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 :متهيــد

هلل عبٌدد ٖ ُٗضدده ِٕٚ ُٗضددهػسزٖ ُٗضددهٔ ٕٙب ُٗ دد٘   دد هلل ًددّ    إْ اسبٌدد  

عزٗر أُسضِ  ًّٗ ص٣ٚ ت أعٌ هِ ب ًّ ٙٔد ٖ اهلل الدم ًقدى هدٕب ًٗدّ ٙقدوى       

الوّ دب  هٕ ٗهًٚ  ًزع ًاب ٗاهؾمٝ ٗاهضمَ عوٟ خ مت األُبٚ ١ ٗاملزصوني صٚ ُ  

  .ضبٌ  ٗعوٟ آهٕ ٗؽربٕ أمج ني

    :أً  

زٙ ٞ اإلصمًٚٞ االرتق ١   هِسط اهبغزٙٞ الإْ ًّ املق ؽ  اه  ًٞ هوغ

كٚهٔ    هبذي ٗاه ط ١ ٗاإلُس ق يف صبى اشبريب ٗطزد اهغس ٗاهبدى; شٗت

ٗهذهم عزع يف اإلصمَ اهشك ٝ اهيت ًّ ً  ُٚٔ  يف اهوػٞ: اهؾس ١ ٗاهطٔز. 

       ق ي ت  ىل:

   ز103اهه٘ ٞ: ش. 

كٌ  عزعت اهؾ ق ت ٗاهِسق ت األخز٠ب ًِٗٔ  ؽ قٞ اهسطزب ذٚث 

ؽ قٞ اهسطز ؽ عً  ًّ ع ري أٗ ؽ عً  ًّ متز عوٟ  @"الزض رص٘ي اهلل 

 .(1)اهؾػري ٗاهلبري ٗاسبز ٗاملٌو٘ن"

                                           
ب  د ب ؽد قٞ اهسطدز عودٟ اهلدبري      24ؽرٚس اهبد رٜب إمس عٚى اهبد رٜب كه ب اهشكد ٝ    (1)

َب 1992ٓدددب 1413ب ً٘صدد٘عٞ اهلهددس اهضددهٞ يب   ُٚددٞب  140ب ـ1ب د78ٗاهؾددػري



 

 

 الىقف واإلعالم 

3001 

: "كود٘ا  @ٗعزعت األفرٚٞ الدمًز   إلط د َ ًِٔد ب قد ي رصد٘ي اهلل      

 .(1)ٗأط ٌ٘ا ٗاذبض٘ا ٗادخزٗا"

قدد ي: قدد ي  <ع اإلُسدد ق عوددٟ األٓددى ٗاألٗالدب ال ددّ أ ددٛ ٓزٙددزٝ ٗعددز

: "تؾ ق٘اب الق ي رجى: ٙد  رصد٘ي اهلل عِد ٜ دِٙد رب قد ي:      @رص٘ي اهلل 

تؾ ق  دٕ عودٟ ُسضدم. قد ي: عِد ٜ آخدز. قد ي: تؾد ق  دٕ عودٟ سٗجهدم.            

ق ي: عِ ٜ آخدز. قد ي: تؾد ق  دٕ عودٟ ٗهد نب القد ي: عِد ٜ آخدز. قد ي:           

 .(2)عِ ٜ آخزب ق ي: أُت أ ؾز" تؾ ق  ٕ عوٟ خ دًم. ق ي:

ب قد ي: قد ي رصد٘ي اهلل    <ٗعزع كذهم اه ِ ٙٞ   زبرياْب ال دّ أ دٛ  ر   

 .(3): "ٙ  أ    ر. إ ا طبدت ًزقٞ المكثز ً ١ٓ  ٗت  ٓ  جرياُم"@

                                           
 اهطب ٞ اهرتكٚٞ اصه ُب٘ي.

ب   ب ً  ك ْ ًّ اهِٔدٛ عدّ أكدى    35ؽرٚس ًضوٍب ًضوٍ  ّ اسبح دب كه ب األف ذٛ   (1)

ب ً٘صدد٘عٞ اهلهددس 1562ب ـ2ب د5سبددَ٘ األفدد ذٛ   دد   م ددٞ أٙدد َ يف أٗي اإلصددمَ  

 َب اهطب ٞ اهرتكٚٞب اصه ُب٘ي.1992ٓدب 1413اهضهٞ يب   ُٚٞب 

ب 54ب  د ب تسضدري  هدم   23عب اهزمحّ أمح  اهِضد ٢ٛب كهد ب اهشكد ٝ    صِّ اهِض ٢ٛب أ ٘   (2)

ٓددددب 1413ب ً٘صددد٘عٞ اهلهدددس اهضدددهٞب يب   ُٚدددٞب 62ب ـ5ب د2533ذددد ٙث رقدددٍ 

 َ اهطب ٞ اهرتكٚٞب اصه ُب٘ي.1992

ٓدددب 1418ب يب أٗىلب 534ب ـ2ٗؽددررٕ األهبدد ُٛب يف ؽددرٚس صددِّ اهِضدد ٢ٛب د     

 اهزٙ ضب ٗامللهس اإلصمًٛ  بريٗت.َب ًلهس اهرت ٚٞ اه ز ٛ ه ٗي اشبوٚخب 1988

ب ذد ٙث  42ب   ب اه٘ؽدٚٞ   زبد ر   45ًضوٍب ؽرٚس ًضوٍب كه ب اهرب ٗاهؾوٞ ٗاآلداب  (3)
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ٗاهِؾ٘ـ اهقزآُٚٞ يف القى اإلُس ق ٗتزتس ازبشا١ عوٕٚ ٗتِ٘ع طزقٕ 

      كثريٝ ج ًاب ًِٗٔ  ق٘هٕ ت  ىل:

         

        

         : 11شاهبو – 

     : ب ٗق٘هٕ ت  ىلز16

       

     

      

      :ز3 – 2شاألُس ي. 

اهيت ذث عوٚدٕ اهغدزع كدثريٝ هدٚط املقد َ ِٓد        ٗه٣ّ ك ُت أٗجٕ اإلُس ق 

ًق َ ذؾزٓ ب إال أْ ًّ أ زس أٗجٕ ٓذا اإلُسد ق اهديت ٙ دٍ ُس ٔد  املضدوٌنيب      

 ٗتضهٌز إىل الرتٝ سًِٚٞ ط٘ٙوٞب ٓ٘ اه٘قف.

 

 تعريف الوقف: 

                                           
 .2025ب ـ3ب د142رقٍ 
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 .(1)اه٘قف يف اهوػٞ: اههربٚط. تق٘ي: ّٗقست اه ار ٗأٗقسهٔ  أٜ: ذبضهٔ 

ذِد  : "ذدبط اه دني عودٟ ذلدٍ ًودم       أً  يف االؽطمح الٔ٘ عِد  األ 

 .(2)اه٘اقفب أٗ عّ اههٌوٚمب أٗ اههؾ ق   ملِس ٞ"

ًد ٝ ٗجد٘دٖ السًدً   قد  ٖ يف ًودم       ١ٛٗعِ  امل هلٚدٞ: "إعطد ١ ًِس دٞ عد    

 .(3)ً طٕٚ ٗه٘ تق ٙزًا"

 ٗعوٟ ٓذا الإْ امل هلٚٞ ٙزْٗ  ق ١ اه ني يف ًوم ؽ ذبٔ .

ًد   قد ١ عِٚدٕ. عِد٘ع ًدّ      ٗعِ  اهغ ال ٚٞ: "ذبط ً ي ميلّ االُهس ع  دٕ  

 .(4)اههؾز  يف عِٕٚ. تؾز  ًِ ال ٕ يف اهرب تقز ً  إىل اهلل ت  ىل"

                                           
ب ًددد دٝ )ٗقدددف(ب يب أٗىلب 1144ب ـ2اُظدددز اهقددد ً٘ظ الدددٚ ب اهسدددريٗس أ ددد دٜب د  (1)

 َب دار إذٚ ١ اهرتاث اه ز ٛب  ريٗت.1997ٓدب 1417

ـ  ا  (2) ب 7إلص    يف أذل َ األٗق  ب  زٓ ْ اه ّٙ إ زآٍٚ  ّ ً٘صٟ اهطزا وضدٛ اسبِسدٛب 

 يب دار اهزا٢  اه ز ٛب  ريٗت.

عزح ذ ٗد ا ّ عزالٞ امل٘صَ٘ اهل اٙٞ اهل الٚٞ اهغ الٚٞ هبٚ ْ ذق ٢ق اإلً َ ا ّ عزالٞ اه٘االٚٞب   (3)

ألجسد ْب ٗاهطد ٓز   ب ذبقٚق ضبٌ  أ د٘ ا 359ب ـ2أ ٘ عب اهلل ضبٌ  األُؾ رٜ اهزؽ عب د

 َب دار اهػزب اإلصمًٛب  ريٗت.1993امل ٌ٘رٜب يب ابىلب 

كس ٙٞ األخٚ ر يف ذى غ ٙٞ االخهؾ رب تقدٛ اهد ّٙ أ د٘  لدز  دّ ضبٌد  اه ًغدقٛ اهغد ال ٛب           (4)

ب ذبقٚق: عوٛ  ّ عب اسبٌٚ   وطٞ جٛب ضبٌ  ٗٓيب صوٌٚ ْب يب أٗىلب 304– 303ـ

ًلٞ امللزًٞب ٗاُظز ًػين الهد د إىل ً زالدٞ ً د ُٛ    َب امللهبٞ اههح رٙٞب 1991ٓدب 1412

ب يب   ُٚٞب دار إذٚد ١ اهدرتاث اه ز دٛب    376ب ـ2أهس ظ املِٔ دب ضبٛ اه ّٙ اهِٜ٘ٗب د

  ريٗت.
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ب ًٗدٍِٔ ًدّ أدخدى    (1)ٗعِ  اسبِ  وٞ: "ذببٚط األؽى ٗتضدبٚى املِس دٞ"  

اهغزٗي يف اهه زٙف الق ي: "ذببٚط ً هم ًطوق اههؾز  ً هدٕ املِهسد   دٕ ًد      

. الدم  (2)  رٙ دٕ إىل جٔدٞ  دز"    ق ١ عِٕٚب  قط  تؾز  اه٘اقف يف رقبهٕب ٙؾز

الزق  ني ت زٙدف األذِد   ٗاهغد ال ٚٞ ٗاسبِ  ودٞب ٗإخد  اخدهؿ امل هلٚدٞ  إ قد ١         

 ًولٚٞ اه ني امل٘ق٘الٞ يف ٙ  اه٘اقف.

 

 مشروعية الوقف:

األؽى يف ًغزٗعٚٞ اه٘قف ً   بت يف اهقزآْ اهلزٍٙ ًّ اسبث عوٟ 

 هم ق٘هٕ ت  ىل: ال ى اشبري ع ًٞب ٗاإلُس ق يف ٗجٖ٘ اهرب خ ؽٞب ًّٗ  

         

 : ب ٗق٘هٕ ت  ىلز92شآي عٌزاْ: 

       :ز77شاسبخ. 

ٗأًدد  يف اهضددِٞ القدد   بهددت ًغددزٗعٚٞ اه٘قددف  ددِؿ ؽددزٙسب ذٚددث قدد ي 

عِد ً  جد ١ٖ ٙضدهمًزٖ يف أرض أؽد  ٔ       < ه ٌدز  دّ اشبطد ب    @رص٘ي اهلل 

                                           
ب ذبقٚدق: د.عبد اهلل   361ب ـ16املقِ / ً٘الق اه ّٙ عب اهلل  ّ امح   ّد ق اًدٞ املق صدٛب د     (1)

 َ.1995ٓدب 1415طب عٞ ٗاهِغزب جٚشٝب  ّ عب الضّ اهرتكٛب يب أٗىلب ٓحز هوا

ٜب د  (2) ْ املزدٗا ّ صوٌٚ    ٟ ّ عو ّ اشبم ب ه م١ اه ٙ ٞ اهزاجس ً ب 362ب ـ16اإلُؾ   يف ً زال

حز   َ.1995ٓدب 1415ٗاهِغزب جٚشٝب  هوطب عٞذبقٚق: د. عب اهلل اهرتكٛب يب أٗىلبٓ 
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خبٚرب: "إْ ع٣ت ذّبضت أؽؤ  ٗتؾ قت  ٔ ب غري أُٔ  ال ٙبد ع أؽدؤ ب ٗال   

 .(1)ٙبه عب ٗال ٙ٘ٓسب ٗال ٙ٘رث"

: "إ ا ًدد ت ا ددّ آدَ اُقطدد  عٌوددٕ إال ًددّ  ددمثب ؽدد قٞ      @ٗقدد ي 

. ٗاهؾدد قٞ (2)ج رٙددٞب أٗ عوددٍ ِٙهسدد   ددٕ ًددّ   دد ٖب أٗ ٗهدد  ؽدد   ٙدد ع٘ هددٕ" 

 ٙٞ     امل٘ت تِؾز  عوٟ اه٘قف.ازب ر

ٙ٘قسْ٘ األً٘اي يف ٗجدٖ٘ اشبدري    {ًٗ  ساي املضوٌْ٘ ًِذ عٔ  اهؾر  ٞ 

   ٜ إْ اه٘قدف عد  اخدهؿ  دٕ املضدوٌْ٘       ~ (3)إىل ًِٙ٘  ٓذاب قد ي اإلًد َ اهِد٘ٗ

 .(4)ٗمل ٙلّ ً زٗالً  يف ازب ٓوٚٞ

                                           
ب 3ب د19ه٘قددفب  دد ب اهغددزٗي يف ا54ًهسددق عوٚددٕب ؽددرٚس اهبددد رٜب كهدد ب عددزٗي   (1)

 =ب ٗرٗا196ٖب ـ3ب د28ب  دد ب اه٘قددف كٚددف ٙلهددس 55ب ٗكهدد ب اه٘ؽدد ٙ 185ـ

ب 1256– 1255ب ـ2ب د4ب   ب اه٘قف25اإلً َ ًضوٍ يف ؽرٚرٕب كه ب اه٘ؽٚٞ=

 َ.1981ٓدب 1401ب يب 15ذ ٙث رقٍ

ٕ      ب   ب ً 25ؽرٚس ًضوٍب كه ب اه٘ؽٚٞ  (2) ب 2ب د3ٙورق اإلُضد ْ ًدّ اهثد٘اب   د  ٗال تد

 .14 ٙث رقٍب ذ1255ـ

ٓدد  ِد٠٘ب ضبد ث    631ٓ٘ اإلً َ أ ٘ سكزٙ  ؼبٟٚ  دّ عدز   دّ ًدزٜ اه ًغدقٛب ٗهد  صدِٞ         (3)

ذ الظب ٗالقٕٚ سآ ب أذ  األ٢ٌٞ األعمَب ًّ تؾ ُٚسٕ: املِٔ د يف عزح ًضوٍب ٗاأل ك ر 

ٓددد يف  و تددٕ ُدد٠٘ب اُظدز طبقدد ت اهغدد ال ٚٞ اهلددرب٠ب تدد د اهدد ّٙ  677ٗغريٓد ب تدد٘الٟ صددِٞ  

  ب دار امل زالٞب  ريٗت.2ب ًٗ     ٓ ب ي165ب ـ5اهضبلٛب د

ٓدددب 1416ب يب أٗىلب 367ب ـ3تٔددذٙس األمسدد ١ ٗاهوػدد تب ضبددٛ اهدد ّٙ اهِددٜ٘ٗب د (4)

  َب دار اهسلزب  ريٗت.1996
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 تعريف اإلعالم:

زٙدف ٗاذد  ُدزاٖ ًدّ     ِٓ ن ت زٙس ت كثريٝ هإلعمَب ٗميلّ االكهس ١  ه 

أج٘دٓ ب ٗٓد٘: "تشٗٙد  اهِد ظ   ألخبد ر اهؾدرٚرٞب ٗامل وً٘د ت اهضدوٌٚٞب        

ٗاسبق ٢ق اهث  هٞ اهيت تض ع ٍٓ عوٟ تلّ٘ٙ رأٜ ؽ ٢س يف ٗاق ٞ ًدّ اه٘قد ٢    

أٗ ًغلوٞ ًّ املغلمتب حبٚث ٙ رب ٓذا اهدزأٜ ت دبريًا ً٘فد٘عًٚ  عدّ عقوٚدٞ      

 .(1)ازبٌ ٓري ٗادب ٓ تٍٔ ًٗٚ٘هلٍ"

اإلعددمَ اإلصددمًٛ الٔدد٘ ٗإْ كدد ْ ًدد ساي يف طدد٘ر اههمؽددٚى ًددّ     ٗأًدد  

اهِ ذٚٞ اهِظزٙٞ ٗاه ٌوٚٞب الإْ ت زٙس تٕ أٙقً  ظب ٓ  ًه  دٝب ٗميلّ أْ ُلهسٛ 

 ه زٙف ٗاذ  ٓد٘: "الدّ إٙؾد ي اسبدق هوِد ظ  قؾد  اعهِ قدٕ ٗاههشاًدٕب ٗالدّ          

 .(2)كغف اهب طى ٗدذقٕ  قؾ  اجهِ  ٕب الٔ٘  ِ ١ ٗذبؾني"

مًٛ ٙوهشَ  إٙؾ ي اسبق إىل اهِ ظ  ٔد   إقِد عٍٔ  ٔدذا    ال إلعمَ اإلص

اسبق هٚوهشًٖ٘ عقٚ ٝ ٗصو٘كً ب ٗيف اه٘قت ُسضٕ ٙ زٜ اهب طى ٗٙسِ ٖ هٚحهِبدٕ  

اهِ ظ ٗؼبذرٖٗب الٔ٘ إعمَ ٓ د  ُ ال ب ٙقَ٘  ٘ظٚسٞ  ِ ١ اسبدق يف اتهٌد ب   

                                           
ـ      (1) َب ًلهبددٞ  1969ب يب أٗىلب 12اإلعددمَ ٗاالتؾدد ي   زبٌدد ٓريب د. إ ددزآٍٚ إًدد َب 

 األظبو٘ املؾزٙٞ.

َ ازبٌ ٓريٙٞ يف ذبقٚق ٗذ ٝ األًٞب د. صٚ  ضبٌد  صد داتٛ اهغدِقٚطٛب    ًل ُٞ ٗص ٢ى اإلعم  (2)

 َب دار ع مل اهلهسب اهزٙ ض.1997ٓدب 1418ب يب أٗىلب 22ـ
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 ٗذبؾِٕٚ ًّ اهب طى.

 

 وسائل اإلعالم:

مجٚدد  األدٗات اهدديت تضددهد َ يف  ٙقؾدد   ٘صدد ٢ى اإلعددمَ يف األؽددى  

ؽِ عٞ اإلعمَ ٗإٙؾ ي امل وً٘ ت إىل اهِ ظ   ١ًا ًّ ٗرق اهؾدرٚسٞ ٗاُهٔد ١    

  سب صددب ت اآلهٚددٞ ٗاألقٌدد ر اهؾددِ عٚٞب إال أْ ٗصدد ٢ى االتؾدد ي ازبٌدد ٓريٜ    

 ؾسٞ ع ًدٞ تِقضدٍ إىل ٗصد ٢ى ًقدز١ٗٝب ٗٗصد ٢ى مس ٚدٞب ٗٗصد ٢ى  ؾدزٙٞ         

اهلهددس ٗاهؾددرف اهدديت تدد خى ذبهٔدد       ٗمس ٚددٞب ال ه٘صدد ٢ى املقددز١ٗٝ ٓددٛ     

 اهِغزاتب ٗاتمت ٗازبزا٢ .

ٗاه٘صدد ٢ى اهضددٌ ٚٞ ٓددٛ اإل اعددٞ ٗأجٔددشٝ اههضددحٚى اهضددٌ ٚٞب ٗأًدد        

اهضدددٌ ٚٞ ٗاهبؾدددزٙٞ الٔدددٛ اههوسشٙدددْ٘ب ٗاهسٚددد ٙ٘ب ٗاهضدددٌِٚ . ٗيف اهضدددِ٘ات  

األخريٝ تط٘رت عبل ت أجٔشٝ اسب صس اآلهدٛ المؽدبرت ٗصدٚوٞ إعمًٚدٞ ال     

ٚٞ اه٘ص ٢ىب ٗ هم ًّ خمي اشب ً تب ٗامل وً٘ ت اهل ٢وٞ تقى أٌٓٚٞ عّ  ق

اهدديت ميلددّ أْ ؼبؾددى عوٚٔدد  املضددهد َ ًددّ خمهلدد ب ٗٓددٛ ًدد  ٙضددٌٟ اهٚددَ٘   

   هغبلٞ اه  ملٚٞ )إُرتُت(.

أدٗات ضب ٙ ٝ ت خى يف دا٢دزٝ   –يف ذ   اتٔ   –ٗمجٚ  ٗص ٢ى اإلعمَ 

تقددَ٘  ددٕ ًددّ   املب ذدد تب ٗاسبلددٍ عوٚٔدد  ٙدد ٗر مدد  ذبٌوددٕ ًددّ رصدد ٢ىب ًٗدد    

ٗظ ٢فب الٔٛ ميلّ أْ تقَ٘  ٘ظٚسٞ اشبري أٗاهغز حبضس أغدزاض ازبٔدٞ اهديت    
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 متوم ٓذٖ األجٔشٝب ٗتضدزٓ  ملؾورهٔ .

 

 مشروعية الوقف على وسائل اإلعالم:

قبى أْ ُقزر ًغزٗعٚٞ اه٘قف عوٟ ٗص ٢ى اإلعمَ ًّ ع ًٕب ال   هِد   

٘ع تؾ٘رًا ٗافرً ; ًّ اهه زض ألًزّٙ ًٌٔني ذهٟ ُهٌلّ ًّ تؾ٘ر امل٘ف

 ألْ اسبلٍ عوٟ اهغ١ٛ الزع عّ تؾ٘رٖب ٗاألًزاْ ٌٓ :

 األٗي: أٓ ا  اه٘قف.

 اهث ُٛ: ً ٓٚٞ ٗص ٢ى اإلعمَ ٗٗظ ٢سٔ  ٗأٓ االٔ .

ُٗقف ًّ أجودٔ  إىل قضدٌني: ٗقدف     ِٙقضٍ اه٘قف ًّ ذٚث ازبٔٞ اهيت 

ً  قد   أٓوٛب ٗٗقف خريٜ. ٗٓذا اههقضٍٚ ٗإْ ك ْ ضب  ً ب إال أْ اهسقٔد ١ قد مي  

ُؾ٘ا عوٕٚب ٗ كزٗا ؽرٞ اه٘قف عوٟ اه٘ه  ٗاألقد ربب أٗ عودٟ جٔدٞ  دزب     

 .(1)كبِ ١ املضح  ٗاهقِ طز ٗكهس اهسقٕ ٗاه وٍ ٗاهقزآْ.. إخل

 : ٓ٘ اهذٜ ٙ٘قف عوٟ أٓى  ٚت اه٘قف ٗ رٙهٕ.ال ه٘قف األٓوٛ أٗ اهذرٜ

: ٓ٘ ً  ك ْ ٗقسٕ عوٟ جٔٞ  زب كٌ رصٞ أٗ ًغسٟ أٗ ٗاه٘قف اشبريٜ

 .(2)هم ًّ أُ٘اع اهربغري  

                                           
َب 1972ٓدب 1392ب يب 239ب ـ6املػينب ً٘الق اه ّٙ عب اهلل  ّ ق اًٞ املق صٛ/ د  (1)

 دار اهله ب اه ز ٛب  ريٗتب "ٗٓ٘ املطب٘ع ً  اهغزح اهلبري".

ـ    (2) ب يب   ُٚددٞب 140اُظددز: اه٘ؽدد ٙ  ٗاه٘قددف يف اهسقددٕ اإلصددمًٛب د. ٗٓبددٞ اهشذٚوددٛب 
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ٗأٓ ا  اه٘قف كثريٝب إال أْ اهلد   اه د َ هو٘قدف ٓد٘: "إػبد د ًد٘رد       

ٗإ ا كدد ْ  (1)دا٢ددٍ ًٗضددهٌز ههرقٚددق غددزض ًبدد ح ًددّ أجددى ًؾددورٞ ً ِٚددٞ"   

اه٘قف األٓوٛ ضب ٗد املؾ ر  ملّ عٍِٚٔ اه٘اقف ًّ أٓى  ٚهدٕب الدإْ اه٘قدف    

كوٌٞ اهرب ت ين اشبري اشبريٜ أعٍ أمشىب ألُٕ ٙؾز  يف أٜ جٔٞ  ز ك ُتب ٗ

ب ٗٓددٛ كوٌددٞ ج ً ددٞ زبٌٚدد  أال دد ي اشبددري ٗخؾدد ي  (2)ٗاالتضدد ع يف اإلذضدد ْ

 امل زٗ .

 ًٗغزٗعٚٞ اه٘قف عوٟ ٗص ٢ى اإلعمَ تِبثق ًّ أًزّٙ:

 األٗي: تؾِٚسٔ  فٌّ اهرب اهذٜ ٙغزع اه٘قف الٕٚ.

 اهث ُٛ: ًغ  ٔهٔ  ه٘ص ٢ى أج سٓ  اه وٌ ١.

ٗص ٢ى اإلعمَ اهَٚ٘ متثدى ٓ٘ٙدٞ األًدٞب    : الإْ الٌٚ  ٙه وق   ألًز األٗي

ٗٓدٛ ًدزآٝ ذقد رتٔ  ٗ ق الهٔد ب ٗال ؽبسدٟ ًد ٠ آهٌد َ اهِد ظ مد  تبثدٕ ٓدذٖ            

اه٘ص ٢ىب ٗتم زٍٓ  ٔ . ٙظٔدز  هدم يف األٗقد ت اهط٘ٙودٞ اهديت ٙققدُ٘ٔ  أًد َ        

ع عدد ت اههوسدد س مله   ددٞ اهددرباًخ املدهوسددٞب ٗخب ؽددٞ األطسدد ي ٗاهغددب ب ًددّ     

                                           
 َب دار اهسلزب دًغق.1996

ـ 1413ب عد َ  36صبوٞ اهبر٘ث اإلصمًٚٞب اه  د  (1)  =ب اهز٢ صدٞ اه  ًدٞ إلدارات  207ٓددب 

اهبردد٘ث اه وٌٚددٞ ٗاإلالهدد ١ ٗاهدد ع٘ٝ ٗاإلرعدد د/ ًقدد ي   ِدد٘اْ: )أٌٓٚددٞ اه٘قددف ٗذلٌددٞ  =

 ٚهٕ(ب د. عب اهلل  ّ أمح  اهشٙ .ًغزٗع

 ب ً دٝ ) زر(.498ب ـ1اُظز: اهق ً٘ظ الٚ ب اهسريٗس أ  دٜب د  (2)
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اهُٚ٘ضل٘ أْ اهطسى اه ز دٛ ميقدٛ أًد َ ع عدٞ اههوسد س      ازبِضنيب السٛ إذؾ ١ 

ص عٞ صًِ٘ٙ ب أٜ أكثز ع  ميقٕٚ يف ق ع ت اه راصٞب  ٌِٚ  "ٙب أ ً ظٍ  1000

األطس ي األًزٙلٚني مزاقبٞ اههوس س ٍٗٓ أ ِ ١  م ٞ أعٔزب ٗعِ ً  ؼبني ً٘عد   

ع عٞ ص عٞ أً َ  22.000إُٔ ١ ت وٌٍٚٔ اهث ُٜ٘ ٙلُْ٘٘ ق  أًق٘ا أكثز ًّ 

صددد عٞ يف اسبقددد٘ر إىل  12.000اههوسشٙدددْ٘ب  ٌِٚددد  مل ٙققددد٘ا إال أقدددى ًدددّ 

 .(1)امل رصٞ"

ٗقدد  ساد آهٌدد َ اهِدد ظ مغدد ٓ ٝ اههوسدد س ًدد  اُهغدد ر األطبدد ق اهمقطددٞ    

هإلرصددد ي اههوسددد سٜ اهسقددد ٢ٛ ٗسٙددد دٝ عددد دٓ ب ٗاإلذؾددد ١ات ذددد٘ي ٓدددذا  

سقدد ٢ٚ ت عوددٟ امل٘فدد٘ع تغددري إىل ًدد ٠ اههددم ري اهددذٜ ميلددّ أْ ذب  ددٕ ٓددذٖ اه

ب  كدز اهب ذدث   (2)املغ ٓ ّٙب السٛ دراصٞ عوٌٚٞ أجزٙدت يف ج ً دٞ اهشقد سٙق   

 525َب  ودؼ  1999أْ ع د اهقِ٘ات اهسقد ٢ٚٞ ذهدٟ تد رٙذ إجدزا١ حبثدٕ عد َ       

% ًددّ صبٌدد٘ع اهقِدد٘ات اهسقدد ٢ٚٞ  8قِدد ٝ عز ٚددٞب أٜ  51قِدد ٝ القدد ٢ٚٞب ًِٔدد   

 املِهغزٝ يف اه  مل.

ٔ  املغ ٓ  اه ز ٛ اهذٜ ميهوم ٗص ٢ى أً    هِضبٞ هوض ع ت اهيت ميقٚ

                                           
ب تزمجدٞ:  10قِ٘ات اهضوطٞب أٗ تم ري اههوسشْٙ٘ يف اهضٚ صٞ األًزٙلٚٞب أٗصت راُٛب ـ  (1)

 َ/ دار اهغؤْٗ اهثق الٚٞ اه  ًٞب  ػ اد.1986ً٘صٟ ج سزب يب أٗىلب 

(2)   ٘ راٖب   ِدد٘اْ: دٗر اهسقدد ٢ٚ ت اه ز ٚددٞ يف ُغددز اهثق الددٞ اه ز ٚددٞ اإلصددمًٚٞب       رصدد هٞ دكهدد

 هوب ذث: أًني ص   عب  اهػين.



 

 

 الىقف واإلعالم 

3031 

% ًّ عِٚٞ اهبرث 19االههق ي اهسق ٢ٛ ٗالقً  مل  أدهت  ٕ عِٚٞ اهبرثب الإْ 

% 34.5ص ع تب  ٗ  3% متقٛ 31ص ع ت ًًٙ٘ٚ  أً َ اهغ عٞب ٗ  4متقٛ 

% ص عٞ ٗاذ ٝ ًًٙ٘ٚ ب ع  ٙ ين أُٔ  تغػى ذٚشًا كبريًا ًّ 15متقٛ ص عهنيب ٗ 

ٛب ٗٙهِ ًٟ عزا١ األطب ق اهسق ٢ٚٞ يف اه  مل اه ز ٛ  ٘اق  ٗقت املغ ٓ  اه ز 

 % صًِ٘ٙ ب ٗٓذا ٙ ي عوٟ صزعٞ تِ ًٛ ع د ًغ ٓ ٜ اهقِ٘ات اهسق ٢ٚٞ.12

ٗهلّ هألصف اهغ ٙ  الإْ ٗاق  اهسق ٢ٚ ت اه ز ٚٞ اهَٚ٘ ال ميثى ذقٚقٞ 

األًٞ اه ز ٚٞ اإلصمًٚٞب ٗٙ  ُٛ ًّ ف ف ع ٙ  يف إ زاس ٓ٘ٙٞ أًهِ  

ٔ ب ٗذق رتٔ ب  ى ؽ ر هوسق ٢ٚ ت اه ز ٚٞ أ ز صويب أد٠ إىل فٚ ع ٗ ق اله

ٓ٘ٙٞ األًٞب ٗأغوس ً  تبثٕ ٓذٖ اهسق ٢ٚ ت إخ  ٓ٘  زاًخ أجِبٚٞ ذبٌى يف 

طٚ تٔ   ق الٞ اهػزب ٗذق رتٕب ٗ هم   هزغٍ ًّ أُِ  عبٌى رص هٞ عظٌٚٞب 

 ٓٛ رص هٞ اإلصمَ اهيت ِٙبػٛ أْ ُبوػٔ  هوِ ظ مجٚ ً .

٘ إىل اإلذض ظ   سبضدزٝب طػٚد ْ ازب ُدس اهضدويب يف اهقِد٘ات      ٗع  ٙ ع

اهسق ٢ٚٞ اه ز ٚٞب ذٚث إْ ازب ُس اهرتالٚٔٛ ًدّ اهودٔ٘ ٗاهػِد ١ ميثدى أكثدز ًدّ       

 وثٛ صبٌ٘ع اهرباًخ املق ًٞب ع  ٙ ال ِ  إىل اهق٘ي  دمْ ٓدذٖ اهسقد ٢ٚ ت تدزٗد     

 ٙ  هٌِ  ًهٔهم ًّ األخدمق ٗاهضدو٘نب ٗتضد ٟ إىل إهلد ١ اهغدب ب عدّ ققد       

األًٞ املٌٔٞب ٗاصهػمي جض  املدزأٝ يف إ د رٝ املغد ٓ  ٗإغزا٢دٕب ٗ دث اهؾد٘ر       

اهس فرٞ اهيت ربد ؼ ذٚد ١ األصدزٝ املضدوٌٞب عد  ج دى اهػ هبٚدٞ اه ظٌدٟ ًدّ          

املغدد ٓ ّٙ ٙهد٘الددْ٘ ًددّ ًه   ددٞ اههوسدد س ًدد  أصددزٍٓب ٗٙسقددوْ٘ أْ ٙهدد   ٘ا   



 

 

 ندوة مكانة الىقف وأثره يف الدعىة والتهمية

3031 

ربآني تؤٙد  ٗجٔدٞ   اهقِ٘ات اهسق ٢ٚٞ مسدزدٍٓب كٌد  أْ " ً ظدٍ اهد ال٢ى ٗاهد     

. ٗاهقد ٢ٌْ٘  (1)اهِظز اهق ٢وٞ  دمْ اصده ٌ ي ٗصد ٢ى اإلعدمَ ٙدؤدٜ إىل اه ِدف"      

ٗأًد َ   عوٟ ٓدذٖ اهسقد ٢ٚ ت غدري ًدؤٓوني ههرٌدى ًضدؤٗهٚ تٍٔ أًد َ اهلل        

 األًٞ.

ٗإ ا كِ  ُؤك  عوٟ فزٗرٝ اههرؾني اهرت ٜ٘ يف املِشي هوٌر الظدٞ عودٟ   

 ري ٗصد ٢ى اإلعدمَب الدإْ إػبد د  د ٙى      األصزٝ املضوٌٞ ًّ غشٗ اهسق ٢ٚ ت ٗتم

إعمًٛ إصمًٛ ميثى فزٗرٝ دع٘ٙٞ هإلصٔ َ يف ُغز اإلصمَب ٗإ زاس اهل٘ٙدٞ  

اسبقٚقٚٞ هألًٞ اإلصمًٚٞب ٗاههدسٚف قد ر اإلًلد ْ ًدّ طػٚد ْ اإلعدمَ غدري       

املضددؤٗي اهددذٜ أؽددبس ٙٔدد د كٚدد ْ األًددٞ ٗٓ٘ٙهٔدد  ٗأخمقٔدد ب "ٗهددٚط ًددّ      

اإلعمًددٛ اهزٓٚددس   هغددحس ٗاالصددهِل ر دْٗ أْ امل  ؽددزٝ أْ ُ٘اجددٕ اهػددشٗ 

خهوددم اهقِدد٘ات ٗاهغددبل ت اإلعمًٚددٞ اهدديت تِغددز اهلدد ٜ اهز دد ُٛ يف أعبدد ١       

امل ٌ٘رٝ يف ٗقت ٙغه  الٕٚ اهؾدزاع اإلعمًدٛ ٗاهسلدزٜ; إ  إْ إخسد ق أذد       

 .(2)املِ الضني ٙؾس يف رؽٚ  املِ سع"

 ت ً هٚٞ كبريٝ ٗيف اسبقٚقٞب الإْ اه ٌى اإلعمًٛ ؼبه د إىل إًل ُٚ

                                           
ب 153اُظددز: اإلعددمَ ٗتم رياتددٕب دراصدد ت يف  ِدد ١ اهِظزٙددٞ اإلعمًٚددٞب دُددٚط ًل٘ٙددىب      (1)

 ت زٙس: د. عثٌ ْ اه ز ٛ.

(2)    ٞ ب د. صددٚ  صدد داتٛ اهغددِقٚطٛب اُظددز: ًل ُددٞ ٗصدد ٢ى اإلعددمَ ازبٌدد ٓريٜ يف ٗذدد ٝ األًدد

 .132ـ
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هغزا١ األجٔشٝ املهق ًٞ ٗإُه د اهرباًخب ٗهذهم ظٔزت اه ِ ٙٞ   قهؾ دٙ ت 

ٗص ٢ى اإلعمَ سب جهٔ  إىل األً٘اي اهط ٢وٞب ٗألْ عط ٢ٔ  اإلعمًٛ ٙهم ز 

إىل ذ  كبريب الق  كغست اه راص ت املٔهٌٞ   ه٘اق   –صوب  ٗإػب     –  مل ي 

ًٛ خ ؽٞ عّ تم ري اههٌ٘ٙى عوٟ طبٚ ٞ اإلعمًٛ اه  ملٛب ٗاه  مل اإلصم

امل٘اد اإلعمًٚٞ املبث٘ ٞ عرب ٗص ٢ى اإلعمَب ذٚث ٙطػٟ اسبزـ عوٟ اهز س 

امل دٜ عوٟ ذض ب ضبه٠٘ اهزص ٢ى اإلعمًٚٞ عِ ً  تلْ٘ اه٘صٚوٞ اإلعمًٚٞ 

 .(1)ت   ٞ زبٔ ت دب رٙٞ

َ ٓذٖ ٗٙزتب  مت٘ٙى اه٘ص ٢ى اإلعمًٚٞ   زبٔ ت اهيت متوم ذق اصهد ا

اه٘ص ٢ىب ٗٓذا األًز ًدزتب  أٙقدً   د هِظٍ اإلعمًٚدٞ امل ٌد٘ي  ٔد  يف ًقدزات        

ٓذٖ اه٘ص ٢ىب الب ض األُظٌٞ ال تضٌس  هٌوم ٗص ٢ى اإلعدمَ إال هوحٔد ت   

اسبلً٘ٚددٞب  ٌِٚدد  اهددب ض اآلخددز ٙضددٌس هألالددزاد ٗازبٌ عدد ت  هٌوددم ٗصدد ٢ى   

ههدشاَ  د هق٘اُني   اإلعمَ ً    ض اهقٚ٘د اهيت تغرتي ذؾد٘ي اهرتاخدٚؿ ٗاال  

املِظٌٞ هو ٌى اإلعمًٛب  ٌِٚ  ظب  أْ   ض األُظٌٞ تسهس صب ي اسبزٙدٞ عودٟ   

 ًؾددزاعٕٚ  ٗال تددهرلٍ اسبلً٘ددٞ الٌٚدد  تِغددزٖ ٓددذٖ اه٘صدد ٢ىب ٗٓددذا األًددز        

ًددزتب   طبٚ ددٞ اسبدد ي  دد ملِٔخ اه قدد ٜ ٗاهسلددزٜ ٗاهثقدد يف اهددذٜ ٙضدد٘د ٓددذٖ     

                                           
 .107اُظز: املؾ ر ُسضٕب ـ  (1)
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 .(1)اتهٌ  ت

م ٗصدد ٢ى اإلعددمَ تددهرلٍ يف املدد دٝ  ٗٓددذا ٙ ددين أْ ازبٔدد ت اهدديت متودد  

املِغدد٘رٝ ٗالقددً  هأل  دد د االعهق دٙددٞ ٗاهثق الٚددٞ ٗاهسلزٙددٞ ٗاهضٚ صددٚٞ اهدديت تددؤًّ  

  ٔ ب ٗتض ٟ إلذ اث اههم ري عوٟ مج ٓري املضهقبوني ٗالق ٓذٖ األ   د.

ٗاإلعددمَ اإلصددمًٛ  ٘صدد ٢وٕ امله دد دٝ هددٕ ٗظدد ٢ف ٗأٓدد ا  تِبدد  ًددّ    

 اإلصمَ  اتٕب ٗأ زسٓ :

 ي اسبق إىل اهِ ظ هٚقهِ ٘ا  ٕ ٗٙهدذٖٗ ًضولً  يف ذٚ تٍٔ.إٙؾ  -

 كغف اهب طى ٗدذقٕب ٗذبذٙز اهِ ظ ًّ االغب اع  ٕ. -

 تبوٚؼ دع٘ٝ اإلصمَ ُٗغزٓ   ني اهِ ظ. -

اهه وددٍٚ ٗاهرت ٚددٞب ٗ هددم  بددث  ددزاًخ خ ؽددٞ هوه وددٍٚ عددّ   دد ب أٗ      -

 رصدٛ  اهه رٙس املٔينب أٗ إُه د  زاًخ ت وٌٚٚدٞ ًه٘االقدٞ ًد  املدِٔخ امل    

 ت ني طمب امل ارظ يف ً٘اد دراصهٍٔ.

إٙؾ ي امل وً٘ ت اه  ًٞ عدّ أذد٘اي اه د مل ٗاهطقدط ٗاهب٣ٚدٞ ٗغريٓد         -

ًددّ اشبدد ً ت اهدديت ت ددز  اهِدد ظ مدد  ذدد٘هلٍب ٗت ٚددٍِٔ يف ذٚدد تٍٔ    

 اهًٚ٘ٚٞ.

                                           
ـ        (1) ًٗد    د ٓ ب دار اهسلدز اه ز دٛب      88اُظدز: ُظدٍ االتؾد يب د. جٚٔد ْ أمحد  رعديتب 

 اهق ٓزٝ.
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ؽز  اهِ ظ عّ اهرتالٕٚ ٗاهؤ٘ الزَب ٗإػب د   ا٢ى إصمًٚٞ ًب ذدٞب   -

 ح اهرب١ٜ.متأل الزاغٍٔ   هرتالٕٚ املب 

ذبقٚق اهه د ْٗ ٗاهه د ر  ٗاههد هف  دني اهِد ظب ٗاه ٌدى عودٟ ٗذد ٝ          -

 األًٞ اإلصمًٚٞ.

 ت٘عٚٞ اهِ ظ م  ٙؾوس هلٍ أًز دٍِٙٔ ٗأًز دُٚ ٍٓ. -

 اههٌِٚٞ اهغ ًوٞ هوٌحهٌ ب خوقًٚ  ٗاجهٌ عًٚ  ٗاقهؾ دًٙ  ٗصٚ صًٚ .. إخل. -

ٚ تدٕب ٗٙسٔدٍ   تثقٚف اتهٌ   ثق الدٞ إصدمًٚٞ دب ودٕ ٙهس عدى ً ٔد   إػب        -

 .(1)ٗاق  ذٚ تٕ

ٗإ ا كدد ْ ًددّ األٓدد ا  األص صددٚٞ هو٘قددف ذبقٚددق ًؾدد   األًددٞ ٗتدد٘الري 

اذهٚ ج تٔ ب ٗدعٍ تط٘رٓد  ٗرقٚٔد ب ٗ هدم مد  ٙد٘الزٖ ًدّ دعدٍ ملغدزٗع تٔ          

اإلخ ٢ٚٞ ٗأحب  ٔ  اه وٌٚٞب حبٚث ميهد  ُس دٕ هوسقدزا١ ٗغريٓدٍب ٗٙغدٌى اهلدثري       

ٞ ًّ ات الت اههٌِ٘ٙٞ اهديت ربد َ ا   الدإْ اإلعدمَ اإلصدمًٛ ٓد٘ أذد        (2)هبغدزٙ

اهدد ع ٢ٍ األص صددٚٞ هلددذا اهدد ّٙ يف اهددذٙ٘ع ٗاالُهغدد رب ٗٙضدد ٟ إىل ذبقٚددق        

ًؾدورٞ اإلُضد ْ ًٗؾدورٞ اتهٌد ب  غدٌ٘ي اإلصدمَ ٌِٗٓٚهدٕ عودٟ مجٚد           

                                           
ـ       (1) ب يب أٗىلب 92– 90اُظز: عب٘ إعمَ إصدمًٛب إعمًِد  إىل أٙدّ. د. عودٛ جزٙغدٞب 

ٝب ٗأؽد٘ي اإلعدمَ اإلصدمًٛب د. إ دزآٍٚ إًد َب      َب ًلهبٞ ٗٓبٞب اهقد ٓز 1989ب1409

 ًٗ     ٓ ب يب دار اهسلز اه ز ٛب اهق ٓزٝ. 21ـ

 .381ب ـ26اُظز: صبوٞ اهبر٘ثب اه  د  (2)
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ج٘اُس اسبٚ ٝب ٗهذهم الإْ اه ع٘ات أفرت تشداد ًًٙ٘      َٙ٘ ًّ املٔهٌني 

ًؾد در مت٘ٙدى ًضدهقوٞ ه٘صد ٢ى اإلعدمَ اإلصدمًٛ         غؤْٗ اإلعمَ إىل ت٘الري

تقَ٘ عوٟ اهب عث اإلمي ُٛب ٗاذهض ب األجز ٗاملث٘ دٞ ًدّ اهللب ٗإػبد د ٗقدف     

إصمًٛ ٙضٍٔ يف  ِ ١ اإلعمَ اهل د  ازب د اهذٜ ٙض ٟ هزقدٛ األًدٞ يف دِٙٔد     

ٗدُٚ ٓدد ب مدد  تبثددٕ ًددّ املدد٘اد اإلعمًٚددٞ اهضددوٌٚٞ ًددّ اهغدد٘ا٢س ٗاالعبزاالدد ت    

 .(1)ق ٙٞ ٗاهسلزٙٞ ٗاألخمقٚٞ ٗاهضو٘كٚٞاه 

: الإْ ٗص ٢ى اإلعمَ  غلؤ  اسب هٛ ٗص ٢ى ٗأً  ً  ٙه وق   ألًز اهث ُٛ

ذ ٙثٞ مل ٙ زالٔ  اه وٌ ١ ق ميً ; هدذهم الدإٍُٔ مل ِٙؾد٘ا عوٚٔد  صد٘ا١ يف صبد ي       

اه٘قف أٗ غريٖب ٗغ ٙٞ ً  ظب ٖ يف  هم أٍُٔ ُؾد٘ا عودٟ ؽدرٞ اه٘قدف عودٟ      

 وٍ ٗاهسقٕب أٜ اهلهس اهِ ال ٞ.اهقزآْ ٗكهس اه 

الدد هق٘ي اهؾددرٚس عِدد  اسبِسٚددٞ أُددٕ "ػبدد٘س ٗقددف ًدد  جددز٠ الٚددٕ اهه دد ر  

ٗٗقدف   دض عوٌد ٢ٍٔ ال دًم كهبدٕ يف اهقدزْ اهث هدث         (2)ك ملؾ ذف ٗاهلهدس" 

 .(3)اهلحزٜ

                                           
 .131ب 110اُظز: ًل ُٞ ٗص ٢ى اإلعمَ ازبٌ ٓريٙٞب د. صٚ  ص داتٛب ـ  (1)

قددٟ األحبددزب عبدد اهلل ب ٗاُظددز: صبٌدد  األُٔددز يف عددزح ًوه 28اإلصدد   ب اهطزا وضددٛب ـ  (2)

 ب يب دار إذٚ ١ اهرتاث اه ز ٛ.738ب ـ1اهضزً ٜب د

ٓدتب كهبدٕ عودٟ اهسقٔد ١ ًدّ أؽدر ب أ دٛ        628أٗقف ُؾري  ّ ؼبٟٚ اهبودٛ املهد٘يف صدِٞ     (3)

ب يب أٗىلب 378ب ـ3ذِٚسدددٞب اُظدددز: ذبسدددٞ اهسقٔددد ١ب عدددم١ اهددد ّٙ اهضدددٌزقِ ٜب د 
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 .(1)ٗق ي امل هلٚٞ ٙؾس ٗقف ًؾرف أٗ كه ب

 زٗ ب ًثدى  ٗق ي اهغ ال ٚٞ  مُٕ ال ٙؾس اه٘قف إال عوٟ ٗجٖ٘ اهرب ٗامل

ب ٗال عدم أْ اه٘قدف عودٟ اه وٌد ١ ال     (2)أْ ٙقف ع٣ًٚ  عوٟ اه وٌ ١ أٗ اهقزا١

ٙلْ٘ إال مل  ه ٍٙٔ ًّ اه وَ٘ اهيت ٙبِٚدْ٘  ٔد  اسبدق هوِد ظ  ٘صدٚوٞ كه  ٚدٞ أٗ       

 عسٔٚٞ.

ٗمل ؽب هف اسبِ  وٞ أٙقً  املدذآس األخدز٠ الِؾد٘ا عودٟ ؽدرٞ اه٘قدف       

 .(3)عوٟ "كهس اهسقٕب ٗاه وٍ ٗاهقزآْ"

  َ ب ٗأّؽدى  (1)ٗقدف املؾد ذف ٗاهد ال تز    ~ (4)ٗق  أج س اإلً َ ا دّ ذدش

                                           
 َب دار اهلهس اه وٌٚٞب  ريٗت.1984ٓدب 1405

ب 35ب ـ4اُظز: عزح ًِس ازبوٚى عوٟ طبهؾز اه مًٞ خوٚدىب اهغدٚذ ضبٌد  عودٚػب د      (1)

ب 7يب ًلهبٞ اهِح حب طزا وطب هٚبٚ ب ٗأٙقً  اُظز: اشبزعٛ عوٟ طبهؾز صٚ ٜ خوٚى د

 ب يب دار ؽ درب  ريٗت.71ـ

 =ب511ب ـ4اههٔذٙس يف القٕ اإلً َ اهغد يفب أ د٘ ضبٌد  اسبضدني  دّ ًضد ٘د اهبػدٜ٘ب د         (2)

ٓددب  1418قٚق: ع دي أمحد  عبد امل٘ج٘دب ٗاهغدٚذ عودٟ ضبٌد  ً د٘ضب يب أٗىلب       ذب=

 َب دار اهلهس اه وٌٚٞب  ريٗت.1997

ب 16ب ٗاهغددزح اهلددبريب ا ددّ ق اًددٞب د 240ب239ب ـ6اُظددز: املػددين أ ددّ ق اًددٞب د   (3)

ب ذبقٚددق: د. عبدد اهلل  ددّ عب الضددّ اهرتكددٛب يب أٗىلب ٓحددز هوطب عددٞ ٗاهِغددزب 380ـ

 َ.1995ٓدب 1415جٚشٝب 

ٓ٘ أ ٘ ضبٌ  عوٛ  ّ امح   ّ ذدشَ اهظد ٓزٜ األُ هضدٛب عد مل األُد هط يف عؾدزٖب ًدّ          (4)

ٓدب اُؾز  عّ ذٚ ٝ اهزٙ صٞ ٗاه٘سارٝ إىل اه وٍ ٗاههمهٚفب 384أعمَ اإلصمَب ٗه  ع َ 



 

 

 ندوة مكانة الىقف وأثره يف الدعىة والتهمية

3011 

ٙلهس إىل اه٘الٝ ٗاألعزا  إ ا أصوٌ٘ا  لهدس الٚٔد     #هوٌض هٞ  ق٘هٕ: "ٗك ْ 

اهضددِّ ٗاهقددزآْ  ددم عددمب الهوددم اهؾددرف ال ػبدد٘س متولٔدد  ألذدد ب هلِٔدد       

 .(2)هوٌضوٌني ك الٞ ٙه ارصُ٘ٔ  ً٘ق٘الٞ هذهم"

 ٕ أْ اه٘قدف عودٟ األعٌد ي اه ِٙٚدٞ كد هقزآْ       ~ (3)ٗٙز٠ اإلً َ ا ّ تٌٚٚد

 .(4)ٗاسب ٙث ٗاهسقٕ ال ميلّ أْ ٙلْ٘ ضبًم هوِشاع  ني اه وٌ ١

ٗال ربهوف ازبزا٢  ٗاتدمت امل  ؽدزٝ يف ذقٚقهٔد  عدّ اهلهدسب إال أْ      

اهله ب ؽبهوف عِٔ  ًّ ُ ذٚٞ ٗذد ٝ امل٘فد٘ع ٗؽد ٗرٖ ًدزٝ ٗاذد ٝب  ٌِٚد        

ٔ  ًهِ٘عدٞ ٗٙهلدزر ؽد ٗرٓ  ٗالدق جد ٗي      اتمت ٗازبزا٢د  تلدْ٘ ً٘فد٘ع ت   

                                           
ٓدب اُظز: األعمَب 456اللهس يف األدب ٗاألدٙ ْب ٗاهسزقب ٗاهسقٕ ٗأؽ٘هٕب ت٘الٟ ع َ 

 َب دار اه وٍ هوٌمٙنيب  ريٗت.1879ب يب را  ٞب 254ب ـ4ه ّٙ اهشركوٛب دخري ا

ٓدددب 1408ب يب 149ب ـ8الوددٟ   آل دد رب أ دد٘ ضبٌدد  عوددٛ  ددّ ذددشَ األُ هضددٛب د        (1)

 َب دار اهلهس اه وٌٚٞ  ريٗت.1988

 .158ب ـ8املؾ ر ُسضٕب د  (2)

(3)        ٔ ٘ر  د  ّ تٌٚٚدٕب ٗهد  حبدزاْ صدِٞ      اإلً َ أمح   دّ عبد اسبوٍٚ  دّ عب اهضدمَ اسبزاُدٛ املغد

ٓدب إً َ ًّ أ٢ٌٞ أٓى اهضِٞ ٗازبٌ عٞب القٕٚ ذ الظب سآ  ع    صب ٓ ب  زع يف اه وَ٘ 661

اهِقوٚددٞ ٗاه قوٚددٞب ٗيف األؽدد٘ي ٗاهسددزٗعب هددٕ ًددّ اههؾدد ُٚف ًِٔدد د اهضددِٞب ٗاهددزد عوددٟ     

 قو دٞ   ٓددب 728املِطقٚنيب ٗازب٘اب اهؾرٚس ملدّ  د ي دٙدّ املضدٚسب ٗغريٓد ب تد٘الٟ صدِٞ        

 دًغق ضبب٘صً .

ب ذبقٚدق: عد ًز ازبدشارب ٗأُد٘ر     23ب ـ31اُظز: صبٌ٘عٞ اهسه ٠ٗب أمحد   دّ تٌٚٚدٕب د     (4)

 اهب سب يب أٗىلب ًلهبٞ اه بٚل ْب اهزٙ ض.
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سًين ً نيب أً  ًّ ُ ذٚٞ ً ٓٚٞ اله٠٘ الإْ اهؾدرف ميلدّ أْ ذبهدٜ٘ عودٟ     

ًق ًني ًغزٗعٞ أٗ ًب ذٞ أٗ ضبزًٞ ٗكذا اهلهسب هدذهم ميلدّ اهقد٘ي أْ ًد      

ق هٕ اه وٌ ١ يف اهلهس اهِ ال ٞ ِٙطبق عوٟ اتمت ٗازبزا٢  اهِ ال ٞ اهديت تدؤدٜ   

صمًٛ عوٟ ٗجٕ اشبؾد٘ـب ٗٙقدَ٘   هله  دٞ الٚٔد  عد د      ٗظ ٢ف اإلعمَ اإل

ًّ اه وٌ ١ اهذّٙ ٙبِٚدْ٘ اسبدق هوِد ظب الٔدٛ ذبقدق اههدم ري املطود٘بب ٗ هدم         

أص هٚس إقِ عٚٞ ً ِٚٞب ٗاصدهد أً  ٗصد ٢ى ت٘فدٚرٚٞ ًدؤ زٝ قد  ال       إلتب عٔ 

ته ح هولهس ًثؤ ب ٗاهلوٌٞ اهِ ال ٞ يف ذ   اتٔ  ًّ اهربب الق  ق ي رصد٘ي اهلل  

ب الٌ  ذبٌوٕ ٓذٖ اهؾرف إ ْ ًّ اهرب اهذٜ (1): "ٗاهلوٌٞ اهطٚبٞ ؽ قٞ"@

 .(2)ج وٕ اه وٌ ١ عزطً  هؾرٞ اه٘قف

أً    هِضبٞ هو٘ص ٢ى املضٌ٘عٞب ٗاملضٌ٘عٞ املز٢ٚٞب ًِٗٔ  ً  ظٔز ذ ٙثً  

ٗٓ٘ اهغبلٞ اه  ملٚٞ )إُرتُت( اهيت ميلّ تؾِٚسٔ  ك٘صٚوٞ إعمًٚٞ هل  أ ز كدبري  

مدد  ٙ ددزض ًددّ امل وً٘دد ت أًدد َ املمٙددني ًددّ اهِدد ظب ذٚددث  جدد ا يف اهددهرلٍ

ٙه٘ق  املزاقبْ٘ أْ ٙؾى ع د املضهد ًني هغبلٞ اإلُرتُت إىل  وْٚ٘ ًضهد َ 

َ. ٗٓذا اهه٘ق /اه٘اق  ٙسزض عوٟ كى ًؤصضدٞ إعمًٚدٞب   2000حبو٘ي ع َ 

أٗ اللزٙددٞ أْ ت ٚدد  اهِظددز يف كددثري ًددّ األصدد هٚس اهدديت ت هٌدد ٓ  همتؾدد ي ًدد   

                                           
ب 4ب د128ب   ب ًّ أخذ   هزكد ب 56اهبد رٜب ؽرٚس اهبد رٜب كه ب ازبٔ د ٗاهضري  (1)

 .15ـ

 .380ب ـ16اُظز: املقِ  ٗاهغزح اهلبريب د  (2)
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ب صدد٘ا١ املطبددق ًِٔدد ب أٗ امل دد  هوهطبٚددق يف املضددهقبى. عدد  ٙوقددٛ عوددٟ      اهِدد ظ

املضدددوٌني ًضدددؤٗهٚٞ كدددرب٠ يف اهضددد ٛ إلذضددد ْ اصدددهد اَ ٓدددذٖ اه٘صدددٚوٞب    

ٗت٘ظٚسٔ  شب ًٞ اه ع٘ٝ اإلصمًٚٞب ُٗغز اه وٍ اهِ ال ب ٗاهزد عوٟ اهغبٔ ت 

 ٗ تهد       ألصو٘ب املِ صسب ٗت٘الري ًزاكش امل وً٘ ت اهيت ذبسظ تزاث األًدٞب 

امل وً٘ ت ازب ٙ ٝ ًّ اإلذؾ ١ات ٗاههق رٙز اه وٌٚٞ ٗاهبر٘ثب ٗت٘الري ٓدذٖ  

 امل وً٘ ت  ؾ٘رٝ تضٔى عوٟ اه وٌ ١ ٗاه ع ٝ االصهس دٝ ًِٔ  يف دع٘تٍٔ.

إْ األص ظ اهذٜ اُطودق ًِدٕ اه وٌد ١ يف ذلٌٔدٍ  ؾدرٞ اه٘قدف عودٟ        

 ِٚدد٘ا أْ ًددّ اهلهدس اهِ ال ددٞ ِٙطبددق عوددٟ ٓددذٖ اه٘صدد ٢ى أٙقددً ب إ  إْ اه وٌدد ١  

عزي اه٘قف أْ ٙلْ٘ عوٟ  ز أٗ ً زٗ ب  ى "قٚى ٙؾس اه٘قف عودٟ ًبد ح   

الدم ِٙرؾدز اه٘قدف عودٟ اهدرب ٗامل دزٗ  القد ب ٗالصدٌٚ  أْ   دض           (1)أٙقً "

املب ذ ت ق  تلْ٘ ٗصٚوٞ هوربب الهمخذ ذلٍ اهربب ًّ   ب أْ هو٘ص ٢ى ذلٍ 

عدمَ اإلصدمًٛ   اهػ ٙ تب هذهم الإ ا ك ُت ٓدذٖ اه٘صد ٢ى تقدَ٘  ٘ظد ٢ف اإل    

كؤ  أٗ   قٔ ب ٗك ْ ًقٌْ٘ اهزص ٢ى اهيت ذبٌودٔ  عد  ِٙطبدق عوٚدٕ ًضدٌٟ      

اهرب; الإْ اهق٘ي  ؾرٞ اه٘قف عوٚٔد  ال ٙقدى قد٘ٝ عدّ اهقد٘ي  ؾدرٞ اه٘قدف        

 عوٟ جٔ ت اهرب اهض  ق  كزٓ .

 

                                           
 .381ب ـ16اإلُؾ  ب املزداٜٗب د  (1)
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 خدمة الوقف بواسطة اإلعالم:

ٌدٟ  ًؤصضدٞ ً هٚدٞ ِٙبػدٛ أْ ِٙ    –يف ذد   اتدٕ    –ٙ   كى ًغزٗع ٗقسدٛ  

ٗٙط٘ر ق ر اإلًل ْب ذهٟ ٙغٌى اهِس  أغوس أٗجٕ اهربب ٗتشداد املضد ٌٓ ت  

اهيت ٙق ًٔ  هوٌره جنيب ٗٗص ٢ى اإلعمَ هل  أ ز كبري يف اههٌِٚدٞ االقهؾد دٙٞ   

هوٌؤصضدد ت امل هٚددٞب إ  تغدد  لت املؾدد    ددني املؤصضدد ت امل هٚددٞ ٗاألجٔددشٝ       

ري كدبري عودٟ ازبٌد ٓريب    اإلعمًٚٞب ٗ هم م  متهولٕ ٗصد ٢ى اإلعدمَ ًدّ تدم     

صددد٘ا١  ه زٙسدددٕ  مُغدددطٞ املؤصضددد ت امل هٚدددٞب ٗذبضدددني ؽددد٘رتٔ  يف أ ٓددد ْ       

املضهٔولنيب أٗ اإلعدمْ عدّ ًبٚ  تٔد ب ٗأؽدبرت ًٌٔدٞ اصدهٌ هٞ املضدهٔوم        

هغددزا١ اهبقدد عٞ تقدد  عوددٟ عدد تق اإلعددمْب  ددى أؽددبس اههدطددٚ  ه ٌوٚددٞ          

ىل األصدد٘اق  سددرتٝ  االصددهٌ هٞ ٓددذٖ ٙددهٍ االصدده  اد هددٕ قبددى ُددشٗي اهبقدد عٞ إ    

 .(1)ط٘ٙوٞ

ٗهذهم الإْ املؤصضد ت اه٘قسٚدٞ يف ذ جدٞ ً صدٞ إىل خ ًدٞ اإلعدمَ ًدّ        

أجددى تضدد٘ٙق اشبدد ً ت اهدديت تقدد ًٔ ب ٗاملِهحدد ت اهدديت تِهحٔدد ب  ٘اصددطٞ        

اإلعمْب أٗ دعد٘ٝ اهِد ظ إىل املضد ٌٓٞ يف أؽد٘هل   ػٚدٞ اه٘ؽد٘ي إىل ًدزدٗد        

ٗرٖ ٙضد ع  عودٟ أدا١ اه٘قدف    أكربب ٗسٙد دٝ يف األؽد٘ي ٗاألر د حب ٗٓدذا  د      

                                           
ـ        (1) ب يب 158اُظز: االتؾ ي   زبٌ ٓري  دني اإلعدمَ ٗاه ع ٙدٞ ٗاههٌِٚدٞب د. أمحد   د رب 

 َب ٗك هٞ املطب٘ع تب اهل٘ٙت.1982أٗىلب 
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 ه ٗرٖ املِغ٘د يف اتهٌ .

ٗإ ا كدد ْ ًددّ ذلددٍ ًغددزٗعٚٞ اه٘قددف يف اإلصددمَ  قدد ١ اه ددني امل٘ق٘الددٞ 

هسرتٝ سًِٚٞ أط٘ي حبٚث تضهسٚ  ازبٔٞ امل٘ق٘  عوٚٔ  ًّ األً٘اي امل٘ق٘الٞ ًد ٝ  

غوهٕ ٗاصهثٌ رٖب ٗٙبقٟ اهِس  ملّ    ٖب الإْ إخ ١ ٓذا اه٘قفب ٗاه ٌدى عودٟ   

صهٌزارٙهٕ ٗاسبس ظ عوٕٚ ًّ املٔ َ اهيت ميلدّ ه٘صد ٢ى اإلعدمَ أْ ذبققٔد  مد       ا

 ه ٙٔ  ًّ أص هٚس إعمًٚٞ ًه  دٝب ًٗؤ زٝ.

ٗعودٟ كددى; الددإْ اإلعدمَ ميلددّ أْ ؽبدد َ اه٘قدف   دد د ًددّ األصدد هٚس    

: ًِٔ 

إذٚدد ١ صددِٞ اه٘قددفب ٗ هددم حبددث اهِدد ظ ٗخب ؽددٞ أؽددر ب األًدد٘اي   -

اهلل ت د ىلب ملد  يف  هدم ًدّ اهثد٘اب      ه٘قف جش١ ًدّ أًد٘اهلٍ يف صدبٚى    

 ازبشٙى ٗاألجز اه ظٍٚ ٗاهِس  اه ٌٍٚ.

ت٘عٚٞ اهِ ظ  مٌٓٚٞ اه٘قف يف ُغز اه وٍب ٗتِغٚ  اه ٌدى اهد عٜ٘ب    -

 ٗاهٌِ٘ االجهٌ عٛ ٗاالقهؾ دٜ هوٌحهٌ  املضوٍ.

تط٘ٙز اه٘قدف ًدّ خدمي اه راصد ت ٗاهبرد٘ث اهديت تِغدزٓ  ٗصد ٢ى          -

 اإلعمَ.

٘الٞ ًّ خمي اإلعدمْ عدّ اشبد ً ت اهديت تقد ًٔ       تٌِٚٞ األً٘اي امل٘ق -

 أٗ املِهح ت اهيت تبٚ ٔ .

ت٘عٚددٞ املضددهسٚ ّٙ ًددّ األًدد٘اي امل٘ق٘الددٞ  قددزٗرٝ اسبسدد ظ عوددٟ ٓددذٖ     -
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األً٘ايب ٗرع ٙهٔد  ذهدٟ ٙضدهٌز ُس ٔد  هلدٍب ٗملدّ ٙدمتٛ   د ٍٓ ًدّ          

 املضهسٚ ّٙ.

ّ ِٗٓ  تمتٛ ققٚٞ ًٌٔٞ أال ٗٓٛ ذلٍ اهؾز  ًّ األًد٘اي امل٘ق٘الدٞ ًد   

أجدى اإلعدمْ عدّ خد ً ت اه٘قدف ًِٗهح تدٕب ٗ هدم ألْ اهسقٔد ١ قدد ميً  مل         

ٙهلوٌ٘ا ذ٘ي ٓذٖ املضمهٞب ٗٓٛ ذبه د إىل ُسقد تب ٗقد  ٙد عٛ اهدب ض  دمْ      

اإلعمْ ال ٙ   فزٗرٝب ٗإُٔ ال ذ جٞ هو٘قف  دٕب ٗميلدّ أْ ٙدؤدٜ اه٘قدف     

 ًٔ ًٕ دْٗ اإلعمْ عِٕ.

 ِدد ظز اه٘قددفب ٗاهِسقدد ت ذبدد ث اهسقٔدد ١ عددّ ُسقدد ت اه٘قددف امله وقددٞ  

األخز٠ اهيت ؼبه جٔ  اه٘قف الصهٌزار خ ً تٕ اهيت ٙق ًٔ ب الق ه٘ا  مْ ُد ظز  

اه٘قف ػبس عوٕٚ إؽمح اه٘قفب ٗتلْ٘ ُسقهٕ ًدّ غودٞ اه٘قدفب ألْ عد َ     

 .(1) هم ٙؤدٜ إىل توسٕ ٗع َ  ق ٢ٕ

ٗق ه٘ا أٙقً  إْ ؽ ذس اه٘قدف "إْ مل ٙغدرتي ُد ظزًا الد هِظز هوٌ٘قد٘       

ب "ُٗسقدٞ اه٘قدف ًدّ ذٚدث     (2)ٗقٚى هور كٍب ِٗٙسدق عوٚدٕ ًدّ غوهدٕ"    عوٕٚب 

                                           
اُظز: اهغزح اهؾػري عوٟ أقزب املض هم إىل ًذٓس اإلً َ ً هدمب أمحد  ضبٌد  اهد ردٙزب       (1)

ذبقٚق: د. ًؾطسٟ كٌ ي ٗؽدسٛب يب دار امل د ر . ٗاهدذخريٝب عدٔ ب     ب 124ب ـ4د

ب ذبقٚددق: األصدده   صدد ٚ  أعددزابب يب 341ب ـ6اهدد ّٙ أمحدد   ددّ إدرٙددط اهقددزايفب د

 َب دار اهػزب اإلصمًٛ.1944أٗىلب 

 .456ب ـ16املقِ ب ا ّ ق اًٞب د  (2)
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عزي اه٘اقف ألُٕ مل  اتبد  عدزطٕ يف ًؾدزالٕ ٗجدس اتب عدٕ يف ُسقهدٕب الدإْ مل        

ٙلّ عزي الٌّ غوهٕب ألْ اه٘اقف اقهقٟ ذببدٚط أؽدوٕ ٗتضدبٚى ُس دٕب ٗال     

ؼبؾى  هم إال   إلُس ق عوٕٚب الٔ٘ ًدّ فدزٗرتٕب ٗكدذهم عٌد رٝ اه٘قدفب      

 .(1)عوٟ ُسقهٕ"قٚ صً  

الٔددذا ُددؿ عوددٟ اإلُسدد ق عوددٟ اه٘قددف ًددّ غوهددٕ الٌٚدد  ٙه وددق  هٌِٚددٞ        

ٗإؽمح عدؤُٕٗ اهديت تضد ع  عودٟ  أدا١ ٗظٚسهدٕب ٗعِد ً  صد٣ى اإلًد َ ا دّ          

عددّ ؽددز  األًدد٘اي امل٘ق٘الددٞ يف عٌدد رٝ اه٘قددفب أدخددى مجٚدد          ~تٌٚٚددٕ 

اه٘ظد ٢ف امله وقدٞ  د ه٘قف ذبدت ًؾد   اه٘قدف ٗاصدهرق ق ًدّ ٙقدَ٘  دذهم           

هؾز  ًدّ اه٘قدف القد ي: "اهقد ٢ٌْ٘   ه٘ظد ٢ف عد  ؼبهد د إهٚدٕ املضدح  ًدّ           ا

تِظٚف ٗذسظ ٗالزؼ ٗتِ٘ٙز ٗالهس األ د٘اب ٗإغمقٔد  ٗعبد٘  هدمب ٓدٍ ًدّ       

 .(2)ًؾ   ٙضهرقْ٘ ًّ اه٘قف عوٟ ًؾ سبٕ"

ٗاإلعمْ يف عؾزُ  اسب فز ميثى إذد ٠ اه٘ظد ٢ف اهديت كد ْ ٙقدَ٘  ٔد        

ً  ك ْ ال د  هدٕ ًدّ أْ ُٙ وادٍ اهِد ظ   ه قد رات       ُ ظز اه٘قف ق ميً ب ال هِ ظز ق مي

اهيت ه ٕٙ إْ ك ُت أع ت هإلػب ر ًثًمب الٚ وّ عِٔ  ٗٙ زفٔ  عوٟ املؤجزّٙ 

ٗٙبني هلٍ عٚشاتٔ ب ٗٓذا ٓ٘   هقب  ً  تقَ٘  ٕ ٗص ٢ى اإلعمَ عِد ً  ت ودّ   

عّ املِهح ت ٗاهضو ب ٗت ز  اهِد ظ   هضدو ٞ ٗمٌٚشاتٔد ب ٗالصدٌٚ  يف ٓدذا      

                                           
 .461– 460ب ـ16اهغزح اهلبريب ا ّ ق اًٞب د  (1)

 .109ب ـ31 ٠ٗب دصبٌ٘ع اهسه  (2)
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ز اهذٜ ت  دت الٕٚ ًغ غى اهِ ظ ٗتغد بت آهٌ ًد تٍٔب ٗاتضد ت الٚدٕ     اه ؾ

أعٌدد هلٍب الددم ػبدد ْٗ ٗصددٚوٞ ًِ صددبٞ هوبرددث عددّ اشبدد ً ت ٗاهضددو  إال        

   إلطمع عوٟ ٗص ٢ى اإلعمَ ًٗ  تِغزٖ ًّ إعمُ ت.

كٌ  أْ املؤصض ت اه٘قسٚٞ اهيت تِسق يف جٔ ت  ز ًه  دٝ ضبه جٞ 

مغزٗع تٔ  هٚقً٘٘ا  ه٘قٚف أً٘اهلٍ  هإلعمْ عّ ُسضٔ  ٗت زٙف اهِ ظ

ملؾورٞ ٓذٖ املغزٗع تب الٔذا اإلُس ق ٙ خى يف اإلُس ق ههٌِٚٞ األً٘اي 

امل٘ق٘الٞب ٗٓذا ٙغرتي هٕ  ذي اه٘ص  يف دراصٞ ازب ٠ٗب ٗ هم ًّ أجى 

ذسظ أً٘اي املضوٌني ٗإخ ٢ٔ ب ٗظب  يف اهػزب كٚف خ ًت ٗص ٢ى اإلعمَ 

اهلِ ٢ط ٗاملؤصض ت اشبريٙٞ توم املغ رٙ ب املدهوسٞ  مً٘اي اه٘قف ه ٠ 

ٗ هم  إع عٞ رٗح اهبذي  ني اهِ ظب ٗكثري ًّ  هم ال ٙلْ٘ دٙ ُٞ ٗإخ  

ٙزجْ٘ ٗرا٢ٔ  أجزًاب ٗظبر٘ا يف  همب ال ملؤك  أْ ٗص ٢ى  تربع ت إُض ُٚٞ ال

اإلعمَ   ه ع ٙٞ ٗاهه زٙف ق درٝ عوٟ إقِ ع املضوٍ خب ًٞ توم املؤصض ت 

   الٌٚ  عِ  اهلل ت  ىلب ق ي ت  ىل:  اه٘قسٚٞ رغبٞ

      

          

    :ز104شاهِض ١. 

ٗاهلل أصمي أْ ٙ٘الق ازبٌٚ  ٗأْ أكْ٘ ق  أٗفرت امل٘ف٘ع إمج اًلب 
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الإْ أؽبت الٌّ اهللب ٗإْ أخطمت الٌّ ُسضٛ ًّٗ اهغٚط ْب ٗآخز دع٘اُ  

 أْ اسبٌ  هلل رب اه  ملني.
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 فهرس املصادر

 

 أواًل: القرآن الكريم.

 ثانيًا: الكتب: 

االتؾ ي   زبٌ ٓري  ني اإلعمَ ٗاه ع ٙٞ ٗاههٌِٚدٞب د. امحد   د رب يب أٗىلب     (1)

 َب ٗك هٞ املطب٘ع تب اهل٘ٙت.1982

اإلصدد    يف أذلدد َ األٗقدد  ب  زٓدد ْ اهدد ّٙ إ ددزآٍٚ  ددّ ً٘صددٟ اهطزا وضددٛ   (2)

 اسبِسٛب يب دار اهزا٢  اه ز ٛب  ريٗت.

 أؽ٘ي اإلعمَ اإلصمًٛب د. إ زآٍٚ إً َب يب دار اهسلز اه ز ٛب اهق ٓزٝ. (3)

َب ًلهبددٞ 1969اإلعددمَ ٗاالتؾدد ي   زبٌدد ٓريب د. إ ددزآٍٚ إًدد َ يب أٗىلب    (4)

 ملؾزٙٞ.األظبو٘ ا

اإلعددمَ ٗتم رياتدددٕب دراصدد ت يف  ِددد ١ اهِظزٙددٞ اإلعمًٚدددٞب دُددٚط ًل٘ٙدددىب      (5)

 ت زٙس: د. عثٌ ْ اه ز ٛ.

َب دار اه وددٍ هوٌمٙددنيب 1979األعددمَب خددري اهدد ّٙ اهشركوددٛب يب را  ددٞب  (6)

  ريٗت.

اإلُؾدد   يف ً زالددٞ اهددزاجس ًددّ اشبددم ب ه ددم١ اهدد ّٙ عوددٛ  ددّ صددوٌٚ ْ         (7)

قٚددق: د. عبدد اهلل اهرتكددٛب طب ددٞ أٗىلب ٓحددز هوطب عددٞ ٗاهِغددزب   املددزداٜٗب ذب

 َب "ٗٓ٘ املطب٘ع ً  املقِ  ٗاهغزح اهلبري".1995 –ٓد 1415جٚشٝب 

اهب اٙددٞ ٗاهِٔ ٙددٞب ا ددّ كددثريب ذبقٚددق: امحدد  عبدد اه٘ٓ ب الهددٚسب يب أٗىلب       (8)

 َب دار اسب ٙثب اهق ٓزٝ.1992ٓدب 1413
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َب دار 1984ٓددب  1405ٌزقِ ٜب يب أٗىلب ذبسٞ اهسقٔ ١ب عم١ اهد ّٙ اهضد   (9)

 اهلهس اه وٌٚٞب  ريٗت.

ٓددددب 1416تٔدددذٙس األمسددد ١ ٗاهوػددد تب ضبدددٛ اهددد ّٙ اهِدددٜ٘ٗب يب أٗىلب    (10)

 َب دار اهسلزب  ريٗت.1996

اههٔذٙس يف القٕ اإلً َ اهغ ال ٛب أ ٘ ضبٌ  اسبضني  ّ ًض ٘د اهبػٜ٘ب ذبقٚق:  (11)

ٓددب  1418ضبٌ  ً د٘ضب يب أٗىلب   ع دي امح  عب امل٘ج٘دب ٗاهغٚذ عوٛ

 َب دار اهلهس اه وٌٚٞب  ريٗت.1997

 اشبزعٛ عوٟ طبهؾز صٚ ٜ خوٚىب يب دار ؽ درب  ريٗت. (12)

اهددذخريٝب عددٔ ب اهدد ّٙ أمحدد   ددّ إدرٙددط اهقددزايفب ذبقٚددق: األصدده   صدد ٚ     (13)

 َب دار اهػزب اإلصمًٛ.1994أعزابب يب أٗىلب 

زمحّ أمح  اهِضد ٢ٛب ً٘صد٘عٞ اهلهدس اهضدهٞب يب     صِّ اهِض ٢ٛب أ ٘ عب اه (14)

 َب اهطب ٞ اهرتكٚٞب اصه ُب٘ي.1992ٓدب 1413  ُٚٞب 

اهغددزح اهؾددػري عوددٟ أقددزب املضدد هم إىل ًددذٓس اإلًدد َ ً هددمب أمحدد  ضبٌدد     (15)

 اه ردٙزب ذبقٚق: د. ًؾطسٟ كٌ ي ٗؽسٛب يب دار امل  ر .

. عبد اهلل  دّ عب الضدّ اهرتكدٛب     اهغزح اهلبريب ا ّ ق اًٞ املق صدٛب ذبقٚدق د   (16)

َب "ٗٓد٘ املطبد٘ع   1995ٓددب  1415يب أٗىلب ٓحز هوطب عٞ ٗاهِغزب جٚشٝب 

 ً  املقِ  ٗاإلُؾ  ".

عزح ذ ٗد ا ّ عزالٞ امل٘صَ٘ اهل اٙٞ اهل الٚٞ اهغ الٚٞ هبٚ ْ ذق ٢ق اإلً َ ا ّ عزالدٞ   (17)

       ٘ األجسدد ْب   اه٘االٚددٞب أ دد٘ عبدد اهلل ضبٌدد  األُؾدد رٜ اهزؽدد عبذبقٚق: ضبٌدد  أ دد

 َب دار اهػزب اإلصمًٛب  ريٗت.1993ٗاهط ٓز امل ٌ٘رٜب يب أٗىلب 
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عزح ًِس ازبوٚى عوٟ طبهؾز اه مًٞ خوٚىب اهغٚذ ضبٌ  عوٚػب يب ًلهبدٞ   (18)

 اهِح حب طزا وطب هٚبٚ .

ؽرٚس اهبد رٜب إمس عٚدى اهبدد رٜب ً٘صد٘عٞ اهلهدس اهضدهٞب يب   ُٚدٞب        (19)

 رتكٚٞب اصه ُب٘ي.َب اهطب ٞ اه1992ٓدّ 1413

َب 1988ٓدد  1418ؽرٚس صِّ اهِض ٢ٛب ُ ؽدز اهد ّٙ األهبد ُٛب يب أٗىلب     (20)

 ًلهس اهرت ٚٞ اه ز ٛ ه ٗي اشبوٚخب اهزٙ ضب امللهس اإلصمًٛب  ريٗت.

ؽددرٚس ًضددوٍب ًضددوٍ  ددّ اسبحدد دب ً٘صدد٘عٞ اهلهددس اهضددهٞب يب   ُٚددٞب       (21)

 َب اهطب ٞ اهرتكٚٞب أصه ُب٘ي.1992ٓدب 1413

 طبقدد ت اهغددد ال ٚٞ اهلددرب٠ب تددد د اهدد ّٙ اهضدددبلٛب يب   ُٚددٞب دار امل زالدددٞب      (22)

  ريٗت.

طبق ت اهغ ال ٚٞب أ ٘  لز أمح   ّ ق فٛ عٔبٞ اه ًغقٛب ذبقٚق: د. اسبد الظ   (23)

 َب اهِ ٗٝ ازب ٙ ٝب  ريٗت.1987ٓدّ 1408عب اه وٍٚ خ ْب يب 

َب دار إذٚد ١  1997ٓددب  1417اهق ً٘ظ الٚ ب اهسدريٗس أ د دٜب يب أٗىلب    (24)

 اهرتاث اه ز ٛب  ريٗت.

قِدد٘ات اهضددوطٞب أٗ تددم ري اههوسشٙددْ٘ يف اهضٚ صددٞ األًزٙلٚددٞب أٗصدد  راُددٛب       (25)

َب دار اهغددؤْٗ اهثق الٚددٞ اه  ًددٞب  1986تزمجددٞ: ً٘صددٟ ج سددزب يب أٗىلب  

  ػ اد.

 كس ٙددٞ األخٚدد ر يف ذددى غ ٙددٞ االخهؾدد رب تقددٛ اهدد ّٙ أ دد٘  لددز ضبٌدد  اه ًغددقٛ (26)

اهغ ال ٛب ذبقٚق عوٛ عب اسبٌٚ   وطٞ جٛب ضبٌ  ٗٓيب صدوٌٚ ْب يب أٗىلب  

 َب امللهبٞ اههح رٙٞب ًلٞ امللزًٞ.1991ٓدب 1412
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صبٌ  األُٔز يف عزح ًوهقٟ األحبزب عب اهلل اهضدزً ٜب يب دار إذٚد ١ اهدرتاث     (27)

 اه ز ٛ.

٘ر اهبد سب يب  صبٌ٘عٞ اهسه ٠ٗب امح   دّ تٌٚٚدٕب ذبقٚدق: عد ًز ازبدشارب ٗأُد       (28)

 ٓدب ًلهبٞ اه بٚل ْب اهزٙ ض.1418أٗىلب 

َب 1988ٓددب  1408الوٟ   آل  رب أ ٘ ضبٌ  عودٛ  دّ ذدشَ األُ هضدٛب يب      (29)

 دار اهلهس اه وٌٚٞب  ريٗت.

ًػين اله د إىل ً زالٞ ً  ُٛ أهس ظ املِٔد دب ضبدٛ اهد ّٙ اهِدٜ٘ٗب يب   ُٚدٞب       (30)

 دار إذٚ ١ اهرتاث اه ز ٛب  ريٗت.

ٓدددب 1392املػددينب ً٘الددق اهدد ّٙ عبدد اهلل  ددّ أمحدد   ددّ ق اًددٞ املق صددٛب يب  (31)

 َب دار اهله ب اه ز ٛب  ريٗت.1972

املقِ ب ً٘الق اه ّٙ عب اهلل  ّ أمح   ّ ق اًٞ املق صٛب ذبقٚق: د. عب اهلل  ّ  (32)

ٓدددب 1415عب الضددّ اهرتكددٛب يب أٗىلب ٓحددز هوطب عددٞ ٗاهِغددزب جٚددشٝب    

 املطب٘ع ً  اهغزح اهلبري ٗاإلُؾ  ". َب "1995٘ٓٗ

ًل ُٞ ٗص ٢ى اإلعمَ ازبٌ ٓريٜ يف ٗذ ٝ األًٞب د. صٚ  صد داتٛ اهغدِقٚطٛب    (33)

 َب دار ع مل اهلهسب اهزٙ ض.1997ٓدب 1418يب أٗىلب 

عبددد٘ إعدددمَ إصدددمًٛب إعمًِدددد  إىل أٙدددّ... د. عودددٛ جزٙغددددٞب يب أٗىلب       (34)

 ٓزٝ.َب ًلهبٞ ٗٓبٞب اهق 1989ٓدب 1409

 ُظٍ اإلتؾ يب د. جٚٔ ْ أمح  رعيتب يب دار اهسلز اه ز ٛب اهق ٓزٝ. (35)

َب 1996اه٘ؽ ٙ  ٗاه٘قف يف اهسقٕ اإلصمًٛب د. ٗٓبٞ اهشذٚوٛب يب   ُٚدٞب   (36)

 دار اهسلزب دًغق.
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 ثالجًا: الدوريات:

ٓدب اهز٢ صٞ اه  ًٞ 1413ب ع َ 36صبوٞ اهبر٘ث اإلصمًٚٞب اه  د  (37)

 اهبر٘ث اه وٌٚٞ ٗاإلاله ١ ٗاه ع٘ٝ ٗاإلرع د. إلدارات
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 (1001صفحة رقم )

 فاضيه

 تىضع يف ظهر الصفحة السابقة

 
 


