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مقدمة :
خًقل هلل ينققإل هللاْطققمٕ ي ُققمز ٠هلل٭زم ٚىل ققمِٖ ل هلليرتهممققٌ ٚهللي هلل ققِ
ٚإٔ ٜطمْد هلليك ٟٛهلليض ٝف ٚهلليغإل هلليفكريٝ ،ق قكق ٣ٛهلليقسٚهللينال هلل٫ارتُم ٝق١
ٚهلل٭ٚهللصس ٜٚصزع هللا طمٕ هللحملب ١يف هلليكًٛب.
قمٍ ق م

يف ستهِ هلليرتٓص:ٌٜ

    

         

[    آٍ

ُسهللٕ.]92 :

ٚقمٍ زض ٍٛهللهلد" @ ٣لذهلل َمت هللينٔ آىلّ هللْكطع ًُ٘ لَ ٫قٔ الق: ٬
صدق ١امز ،١ٜأٜٓ ًِ ٚرتفع ين٘ ،أٚ ٚيد صمحل ٜد  ٛيق٘" زٚهلل ٙهلليبدقمزٚ ٟهللينقٔ
َما٘.
ٚيف ٖرهلل هللاطمز ،غسع هلليٛقف (اقدٚ )1 ٍٚمتق هلل٫ضقرتفمىلَٓ ٠ق٘ أَ ٚقٔ
ز ٜقق٘ ،ققت هلليرتققمزٜذ يرتفققسٜأ أشَقق ،١أ ٚىلمققع نمزالقق ،١أ ٚزمققع ققس َققٔ اٗقق١
ٚقُٓ ١ٝأ ُمٍ ق ً ١ُٝٝأ ٚصح ١ٝأ ٚهللارتُم  َٔ ١ٝاٗ ١أخس.٣
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تاريخ الىقف اإلسالمٌ وتطىره:

سف هللي سب قدميمً هلليٛقف يف صٛز دٜقد ٠نٛققف أَقمنٔ هللي بقمىلَٚ ،٠قم
ٜٛقف أ ٚحيبظٚ ،قهَٓ ٕٛمم ٘ أ ٚزٚ ٘ ٜقفمً ًٗٝم.
ٚيف صققدز هللاضقق ،ّ٬لققٌ هلليٛقققف أٚاٗ قمً أخققس ٣هللارتُم ٝققٚ ١الكممٝقق١
ٚهللقرتصققمىلٚ ١ٜقٛض ق

غق ب٘ مػققًُ هلليٛقققف ًقق ٢هلليرت ًققً ٚ ،ِٝقق ٢هللي ًُققم٤

ٚط٬ب هللي ًقًِ ٚ ،ق ٢هلليفكقسهللٚ ٤هللكطقمنعً ٚ .قَ ٢قس هلليقصَٔ ،لقٌ هلليٛققف
أٜضمً هللكطرتػفٝمت ٚهللكصحمت ٚىلٚز هلليس م ١ٜهلل٫ارتُم ٚ .١ٝيًٛققف ىلٚز ٖقمّ يف
هلليٓٗٛم ينمرتدَمت هلل٫ارتُم  ١ٝهللكدرتًفق ١يف ققمزٜذ هللذتضقمز ٠هللاضقٝ ١َٝ٬ق
قمَ

ً ٢أضمض٘ ز مٜق ١غق ٕٚ٪هللي ًُقمٚ ٤طق٬ب هللي ًقِ رقم ٚمقس هلقِ َٓمخقمً

َطققرتكسهللً ٚنفققٌ هلققِ نققٌ ضققد ماققمقِٗ يٝرتفسا قٛهلل يلْرتققم ٚهلليبح ق هللي ًُققٞ
ٚمتدض ٔ ذيو هللي هلل هلليصهللخقس َقٔ َ قمزف هللذتضقمز ٠هللاضق ١َٝ٬يف شترتًقف
ْٛهلل  ٞهللذتٝم.٠
ٚأٚ ٍٚقف يف هللاضَ ٖٛ ّ٬طجد قبم ٤ممكطقجد هلليٓبق ٟٛهلليػقسٜفٚ .ققد
قٛهلليق هلل٭ٚقققمف ٚقهققمالست ٚنىققست رتقق ٢هللضققرتًصّ ذيققو ليققمىل قٓعقق ِٝلىلهللز.ٟ
ٚأ َٔ ٍٚمهس يف ذيو ٖ ٛهلليكمض ٞالٛين ١ينٔ منري قمض ٞهللرتًٝفقٖ ١ػقمّ ينقٔ بقد
هللكًو ًَ ٢صس مأٚاد هلم قٓعُٝم ٚأْػأ هلم ىلٜٛهللًْم َطرتك.ً٬
ٚيف ٗققد هللكُميٝققو قطققُ هلل٭ٚقققمف ل ال٬القق ١أقطققمّ:

قق ٞأ قققدٖم
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ينم٭ بمعٚ ،هلليكطِ هلليىمْٞ

 ٞينأٚقمف هُ ١ٝحترتقً ٟٛق ٢أزهللضق ٞىلهللخقٌ

هللكدٕ ٚا ً َٛهللزىلٖم خمص ١مبه ١هللكهسَٚ ١هللكد ١ٜٓهللكٓٛزٚ ،٠هلليٓٛع هلليىمي َٔ
هلل٭ٚقمف ٖ ٞهلل٭ٚقمف هلل٭ًٖ.١ٝ
ٚأ طب إٔ ٖرهلل هللك٪متس ،قد أالسٖ ٣رهلل هللدتمْب َٔ خ ٍ٬هللدتًطقمت ذهللت
هلليصً.١
أوجه االستفادَ من الىقف اخلريٍ ـ حملُ تارخيًُ :

حيدىل هلليٛققف هللرتقري ،ٟمَق ،١ينهْٛق٘ َقم ٜكقف هلليٛهللققف ًقٚ ٢اق٘ َقٔ
ٚاقق ٙٛهلليققت ٚهللا طققمٕ ٚىل ققِ َهسَقق ١هلليرتهممققٌ هلل٫ارتُققم  ٞهللي ق ْققمىل ٣ينٗققم
هللاض.ّ٬
ٚن ٕٛهلليٛقف ،أ ٚهللدتص َٔ ٤هلليٛقف ،ستدىلهللً أَ ٚػسٚطمًٚ ،هلليقب ض اقري
ستدىل ينٛا٘ َٔ أٚا٘ هلل رتري ،مقنٕ أٚاق٘ هللامقمىلَٓ ٠ق٘ يف َصقًح ١لْطقمْ ١ٝمَق١
ٚقٛظٝف٘ يف هللجملم٫ت هللرتريَ ١ٜطًو لْطمْ ٌُ ٚ ٞم ٘ٝخري نبري يننذٕ هلل .
ٚققد خضقع هلليٛققف ٚلىلهللزقق٘ ل هللارتٗقمىلهللت َرتهقسزَٚ ٠رترتميٝقً ٚ ١قَ ٢ققس
هللي صققٛز أصققبب هلليبٓققم ٤هلليرتٓعُٝقق ٞيف هللي صققس هللذتققميٜ ٞرتهققَ ٕٛققٔ غققبهَ ١ققٔ
هللك٪ضطمت هلليق قرتضقممس اٗٛىلٖقم يرتٝطقري أىلهلل ٤هلليٛققف ٚأ ُميق٘ ٚذيقو يرتٓقمَٞ
أُٖٝرت٘ يف هللجملرتُع هللاض.َٞ٬
مبميٓطب ١يًس م ١ٜهلليصحٚ ١ٝهللي َٚ ٬هممحق ١هلل٭َقسهللم هللي ضق ،١ٜٛمكقد
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أضظ هلم َصحمت ٚزصدت هلم أٚققمف نقىري ٠ل ًقٗم قكق ّٛينٛهللابٗقم أ طقٔ
قٝمّ َع قٝطري هلل٭طس هللي ق رتإل ين  ٬هللكصمينع أ ٚهلليرتدفٝف ِٓٗ رم ٬ٜقْٛق٘
َٔ آَٚ ّ٫رتم ب هللذتٝم.٠
ٚينميٓطقققب ١يٮَققسهللم هلليٓفطقققٚ ١ٝهللي كًٝقققٚ ١هللي صقققب ،١ٝمكقققد أْػققق ٦هلقققم
"ينُٝمزضرتمْمت" ق مجل نٌ هلل٭َسهللم هللكطرت صٚ ١ٝحتقمزب نقٌ هللي كقد هلليق ميهقٔ
إٔ قهُقققٔ يف ْفطققق ١ٝهللاْطقققمٕ ٚقطقققٝطس ًققق ٢لزهللىلقققق٘ ٖٚقققر ٙهللكطرتػقققفٝمت
ٚهلليبُٝمزض قرتمْمت سمرتٗققم شترتًققف هلل٭قطققمز هللاضققَٗٓٚ ١َٝ٬ققم هللكغققسب هللي سينقق،ٞ
ٝق أْػقق ٦مٝقق٘ َطرتػققفٝمت ٚينُٝمزضقرتمْمت ٚخصص ق هلققم أٚقققمفَٚ .ققٔ
هلل٭ٚقمف َم ْرتأ ٓق٘ ققدز نقبري َقٔ هلليرتقاشز ٚهلليرتهممقٌ هلل٫ارتُقم ٝع ٝق ققمّ
ين ض هلليٛهللقفع ينماٜكمف ً ٢هللك رتٖٛع ٚهللكك دٚ ٜٔهلليرَٚ ٞهللكهفقٛمع ٚق رتقت
 ٢ً ٫ذيو.
أٚقمف أين ٞهللي بمع هلليطب يف َسهللنؼَ ،ىم ً
الىقف والننى االجتناعٌ والثقافـٌ واحلضارٍ:

نمٕ هلليٛقف ٜ ٫ٚصهللٍ ،هللكصدز هلليسٝ٥ط ٞيبٓم ٤هللكطماد يف شترتًف هلليبكمع
هللاض ،َٞ٬نُم ي ب هلليٛقف أىلٚهللزًهلل أضمض ١ٝيف شترتًف أٚا٘ هللذتٝمٚ ٠يف قُٓٝرتٗم
 َٔٚذيو ً ٢ضب ٌٝهللكىمٍ قطٜٛس هلل٭ْػط ١هلل٫قرتصمىلٚ ١ٜهلليس م ١ٜهلليصح١ٝ
ٚهلل٫ارتُم  ،١ٝنُم أممىلت هللجملرتُ مت َٔ هلليٛقف يف قأَع ٚضم ٌ٥هللي ٝؼ
ىلهللخٌ هللكدٕ ٚ ،فس هللٯينمز ٚينٓم ٤هللك٬اٚ ٧هللكسهللينال ٚهلليصٚهللٜم َٔ أاٌ متهع
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هللكطًُع هللجملمٖد ٜٔيصد امزهللت أ دهلل ٤هللاضٚ ،ّ٬ينٓم ٤صح ١هللكطًِ ٚقٓػ٦رت٘
ننْطمٕ قمىلز يندْٝم  ٚكًٝم ً ٢إٔ ٝ ٜؼ حبسٚ ١ٜينهسهللَ.١
الىقف والتعلًه والتننًُ املعرفًُ:

ٚهلليٛقف ،ضٛهلل ٤أنمٕ ٚقفمً خريٜمً أًٖٝمً أّ ٚقفمً ذزٜمًَ ،صدز زٝ٥ظ يٓػس
هلليرت ًققٚ ِٝهللي ينٝققٚ ١لال قسهلل ٤هللك سمقق ١ينققد٤هللً ينميهرتمقٝققب ٝ ،ق نققمٕ ق ًققِ هلليك قسهلل٠٤
ٚهلليهرتمينٚ ١قسهلل ٠٤هلليكسإٓ يف هللكطمادٚ .قد ٚظف هلليٛققف يف ىل قِ هللي ًقِ ٚط٬ينق٘
ٚمتهع طميقب هللي ًقِ َقٔ لنُقمٍ ىلزهللضقمت َرتدصصقٚ ،١هللهلجقسٚ ٠هلليطقفس ل
شترتًف أصكمع هلليدْٝم َٔ أاٌ هللذتصقً ٍٛق ٢ق ًق ِٝمقإل أ ٚقكقإل ٚصق ً٫ٛل
ل دهللىل هللكطًِ هلليكمىلز هللي ممل.
ٚأصققبح هلل٭َقٛهللٍ هللكٛقٛمقق ١ضققببم يف حتكٝققل لصتققمشهللت زٝ٥طقق ١يف هلليفققسٚع
هللكرتصً ١ين ًِ هلليهُٝٝمٚ ٤هلل٭ىلٚ .١ٜٚنمْ نًٝمت هلليطب ٚهللكطرتػقفٝمت هلليرت ًُٝٝق١
ٖققق ٞهللكدرتق قتهللت هللي ًُٝققق ١يرتطقققٛز ٚيرتطقققٜٛس هللي ًققق ّٛهلليرتجسٜبٝقققً ٚ ١قققِ هلليطقققب
ٚهلليصٝدي.١
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العىق وأبعاده:

ينهٌ هللككمٜٝظ ٜ ،رتت هللي ٛم نمزال ١مسىل ٚ ١ٜمٚ ١ًٝ٥ذيو كم حيًُ٘ َفّٗٛ
هللا مق َٔ ١ق كٝدهللت صحٚ ١ٝهللارتُم ْٚ ١ٝفطَٚ ١ٝم قطبب٘ هللا مق َٔ ١قأالريهللت
هللارتُم ٚ ١ٝهللقرتصمىل ١ٜنْٗٛم حتد َٔ َصهللٚي ١هلليفسىل أٚا٘ هللذتٝم ٠هللك رتمىلٚ ٠قٓ هظ
ضًبٝمً ًٝ ٢م ٠هلل٭ضسَٚ ،٠ع هللخرت٬ف أضبمينٗم خترتًف أْٛهللع هللا مقمت َٚد٣
قأالريٖم ٚقرتبمَٚ ،ٜٔع ذيو منٕ هلليغميبٜٓ ١ٝعس ل هللا مقمت مبٓعمز صحٞ
ق نُسم َصَٔ ق ٚقد ٜهَ ٕٛك دهللًٚ ،قأق ٞصدَ ١أ " ٚكد "٠هللا مقَٔ ١
هلليكصٛز يف نُمٍ هلليرتأٖ ٌٝمُٔ هلليٓمىلز إٔ ٜه ٕٛينماَهمٕ ل مىل ٠هلليػدص
هللك مم ل قدزهللق٘ هلليطمينك ١قبٌ د ٚهللا مق.١
ٖٓ َٔٚم قأق ٞهلليد٫ي ٢ً ١أُٖ ١ٝهلليبح

هللي ًُ ٞنمضرتىُمز يرتحطع

طسم ٚضبٌ هلليٛقم َٔ ١ٜهللا مق َٔ ١اٗٚ ١هللضرتج ٤٬زتم٫ت هللاممىل َٔ ٠شترتًف
أٚا٘ هلليرتكٓٝمت هللذتدٜىٚ ١هلليرتكدّ هللي ًُ ٞيف هللجملم٫ت هلليصحٚ ١ٝهلل٫ارتُم ١ٝ
ٚهلليٓفطٚ ١ٝهلل٫قرتصمىل ١ٜيرتحطع طسم هلليرتأٖٚ ٌٝهللاممىل َ َٔ ٠طٝمت هلليبح
هللي ًُٚ ٞختفٝف هللا مقمتٚ .يٝظ َٔ غو إٔ هلل٭خر ينأضبمب هلليٛقم ١ٜأضٌٗ
هلليطسم يرتجٓب هللا مقمت مبدرتًقف
أْٛهلل ٗم ٚقأالريهللقٗم َٚضم فمقٗم ،نُم إٔ شتسامت هلليبح

هللي ًُٞ

يف زتم٫ت هلليرتكٚ ِٝٝهلليرتػدٝص ٚٚضع هللرتطال هللكٓمضب ١يًرتأٖ َٔ ٌٝاٗ١
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ٚل دهللىل هلليك ٣ٛهلليبػسٚ ١ٜلالسهلل َ ٤مزمٗم ٚقطٜٛس قدزهللقٗم يًرت مٌَ َع هللا مق١
ٚهللك مقع ٚقأص ٌٝهللرتدَمت مبدرتًف أْٛهلل ٗم ً ٢أضظ ًًَُٛ َٚ ١ٝمت
ىلقٝكٚ ١ل صمٝ٥مت َٛالك ،١ق رتت أضمع هلليهفم ٠٤هللي ًُ ١ٝيف زتمٍ خدَمت
هللجملرتُع.
البحث العلنٌ والىقايُ من العىق وتأهًل املعىقني:

َٚققع إٔ هلليبح ق هللي ًُقق ٞينطب ٝرتقق٘ َصهًققف هللقرتصققمىلٜمً ،نُققم إٔ هلليفم٥ققد٠
هللي ًُ َٔ ١ٝشتسامق٘ يف زتمٍ هلليرتكمْ ١هلليرتأَٖ ١ًٝٝهًفٚ ٢ً ١اق٘ هللرتصقٛإ،ل٫
أْقق٘ ٫ينققد ٌٜققٔ هلليبحق هللي ًُققَٗٓ ،ٞماقمً ٚطسٜكق ٫ٚ ،ً١ققٛم ققٔ قطققٜٛس
هللك سمقٚ ١هللنرتطقمب هللرتقتهللت هللي ًُٝقٚ ١قكُٗٝٝقمٚ .هللرتٝققمز هلل٭َىقٌ جملمينٗقَ ١ػققمنٌ
هللا مق ١هللكرت دىل ٠هللدتٛهللْب ٜرتُىٌ يف قٛمري هللك ًَٛمت ل امْب هللرتتهللت ٚهلليرتكمْ١
ٚهلليرتطٗ٬ٝت ٚهللقبقمع هلليطقسم هللكُ٥٬ق ١رتقدَمت هلليس مٜقٚ ١هلليرتأٖٝقٌٝ .ق قكٝقِٝ
أٚضقققمع هللك قققٛقع هلليصقققحٚ ١ٝهلل٫ارتُم ٝقققٚ ١هلليٓفطقققٚ ١ٝهلل٫قرتصقققمىلٚ ،١ٜحتطقققع
أ قٛهللهلِ ٚهللامققمىلَ ٠ققٔ قققدزهللقِٗ ينكققدز هللاَهققمٕ يف هللجملرتُققعٜ ،رتطًققب ضققًٛى
طسهلل٥قققل هلليبحق ق هللي ًُقققٚ ٞقطقققدري ٚضقققمٚ ً٘٥أىلٚهللقققق٘ يف هللجملقققم٫ت هلليصقققح١ٝ
ٚهلليرت ًٚ ١ُٝٝهلليرتدزٜبٚ ١ٝهلليرتأٖ ١ًٝٝمبدرتًف أْٛهلل ٗمٚ .ضتٔ يف ٖرهلل هللي صس ،صقس
هللي ًٚ ّٛهلليرتكٓٚ ١ٝهلليُٓ ٛهللكضطسىل يًُ مزف ٚهلليرتكٓ ٫ ،١ٝينقد يٓقم إٔ ْٛهللنقب ٖقرٙ
هللكطققريٚ ٠إٔ ضت ق هللرتطقق ٢يًطققري َ ٗققم طًب قمً يرتحكٝققل َققم ميهققٔ حتكٝكقق٘ رتدَقق١
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هللك ٛقع ٚقَُٓ ١ٝػمزنرتِٗ نأ ضمْ ٤مم ع يف هللجملرتُع.
البحث العلنٌ ـ كاستثنار اجتناعٌ واقتصادٍ:

قسقهققص هللي ٓمصققس هلليسٝ٥طقق ١ٝكهْٛققمت َػققمزٜع هلليبحققٛ

ًقق ٢هللدتققد٣ٚ

هللي ًُٚ ،١ٝهلليٓرتم٥أ هللكساٚ َٔ ٠ٛزهلل ٤قٓفٝرٖم  ٖٞٚيف ٖرهلل قرتُمالٌ َع َقم ٜطقُ٢
يندزهللضقققمت هللدتقققد ٣ٚهلل٫قرتصقققمىلَ ١ٜقققٔ هلليٓم ٝققق ١هلليٓعسٜقققٜٓٚ ،١عقققس ل َفٗقققّٛ
"هللدتد َٔ "٣ٚخ ٍ٬هلليرتطبٝل الِ هلليرتكٝقٚ ِٝهلليرتكق ِٜٛيف ضق ٤ٛذيقو ٫ٚ .خق٬ف
ً ٢إٔ هلليبح هللي ًُ ٞأصبب هلليسنٝص ٠هلل٭ضمض ١ٝ٭ ،ٌُ ٟيف أٚ ٟا٘ َقٔ
ٚاققق ٙٛهللذتٝقققم ،٠ذيقققو إٔ هلليبحق ق هللي ًُقققٚٚ ٞضقققمٚ ً٘٥طسهلل٥كققق٘ هلل٫خرتٝمزٜققق١
ٚهلليرتحًًٝٝققٖ ١قق ٞأضققظ هللذتهققِ ًقق ٢صقق ١ٝ ٬أَ ٟػققسٚع أ ٚأُ ٟققٌ ٜصَققع
هلليكٝققمّ ينقق٘ ،نُققم إٔ هلليبح ق هللي ًُققَٚ ٞدي٫ٛققق٘ أضققمع هلليرتدطققٝالٚ ،قم ققد٠
هلليبٝمٕٚ ،ستٛز هللي ٌُٚ ،أضمع هللذتهِ هللكٛضٚ ٞ ٛيريو منٕ هلليبح هللي ًُٞ
هللضققرتىُمز هللقرتصققمىل ،ٟنُققم ٖقق ٛهللضقرتىُمز هللارتُققم ًُ ٚ ٞقق ٚ ٞضققمزٚ .ٟلالقسهلل٤
هللك سم ،١يف د ذهللق٘ ،ادٜس يند ِ هلليبحق هللي ًُق ٞنُقم إٔ شتساقمت هلليبحق
هللي ًُقق ٞهلليٓعسٜققٚ ١هللي ًُٝققٚ ١هلليرتكٛميٝقق ١ذٚهللت أُٖٝققًَ ١حٛظقق ١يف ينٓققم ٤هللجملرتُققع
ٚقطٜٛس قدزهللق٘ ٚقٛظٝف طمقمق٘ ٚقٛا ٘ٝاٗٛىل ٙهلليٛاٗ ١هلليصحٝح ١هللكىُس.٠
ٚلذهلل ققدْم ل "ينٝق هلليكصققٝد" يف ٖقرهلل هللي ققسم "ٚضقسينٓم" أَىًقق٘ يًبحق
هللي ًُقق ٞنمض قرتىُمز زتققص ،٨يف زتققمٍ هلل٭ ُققمٍ هللرتققري ٠ينصققف ١مَققٚ ١زتققم٫ت
537

ىدوة ملاىة الىقف وأثره يف الدعىة والتينية

هللا مق ١ينصف ١خمص ،١مًقٔ ْ قدّ لٜقسهللىل أزققمّ ٚىل٫٫ت قٜ٪قد ذيقو ٚيقٔ صتقد
ص ٛين ١يف هلل٫ضرتد ٢ً ٍ٫قأٜٝد هللككٛيق ١يف هللجملقمٍ هلليصقح( ٞىلزٖقِ ٚقمٜق ١خقري
َٔ قٓطمز  ،) ٬مطًٛى طسهلل٥ل هلليبح هللي ًُٚ ٞهللقبمع َٓمٖج٘ ق هلليرتػدٝص١ٝ
ٚهلليرتكٛميٝقق ١ق أصققبب َطًب قمً ًَح قمً يف ضقق ٤ٛهلل٫زقفققمع هللكطققسىل يرتهققميٝف هلليس مٜقق١
هلليصحٚ ١ٝهلل٫ارتُم ٝق ١يًُ قٛقع ٚينميرتقميَٛ ٞهللنبق ١هلليرتكٓٝق ١هللذتدٜىقٚ ١نقرهلل ق قدىل
ٚقٓٛع َرتطًبمت ز م ١ٜهللك قٛقع ْفطقٝم ٚهللارتُم ٝقم ٚقسينٜٛقم ل امْقب هللا قدهللىل
هلليفإل هلليرتأٖ ٝ ،ًٞٝلٕ هلليبح هللي ًُ ٞأ د هلليطسم  ٫رتٛهللٖ ٤قر ٙهلليرتهقميٝف
هللكمىلٜقق ١هلليبمٖعققٚ ١هللضقرتط٬ع هللدتٛهللْققب ذهللت هلليصققًٚ ١صقق ً٫ٛل حتدٜققد هلليٛضققمٌ٥
هلليٓما ٚ ١هلل٭نىس م ميٛ ١ٝضًم ٔ هلليطسم هلل٫ارتٗمىل.١ٜ
الصًغُ التلاملًُ :الىقايُ والرعايُ ـ البحث العلنٌ:

يف شترتًف هللجملرتُ مت ق ينغقض هلليٓعقس قٔ َقد ٣قكقدَٗم هللي ًُق ٞأ ٚالسهللٗ٥قم
هللكمىل ٟق ٜٓعس ل هلليبح هللي ًُٚ ،ٞينصٛزَ ٠رتٓمًَ ،١ٝق ٢أْق٘ امْقب َرتهمَقٌ
َع اٗٛىل هلليٛقمَٚ ١ٜهٌُ هلم ،نُم ٖ ٛنريو يٮ ُمٍ هلليرتػدٝصٚ ١ٝاٛهللْقب
هلليس مٜق ١هلل يصقحٚ ١ٝهلل٫ارتُم ٝق ١ق ٚيقٝظ مب قصٍ ٓٗقم ق ٝق ٜقرتِ هلليرتػققدٝص
هلليدقٝل يًُٛضٛع قٝد هللٖ٫رتُمّ ٚهللرتط ١هللي ٬ا ١ٝهللكً ١ُ٥٬ق ٢أضقمع هلليرتكٝقِٝ
هللي ًُقق ٞهللكٛالققل ٚهلليرتحًٝققٌ هللكٛضققٚ ،ٞ ٛيف ضقق ٤ٛذيققو  ٜقرتِ قكقق ِٜٛهللدتٛهللْققب
هللي ًُٚ ١ٝهللضرتد٬إ ْرتم٥جٗم َٚدي٫ٛقٗم .يريو مقنٕ هلليبحق هللي ًُق ٞاقص٫ ٤
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ٜرتجقصأ َققٔ أ٪َ ٟضطقق ١قػدٝصقق ١ٝأ٬ ٚاٝقق ،١نُققم أْقق٘ اققصٜ ٫ ٤رتجققصأ َققٔ
ْػمط أ٪َ ٟضط ١ق ٓ ٢مبجمٍ هلليرتدطٝال ٚهلليرتكَٚ ،ِٝٝع إٔ ٖقرهلل هللاطقمز ٖٚقرهلل
هللكفٗ ّٛيٝظ ضقم٥دهللً يف هلليقد ٍٚهلليٓمَٝق ١ين قد ق ٚققد ٜهقٖ ٕٛق ٛهلليٓرتٝجق ١هللكبمغقس٠
يًرتدًف هللكطٝطس ًٖ ٢ر ٙهللجملرتُ مت ٔ هلليًحمم ينسنب هللذتضمزٚ ٠هللاصتمشهللت
هللاْطمْ ١ٝهللكىُس ٠ق ٖٚر ٙهلليٓعس ٠هللي مَ ١يًبح هللي ًُقٖ ٞق ٞاقصٜ ٫ ٤رتجقصأ َقٔ
أْػط ١أخس ،٣ينٌ ٖ ٞزنٝص ٠أضمض ١ٝهلم ْفظ هلليٓعس ٠هللي ميهٔ قطبٝكٗم ًق٢
شترتًف هللجملم٫تَٚ ،م زتمٍ هللا مقق ١ل ٫أ قدٖم (اقدٚ ،)2 ٍٚزمبقم ميىقٌ أنىقس
هللذتك ٍٛهلل رتٝماقم ل ىل قِ هلليبحق هللي ًُقٚ ٞهللامقمىلَ ٠قٔ شتسامقق٘ ْعقسهللً يرت كقد
ٚققققدهللخٌ ٚقػقققمينو أضققققبمب َٚطققققببمت هلل٭َقققسهللم ٚهللا مقققققٛ ٚ ١هللزضققققٗم
َٚضم فمقٗم هللي ضٚ ١ٜٛهلليٓفطٚ ١ٝهلل٫ارتُم ٚ ١ٝهللذتما ١ل هللامقمىلَ ٠قٔ هلليبحق
هللي ًُقق ٞيف زتققم٫ت هلليرتدطققٝال ٚهلليرتطققٜٛس ٚقطٜٛققع شتساققمت هلليبح ق يًٛقمٜقق١
ٚهلليس م ١ٜهلليصحٚ ١ٝهلل٫ارتُم ( ١ٝاد 3 ٍٚق .)4
البحىث العلنًُ كاستثنار عاملٌ:

قً ب هلليدزهللضمت ٚهلليبح ٛهللي ًُ ١ٝىلٚزهللً زٝ٥طٝمً يف قك ِٝٝهللذتمي ١هلليصقح١ٝ
ٚم مي ١ٝهللرتدَمت هلليصح ١ٝيف زتم٫ت هلليٛقمٚ ١ٜهللي  ٢ً ، ٬شترتًف هللكطرتٜٛمت
هللحملًٝقققٚ ،١هللاقًُٝٝقققٚ ١هللي مكٝقققٚ .١هلليبحققق ٛهللي ًُٝققق ١ق رتقققت َصقققدزهللً ٫ضقققرتكم٤
هللك ًَٛمت َٚطمينكرتٗم َٚكمزْرتٗم ٚهللاممىلَ َٔ ٠دي٫ٛقٗم يف شترتًف هللجملُ ٛمت،
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ٚينققع هللجملُ ٛققمت قطبققل هلليرتكٓٝققٚ ١هلليرت ققمٚ ٕٚهلليرتهمَققٌ يف هللامققمىلَ ٠ققٔ شتسامقٗققم
ٚقبمىلٍ هللرتتهللت ٚهلليرتجقمزب َٓٚمقػقٚ ١قطقٜٛس خطقٛهللت هلليٛقمٜقَ ١قٔ هلل٭َقسهللم
ٚطقققسم ٚٚضقققم ٌ٥هلليس مٜقققٚ ١هلليرتأٖٝقققٌَٚ .قققع هلل٫خق قرت٬ف يف ْطقققب هلل٭َق قسهللم
ٚأْٛهلل ٗم ٚقأالريهللقٗم هلليصحٚ ١ٝهلل٫ارتُم  ١ٝيف شترتًف أضتم ٤هللي ممل (اقد،)5 ٍٚ
منٕ هللكٓعُمت هلليدٚي ١ٝنُٓعُ ١هلليصح ١هللي مكٚ ١ٝهلليبٓو هلليدٚيَٓٚ ٞعُ ١هلليرتأٖٝقٌ
هلليدٚيٚ ٞهللكٓعُ ١هلليدٚي ١ٝيً ينٚ ١ٝهلليىكممقٚ ١هللي ًقٚ ّٛنقرهلل هللكٓعُقمت هللاقًُٝٝق،١
قققد ِ هلليبحقق ٛهلليرتطبٝكٝققٚ ١ذهللت هللي ٬ققق ١ينمكػققه٬ت هلليصققحٚ ١ٝهلل٫ارتُم ٝقق١
ٚهلليرتُٜٓٛققٚ ١قط قرتك ٞهللك ًَٛققمت ٚقضققع هللرتطققال يف ضقق ٤ٛذيققو .مفقق" ٞهلليكسٜقق١
هللي مكٝقق "١أصققبح هللك ققمزف ٚهللي ًققْ ّٛتهللضقمً مكٝقمًٚ ،هلليبحقق ٛهللي ًُٝققَ ١طًبقمً
ًَحقمً ق ستًٝقمً ٚلقًُٝٝقمً  ٚمكٝقمً ق ٚهللامقمىلَ ٠قٔ َ طٝمقٗقم ٚقطبٝكمقٗقم يف زتقم٫ت
هلليس مٚ ١ٜهلليرتُٓ ١ٝل َػمع ٚهللضرتىُمز َٓرتأ يإل َٔ مثمز ٙهللدتُٝع.
الىقف ورعايُ املعىقني:

أ طٔ هلليبمز" ٨نٌ غ ٤ٞخًك٘" ،قمٍ ق م :

  

[      هلليرتع]4 :

ٚيهٔٚ ،ذتهُ١

ًُٗ ٜم ،خًل هللك ٛقع أ ٚقدز لصمينرتِٗ ينن مق ١أ ٚل مقمت ين د ذيوٚ .يرهلل منٕ
َٔ ٚهللاب هللجملرتُع هللاْطمْ ٞهللكطًِ إٔ ٜه ٕٛنٌ مسىل َ ٛم َٛضع ٓم١ٜ
ٚز م ١ٜفمظمً ً ٢نسهللَرتَُ٘ٗ ،م نمْ ظسٚم٘ مُٝم ٜبرتً ٢ين٘ َٔ ٛهلل٥ل.
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 ٝ ٚق لٕ هلليٛقققف ٜطققرتٓد ًققَ ٢بققمىل ٨هلليػققس ١ ٜهللاضققٚ ١َٝ٬هلليرتٛاٝقق٘
هلليطدٜد يف ٖد ٟهلليكقسإٓ ٚهلليطقري ٠هلليٓبٜٛق ١هللكطٗقس .٠مُقٔ ٖقرهلل هللكٓطًقلٚ ،حتكٝكقمً
كبققدأ هلليرتهممققٌ هلل٫ارتُققم  ٞقمَ ق هللي دٜققد َققٔ هلليققد ٍٚهللاضقق ١َٝ٬ينرتدصققٝص
هلليب ض َٔ م٥دهللت أٚقممٗم ٚهللضرتىُمزهللقٗم هلرهلل هللهلدف.
نُم قمَ هللك٪ضطمت هللرتريٜق ١ينبٓقم ٤هلليقدٚز ٚققٛمري َطقم ِ قكقدّ هلليط قمّ
يًُحرتماع ٪َٚضطمت يس مٜق ١هلليًكطقمٚ ٤هلليٝرتقمَٚ ٢هللكك قدَٚ ٜٔهفقٛيف هلليبصقس
ٚهللي جصٝ ٜ ٠ػ ٕٛمٗٝم َٛمٛز ٟهلليهسهللَ.١
نُم خصص ين ض هللك٪ضطمت اص٤هللً َٔ أٚقممٗم يًصسف ً ٢زتقم٫ت
هلليبح هللي ًُ ٞق ٚهللير ٜ ٟد نمضرتىُمز ط ٌٜٛهلل٭اٌ ق ٜٗدف ل هلليرت سف ًق٢
َطببمت هللا مقٚ ١هللي ٌُ ً ٢ق٬يف دٚالٗم قدز هللاَهمٕ.
الىقف وحقىق املعىقني :

مل قهٔ هللا مق ١يف هللذتٝم ٠هللي ًُ ١ٝقماصهللٜ ،كقف أَقمّ لصتقمشهللت هللك قٛقع
يف شترتًف زتم٫ت هللي ًِٚ ،هللغرتٗس نىري َٔ ًُمٓ٥م هللكقتش ٜٔينًكقب َقم هللينقرتِٖ٬
هلل ين٘ َٔ مٖٚ ١اًقب ذيقو ًق ٢أ قم ِٗ٥هلليق  ٫ق قسف ل ٫ينقميساٛع ل
نرتب هللي هللاِ ،يكد قسز هللاض ّ٬هللذتكقٛم هللاْطقمْ ١ٝهللي مَق ١يف قهقس ِٜهللاْطقمٕ
يرهللق٘ ٚيٝظ مجمي٘ أ ٚنُمٍ اطُ٘ ٚقدزهللق٘.
ٚأزغققد هللاضقق ّ٬ل هللكصققمىلز هللكميٝقق ١يطققد ماققمت هلليفك قسهللٚ ٤هللحملرتققماع
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ٚا ٌ هلليكٝمّ ينٗم َٔ مسٚم هلليهفمَٚ ١ٜم ْص

ً ٘ٝهلليػس َٔ ١ ٜهلليف٦مت ذهللت

هلل٫ضرتحكمم ام ٢ً ٤ضب ٌٝهللكىمٍ  ٫هللذتصسٚ ،ىلخٌ هللك ٛق ِٗ َ ٕٛينٓمً ٤ق٢
هلليكم قد ٠هلليفكٗٝقق ١هللك سٚمقق( ١هللي قت ٠ين ُقق ّٛهلليًفققغ  ٫وصقٛإ هلليطققبب) ينققٌ لٕ
هلليفكسهللَ ٤قِٓٗ ٜقدخً ٕٛيف َصقسف هلليصنقم ٠هلليٛهللابقٚ ١اقس ٣هللجملرتُقع هللاضقَٞ٬
ً ٢ذيو يف قمزخيٓم هللذتممٌ ينمك٪ضطمت هللرتريٚ ،١ٜينٗرهلل أ قسش هللاضق ّ٬قصقب
هلليطبل يف ز م ١ٜهللك ٛقع.
ٚيف هللي صقققس هللذتقققمي ٞقرتجققق٘ َ عقققِ هللجملرتُ قققمت ل لضقققٓمىل أىلٚهللز َرتٓمَٝققق١
يًُ٪ضطمت اري هللهلمىلم ١ل حتكٝقل هلليقسينب ٚهلليٛققف أ قد هللك٪ضطقمت هللهلمَق ١يف
ٖرهلل هلليكطمع هلليرتطَٗٓٚ ،ٞ ٛم:


هللاممىل َ َٔ ٠طٝمت هلليصٝغ ١هلليٛقف ١ٝمُٝم م ٘ٝهلليصمحل هللي مّ.



قٓػققٝال ٚقُٓٝقق ١م ميٝققٚ ١ىلٚز هلليٛقققف يف حتكٝققل هلليرتهممققٌ هلل٫ارتُققم ٞ
ٚإٔ ٜٓطًققل هللي ُققٌ هلليققٛقف ٞهللك مصققس َققٔ خقق ٍ٬ختطققٝال لضق هللقٝجٞ
قُٓ ،ٟٛقم ٢ً ِ٥أضظ ًَُ ١ٝدزٚض.١



ليققمىل آيٝقق ١يًرتٓطققٝل ٚقبققمىلٍ هللك ًَٛققمت ٚلقمَقق ١هلليٓققدٚهللت ٚهللكقق٪متسهللت
ٚهلليدزهللضٚ ١هلليبح



ٔ أصتع هلليطبٌ اىلهللزٚ ٠هللضرتىُمز هلليٛقف.

ىل ِ ينسهللَأ ٚأْػقطَٚ ١ػقس ٚمت ٪َٚضطقمت َرتدصصق ١يف ز مٜق١
ين ققض م٦قققمت هللجملرتُققع (هلل٭ضقققسٚ ٠هللكققسأٚ ٠هلليػقققبمب ٚهلليطفٛيقققٚ ١ذٚٚ
هلل ٫رتٝمامت هللرتمص َِٗٓٚ ١هللك ٛق.)ٕٛ
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هللي ٌُ ًق ٢إٔ ٜهق ٕٛهلليٛققف صقٝغَ ١ىًق ٢يلْفقمم يف أٚاق٘ هللرتقري
ٚحتس ٟهللكصقمزف هلليػقس  ١ٝيف ذيقو ،نُقم ٖق ٛنقريو لطقمز يًرتُٓٝق١
ٚشٜققمىل ٠هللك قٛهللزىل ٚصقق ً٫ٛيرتحكٝققل هللككمصققد هللرتريٜقق ١يً قٛهللقفع (هللكٓف قق١
هلليدْٚ ١ٜٛٝهلل٭اس هلل٭خس.)ٟٚ



لخضمع أ ُمٍ هلليٛقف يًسقمينقٚ ١هلليضقبال هلليػقس ٚ ٞهللكقميٚ ٞهللاىلهللزٟ
ٚلقم  ١هللجملمٍ يًقٛهللقفع ي٬طق٬ع ًق ٢قكقمزٜس ٚضقري أ ُقمٍ هلليٛققف
ينصٛز ٠ىلٚز.١ٜ



هللضرتط٬ع ٚقػجٝع آممم ادٜقد ٠يرتًبٝق ١هللكطقرتجدهللت َقٔ أٚاق٘ هللرتقري
ٚقُٓٝقق ١هلليب ققد هلل٫ارتُققم  ٞهللاْطققمْٚ ٞهلل رتُققمىل هلليدزهللضققٚ ١هلليبحقق
ٚهلليرتدطٝال هللي ًُ ٞأضمع هللي ٌُ.
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املرادع
( )1هلليكسإٓ هلليهس.ِٜ
( )2هلل٭ مىل ٜهلليٓب ١ٜٛهلليػسٜف.١
( )3غس ١ ٜهللاض ..ّ٬يًدنرتٛز هلليكسضم.ٟٚ
( )4هلليٛقف ..يًػٝذ َصطف ٢هلليصزقم.
( )5هلليػسح هلليهبري ..يًدزىلٜس ًٞ ٟخً ٌٝق َطب  ١ىلهللز هلليفهس.
( )6أ همّ هلليفسهلل٥ض ..يًػٝذ َصطف ٢هلليصزقم ق َطب  ١هللدتمَ  ١هلليطٛز.١ٜ
( )7هللجملرتُع هللكرتهمٌَ يف هللاض ..ّ٬ىل .بد هللي صٜص خٝمط.
( )8ستمضسهللت يف هلليٛقف ..هلليػٝذ ستُد أين ٛشٖس.٠
( )9لىلهللزٚ ٠قُٓ ١ٝررتًهمت هلل٭ٚقمف ..هلليبٓو هللاض َٞ٬يًرتُٓ.١ٝ
( )10زٜ٩ق ١هللضق هللقٝج ١ٝيًٓٗقٛم ينميقدٚز هلليرتُٓق ٟٛيًٛققف ق هلل٭َمْق ١هللي مَق ١يٮٚققمف
يندٚي ١هلليه. ٜٛ
(َٓ )11جصهللت ٚشهللز ٠هللذتأ ٚهلل٭ٚقمف ينمكًُه ١هللي سين ١ٝهلليط ٛىل.١ٜ
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ددول ()1
رأٍ األئنُ

هللاَمّ أينٝٓ ٛف١

تعريف الىقف

بظ هللي ع.
هلليرتصدم مبٓف رتٗم.

هللكميه١ٝ

َم أ طَٓ ٝف رت٘ َسٚ ٠ادىلٚ ،يًٛهللقف هللذتل يف هلليبٝع
لٕ هللغ ط يٓفط٘ أ ٚيًُٛقٛف ً.٘ٝ

َرٖب هلليػمم  / ١ٝهللذتٓمينً١

بظ هللي عَٓ ،ف  ١هللي ع .يف ًَو هللكٛقٛف ً.ِٗٝ

545

ىدوة ملاىة الىقف وأثره يف الدعىة والتينية

ددول ()2
مربط الفرس ـ تصاؤالت أشاشية


ٌٖ ميهٔ هللاممىل َٔ ٠هلليبح

هللي ًُْٚ ٞرتم٥ج٘ ينطسٜكَ ١بمغس ،٠رتدَ١

أٖدهللف هلليرتُٓٚ ١ٝهلليرتطٜٛس يف زتم٫ت هلليٛقمٚ ١ٜهلليس م ١ٜهلليصح١ٝ
ٚهلل٫ارتُم ١ٝ؟
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ميىٌ هلليبح

هللي ًُ ٞطسٜك٘" :يرتُحٝص" هلليدزهللضمت ٚهلليٓعسٜمت

هللكطسٚ ١ ٚىلزهللضَ ١ضُْٗٛم  َٚطٝمقٗم ضًبمً أ ٚليمينمً ،نُم ميٗد هلليطسٜل
يرتطبٝل أ د هللك مزف َٚطرتجدهللت هلليرتكمْ ١هلليرتأٖٚ ١ًٝٝقطٗ ٜٛم رتدَ ١هللاْطمٕ
ٚقطٗ ٌٝضبٌ ٝػ٘.


ٌٖ ميىٌ هلليبح هللي ًُ ٞق يف د ذهللق٘ ق طسٜك ١زتد ١ٜيًٛقم َٔ ١ٜهللك ٛقمت
ٚهلليرتغًب ً ٢آالمزٖم ،لٕ ٚادت؟
قكَ ّٛسقهصهللت هلليبح

هللي ًُ ٢ً ٞهللدتد ٣ٚهللي ًُ /١ٝهلل٫قرتصمىل/١ٜ

هللي ًُ َٔ ١ٝلاسهلل ٤هلليدزهللضمت ٚحتًًٗٝم ٚهللضرتكسهللْ ٤رتم٥جٗم ٚحتدٜد أصتع هلليطبٌ
ٚأنىس هلليطسم قمينً ١ٝيًرتطبٝل ٚهلليرتٓفٝر يًحد َٔ هللك ٛقمت مبدرتًف أْٛهلل ٗم.

ددول ()3
مرتلسات البحح العلني ومدلىالته يف جمال العىق
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هلليفِٗ هلل٭مضٌٚ ،هللكٛض ،ٞ ٛيٮضبمب هللك ٛقٚ ١هللكطببمت هلم
ٚهللكضم فمت هللي ضٚ ١ٜٛهللذتط ٢ً ( ١ٝهلليٓفظ ٚهللي كٌ ٚهللدتطد).



هللضرتج ٤٬هلليطسم هلليٓما  ١كهممح ١هللا مقٚ ١نرهلل هلليرتغًب ًٗٝم ،لٕ
ٚادت.



قأص ٌٝهللك سمٚ ١ق ُٝل ارٚزٖم ٚلالسهلل ٤هللك ًَٛمت هلليٓعسٚ ١ٜهلليرتجسٜب١ٝ
ٚهللي ًُ ١ٝيف زتمٍ هللا مق.١



قكٚ ،ِٝٝقك ِٜٛهللرتطال ٚهلليتهللَأ هلليٛقمٚ ١ٝ٥هلليرتأٖ ١ًٝٝق سترتٚ ٣ٛطسٜك.١

ددول ()4
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أهه جماالت اإلفادة املتىقعة مً أحباخ اإلعاقة


هللذتد َٔ هللا مق ١يف هللجملرتُع ٚهلليطٝطس ٢ً ٠أضبمينٗم ينف ميٚ ١ٝهللقرتدهللز.



قٛمري هللك ًَٛمت هللكٛالك ١يًرتدطٝال هللك ِ٥٬كهممح ١هللا مقٚ ١أضبمينٗم ٚحتدٜد
أصتع هلليطبٌ يرتٓفٝرٖم.



ختفٝف هلل٭ بم ٤هلليصحٚ ١ٝهلل٫ارتُم ٚ ١ٝهلل٫قرتصمىل ١ٜهلليٓمل ٔ ١هللا مقٔ ١
نمٌٖ هلليفسىل ٚهلل٭ضسٚ ٠هللجملرتُع.



قُٓ ١ٝقدزهللت هللك ٛقع ٚهلل رتُمىلِٖ ً ٢أْفطِٗ يف رمزض ١شترتًف أٚا٘
هللذتٝم.٠



قطٜٛس َطمُٖ ١هللك مقع يف ينٓم ٤هللجملرتُع.



َٛهللنب ١هلليرتكدّ هللي ًُٚ ٞهلليرتكمْ ١هلليرتطبٝكٚ ١ٝهللاممىل َٔ ٠شتسامقٗم يف زتم٫ت
هلليٛقمٚ ١ٜخدَمت هللك ٛقع.
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ددول ()5
ىصب الىفيات يف الدول اليامية والدول املتقدمة (× )1111يف عاو 1991و
سبب

النسبُ

النسبُ

الىفًات

فـٌ الدول

فـٌ الدول النامًُ

املتقدمُ

هلل٭َ قسهللم هللك دٜققٚ ١هلليطققمزٚ ١ٜهلل قرت٫٬ت

6.67

16.573

هلل٭َسهللم اري هللك د١ٜ

9.411

18.730

هللذتٛهللىل

0.834

4.251

10.912

39.554

هللذتٌُ ٚهللي٫ٛىلٚ ٠ض ٤ٛهلليرتغر١ٜ

هللجملُٛع
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