ُمـ إطملمّمٞم٦ٌم ل اعمهومٝمذه  ،ُمراضإ ُمـ

ٱٱٱٱٱٱٱ:ٛم٦ميي٦م اًمٙمرُم٠ًمًم٦م اًمتقصمٞمؼ ُمـ أ اٟمٓمٚم٘م٧م ذم"وىم٤مل  ،١مًمػ قمغم ىم٤مٟمقن اًمٙم٤مرُم٤ماؾمتدل اعم .1

 ين ىن من حنخن جن يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خلٱُّٱ
                                                           

دم٤مه  يمؾ وصٗم٤مت اًمٕمالج قمغم اًمت٘مٜمٞم٤مت اًمٜمٗمًٞم٦م واإلقمؽماف سم٤مًمذٟم٥م واًمت٤ًمُمح يٕمتٛمدو( هق يمت٤مب يروج ًمٚمٕمالج سم٤مًمٓم٤مىم٦م 2)

إمم همػم ذًمؽ.اٟمٔمر:  أظمريـ وقمدم اإلؾم٤مءة واإله٤مٟم٦م واإلطمت٘م٤مر واًمتخٚمص ُمـ اًمٓم٤مىم٦م واًمِمحٜم٤مت اًمًٚمٌٞم٦م دم٤مه اعمحٞمط

 اًمدار اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٕمٚمقم ٟم٤مذون. 2ط ،اًمٙم٤مرُم٤م ذم اإلؾمالم ـ شم٘مٜمٞم٦م اًمٕمالج سم٤مٕظمالق واًمٓم٤مىم٦م اًمروطمٞم٦م، اجلٝمٜمل، د، ٟم٤ميػ

 .( اٟمٔمر: اًمٙم٤مرُم٤م ذم اإلؾمالم، اجلٝمٜمل1)

 (.26( اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ) ص: 3)
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 ػّمه٤م يٙمـ يزيٚمٝم٤م أو يٖممل تلاًم اهللأن اًمّمح٦م ُمـ ٟمٕمؿ  ُمدريم٤مً [ 53: ]إٟمٗم٤ملَّمه جه

ي٨م: )اومٕمؾ ُم٤مؿمئ٧م يمام وُمٕمت٘مداشمف وأومٙم٤مره، ويمذًمؽ طمد ه٤مٟمقاي همػم إذا إٓ ،ٟم٤ًمنقمـ اإل

 .(1)"ُمٗمٝمقم اًمٙم٤مرُم٤م يٕمٙم٤ًمن واًمٚمذان ،(2)شمديـ شمدان(

ُمـ  "إن اهلل ٓ يٖمػم ُم٤مسم٘مقم": اًمٕمٚمؿأهؾ ٤م ه١مًمػ وم٘مد ذيمر ُمٕمٜم٤م٤م اعمهبل اؾمتدل تي٦م اًمأُم٤م أ

 ٟمٗمًٝمؿ( ُمـ ذًمؽ سمٔمٚمؿ سمٕمْمٝمؿ٠موا ُم٤م سمػميٖم كومٞمزيؾ ذًمؽ قمٜمٝمؿ وهيٚمٙمٝمؿ )طمت ،قم٤مومٞم٦م وٟمٕمٛم٦م

 .(3)واقمتداء سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض ،سمٕمْم٤مً 

 فاًمٜم٘مٛم٦م واًمٕم٘مقسم٦م ًمٕمٚم إمم فٟمٕمٛمت فقمٚمٞم ػم اهللٕمّمٞم٦م هماعم ُمـ اًمٓم٤مقم٦م إمم فٟم٤ًمن طم٤مًمإلا ػموم٢مذ هم

 هٟم٤ًمن وأومٙم٤مرإلا ٤مايقٟم ػماًمٜمٕمٛم٦م سم٥ًٌم شمٖمٞم ػم١مًمػ ُمـ شمٖمٞمأُم٤م ُم٤م ذيمره اعم .رؿمده يرضمع ويٕمقد إمم

 !ػمومٚمؿ أضمد ُمـ ىم٤مل ذًمؽ ُمـ قمٚمامء اًمتٗمً

، قوققم٤مت٨م ُمـ اعمحلديوذيمره سمٕمض أئٛم٦م ا  ٌلاًمٜم قمـ ومٚمؿ يث٧ٌم وأُم٤م احلدي٨م

 ٤م.ه يّمح إؾمٜم٤مدملل تطم٤مدي٨م اًمٕا ذم وسمٕمْمٝمؿ

ت ٤مٚمدي٤مٟمًم اًمٗمٚمًٗمٞم٦م مه٤مؾمٌؼ سمٞم٤من أصق ل٤مًمٓم٤مىم٦م اًمٙمقٟمٞم٦م اًمٗمٚمًٗمٞم٦م اًمتسم١مًمػ يٕمت٘مد اعم .3

 .ٜمدوؾمٞم٦مامه

أُم٤ميمـ خمتٚمٗم٦م ذم يمت٤مسمف....إمم همػم  ٤مد ذمحتوآ ،(4)قم٘مٞمدة وطمدة اًمقضمقد أؿم٤مر اًمٙم٤مشم٥م إمم .4

 .(5)ذًمؽ ُمـ اعمخ٤مًمٗم٤مت

 وُم٤مهل أصقمه٤م اًمٗمٚمًٗمٞم٦م؟ ؟اًمتل يدقمق إًمٞمٝم٤م اعم١مًمػ هل اًمٙم٤مرُم٤م ُم٤مصمؿ 

                                                           

 (.1369( ووٕمٗمف إًم٤ٌمين ذم وٕمٞمػ اجل٤مُمع )834( طمدي٨م ُمقوقع ذيمره اًمًخ٤موي ذم اعم٘م٤مصد سمرىمؿ )2)

 (.29( ىم٤مٟمقن اًمٙم٤مرُم٤م )ص: 1)

 (.26/381( ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآن، اًمٓمؼمي ) 3)

أن درضم٦م آحت٤مد قمغم اعمًتقى احل٘مكم ىمد شمٙمقن خمتٚمٗم٦م، وشمٕمتؼم هذه اًمدرضم٦م قم٤مًمٞم٦م ضمدًا  سملم إؿمخ٤مص "( ذيمر اًمٙم٤مشم٥م: 4)

 . 54اٟمٔمر: اًمٙم٤مرُم٤م ذم اإلؾمالم ص:  "اعمحٌلم، واًمِمٕمقر سم٤محل٥م يرشم٘مل سم٤مإلٟم٤ًمن ويٓمقره ضمًدي٤ًم وروطمٞم٤ًم ...

ًمٚم٤ٌمطمث٦م صمري٤م سمٜم٧م  "رؾم٤مًم٦م ديمتقراه"تٜمٛمٞم٦م اًمٌنمي٦م ( ًمالؾمتزادة يٛمٙمـ اًمرضمقع إمم: إصقل اًمٗمٚمًٗمٞم٦م ًمتٓمقير اًمذات ذم اًم5)

 هـ. 2439إسمراهٞمؿ اًمًٞمػ، اًمري٤مض، يمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م، ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم 
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ُمٕمٜم٤مه٤م اًمٕمٛمؾ، ويٕمتؼم ىم٤مٟمقن اًمٙم٤مرُم٤م هق ىم٤مٟمقن اجلزاء ذم  "ؾمٜمًٙمريتٞم٦م"ٚمٛم٦م يم اًمٙم٤مرُم٤م:

إدي٤من اًمنمىمٞم٦م، اًمذي ي٘مرر إن يم٤من اإلٟم٤ًمن ص٤محل٤ًم ذم واطمدة ُمـ دورات طمٞم٤مشمف احلٚمقًمٞم٦م، وم٢مٟمف 

ؾمٞمٚم٘مك ضمزاء ذًمؽ ذم اًمدورة اًمث٤مٟمٞم٦م، وإذا يم٤من ـم٤محل٤ًم وم٢مٟمف ؾمٞمٚم٘مك ضمزاءه ذم اًمدورة اًمث٤مٟمٞم٦م، 

 .(2)وم٤مًمٙم٤مرُم٤م هل أؾم٤مس اًمتٜم٤مؾمخ

اًمتٜم٤مؾمخ قم٘مٞمدة وصمٜمٞم٦م ذىمٞم٦م ُمٕمرووم٦م شمذه٥م إمم أن إرواح قمٜمدُم٤م شمٗم٤مرق اجلًد سم٤معمقت و

ص صمقسم٤ًم آظمر ظمػّمًا أو ذيرًا سمح٥ًم ُم٤م اؾمتح٘م٧م ذم طمٞم٤مهت٤م إومم: وًمذا وم٢من أشم٤ٌمع  شمٕمقد ومتت٘مٛمَّ

اًم٤ٌمـمٜمٞملم قمغم اظمتالف  سملموهذه قم٘مٞمدة رائج٦م  هذه اًمٕم٘مٞمدة يٜمٙمرون اجلزاء إظمروي.

 تك ُمـ يٜمت٥ًم ُمٜمٝمؿ إمم اإلؾمالم وهق ُمٜمٝمؿ سمراء يم٤مًمٜمّمػمي٦م واًمدروز.ُمِم٤مرهبؿ طم

يم٤مٟم٧م ؾم٤مئدة ذم هم٤مًمٌٞم٦م  اًمتل ( ُمـ أسمرز اًمٕم٘م٤مئد امهٜمدوؾمٞم٦م،)ؾمٛم٤ًمرا ـواًم ،()يم٤مرُم٤م ـاًم شمٕمد

 اًمٗمٚمًٗم٤مت امهٜمدي٦م، وهل حمؾ ضمذب مهقاة ومٚمًٗم٤مت اًمنمق ُمـ أسمٜم٤مء اًمٖمرب.

ىم٤مل سم٤مًمتٜم٤مؾمخ سمٕمض اًمٗمالؾمٗم٦م اعمٜمتًٌلم إمم اإلؾمالم، واؾمتدًمقا قمغم ذًمؽ سمِمٌٝم٤مت  وىمد

 .(1)شم٘مقم قمٜمد أدٟمك ُمٕم٤مرو٦م قم٘مٚمٞم٦م وشم٠مويالت ًمٌٕمض اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م، وهل ُمتٝم٤مومت٦م ٓ

وُمـ اًمتْمٚمٞمؾ قمغم اًمٕمقام اؾمتخدام سمٕمض إًمٗم٤مظ اعمجٛمٚم٦م اًمتل حتتٛمؾ طم٘م٤ًم وسم٤مـماًل 

 ُم٤م ىم٤مُم٧م قمٚمٞمف أهمٚم٥م اعم١مًمٗم٤مت اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م قمٛمقُم٤ًم.وهق  "إؾمٚمٛم٦م"وشمٚمٌٞمس سمٕمْمٝم٤م صمقب 

وُمـ آؾمؽماشمٞمجٞم٤مت اعمٝمٛم٦م ذم شمٜمٛمٞم٦م اًمتٗمٙمػم اًمٜم٤مىمد اًمتل ٟمحت٤مج إًمٞمٝم٤م قمٜمد اًمرضمقع إمم 

ًمت٘مقيؿ صح٦م ُمّم٤مدر  (3)اعمّم٤مدر اعمٝمٛم٦م ذم أي ُمقوقع ٟمٌح٨م قمٜمف: اؾمؽماشمٞمجٞم٦م ؾمٛمٞم٨م

  .اعمٕمٚمقُم٤مت

 اإلقمالم وؾم٤مئؾ وزادت اعم١مًمٗم٤مت، ومٞمف يمثرت ىمد اًمٕمٍم هذا أن "ؾمٛمٞم٨م" يرى

 واًمدقم٤مي٤مت، اإلؿم٤مقم٤مت وزادت اًمًٞم٤مؾم٦م، ُمتٕم٤مـمق ويمثر ومٞمف آشمّم٤مل، ؾمٌؾ وشمٓمقرت

                                                           

 (.62:صم. )2992 -، اًم٘م٤مهرة، ُمٙمت٦ٌم اًمٜمٝمْم٦م اعمٍمي٦م 9ـ ؿمٚمٌل، د. أمحد، ط أدي٤من امهٜمد اًمٙمؼمى: اٟمٔمر( 2)

 (.54)ص: . هٞمٗم٤مء اًمرؿمٞمد د، اًمتٓمٌٞم٘م٤مت اعمٕم٤مسة( 1)

( ومٞمٚمًقف أظمالىمل وقم٤ممل اىمتّم٤مد اؾمٙمتٚمٜمدي. ُيٕمّد ُم١مؾمس قمٚمؿ آىمتّم٤مد م2792يقًمٞمق  27 -م2713يقٟمٞمق  5م ؾمٛمٞم٨م )( 3)

 اٟمٔمر: ُمقؾمققم٦م قم٤مرف. اًمٙمالؾمٞمٙمل وُمـ رواد آىمتّم٤مد اًمًٞم٤مد.
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 وم٢من اعمٕمٚمقُم٤مت، ُمـ امه٤مئؾ اًمزظمؿ وأُم٤مم هذا واًمٙم٤مذسم٦م، اًمّم٤مدىم٦م ًمألظم٤ٌمر اعمروضم٦م واعمّم٤مدر

 وإظم٤ٌمر، يم٤مًمّمحػ واعمجالت اعمّم٤مدر هذه ُمّمداىمٞم٦م قمغم ًمٚمحٙمؿ ُمٚمح٦م أصٌح٧م احل٤مضم٦م

وإصم٤مرة  اخلٓم٥م قمغم يٕمتٛمدون اًمذيـ سملم يٛمٞمز اًمذي اًمٜم٤مىمد اًمتٗمٙمػم ظمالل ُمـ إٓ يتؿ ٓ وهذا

 .واًمؼماهلم إدًم٦م قمغم يٕمتٛمدون اًمذيـ وسملم اعمِم٤مقمر،

 ُمـ اًمتل ،اعمقصمقىم٦م أو اعمٕمتٛمدة اعمّم٤مدر امم اًمرضمقع ذم اًمٓم٤مًم٥م شم٤ًمقمد آؾمؽماشمٞمجٞم٦م وهذه

 ٕن وذًمؽ ُمٕمٚمقُم٦م: صدق عمٕمروم٦م طم٤مضمتف أو خلؼم ؾمامقمف قمٜمد حمٙم٤مً  أو ي٘مٌٚمٝم٤م دًمٞمالً  أن اعمٛمٙمـ

 ي١مدي سمدوره وهذا اعمٕمٚمقُم٤مت، وُمّمداىمٞم٦م وصدىمٝم٤م صح٦م إظم٤ٌمر قمغم شمريمز آؾمؽماشمٞمجٞم٦م هذه

 .اًمٜم٤مىمد اًمتٗمٙمػم شمٜمٛمٞم٦م امم

 ُمّمدر ُمـ اًمت٠ميمد قمٜمد هب٤م آؾمتٕم٤مٟم٦م جي٥م اًمتل إؾمئٚم٦م ُمـ جمٛمققم٦م ؾمٛمٞم٨م ويٓمرح

 :ٟمٗمًٝم٤م وهل يم٤مٔيت اعمٕمٚمقُم٦م صح٦م ُمـ قمٜمد اًمت٠ميمد طمتك أو ُم٤م، ُمٕمٚمقُم٦م

 وادم٤مه٤مشمف؟ وهقيتف، اعمٕمٚمقُم٦م، ُمّمدر هق ُمـ 

 وإٟمج٤مزاشمف؟ ؾمٛمٕمتف، هل وُم٤م ًمٚمٛمّمدر، واًمتخّمّمٞم٦م اًمث٘م٤مومٞم٦م اخلٚمٗمٞم٦م ُم٤م 

 اعمٕمٚمقُم٦م؟ وصح٦م اعمّمدر صح٦م قمغم ًمٚمحٙمؿ اعمٕمتٛمدة اعمٕم٤ميػم هل ُم٤م 

 اعمٕمٚمقُم٤مت؟ ُمّمدر هدف ُم٤م 

 (2)اعمٕمٚمقُم٤مت؟ ُمّمدر ذم ًمٚمِمؽ شمدقمقٟم٤م ُمٜمٓم٘مٞم٦م أؾم٤ٌمب شمقضمد هؾ  

إن ُم٤م ي٠ميت سمف ه١مٓء ُم٤م هق إٓ شم٘مٚمٞمد ُمًتٝمٚمؽ ُمـ رُمقز اًمنمق واًمٖمرب، اٟمٌٝمر سمف ـم٤مئٗم٦م 

 شمدقمل اًمٕمٚمؿ واًمث٘م٤موم٦م. 

أيمثر ُم٤م يٗمًد اًمدٟمٞم٤م: وىمد ىم٤مل سمٕمض اًمٜم٤مس: ": وىمد ذيمر ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

وهذا  ،هذا يٗمًد إدي٤من ،وٟمّمػ ٟمحقي ،وٟمّمػ ُمتٓم٥ٌم ،وٟمّمػ ُمتٗم٘مف ،ٟمّمػ ُمتٙمٚمؿ

 .(1)"وهذا يٗمًد اًمٚم٤ًمن ،وهذا يٗمًد إسمدان ،يٗمًد اًمٌٚمدان

                                                           

 (،م1222ُم٤ميق  32ٟمنم رم ، )اًمتٗمٙمػم اًمٜم٤مىمد واؾمؽماشمٞمجٞم٤مشمف اعمختٚمٗم٦م( 2)

 http://nfffs.blogspot.com/2012/05/blog-post_7974.html 

  .(5/228)اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ، ى٤مواًمٗمت (1)
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اطمذر ُم٤م " ىم٤مل ومٞمف: -اًمتٜمٛمر سم٤مًمٕمٚمؿ- سمٕمٜمقان ُمٌحث٤مً  "طمٚمٞمتف"سمٙمر ذم أسمق  يمام قم٘مد اًمِمٞمخ

يتًغم سمف اعمٗمٚمًقن ُمـ اًمٕمٚمؿ، يراضمع ُم٠ًمًم٦م أو ُم٠ًمًمتلم، وم٢مذا يم٤من ذم جمٚمس ومٞمف ُمـ يِم٤مر إًمٞمف، 

قمٚمٛمف! ويمؿ ذم هذا ُمـ ؾمقءة، أىمٚمٝم٤م أن يٕمٚمؿ أن اًمٜم٤مس يٕمٚمٛمقن أصم٤مر اًمٌح٨م ومٞمٝمام، ًمٞمٔمٝمر 

 .(2)طم٘مٞم٘متف

ومٙمؿ شمالقم٧ٌم شمٚمؽ اًمٙمت٥م واًمتٓمٌٞم٘م٤مت سم٤مًمٕمقام ُمـ مجٞمع اًمٜمقاطمل اًمٗمٙمري٦م، واًمًٚمقيمٞم٦م، 

واًمقضمداٟمٞم٦م، وراح وحٞمتٝم٤م جمٛمققم٦م مل حترك قم٘مٚمٝم٤م سم٤مًمٜم٘مد وحترص قمغم قم٘مٞمدهت٤م وومٙمره٤م ُمـ 

 شمٚمؽ اًمٚمقصم٤مت اخلٓمػمه.

 أيمثر ومٝمؿٍ  إمم شم١مدي أهن٤م ذم اعمجتٛمع أومراد ًمدى وُمٝم٤مراشمف اًمٜم٤مىمد اًمتٗمٙمػم ٞم٦مأمه وشمؼمز هٜم٤م

يتٕمٚمٛمقٟمف ويِم٤مهدوٟمف ويٓمٚمٕمقن قمٚمٞمف ُمـ يمت٥م وُم١مًمٗم٤مت  اعمٕمرذم اعم٘مدم اًمذي ًمٚمٛمحتقى قمٛمً٘م٤م

 سم٤مًمٌح٨م ُمدقمقُم٦م وشمٗمًػمه٤م صحتٝم٤م، قمغم واحلٙمؿ وشم٘مٞمٞمٛمٝم٤م، اعمٕمٚمقُم٤مت ُمؽممج٦م، وومحص

 .اعمقصمقىم٦م اعمّم٤مدر ُمـ واًمؼماهلم إدًم٦م قمـ واًمت٘ميص

، ومٗمٞمٝمام ُم٤م يًٕمد اإلٟم٤ًمن ذم اًمدٟمٞم٤م "اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م" واهلل ؾمٌح٤مٟمف أيمرُمٜم٤م سم٠مهؿ ُمّمدر

 وأظمرة، وٓطم٤مضم٦م ًمٚمٌح٨م قمٜمٝم٤م ذم شمٚمؽ اًمتٓمٌٞم٘م٤مت اعمخ٤مًمٗم٦م. 

 اإلٟم٤ًمن، ًمدى اًمٕمٚمٛمل واعمٕمرذم اًمققمل سمٜم٤مء ذم شم٤ًمهؿ اعمٝم٤مرات هذه اؾمتخدام إن

 هب٤م يٕم٩م اًمتل اًمٕم٤مم اًمرأي وإصم٤مرة اًمتْمٚمٞمؾ ودقمقات اإلقمالُمل اًمتْمٚمٞمؾ دمٜم٥م ومخ قمغم وشم٤ًمقمده

 اًمٞمقم. قم٤معمٜم٤م

يمام أهن٤م شم٤ًمقمد قمؾ مح٤مي٦م قم٘مٞمدة اًمٗمرد ُمـ ًمقصم٤مت اًمٗمٙمر اًم٤ٌمـمٜمل اًمروطم٤مين واًمٗمٙمر اعم٤مدي 

ـْ َيِٕمْش ": يمام أوص سمذًمؽ اعمّمٓمٗمك  ،اًمتٛمًؽ سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ظمػم ُمٕملماإلحل٤مدي، و َُم

ػَمَ  ًَ قا قَمَٚمْٞمَٝم٤م ُِمٜمُْٙمْؿ وَم ـَ اعمَْْٝمِديلَم، قَمْمُّ اؿِمِدي  اًمرَّ
ِ
ٜمَّتِل َوؾُمٜم٦َِّم اخْلَُٚمَٗم٤مء ًُ ى اظْمتاَِلوًم٤م يَمثػًِما، وَمَٕمَٚمْٞمُٙمْؿ سمِ

ُُُمقِر: وَم٢مِنَّ يُمؾَّ سمِْدقَم٦ٍم َواَلًَم٦مٌ  ْٕ ٤ميُمْؿ َوحُمَْدصَم٤مِت ا  .(1)"سم٤ِمًمٜمََّقاضِمِذ، َوإِيَّ

 

                                                           

 (.2/298) م.1221 ه2411 ،اًمٜم٤مذ: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، 2ط اعم١مًمػ: سمٙمر سمـ قمٌد اهلل،، أسمق زيد ،طمٚمٞم٦م ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ( 2)

ُِمِذيُّ ]رىمؿ: 4627َرَواُه َأسُمق َداُوَد ]رىمؿ:( 1) ْ ـٌ 166[، َوَاًمؽمِّ ًَ  .َصِحٞمٌح [ َوىَم٤مَل: طَمِدي٨ٌم طَم
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 ايسابع املطًب

 ايباطين يًفهس املسٚد١ املٛاقع َٔ مناذز ْكد

 (أمنٛذدًا ايساغد يصال  ايدٚي١ٝ األنادمي١ٝ َٛقع)

اعمروضم٦م ًم٘مٌقل اًمٗمٙمر اًم٤ٌمـمٜمل شم٨ٌم  (2)اٟمتنم ذم اًمٕم٤ممل اًمٕمريب واإلؾمالُمل يمثػم ُمـ اعمقاىمع

ُمـ ظمالمه٤م اًمٕمديد ُمـ اعمامرؾم٤مت واًمتٓمٌٞم٘م٤مت اخلٓمػمة يدقمل أصح٤مهب٤م أهن٤م ُمٌٜمٞم٦م قمغم أؾمس 

 قمٚمٛمٞم٦م ودم٤مرب ؿمخّمٞم٦م.

وًمٕمكم أىمػ ذم هذا اعمٌح٨م قمغم ُمقىمع هيتؿ سم٤مًمتٜمٛمٞم٦م اًمذاشمٞم٦م وًمف ُمرايمز قمديدة ُمٜمتنمة ذم 

 اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل، وهق: 

 :(2)يصال  ايساغد األنادمي١ٝ ايدٚي١ٝ يًت١ُٝٓ ايرات١ٝ

شُمَٕمّد إيم٤مديٛمٞم٦م اًمدوًمٞم٦م اعمٚمت٘مك اًمٕمٚمٛمل واًمٕمٛمكم ًمٚمٛمٝمتٛملم سمح٘مقل اًمتٓمقير اًمذايت طمٞم٨م 

اًمراؿمد، وشم٘مدم ظمدُم٤مهت٤م اًمرئٞمًٞم٦م ًمٓمالهب٤م قمؼم ؿمٌٙم٦م اإلٟمؽمٟم٧م ُمتخٓمٞم٦م ُمـ ـمٚم٦ٌم د. صالح 

سمذًمؽ يمؾ احلدود، وُمريمزة قمغم إجي٤مد هذه اعمجٛمققم٦م اعم١مُمٜم٦م سم٤مًمت٠مصمػم اًمًٚمٛمل، واعمامِرؾم٦م ًمٚمٕمٞمش 

 .(3)ذم اًمٚمحٔم٦م واعمقايم٦ٌِم ٕهؿ ُمًتجدات اًمتٜمٛمٞم٦م اًمذاشمٞم٦م ذم اًمٕم٤ممل

                                                           

( أطمد اًمؼماُم٩م اًمت٤مسمٕم٦م ًمّمالح اًمراؿمد، ُمقىمع ) ُمريمز ُمٝم٤مريٌم اًمّمحل اًمث٘م٤مذم ( يٜمنم 21( ُمـ شمٚمؽ اعمقاىمع ) ٟم٤مدي ضمقي 2)

ُمقىمع ُمريؿ ٟمقر، ُمقىمع )سمٞم٧م اًمِمٗم٤مء( حت٧م  ،ُمقىمع ) احلري٦م اًمٜمٗمًٞم٦م( حت٧م إذاف د. محقد اًمٕمؼمي ،أظم٤ٌمر اًمت٠مُمؾ اًمتج٤موزي

 598)ص:  د. هٞمٗم٤مء اًمرؿمٞمد، طمريم٦م اًمٕمٍم اجلديداٟمٔمر:  ،وهمػمه٤م ُمـ اعمقاىمع ،يمروسمٞمقشمؽإذاف هنٚم٦م إشمرُمل ُيتص سم٤معم٤م

-621 .) 

ورئٞمس جمٚمس إدارة ُمريمز اًمراؿمد. طمّمؾ قمغم اًمديمتقراة ذم قمٚمؿ اًمٜمٗمس اإلدرايمل واعم٤مضمًتػم ذم ،هق ٟم٤مؿمط يمقيتل( 1)

ًجٚم٦م ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم سمداي٦م قمٛمٚمف، وًمٙمٜمف ًمف ىمراءات ُم ذم قمٚمؿ آضمتامع واًمٜمٗمس. واًمٌٙم٤مًمقريقس ،اًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

ٕومٙم٤مر ُمِمقه٦م قمـ اًمًالم واعمح٦ٌم واًمتٜمقير سم٘مٞم٤مدشمف ًمٙمؾ ُمـ  - طم٤مًمٞم٤مً  -وهق يروج، حتقل إمم اًمٖمٜم٤مء ذم اًمًٜمقات إظمػم

 ؾمٗمػم قمريب ذم اًمًالم واعمح٦ٌم واًمتٜمقير ًم٘مٞم٤مدة طم٘مٞم٘مٞم٦م 322ويًٕمك ًمت٠مهٞمؾ  ،(21)ؾمالم إٟمؽمٟم٤مؿمقٟم٤مل( و)ٟم٤مدي ضمقي: ضمقي 

اًمٗمٙمر ، اٟمٔمر: ُمقىمع طمريم٦م اًمٕمٍم اجلديد"ًمٚمٕمرب .وًمّمالح اًمراؿمد اهتامم سمٛمج٤مٓت ُمتٕمددة ئمٝمر ذم يمثػم ُمٜمٝم٤م ومٙمر

 . اًمٕم٘مدي اًمقاومد

 ( اٟمٔمر: ُمقىمع صالح اًمراؿمد.3)
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ومرقم٤م ذم  23ٟمتنمت ومروقمف طمتك سمٚمٖم٧م م، صمؿ ا2996أؾمس أول ومرع عمريمز اًمراؿمد قم٤مم 

ُم٤ًمقمدة أظمريـ قمغم إؾمٕم٤مد "ذم  -يمام يزقمٛمقن- وشمتحد رؾم٤مًم٦م اعمريمز، اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل

وي٘مدم ُمـ أضمؾ حت٘مٞمؼ هذه اًمرؾم٤مًم٦م قمددا ُمـ  أٟمٗمًٝمؿ، وشمٜمقير جم٤مٓت طمٞم٤مهتؿ اعمختٚمٗم٦م.

قير ه٤مٓت أو شمّم ،(2)"إورا"يمخدُم٦م " ،اًمٕمٍم اجلديد"اًمؼماُم٩م اًمتل حتٛمؾ ـم٤مسمع طمريم٦م 

 .(1)اعمحٞمٓم٦م سم٤مجلًؿ، وحتٚمٞمٚمٝم٤م -اًمزائٗم٦م  -اًمٓم٤مىم٦م 

وسمٕمده٤م مم٤مرؾم٤مت  ،صالح اًمراؿمد يٕمتؼم ُمـ أوائؾ ُمـ أدظمؾ اًمؼمجم٦م اًمٚمٖمقي٦م اًمٕمّمٌٞم٦م

وىمد دم٤موز ذًمؽ ذم اًمًٜمقات إظمػمة سمٓمرطمف اًمروطم٤مين  اًمٗمٚمًٗمٞم٦م إمم اًمٕم٤ممل اًمٕمريب "اًمٓم٤مىم٦م"

وُمٜم٤مؿمٓمف، ظم٤مص٦م  هٟمنمه٤م سمِمٙمؾ ُم١مؾمز قمؼم ُمرايمز اعمت٠مصمر سم٠مومٙم٤مر اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م احلديث٦م، وشمٌٜمٞمف

اًمذيـ يٜمنمون أومٙم٤مره ذم ؿمتك سم٘م٤مع  "اًمًٗمراء"أيم٤مديٛمٞمتف اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م اًمتل خُتّرج أقمداًدا ُمـ 

وهق ٓ ُُيٗمل شمتٚمٛمذه قمغم يد رأس اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م احلديث٦م، دي٤ٌمك ؿمقسمرا، وٓ ُمقاوم٘متف ًمف ذم ، اعمٕمٛمقرة

 .ُمف ويمت٤مسم٤مشمفيمثػم ُمـ أومٙم٤مره، وذًمؽ فم٤مهر ضمًدا ذم يمال

ُمـ أيمؼم اعمٜمّٔمريـ ًمٚمٛمت٠مصمريـ هب٤م، وضمّؾ دقم٤مة اًمٗمٙمر هؿ ُمـ أشم٤ٌمقمف  صالح اًمراؿمد يٕمتؼمو

 ٠ميت:ويٛمٙمـ احلد ُمـ اٟمتِم٤مر إومٙم٤مر اًمتل يروج مه٤م اًمراؿمد سمام ي، وشمالُمٞمذه

إدراك ظمٓمقرة هذا اًمتٞم٤مر وشمنب أومٙم٤مره قمغم اعمجتٛمع، واؾمتِمٕم٤مر اعم١ًموًمٞم٦م اًمٗمردي٦م ذم  .2

.اًمقؾمع، دون إًم٘م٤مئٝم٤م قمغم أومراد أو ضمٝم٤مت حمددة ومح٥ًمشم٘مديؿ ُم٤م ذم 

 ،اًمٕمٛمؾ قمغم شمرؾمٞمخ اًمٕم٘مٞمدة ًمدى ؿم٤ٌمب اعمًٚمٛملم ظم٤مص٦م ُم٤م يتٕمٚمؼ سمٛمّم٤مدر اًمتٚم٘مل .1

.وأمهٞم٦م اًمتزام ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ

حم٤مورة اعمت٠مصمريـ وجم٤مدًمتٝمؿ سم٤مًمتل هل أطمًـ، ُمع سمٞم٤من ًمقازم أىمقامهؿ وطم٘م٤مئ٘مٝم٤م ًمٞمٕمٚمٛمقا   .3

.فومٞمظمٓمقرة ُم٤م وىمٕمقا 

                                                           

يم٤مجلًؿ ( ُمـ أضمٝمزة اًمتّمقير اًمتل اؾمتخدُمقه٤م ًمتّمقير امه٤مًم٦م اعمزقمقُم٦م حم٤موًم٦م إلىمٜم٤مع اًمٕمقام سمٛمتٕمٚم٘م٤مهت٤م اًمٗمٚمًٗمٞم٦م إظمرى 2)

 إصمػمي وهمػمه.

 .، ومقز يمردياًمٗمٙمر اًمٕم٘مدي اًمقاومد( اٟمٔمر: ُمقىمع 1)
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اعمتٙمرر قمؼم اعمٜم٤مومذ واًم٘مٜمقات اعمت٤مطم٦م قمغم ظمٓمقرة اًمٗمٙمر اًم٤ٌمـمٜمل احلدي٨م اًمتٜمٌٞمف  .4

."اًمٕمٍم اجلديد"واًمروطم٤مٟمٞم٤مت اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م اًمّمقومٞم٦م وشمٓمٌٞم٘م٤مت 

اًمرد قمغم ُم٘مقٓت وؿمٌٝم٤مت اًم٘مقم اعمِمٝمقرة، واًمتحذير ُمـ أقمٞم٤مهنؿ ًمئال يٜمخدع هبؿ   .5

                                                         .(2)اًمٜم٤مس

شمزداد  -وهلل احلٛمد-وٓ ؿمؽ أن اجلٝمقد اعمٌذوًم٦م ذم هذا اعمج٤مل ىمٚمٞمٚم٦م وُمتٗمرىم٦م، ًمٙمٜمٝم٤م 

، وحتت٤مج عمزيد ُمـ اًمٕمٜم٤مي٦م واًمٌذل واًمٕمٓم٤مء، واًمت٠مصٞمؾ اًمٕم٘مدي ُمٝمؿ وشمٜمْم٩م يقًُم٤م سمٕمد يقم

 اًمٗمٙمري٦م ذم وؾم٤مئؾ آقمالم. تًمٚمتّمدي عمثؾ هذه آٟمحراوم٤م

يتٕمٚمٛمقٟمف  وُمٝم٤مراشمف اًمتل يًتٕملم هب٤م إومراد ذم ُم٤م اًمٜم٤مىمد اًمتٗمٙمػم أمهٞم٦م -أيْم٤مً -وهٜم٤م شمٔمٝمر 

 ويِم٤مهدوٟمف، وُمـ آؾمؽماشمٞمجٞم٤مت اعمٝمٛمف ذم هذه اعمرطمٚمف:   

 َصدزٖا: َٚصداق١ٝ املعًَٛات صش١ تكِٜٛ ممازض١

 قمغم واحلٙمؿ وشم٘مٞمٞمٛمٝم٤م، اعمٕمٚمقُم٤مت ومحص اعمتٕمٚمٛملم مم٤مرؾم٦م قمغم اًمؽميمٞمز اًميوري ُمـ

 إدًم٦م قمـ واًمت٘ميص سم٤مًمٌح٨م ُمدقمقُم٦م وشمٗمًػمه٤م طمقل اعمٕمٚمقُم٤مت، واًمت٤ًمؤل صحتٝم٤م،

 .اعمقصمقىم٦م اعمّم٤مدر ُمـ واًمؼماهلم

 سمٓمري٘م٦م اإلقمالم وؾم٤مئؾ ُمع إومراد ًمٚمتٕم٤مُمؾ ًمدى شمقفمٞمػ جمٛمققم٦م ُمـ اعمٝم٤مرات ويٛمٙمـ

 ُمع ذم اًمتٕم٤مُمؾ اًمٜم٤مىمد اًمتٗمٙمػم أمهٞم٦م وشمزداد ًمديف اعمِم٤مهدة اًمقاقمٞم٦م ُمٝم٤مرات مم٤م يٜمٛمل ُمقوققمٞم٦م،

 اعمٜم٤مقم٦م خلٚمؼ وشمقفمٞمٗمٝم٤م اعمٝم٤مرات هذه شمٗمٕمٞمؾ وضورة واًمرىمٛمل، اًمقرىمل اإلقمالم وؾم٤مئؾ

 .(1)ًمدى اًمِم٤ٌمب اًمٕم٘مٚمٞم٦م

سمٜمل إن اؾمتٓمٕم٧م أٓ يٙمقن سمٞمٜمؽ وسملم اهلل  ي٤م"ٓسمٜمف:  وأظمتؿ سمقصٞم٦م قمغم سمـ ايب ـم٤مًم٥م 

. ومال شمًٚمؿ طمٞم٤مشمؽ وقم٘مٚمؽ عمـ "وىمد ضمٕمٚمؽ اهلل طمرا وٓ شمٙمـ قمٌد همػمك، ٜمٕمٛم٦م وم٤مومٕمؾاًم يذ

يٕم٨ٌم هب٤م ويًػمك يمام يِم٤مء وًمتٙمـ واقمٞم٤م سمام ذم شمٚمؽ اعمامرؾم٤مت ُمـ خم٤مًمٗم٤مت قم٘مديف، وُم١مصمرات 

 ٟمٗمًٞم٦م.

                                                           

 (. 2ش: ) رىمؿ: ( اؾم٠مل اًمٌٞمْم٤مء 2)

 (.39( دور قمْمق هٞمئ٦م اًمتدريس ذم شمٕمزيز اًمققمل اًمٗمٙمري د. قمزيزة اًمرويس، )ص: 1)
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 ًمدى ويٜمٛمل واًمث٘م٤مومٞم٦م، اًمٗمٙمري٦م اًمٜمٝمْم٦م إطمداث ذم ُمٝماًم  دوراً  ي١مدي اًمٜم٤مىمد اًمتٗمٙمػم إن

 اًم٘مرار اخت٤مذ قمغم اًم٘مدرة ًمٚمٗمرد يتقومر مل وم٢مذا واًمت٘مٚمٞمد، أًمٞم٦م سمٕمٞمًدا قمـ اإلسمداع ـم٤مسمع إومراد

 واإلطم٤ٌمط اخل٤مـمئ٦م ًمٚمحٚمقل ومري٦ًم ي٘مع اًمّمحٞمح، وم٢مٟمف احلٙمؿ إصدار أو واعمٜم٤مؾم٥م، اًمًٚمٞمؿ

 ُمـ ظم٤مًمًٞم٤م ؾمٚمًٌٞم٤م شم٘مٌاًل  إوو٤مع اًم٘م٤مئٛم٦م شم٘مٌؾ قمغم ُم٘مّمقراً  دوره ويّمٌح اًمتٗمٙمػم، ذم واًمتًٓمح

 .إطمداث شم٘مقيؿ أو اًمتٌٍم

إن اًمتٗمٙمػم اًمٜم٤مىمد ُمٝمؿ عمت٤مسمٕم٦م ُم٤م يٓمرح ذم اًم٤ًمطم٦م ُمـ دورات أو قمالضم٤مت أو  ظمت٤مُم٤ًم:

 ري٤مو٤مت وذًمؽ ُمـ ظمالل:

 اًمٜمٔمر ذم ُمّمٓمٚمح٤مهت٤م وإرضم٤مقمٝم٤م إمم أصقمه٤م وُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م قمٜمد أصح٤مهب٤م. .2

 اًمرضمقع إمم طمٙمؿ اًمنمع ومٞمٝم٤م، وُم٤م ذيمره أهؾ اًمتخّمص ُمـ ُمالطمٔم٤مت. .1

: ُمثؾ اًمزقمؿ سم٠مهن٤م صمٌت٧م قمٚمٛمٞم٤ًم، أو أن مه٤م اًمرد قمغم ُمزاقمؿ اًمتْمٚمٞمؾ وإؾمٚمٛم٦م اعمدقم٤مة ومٞمٝم٤م .3

 ارشم٤ٌمـم٤مت ذم سمٕمض اًمٕمٚمقم اًمتجريٌٞم٦م يم٤مًمٗمٞمزي٤مء وهمػمه٤م.

 اًمرضمقع ٕصح٤مب اًمتخّمص ذم اًمٓم٥م وقمٚمؿ اًمٜمٗمس واًمٗمٞمزي٤مء ًمٚمرد قمغم شمٚمؽ اعمزاقمؿ.  .4

 اؾمتّمدار اًمٗمت٤موى اًمتل شمٌلم طمٙمٛمٝم٤م وُمٜم٤مىمْمتٝم٤م ًمٕم٘مٞمدة اًمتقطمٞمد. .5

ظمالل اًمت٠مصٞمؾ اًمٕم٘مدي، وٟمنم اًمٌحقث  اًمتّمدي ًمتٚمؽ اًمؼماُم٩م واعمامرؾم٤مت ُمـ .6

 اعمتخّمّم٦م اًمتل يمِمٗم٧م زيػ شمٚمؽ اعمامرؾم٤مت وسمٞم٤من ُم٤مومٞمٝم٤م ُمـ خم٤مًمٗم٤مت قم٘مدي٦م.

 اًمٌح٨م قمـ اًمٌديؾ اًمنمقمل اعمٜم٤مؾم٥م، وآطمت٤ًمب سم٤محلٙمٛم٦م قمغم شمٚمؽ اعمٕمت٘مدات.  .7

ومٕمغم اإلٟم٤ًمن احلرص قمغم قم٘مٞمدشمف ومح٤ميتٝم٤م ُمـ شمٚمؽ إومٙم٤مر اًمقاومدة واًمتٓمٌٞم٘م٤مت 

 اعمخ٤مًمٗم٦م. 

 وصغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف وؾمٚمؿ شمًٚمٞماًم يمثػًماهذا 
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 ارتامت١

احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم واًمّمالة واًمًالم قمغم أذف اعمرؾمٚملم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف 

وصحٌف أمجٕملم، أؾم٤مل اهلل أن يٙمقن اًمٌح٨م ٟم٤مومٕم٤ًم حم٘م٘م٤ًم ًمٚمٖمرض اًمذي يمت٥م ُمـ أضمٚمف، وىمد 

  ُمـ أمهٝم٤م:شمقصٚم٧م إمم قمدة ٟمت٤مئ٩م، 

وىمد طمط اًم٘مرآن ُمـ ؿم٠من ُمـ ٓ  ،رومع ُمـ ىمٞمٛم٦م اإلٟم٤ًمن اًمذي يًتخدم قم٘مٚمف وشمٗمٙمػمهاًم .2

 ومٞمام ظمٚمؼ ًمف وذم طمدود ُمٕمٞمٜمف. يًتخدم قم٘مٚمف

 اعمٜم٤مقم٦م اإلقمالُمل، وظمٚمؼ اًمتْمٚمٞمؾ اإلٟم٤ًمن ًمتجٜم٥م اًمقىمقع ذم ومخ ًمدى اًمققمل سمٜم٤مء .1

 .اًمٕم٘مٚمٞم٦م، ورد اًمتٓمٌٞم٘م٤مت اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م

اًمتٗمٙمػم اًمٜم٤مىمد ذم مح٤مي٦م اعمٕمت٘مد ورد اًمِمٌٝم٤مت واخلراوم٤مت اًمتل ُرسمٓم٧م سم٤مًمت٘مدم أمهٞم٦م  .3

 اعمٕمٚمقُم٤ميت.اًمٕمٚمٛمل وآٟمٗمج٤مر 

اًمتٕمٚمؿ واًمتحري واًمتث٧ٌم ُمـ أهؿ إصقل اًمتل ٟمحت٤مج إًمٞمٝم٤م ُمع هذه اعمتٖمػمات وفمٝمقر  .4

 هذه اًمتٓمٌٞم٘م٤مت اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م. 

 اًمتٌٕمٞم٦م واًمت٘مٚمٞمد إقمٛمك. مح٤مي٦م اًمٕم٘مقل ُمـ اًمت٠مصمػمات اًمٕم٘مدي٦م اًمْم٤مرة واًمتحرر ُمـ  .5

 احلذر ُمـ اعمقاىمع واًمٙمت٥م واعم١مًمٗم٤مت اعمروضمف ًمٚمٗمٙمر اًم٤ٌمـمٜمل. .6

اًمتٜمٌٞمف قمغم جمٛمققم٦م ُمـ اًمْمقاسمط اعمٝمٛم٦م اًمتل ختص اًمدورات اًمتدريٌٞم٦م واحلذر ُمـ  .7

 اًمدورات اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚمٕم٘مٞمدة.

 . سمٞم٤من ُم٤مٓ يٛمٙمـ قمزًم٦م قمـ اًمٗمٚمًٗم٦م اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م ُمـ شمٓمٌٞم٘م٤مت ومم٤مرؾم٤مت قمالضمٞم٦م ُمٕم٤مسة .8

ممثٚم٦م ذم  -زاده٤م اهلل رومٕم٦م وشم٘مدُم٤مً - جل٤مُمٕم٦م اعمجٛمٕم٦مِمٙمر واًمت٘مدير  ٤مًمأشم٘مدم سم وظمت٤مُم٤ًم :

ويم٤مًم٦م اجل٤مُمٕم٦م ًمٚمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م واًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل قمغم ُم٤م شم٘مدُمف ُمـ شمًٝمٞمالت سمدءًا ُمـ ىمٌقًمف 

 ( وطمتك يمت٤مسم٦م هذه اًمًٓمقر، وشمٞمًػم ٟمنمه سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم.38/13سمحث٤ًم ُمدقمقُم٤ًم سمرىمؿ )

اؾم٠مل اهلل أن يديؿ قمغم اعمٛمٚمٙم٦م أُمٜمٝم٤م وإيامهن٤م وأن حيٗمٔمٝم٤م ُمـ يمٞمد اًمٙم٤مئديـ، وأن يقومؼ  

 وٓة أُمره٤م ًمٙمؾ ظمػم ويٜمٍم هبؿ اًمديـ وجيٕمٚمٝمؿ ذظمرًا ًمإلؾمالم واعمًٚمٛملم.

 



 ٟمقرة ؿم٤ميمر قمغم اًمِمٝمري : د.إقمداد                             أٟمٛمقذضم٤مً  "اًمٗمٙمر اًم٤ٌمـمٜمل احلدي٨م" شمقفمٞمػ اًمتٗمٙمػم اًمٜم٤مىمد ذم مح٤مي٦م اعمٕمت٘مد  

          374 
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 فٗسع املصادز ٚاملسادع  

 اعمٕم٤مسة، واإلؾمتِمٗم٤مء اًمتدري٥م سمراُم٩م ذم اًمقصمٜمٞم٦م اًمٕم٘م٤مئد قمغم اًمنمىمٞم٦م اًمٗمٚمًٗم٦م أصمر .2

 ًمٚمدراؾم٤مت اًمت٠مصٞمؾ ُمريمز ، ضمدة،2ط اًمٚمٓمٞمػ، قمٌد سمٜم٧م ومقز. د: يمردي، اعم١مًمػ

  .م 1225 -هـ2436واًمٌحقث، 

، اًمري٤مض، 2ط. حمٛمد سمٜم٧م قم٤مئِم٦م. اًمٌديؾ، اًمِمٛم٤ًمن، د اًمٓم٥م ُمٜمٙمرات قمغم آطمت٤ًمب .1

 م.1226 -هـ2437ًمٚمٜمنم،  اًمّمٛمٞمٕمل دار

 م.2992 -اًمٜمٝمْم٦م اعمٍمي٦م ، اًم٘م٤مهرة، ُمٙمت٦ٌم 9، ؿمٚمٌل، د. أمحد، طأدي٤من امهٜمد اًمٙمؼمى .3

إصقل اًمٗمٚمًٗمٞم٦م ًمتٓمقير اًمذات ذم اًمتٜمٛمٞم٦م اًمٌنمي٦م، اًمًٞمػ، د. صمري٤م سمٜم٧م اسمراهٞمؿ.  .4

 هـ. 2439اًمري٤مض، يمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م، ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم  "رؾم٤مًم٦م ديمتقراه"

عمخ٤مًمٗم٦م أصح٤مب اجلحٞمؿ، احلراين، ؿمٞمخ اإلؾمالم أمحد سمـ  اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ .5

 هـ.2424، اًمري٤مض، ذيم٦م اًمٕمٌٞمٙم٤من ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م، 2ٕم٘مؾ، طشمٞمٛمٞم٦م، حت٘مٞمؼ: ٟم٤مس اًم

 رام 2ط أمحد، د. ضمقدت ، ؾمٕم٤مدة،(اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م آُمثٚم٦م ُمئ٤مت ُمع) اًمتٗمٙمػم ُمٝم٤مرة شمدريس .6

 م.1228 اًمنموق، دار اًمث٤مًم٨م، اًمٜم٤مذ: اعمٜم٤مرة، اإلصدار اهلل،

 هٞمٗم٤مء. د اًمرؿمٞمد، -قم٘مدي٦م  دراؾم٦م - اًمنمىمٞم٦م آؾمتِمٗم٤مء ًمٗمٚمًٗم٦م اعمٕم٤مسة اًمتٓمٌٞم٘م٤مت .7

 م.1226 -هـ 2437واًمٌحقث،   ًمٚمدراؾم٤مت اًمت٠مصٞمؾ ُمريمز ،ضمدة،1ط ٟم٤مس، سمٜم٧م

طمٌٞم٥م، جمدي قمٌد ، اؾمؽماشمٞمجٞم٤مت ُمًت٘مٌٚمٞم٦م ًمألًمٗمٞم٦م اجلديدة شمٕمٚمٞمؿ اًمتٗمٙمػم اًمٜم٤مىمد، .8

 م.1223 ،دار اًمٗمٙمر اًمٕمريب ،اًم٘م٤مهرة، اًمٙمريؿ

 م.1221. دار اًمدرر ،قمامن، قمٌد اًمٜم٤مس، طمًلم ،اًمٜم٤مىمد اًمتٗمٙمػم .9

 اجلديد دراؾم٦م جلذور احلريم٦م، وومٙمره٤م اًمٕم٘مدي، وخم٤مـمره٤م قمغم إُم٦م طمريم٦م اًمٕمٍم .22

 هـ.2432( 48، جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى اًمٕمدد )ًمٚم٤ٌمطمث٦م: د. ومقز يمردي ،اإلؾمالُمٞم٦م

، 2ٟم٤مس، ط سمٜم٧م هٞمٗم٤مء. وشمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م، اًمرؿمٞمد، د وٟمِم٠مهت٤م ُمٗمٝمقُمٝم٤م اجلديد اًمٕمٍم طمريم٦م .22

 م.1224 - هـ2435 (واًمٌحقث ًمٚمدراؾم٤مت اًمت٠مصٞمؾ ُمريمز) ضمدة، ٟمنم
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 ،اًمٜم٤مذ: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، 2ط سمٙمر سمـ قمٌد اهلل، ،أسمق زيداعم١مًمػ:  ،طمٚمٞم٦م ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ .21

  م.1221 -هـ2411

، 2سمـ ص٤مًمح، شم٘مديؿ اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ ص٤مًمح اعمٜمجد، ط اًمٕمجػمي، قمٌد اهلل اًمن، ظمراوم٦م .23

 م.1229 -هـ 2432اًمري٤مض، ُمٙمت٦ٌم اعمٚمؽ ومٝمد اًمقـمٜمٞم٦م،

. دار ديٌقٟمق، قمامن، 2، طاًمقاطمد قمٌد، اًمٙمٌٞمز، ًم٘مرآن اًمٙمريؿدقمقة ًمٚمتٗمٙمػم ُمـ ظمالل ا .24

 .م1226

 "اًمٜم٤مىمد اًمتٗمٙمػم ُمٝم٤مرات سم٤مؾمتخدام" اًمٗمٙمري اًمققمل شمٕمزيز ذم اًمتدريس هٞمئ٦م قمْمق دور .25

 اًمرويس. )ُمذيمرة ُمـ اًم٤ٌمطمث٦م(. )د.م( )د.ن( )د.ط( )د.ت(. قمزيزة. د

 ُم٤مرس 3م ) اًمٚمٓمٞمػ،د.ومقز سمٜم٧م قمٌد  واًمديـ،يمردي، اًمٕمٚمؿ سملم سم٤مًمٓم٤مىم٦م اًمٕمالج .26

 .(م1226

سمػموت، دار احلرف اًمٕمريب،  2طم٤ًمن، ط د.اًمٕمالج واًمِمٗم٤مء سم٤مٕطمج٤مر اًمٙمريٛم٦م، ضمٕمٗمر،  .27

 هـ.2415

  .(م1226ُم٤مرس  9قمٚمٞمف، د. هٞمٗم٤مء سمٜم٧م ٟم٤مس، م ) اعمٗمؽمى اًمٗم٠مل .28

اعمح٘مؼ: قمٌد  ،أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر ، اًمٕمً٘مالين،ومتح اًم٤ٌمري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري .29

اًمٜم٤مذ: دار ، اًمًٚمٗمٞم٦م 2ط ،حم٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥م -حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل  - اًمٕمزيز سمـ سم٤مز

 ) د . ت (. اًمٙمت٥م اًمًٚمٗمٞم٦م

، دار اسمـ اجلقزي. 1، اًمٕمثٞمٛملم، حمٛمد سمـ ص٤مًمح، طاًم٘مقل اعمٗمٞمد قمغم يمت٤مب اًمتقطمٞمد .12

 هـ.2414

 2اًمٙم٤مرُم٤م ذم اإلؾمالم ـ شم٘مٜمٞم٦م اًمٕمالج سم٤مٕظمالق واًمٓم٤مىم٦م اًمروطمٞم٦م، اجلٝمٜمل، د. ٟم٤ميػ، ط .12

 اًمدار اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٕمٚمقم ٟم٤مذون.

أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ، مجع: قمٌد اًمرمحـ سمـ  ؿمٞمخ اإلؾمالم، اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، ى٤موٗمتجمٛمقع اًم .11

جمٛمع اعمٚمؽ ومٝمد ًمٓم٤ٌمقم٦م اعمّمحػ اًمنميػ، اعمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م، اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م  حمٛمد اًم٘م٤مؾمؿ.

 .م2995-هـ2426. اًمًٕمقدي٦م
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 سمٜم٧م د.ومقز :اعمٕم٤مسة،يمردي، اعم١مًمػ وشمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م اًمروطمٞم٦م اإلحل٤مدي٦م اًمٗمٚمًٗمٞم٦م اعمذاه٥م .13

 .م1225 -هـ2436، ُمريمز اًمت٠مصٞمؾ ًمٚمدراؾم٤مت واًمٌحقث، ضمدة، 1قمٌد اًمٚمٓمٞمػ ط

سمٜم٧م  ومقز واًمٗمٚمًٗم٦م يمردي، د. اًمديـ سملم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م اًمٜمٗمس قمغم اًمٖمٞمٌٞم٦م اعم١مصمرات .14

 . هـ2436، ُمريمز اًمت٠مصٞمؾ ًمٚمدراؾم٤مت واًمٌحقث 2قمٌداًمٚمٓمٞمػ، ط

 :املٛاقع ايهرت١ْٝٚ

 )ٟمنمت ذم قمٌدامه٤مدي، طمًٜملم ُمّمٓمٗمك. أ، ُمٜمٝم٩م اًمتٗمٙمػم اًمٕم٘مكم ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ .15

http://www.alukah.net/sharia/0/1662/ (ـه1/21/2418

(،1222ُم٤ميق  32ٟمنم رم أسمقًمٌـ ) اعمرد ُمٗمٝمقُمف، وضمٞمف اًمٜم٤مىمد اًمتٗمٙمػم .16

 critical-thinking.yoo7.co.

،اًمتٗمٙمػم اًمٜم٤مىمد واؾمؽماشمٞمجٞم٤مشمف اعمختٚمٗم٦م .17

. http://nfffs.blogspot.com/2012/05/blog-post_7974.html

ُمقىمع صالح اًمراؿمد .18

 https://www.facebook.com/ssalrashed/videos/10154351993312919. 

اًمٕم٤ٌمد، د.قمٌد اهلل اًمٗمرق سملم اًمتٗمٙمػم اًمٗمٚمًٗمل واًمتٗمٙمػم اًمٕمٚمٛمل .19

 https://fac.ksu.edu.sa/aalabbad/course-material/222863. 

 م(.1221 إسمريؾ 1 رم )ٟمنمت أسمقًمٌـ، اؾمؽماشمٞمجٞم٤مت اًمتٗمٙمػم اًمٜم٤مىمد .32

http://kenanaonline.com/users/wageehelmorssi/posts/402234. 

م (.1228ؾمٌتٛمؼم  17  ) ٟمنمت ذمحمٛمد ُمروان  ،شمٕمريػ اًمتٗمٙمػم اًمٜم٤مىمد .32

 https://mawdoo3.com/. 
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