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 :املقــدمــة

  ٚ عُُتدد٘و ٚايـدد ٠ ٚايظدد ّ عًدد٢   اذتُددذ مح هددذاي ًٜٝددل  دد ٍ امح 

أػشف أْبٝا٤ امح ٚسطٛي٘ ْبٝٓا ستُدذ ٚعًد٢ هيد٘و ٚؿدها ت٘و َٚدٔ طداس عًد٢        

 ْٗج٘و ٚاقتف٢ أثشٙ إىل ّٜٛ ايذٜٔ ٚ عذ:

ّٕ عجًد١ ايدذع٠ٛ طدا٥ش٠ ً أَد١ ستُدذ       ألْٗدا األَد١ ارتّّٜد١و ايد       @فإ

       ٚ حدّل  ٚسثت أفلٌ َدّا  إْد٘ َدّا  ايشطداي١ ايطد ١َٝ ايظدُه١ ارتايدذ٠و 

إٔ تهددٕٛ أفلددٌ األَددِ يكٝاَٗددا  ٛاةددىل ايددذع٠ٛ إىل امحو      @ألَدد١ ستُددذ  

 ٚ األَش  اىعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ اىٓهش.

إٕ اطتؼعاس أ١ُٖٝ ايذع٠ٛ ٜٓبغٞ إٔ ٜهٕٛ دا٥ُاي يذ٣ نٌ فشد َٔ أفدشاد   

ٖزٙ األ١َ ايط ١َٝ طٛا٤ ْؼٌ ً أعُاٍ ايذع٠ٛ  ٗدٛدٙ ايؼصـد١ٝ ٚايزاتٝد١    

ؤطظددٞ يددذ٣ ادتٗدداص اىتصــدد١ عددٔ ايددذع٠ٛو نُددا أٚ َددٔ لدد ٍ ايعُددٌ اى

 ٜٓبغدددٞ اهةتٗددداد ً دعدددِ ايعُدددٌ ايدددذعٟٛ طدددٛا٤ أندددإ ٖدددزا ايدددذعِ َايٝددداي  

أّ َعٜٓٛايو ألٕ َٔ أٖدِ اداص ايدذع٠ٛ ايٓاةهد١ ٚلـا٥ـدٗا ٖدٞ إٔ ٜعٓد٢        

أتباعٗددا  إػدداع١ ارتددّ يًغددّو ٚإٔ ٜهددٕٛ ٖددذفِٗ تـددهٝن  شٜددل ايظددا٥شٜٔو 

ً دِٜٓٗ ٚدْٝداِٖو ٚتعدشٜفِٗ  دش ِٗ طدبهاْ٘و      ٚإسػاد ايٓاغ إىل َا ٜٓفعِٗ

 َٚاي٘ َٔ ٚاةباص ٚحكٛم.

إٕ األْؼدد ١ ايذعٜٛدد١ ادتدداد٠ يتهتددا  إىل دعددِ دا٥ددِ حتدد٢ ٜهتددىل  ددا      
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ّٕ ً اهٖتُدداّ  األٚقدداف   اهطددتُشاس ٚايٓجدداص ٚحـددٍٛ ايوُددش٠و ٚإّْددا يٓددش٣ أ

ايط ١َٝ َٔ حٝد:: إاداد أؿدًٗاو ٚتظدبٌٝ اشتٗدا ٚاً تٗداو يٝـدشف ةدض٤         

ارتددّ ايهددوّو ٚاْتُدداس األةددش ادتضٜددٌ َددٔ اىددٓعِ ٚ َٓٗددا عًدد٢ أعُدداٍ ايددذع٠ٛ

ٌّ ة ي٘.  اىتفّلٌ ة

ٚيعًٞ َٔ ل ٍ ٖزا ايبه: اىٛةض أسنض ع٢ً اىظا٥ٌ اى١ُٗ اىتعًك١ 

 ذٚس ايٛقف ً دعِ اىؤطظاص ايذع١ٜٛ ٚٚطا٥ًٗاو ٚامح اىٛفل ٚا ادٟ إىل 

 طٛا٤ ايظبٌٝ.
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 التعريف بالوقف

 ايٛقف ً ايًغ١:

 قاٍ ايشاصٟ ٚاىكّشٟ:

ايٛقف ٖٛ: اذتبع; َٚٓ٘: ٚقفت ايذاس ٚقفاو أٟ: حبظدتٗا ً طدبٌٝ   

امحو َٚٛقٛف أٟ: ستبٛغو ٚادتُع: أٚقدافو ٚٚقدف ايشةدٌ عدٔ ايؼد٤ٞ      

 .(1)ٚقفاي أٟ: َٓعت٘ عٓ٘و ٚأٚقفت عٔ ايه ّو أٟ: أَظهت

 ايٛقف ً اهؿ  ص:

 .(2) ٝع األؿٌ ٚتظبٌٝ ايوُش٠قاٍ ا ٔ قذا١َ: ايٛقف ٖٛ: حتب

ٚقاٍ ايبٗٛتٞ: ايٛقف ٖٛ: حتبٝع َايدو َ ًدل ايتـدّشف َايد٘ اىٓتفدع      

 .(3) ٘و َع  كا٤ عٝٓ٘  ك ع تـّشف٘

ٚقاٍ طدٝذ طدا ل: ايٛقدف ٖدٛ: حدبع األؿدٌ ٚتظدبٌٝ ايوُدش٠و أٟ:         

 .(4)حبع اىاٍو ٚؿشف َٓافع٘ ً طبٌٝ امح

                                           
ّٟ 733شتتددداس ايـدددهاصو   –ايدددشاصٟ  (1) اىـدددباص اىدددّٓ ً اشٜدددىل ايؼدددشص ايهدددبّ    –و اىكدددش

  .2/863يًشافعٞ

  .2/448ايهاً ً فك٘ ايَاّ أهذ  ٔ حٓبٌ  –ا ٔ قذا١َ اىكذطٞ  (2)

  .2/489ػشص َٓتٗٞ ايساداص  –ايبٗٛتٞ  (3)

  .3/515فك٘ ايظ١ٓ  –طٝذ طا ل  (4)
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     َ ايددو ايٛاقددفو  ٚقدداٍ ادتشةدداْٞ: ايٛقددف ٖددٛ: حددبع ايعدد  عًدد٢ 

 .(1)ٚايتـّشف  اىٓفع١

ٚقٝددٌ ٖددٛ: حددبع ايعدد  عددٔ ايتًُٝددو َددع ايتـددّشف  ٓفعتٗدداو فتهددٕٛ 

 .(2)ايع  صا١ً٥ إىل ًَو امح تعاىل

 

 :  أنواع الــــوقف

 يًٛقف أْٛاع أػٗشٖا ْٛعإ ُٖا:

ايٛقف األًٖٞ أٚ ايّزّسٟو ٖٚٛ َا نإ ع٢ً األٚهد ٚاألحفدادو أٚ   –1

 ِ إىل ايفكشا٤.األقاسب َٚٔ  عذٖ

ايٛقف ارتّٟو ٖٚٛ َا نإ ع٢ً أ ٛاب ارتّ ٚزتاهت٘ ناىظاةذو  –2

ٚحًكدداص حتفددِٝ ايكددشهٕ ايهددشِٜو ٚعًدد٢ نفايدد١ ايددذعا٠و ٚعًدد٢     

 .(3) باع١ ايهتىل ايط ١َٝ َٚا أػبٗٗا

                                           
  .309ايتعشٜفاص حتكٝل: د. عبذايشهٔ ع٠ُّ  –ادتشةاْٞ   (1)

 .309اىشةع ايظا ل   (2)

  .3/515فك٘ ايظ١ٓ  –اُْش: طٝذ طا ل  (3)
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 ي الوقف:ـاألعنال املشروطة ف

 :~قاٍ ػٝخ ايط ّ ا ٔ ت١ُٝٝ 

ألَدٛس ايذٜٓٝد١و َودٌ: ايٛقدف عًد٢      األعُاٍ اىؼشٚ ١ ً ايٛقدف َدٔ ا  

األ٥ُدد١ ٚاىددؤرْ و ٚاىؼددتغً   ددايعًِ ٚايكددشهٕو ٚاذتددذٜ:و ٚضتددٛ ريددوو أٚ  

  ايعباد٠ أٚ  ادتٗاد ً طبٌٝ امح تٓكظِ إىل ث ث١ أقظاّ:

عٌُ ٜتكّشب  د٘ إىل امح تعداىلو ٖٚدٛ: ايٛاةبداص ٚاىظدتهباص       أحذٖا:

ً    @اي  ساىل سطٍٛ امح  ّّ عًد٢ حتـدٝ ٗاو فُودٌ ٖدزا ايؼدشٍ    فٝٗاو ٚحد

 اىل ايٛفا٤  ٘و ٜٚكف اطتهكام ايٛقف ع٢ً حـٛي٘ ً ادت١ًُ.

عٓد٘ ْٗدٞ حتدشِٜ أٚ ْٗدٞ تٓضٜد٘و       @عٌُ قذ ْٗد٢ سطدٍٛ امح    ايواْٞ:

 فاػرتاٍ َوٌ ٖزا ايعٌُ  ا ٌ  اتفام ايعًُا٤.

عٌُ يٝع  هشٚٙ ً ايؼشع ٚه َظتهىل  ٌ ٖٛ َباص َظتٟٛ  ايواي::

ايعًُا٤  ٛةٛب ايٛفا٤  د٘و ٚادتُٗدٛس َدٔ ايعًُدا٤      اي شف و فٗزا قاٍ  عّ

َٔ أٌٖ اىزاٖىل اىؼٗٛس٠ ٚاِّٖ أْ٘ ػشٍ  ا ٌو ٚه ٜـن عٓدذِٖ إه َدا   

 .(1)نإ قش ٘ إىل امح تعاىل

                                           
  .َٚا  عذٖا 31/57زتُٛع فتا٣ٚ ػٝخ ايط ّ ا ٔ ت١ُٝٝ  –عبذايشهٔ  ٔ قاطِ   (1)
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 مشروعية الوقف

ايٛقددف ي ددا الددتّف  دد٘ اىظددًُٕٛو ٚا ٜهددٔ أٖددٌ ادتاًٖٝدد١ ٜعشفْٛدد٘و    

اع ً ادتًُدد١و فكددذ ةددا٤ ً ٚاألؿددٌ ً َؼددشٚعٝت٘: ايظدد١ٓ ايٓبٜٛدد١و ٚايندد

أسكاي خبٝربو فدتتٞ ايدٓ    <أؿاب عُش «قاٍ:  }اذتذٜ: عٔ عبذامح  ٔ عُش 

ٜظتتَشٙ فٝٗاو فكاٍ: ٜدا سطدٍٛ امح إْدٞ أؿدبت أسكداي خبٝدربو ا أؿدىل         @

َاهي قٌ ٖٛ أْفع عٓذٟ َٓ٘و فُا تتَشْٞ  ٘؟ قاٍ: إٕ ػ٦ت حبظدت أؿدًٗا   

اّ أْ٘ ه ٜباع أؿدًٗا ٚه ٜبتداعو    و<ٚتـذقت  ٗاو قاٍ: فتـّذم  ٗا عُش 

ٚه ٜددٛسم ٚه ٜٖٛددىلو قدداٍ: فتـددّذم عُددش ً ايفكددشا٤و ًٚ ايكش دد٢و ًٚ     

ايشقابو ًٚ طبٌٝ امحو ٚا ٔ ايظبٌٝو ٚايلٝفو ه ةٓاص ع٢ً َٔ ٚيٝٗا إٔ 

»ٜتنٌ َٓٗا  اىعشٚفو أٚ ٜ عِ ؿذٜكايو اّ َتٍُٛ فٝ٘
(1). 

 :~قاٍ ايَاّ ايرتَزٟ 

و ٚه ْعًدِ  @عٓذ أٖدٌ ايعًدِ َدٔ أؿدهاب ايدٓ        ٚايعٌُ ع٢ً ٖزا

 .(2)   اىتكذَ  َِٓٗ ً ريو الت فاي

                                           
و 2737و سقدِ  3/243ألشة٘ ايبصاسٟ ً نتاب: ايؼدشٍٚو  داب: ايؼدشٍٚ ً ايٛقدف       (1)

و ٚألشةد٘ َظدًِ   2772و سقدِ  3/259ًٚ نتاب: ايٛؿاٜاو  اب: ايٛقف نٝدف ٜهتدىل   

  .1632سقِ  3/1255ٚايًفِ ي٘ ً نتاب: ايٛؿ١ٝو  اب: ايٛقف 

  .2/50ؿهٝن طٓٔ ايرتَزٟ  –األيباْٞ   (2)
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إرا َداص ايْظدإ اْك دع    «قداٍ:   @إٔ سطدٍٛ امح   <ٚعٔ أ ٞ ٖشٜش٠ 

عٓ٘ عًُ٘و إه َٔ ث ث١: إه  َدٔ ؿدذق٘ ةاسٜد١و أٚ عًدِ ٜٓتفدع  د٘و أٚ ٚيدذ        

 .(1) »ؿاحل ٜذعٛ ي٘

ٝ: ُحٛؿش أػشف عًِٝٗو ٚقاٍ: ح <عٔ أ ٞ عبذايشهٔ إٔ عوُإ 

ّٕ سطدٍٛ امح     @أْؼذنِ امحو ٚه أْؼذ إه  أؿهاب ايٓ   أيظدتِ تعًُدٕٛ أ

و فهفشتٗدا؟ أيظدتِ تعًُدٕٛ أْد٘ قداٍ:      »َٔ حفش سَٚد١ فًد٘ ادتٓد١   «قاٍ:  @

و فجٗضتد٘؟ قداٍ: فـدّذقٛٙ  دا قداٍ. ٚقداٍ       »َٔ ةّٗض ةٝؽ ايعظش٠ فً٘ ادت١ٓ«

٘ إٔ ٜتندٌو ٚقدذ ًٜٝد٘ ايٛاقدف ٚادّٙو      عُش ً ٚقف٘: ه ةٓاص عًد٢ َدٔ ٚيٝد   

 .(2)فٗٛ ٚاطع يهٌ

أَدا  «: @ٚٚقف ايظ ص ٚاذتٝٛإ ٚاألػٝا٤ ايو١ُٓٝ ةدا٥ض يكدٍٛ ايدٓ     

»لايذ فكذ احتبع أدساع٘ ً طبٌٝ امح
(3). 

                                           
 3/1255ألشة٘ َظًِ ً نتاب ايٛؿ١ٝو  اب: َا ًٜهل ايْظإ َدٔ ايودٛاب  عدذ ٚفاتد٘       (1)

  .1631سقِ 

ألشة٘ ايبصاسٟ ً نتداب: ايٛؿداٜاو اب: إرا ٚقدف أسكداي أٚ  ٦دشاي أٚ اػدرتٍ يٓفظد٘ َودٌ           (2)

  .2778سقِ  3/260ٚه٤ اىظًُ  

  ألشة٘ ايبصاسٟ ً نتاب: ايضنا٠و  اب: قٍٛ امح تعاىل:   (3)

   

   :و ًٚ نتاب: ادتٗاد 49سقِ  2/156و  [60]ايتٛ ١

و ٚألشة٘ 89سقِ  3/303ٚايكُٝف ً اذتشب  @ٚايظّو  اب: َا قٌٝ ً دسع ايٓ  
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إٕ يا ًٜهل «: @قاٍو قاٍ سطٍٛ امح  <ٚةا٤ ً حذٜ: أ ٞ ٖشٜش٠ 

 ٘ ْٚؼددشٙو ٚٚيددذاي ؿدداذتاي  اىددؤَٔ َددٔ عًُدد٘ ٚحظددٓات٘  عددذ َٛتدد٘و عًُدداي عًُدد

تشن٘و َٚـدهفاي ٚسثد٘و أٚ َظدجذاي  ٓداٙو أٚ  ٝتداي ه دٔ ايظدبٌٝ  ٓداٙو أٚ ْٗدشاي          

أةددشاٙو أٚ ؿددذق١ ألشةٗددا َددٔ َايدد٘ ً ؿددهت٘ ٚحٝاتدد٘و ًٜهكدد٘ َددٔ  عددذ        

»َٛت٘
(1). 

َٔ حفش  ٦شاي فً٘ أس عٕٛ «قاٍ:  @إٔ ايٓ   <ٚعٔ عبذامح  ٔ َغف ٌ 

»رساعاي ع ٓاي ىاػٝت٘
(2). 

َٔ  شٜل  ؼش  دٔ  ؼدّ األطدًُٞ عدٔ أ ٝد٘ قداٍ:        ~س٣ٚ ايبغٟٛ  ٚقذ

ىا قذّ اىٗاةشٕٚ اىذ١ٜٓ اطتٓهشٚا اىدا٤و ٚناْدت يشةدٌ َدٔ  در افداس عد         «

: تبٝعٓٝٗدا  عد  ً   @ٜكاٍ  ا س١َٚو ٚنإ ٜبٝع َٓٗا ايكش ١  ّذ فكداٍ ايدٓ    

و عوُدإ  دٔ   ادت١ٓ؟ فكاٍ: ٜا سطٍٛ امح يٝع يٞ ٚه يعٝايٞ اّٖاو فبًغ ريد 

فكدداٍ:  @فاػددرتاٖا خبُظدد١ ٚث ثدد  أيددف دسٖددِو ثددِ أتددٞ ايددٓ   <عفددإ 

                                           
  .983سقِ  2/676َظًِ ً نتاب: ايضنا٠و  اب: ً تكذِٜ ايضنا٠ َٚٓعٗا 

 –ألشة٘ ا ٔ َاة١ ً اىكذ١َو  اب: ثدٛاب َعًدِ ايٓداغ ارتدّو ؿدهٝن طدٓٔ ا دٔ َاةد١           (1)

  .242سقِ  1/46باْٞ األي

األيباْٞ  –ألشة٘ ا ٔ َاة٘ ً نتاب: ايشٖٕٛو  اب: حشِٜ ايب٦شو ؿهٝن طٓٔ ا ٔ َاة١   (2)

  .2486سقِ  2/67
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»أجتعٌ يٞ فٝٗا َا ةعًت ي٘؟ فكاٍ: ْعِو قاٍ: قذ ةعًتٗا يًُظًُ 
(1). 

ٚعٔ األحٓف  ٔ قدٝع قداٍ: لشةٓدا حجاةدايو فكدذَٓا اىذٜٓد١و ٚضتدٔ        

: إٕ ايٓاغ قذ ْشٜذ اذتجو فبُٝٓا ضتٔ ً َٓضيٓا ْلع سحايٓاو إر أتاْا هص فكاٍ

اةتُعددٛا ً اىظددجذ ٚفضعددٛاو فاْ ًكٓدداو فددإرا ايٓدداغ زتتُعددٕٛ عًدد٢ ْفددش ً   

و فإْددا {ٚطددٌ اىظددجذو ٚإرا عًددٞ ٚايددض ّ ٚ ًهدد١ ٚطددعذ ا ددٔ أ ددٞ ٚقدداق   

ََُ ٠ٌ٤ ؿفشا٤و قذ قٓع  ٗا سأطد٘و  <يهزيوو إر ةا٤ عوُإ  ٔ عفإ  و عًٝ٘ 

      ٗ ٓدا طدعذ؟ قدايٛا: ْعدِ      فكاٍ: أٖٗٓدا عًدٞ؟ أٖٗٓدا  ًهد١؟ أٖٗٓدا ايدض ّ؟ أٖ

ّٕ سطددٍٛ امح   @قدداٍ: فددإْٞ أْؼددذنِ  ددامح ايددزٟ ه إيدد٘ إه ٖددٛو أتعًُددٕٛ أ

أٚ خبُظد١   –فا تعت٘  عؼدشٜٔ أيفداي    »َٔ ٜبتاع َش ذ  ر ف ٕ افش امح ي٘«قاٍ: 

اةعًدٗا ً َظدجذْا   «فتلربت٘و فكداٍ:   @فتتٝت سطٍٛ امح  –ٚعؼشٜٔ أيفاي

اٍ: فتْؼدذنِ  دامح ايدزٟ ه إيد٘ إه ٖددٛو     قدايٛا: ايًدِٗ ْعدِ  قد     »َٚأةدشٙ يدو  

٘      «قداٍ:   @أتعًُٕٛ إٔ سطدٍٛ امح   فا تعتد٘   »َدٔ ٜبتداع  ٦دش سَٚد١ افدش امح يد

فكًددت: قددذ ا تعتٗددا  هددزا ٚنددزاو قدداٍ:  @ هددزا ٚنددزاو فتتٝددت سطددٍٛ امح 

فكايٛا: ايًدِٗ ْعدِ  قداٍ: فتْؼدذنِ      »اةعًٗا طكا١ٜ يًُظًُ  ٚأةشٖا يو«

ُْددش ً ٚةددٛٙ ايكددّٛ  @ٖددٛو أتعًُددٕٛ إٔ سطددٍٛ امح  ددامح ايددزٟ ه إيدد٘ إه 

فجٗدضتِٗ حتد٢    –ٜعر ةٝؽ ايعظدش٠  – »َٔ ةٗض ٖؤه٤ افش امح ي٘«فكاٍ: 

                                           
  .408 –5/407  –فتن ايباسٟ –ا ٔ حجش ايعظك ْٞ   (1)
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َا ٜفكذٕٚ عكاهي ٚه ل اَايو قايٛا: ايًِٗ ْعِ  قداٍ: ايًدِٗ اػدٗذو ايًدِٗ     

»اػٗذ
(1). 

َدٔ احتدبع فشطداي ً    «: @قداٍو قداٍ سطدٍٛ امح     <ٚعٔ أ ٞ ٖشٜش٠ 

إماْايو ٚتـذٜكاي  ٛعذٙو فإٕ ػبع٘ ٚسٜ٘ ٚسٚث٘ ٚ ٛي٘ ً َٝضاْد٘ ٜدّٛ   طبٌٝ امح 

»ايكٝا١َ
: ٜدا سطدٍٛ   <قاٍ: قاٍ عُش  ٔ ارت اب  }ٚعٔ عبذامح  ٔ عُش  .(2)

ّٞ َٓٗداو ٚقدذ            امح إٕ اىا١٥ طِٗ ايد  خبٝدربو ا أؿدىل َداهي قدٌ ٖدٛ أحدىلم إيد

»اشتٗا احبع أؿًٗاو ٚطبٌِّ«: @أسدص إٔ أتـذم  ٗاو فكاٍ ايٓ  
(3). 

ا حتدددبع أٖدددٌ ادتاًٖٝددد١و ٚإلدددا حدددبع أٖدددٌ    «:~ٚقددداٍ ايؼدددافعٞ  

»ايط ّ
(4). 

أٍٚ ؿددذق١ ناْددت ً ايطدد ّ ؿددذق١  «قدداٍ:  }عددٔ عبددذامح  ددٔ عُددش  

                                           
 –ألشةدد٘ ايٓظددا٥ٞ ً: نتدداب األحبدداغو  دداب: ٚقددف اىظدداةذو ؿددهٝن طددٓٔ ايٓظددا٥ٞ    (1)

  .5/408فتن ايباسٟ  –و ٚاُْش: ا ٔ حجش 3373سقِ  766 –2/765األيباْٞ 

و ٚقداٍ ايع َد١ أهدذ ػدانش: إطدٓادٙ      8853سقدِ   2/374ألشة٘ ايَاّ أهذ ً اىظٓذ   (2)

و ٚألشة٘ ايبصاسٟ ٚايًفِ ي٘ ً نتاب: ادتٗاد ٚايظّو  اب َٔ احتدبع  17/41ؿهٝن 

  .2853سقِ  3/284فشطا 

 –: األحبدداغو  دداب: حددبع اىؼدداعو ؿددهٝن طددٓٔ ايٓظددا٥ٞ    ألشةدد٘ ايٓظددا٥ٞ ً نتدداب   (3)

و ٚألشةدد٘ أٜلدداي ا ددٔ َاةدد١ ٚايًفددِ يدد٘ ً نتدداب:  3371و 3369سقددِ  2/764األيبدداْٞ 

  .2397سقِ  2/49األيباْٞ  –ايـذقاصو  اب: َٔ ٚقفو ؿهٝن طٓٔ ا ٔ َاة١ 

 .ٍ داس ايؼعىلو ايكاٖش٠ 4/60 –األّ –ايؼافعٞ  (4)
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»(: )احبع أؿٛ او ٚطّبٌ اشتٗا@عُشو فكاٍ سطٍٛ امح 
(1). 

 .(2)ٚحهِ ايٛقف ً ايط ّ َظتهىل

رٚ  @َددٔ أؿددهاب ايددٓ   ا ٜهددٔ أحددُذ«: }قدداٍ ةددا ش  ددٔ عبددذامح  

»َكذس٠ إه ٚقف
 .(4)و ٚاٛص ٚقف األسضو ٚادتض٤ اىؼاع أٟ اىصتًٌ(3)

 :~قاٍ ايظٝٛ ٞ 

  ٟ  إرا َداص ا ددٔ هدّ يدٝع اددش
 

 عًٝدد٘ َددٔ فعددداٍ ارتددّ اددّ عؼددش 
 

 عًدددددّٛ  ووٗددددا ٚدعدددددا٤ صتدددددٌ
 

 ٚاشغ ايٓصٌ ٚايـذقاص جتشٟ 
 

 ٚساثدد١ َـددهف ٚس دداٍ ثغدددش 
 

 ٤ ْٗددددددشٚحفددددش ايب٦ددددش أٚ إةدددددشا  

 ٚ ٝدددت يًغددددشٜىل  ٓددداٙ ٜددددتٟٚ 
 

 

 

ٌّ رندددددددش    (5)إيٝددددد٘ أٚ  ٓددددددا٤ُ ستددددد
 

 

 حكنة مشروعية الوقف

                                           
و ٚقداٍ ايع َد١ أهدذ ػدانش:     6460سقدِ   157 –2/156ً اىظٓذ ألشة٘ ايَاّ أهذ   (1)

  .9/178إطٓادٙ ؿهٝن 

حتكٝدل: أ دٞ قتٝبد١ ايفاسٜدا ٞ      –َٓداس ايظدبٌٝ ً ػدشص ايدذيٌٝ      –اُْش: إ شاِٖٝ  دٔ كدٜٛإ     (2)

2/594..  

  .8/185د. عبذايفتاص اذتًٛ  –حتكٝل: د. عبذامح ايرتنٞ  –اىغر  –ا ٔ قذا١َ   (3)

  .2/594حتكٝل: أ ٞ قتٝب١ ايفاسٜا ٞ  –َٓاس ايظبٌٝ ً ػشص ايذيٌٝ  –شاِٖٝ  ٔ كٜٛإ إ   (4)

  ..3/517فك٘ ايظ١ٓ  –طٝذ طا ل   (5)
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ٚود َددٔ        ٜشاددىل َددٔ ٚطددع امح عًٝدد٘ َددٔ رٟٚ ايغددر ٚايٝظدداسو إٔ ٜتددض

اي اعاص ٜٚهوش َدٔ ايكش داصو فٝصـدف ػد٦ٝاي َدٔ أَدٛا ِ ايعٝٓٝد١ َدا ٜبكد٢          

َفاسقد١ اذتٝدا٠ إىل َدٔ ه    أؿً٘و ٚتظدتُش َٓفعتد٘و لؼد١ٝ إٔ ٜدؤٍٚ اىداٍ  عدذ       

حيفُدد٘ ٚه ٜـددْٛ٘و فُٝٓهددٞ  ظددبىل ايتـددشف ايظدد٧ٝ أثددشٙو ُٜٚٓظدد٢ رنددشٙو  

ٜٚٓك ع عًُ٘و ُٜٚـدبن عكببد٘ َدٔ رٟٚ ايفاقد١ ٚايعظداسو ٚدفعداي يهدٌ ٖدزٙ         

ايتٛقعدداصو َٚؼدداسن١ ً أعُدداٍ ارتددّاصو ػددشع ايٛقددف ً اذتٝددا٠ يٝباػددش       

ٜٚتُٓدداٙو ٚيٝظددتُش   ايٛاقددف ريددو  ٓفظدد٘و ٜٚلددع٘ ً َٛكددع٘ ايددزٟ ٜشٜددذٙ   

 َـشف سٜع٘  عذ ايٛفا٠ نُا نإ ً اذتٝا٠.

ٚايٛقدف طددبىل س٥ٝظدٞ ً قٝدداّ اىظداةذ ٚاىددذاسغ ٚضتٖٛدا َددٔ أعُدداٍ     

ارتّو ٚاحملاف١ُ عًٝٗاو فإٕ أاًدىل اىظداةذ عًد٢ َدذ٣ ايتداسٜخ قاَدت عًد٢        

األٚقافو  ٌ إٕ ندٌ َدا حيتاةد٘ اىظدجذ َدٔ فدشؾ ٚتُٓٝدف ٚسصم ايكدا٥ُ          

 .(1)عَٛاي  ٗزٙ األٚقافعًٝ٘ نإ َذ

                                           
 َٚا  عذٖا. 8أحهاّ ايٛقف ٚايٛؿ١ٝ ٚايفشم  ُٝٓٗاو  –د. ؿاحل  ٔ اامن ايظذهٕ   (1)
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 شروط صحة الوقف

 اىٓفع١. –1

 إٔ ٜهٕٛ ايٛقف ع٢ً  شٍّ ٚقش ١. –2

 إٔ ٜهٕٛ ع٢ً َايو ةا٥ض ايتـشف. –3

 .(1)نٕٛ ايٛقف َٓجضاي –4

 : مصــارف الوقف

َـاسف ايٛقف نو٠ّ ٚعذٜذ٠و ٚقدذ ٚطودع ايطد ّ ً أٚةد٘ ايـدشف      

يٓاَش ايكِٝ ٖذفاي حظدٓايو فٝد٘   َٔ ايٛقف لاؿ١ إرا َا نإ ٖذف ايـاسف أٚ ا

 عذ ُْشو ٚتفٜٛت َفظذ٠ ٚنظىل حظ١ٓو حت٢ إٕ ايط ّ أةداص إٔ ٜـدشف   

ّّ  }َٔ ايٛقف ع٢ً َٔ خيايف ايٛاقف ً ايذٜا١ْو فعدٔ عبدذامح  دٔ عُدش      إٔ أ

 .(2)ٚقفت ع٢ً أخ  ا ٜٗٛدٟ >اىؤَٓ  ؿف١ٝ  ٓت حٝٞ 

                                           
شص صاد اىظددتٓكع حاػدد١ٝ ايددشٚض اىش ددعو ػدد   –ي طددتضاد٠ اُْددش: عبددذايشهٔ  ددٔ قاطددِ     (1)

َٓدداس ايظددبٌٝو حتكٝددل: ا ددٞ قتٝبدد١ ايفاسٜددا ٞ   –َٚددا  عددذٖاو إ ددشاِٖٝ  ددٔ كددٜٛإ   5/340

 –و أ ٛ هش ةدا ش ادتضا٥دشٟ   2/491ػشص َٓتٗٞ ايساداص  –َٚا  عذٖاو ايبٗٛتٞ  2/596

  .538َٓاٖج اىظًِ 

و 19344سقِ  354 –10/353حتكٝل: حبٝىل ايشهٔ األعُُٞ  – اىـٓف –ايـٓعاْٞ   (2)

و إ شاِٖٝ 1590سقِ  6/38ٚاُْش: األيباْٞ: إسٚا٤ ايغًٌٝ ً ختشٜج أحادٜ: َٓاس ايظبٌٝ 

  .2/598َٓاس ايظبٌٝ  – ٔ كٜٛإ ا
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 :~قاٍ ا ٔ قذا١َ 

 ع٢ً: ٚن١ً ريو إٔ ايٛقف ه ٜـن إه 

 ( َٔ ٜعشفو نٛيذٙو ٚأقاس ٘و ٚسةٌ َع .1)

( أٚ عًددد٢  دددشٍّو نبٓدددا٤ اىظددداةذ ٚايكٓدددا شو ٚنتدددىل ايفكددد٘ ٚايعًدددِ   2)

ٚايكشهٕو ٚاىكدا شو ٚايظدكاٜاص ً طدبٌٝ امحو ٚه ٜـدن عًد٢ ادّ       

َع و نشةدٌ ٚاَدشأ٠و ألٕ ايٛقدف كًٝدو يًعد  أٚ يًُٓفعد١و فد         

ه عًدد٢ َعـدد١ٝ نبٝددت ٜـددن عًدد٢ اددّ َعدد  نددايبٝع ٚايةدداس٠و ٚ

 ايٓاسو ٚايبٝعو ٚايهٓا٥عو ٖٚزٙ ايهتىل َبّذي١ َٓظٛل١.

 هتداب   @أتدٞ ايدٓ     <إٔ عُش  دٔ ارت داب    <عٔ ةا ش  ٔ عبذامح 

ِّندٕٛ  «فغلدىل فكداٍ:    @أؿا ٘ َٔ  عّ أٌٖ ايهتابو فكدشأٙ ايدٓ     أَتٗ

فٝٗددا ٜددا ا ددٔ ارت ددابو ٚايددزٟ ْفظددٞ  ٝددذٙ يكددذ ة٦ددتهِ  ٗددا  ٝلددا٤ ْكٝودد١و ه   

تظددتيِٖٛ عددٔ ػدد٤ٞ فٝصددربٚنِ وددل فتهددز ٕٛ  دد٘و أٚ  با ددٌ فتـددذِّقٛا  دد٘و  

ّٕ َٛطدد٢   »نددإ حٝدداي َاٚطددع٘ إه  إٔ ٜتددبعر  @ٚايددزٟ ْفظددٞ  ٝددذٙ يددٛ أ
(1) .

                                           
و ٚألشةدد٘ ايددذاسَٞ ً: اىكذَدد١و 15195سقددِ  3/387ألشةدد٘ ايَدداّ أهددذ ً اىظددٓذ    (1)

و 116 –1/115 @و ٚقٍٛ ادّٙ عٓدذ قٛيد٘    @ اب: َا تبك٢ َٔ تفظّ حذٜ: ايٓ 

  ٌ إ دشاِٖٝ  دٔ كدٜٛإو حتكٝدل:      –ٚطٓذٙ حظٔو أُْش: حاػ١ٝ َٓاس ايظبٌٝ ً ػدشص ايدذيٝ

  .2/598ا ٞ قتٝب١ ايفاسٜا ٞ 
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ّٕ ريو َعـ١ٝ َا الىل َٓ٘  .(1)ٚيٛه أ

َٚا فلٌ عٔ اىظجذ َٔ ٚقف٘ َٚغً د٘ ٚهيد١و ةداص ؿدشف٘ ىوًد٘ ٚفكدّو       

 .(2)ٔ نٝع سٜع٘ ٜـشف٘ إىل َظجذ هلشًٚ طا٥ش اىـاحلو ٚنزا ايفاكٌ َ

َٚا فلٌ عٔ حاةت٘ َٔ حـشٙو ٚصٜت٘و ْٚفكت٘و ٚضتٖٛا ةداص ؿدشف٘   

إىل َظجذ هلش ألّْ٘ اْتفاع ً ةٓع َا ٚقف ي٘و نُدا ادٛص ايـدذق١  د٘ عًد٢      

 .(3)فكشا٤ اىظًُ 

ٜٚـّن ايٛقف ع٢ً أٌٖ ايز١َو ألِْٗ مًهٕٛ ًَهاي سترتَدايو ٚادٛص إٔ   

فجاص ايٛقف عًِٝٗ ناىظًُ و ىا سٟٚ إٔ ؿف١ٝ  ٓت حٝٞ ٜتـّذم عًِٝٗو 

ٟ  @صٚ  ايٓ   . ٜٚشةدع ً َـدشف ايٛقدف إىل    (4)ٚقفت ع٢ً أخ  ا ٜٗدٛد

ػشٍ ايٛاقفو فإٕ ةٌٗ عٌُ  ايعاد٠ ادتاس١ٜو فإٕ ا كهدٔ فبدايعشفو فدإٕ    

 .(5)ا ٜهٔ فايتظاٟٚ    اىظتهك 

                                           
  ..235 –8/234حتكٝل: د. عبذامح ايرتنٞو د. عبذايفتاص اذتًٛ  –اىغر –ا ٔ قذا١َ   (1)

  .1/445 –ايفٛان٘ ايعذٜذ٠ ً اىظا٥ٌ اىفٝذ٠  –أهذ اىٓكٛس   (2)

  .َٚا  عذٖا. 5/566حاػ١ٝ ايشٚض اىش عو ػشص صاد اىظتٓكع  –عبذايشهٔ  ٔ قاطِ   (3)

  .8/236اىشةع ايظا ل   (4)

  .2/603حتكٝل: أ ٞ قتٝب١ ايغاسٜا ٞ  –َٓاس ايظبٌٝ ً ػشص ايذيٌٝ  –إ شاِٖٝ  ٔ كٜٛإ   (5)
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 نكـض الــــوقف

إقايددد١ ٚه اّٖددداو ٚه ٜٖٛدددىلو ٚه  ايٛقدددف عكدددذ هصّو ه ٜفظدددخ   

أْد٘   @عٔ ايدٓ    }ٜشٖٔو ٚه ٜٛس  ٚه ٜباع ذتذٜ: عبذايشهٔ  ٔ عُش 

».. اّ أْ٘ ه ٜباع أؿًٗا ٚه تٖٛىل ٚه تٛس «قاٍ: 
(1). 

إه إرا تع ًت َٓافع٘ خبدشاب أٚ ادّٙو ٚا ٜٛةدذ َدا ٜعُدش  د٘و فٝبداع        

 .(2)ايبذٍ ٜـّ ٚقفايٜٚـشف آ٘ ً َوً٘ أٚ  عّ َوً٘و ٚ جشد ػشا٤ 

 :~قاٍ ػٝخ ايط ّ ا ٔ ت١ُٝٝ 

 ٚإرا لددشب َهددإ َٛقددٛف فتع ددٌ ْفعدد٘و  ٝددع ٚؿددشف آدد٘ ً ُْددّٙو 

أٚ ْكًت إىل ُّْٙو ٚنزيو إرا لشب  عّ األَانٔ اىٛقٛف عًٝٗا نُظجذ 

ٚضتٛٙ ع٢ً ٚة٘ ٜتعزس عُاست٘و فإْ٘ ٜـشف سٜع ايٛقف عًٝ٘ إىل اّٙو َٚدا  

ٔ َـًهت٘ ؿشف ً ُّْٙو أٚ َـًه١ اىظدًُ  َدٔ   فلٌ َٔ سٜع٘ ٚقف ع

 .(3)أٌٖ ْاحٝت٘و ٚا حيبع اىاٍ دا٥ُاي    فا٥ذ٠

                                           
  .طبل ختشا٘  (1)

 –2/610حتكٝل: أ ٞ قتٝبد١ ايغاسٜدا ٞ    –ػشص ايذيٌٝ  َٓاس ايظبٌٝ ً –إ شاِٖٝ  ٔ كٜٛإ   (2)

حاػد١ٝ ايدشٚض اىش دعو     –ٕ عبذايشهٔ  ٔ قاطِ 3/522فك٘ ايظ١ٓ  –و طٝذ طا ل 611

  .5/563ػشص صاد اىظتٓكع 

فكد٘   –و طدٝذ طدا ل   93 –31/92فتا٣ٚ ػٝخ ايط ّ ا ٔ ت١ُٝٝ  –عبذايشهٔ  ٔ قاطِ   (3)
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ٚإرا َا ناْت ٖزٙ أحٛاٍ ايٛقفو ٚأِٖ اىظا٥ٌ اىتعًك١  ٘ َدٔ حٝد::   

ايتعشٜفو ٚاىؼشٚع١ٝو ٚ عّ اىظا٥ٌ ايتفـ١ًٝٝو فإْ٘ حيظدٔ  ٓدا إٔ ْتعدشف    

٠ٛ يهْٛٗا تفٝذ َٔ األٚقافو ٜٚٓبغدٞ إٔ  ع٢ً  عّ َٔ اىظا٥ٌ اىتعًك١  ايذع

 تفٝذ َٔ اشت٘ ٚاَّت٘ يٝهتىل  ا ايٓجاص ٚاهطتُشاس.

 

 :التعريف بالدعـــوة

 ايذع٠ٛ ً ايًغ١:

إٔ كٌٝ ايؼ٤ٞ إيٝو  ـٛص «تعتُذ ايذع٠ٛ ع٢ً ايبٝإ ٚايه ّ ٖٚٞ: 

»ٚن ّ ٜهٕٛ َٓو
 . ٚيه١ًُ ايذع٠ٛ َعإ َتعذد٠ نًٗا تذٚس حٍٛ:(1)

 ٚايظؤاٍو ٚايٓذا٤و ٚايتجُعو ٚايذعا٤و ٚاهطتُاي١.اي ًىلو 

ٚيفِ ايذع٠ٛ ً ايًغ١ ٜظتعٌُ ً ارتّ ٚايؼش نُا ً قٛي٘ تعاىل عٔ 

    اىؼشن :

    
  

   

  :[221]ايبكش٠. 

ٜٚدن عُداس   «: @قداٍو قداٍ سطدٍٛ امح     }ُاس  ٔ ٜاطدش  ًٚ حذٜ: ع

                                           
  .3/529ايظ١ٓ 

 .2/279حتكٝل: عبذايظ ّ ستُذ ٖاسٕٚ  –عجِ َكاٜٝع ايًغ١ َ –ا ٔ فاسغ   (1)
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»ايٓاس تكتً٘ ايف١٦ ايباا١ٝو عُاس ٜذعِٖٛ إىل امحو ٜٚذعْٛ٘ إىل
(1). 

 ايذع٠ٛ ً اهؿ  ص:

 :~قاٍ ػٝخ ايط ّ ا ٔ ت١ُٝٝ 

ّٕ ايددذع٠ٛ إىل امح ٖددٞ: ايددذع٠ٛ إىل ايمددإ  دد٘ ٚ ددا ةددا٤ص  دد٘ سطددً٘  « إ

ِٗ فُٝا أَدشٚا  د٘و ٚريدو ٜتلدُٔ ايدذع٠ٛ       تـذٜكِٗ فُٝا ألربٚا  ٘و ٚ اعت

إىل ايؼٗادت و ٚإقاّ ايـ ٠و ٚإٜتا٤ ايضنا٤و ٚؿّٛ سَلإو ٚحج ايبٝتو 

ٚايذع٠ٛ إىل ايمإ  امحو َٚ ٥هت٘و ٚنتب٘و ٚسطدً٘و ٚايبعد:  عدذ اىدٛصو     

ٚايمددإ  ايكددذس لددّٙ ٚػددشٙو ٚايددذع٠ٛ إىل ايمددإ إىل إٔ ٜعبددذ س دد٘ نتْدد٘        

»ٜشاٙ
(2). 

 ّٕ ايذع٠ٛ إىل امح ٖٞ:ٚقٌٝ إ

إْكار ايٓاغ َٔ ك ي١و أٚ ػدش ٚاقدع  ٗدِو ٚحتدزٜشِٖ َدٔ أَدش خيؼد٢        

 .(3)عًِٝٗ ايٛقٛع ً  تط٘

ّٕ ايذع٠ٛ إىل امح ٖٞ:  ٚقٌٝ إ

ايعًِ ايزٟ تعشف  ٘ ناف ١ احملاٚهص ايف١ٝٓ اىتعدذد٠ إىل تبًٝدغ ايٓداغ  دا     

                                           
سقدِ   6/30ألشة٘ ايبصاسٟ ً نتاب: ادتٗادو  اب: َظن ايغباس عٔ ايشأغ ً طبٌٝ امح   (1)

2812.  

  .158 –15/157زتُٛع فتا٣ٚ ػٝخ ايط ّ ا ٔ ت١ُٝٝ  –عبذايشهٔ  ٔ قاطِ   (2)

  .17ص ايذع٠ٛ إىل ايؿ  –ستُذ ارتلش حظ    (3)
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 .(1)ح٣ٛ َٔ عكٝذ٠ ٚػشٜع١ ٚأل م

 امح ٖٞ: ٚقٌٝ إٕ ايذع٠ٛ إىل

 .(2)تبًٝغ ايط ّ يًٓاغو ٚتعًُٝ٘ إٜاِٖو ٚت بٝك٘ ً ٚاقع اذتٝا٠

 ٚقٌٝ إٕ ايذع٠ٛ إىل امح ٖٞ:

فٔ ٜبه: ً ايهٝفٝاص اىٓاطب١ اي  صتدزب  ٗدا ارلدشٜٔ إىل ايطد ّو     

 .(3)أٚ حيافِ ع٢ً دِٜٓٗ  ٛاط تٗا

 ٚأقٍٛ: إٕ ايذع٠ٛ إىل امح ٖٞ:

ّٜٛٔ إىل  اطددتصذاّ نافدد١ فٓددٕٛ ايكددٍٛو َٚٗددا   ساص ايتبًٝددغ دتددزب اىددذع

 ايط ّ   شٜك١ َؼشٚع١.

ٖٚددزٙ ايتعدداسٜف اىددزنٛس٠ ه َٓافددا٠  ٝٓٗدداو فًٝظددت َددٔ  دداب الددت ف   

ايتلددادو يهٓٗددا َددٔ  دداب الددت ف ايتٓددٛعو فهددٌ تعشٜددف يًددذع٠ٛ َددٔ ٖددزٙ    

و ٚيٝظت ايتعاسٜف َٔ  اب (4)ايتعاسٜف ُعر  ٛاْىل َٔ ةٛاْبٗا ٚسن ض عًٝ٘

ا ٖٞ سطّٛ  داو ٖٚدٞ ندزيو ختتًدف  دٛهي ٚقـدٛساي حظدىل        اذتذٚدو ٚإل 

                                           
  .10ايذع٠ٛ ايط ١َٝ )أؿٛ ا ٚٚطا٥ًٗا(  –د. أهذ اًٛؾ   (1)

  .17اىذلٌ إىل عًِ ايذع٠ٛ  –د. ستُذ أ ٛ ايفتٛص ايبٝاْْٛٞ   (2)

  .39ايذع٠ٛ ٚايْظإ  –د. عبذامح ايؼاريٞ   (3)

  .18ْـٛق ايذع٠ٛ ً ايكشهٕ ايهشِٜ )دساط١ تتؿ١ًٝٝ(  –د. هذ  ٔ ْاؿش ايعُاس   (4)
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 .(1)ُْش اىعِّشف  ا

 

 :احلاجة إىل الدعوة

ايٓاغ واة١ َاط١ إىل ايذع٠ٛ ايطد ١َٝ يٝٓدتُِ َظداس حٝداتِٗ ايذٜٓٝد١      

ٚايذ١ْٜٛٝو ألٕ ايْظدإ لًدلو ٜٚعرتٜد٘ ةٛاْدىل ْكدف ندو٠ّو فد  ٜظدت ٝع         

ـًن ي٘ ً ةاْىل اىعتكذ َدع قلداٜا    ذاسن٘ ايؼصـ١ٝ ايكذس٠ ع٢ً َعشف١ َا ٜ

 ايغٝىلو أٚ ً ةاْىل اىُاسط١ ٚايظًٛى.

 :~قاٍ ايع ١َ ا ٔ ايكِٝ 

حاةدد١ ايْظددإ إىل ايؼددشٜع١ كددشٚس١ٜ فددٛم حدداةتِٗ إىل نددٌ ػدد٤ٞو    

ٚحاةتِٗ إىل ايؼدشٜع١ أعُدِ َدٔ حداةتِٗ إىل ايتدٓفعو فلد ي عدٔ اي عداّ         

عاّ ٚايؼشاب َٛص ايبذٕو ٚايؼشابو ألٕ اا١ٜ َا ٜكذس ً عذّ ايتٓف ع ٚاي 

ٚأَا َا ٜكّذس عٓذ عذّ ايؼشٜع١ فظاد ايدشٚص ٚايكًدىل نًد١و ٖٚد ى األ دذو      

ٚػتإ    ٖدزاو ٖٚد ى ايبدذٕ  داىٛصو فًدٝع ايٓداغ قدٌ إىل ػد٤ٞ أحدٛ           

َٔ ايكٝاّ  ٘و ٚايذع٠ٛ إيٝد٘و ٚايـدرب    @َِٓٗ إىل َعشف١ َا ةا٤  ٘ ايشطٍٛ 

٘و ٚيدٝع يًعداا ؿد ص  دذٕٚ     عًٝ٘و ٚةٗاد َٔ لدش  عٓد٘ حتد٢ ٜشةدع إيٝد     

                                           
  .14ادع إىل طبٌٝ س و  –د. َـًن طّٝذ  َّٝٛٞ   (1)
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 .(1)ريو أيبت٘

فايْظإ ايدزٟ حتفد٘ ايؼدٗٛاصو ٚتهتٓفد٘ َت ًبداص ايغشا٥دضو ٚجتتاحد٘        

األٖددٛا٤و أػددب٘ َددا ٜهددٕٛ  دداىشّٜو فدد  طددبٌٝ يدد٘ يًصدد ق َددٔ اىددشض        

ٚايظددكِو ٚايفددٛص  ددايرب٤ ٚايعافٝدد١ إه   اي بٝددىلو فددإٕ ا ٜددتكش  ددتَش اي بٝددىل     

َغشٜاصوٚتٗٛاٙ َدٔ َتدع ٚيدزاص أيكد٢  ٓفظد٘       فٝعشف عُا كٌٝ إيٝ٘ ْفظ٘ َٔ

إىل ايتًٗه١و فهاة١ ايعبذ إىل ايشطٍٛ ٚايشطاي١ أَّع َٔ حاةت٘ إىل اي بٝدىل  

ّٕ أعُِ َا ٜـٝىل اىدش٤  دايعشاض عدٔ اي بٝدىل ٚتعدا ٞ ايدذٚا٤        ٚايذٚا٤و فإ

َّا إرا ا ٜتًكف ايعبذ ْٛس ايشطاي١ ٜٚكتبع َٓد٘ ْعدِٝ فدؤادٙو     َٛص األ ذإو أ

٘ تعاٚست٘ األطكاّ ٚارفداص ايد  ه  دش٤ َٓٗداو َٚداص قًبد٘ َٛتداي ه        ٚحٝا٠ قًب

تشة٢ َع٘ حٝا٠و ْٚلبت فٝ٘ ٜٓا ٝع ايظعاد٠و ٚاؼٝت٘ أَٛا  َت  ١ُ ااَش٠ 

 .(2)َٔ ايتعاط١ ايذا١ُ٥ ٚايؼكا٤ األ ذٟ

 :~ٚقاٍ ااح١ ايؼٝخ عبذايعضٜض  ٔ  اص 

عاا ايط َٞ يٝع َٔ ارتاً ع٢ً نٌ َٔ ي٘ أد٢ْ عًِ أٚ  ـ٠ّ إٔ اي

ايّٝٛو  ٌ ايعاا نً٘ ً أػدّذ اذتاةد١ إىل ايدذع٠ٛ ايطد ١َٝ ايٛاكده١ ادتًّٝد١       

                                           
  .2/2َفتاص داس ايظعاد٠ َٚٓؼٛس ٚه١ٜ ايعًِ ٚايساد٠  –ا ٔ ايكِٝ   (1)

  ..38ً ايكشهٕ  @ْب٠ٛ ستُذ  –د. حظٔ كٝا٤ ايذٜٔ عرت   (2)
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 .(1)اي  تؼشص يًٓاغ حكٝك١ ايط ّو ٚتٛكن  ِ أحهاَ٘ ٚستاطٓ٘

 ٚتربص ٖزٙ اذتاة١ َٔ ل ٍ َا ًٜٞ:

ايٓاغ ً حاة١ إىل َٔ ٜبّٝٔ  ِ َا أَش امح  ٘ يٝكِٝ اذتج١ عًِٝٗ  أٚهي:

 َٔ َٗاّ ايشطٌو إر ه عكٛ ١ دٕٚ ْزاس٠ قاٍ امح تعاىل:ٖٚزٙ 

    
   

  :و ٚقاٍ تعاىل:  [6]ٜع   

   

   :فهإ ه ّ ذ َٔ دع٠ٛ ايٓاغ  [15]ايطشا٤

 .(2) ١ّٓٝ ًٜٚٗو َٔ ًٖو عٔ  ١ّٓٝيٝه٢ٝ َٔ حٞ عٔ 

ٜٚٓبغٞ ع٢ً ايذعا٠ إىل امح  زٍ نٌ َا ٜظت ٝعٕٛ َٔ ةٗذ هطتُاي١ 

ارلشٜٔو ٚةز ِٗ إىل ْذا٤ امحو ٚقذ حه٢ ايكشهٕ ايهشِٜ سّد نوّ َٔ ايزٜٔ 

 ًىل إيِٝٗ إٔ ٜعشكٛا ايذع٠ٛ ع٢ً أْاغ قذ حتك ل َٔ َٛاقفِٗ اىاك١ٝ أِْٗ 

ًكٞ ك٤ٛاي طا عاي ع٢ً ْٛع١ٝ َظؤٚي١ٝ ايذاع١ٝو ٚحيّذد ه ٜؤَٕٓٛ أ ذايو إْ٘ ٜ

    َٛقف٘ حتذٜذاي ٚاكهايو

    
     

  
   

                                           

  .22ً ايذع٠ٛ  ~َٔ أقٛاٍ ااح١ ايؼٝخ عبذايعضٜض  ٔ  اص  –صٜاد  ٔ ستُذ ايظعذٕٚ   (1)

  .22ايذع٠ٛ قٛاعذ ٚأؿٍٛ  –نع١ أَ  عبذايعضٜض   (2)
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(1)

 . 

ّٕ دْٝاْا اي   ثاْٝاي: ايشاب١ ً ق ع اي شٜل ع٢ً أٌٖ ايؼّش ٚاىعاؿٞوفإ

ْعٝؽ فٝٗاو ٜٛةذ فٝٗا نوّ َٔ ْٛاصع ايؼّشو ٚاى اَع ٚاألٖٛا٤ ايهو٠ّو 

ٚأؿهاب ٖزٙ ايٓٛاصع ّٜٛدٕٚ إٔ ٜؼبع نٌ ريو ً اجملتُع يٝهٕٛ ادتُٝع 

احؼ١ ً زتتُعاتِٗ َٔ طٛا٤و فِٗ ٜذعٕٛ إىل فظادِٖو ٚحيّبٕٛ إٔ تؼٝع ايف

      اب 

    

 :ٚيزيو فِٗ ٜتعإْٚٛ فُٝا  ِٝٓٗ  [89]ايٓظا٤ 

 
  

    
   
  

    
   

  

   :فهإ ه ّ ذ َٔ  [67]ايتٛ ١

 تعإٚ األلٝاس ٚأٌٖ ايمإ ع٢ً ارتّ يٝٓتؼش ارتّ ٚتّعِ ايفل١ًٝ 

 
  

    

                                           
  .22ؿفاص ايذاع١ٝ  –و ٚاُْش: د. هذ  ٔ ْاؿش ايعُاس 164طٛس٠ األعشافو ه١ٜ:   (1)
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   :[71]ايتٛ ١
 (1). 

ّٕ ايعكٌ َُٗا اتظعت هفاق٘و ٚاَتذص َذاسن٘و فإْ٘ ه ٜظت ٝع  ثايواي: أل

إدساى اىغّٝباص َٚعشفتٗا ع٢ً ايٛة٘ ايـهٝنو فايعكٍٛ ه تٗتذٟ إىل َعشفد١  

يٝتلز  ٘و ٚه إىل َعشف١ نٌ َاٜلّشٙ ً حٝات٘ نٌ َا ٜٓفع ايْظإ ً حٝات٘و 

 يٝتجٓب٘و ٜٚٓجٛ يا ٜلشٙ إه ً ايؼشع ار ٞ.

فايعكٍٛ ه تعذٚ نْٛٗا هي١ إدساى نهاط١ ايع  اي  ٖدٞ هيد١ اي ـداسو    

إه ً ايل٤ٛ ٚايٓٛسو ٚه  –َُٗا ناْت ط١ًُٝ ٚق١ٜٛ –ٚايع  ق عاي ه تبـش 

 .(2) ذايو ًٚ أٟ حاٍ َٔ األحٛاٍمهٓٗا إٔ تش٣ ٚتبـش ً ايُ ّ أ

ٚألٕ ايْظإ َشنىل َٔ عكٌ ٚػ٠ٛٗو ٚعكً٘ قاؿشو عٔ إدساى نوّ 

َٔ اذتكا٥لو ٚػٗٛت٘ ااَش٠ تظاعذٙ ً نوّ َٔ األحٝإ ع٢ً جتاٚص اذتلو 

  ٚت ٜٛع ايعكٌ إىل َا كٌٝ إيٝ٘و َٚا تٗٛاٙ ٚتؼتٗٝ٘و قاٍ تعاىل:

     
   

      

      :[53]ٜٛطف
 

                                           
 .22ايذع٠ٛ قٛاعذ ٚأؿٍٛ  –اُْش: نع١ أَ  عبذايعضٜض   (1)

ؿددفاص  –عُدداس و د. هددذ  ددٔ ْاؿددش اي28عكٝددذ٠ اىددؤَٔ  –اُْددش: أ ددا هش ةددا ش ادتضا٥ددشٟ   (2)

  .19ايذاع١ٝ 
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(1). 

ٚايعكدٌ قددذ ٜكـدش ً نددوّ َددٔ ػدؤْٚ٘ عددٔ ايتُٝٝددض  د  حظددٔ األفعدداٍ     

ٚقبٝهٗاو ْٚافعٗا ٚكاّسٖاو ف   ّذ ي٘ َٔ َع  ٜظاعذٙ عًد٢ إدساى َدا قـدش    

نًٝداي عدٔ ايعًدِ  دا ادىل عًٝد٘ عًُد٘و ألْد٘ يدٝع ً          عٓ٘ إدسان٘و ٚقذ ٜعجدض  

ستٌٝ عكً٘و ٚه دا٥ش٠ فهشٙو َع َاً عًُ٘  ٘ َٔ ؿ ح٘ ٚطعادت٘و ٚريدو  

نُعشفتدد٘  ددامح ٚايٝددّٛ ارلددشو ٚاى ٥هدد١ تفـددٝ يو فهددإ ً كددشٚس٠ إىل َددٔ  

ٜٗذٜ٘ اي شٜل ً أؿٍٛ دٜٓ٘و ٚقذ ٜرتّدد ً أَشو إَا يعداسض ٖد٣ٛ ٚػد٠ٛٗو    

ايذٚاعٞ ٚالت فٗاو فٝهتا  إىل َٔ ٜٓكزٙ َٔ اذت٠ّو ٜٚهؼف ي٘  أٚ يتضاحِ

عددٔ حجدداب ايلدد ي١  ٓددٛس ا ددذ٣و فبددإ  ددزيو حاةدد١ ايعدداا إىل سطددٍٛ      

خيشةِٗ َٔ ايًُُاص إىل ايٓٛسو ٜٚهًُِٗ  عشف١ َدا قـدشص عٓد٘ أفٗداَِٗو     

ٜٚددٛقفِٗ عًدد٢ حكٝكدد١ َددا عجددضٚا عٓدد٘و ٜٚددذفع عددِٓٗ ههّ اذتدد٠ّ َٚلددش٠     

 .(2)ايؼهٛى

 

 

 الدعىة عهد الرسل علًهم الصالة والسالم

                                           
  .38ا ذف(  –ايٛط١ًٝ –ايذع٠ٛ إىل امح )ايشطاي١  –ٚي طتضاد٠ اُْش: د. تٛفٝل ايٛاعٞ   (1)

  .58اذته١ُ َٔ إسطاٍ ايشطٌ  –ايؼٝخ عبذايشاصم عفٝفٞ   (2)
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يكذ اٖتِ سطٌ امح نٝعاي  ذع٠ٛ ايٓاغ إىل دٜٔ امح ايكِٜٛو ٖٚذا١ٜ 

 ايبؼش١ٜ إىل ايـشاٍ اىظتكِٝ نُا أ إ امح طبهاْ٘ َظًهِٗ فكاٍ تعاىل:
       

    
   

   
    

   

    :[13]ايؼٛس٣. 

    ٚقاٍ تعاىل:

    
  

    

 .[36]ايٓهٌ: 

  ٚاحذ٠  &إٕ ١َُٗ ايشطٌ ايهشاّ 

     
     

    

  :[25]األْبٝا٤ . 

 :#فٝصرب ايكشهٕ ايهشِٜ عٔ ْٛص 
    

    
     

   

   :[14]ايعٓهبٛص. 
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   ٚقاٍ تعاىل: 

    
    

    
    

    :[59]األعشاف. 

 ٜكٍٛ يكَٛ٘: #ٚنإ ْٛص 
    

    
     

   
    

    :[59]األعشاف. 

 :#ٚخيرب ايكشهٕ ايهشِٜ عٔ إ شاِٖٝ 
    

    
     
    

      

     :ِٜ41]َش– 

42]. 

    ٚقاٍ تعاىل:
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  و ٚقاٍ تعاىل:[52 –51]األْبٝا٤:
    

    
    

   :[16]ايعٓهبٛص. 

 :#ٚخيرب ايكشهٕ ايهشِٜ عٔ َٛط٢ 
    

   
    

   

   :[24 –23]اافش. 

   ٚقاٍ تعاىل:

   
    

   
     

   

     :٘ [42– 

44]. 

 :#ايهشِٜ عٔ عٝظ٢  ٚخيرب ايكشهٕ
     

   
    

    
   

    

    :[6]ايـف. 
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  َٛ٘:ٜكٍٛ يك #ٚنإ عٝظ٢

    
   

    
    

   
    

    
      

 .[51 –50]هٍ عُشإ: 

 :#ٚخيرب ايكشهٕ ايهشِٜ عٔ ٖٛد 

     
    

     
    

    :[65]األعشاف. 

 :#ٚخيرب ايكشهٕ ايهشِٜ عٔ ؿاحل 

    
    

    

    :ٌُٓ[45]اي. 

   ٚقدددددددددددددددددداٍ تعدددددددددددددددددداىل:  

     
     

    
   

    :[73]األعشاف. 
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 :#ٚخيرب ايكشهٕ ايهشِٜ عٔ ػعٝىل 

    
    

     
    

   

   :[85]األعشاف. 

 :#هشِٜ عٔ إيٝاغ ٚخيرب ايكشهٕ اي
    

    
    
   

   
   

   

  :[126 –123]ايـافاص. 

 :#شإٔ ايهشِٜ عٔ ستُذ ٚخيرب ايك
    

     
   

   :[108]ٜٛطف. 

     ٚقاٍ تعاىل:
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   :ٌ[125]ايٓه. 

   ٚقاٍ تعاىل: 

    
      

     
     

 .[67]اذتج:

   ٚقاٍ تعاىل:
     

 .[73]اىؤَٕٓٛ:

    ٚقاٍ تعاىل:

    
    

      

   :[87]ايكـف. 

   ٚقاٍ تعاىل:

   
   
   

   

  :[46 –45]األحضاب. 

    ٚقاٍ تعاىل:

     
    

   :[33]فـًت. 
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    ٚقاٍ تعاىل:

     
    
     

    

  :[15]ايؼٛس٣. 

   ٚقاٍ تعاىل:

    

     :[67]اىا٥ذ٠
 (1).  

 

 ة:مضنــون الدعــــو

أٚ ايشطددداي١ ايذعٜٛددد١ ٜتُودددٌ ً حكٝكددد١ ايدددذٜٔ  إٕ َلدددُٕٛ ايدددذع٠ٛو 

ٞو ٚقدذ حهدِ   ايط َٞ  هاًَ٘ ً ةاْب٘ ايعكذٟو أٚ ايتؼدشٜعٞ أٚ األل قد  

 .امح طبهاْ٘ ع٢ً ٖزا اىلُٕٛ  تْ٘ ْٛس ٚط ّ ٖٚذا١ٜ

   قاٍ امح تعاىل:

   
    
    

                                           
ْـدٛق ايدذع٠ٛ ً ايكدشهٕ ايهدشِٜ )دساطد١       –ٚي طتضاد٠ اُْش: د. هذ  ٔ ْاؿدش ايعُداس     (1)

َظؤٚي١ٝ ايذٍٚ ايط ١َٝ عٔ  –َٚا  عذٖاو د. عبذامح  ٔ عبذاحملظٔ ايرتنٞ  ١ٝ33( تتؿًٝ

دع٠ٛ  –َٚا  عذٖاو د. ستُذ سةىل ايؼتٟٝٛ  13ايذع٠ٛو ٚلٛر  اىًُه١ ايعش ١ٝ ايظعٛد١ٜ 

  .َٚا  عذٖا 61ايشطٌ إىل امح تعاىلو ااٜتٗاو ٚتاسخيٗا 
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    :[16 –15]اىا٥ذ٠. 

ٍّ ع٢ً ٖزا عذد َٔ ايٓـٛق ايؼشع١ٝ ٚاي  َ  ٓٗا:ٚقذ د

 ُٝٓدا ضتدٔ ةًدٛغ عٓدذ سطدٍٛ امح      «قداٍ:   <َا سٚاٙ عُش  ٔ ارت اب 

راص ّٜٛ إر  ًع عًٝٓا سةٌ ػذٜذ  ٝاض ايوٝابو ػدذٜذ طدٛاد ايؼدعشو     @

فتطٓذ  @هٜش٣ عًٝ٘ أثش ايظفشو ٚه ٜعشف٘ َّٓا أحذو حت٢ ةًع إىل ايٓ  

عدٔ  سنبتٝ٘ إىل سنبتٝ٘و ٚٚكع نفّٝ٘ عًد٢ فصزٜد٘ ٚقداٍ: ٜدا ستُدذو ألربْدٞ       

: ايطدد ّ إٔ تؼددٗذ إٔ ه إيدد٘ إه امحو ٚإٔ  @ايطدد ّ؟ فكدداٍ سطددٍٛ امح  

ستُددذاي سطددٍٛ امحو ٚتكددِٝ ايـدد ٠ ٚتددؤتٞ ايضنددا٠و ٚتـددّٛ سَلددإو ٚحتددج  

ايبٝدددت إٕ اطدددت عت إىل ريدددو طدددبٝ يو قددداٍ: ؿدددذقتو فعجبٓدددا يددد٘ ٜظدددتي٘ 

بد٘  ٜٚـذق٘و قاٍ: فتلربْٞ عٔ ايمدإ؟ قداٍ: إٔ تدؤَٔ  دامح َٚ ٥هتد٘ ٚنت     

ٚسطددً٘ ٚايٝددّٛ ارلددش ٚتددؤَٔ  ايكددذس لددّٙ ٚػددّشٙو قدداٍ: ؿددذقتو قدداٍ:    

ألربْٞ عٔ ايحظدإ؟ قداٍ: إٔ تعبدذ امح نتْدو تدشاٙ فدإٕ ا تهدٔ تدشاٙ فإْد٘          

ٜددشاى. قدداٍ: فددتلربْٞ عددٔ ايظدداع١؟و فكدداٍ: َددا اىظددؤٍٚ عٓٗددا  ددتعًِ َددٔ    

       ٕ تدش٣   ايظا٥ٌو قاٍ: فدتلربْٞ عدٔ أَاساتٗدا؟ قداٍ: إٔ تًدذ األَد١ س ّتٗداو ٚأ
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اذتفا٠ ايعشا٠ ايعاي١ سعا٤ ايؼا٤ ٜت اٚيٕٛ ً ايبٓٝدإو ثدِ اْ ًكدت فًبودت ًَٝداي      

ثِ قاٍ: ٜا عُش أتذسٟ َدٔ ايظدا٥ٌ؟ قًدت: امح ٚسطدٛي٘ أعًدِو قداٍ: فإْد٘        

»ةربٌٜ أتانِ ٜعًُهِ دٜٓهِ
(1). 

 :~قاٍ ايكاكٞ عٝاض 

ٖٚزا اذتذٜ: قذ اػتٌُ عًد٢ ػدشص نٝدع َٚدا٥ف ايعبداداص ايُداٖش٠       

 ٓددد١و َدددٔ عكدددٛد ايمدددإو ٚأعُددداٍ ادتدددٛاسصو ٚإلددد ق ايظدددشا٥شو   ٚايبا

ٚايددتهفِ َددٔ هفدداص األعُدداٍو حتدد٢ إٕ عًددّٛ ايؼددشٜع١ نًددٗا ساةعدد١ إيٝدد٘       

 .(2)َٚتؼبع١ َٓ٘

: ) در ايطد ّ   @قداٍ: قداٍ سطدٍٛ امح     }َٚا سٚاٙ عبذامح  ٔ عُش 

يـ ٠و ع٢ً وع: ػٗاد٠ إٔ ه إي٘ إه امحو ٚإٔ ستُذاي سطٍٛ امحو ٚإقاّ ا

 .(3) ٚإٜتا٤ ايضنا٠و ٚؿّٛ سَلإو ٚحج ايبٝت اذتشاّ(

                                           

عدٔ ايمدإ ٚايطد ّ     @ؤاٍ ةربٌٜ ايٓ  ألشة٘ ايبصاسٟ ً نتاب: ايمإو  اب: ط  (1)

و ًٚ نتدداب: تفظددّ  50سقددِ  1/22يدد٘  @ٚايحظددإو ٚعًددِ ايظدداع١و ٚ ٝددإ ايددٓ   

و ٚألشةد٘ َظدًِ   4777سقدِ   5/24 {إٕ امح عٓدذٙ عًدِ ايظداع١   }ايكشهٕو  اب: قٛيد٘:  

  ..8سقِ  1/36ٚايًفِ ي٘ ً نتاب: ايمإو  اب:  ٝإ ايمإ ٚايط ّ ٚايحظإ 

 .1/158ػشص ايٟٓٛٚ ع٢ً ؿهٝن ايَاّ َظًِ    (2)

و ٚألشة٘ َظًِ 8سقِ  1/10ألشة٘ ايبصاسٟ ً نتاب: ايمإو  اب: دعاؤنِ إماْهِ   (3)

  .16سقِ  1/45ً نتاب: ايمإو  اب:  ٝإ أسنإ ايط ّ ٚدعا٥ُ٘ ايعُاّ 
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ً حددذٜ: ٖشقددٌ اىؼددٗٛس: ).. قدداٍ     }َٚددا سٚاٙ عبددذامح  ددٔ عبدداغ  

ٜتَشنِ؟ قًت: ٜتَشْا  ايـ ٠ ٚايضنا٠ ٚايـ١ً ٚايعفدافو قداٍ: إٕ ٜهدٔ َدا     

 .(1) تكٍٛ فٝ٘ حكاي فإْ٘ ْ ..(

كٝدددذ٠ ايطددد ١َٝ ايع إرٕ َلدددُٕٛ دعددد٠ٛ ايطددد ّ ٖدددٞ: ايدددذع٠ٛ إىل 

ايـهٝه١و ٖٚٞ: ايذع٠ٛ إىل ايؼشٜع١ ايطد ١َٝ ايظدُه١و ٖٚدٞ: ايدذع٠ٛ     

 إىل األل م ايط ١َٝ اذتُٝذ٠.

َٚشاتىل ايذٜٔ ايط َٞ ث ث١ ٖٞ: ايط ّو ٚايمدإو ٚايحظدإو   

ٚنددٌ َشتبدد١ َددٔ ٖددزٙ اىشاتددىل ايو ثدد١ إرا أ ًكددت يٛحددذٖا  ًددت اىشاتددىل      

َّا إرا أ ًكت ّٗا تٓـشف إىل َعٓاٖا ارتاق. األلش٣و ٚأ  ٚقشْت  غّٖا فإْ

فعٓددذ اي دد م ٜهددٕٛ َعٓدد٢ ايطدد ّ ٖددٛ: اهطتظدد ّ مح  ايتٛحٝددذو   

 .(2)ٚايْكٝاد ي٘  اي اع١و ٚارتًٛق َٔ ايؼشى

ٚعٓذ اهقرتإ فٝفظش ايط ّ  تسناْ٘ ارتُظ١ اىعشٚف١ ٖٚٞ: ػٗاد٠ إٔ 

ايـ ٠و ٚإٜتا٤ ايضندا٠و ٚؿدّٛ    ١َه إي٘ إه امحو ٚإٔ ستُذاي سطٍٛ امحو ٚإقا

 سَلإو ٚحج  ٝت امح اذتشاّ.

                                           
و 7سقِ  1/6عٓذ ٖشقٌ ألشة٘ ايبصاسٟ ً نتاب:  ذ٤ ايٛحٞو  اب: حذٜ: أ ٞ طفٝإ   (1)

إىل ٖشقدٌ ٜدذعٛٙ إىل    @ٚألشة٘ َظدًِ ً نتداب: ادتٗداد ٚايظدّو  داب: نتداب ايدٓ         

  .1774سقِ 1397 –3/1393ايط ّ 

  .8ث ث١ األؿٍٛ ٚأديتٗا  –ايؼٝخ ستُذ  ٔ عبذايٖٛاب   (2)
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ٜٚهٕٛ َع٢ٓ ايمإ: ٖٛ ايمإ  امح َٚ ٥هتد٘ ٚنتبد٘ ٚسطدً٘ ٚ دايّٝٛ     

 ارلش ٚ ايكذس لّٙ ٚػشٙ.

ٜٚهٕٛ َع٢ٓ ايحظإ: ٖدٛ إٔ تعبدذ امح نتْدو تدشاٙ فدإٕ ا تهدٔ تدشاٙ        

 فإْ٘ ٜشاى.

 .ٚقذ دٍ ع٢ً ريو حذٜ: ةربٌٜ اىؼٗٛس

ٍّ ع٢ً إٔ َٔ َلاَ  ايدذع٠ٛ: ايدذع٠ٛ إىل األلد م ايطد ١َٝ      نُا د

: )إلدا  عودت ألكدِ    @قداٍو قداٍ سطدٍٛ امح     <اذتُٝذ٠. َا سٚاٙ أ ٛ ٖشٜدش٠  

 .(1) َهاسّ األل م(

 

 

 

 

 

 

                                           
ًدل  ألشة٘ ايَاّ َايدو ً اىٛ دتو ً نتداب: حظدٔ ارتًدلو  داب: َدا ةدا٤ ً حظدٔ ارت           (1)

و ٚقاٍ ايع ١َو ستُذ فؤاد عبذايباقٞ: ؿهٝنو ٚألشة٘ ايَاّ أهدذ ً  8سقِ  2/904

و 17/79و ٚقدداٍ ايع َدد١ أهددذ ػددانش: إطددٓادٙ ؿددهٝن      8939سقددِ  2/381اىظددٓذ 

  .45سقِ  1/112طًظ١ً األحددادٜ: ايـهٝه١  –ٚيإلطتدددضاد٠ أُْش: األيباْٞ 
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 التعريف بىسائل الدعىة

 

 ي اللغة:ـالوسيلة ف

 .(1)ٛطٌٝو ٚايٛطا٥ٌقاٍ ايشاصٟ: ايٛط١ًٝ َا ٜتكشب  ٘ إىل ايغّو ٚادتُع: اي

ٚقاٍ اىك شٟ: ايٛطد١ًٝ ٖدٞ َدا ٜتكدشب  د٘ إىل ايؼد٤ٞو ٚتّٛطدٌ إىل سّ د٘         

 .(2) ٛط١ًٝ أٟ: تكّشب إيٝ٘  عٌُ

 .(3)ٚقاٍ األؿفٗاْٞ: ايٛط١ًٝ ٖٞ ايتٛؿٌ إىل ايؼ٤ٞ  شاب١

 ٚقذ ةا٤ ً ايتٓضٌٜ هٜتإ ةا٤ فُٝٗا رنش ايٛط١ًٝ ُٖا قٛي٘ تعاىل:
   

   
  

 . 

   ٚقٛي٘ تعاىل:

   
   
   

                                           
  .721شتتاس ايـهاص  –ايشاصٟ   (1)

ّٟ اى  (2) ُدش: ايفّٚصه دادٟ    2/824اىـباص اىّٓ ً اشٜىل ايؼشص ايهبّ يًشافعٞ  –كش و ٚيإلطدتضاد٠ ْا

   ..307ايتعشٜفاصو حتكٝل: د. عبذايشهٔ ع٠ُّ  –و ادتشةاْٞ 4/86ايكاَٛغ احملٌٝ  –

  .523اىفشداص ً اشٜىل ايكشهٕ حتكٝل: ستُذ طٝذ نٝ ْٞ  –األؿفٗاْٞ   (3)
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    :[57]ايطشا٤. 

 .(1)ٚايٛط١ًٝ ٖٞ اي  ٜتٛؿٌ  ٗا إىل حتـٌٝ اىكـٛد :~قاٍ ا ٔ نوّ 

: فايٛطد١ًٝ ايد  أَدش امح  ٗدا إٔ تبتغدٞ إيٝد٘ ٖدٞ: َدا         ~ٚقاٍ ايكااٞ 

 .(2)ٜتكشب  ٘ إيٝ٘ َٔ ايٛاةباص ٚاىظتهباص

 

 ي االصطالح:ـوالوسيلة ف

     قٌٝ إْٗا: َا ٜتٛؿٌ  ٘ ايذاع١ٝ إىل ت بٝل َٓاٖج ايدذع٠ٛ َدٔ أَدٛس

 .(3)َع١ٜٛٓ أٚ َاد١ٜ

         ٚقٌٝ إْٗا: َا ٜظدتع   د٘ ايذاعٝد١ عًد٢ تبًٝدغ ايدذع٠ٛ إىل امح عًد٢

 .(4)ضتٛ ْافع َوُش

       ٌٚقٝددٌ إْٗددا: ايكٓددا٠ اىٛؿدد١ً يًغاٜدد١و أٚ األدا٠ اىظددتصذ١َ ً ْكدد

 .(5)اىعاْٞ ٚاألفهاس يًٓاغ

    ٚقٌٝ إْٗا: َا ٜظتعًُ٘ ايذاع١ٝ َٔ إَهاْاص ٜٛؿٌ  ٗدا ايدذع٠ٛ إىل

                                           
  .2/60ّ ايكشهٕ ايهشِٜ تفظ –ا ٔ نوّ   (1)

  .6/185ستاطٔ ايتتٌٜٚ  –ايكااٞ   (2)

  .282اىذلٌ إىل عًِ ايذع٠ٛ  –د. ستُذ أ ٛ ايفتن ايبٝاْْٛٞ   (3)

  .429أؿٍٛ ايذع٠ٛ  –د. عبذايهشِٜ صٜذإ   (4)

  ..43 #سنا٥ض ايمإ ً دع٠ٛ إ شاِٖٝ  –أ.د. طٝذ ستُذ  ٔ طادتٞ ايؼٓكٝ ٞ   (5)
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ّٜٛٔو ٚاايباي َا ت  .(1)هٕٛ حظ١ّٝاىذع

 .ايٛطا٥ٌ ٖٞ: ايكٓٛاص اي  تظام َٔ ل  ا ايذع٠ٛ ّٕ  ٚأس٣ أ

 التعريف باملؤسسات الدعوية

ٖٞ ادتٗاص اي  تكّٛ  ُاسط١ األعُاٍ ٚاىؼشٚعاص ٚايرباَج ايذع١ٜٛ 

دتدددزب اىدددذعٜٛٔ إىل َلددداَ  ايدددذع٠ٛ  األطدددايٝىل اىٓاطدددب١و ٚ ايٛطدددا٥ٌ     

يذع١ٜٛو ٚقذ تظ٢ُ  ٝدادٜٔ ايدذع٠ٛو   اىؼشٚع١ ٚقذ تظ٢ُ ٖزٙ  اىؤطظاص ا

 ٚاي  تؼٌُ:

 اىظجذ. –

 اىذسط١. –

 اىعاٖذ ايؼشع١ٝ –

 اىٓضٍ. –

 دٚس ايعًِ. –

 اىشانض ايط ١َٝ. –

 ادتُعٝاص ايط ١َٝ. –

 ادتُعٝاص ارت١ّٜ. –

ٖٚزٙ اىؤطظاص  ا ٚطا٥ٌ عذٜذ٠ تٓفز َٔ ل  ا أْؼ تٗا ايذعٜٛد١  

                                           
  ..2/542َٓٗج ػٝخ ايط ّ ا ٔ ت١ُٝٝ ً ايذع٠ٛ  –امح  ٔ سػٝذ اذتٛػاْٞ د. عبذ  (1)
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  اذتـش:َٚٔ ريو ع٢ً طبٌٝ اىواٍ ه

 َددددذاسغ حتفددددِٝ ايكددددشهٕ ايهددددشِٜ ً اىظدددداةذو ٚادتٗددددٛد ارتّٝددددش٠   –

اي  تبز ا ع٢ً ايذاسط  جتداٙ تعًدُِٝٗ نتداب امح تعداىل ٚحتفدُِٝٗ      

إٜاٙو حٝ:  ًغ عذد اىدذاسغ اى٦داصو َٚدٔ فلدٌ امح طدبهاْ٘ فُدٔ       

ايٓادس إٔ جتذ َظدجذاي ةاَعداي ه ٜٛةدذ فٝد٘ َذسطد١ أٚ حًكد١ يتهفدِٝ        

يهشِٜو فل ي عٔ اىذاسغ اىتصــ١و ٚاىٓٗج١ٝ اي  تعٓد٢  ايكشهٕ ا

 تعًددِٝ ايكددشهٕ ايهددشِٜ ٚحتفُٝدد٘ ٚجتٜٛددذٙو ٚا ٜكتـددش ٖددزا ايٓؼدداٍ  

ع٢ً اي  ب فهظدىلو  دٌ اَتدذ ٖدزا ايٓؼداٍ ارتدّٟ ايدزٟ دعاَتد٘         

األٚقدداف إىل اي ايبدداص أٜلدداي فبًغددت عددذد َددذاسغ حتفددِٝ ايكددشهٕ       

َددٔ َا٥دد١ َذسطدد١ تعٓدد٢  ددزيو ً ايهددشِٜ ً َذٜٓدد١ ايشٜدداض إىل أنوددش 

ايفددرت٠ اىظددا١ٝ٥ فلدد ي عددٔ  كٝدد١ اىددذٕ األلددش٣ ٖٚددزا فلددٌ َددٔ امح     

 طبهاْ٘.

 باعدد١ اىـددهف ايؼددشٜف ٚايهتددىل ايعًُٝدد١و ٚقددذ ْؼددٌ أٖددٌ ارتددّ   –

قدذماي ٚحدذٜواي ًٚ َكدذَتِٗ َاتبزيد٘   دْدا اىباسند١و اىًُهد١ ايعش ٝد١         

ايكشهٕ ايهدشِٜ ٚقفداي يٛةد٘    ايظعٛد١ٜ َٔ  باع١ َ ٜ  َٔ ايٓظخ َٔ 

امح ٚتٛصعدد٘ عًدد٢ اىظددًُ  ً أضتددا٤ اىعُددٛس٠ طددٛا٤ أناْددت اي باعدد١   

تتعًدددل  تؿدددٌ اىـدددهفو أّ  رتنددداص َعاْٝددد٘ إىل ايًغددداص اذتٝددد١   

األلش٣و ٚنزيو َدا تبزيد٘ َدٔ ةٗدٛد َباسند١ ً  باعد١ عدذد يدٝع         
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٢  ايكًٌٝ َٔ ايهتىل ايع١ًُٝ ً شتتًدف ايعًدّٛ ٚايفٓدٕٛ يتٛصٜعٗدا عًد     

أ ٓا٤ اىظًُ  َٔ ايعًُا٤ ٚايدذعا٠ ٚادتُعٝداص ٚاىشاندض ايطد ١َٝ ً     

 ايذالٌ ٚارتاس و ٚاي  َٓٗا:

( زتًدذايو ٚاىغدر   37زتُٛع فتا٣ٚ ػدٝخ ايطد ّ ا دٔ تُٝٝد١ ٜٚكدع ً )     

( زتًذاي َٚظٓذ ايَاّ أهذ  دٔ حٓبدٌ ٜٚكدع ً أنودش     15ه ٔ قذا١َ ٜٚكع ً )

ٓددع يعبددذامح  ددٔ قذاَدد١ اىكذطددٞ َٚعدد٘ ايؼددشص ( زتًددذايو ٚنتدداب: اىك30َددٔ )

ايهبّ يعبذايشهٔ  ٔ قذا١َ اىكذطدٞ َٚعُٗدا: ايْـداف ً َعشفد١ ايدشاةن      

 ( زتًذاي ٚاّٖا نوّ.33َٔ ارت ف يعًٞ اىشداٟٚ ٜٚكع ً )

ٚقذ نإ ايظدا كٕٛ ٚاي حكدٕٛ َدٔ أ ٓدا٤ ٖدزٙ األَد١ ٜتٓافظدٕٛ ً فعدٌ         

 ارتّ ٚ زي٘ ً زتاٍ ايٛقف.

رٚ  @ا ٜهددٔ أحددذ  َددٔ أؿددهاب ايددٓ  «: >ةددا ش  ددٔ عبددذامح  قدداٍ

»َكذس٠ إه ٚقف
(1). 

ًٚ ٖددزا ايضَددإ ٜتٓددافع عددذد َددٔ اىٛطددشٜٔ ٚأٖددٌ ارتددّ عًدد٢  ٓددا٤        

اىظاةذو ٚدعِ نعٝداص حتفدِٝ ايكدشهٕ ايهدشِٜو ٚنفايد١ ايدذعا٠و ٚ باعد١        

ٚقدذ   ايهتىل ايط ١َٝو ٚحفش ار داس ً األَدانٔ ايد  حتتاةٗدا ٚادّ ريدوو      

اطتؼعشٚا أ١ُٖٝ ايعٌُ ارتّٟو ٚأ١ُٖٝ ايٛقف َٚهاْت٘ ً ايط ّ ٚتزنشٚا 

                                           
  .8/185حتكٝل: د. عبذامح ايرتنٞ. د. عبذايفتاص اذتًٛ  –اىغر  –ا ٔ قذا١َ   (1)
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عذداي َٔ ايٓـٛق ايؼشع١ٝ اي  حت: ع٢ً ريو ٚاي  َٓٗا َا سٚاٙ أ ٖٛشٜش٠ 

أحدىل ايدب د إىل امح َظداةذٖاو ٚأ غدّ ايدب د إىل امح      «: @عٔ ايدٓ    <

»أطٛاقٗا
ٜكدٍٛ:   @ٍ امح قاٍ: اعت سطٛ <و ٚعٔ عوُإ  ٔ عفإ  (1)

»َٔ  ٢ٓ مح َظجذاي  ٢ٓ امح ي٘ ً ادت١ٓ َوً٘«
(2). 

َدٔ  ٓد٢ َظدجذاي مح    «قداٍ:   @إٔ سطدٍٛ امح   }ٚعٔ ةا ش  ٔ عبذامح 

»نُفهف ق ا٠و أٚ أؿغشو  ٢ٓ امح ي٘  ٝتاي ً ادت١ٓ
(3). 

ٚايـذق١ ادتاس١ٜ ستُٛي١ عٓذ ايعًُا٤ ع٢ً ايٛقفو ٚيدزيو قداٍ ايَداّ    

إرا َداص  «قداٍ:   @إٔ سطدٍٛ امح   <ص حذٜ: أ ٞ ٖشٜدش٠  ً ػش ~ايٟٓٛٚ 

ا ٔ هدّ اْك ع عًُ٘ إه َٔ ث ث١: إه َٔ ؿذق١ ةاسٜد١و أٚ عًدِ ٜٓتفدع  د٘و     

»أٚ ٚيذ ؿاحل ٜذعٛ ي٘
(4). 

قاٍ: فٝ٘ ديٌٝ يـه١ أؿٌ ايٛقف ٚعُِٝ ثٛا ٘و فايـذق١ ادتاس١ٜ ٖٞ 

                                           
ألشة٘ َظًِ ً نتاب: اىظاةذو  داب: فلدٌ ادتًدٛغ ً َـد ٙ  عدذ ايـدبنو ٚفلدٌ          (1)

  .671سقِ  1/464اىظاةذ 

سقدِ   1/378ة٘ َظًِ ً نتاب:اىظداةذو  داب: فلدٌ  ٓدا٤ اىظداةذ ٚاذتد: عًٝٗدا        ألش  (2)

533.  

ألشة٘ ا ٔ َاة٘ ً نتاب: اىظاةذ ٚادتُاعاصو  اب: َٔ  ٢ٓ مح َظجذايو ؿهٝن طٓٔ   (3)

  .738سقِ  1/124األيباْٞ  –ا ٔ َاة١

 3/1255عذ ٚفاتد٘  ألشة٘ َظًِ ً نتاب: ايٛؿ١ٝو  اب: َا ًٜهل ايْظإ َٔ ايوٛاب    (4)

  .1631سقِ 
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 .(1)ايٛقف

٢ً اذتدشَ  ايؼدشٜف    ٖٚٓاى عذد َٔ األٚقاف ارتاؿ١ َٔ ست  ارتّ ع

هصاٍ  (2)ٚعًدد٢ عددذد َددٔ اىظدداةذ ٚادتٛاَددع ٚعًدد٢ عددذد َددٔ ايددذٚس ارتّٜدد١  

 لّٖا َظتُشايو ْٚافعٗا دا٥ُاي َٚوُشاي.

 ٌ يكذ أٚقف عذد َٔ احملظٓ   علاي َٔ األٚقداف عًد٢  عدّ ايهتدىل     

 ايع١ًُٝ يلشاةٗا ٚ باعتٗا ٚاي  َٓٗا:

 .~يًؼٝخ ستُذ ٔ عبذايٖٛاب اىظتفٝذ ً نفش تاسى ايتٛحٝذ  َفٝذ –

 .~ػشص شتتـش اىكٓع ً ايفك٘ يًبٗٛتٞ  –

 .~تكشٜىل ايتٗزٜىل ً أاا٤ ايشةاٍ ه ٔ حجش  –

 .~ػشص صاد اىظتٓكع ً التـاس اىكٓع يًبٗٛتٞ  –

 فددتن اجملٝددذ ػددشص نتدداب ايتٛحٝددذ يًؼددٝخ عبددذايشهٔ  ددٔ حظددٔ          –

 .~هٍ ايؼٝخ 

 .~يظإ ايعشب ه ٔ َُٓٛس  –

 .~ايظايه  ً َٓاصٍ إٜاى ْعبذ ٚإٜاى ْظتع  ه ٔ ايكِٝ  َذاس  –

نؼاف ايكٓاع ع٢ً َنت ايقٓاع ىٓـٛس  دٔ إدسٜدع اذتٓبًدٞ ٚ ٗاَؼد٘      –

                                           
  .11/85ػشص ايٟٓٛٚ ع٢ً ؿهٝن َظًِ   (1)

تداسٜخ اىظداةذ ٚاألٚقداف ايكذمد١ ً  ًددذ      –ي طدتضاد٠ اُْدش: ساػدذ  دٔ ستُدذ  دٔ عظدانش          (2)

  .333و 330و 328ٖدو 1373ايشٜاض إىل عاّ 
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 .~ػشص اىٓت٢ٗ يًبٗٛتٞ 

 .(1)~ايٓٗا١ٜ ً اشٜىل اذتذٜ: ه ٔ نوّ  –

ٚألٕ  زٍ ارتّ اّ قاؿش ع٢ً أحذ َٔ ايٓاغو  دٌ ٖدٛ َفتدٛص َٚتداص     

١ فإْ٘ ٜٓبغٞ إٔ ٜفهش احملظٕٓٛ تفهّاي ةاداي ً ْٛع١ٝ ايٛقف يهٌ َظًِ َٚظًُ

ايزٟ خيــْٛ٘ ً يتًهاتِٗ ٚإٔ ٜٛقف ع٢ً َا نإ ْفعد٘ َتعدذٜاي َٚٓتؼدشايو    

ٚه ػدو إٔ أةدشٙ ٜتهدداثش ٜٚتعداَِ نًُدا ناْددت اذتاةد١ إيٝد٘ أَددّع َدٔ اددّٙ        

       ٚ طدا٥ًٗا  ٚايٛاقع إٔ يًٛقدف أثدشاي ندبّاي َُٚٗداي ً دعدِ اىؤطظداص ايذعٜٛد١ ٚ

َٚؼدددشٚعاتٗا عًددد٢ َظدددت٣ٛ ايعددداا أندددعو فكدددذ تهددداثشص أعُددداٍ ارتدددّ    

ّٛعتو ٚقذ اْتؼش ارتّ ٚعُت ايدذع٠ٛ أضتدا٤ اىعُدٛس٠ ٚمح اذتُدذ ٚاىٓود١و       ٚتٓ

 @قدداٍ: اعددت سطددٍٛ امح   <َـددذاقاي ىددا ةددا٤ ً حددذٜ: كددِٝ ايددذاسٟ   

ّٔ ٖزا األَش َا  ًغ ايًٌٝ ٚايٓٗاسو ٚه ٜرتى امح«ٜكٍٛ:  ََدَذسو ٚه   يٝبًغ   ٝدت 

امح  دد٘   ََٚ ددش إه أدلًدد٘ امح ٖددزا ايددذٜٔ  عددضِّ عضٜددضو أٚ  ددّزٍ ريٝددٌو عددضوا ُٜعددض      

ٍ   ٘ ايهفش »ايط ّو ُٚره  ٜز
(2). 

 

                                           
  .َٚا عذٖا 336اُْش: اىشةع ايظا ل   (1)

و ٚقدداٍ ايؼددٝخ ػددعٝىل األْددؤٍٚ:  16998سقددِ  4/103ظددٓذ ألشةدد٘ ايَدداّ أهددذ ً اى  (2)

طًظدد١ً األحادٜدد: ايـددهٝه١  –و ٚي طددتضاد٠ اُْددش: األيبدداْٞ 28/155إطددٓادٙ ؿددهٝن 

  .3سقِ  1/32
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 اخلامتــة

اذتُددذ مح ايددزٟ  ٓعُتدد٘ تددتِ ايـدداذتاصو ٚايـدد ٠ ٚايظدد ّ عًدد٢ ْدد   

 ٚ عذ:ايشه١ اىٗذا٠ ٚع٢ً هي٘ ٚؿهب٘ ٚطًِ تظًُٝاي نوّاي 

فكذ تب  َٔ ل ٍ عدشض اىظدا٥ٌ ايظدا ك١ أُٖٝد١ ايدذع٠ٛ إىل امح ٚحاةد١       

ايبؼددش١ٜ إيٝٗددا ً ايظددا ل ٚاذتاكددشو ٚيلددُإ اطددتُشاس١ٜ األْؼدد ١ ايذعٜٛدد١ ً      

طّٖا قذَاي نبٓدا٤ اىظداةذ ٚايتٛطدع ً َدذاسغ حتفدِٝ ايكدشهٕ ايهدشِٜو ٚنفايد١         

ٚايتٛطدع ً  باعد١ ايهتدىل ايعًُٝد١     ايذعا٠و ٚحفش ار اس ً اىٓا ل احملتاة١  او 

 ايٓافع١و فإْ٘ ٜٓبغٞ إٔ ٜفهش دا٥ُاي ً ايتص ٌٝ اىظتُش يًذع٠ٛ ٚايزٟ ٜتلُٔ:

 .إااد ايتٌُٜٛ اىايٞ ايذا٥ِ نُا ٖٛ اذتاٍ ً اطتوُاس األٚقاف ايط ١َٝ 

  .إااد ارت ١ ايذع١ٜٛ اىٓاطب١ 

  .إعذاد ايذعا٠ إعذاداي طًُٝاي 

  دعا٠ ٖزٙ األ١َ َٔ طدًفٓا ايـداحل سكدٛإ امح    ايفاد٠ ي ا نإ ع ً٘ٝ

ّٕ ً ايفاد٠ َٔ لرباتِٗ ٚجتاس ِٗ ارتّ ايهوّو ٚحظبٓا  عًِٝٗو فإ

ً ٖزا ايبه: اىدٛةض إٔ أٚكدهٓا أُٖٝد١ ايدذع٠ٛ إىل امحو ٚحاةد١      
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ايبؼددش١ٜ إيٝٗدداو ٚأُٖٝدد١ ايفدداد٠ َددٔ األٚقدداف ايطدد ١َٝو ٚدٚس       

 ١ ٚٚطا٥ًٗا.األٚقاف ً دعِ اىؤطظاص ايذعٜٛ

 ٚؿ٢ً امح ٚطًِ ع٢ً ْبٝٓا ستُذ ٚع٢ً هي٘ ٚؿهب٘ أنع .

 املراجع

 

 1ٍ »أؿدددٛ ا ٚٚطدددا٥ًٗا «ايدددذع٠ٛ ايطددد ١َٝ  و د. أهدددذ أهدددذ اًدددٛؾ   (1)

 ّ(.1987) ّٚصو داس ايهتاب ايًبٓاْٞ 

(2)    ٞ فددتن ايبدداسٟ  ؼددشص ؿددهٝن ايَدداّ    وأهددذ  ددٔ عًددٞ  ددٔ حجددش ايعظددك ْ

ااح١ ايؼٝخ عبذايعضٜض  دٔ  داصو تدشقِٝ: ستُدذ      ايبصاسٟو تـهٝن ٚتعًٝل:

 فؤاد عبذايباقٞ )ايشٜاضو َهتب١ ايشٜاض اذتذٜو١(.

(3)     ّٟ اىـددباص اىددّٓ ً اشٜددىل ايؼددشص ايهددبّ يًشافعددٞ      وأهددذ  ددٔ ستُددذ اىكددش

 ّ(.1978ٖد/1398) ّٚصو داس ايهتىل ايع١ًُٝ 

ٌ  وأهذ  ٔ ستُذ اىٓكٛس (4) ٍ  ايفٛان١ ايعذٜذ٠ ً اىظدا٥ ) دّٚصو داس   1اىفٝدذ٠و 

 ّ(.1979ٖد/1399ارفام ادتذٜذ٠ 

َٓاس ايظبٌٝ ً ػدشص ايدذيٌٝو حتكٝدل: أ دٞ قتٝبد١ ايفاسٜدا ٞو        وإ شاِٖٝ كٜٛإ (5)

 وّ(1997ٖد/1418)ايشٜاضو داس ايـُٝعٞ  1ٍ

ٍ     و ا ٔ فاسغ (6)  1َعجِ َكاٜٝع ايًغد١و حتكٝدل: عبذايظد ّ ستهُدذ ٖداسٕٚو 

 ٖد(.  1366ايهتىل ايع١ًُٝ )ايكاٖش٠و داس إحٝا٤ 

)ايكاٖش٠و َهتبد١ ايهًٝداص األصٖشٜد١     2عكٝذ٠ اىؤَٔ ٍو أ ٛ هش ةا ش ادتضا٥شٟ (7)
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 ّ(.  1978ٖد/1398

)اىذٜٓدد١ اىٓددٛس٠و َهتبدد١ ايعًددّٛ   6َٓٗدداص اىظددًِو ٍو أ ددٛ هش ةددا ش ادتضا٥ددشٟ (8)

 ّ(.1998ٖد/1419ٚاذتهِ 

)دَؼلو داس ايفٝها٤  1هٕ ايعُِٝو ٍتفظّ ايكش وأ ٛ ايفذا٤ إااعٌٝ  ٔ نوّ (9)

 ّ(.1992ٖد/ 1413

(10)  ٞ اىفدشداص ً اشٜدىل ايكدشهٕو حتكٝدل:      وأ ٛايكاطِ اذتظ   ٔ ستُذ األؿدفٗاْ

 ستُذ طٝذ نٝ ْٞ ) ّٚصو داس اىعشف١(.

 طٓٔ ايذاسَٞ )داس إحٝا٤ ايظ١ٓ ايٓب١ٜٛ(.و أ ٛ ستُذ عبذامح  ٔ عبذايشهٔ ايذاسَٞ (11)

ٌ ايَددا (12) اىظددٓذو حتكٝددل: د. عبددذامح  ددٔ عبذاحملظددٔ ايرتنددٞ  و ّ أهددذ  ددٔ حٓبدد

 ّ(.1999ٖد/1419)َؤطظ١ ايشطاي١  1ٚصَ ٥٘و ٍ

ٍ      و ايَاّ أهذ  ٔ حٓبٌ (13) و 3اىظدٓذو ػدشص ٚفٗداسغ: أهدذ ستُدذ ػدانشو 

 ّ(.1949ٖد/1368)ايكاٖش٠و داس اىعاسف 

(14)    ٌ ستُدذ ْاؿدش ايدذٜٔ األيبداْٞ     اىظدٓذو فٗدشغ ايدشٚا٠:    و ايَاّ أهدذ  دٔ حٓبد

 )ايكاٖش٠و َؤطظ١ قش ب١(.

(15)   ٞ اىـدّٓفو حتكٝدل: حبٝدىل ايدشهٔ األعُُدٞو      و ايَاّ عبدذايشاصم ايـدٓعاْ

 ّ(.1983ٖد/1403) ّٚصو اىهتىل ايط َٞو  2ٍ

ادتاَع ايـدهٝن ) دّٚصو داس   و ايَاّ عبذامح  ٔ ستُذ  ٔ إااعٌٝ ايبصاسٟ (16)

 .ّ(1994ٖد/1414ايفهش 

اىٛ تو تـدهٝن ٚتدشقِٝ ٚختدشٜج ٚتعًٝدل: ستُدذ فدؤاد       و ايَاّ َايو  ٔ أْع (17)

 ّ(.1985ٖد/1406) ّٚصو داس إحٝا٤ ايرتا  ايعش ٞ و عبذايباقٞ
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 األّو )ايكاٖش٠ داس ايؼعىل(.و ايَاّ ستُذ  ٔ إدسٜع ايؼافعٞ (18)

: ستُدذ فدؤاد   ايـهٝنو حتكٝلو ايَاّ َظًِ  ٔ اذتجا  ايكؼّٟ ايٓٝظا ٛسٟ (19)

 ّ(.1980ٖد/1400عبذايباقٞ )ْؼش ٚتٛصٜع ايش٥اط١ ايعا١َ ي فتا٤و ايشٜاض 

 1ٍ »ايشطدددداي١و ايٛطدددد١ًٝو ا ددددذف «ايددددذع٠ٛ إىل امح و د. تٛفٝددددل ايددددٛاعٞ (20)

 ّ(.1986ٖد/1406)ايهٜٛتو َهتب١ ايف ص 

ٛ  2ايذع٠ٛ قٛاعذ ٚأؿٍٛ ٍو نع١ أَ  عبذايعضٜض (21) ٠ )ايطهٓذس١ٜو داس ايدذع

 ّ(.1989ٖد/1409

) ّٚصو داس ايبؼا٥ش  1ً ايكشهٕو ٍ ْب٠ٛ ستُذ و د. حظٔ كٝا٤ ايذٜٔ عرت (22)

 ّ(.1990ٖد/1410ايط ١َٝ 

ٍ و د. هددذ  دددٔ ْاؿدددش ايعُددداس  (23) )ايشٜددداضو داس إػدددبًٝٝا  1ؿددفاص ايذاعٝددد١و 

 ّ(.1996ٖد/1417

)دساطد١ تتؿد١ًٝٝ(    ْـٛق ايذع٠ٛ ً ايكشهٕ ايهشِٜو د. هذ  ٔ ْاؿش ايعُاس (24)

 ّ(.1997ٖد/1418)ايشٜاضو داس إػبًٝٝاو  1ٍ

تداسٜخ اىظداةذ ٚاألٚقداف ايكذمد١ ً  ًدذ ايشٜداض       و ساػذ  ٔ ستُذ  ٔ عظانش (25)

 ٖد )ايشٜاضو َ بع١ َشاَش(.1373إىل عاّ 

(26)    ٕ ً  ~َدٔ أقدٛاٍ ااحد١ ايؼددٝخ عبدذايعضٜض  دٔ  دداص      و صٜداد  دٔ ستُدذ ايظددعذٚ

 ٖد(.1413اضو داس ايٛ ٔ )ايشٜ 1ايذع٠ٛو ٍ

 ٖد(.1397) ّٚصو داس ايهتاب ايعش ٞ  3فك٘ ايظ١ٓو ٍو طٝذ طا ل (27)

(28)  ٞ  سندددددا٥ض ايعددددد ّ ً دعددددد٠ٛ و أ.د. طدددددٝذ ستُدددددذ  دددددٔ طددددداداتٞ ايؼدددددٓكٝ 

 ٖددددددددددد1415)ايشٜدددددددددداضو داس عدددددددددداا ايهتددددددددددىل   1و ٍ#إ ددددددددددشاِٖٝ 
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/1994.)ّ 

)ايكداٖش٠و َ بعد١    1ٍ اذته١ُ َٔ إسطداٍ ايشطدٌو  و ايؼٝخ عبذايشاصم عفٝفٞ (29)

 ّ(.1996ٖد/1416اىذْٞ 

 3أحهدداّ ايٛقددف ٚايٛؿدد١ٝ ٚايفددشم  ُٝٓٗدداو ٍو أ.د. ؿدداحل  ددٔ اددامن ايظددذهٕ (30)

 ٖد(.1418)ايشٜاضو داس  ًٓظ١ٝ 

(31)   ِ ٍ    و عبددذايشهٔ  ددٔ قاطدد  1حاػدد١ٝ ايددشٚض اىش ددعو ػددشص صاد اىظددتكٓعو 

 ٖد(.1398)ايشٜاضو اى ا ع األ١ًٖٝ يألٚفظت 

(32)   ِ زتُددٛع فتددا٣ٚ ػددٝخ ايطدد ّ أهددذ  ددٔ تُٝٝدد١و       و عبددذايشهٔ  ددٔ قاطدد

 ٖد(.1404)ايكاٖش٠و اىظاح١ ايعظهش١ٜ 

 أؿٍٛ ايذع٠ٛو )َهتب١ اىٓاس ايط ١َٝ و د. عبذايهشِٜ صٜذإ (33)

 ّ(.1981ٖد/1401  (34)

اص اىغرو حتكٝل: د. عبدذامح ايرتندٞو د. عبدذايفت   و عبذامح  ٔ أهذ  ٔ قذا١َ (35)

 ٖد(.1408)ايكاٖش٠و داس ٖجش  1اذتًٛو ٍ

ٍ و د. عبذامح  ٔ سػٝذ اذتٛػاْٞ (36)  1َٓٗج ػٝخ ايط ّ ا ٔ ت١ُٝٝ ً ايدذع٠ٛو 

 ّ(.1996ٖد/1417)ايشٜاضو داس إػبًٝٝا 

 ) ٓ او اىهتب١ ايك١َٝٛ اذتذٜو١(. 1ايذع٠ٛ ٚايْظإو ٍو د. عبذامح ايؼاريٞ (37)

ٞ د. عبددددذامح  ددددٔ عبذاحمل  (38)  َظددددؤٚي١ٝ ايددددذٍٚ ايطدددد ١َٝ عددددٔ   و ظددددٔ ايرتندددد

ايدددذع٠ٛو ٚلدددٛر  اىًُهددد١ ايعش ٝددد١ ايظدددعٛد١ٜ )ايشٜددداضو َ دددا ع ايعبٝهدددإ   

 ٖد(.1416

(39)    ٞ ٍ    و عبددذامح  ددٔ قذاَدد١ اىكذطدد  2ايهدداً ً فكدد٘ ايَدداّ أهددذ  ددٔ حٓبددٌو 
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 ّ(.1979ٖد/1399) ّٚصو اىهتىل ايط َٞ 

 1ٜفدداصو حتكٝددل: د. عبددذايشهٔ عُدد٠ّو ٍايتعشو عًددٞ  ددٔ ستُددذ ادتشةدداْٞ (40)

 ّ(.1987ٖد/1407) ّٚصو عاا ايهتىل 

ٍ و ايفّٚصه ددادٟ (41) ) ددّٚصو داس إحٝددا٤ ايددرتا  ايعش ددٞ     1ايكدداَٛغ احملددٌٝو 

 ّ(.1991ٖد/1412

) دّٚصو َؤطظد١    1اىذلٌ إىل عًِ ايذع٠ٛو ٍو د. ستُذ أ ٛ ايفتن ايبٝاْْٛٞ (42)

 ّ(.1989ٖد/1410ايشطاي١ 

 ث ثدددد١ األؿددددٍٛ ٚأديتٗددددا )ايشٜدددداضو َؤطظدددد١   و ستُددددذ  ددددٔ عبددددذايٖٛاب  (43)

 ايٓٛس(.

َفتداص داس ايظدعاد٠ َٚٓؼدٛس ٚهٜد١ ايعًدِ      و ستُذ  ٔ أ ٞ  هدش  دٔ قدِٝ ادتٛصٜد١     (44)

 ٚايساد٠ )تٛصٜع ايش٥اط١ ايعا١َ ي فتا٤  ايشٜاض(.

ب ايعش دٞ  ) دّٚصو داس ايهتدا   1شتتاس ايـهاصو ٍو ستُذ  ٔ أ ٞ  هش ايشاصٟ (45)

1967.)ّ 

(46)    ٞ ٍ و ستُددذ ندداٍ ايددذٜٔ ايكدداا ) ددّٚصو داس ايفهددش   2ستاطددٔ ايتتٜٚددٌو 

 ّ(.1978ٖد/ 1398

ٍ  و ستُذ ارتلش حظ  (47) )ايكداٖش٠و اى بعد١ ايظدًف١ٝو     1ايدذع٠ٛ إىل ايؿد صو 

 ٖد(.1346

 و1ٍ »ااٜتٗدا ٚتاسخيٗدا  «دع٠ٛ ايشطٌ إىل امح تعداىل  و د. ستُذ سةىل ايؼتٟٝٛ (48)

 ّ(.1986ٖد/1406) ٓ او َؤطظ١ طعٝذ يً باع١ 

ٍ  و ستُذ ْاؿش ايذٜٔ األيباْٞ (49)  1إسٚا٤ ايغًٌٝ ً ختشٜج أحادٜ: َٓداس ايظدبٌٝو 
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 ّ(.1979ٖد/1399) ّٚصو اىهتىل ايط َٞو 

)ايشٜدداضو  1طًظدد١ً األحادٜدد: ايـددهٝه١و ٍو ستُددذ ْاؿددش ايددذٜٔ األيبدداْٞ (50)

 ّ(.1995ٖد/1415َهتب١ اىعاسف 

(51)   ٞ ٍ    و ستُذ ْاؿش ايدذٜٔ األيبداْ ) دّٚصو اىهتدىل    3ؿدهٝن طدٓٔ ا دٔ َاةد١و 

 ّ(.1988ٖد/1408ايط َٞ 

) ددّٚصو اىهتددىل  1ؿددهٝن طددٓٔ ايرتَددزٟو ٍو ستُددذ ْاؿددش ايددذٜٔ األيبدداْٞ (52)

 ّ(.1988ٖد/1408ايط َٞ 

) ددّٚصو اىهتددىل  1ؿددهٝن طددٓٔ ايٓظددا٥ٞو ٍو ستُددذ ْاؿددش ايددذٜٔ األيبدداْٞ (53)

 ّ(.1989ٖد/1409ط َٞ اي

(54)  ٞ )ايهٜٛدددتو داس ايكًدددِ  4ادع إىل طدددبٌٝ س دددوو ٍو د. َـدددًن طدددّٝذ  ّٝدددَٛ

 ّ(.1986ٖد/1406

 ػشص َٓت٢ٗ ايساداص ) ّٚصو داس ايفهش(.و َٓـٛس  ٔ ْٜٛع ايبٗٛتٞ (55)

) ّٚصو داس إحٝدا٤   2ػشص ؿهٝن ايَاّ َظًِو ٍو حي٢ٝ  ٔ ػشف ايٟٓٛٚ (56)

 ّ(.1972ٖد/1392ايرتا  ايعش ٞ 
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