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 املكدمُ:

ّةا  وَ ٌعي اهلل عمٜ العباد أُ ِٗأ هلي طبن اشبري املختمفةٛ  ٖتظةاونُٕ  ٗ  

 لٍٗن الذسجات الع٦  تعي الفاٟذٚ الذٌٕٖٗٛ لػريِي وَ أوٍاٞ جٍظّي.

ٔلنةةذ التمفةةر ٌاةةشٚ الٍةةاغ  ع قبٗعةةٛ ع٦اةةٛ الفةةشد والذٔلةةٛ ٔوّةةاً        

اسبكٕوةةٛ   فةة٘ العـةةٕس ا طةة٦وٗٛ ا٧ٔع فةةاُ الٕاةةه مةةةن سفٗةةضٚ ِاوةةٛ   

٥ تظةتيٗ    ااتـادٖات الذٔلٛ ا ط٦وٗٛ  حيىن عٍّا عب٠ًا ااتـادًٖا فبريًا  اذ

 وٕاجّتْ لٕذذِا.

ٔاذ ٖظّي ط٦قني ٔومٕك العامل ا طة٦و٘  ٔأؿةراا املةاه ٔالةةشاٞ     

 ْٗ مبا دبةٕد وةْ أٌفظةّي  ٖٕٔنفةُٕ ِةزٓ ا٧وةٕاه   وٍةاٞ املةذاسغ ٔا٧سويةٛ          

ٔاملظةةاجذ ٔاليةةشحمل ٔا يةةات ٔا٩وةةاس  وةةن ٖٕٔافةةُٕ عمةةٜ ِةةزٓ املٍؼةة ت         

 ّا ٔؿٗاٌتّا.ا٧ٔااف الكةريٚ للىاُ اطتىشاسٖتّا ٔعياٟ

غةةري أٌٍةةا   عـةةٕسٌا املتةةألشٚ  ٔالةةت٦ف وفةةاِٗي الٍةةاغ ٔالترةة٥ٕت  

الظٗاطٗٛ ٔا٥اتـادٖٛ ٔا٥جتىاعٗٛ اليت أؿاور العامل  أؿبس اجملتى  حيىةن  

اسبكٕوٛ وّىٛ النٗاً وّزا العبٞ  ٔذبىن املظ٠ٕلٗٛ فاومٛ   تٗظري فن املشا ق 

 فاحمل عمّٗا.املشتبيٛ مبـاحل الٍاغ ون ٔسعاٖتّا ٔا ٌ

ٔالٕاه أذذ ا٧ٌاىةٛ املالٗةٛ ا طة٦وٗٛ املتعةذدٚ الةيت تّةذف  ع تنٕٖةٛ        

الةةشٔاوا ا٥جتىاعٗةةٛ وةةني أ ةةشاد اجملتىةة    نةةذ امةةر ياةةاسٓ جٕاٌةةب اسبٗةةاٚ     
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املختمفٛ ا٥جتىاعٗٛ ٔالذٍٖٗٛ ٔالةنا ٗٛ ٔا٥اتـادٖٛ  ٔمبعٍٜ يلش أطةّي ٌاةاً   

وٛ  ون ٔافتظةب أِىٗةٛ لاؿةٛ    الٕاه   تاسٖخ اسبلاسٚ ا ط٦وٗٛ وـفٛ عا

ملا لعبْ وَ دٔس واسص ٔ عاه   اطتىشاس العذٖذ وَ جٕاٌةب اسبٗةاٚ ا٥جتىاعٗةٛ    

 ٔالعمىٗٛ   اجملتى  ا ط٦و٘.

 ُ  كشٚ ذبع املاه ٔا٥طتفادٚ وَ سٖعْ شبذوٛ اجملتى  أوش عش ْ اجملتى  

 ا ٌظاٌ٘ اذمًا ٔعٍذ غري املظمىني.

ا عش ر إٌٔاعًا وَ ِزا الٍااً  ٔٔنفتةْ  ٔا٧وي عمٜ الت٦ف وعتنذاتّ

لـاحل صبتىعاتّا  ٔ ُ مل ٖكَ واملعٍٜ املعةشٔف عٍةذ أوةٛ ا طة٦ً   ٕنٗفتةْ      

دٍٖٗٛ حبتٛ ٌؼأت عٍذ ِزٓ ا٧وي; اليت فاٌر ربتف فن وٍّا مبعبٕدات ٔيهلةٛ  

ٔوعاوذ حيتاد  ع عىاستّا ٔؿٗاٌتّا ٔالـشف عمةٜ وةَ ٖنةًٕ وؼة٤ٌّٔا  ٔ ُ     

ٔالػاٖةةات  ٔالٕاةةه عٍةةذ املظةةمىني أسٖةةذ وةةْ اشبةةري ٔالةة     التمفةةر ا٧ِةةذاف 

 .ٔاذتظاا ا٧جش وَ اهلل 

ٔعٍذ اسبذٖث عَ الٕاه;  إُ املظمىني أٔافٕا اللٗاع الكةريٚ ٔالةذٔس  

ٔاملضاسع; لٗـشف سٖعّا عمٜ فن وا لْ وٍفعٛ عاوٛ لمىظمىني  ٔأُ فةريًا وَ 

فّةةي لتـةةشف عمةةٜ أؿةةراا الٕاةةه   ا٧وـةةاس ا طةة٦وٗٛ اةةذ أٔافةةٕا أو٦ 

اسبشوني الؼشٖفني   وكٛ ٔاملذٍٖٛ ٔفن وا لْ ؿةمٛ وّىةا  ٔ ُ فةاُ جةضٞ يلةش      

وةةَ ِةةزا الٕاةةه اةةذ ٔجةةْ لمـةةشف وٍةةْ عمةةٜ املظةةاجذ ٔاملةةذاسغ ٔا٧سويةةٛ    

ٔغريِةةا  ٔأُ الشغبةةٛ ازباضبةةٛ لةةذٝ أؿةةراا الٕاةةه وةةَ املمةةٕك ٔالظةة٦قني  
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ملظةمىني ٔضبةا   ٔا٧اشٖاٞ ِة٘; أُ ٖكةُٕ هلةي ٌـةٗب   الـةشف عمةٜ ابمةٛ ا       

 ٔوظحذٓ   املذٍٖٛ. @أٌااسِي  ٔوةٕٝ سطٕه اهلل 

 

 تعريفه:

 ٛ : اسبةةبع ٔاملٍةة   ٔوعةْ ٔاةةٕف  ٖنةةاه ٔافةةر الذاوةةٛ  را  الٕاةه لػةة

 ذبظتّا عمٜ وكاٌّا ٖٔناه ٔافر الذاس عمٜ املظافني  را ذبظتّا.

ٔ  الؼشع: ِٕ ذبع العةني ٔالتـةذحمل واملٍفعةٛ  مبعٍةٜ ذةبع ا٧ؿةن       

مٕفةًا ٧ذةذ وةَ الٍةاغ   ة٦ ٖبةاع ٥ٔ ٖؼةهٙ ٥ٔ ِٖٕةب ٥ٔ         وَ أُ ٖكُٕ مم

ٖٕسث; ون تـشف وٍفعتةْ ٔسٖعةْ   أٔجةْ اشبةري املتعةذدٚ; الةيت اةذ حيةذدِا         

 .(1)املٕاه أٔ اذ ٖيمنّا

عمْٗ أ لةن الـة٦ٚ    –ٔالتعاسٖه الظاونٛ تأت٘ وياونٛ ملا ااه املـيفٜ 

: ٖةا سطةٕه اهلل;  ٌة٘    عٍةذوا جةاٞٓ اةا٦ًٟ    <لعىش وَ اشبياا  –ٔأمت التظمٗي 

أؿبر أسكًا خبٗ  مل أؿب وا٥ً اا أٌفع عٍذٙ وٍْ;  ىا تأوشٌ٘ وْ؟ ااه: 

 .(2)<" ُ ػ٠ر ذبظر أؿمّا; ٔتـذار وّا"  تـذحمل وّا عىش 

 

 

                                           
 .6/185اوَ اذاوْ: املػين    (1)

 .9/358اوَ وٍإس: لظاُ    (2)



 

 

 الىقف: مكانته وأهمًته احلضارية 

02 

 

 إدارَ األوقاف:

نن أوةش ا٧ٔاةاف   ٖةذ وظةترنّٗا أٔ ٌاةاس الٕاةه ذظةب وةا جةاٞ            

وٗٛ تةذلن وباػةش عمّٗةا; ذتةٜ     ػشٔط الٕااه دٔمنا أُ تكُٕ لمذٔلٛ ا طة٦ 

تٕع الاٞ وـش الناك٘ ا٧وٕٙ تٕوٛ وَ منش اسبلشو٘  ٔرلك   صوَ ِؼاً 

وَ عبذ املمك; الزٙ ٥ذظ تةذأه الٕاةه وةني أِمةْ ٌٔاةاسٓ  ةشأٝ أُ  عةن        

وَ ٌفظْ وؼش ًا عمْٗ ذفانًا عمْٗ وَ أُ ٖعبث وْ أٔ أُ ٍٖـةشف عةَ ػةشٔط    

ذبةاغ دٖةٕاُ وظةتنن ٖشعةٜ ػة٤ٌّٔا      ٔافٗتْ  ٔمل مر تٕوٛ ذتةٜ أؿةبس ل٨  

 (1)ٖٔؼشف عمّٗا ذبر  ػشاف الناك٘  ٔ ُ فاُ ِزا ا جشاٞ اةذ مت   وـةش  

 ٥ أٌْ فاُ ا٥ٌي٦اٛ ا٧ٔع لمٍااً   طاٟش الب٦د ا ط٦وٗٛ  ِٔكةزا اطةتىش   

الٕاةةةه  لةةة   ػةةةشاف النلةةةاٚ ٖتٕلٌٕةةةْ وشعةةةاٖتّي ٍٖٔفةةةزُٔ وةةةا جةةةاٞ    

ذظب وا اػهقْ الٕااه   إٌْ  ذ وَ الناك٘ ػشٔقْ; أوا  ُ فاُ لْ ٌانش 

 .(2)الشعاٖٛ ٔالتٕجْٗ

ٔاطتىش ا٧وش فزلك ذتٜ فاُ الٍـه ا٧ٔه وَ النشُ الشاو  اهلحةشٙ  

 أؿبس ل٨ذباغ وتٕل٘ وظتنن ٖؼشف عمٜ ػ٤ٌّٔا ٖٔةٍاي أوٕسِةا  ٔفةاُ    

                                           
 .48أوٕ صِشٚ: لٕاه    (1)

 .390الكٍذٙ: ال٥ٕٚ ٔالنلاٞ    (2)
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  ٔعمةٜ الةشغي وةَ ذذااةٛ     (1)ِزا وبعةًا ٧ُ ٖـةبس ل٨ذبةاغ دٖةٕاُ وظةتنن    

ذباغ  ٥ أُ سٟٗظْ طشعاُ وا استنٜ  ع وشفض فةبري   الذٔلةٛ ذتةٜ    دٖٕاُ ا٧

 ةاحمل وٍـةبْ وٍـةب ااكة٘ النلةاٚ   وـةش ذتةٜ  ٌةْ لٗنةاه  را فةاُ عٗةذ أٔ            

وٕطي ٍّٖأ  ْٗ الظمياُ; وعث ااك٘ النلاٚ سطٕلْ لٗنه وباا الظمياُ  ع 

أُ  ٘ٞ ؿاذب دٖٕاُ ا٧ذباغ ١ٍّٖ اي ٍٖـشف   إرا اٌـةشف جةاٞ غة٦ً    

ك٘ النلاٚ ٔأعمىْ وةزلك ذ٠ٍٗةز سفةب ااكة٘ النلةاٚ  ع ت٠ٍّةٛ الظةمياُ        اا

)ٖٔعمةةن الٍاومظةة٘ ؿةةاذب فتةةاا ملةة  النةةٕاٌني امللةة٠ٗٛ   دٔأٖةةَ الةةذٖاس         

رلك أٌْ لٕ ًا وَ تـادف تٕاجذِىا   و٦ط الظمياُ   ٗحمع  (2) املـشٖٛ(

       ٛ  ؿاذب ا٧ذباغ عمٜ ٖظاس الظةمياُ  ٔرلةك ملةا ملٍـةبْ وةَ وكاٌةٛ وشوٕاة

ٔذإٚ لذٝ الذٔلٛ   ر ٖزفش املنشٖضٙ: ِٕ أٔ ش الذٔأَٖ وباػشٚ ٥ٔ  ةذً  

 .(3) ْٗ  ٥ أعٗاُ فتاا املظمىني وَ الؼّٕد العذلٗني

 

                                           
 .7– 298الذٔلٛ العباطٗٛ   الظاوشاٟ٘: امل٤طظات ا داسٖٛ    (1)

 .28الٍاومظ٘: مل  النٕاٌني املل٠ٗٛ    (2)

 .3/567. النمنؼٍذٙ: ؿبس ا٧عؼٜ  2/295املنشٖضٙ: املٕاعظ    (3)
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 أهمًُ الىقف وأغراضه:

     ٖنٕه املٕع تباسك ٔتعاع: 

    :ز77شالنـف. 

وةةَ يدً اٌنيةة  عىمةةْ  ٥ وةةَ اةة٦ث: : " را وةةات ا@ٔاةةاه املـةةيفٜ 

 .(1)ؿذاٛ جاسٖٛ  أٔ عمي ٌا    أٔ ٔلذ ؿاحل ٖذعٕ لْ"

ِٔكزا  ةإُ الـةذاٛ ازباسٖةٛ تتحمةٜ   أسٔع ؿةٕسِا   وبةذأ الٕاةه         

 ٔوا ٖكفمْ وَ اطتىشاسٖٛ املٍفعٛ ٔإهلا.

 ُ ا ط٦ً الزٙ جاٞ لبٍاٞ ا ٌظاُ ٔ عذادٓ شب٦ ٛ ا٧سض لٗظةاِي    

َ ا٥جتىةةاع٘ ٔا٥اتـةةادٙ ٧وٍةةاٞ صبتىعةةْ كةةىَ أقةةش ٔولةةاوني ذبنٗةةق ا٧وةة

ذذدِا الؼشع  قشح العذٖذ وَ ا٧دٔات ٔا٧طالٗب ٔالةٍاي لٗترنةق وةزلك    

 وٍاٞ اجملتى  ا ط٦و٘ الزٙ ٖنًٕ عمٜ ا لاٞ ٔالتعأُ ٔالتكا ن.

ٌٔااً الٕاه ِٕ أذذ ِةزٓ الةٍاي الةيت تظةتّذف لةري ا ٌظةاُ ٔذبنةق        

 اس لمىحتى .اليىأٌٍٗٛ ٔا٥طتنش

لنذ تٍٕعر أغشاض الٕاه ٔتعذدت اوتةذاٞ وةَ النةشُ الةةاٌ٘ اهلحةشٙ      

لٗؼةةىن اسبٗةةاٚ ا٥جتىاعٗةةٛ ٔالعمىٗةةٛ ٔالذٍٖٗةةٛ   نةةذ اٌيمةةق الٕاةةه وةةَ صبةةشد  

                                           
 .2/272اوَ ذٍبن: املظٍذ    (1)
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ا٥ِتىاً مبا عشف   تاسٖخ الٕاه وةالٕاه الةزسٙ لٗكةُٕ ٔافةًا عاوةًا ػةاو٦ً       

 وٍفعْ وٗ  قبنات اجملتى  ا ط٦و٘.

مىُٕ الٕاةةٕف الكةةةريٚ عمةةٜ أوةةافَ التةةذسٖع املختمفةةٛ لنةةذ أٔاةةه املظةة

فاملظاجذ ٔاملذاسغ ٔدُٔ النةشيُ ٔدٔس اسبةذٖث ٔالةشوا ٔلضاٌةات الكتةب       

ٔذبظةةٕا ا٧ذبةةاغ  داوتّةةا ٔا ٌفةةاحمل عمةةٜ أسواوّةةا  ذفاةةًا لمةةذَٖ ٔسعاٖةةٛ    

لمعمي ٔأِمْ وَ اليمبٛ ٔاملذسطني ٔالؼٕٗخ ٔوظةاعذٚ لمضِةاد ٔاملةٍنيعني  ع    

 .(1)  ٔاملٍـش ني  ع ػ٤ٌّٔي  ٔوعٌٕٛ لمفنشاٞ ٔاملظافنياهلل تعاع

اةةةي تعةةةذٝ رلةةةك ا٥ِتىةةةاً لتتظةةة  داٟةةةشٚ وٍفعتةةةْ ٖٔـةةةٗب اسبحةةةاد    

ٔاملعتىشَٖ  ٔرلك وتةٕ ري املٗةآ ٔا٥طةهاذات ٔذفةش ا٩وةاس ٔ ٌؼةاٞ ا٧عة٦ً        

عمٜ اوتذاد اليشحمل امل٤دٖٛ  ع ا٧وافَ املنذطٛ  ٔ ااوٛ الةذٔس ٔالنـةٕس الةيت    

 أؿراوّا  ٖٕاٞ املٍنيعني ٔالعاوشَٖ.ٖٕافّا 

غري أٌْ   عـةٕس ٥ذنةٛ وةذأ الٕاةه ٖمعةب دٔسًا جذٖةذًا   نةذ ٔنةه         

ا٧ٖٕوُٕٗ وٕاسد الٕاه لتذعٗي ذكىّي الظٗاطة٘  لاؿةٛ   ضباسوةٛ التؼةٗ      

ٔازبّاد كذ الـمٗبٗني ٔ ك أطشٝ املظةمىني وةَ أٖةذٙ الفةشٌخ   ةأدٝ دٔسٓ      

 ٔتذعٗي الذعٕٚ ٔضباسوٛ البذع. اهلاً   عىمٗٛ ازبّاد ا ط٦و٘

ٔممةا ٥ػةك  ٗةةْ أُ دٖةَ ا طة٦ً دٖةةَ  ٌظةاٌ٘ والذسجةٛ ا٧ٔع ٔعةةامل٘       

                                           
 .14/64ٌاج٘ وعشٔف: تاسٖخ عمىاٞ املظتٍـش وْ    (1)
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ٔػاون  ِٔزا العىًٕ ٔالؼىٕه ٥وذ أُ ٖتىؼٜ و  وتيمبات املشٞ مبا حينق لْ 

 ٌظاٌٗتْ ٔعضتْ   الذاسَٖ  لزلك جةاٞت أذكةاً ا طة٦ً وتفنةٛ وة  ذاجتةْ       

 ذ طٕاٞ   أوٕس دٍْٖ أٔ   وـاسبْ الذٌٕٖٗٛ.الظمٗىٛ  ٔوا حينق وـاحل العب

وةةَ ِةةزا املٍيمةةق; ٖظةةتيٗ  الباذةةث أُ ٖنةةشس أُ   الٕاةةه الةةزٙ أاةةشٓ  

الؼةشع ذبنٗنةًا لكةةري وةَ املـةاحل الذٍٖٗةٛ الةيت تعةٕد عمةٜ ؿةاذب الٕاةه              

 ا٩لشٚ  فىا أُ  ْٗ وعازبٛ ذنٗنٗٛ لكةري وَ اذتٗاجات اجملتى .

ٍٖفق   طبٗن اهلل اوتػاٞ وشكاتْ وَ ذبنٗق   املظمي اذ ٔعذ واشبمه  ٗىا

 وـاحل ألٕٚ لْ   العنٗذٚ; ممَ فإٌا   كٗق ػذٖذ   اسبٗاٚ وكن جٕاٌبّا.

       ااه تعاع: 

   
      ز92شيه عىشاُ: 

        

         

        :ٚز261شالبنش. 

اةةذ ذةث عمةٜ التـةةذحمل ٔالبةزه ٔ عةن اشبةةري       @فىةا أُ سطةٕه اهلل   

   ِزا ازباٌب.ٍِٔاك يٖات ٔأذادٖث فةريٚ ذبث 

 مةةزلك أاةةش الٕاةةه وةةَ أجةةن ذبنٗةةق وـةةاحل اجملتىةة  العاوةةٛ ٔاشباؿةةٛ  

 اهلذف العاً مما طٕف ظبةذٓ لة٦ه ِةزا البرةث; أُ ا٧ٔاةاف الكةةريٚ الةيت        
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أٔافّا املظمىُٕ اذ ذننر وٕسدًا والًٗا أٔ عًٍٗٗا لْ ؿفٛ ا٥طةتىشاسٖٛ  ٔرلةك   

 وّذف ذبنٗق ِذف يلش عاً ملـمرٛ أعي.

ذاف اشباؿةٛ: أُ الٕاةه اةذ جعةن أ ةشاد اجملتىة  ا طة٦و٘        ٔوَ ا٧ِة 

: @ٖنذس وعلّي وعلًا ٔحيع وألٗةْ املظةمي  ٖٔترنةق  ٗةْ اةٕه الشطةٕه       

"املظةةمي لمىظةةمي فالبٍٗةةاُ املشؿةةٕق ٖؼةةذ وعلةةْ وعلةةًا   ةةإرا اػةةتكٜ وٍةةْ     

 علٕ  تذاعٜ لْ طاٟش ازبظذ والظّش ٔاسبىٜ".

لةٗعني غٍةّٗي  نريِةي ٔعةاملّي      ّٕ حينق وبذأ التكا ن وني أ شاد اجملتى  

وتعمىّي;  تظةٕد ا بةٛ ٔا٥ذةهاً وةني أ ةشاد اجملتىة   ٔتٍػةشغ   ٌفٕطةّي         

 ؿفات التعأُ ٔا ٖةاس.

فىةةا أُ   الٕاةةه كةةىاُ لبنةةاٞ املةةاه وةةذٚ قٕٖمةةٛ  تةةذًٔ املٍفعةةٛ ٔتعةةي   

الفاٟذٚ  فمىا اتظةعر ااعةذٚ املٍةتفعني وةْ  ٔ  املناوةن دٔاً الةةٕاا ٔعاىةٛ        

 .لمىٕاه

  ا٥وتةةةةاه  –تبةةةاسك ٔتعةةةاع  –ِٔةةٕ تشوةةةٛ ذنٗنٗةةةٛ ٧ٔاوةةةش املةةٕع   

 لتٕجّٗاتْ ٔالتـذحمل ٔالبزه ٔالعياٞ  ّٕ ؿذاٛ جاسٖٛ.

فىا أُ   الٕاه ذبنٗق ملـمرٛ اجتىاعٗةٛ فة ٝ    ٌؼةاٞ دٔس العبةادٚ     

ٔالعمةةي  ٔا٧سويةةٛ ٔا٥طةةهاذات ٔا٧وٗةةاه  ٔقبةة  الكتةةب ٔتٕصٖعّةةا  ممةةا   

ملظمىني وّىا وعذت الؼنٛ وٍّٗي  ٔاةذ ااوةر عمةٜ الٕاةه     ٖعٕد ٌفعْ لعاوٛ ا
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جاوعات ٔوذاسغ أدت الذٔس العمى٘ ٔالبرة٘  وةن اسبةشوني الؼةشٖفني ٔوةا    

فاُ وّىا وَ ذمنات عمي ٔوذاسغ  ٔفزلك ازباوعٛ املظتٍـةشٖٛ   وػةذاد    

ٔازباو  ا٧صِش   وـش  ٔازباو  ا٧وٕٙ   دوؼق  ٔ شت لمىظمىني ٌتاجًا 

 ٔ تشااةةًا لالةذًا ٔ رةة٥ًٕ وةةَ العمىةاٞ  لةةزلك  اسباجةٛ واطةةٛ  ع اِتىةةاً    عمىٗةًا 

 العامل ا ط٦و٘ والٕاه ٔتيٕٖشٓ ٔا٥طتفادٚ وٍْ ا٥طتفادٚ النـٕٝ.

أٌْ ااه: مل ٌةش لةريًا لمىٗةر ٥ٔ لمرة٘      <ٔاذ سٔٙ عَ صٖذ وَ ااور 

وَ ِزٓ اسببع املٕإ ٛ   أوا املٗر  ٗحشٙ أجشِا عمْٗ  ٔأوا اسبة٘  ترةبع   

 عمْٗ ٥ٔ تِٕب ٥ٔ تٕسث.

 

 الىقف واحلًاَ العلمًُ:

لنذ أستبا الٍؼاط العمى٘   ا ط٦ً واسبٗاٚ الذٍٖٗٛ   أٌكب املظةمىُٕ  

عمٜ تعمي أوٕس دٍّٖي ٔوا ٖتعمق وْ وَ أوٕس  نّٗٛ  لزلك فاُ املظحذ ٖنةًٕ  

وٕناٟه عذٖذٚ  إع جاٌب فٌْٕ وكاًٌا لمعبادٚ ٤ٖدٙ  ْٗ املظةمىُٕ ؿةمٕاتّي   

شأُٔ النشأُ ٖٔزفشُٔ اهلل;  نذ فاُ املظحذ ٖنًٕ وذٔس داس لمٍذٔٚ  تىة   ٖٔن

 ْٗ املظمىُٕ لمتؼأس   أوٕس دٍّٖي ٔدٌٗاِي  ٔوكاُ ٥ربار اشاسات وـريٖٛ 

 لـاحل ا ط٦ً ٔاملظمىني.

هلزا فمْ;  نذ اٌيمنر اسبشفٛ العمىٗٛ وَ املظحذ   وةاد٢ ا٧وةش  وةن    

لةزٙ دبمةٜ   اٌعنةاد اسبمنةات العمىٗةٛ الةيت       ٔاذتفظ املظحذ وةذٔسٓ العمىة٘ ا  
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ٖترمق  ّٗا ق٦ا العمي مبؼةاٟخّي  ٗتمنةُٕ عةٍّي العمةي ٖٔذسطةُٕ املظةاٟن       

الفنّٗٛ  اي وذأت املذاسغ تٍتؼش لةاسد املظةحذ  ٔلكٍّةا نمةر ومتـةنٛ وةْ       

ون  ُ وعلّا فاُ ٖين عمٜ املظحذ وَ ل٦ه ػباك  ةتس   جةذاس املظةحذ     

 .(1)اهلل مبكٛ املكشوٛ وةن: وذسطٛ الؼشٖه جاس

ٔلعن   اٗةاً ِةزٓ املةذاسغ ذةٕه اسبةشً املكة٘ الؼةشٖه   وكةٛ  ٔ          

أوافَ لٗظر وبعٗةذٚ عةَ املظةاجذ   غريِةا وةَ ا٧وـةاس ا طة٦وٗٛ  د٥لةٛ         

 عمٜ استباط ِزٓ املذاسغ وا٥دبآ الذٖين هلا.

ٔاةةذ ذاٗةةر ِةةزٓ املةةذاسغ وـةةفٛ لاؿةةٛ وشعاٖةةٛ طةة٦قني املظةةمىني      

الةةزَٖ أٔافةةٕا أوةةٕاهلي عمةةٜ عىةةاسٚ ِةةزٓ املةةذاسغ  ٔفةةزلك وةةا     ٔأاشٖةةاّٟي

ٖـةةشف عمّٗةةا وةةةن تعّةةذِا وا ؿةة٦ح ٔالهوةةٗي ٔتنشٖةةش أعيٗةةات وعمٕوةةٛ      

 .(2)٧ٔل٠ك الٍفش الزَٖ ٖنٕوُٕ والتذسٖع  ّٗا أٔ ا ػشاف عمّٗا

ٔلنةةةذ أدٝ الٕاةةةه دٔسٓ البةةةاسص   د ةةة  اسبشفةةةٛ التعمٗىٗةةةٛ   الةةةب٦د    

البزه الظخ٘ عمٜ وٍاٞ املذاسغ ٔا٧سويةٛ  ٔالتٍةا ع   ا ط٦وٗٛ; وَ ل٦ه 

الؼذٖذ وني أؿراا الٕاه   البةزه وظةخاٞ  ٔ ااوةٛ ِةزٓ الةذٔس ٔالـةشف       

عمٜ الناٟىني عمّٗا وذُٔ ذذٔد  ٌٔؼش وةزِب وةَ املةزاِب ا طة٦وٗٛ وةَ      

                                           
 .3/405الفاط٘: العنذ    (1)

 .1/64ٞ املظتٍـش وْ  وعشٔف: تاسٖخ عمىا  (2)
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ل٦ه ِزٓ املذاسغ  ون تعذٝ ا٧وش رلةك  ع أُ تٕاةه ِةزٓ املةذاسغ عمةٜ      

 ٔ  اةشاس فتةب ِةزا املةزِب أٔ راك ٔذبذٖةذ ا٧عةذاد وةَ        تذسٖع وزِب وعةني 

أتباعةةْ   وذسطةةٛ وعٍٗةةٛ  وةةن  ُ وعةةا املةةذاسغ فاٌةةر تٕاةةه عمةةٜ أوٍةةاٞ       

املظمىني ٔا٧ٖتاً وَ ومذ وعٍْٗ ٔوَ ل٦ه ِزا ازبٕ العمىة٘ اصدِةشت اسبشفةٛ    

العمىٗٛ   وكٛ ٔاملذٍٖٛ ٔغريِىةا وةَ ا٧وـةاس ا طة٦وٗٛ; وفلةن وةا ٖنذوةْ        

و٘ وةَ دعةي وةادٙ    ٌؼةاٞ دٔس العمةي  ٔت٠ّٗةٛ فةن أطةباا         الٕاه ا طة٦ 

اسبٗةةاٚ املعٗؼةةٗٛ ٔالذساطةةٗٛ وةةَ وشتبةةات ٔطةةكَ ٔأوةةافَ لمـةة٦ٚ ٔالعبةةادٚ      

ٔوكتبةةات تلةةي العذٖةةذ وةةَ امل٤لفةةات املتخــةةٛ   عمةةًٕ اسبةةذٖث ٔالفنةةْ    

 .(1)ٔالتفظري

 

 الىقف ودوره فـٌ اخلدمُ االجتماعًُ:

اشباوع اهلحةشٙ ٖظةتنبمُٕ اسبحةاد      فاُ أِن وكٛ ذتٜ وذاٖٛ النشُ 

دٔسِي وَ غةري أجةش  لكٍةْ وعةذ كةعه الذٔلةٛ العباطةٗٛ ٔامةٛ املةٕاسد املالٗةٛ           

لمرحاص وـفٛ عاوٛ ٔاملذٍٖتني وـفٛ لاؿٛ; ٌتٗحٛ اٌنياع وا فاُ ٖشد  لّٗىةا  

وَ أعيٗات ِٔبات وةَ ابةن ومةٕك ٔلمفةاٞ ٔطة٦قني املظةمىني; ادبةْ أِةن         

مٜ اسبحاد ٔسمبا والػٕا   قمب ا٧جةشٚ; ممةا أانةن    وكٛ  ع تأجري أو٦فّي ع

                                           
 ٔوا وعذِا. 52الذِاغ: املذاسغ   وكٛ    (1)
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فاِن اسبحةاد ٔاملعتىةشَٖ  ا٧وةش الةزٙ د ة  وأاشٖةاٞ املظةمىني ٔدبةاسِي وةَ          

ٔصساٞ ٔأوةةشاٞ ٔطةة٦قني  ع وٍةةاٞ ا٧سويةةٛ العذٖةةذٚ   وكةةٛ املكشوةةٛ ٔاملذٍٖةةٛ     

 .(1)املٍٕسٚ لٗنٗي  ّٗا  نشاٞ املظمىني ٔاملٍنيعني وٍّي

وةَ أِةي ا٧ٔاةاف ا طة٦وٗٛ الةيت طةاِىر          ٔأؿبرر ِزٓ ا٧سويٛ

اسبفان عمٜ اسبٗاٚ ا٥جتىاعٗٛ وةالشغي وةَ الاةشٔف ا٥اتـةادٖٛ الةيت اةش وّةا        

الب٦د ا ط٦وٗٛ  ٔاذ أدت ِةزٓ ا٧سويةٛ دٔسِةا ا٥جتىةاع٘   سعاٖةٛ أٖتةاً       

املظمىني وَ الفنشاٞ  ٔاملٍنيعني وَ الٍظاٞ ٔالشجةاه  ٔتةٕ ري اسبٗةاٚ الكشمةٛ     

 ٗب اسبٗاٚ املعٗؼٗٛ وَ ذٗث الػزاٞ ٔالتعمٗي ٔالظكَ.ٔتشت

ٔ ع جاٌةةب ِةةزا الةةذٔس ا٥جتىةةاع٘ اهلةةاً   نةةذ أدت ا٧سويةةٛ دٔسِةةا   

العمى٘ جٍبًا  ع جٍب و  املذاسغ ٔذمنات العمي  ذٗةث ٖفةذ  لّٗةا العمىةاٞ     

ٔالفنّاٞ وَ أقشاف العامل ا ط٦و٘ ونـذ اسبخ ٔالعىشٚ  ٗتخزُٔ وَ ِةزٓ  

شًا ٔطةةةكًٍا  اةةةي ٍٖيمنةةةُٕ وٍّةةةا لٍٗؼةةةشٔا عمىّةةةي   اجملتىةةة  ا٧سويةةةٛ وظةةةتن

   أٔ   غريِىا وَ ا٧وـاس ا ط٦وٗٛ.(2)ا ط٦و٘ طٕاٞ   وكٛ أٔ املذٍٖٛ

فىا  ذ اسبحاد وأٔٝ هلي جٍبًا  ع جٍب و  الناقٍني  ٗةْ  ٔعةادٚ وةا    

 ٖتٕ ش هلي اليعاً ٔالؼشاا  ٔوكتبٛ تلي العذٖذ وَ الكتب ا ط٦وٗٛ.

                                           
 .2/416ازباوشٙ: اسبٗاٚ العمىٗٛ    (1)

 .66العبٗكاُ: اسبٗاٚ العمىٗٛ    (2)
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اٌتعؼةر اسبٗةاٚ   ِةزٓ ا٧سويةٛ وفلةن وةا فةاُ وٕاةه عمّٗةا وةَ           ٔاذ 

أوٕاه قاٟمٛ ٔأٔاةاف فةةريٚ ٖـةشف سٖعّةا عمةٜ اطةتىشاسِا  ٖٔنةاه أُ أِةن         

 .(1)الياٟه فإٌا  شجُٕ العؼش وَ وٍتحات وظاتٍّٗي لشواط سوٗ  وكٛ

 

 األوقاف والرعايُ الصحًُ:

ٖةةةٛ الـةةةرٗٛ  لنةةةذ أطةةةّىر ا٧ٔاةةةاف  طةةةّاوًا ٔاطةةةعًا   تةةةٕ ري الشعا   

لمىظمىني  ٖنٕه النمنؼٍذٙ:  ُ أٔه وَ أربز البٗىاسطةتاٌات لمىشكةٜ ِةٕ    

اشبمٗفةٛ ا٧وةةٕٙ الٕلٗةةذ وةَ عبةةذ املمةةك ذٗةةث وٍةٜ وٗىاسطةةتاًٌا وذوؼةةق ٔطةةبمْ    

 .(2)لمىشكٜ

فىا ٖعت  الٕلٗةذ أٔه وةَ أجةشٝ عمةٜ املكفةٕ ني ٔاملشكةٜ ٔاجملةزٔوني        

  ػةّش سولةاُ  ٔاةذ أوةذٝ     ا٧سصاحمل  ٔمحن اليعاً   عّةذٓ  ع املظةاجذ   

الٕلٗذ اِتىاوًا لاؿًا مبشكٜ ازبزاً ٔوٍعّي وَ ط٤اه الٍاغ ٔأٔاةه عمةّٗي   

 .(3)ومذًا ٖذس عمّٗي أسصااًا

  ٖٔةةزفش أُ أٔه (4)فىةةا أوةةش لكةةن ونعةةذ لادوةةًا ٔلكةةن كةةشٖش ااٟةةذاً      

                                           
 .1/173اوَ ويٕقْ:   (1)

 .248الضِشاٌ٘: ٌااً الٕاه    (2)

 .65اوَ داىق: ازبِٕش الةىني    (3)

 .5/9اوَ ا٧اري: الكاون    (4)
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 وٗىاسطتاُ ٖناً   وـش   عـش ٥ٔٚ ا٧وٕٖني فاُ مبذٍٖٛ الفظياط.

ليٕلٌٕٗٛ أٌؼأ أمحذ وَ قٕلُٕ وٗىاسطتاًٌا أٔاه عمْٗ ٔ  عّذ الذٔلٛ ا

 .(1)دلن وعا ا٧وٍٗٛ

فىا ػّذت وـش   عّذ ا٧ٖٕوٗني  ٌؼاٞ ماسطتاٌات ٔافٗٛ لـف هلا 

ا٧قبةاٞ املّةةشٚ ٔاملؼةةش ني ٔاشبةةذاً  ٔرلةةك   النةةاِشٚ ٔا طةةكٍذسٖٛ  ٔتةةٕع  

ـةرٗٛ   رلةك   ا ٌفاحمل عمّٗا وَ دٖٕاُ ا٧ذباغ  عمٜ اعتبةاس أُ الشعاٖةٛ ال  

 العـش وَ أعىاه اشبري أفةش وٍّا وَ وّاً الذٔلٛ.

ٔاةةةذ اطةةةتىشت سعاٖةةةٛ ا٧ٔاةةةاف لمحاٌةةةب الـةةةر٘ لةةة٦ه العـةةةش       

املىمٕف٘   نذ أِتي الظمياُ ا٦ُٔٔ وبٍاٞ البٗىاسطةتاُ املٍـةٕسٙ  ٔأقٍةب    

و٤سلٕ ِزا العـش   ٔؿفْ ٔرفش ضباطٍْ ٔمما ٤ٖفذ اِتىاً الظةمياُ الٍاؿةش   

ِةة  ذٗةث فةةش كةبا ا٧وةري      737بٗىاسطتاُ ِةٕ وةا ذةذث طةٍٛ     ضبىذ وّزا ال

عمي الذَٖ طةٍحش ٧ٔاةاف البٗىاسطةتاُ ٔتٕافةْ  ٗىةا ٖـةشف وٍةْ لمـةذاات         

 أٌكش الظمياُ عمْٗ رلةك  ٔاةاه البٗىاسطةتاُ فمةْ ؿةذاٛ  ٔ  رلةك د٥لةٛ        

عمةٜ ذةةشق الظةةمياُ عمةةٜ أُ ٖةة٤دٙ ِةةزا البٗىاسطةةتاُ ٔناٟفةةْ ا٥جتىاعٗةةٛ  

 .(2)جٍب و  ٔنٗفتْ الـرٗٛفاومٛ جٍبًا  ع 

                                           
 .2/405املنشٖضٙ: املٕاعظ    (1)

 .149ذح٘: الظمياُ ا٦ُٔٔ    (2)
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ٔوَ الٕناٟه اليت ستبّا الٕااه والبٗىاسطتاُ; أٌْ ستب سجمةني اػةهط   

 ّٗىةةا الذٖاٌةةٛ ٔا٧واٌةةٛ; ٖتةةٕع أذةةذِىا ذفةةظ العنةةااري ٖٔكةةُٕ وظةة٥ًٕ٠ عةةَ    

    ٜ   ٔوةَ ٔناٟفةْ   (1)ؿش ّا; ٖٔظمىّا لمشجن الةاٌ٘ لٗةتي تٕصٖعّةا عمةٜ املشكة

ُٔؿه لْ.ا ػشاف عمٜ امليبخ ٔتٕؿٗن اليعاً   لمىشكٜ فن ذظب وا 

ِٔكةةزا فةةاُ عـةةش الظةةمياُ اةة٦ُٔٔ عـةةشًا وةالٗةةًا   جاٌةةب الشعاٖةةٛ    

الـرٗٛ   نذ أػاست  ذةذٝ الٕاةاٟق  ع أُ الشعاٖةٛ الـةرٗٛ اوتةذت لتـةن       

 الفنشاٞ   وٍاصهلي  تـشف هلي ا٧دٖٔٛ ٔا٧ػشوٛ ٔا٧غزٖٛ.

آ  ع ٔمل ٖنه ا٧وش عمٜ تنةذٖي العة٦د ٔتؼةخٗف املةشض; وةن تعةذ      

دساطٛ اليب ٔا٥ِتىاً وتذسٖظْ   نذ أٌؼة١ ومرةق والبٗىاسطةتاُ املٍـةٕسٙ     

لتذسٖع اليب  ِٕٔ أوش وألٕف   العـٕس اسبذٖةٛ وَ ذٗةث  سبةاحمل فمٗةات    

اليب واملظتؼةفٗات  ٔاةذ لـةف ٌـةٗب وةَ الٕاةه لمـةشف عمةٜ تعةٗني          

 ا٧طاتزٚ الناٟىني عمٜ التعمٗي ٔ  اد الكتب اليبٗٛ.

تعةذٝ رلةك فمةْ لٗتةاو  ذةا٥ت الٍةاغ الةزَٖ مت ػةفا٣ِي         ون  ُ ا٧وش 

 .(2)ٔلشجٕا وَ البٗىاسطتاُ  تـشف هلي امل٦وع

 

 دور الىقف فـٌ تًسري احلج:

                                           
 .169أوني: ا٧ٔااف    (1)

 .171أوني: ا٧ٔااف     (2)
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ٖعت  وٍاٞ اليةشحمل ٔ ااوةٛ ا٧وٗةاه ٔذبذٖةذِا  ٔتةٕ ري اشبةذوات ال٦صوةٛ        

لمىظا شَٖ وَ اسبحاد ٔالتحاس ٔاملعتىشَٖ  د٥لٛ ٔاكةرٛ لمشاة٘ اسبلةاسٙ    

ٚ الؼعٕا عمٜ وش العـٕس ا ط٦وٗٛ   ع جاٌب رلك   ٍّاك دٔا ة     ذٗا

عةةذٚ سا نةةر ا٥ِتىةةاً وّةةزٓ ازبٕاٌةةب   نةةذ فةةاُ اهلةةاجع ا٧وةةين ٔذبذٖةةذ    

اسبةةذٔد  ٔتٗظةةري التٍنةةن طةةٕاٞ لمعبةةادٚ أٔ التحةةاسٚ وةةَ أِةةي ا٧ِةةذاف;  ع    

 جاٌب سوا ا٧وـاس ا ط٦وٗٛ وعلّا وبعا.

  ٘ طةفٗاُ داسًا مبكةٛ ٖنةاه هلةا داس املشاجةن        نذ وٍٜ اشبمٗفٛ وعأٖٛ وةَ أوة

فاُ اذ وٍاِا لمىٍفعٛ العاوٛ  ٔلك٘ ٖتي قبخ اليعاً لمرحةاد ٔالـةاٟىني     

سولةةاُ ٔالفنةةشاٞ  ٔ منةةا لٗةةر وةةزلك ٌظةةبٛ  ع ٔجةةٕد اةةذٔس ؿةةفش فةةبريٚ     

 .(1) عذاد اليعاً  ّٗا

ٔلمخمٗفةةٛ ا٧وةةٕٙ جّةةٕد وباسفةةٛ   ا٥ِتىةةاً وبٍةةاٞ ا٧وٗةةاه  ٔ ٌؼةةاٞ    

 .(2)يات   اليشحمل امل٤دٖٛ  ع اسبخا 

ٔلنةةذ أٔلةةر الذٔلةةٛ ا٧وٕٖةةٛ أوةةش اليةةشحمل امل٤دٖةةٛ لمرةةخ جةةن اِتىاوّةةا    

ٔعٍاٖتّا   نذ ادبّر  ع تٕ ري املٗةآ عمةٜ اوتةذاد قةشحمل اسبةخ املختمفةٛ طةٕاٞ        

 وٍّا قشٖق اسبخ العشاا٘ أٔ الؼاو٘ أٔ املـشٙ.

                                           
 .2/237ا٧صسا٘: ألباس وكٛ    (1)

 .1/192الكتاٌ٘: الهاتٗب ا داسٖٛ    (2)
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النادوني وَ ا٧وـاس ٔمما ٥ػك  ْٗ أُ ِزا ا٧وش اذ ٖظش عمٜ اسبحاد 

 ا ط٦وٗٛ املختمفٛ املعاٌاٚ ٔأطّي   طذ ذاجاتّي.

ٖٔةةشٔٙ اسبشوةة٘; أُ وةةشٔاُ وةةَ اسبكةةي وةةة٦ً; ِةةٕ الةةزٙ أذةةذث وةةاٞ    

 .(1)الةعمبٗٛ عمٜ قشٖق اسبخ العشاا٘ وني الكٕ ٛ ٔوكٛ املكشوٛ

ٍِٔاك ٌـٕق ايعٗةٛ تؼةري  ع جّةٕد الذٔلةٛ ا٧وٕٖةٛ   وٍةاٞ ا٧وٗةاه        

سبةةخ الؼةةاو٘ ٔ   مظةةيني والترذٖةةذ   املٍينةةٛ ا ـةةٕسٚ وةةني    عمةةٜ قشٖةةق ا 

 .(2)النذغ ٔأسحيا

ٍٖٔظب  ع اشبمٗفٛ العاده عىش وَ عبذ العضٖةض أٌةْ أوةش وعىةاسٚ اشباٌةات      

 ع  <عمٜ قشٖةق اسبةاد   لشاطةاُ ػةشحمل الذٔلةٛ ا طة٦وٗٛ  ذٗةث فتةب         

املظةمىني  طمٗىاُ وَ أو٘ الظشٝ أُ أعىن لاٌات   و٦دك;  ىَ وش وك وَ 

 ةةأاشِٔي ٖٕوةةًا ٔلٗمةةٛ ٔتعّةةذٔا دٔاوّةةي   ىةةَ فاٌةةر وةةْ عمةةٛ  ةةأاشٔٓ ٖٕوةةًا       

 .(3)ٔلٗمتني   إُ فاُ وٍنيعًا  أاشٔٓ مبا ٖـن وْ  ع ومذٓ

ِٔكزا طاس ا٧وشاٞ ٔأِن الٗظاس   الذٔلٛ ا٧وٕٖٛ عمٜ وٍّخ لمفةاّٟي  

    ْ ٖـةشف     ا٥جتّاد لعىن اشبري   نذ أٔاه املػريٚ وَ عبةذ الةشذي كةٗعٛ لة

سٖعّةةا عمةةٜ قعةةاً ٖعةةذ لمرحةةاد أٖةةاً وٍةةٜ  ٔاةةذ أطةةتىش فةةزلك  ع عـةةٕس  

                                           
 .296اسبشو٘: املٍاطك    (1)

 .29/1الش اع٘: ٌااً ال ٖذ    (2)

 .5/60اري: الكاون  اوَ ا٧  (3)
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٥ذنٛ ذٗث أػاس لْ امل٤سخ اسبحاصٙ وـعب الضوريٙ ونٕلةْ:  ّةٕ  ع الٗةًٕ    

 .(1)ٖيعىْ الٍاغ أٖاً وٍٜ

فىةةا أٔافةةر سومةةٛ وٍةةر عبةةذ اهلل وةةَ عبةةذ املمةةك وةةَ وةةشٔاُ داسًا مبكةةٛ     

ٔاطةتىشت الةذاس تة٤دٙ دٔسِةا       ٔتـذار وّا لٗظكٍّا اسبحاد ٔاملعتىشَٖ 

ذٗث أٔافر هلا والؼاً ٔإ ًا فةريٚ; فاٌةر تـةشف غمتّةا عمةٜ اذتٗاجةات      

 .(2)ِزٓ الذاس كىاًٌا ٥طتىشاس ٔنٗفتّا

ٔاطةةتىش ا٧وةةش فةةزلك   عـةةش الذٔلةةٛ العباطةةٗٛ   نةةذ أ تةةتس اشبمٗفةةٛ     

 العباط٘ أوٕ العباغ الظفاح أعىالْ وا٥ِتىةاً ويشٖةق اسبةخ العشااة٘  ٔرلةك     

وأُ أااً املٍاس عمٜ قٕه اليشٖق الزٙ ٖشوا الكٕ ةٛ ٔوكةٛ املكشوةٛ وةَ ٌاذٗةٛ      

ٔاملذٍٖٛ املٍٕسٚ وَ ٌاذٗٛ ألشٝ  ِٕٔ الزٙ عشف ويشٖق ازبادٚ  ٔاذ أٌؼ٠ر 

ا٧وٗاه عمٜ اوتذادٓ  ٔ ع اشبمٗفٛ املّذٙ العباط٘ ٖشج  الفلن  ٗىا وعةذ    

ٖعذ أذذ  ؼٜ كةٗاع إا ةن    ٔكٕح وعامل اليشٖق لمظاومٛ ل٦ًٗ ٌّٔاسًا  ٔمل

اسبحةةاد أٔ التحةةاس أٔ غريِةةي ممةةَ فةةإٌا ٖزسعٌٕةةْ رِاوةةًا ٔ ٖاوةةًا  ٔمل ٖنتـةةش  

عىةةن اشبمٗفةةٛ العباطةة٘ عمةةٜ رلةةك وةةن أوةةش وإٌؼةةاٞ ا٥طةةهاذات عمةةٜ اوتةةذاد 

 .(3)اليشٖق

                                           
 .36 – 9/35. وـعب: ٌظب اشٖؽ  271الضِشاٌ٘: ٌااً الٕاه    (1)

 .2/246ا٧صسا٘: ألباس وكٛ    (2)

 .2/211  اوَ  ّذ: اذباف الٕسٝ  6/55اوَ ا٧اري: الكاون   (3)
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ِٔكةةزا ٌّةةخ لمفةةاٞ وةةين العبةةاغ  ٗىةةا وعةةذ وا٥ِتىةةاً ويشٖةةق اسبةةخ        

ال ك  ٔوٍاٞ النـٕس عمٜ اوتةذاد اليشٖةق وةَ     ٔا فةاس وَ ذفش ا٩واس ٔ ااوٛ

 .(1)النادطٗٛ  ع ُصوالْ ٔدبذٖذ ا٧وٗاه ٔذفش الشفاٖا

ٔلعةةن ِةةزٓ اشبةةذوات   صبىمةةّا تٍفةةز وةةَ أجةةن تةةٕ ري اشبذوةةٛ اجملاٌٗةةٛ     

لمىظةةا شَٖ وةةَ اسبحةةاد ٔاملعتىةةشَٖ ٔالتحةةاس  ٥ٔ ٌؼةةك ٔا٧وةةش فةةزلك أُ   

وةةن   ذـةةٕه ا٧جةةش ٔالةةةٕاا ٔا٧ الػةةشض وٍّةةا ِةةٕ اوتػةةاٞ وشكةةاٚ اهلل 

عمّٗةةةا;  ّةةة٘   ذكةةةي الـةةةذاٛ ازباسٖةةةٛ أؿةةةمّا وٕاةةةٕف ٔ اٟةةةذتّا عاوةةةٛ   

لمىظمىني   ٦ تٍتنن والتٕاسث  مما حيتي عمٜ الباذةث أُ ٖعةذِا وةَ وشا ةق     

اشبري الةيت تٍةذسد كةىَ ا٧ٔاةاف  ٔلعةن وةا أٔسدٓ اسبشوة٘   وٍظةكْ دلٗةن          

 وةَ وٕطةٜ ذفةش و٠ةش العىٗةق عمةٜ       عمٜ وا رِبٍا  لْٗ   ّٕ ٖؼري  ع أُ ٖنيني

قشٖةةق اسبةةخ وةةَ والةةْ اشبةةاق   خشجةةر واّٟةةا وةةَ أعةةزا ا٩وةةاس   تمةةك    

اليشٖق   أوش املّذٙ مبةا أٌفةق عمّٗةا  ةأوٜ ابٕهلةا ٔألة ٓ أٌةْ  منةا  عةن رلةك           

اوتػاٞ ا٧جش ٔالةٕاا   ظةألْ املّةذٙ أُ  عةن لةْ ذاةًا   أجشِةا  حعةن لةْ         

 .(2)الةمث

اشبمٗفةةةٛ املعتـةةةي وةةةاهلل ابةةةن لشٔجةةةْ لفةةةتس  فىةةةا ٖةةةزفش اليةةة ٙ; أُ

                                           
 .2/212اوَ  ّذ: اذباف الٕسٝ    (1)

 شبريٖٛ لمخمٗفٛ العباط٘ املّذٙ.ٖنيني وَ وٕطٜ ِٕ الزٙ تٕع ا ػشاف عمٜ ا٧عىاه ا  (2)

 .333اٌاش: اسبشو٘: املٍاطك   
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عىٕسٖٛ; و  أِمْ ٔالناك٘ ٔو  غفري وَ فباس ٔأعٗاُ اجملتى  وةَ أِةن   

العذه;  أػّذِي عمٜ وا ٔاه وَ اللٗاع  حعن امةةًا لٕلةذٓ ٔامةةًا هلل ٔامةةًا     

 .(1)ملٕالْٗ

                                           
 .3/328. اوَ لمذُٔ: 10/335الي ٙ:   (1)
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 الىقف ودوره فـٌ املهشآت العمرانًُ:

ات وظةةاغ وباػةةش حبٗةةاٚ الفةةشد  اشبةةذوات ا٥جتىاعٗةةٛ عمةةٜ الت٦ ّةةا ر 

املظمي  ٔلنذ استةبا الٕاةه مبفّةًٕ الـةذاٛ ازباسٖةٛ ٔالةيت جةاٞت وعة ٚ           

: " را وةات اوةَ يدً اٌنية  عىمةْ  ٥ وةَ اة٦ث... وٍّةا...        @إه املـيفٜ 

 .(1)ؿذاٛ جاسٖٛ"

 كاُ أٔه ٔاه   ا طة٦ً طةبعٛ ذةٕاٟا أٔؿةٜ وّةا طبةريحمل الّٗةٕدٙ        

 –عمٗةْ الـة٦ٚ ٔالظة٦ً     –أوشٓ اهلل   حعمةّا  ٖلعّا ذٗث  @لشطٕه اهلل 

 .(2)ؿذاٛ جاسٖٛ   طبٗن اهلل

ٔلنذ عشف  نّاٞ ا٧وٛ ٔأٟىتّا الٕاه أٔ ا٧ذباغ وأٌّا الـذاٛ 

املٕإ ٛ  ٔهلزا ااهٌر فمىٛ الـذاٛ والٕاه   وٗ  الٕااٟق الٕافٗٛ ٔاليت 

أٔ تـذحمل  تؼري  ع أُ الٕااه اذ ذبع أٔ أٔاه أٔ طبن أٔ أوذ أٔ ذشً 

   ٔتٕجْ وٍفعٛ ِزٓ الـذاٛ لمىرتاجني  لّٗا ااه تعاع: 

   

    

                                           
 .11/85وظمي: ؿرٗس    (1)

 .3/88/89اوَ ِؼاً: الظريٚ    (2)



 

 

 ندوة مكانة الىقف وأثره يف الدعىة والتنمًة

22 

      

         

    :ٛز60شالتٕو. 

   : –تبةةاسك ٔتعةةاع   –ٔفةةزلك   اةةٕه اسبةةق  

     

     

   :ٚز177شالبنش. 

ٔوَ ِزا املٍيمق  نذ لعبر ا٧ٔااف دٔسًا والؼ ا٧ِىٗٛ   صباه الشعاٖةٛ  

ا٥جتىاعٗةٛ   اجملتىة  ا طة٦و٘  ٥طةةٗىا  را ٔكةعٍا   ا٥عتبةاس أُ الذٔلةةٛ      

ا طةة٦وٗٛ مل ٖكةةَ لةةذّٖا طٗاطةةٛ ٔاكةةرٛ ٔونٍٍةةٛ  ٗىةةا  ةةف سعاٖةةٛ الفةةشد     

  عيةةةاٞ  ٔاجملتىةةة   وةةةن افتفةةةر وةةةاسبا عمةةةٜ تأدٖةةةٛ الضفةةةاٚ ٔاملظةةةاونٛ       

 الـذاات.

ٔلنذ اٗض لمفاٞ املظمىني حببّي لفعن اشبري ٔاسبث عمْٗ ٔاوتذاّٟي وّةزا  

ا٧وةةش لٗنتةةذٙ وّةةي ا٩لةةشُٔ   كةةاُ لمٕاةةه دٔسٓ ا  ةةاو٘ ٔالبةةاسص   ِةةزا  

ازباٌب   نذ أؿبس لمفنشاٞ ٔاملعذوني ٔا٧ٖتاً ٔقمبٛ العمي ٌـٗب وعمًٕ وَ 

 تمك ا٧ٔااف.



 

 

 الىقف: مكانته وأهمًته احلضارية 

22 

شوةاُ الؼةشٖفاُ  ٔطةكاٌّىا وشعاٖةٛ ٔعٍاٖةٛ       را٘ اسبحاص عاوةٛ  ٔاسب 

أؿراا الٕاه   الب٦د ا ط٦وٗٛ الزَٖ أٔافةٕا ا٧ٔاةاف العذٖةذٚ وةَ دٔس     

 .(1)ٔوضاسع ٔوٍا   وتعذدٚ  لتـشف عمٜ اسبشوني الؼشٖفني ٔأِمّىا

ٔاةةذ فاٌةةر ٔنٗفةةٛ الٕاةةه   ؿةةذس ا طةة٦ً تٕجةةْ  ع سعاٖةةٛ الفنةةشاٞ  

ّي  لكٍّا ػّذت   أٔالش العّذ الشاػةذٙ  ٔاملظافني ٔاملٕال٘ ٔالـذاٛ عمٗ

ذب٥ًٕ فبريًا وعذ اتظاع الذٔلٛ  ٔتٍةٕع وـةادس الةذلن  ّٗةا ٔاستفةاع املظةتٕٝ       

املعٗؼةة٘ لةةذٝ أ شادِةةا;  اتظةةعر وةةزلك ٔنٗفةةٛ الٕاةةه لتؼةةىن تةةٕ ري املٗةةآ   

لمرحاد ٔتظبٗمّا طٕاٞ   اليشحمل امل٤دٖٛ لمرةخ أٔ   املؼةاعش املنذطةٛ  فىةا     

 ٕ س ؿةةشف ٔنٗفةةٛ الٕاةةه لتؼةةىن العٍاٖةةٛ وةةذٔس العبةةادٚ ٔ    اةةن ِةةزا التيةة

ونةةذوتّا املظةةحذ اسبةةشاً ٔاملظةةحذ الٍبةةٕٙ الؼةةشٖه  اةةي تيةةٕس ٌاةةاً الٕاةةه  

ٔتعذد ٔناٟفْ ل٦ه العـش ا٧وٕٙ   نذ أٌؼ٠ر اليشحمل الةيت سويةر الذٔلةٛ    

ا طةة٦وٗٛ ٔأاٗىةةر عمّٗةةا ا٥طةةهاذات ٔاشباٌةةات ٧غةةشاض  ٌظةةاٌٗٛ حبتةةٛ     

ٔا٧وٗاه عمٜ اوتذاد اليشحمل; حبٗث ٖيى٠َ الظالك هلا وةَ  ٔٔك  الع٦وات 

 .(2)ؿرٛ ادباِْ ٔوا اي  وَ وظا ٛ ٔوا تبنٜ عمْٗ لٗـن  ع ِذ ْ

لنذ أِتي لمفاٞ وين أوٗةٛ حبفةش ا٩وةاس ٔا٧ذةٕاض ٔالة ك عمةٜ اوتةذاد        
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٥ٔ ٌؼةك أُ   –اليشحمل ال ٖٛ وني املذُ  ٥طةٗىا املٕؿةمٛ  ع املٍةاقق املنذطةٛ     

 –رلك ِٕ تٕ ري املٗآ ال٦صوةٛ لمىظةا شَٖ ذٗةىةا فاٌةر ٔجّةتّي      اهلذف وَ 

ٔفزلك وٍاٞ ا٥طهاذات عمةٜ اوتةذاد ِةزٓ اليةشحمل  ٔملةا فاٌةر ِةزٓ اشبذوةٛ         

 ّ٘  –تعاع  –صباٌٗٛ شبذوٛ املظمىني  ٔاوتػاٞ وشكاٚ اهلل ٔا٧جش ٔاملةٕوٛ وٍْ 

 ؿذاٛ جاسٖٛ ااور أؿمّا وٕإ ٛ وٍفعتّا لعاوٛ املظمىني.

ٜ أاش الظٗذٚ صوٗذٚ أً جعفش وٍر جعفش وَ املٍـٕس   تٕؿٗن املٗآ ٖٔبن

 ع وكٛ ٔتظخري فن ا وكاٌةات هلةزا الػةشض; وةَ أعاةي ا٧عىةاه اشبريٖةٛ        

اليت تظاوق  لّٗةا املظةمىُٕ ٥طةٗىا   صوةَ عةشف مبرذٔدٖةٛ ا٩لةٛ ٔكةخاوٛ         

 الٍفنٛ اليت ٖتيمبّا وؼشٔع وةن ِزا.

  لةةزلك تظةةاوق لمفةةاٞ #عّةةذ يدً  لنةةذ عش ةةر وكةةٛ وٍةةذسٚ واّٟةةا وٍةةز

املظةةمىني  ع ذفةةش ا٩وةةاس ٔ جشاّٟةةا لتظةةذ ذاجةةٛ أِمةةّا  ٔوةةا ٖفةةذ  لّٗةةا وةةَ    

اسبحةةاد ٔاملعتىةةشَٖ  لكةةَ رلةةك مل ٖكةةَ لٗظةةتىش  ظةةشعاُ وةةا تٍلةةب ِةةزٓ   

ا٩واس   تعٕد ا٧صوٛ  ع الإّس   ٗمنٜ الٍاغ   طبٗن رلك العٍةر ٔالؼةذٚ   

لشأٖٛ وَ املاٞ لتبمؼ اٗىتّا   املٕاطةي عؼةشٚ   وَ جشاٞ اٌنياع املاٞ  ذتٜ أُ ا

 .(1)دساِي ِٕٔ وبمؼ فبري مبنٗاغ رلك الضوَ

ٔاذ فاٌر الظٗذٚ صوٗةذٚ تتةاو  ِةزا ا٧وةش ٔتٕلٗةْ عٍاٖتّةا لةزلك أوةشت         
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وبٍاٞ وشفٛ مبكٛ دبمب  لّٗا املٗآ وَ دالن ذشوّا  ٔملا فاٌةر اسباجةٛ  ع املةاٞ    

ٗذٚ صوٗذٚ  ع تٍفٗز وؼةشٔع كةخي ٖتةٕاًٞ    أف  وَ رلك  نذ ادبّر عضمٛ الظ

و  وكاٌٛ اسبشً املك٘ الؼشٖه   حىعر العمىاٞ ٔاملٍّذطني ٔأوةشت وةإجشاٞ   

املٗةةآ  ع وكةةٛ  ٔلةةٕ فةةاُ وةةَ لةةاسد ذةةذٔدِا وةةالشغي وةةَ ٔجةةٕد العٕاٟةةق     

 اليبٗعٗٛ اليت ذبٕه دُٔ ذبنٗق ِزا اهلذف.

هٔا البظةةاتني ادبةةْ املٍّذطةةُٕ  ع وٍينةةٛ ذةةٍني )الؼةةشاٟ  ذالٗةةًا(  اػةة    

ٔأويمِٕا  ٔأااوٕا طذًا دبتى   ْٗ املٗآ اليت تػةزّٖا الظةٕٗه وةَ ذٕهلةا  اةي      

 جمبٕا عُٕٗ تمك املٍينٛ  ع وكٛ ع  إٍات عىمر هلزا الػشض.

ٔوَ رلك  جشاّٟا عني ٔادٙ ٌعىةاُ وةزٖن جبةن فةشا عمةٜ قشٖةق وكةٛ        

اسبةٕاجض  الياٟه اهلةذا  ذٗةث أجةشت وٗةآ ِةزا الةٕادٙ   اٍةٕات الهاةر         

اليبٗعٗٛ ذتٜ ٔؿمر املٗآ  ع وكٛ املكشوٛ  ِٔزا ا٧اةش ٥ صاه ااٟىةًا ٖظةتفٗذ    

 .(1)وٍْ ذحاد وٗر اهلل اسبشاً ٔأِال٘ وكٛ

لنذ فاٌر ِىٛ الظٗذٚ صوٗذٚ عاٗىٛ لترنٗق ِزا املؼشٔع  ذبًا   عىن 

ٌنةؽ  ٔلعمٍا ٌظتٍتخ رلك وَ  –تباسك ٔتعاع  –اشبري ٔاوتػاٞ املةٕوٛ وَ املٕع 

 فتاو٘ ٔجذ عمٜ وشفٛ الظٗذٚ صوٗذٚ مبكٛ ٖنٕه: 

)وظي اهلل الشمحَ الشذٗي  ٥  لْ  ٥ اهلل ٔذةذٓ ٥ ػةشٖك لةْ  ٔؿةمٜ     
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اهلل عمةٜ ضبىةذ عبةذٓ ٔسطةٕلْ وشفةٛ وةَ اهلل ممةا أوةشت وةْ أً جعفةش وٍةر أوة٘             

وإجشاٞ  –سك٘ اهلل عَ أوري امل٤وٍني  –الفلن جعفش وَ أوري امل٤وٍني املٍـٕس 

لعٗةةُٕ طةةناٖٛ سبحةةاد وٗةةر اهلل ٔأِةةن ذشوةةْ  قمةةب اةةٕاا اهلل ٔاشوةةٛ    ِةةزٓ ا

 .(1) لْٗ(

ٖٔزفش و٤سلٕ وكٛ أُ الظٗذٚ ازبمٗمٛ أٌفنر   طبٗن رلك وَ ا٧وةٕاه  

وا مل ٖكَ تيٗب وْ ٌفع فةري وَ الٍاغ ذتٜ أجشاِا اهلل 
(2). 

ٖةةزفش النيةةن; أٌةةْ ملةةا مت عىمةةّا اجتىةة  املباػةةشُٔ هلةةزا املؼةةشٔع ٔوعّةةي  

عىاه لذٝ الظٗذٚ  ِٔ٘ ونـشِا املين عمٜ دجمٛ  أوشت والذ اتش ٖمنٜ وّةا    ال

دجمٛ  ٔاالر: "تشفٍا اسبظاا لٗةًٕ اسبظةاا   ىةَ ونة٘ عٍةذٓ ػة٘ٞ وةَ ونٗةٛ         

املاه  ّٕ لْ  ٔوَ ون٘ لْ عٍذٌا ػ٘ٞ أعيٍٗآ" ٔألبظةتّي اشبمة  الةىٍٗةٛ  خشجةٕا     

مةٜ وةش الظةٍني ػةاِذًا     وَ عٍذِا ذاوةذَٖ ػةافشَٖ  ٔونة٘ ِةزا ا٧اةش العاةٗي ع      

 .(3)عمٜ ذب ط٦قني املظمىني عمٜ  عن اشبري ٔالبزه   طبٗمْ

 ُ اِتىاً الذٔلةٛ ا طة٦وٗٛ وؼةعٕوّا  ٥طةٗىا   ا٧وـةاس ا طة٦وٗٛ       

املختمفٛ وتٕ ري وٗآ الؼشا الـاسبٛ  ٔوا ٖتيمبْ رلك وَ  ٌؼاٞ لمعىاٟش املاٟٗٛ 

 ٕ   ذةةذ راتةةْ أاةةش ذلةةاسٙ   ٔا٧ذةةٕاض ٔالظةةبن ٔالةة ك ٔذفةةش ا٩وةةاس; هلةة
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ٔوعمي  ظذ سا٘ ا٧وٛ   ِةزا ازباٌةب  عياٟةْ ا٥ِتىةاً الة٦صً  ِٔةٕ وة٦        

ػك ٖع    فن وشذمٛ تاس ٗةٛ عةَ منةا ضبةذد لمرلةاسٚ ا طة٦وٗٛ   صبةاه        

 .(1)العىاسٚ ٔالضلش ٛ ٔالزٔحمل العاً
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 الىقف والعمارَ الديهًُ:

تىةةاً وعىةةاسٚ اسبةةشوني لنةةذ أوةة  لمفةةاٞ ٔطةة٦قني املظةةمىني عمةةٜ ا٥ِ

الؼشٖفني   وكٛ ٔاملذٍٖٛ  ٖذه عمٜ رلك  وا أٌفنٕٓ عمّٗىا عىةاسٚ ٔتشوٗىةًا   

ٔ ؿ٦ذًا  ل٦ ًا ملا أٌفق عمٜ املٍؼ ت ا٧لشٝ الذٍٖٗٛ ٔاليةشحمل امل٤دٖةٛ  لّٗةا    

وَ طبتمه ا٧وـةاس ا طة٦وٗٛ  ٔٔاةه اللةٗاع ٔاملةضاسع ٔالةذٔس الكةبريٚ          

 .(1)ىاوـش ٔالؼاً ٔالعشاحمل ٔغريِ

 ٔمكَ تنظٗي ِزٓ ا٧ٔااف ٔالٍفنات  ع وا ٖم٘:

أٔاةةةاف ٖظةةةتػن سٖعّةةةا لمـةةةشف عمةةةٜ عىةةةاسٚ ٔلذوةةةٛ اسبةةةشوني   – 1

 ٔالعاومني وّىا.

أٔاةةاف ألةةشٝ لمـةةشف وٍّةةا عمةةٜ اشبةةذوات الذاٟىةةٛ واملةةذٍٖتني        – 2

 الؼشٖفتني  وةن املذاسغ ٔا٧سويٛ ٔاسبىاوات ٔا٩واس.

 ٗٛ ا ؿ٦ذات ٔالهوٗىات.أٔااف لمـشف وٍّا عمٜ عىم – 3

 

 املسجد احلرام:

لنذ ػّذ املظحذ اسبشاً أٔه تٕطعٛ   تاسٖخ ا ط٦ً عمٜ عّذ اشبمٗفٛ 

 ةأوش وؼةشاٞ الةذٔس ا ٗيةٛ واملظةحذ  ٔاعةةهض       <الشاػةذ عىةش وةَ اشبيةاا     
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وعلّي عمٜ رلك   أوش وتةىني دٔسِي ِٔةذوّا  ٔعةٍفّي عمةٜ رلةك اةا٦ًٟ      

الكعبٛ  ٔأٌةتي ٥ امكٌّٕةا  ٔوةا ٌضلةر عمةٗكي         هلي: أٌتي ٌضلتي   طاذٛ

 طٕذكي ٔ ٍاٟكي.

 <عٍةةذ صٖاستةةْ ملكةةٛ وعتىةةشًا  ٕجةةذ   <ِٔكةةزا  عةةن عةىةةاُ وةةَ عفةةاُ  

اصدذاً الذٔس ذٕه املظحذ   ةأوش وتمةك الةذٔس ٔاٗ ىةر أااٌّةا  ةأوش وّةذوّا        

 ٔتٕطعٛ املظحذ.

ٍةةْ ومةةؼ ٔاةةذ ػةةّذ املظةةحذ اِتىاوةةًا والػةةًا   العـةةٕس ا طةة٦وٗٛ  ٔلك   

ِةةة عٍةةذوا اةةذً اشبمٗفةةٛ العباطةة٘  160الةةزسٔٚ   العّةةذ العباطةة٘   فةة٘ عةةاً  

املّذٙ  ع وكٛ وػشض تأدٖٛ  شٖلٛ اسبةخ  عنةذ العةضً عمةٜ عىةاسٚ املظةحذ       

اسبشاً ٔتٕطعتْ  غري أٌْ ٔاجْ وؼكمٛ الذٔس ا ٗيٛ واملظةحذ ٔاملٕإ ةٛ عمةٜ    

 لضٖادٚ اليت أسادِا لْ.أؿراوّا  ٔاليت فاُ ٥وذ وَ  صالتّا لتترنق وزلك ا

ٔتةةٕع ِةةزا ا٧وةةش ٔالٗةةْ عمةةٜ وكةةٛ ضبىةةذ وةةَ عبةةذ الةةشمحَ ا٧ٔاةةف   

 ؼشع   ػشاٞ وٗ  الذٔس اشباؿٛ ٔاملٕإ ةٛ اجملةأسٚ لمىظةحذ اسبةشاً   ىةا      

 فاُ وٍّا ٔافًا عضه اٍْ ٔاػهٝ وْ دٔسًا ألشٝ حبظب ػشٔط ٔافٗتّا.

وةا ليةا لةْ  ٔاةذ      ٔوذأ العىةاه   ا صالةٛ ٔمت تٕطةعٛ املظةحذ ذظةب     

عىش عمٜ أذظَ وا تكُٕ العىاسٚ  ٔونٗر ِةزٓ الضٖةادٚ أعاةي تٕطةعٛ ذتةٜ      

 العـٕس اسبذٖةٛ.

ٔاطةةتىش ا٧وةةش فةةزلك ذٗةةث مل ٖؼةةّذ املظةةحذ اسبةةشاً عىةةاسٚ ٔتٕطةةعٛ  



 

 

 ندوة مكانة الىقف وأثره يف الدعىة والتنمًة

20 

 ذتٜ   عـٕس الذٔه ال٦ذنٛ طٕٝ  ؿ٦ذات ٔتشوٗىات.

 ةشؾ   نذ أِتي ا٧ٖٕوُٕٗ وبعا ا ؿ٦ذات   املظحذ اسبةشاً  وةةن   

ذحةةش  لاعٗةةن والشلةةاً  ٔتعىةةري طةةنه الكعبةةٛ املؼةةش ٛ وعةةذ تّةةذً وعةةا   

 .(1)أسفاٌّا

 

 املسجد الهبىٍ:

 ع املذٍٖةةٛ املٍةةٕسٚ وٍةةٜ وظةةحذٓ ٔفاٌةةر أسكةةْ لػ٦وةةني   @ملةةا ٔؿةةن 

 @ٖتٗىني ٔفاٌر وشوذًا لمتىةش  ٔاةذ أسادا أُ ّٖاواِةا  ع اهلل ٔسطةٕلْ  ةأوٜ      

  وٍاٞ وظحذٓ  ٔفاُ طةنفْ وةَ    @أ  ٥ أُ ٖؼهّٖا وةىَ  ِٔكزا مت  ٔوذ

 ازبشٖذ ٔأعىذتْ وَ جزٔع الٍخن ٔوٍٗر الـفٛ.

اشب٦ ٛ أساد أُ ٖؼهٙ داس العباغ وَ عبذ  <ٔملا ٔل٘ عىش وَ اشبياا 

 لٗذلمّا   املظحذ   ِٕبّا العباغ هلل ٔلمىظمىني. @امليمب عي الشطٕه 

   ٜ جةاٞ العـةش    ِٔكزا طاس اشبمفاٞ وَ وعذِي   العىةاسٚ ٔالتحذٖةذ ذتة

 ا٧وٕٙ.

ٔلعن وَ أِن أعىاه اشبمٗفٛ ا٧وٕٙ الٕلٗذ وَ عبذ املمك اشبريٖةٛ تمةك   

اليت امر عىاسٚ ٔ ؿ٦ح املظةحذ الٍبةٕٙ الؼةشٖه   نةذ أوةش ٔالٗةْ عمةٜ        
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املذٍٖٛ ذ٠ٍٗز وتٕطعٛ املظحذ ٔوعث  لْٗ واملٍّذطني ٔالعىاه ٔالبٍاٟني وَ و٦د 

 َ وةة٦د الةةشًٔ لتظةةتخذً   صلش ةةٛ   الؼةةاً  ٔاطةةتٕسد الةةزِب ٔالفظٗفظةةاٞ وةة

 املظحذ.

ٔاذ أصٖمةر فةن الةذٔس ا ٗيةٛ واملظةحذ  ٔأدلمةر ذحةشات صٔجةات         

كىَ  قاس املظحذ  ٔعىن لمىظحذ أسو  وٍةاٟش   فةن سفةَ وةَ      @الٍن 

 أسفاٌْ.

ٔاطةةتىش ا٧وةةش فةةزلك  ٔمل حيةةظ املظةةحذ الٍبةةٕٙ وتٕطةةعٛ جةةادٚ لةة٦ه     

 أٔ  ؿ٦ذات   جاٌب وَ جٕاٌبْ.العـٕس ا ط٦وٗٛ ال٦ذنٛ طٕٝ تشوٗىات 

ِة عٍذوا فاُ الظمياُ املمك املٍـٕس ٌٕس الذَٖ 655فىا ذذث   طٍٛ 

أذذ ط٦قني املىالٗك عمٜ وـش  أسطن  ع املذٍٖٛ ا٥٩ت ال٦صوٛ  ؿة٦ح  

 ِة.654وا تّذً وَ املظحذ الٍبٕٙ وظبب اسبشٖق الزٙ فاُ اذ ذذث طٍٛ 

البٍذاذاسٙ; الةزٙ جّةض ا٥٩ت   ٔفزلك عىن الظمياُ الااِش وٗ غ 

ٔأسطن الـٍاع لتظنٗه املظحذ مما ٖم٘ ازبّةٛ الؼةىالٗٛ ذتةٜ عةاد ا٧وةش فىةا       

 فاُ ابن اسبشٖق.

ٔاطتىش اِتىاً الظ٦قني املىالٗةك وةاسبشوني   نةذ اةاً الظةمياُ املمةك       

املٍـٕس ا٦ُٔٔ وإٌؼاٞ ابٛ عمٜ اسبحشٚ الٍبٕٖٛ الؼشٖفٛ; ٔمل ٖكَ عمّٗةا ابةٛ   
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 .(1)ابن رلك

 

 اجلامع األمىٍ:

وَ أِي املؼاسٖ  اشبريٖٛ   و٦د الؼاً ِٕ عٍاٖٛ اشبمٗفٛ ا٧وةٕٙ وعىةاسٚ   

املظحذ الزٙ عشف واملظحذ ا٧وٕٙ  ٔاليت اطتىشت عىاستْ طةٍني عذٖةذٚ    

 ٔاذ اعتٍٜ اشبمٗفٛ وعىاستْ ٔ شػْ والشلاً ٔصلش تْ والفظٗفظاٞ.

كن ٔ ٖةةٕاُ ٖٔتكةةُٕ املظةةحذ ا٧وةةٕٙ وةةَ ؿةةرَ فةةبري وظةةتيٗن الؼةة     

 سٟٗظ٘  ٖٔعت  ازباو  ا٧وٕٙ وذوؼق  ذذٝ املعامل اسبلاسٖٛ   و٦د الؼاً.

 قبُ الصخرَ:

ٔاةن ابٛ الـخشٚ وعمىًا ذلاسًٖا واسصًا لمٕاه ا طة٦و٘  ٔاةذ لنٗةر    

النبٛ اِتىاً لمفاٞ وين أوٗٛ; ٥طٗىا اشبمٗفٛ عبذ املمك وَ وةشٔاُ ٔأؿةبرر   

ٕ حبق ذبفةٛ  طة٦وٗٛ ٌاةشًا زبىاهلةا ٔ وةذاع صلاس ّةا       اةن تشااًا  ط٦وًٗا أوًٕٖا ِ

ِةة  ِٔة٘ وٍةاٞ    72ٔوظاقٛ تـىٗىّا ٔتٍاطةق أجضاّٟةا  ٔاةذ مت  ٌؼةاّٟا طةٍٛ      

ذحشٙ وةىَ الؼكن  إاوْ تةىٍٗٛ لاسجٗٛ وَ ازبذساُ  تمّٗا وةَ الةذالن   

تةىٍٗٛ ألشٝ وَ ا٧عىذٚ ٔا٧فتاف  ٔدالن ِزٓ التةىٍٗٛ داٟشٚ وَ ا٧عىةذٚ  

أٖلًا  ٔ ٕحمل الذاٟشٚ ابٛ وش ٕعٛ عمةٜ سابةٛ أٔ اطةيٕاٌٛ  ّٗةا طةر      ٔا٧فتاف 

                                           
 .38النرياٌ٘: الظمياُ ػعباُ    (1)
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عؼشٚ ٌا زٚ  ٔالنبٛ وَ اشبؼب تػيّٗا وَ اشباسد قبنٛ وَ الشؿاق  ٔوَ 

الةةةذالن قبنةةةٛ وةةةَ ازبةةةف ٔازباٌةةةب اشبةةةاسج٘ وةةةَ جةةةذساُ البٍةةةاٞ وػيةةةٜ  

والفظٗفظاٞ الفٍٗٛ والضلاسف  اليت ِ٘ عباسٚ عَ سطةٕه ل٨ػةحاس ٔالفافّةٛ    

 اليت ربشد وٍّا الفشٔع الٍباتٗٛ ٔسطًٕ ٧ِمٛ ٔظبًٕ. ٔا٧ٔاٌ٘

 

 الىقف ودوره فـٌ اجلهاد:

ملا فاُ ازبّاد   طبٗن اهلل أوش وفشٔض عمٜ فن املظمىني   إُ الذ اع عَ 

ذذٔد الذٔلٛ ا ط٦وٗٛ  ٔمحاٖٛ ضبشوات اهلل  ٔالزٔد عَ أعشاض املظمىني 

    : –تعاع  –ٔأوٕاهلي مما ػشعْ اهلل ٔ شكْ ونٕلْ 

       

      :ُٔإلْ ز142شيه عىشا  – 

      : –طبراٌْ 

      

     :ٛطبراٌْ  –  ٔإلْ ز20شالتٕو– :  

      

      :ٔإلْ ز15شاسبحشات  

     : –طبراٌْ  –
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         :ٛز41شالتٕو. 

لزلك  نذ سغب الؼاسع   ازبّاد   طبٗن اهلل واملاه ٔالظ٦ح 

      ٔالٍفع  ااه تعاع: 

        

   :ز60شا٧ٌفاه. 

: "وةَ أذتةبع  شطةًا      @اةاه: اةاه سطةٕه اهلل     <ٔعَ أو٘ ِشٖشٚ 

طبٗن اهلل  ماًٌا واهلل ٔتـذٖنًا وٕعذٓ   إُ ػبعْ ٔسٖةْ ٔسٔاةْ ٔوٕلةْ   وٗضاٌةْ     

 .(1)ًٖٕ النٗاوٛ"

 لزلك ذشق املظمىُٕ عمٜ املؼاسفٛ   ازبّاد   طبٗن اهلل وأوٕاهلي.

 نةذ   –ٖعةين اوةَ الٕلٗةذ     –إلةْ: "أوةا لالةذ     @سٔٙ عَ الٍن ٔاذ 

 .(2)اذتبع أدساعْ   طبٗن اهلل"

ٔلنذ ذشق املظمىُٕ عمٜ  ٌؼاٞ ا٧سويٛ  ِٔ٘ اسبـُٕ عمةٜ اوتةذاد   

الةػةةٕس ا طةة٦وٗٛ  ٔرلةةك لتنةةًٕ وةةذٔسِا   تنةةذٖي اشبذوةةٛ الذ اعٗةةٛ لمةةذٔه 

ًا لظة٦ذّي ٔوتةاعّي   ا ط٦وٗٛ  ٔلٗترـةَ وّةا املظةمىُٕ ٔتكةُٕ وظةتٕدع     

ٔغزاّٟي  ٖٔؼري امل٤سلُٕ  ع أُ سوةاط املٍظةتري   اةاه   شٖنٗةا ٖعتة  أٔه      

                                           
 .2/216البخاسٙ: الـرٗس    (1)

 املـذس الظاوق.  (2)
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سوةةاط وةةين هلةةزا الػةةشض  اةةي تتةةاو  وعةةذ رلةةك تؼةةٗٗذ ا٧سويةةٛ   الذٔلةةٛ          

 .(1)ا ط٦وٗٛ

ٖٔؼةةري امل٤سلةةُٕ  ع أُ اشبمٗفةةٛ العباطةة٘ وٕطةةٜ اهلةةادٙ اوتةةاع أسكةةًا    

ٔٔافّةا عمةٜ وـةاحل وذٍٖةٛ اةضَٖٔ       –اةضَٖٔ   وذٍٖٛ –تذعٜ سطتي يواد وإصار 

 ٔالػضاٚ وّا.

ِٔةةزا أوةةش ؿةةشٖس ٖةةذلن عمةةٜ وةةذٝ اِتىةةاً لمفةةاٞ وةةين العبةةاغ وةةالػضٔ  

ٔ عذاد العذٚ لْ  ٔٔاه وةن ِزٓ ا٧سض الضساعٗٛ الٕاطعٛ عمٜ وـاحل وذٍٖٛ 

 .(2) ط٦وٗٛ عاوشٚ ٧غشاض ازبّاد   طبٗن اهلل هلٕ أوش جذٖش وامل٦ذاٛ

َ واه الباذث جّٕد اشبمٗفٛ العباط٘ ِاسُٔ الشػةٗذ الةزٙ   ٥ٔ ٖػٗب ع

فاُ ٖنًٕ واسبخ  ع وٗر اهلل ٔالػضٔ   طبٗمْ عاوًا وعذ عاً  ٔاذ أدسك أِىٗٛ 

ِزَٖ ازباٌبني  بٍٜ ااٌٗٛ اػٕس  وةن قشطٕغ; ِٔ٘ وذٍٖٛ وةػٕس و٦د الؼاً 

ْ ٔعىالةةْ ممةةا ٖمةة٘ وةة٦د الةةشًٔ  فىةةا أوةةش وبٍةةاٞ دٔس املةةشاويني  تؼةةبْ وةةْ أِمةة     

 .(3)ٔأؿراوْ ٔفتاوْ

ٔ  وـش ا ط٦وٗٛ ٔجذت الكةري وَ ا٧ٔااف شبذوٛ ازبّةاد   طةبٗن   

 اهلل  ٥طٗىا   العـش ا٧ٖٕو٘ الزٙ اػتّش وأٌْ عـش ازبّاد كذ الـمٗبٗني.

                                           
 .285العفش: تيٕس الكتاوٛ    (1)

 .3/43ٖاإت: وعحي البمذاُ    (2)

 .312الضِشاٌ٘: ٌااً الٕاه    (3)
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ٔاذ ٌـر ِزٓ ا٧ٔااف عمٜ ؿشف سٖعّا    ك أطشٝ املظةمىني وةَ   

مياُ ؿ٦ح الذَٖ مبذٍٖٛ ومبٗع أٖذٙ الـمٗبٗني  ٔلعن وَ أػّشِا ٔاه الظ

 .(1)الزٙ نن ٤ٖدٙ دٔسٓ    كن أطشٝ املظمىني ٧سوعني عاوًا

ٔ  العـش املىمٕف٘ الزٙ ػّذ ِذًٔٞا   ذشفٛ ازبّةاد ا طة٦و٘ وعةذ    

أُ مت قةةشد الـةةمٗبٗني وةةَ وةة٦د الؼةةاً   ٥ أٌٍةةا ظبةةذ أُ الظةةٕاذن املـةةشٖٛ        

عّةةذ الظةةمياُ ا٧ػةةشف  ٔالؼةةاوٗٛ تتعةةشض هلحىةةات النشاؿةةٍٛ  ٔرلةةك     

 وشطباٙ  ٔفزلك   عّذ الظمياُ ااٖتباٙ.

فةةةن ِةةةزٓ الترشفةةةات أٖناةةةر ػةةةعٕس الذٔلةةةٛ  ع كةةةشٔسٚ ا٥ِتىةةةاً   

والظةةٕاذن  ٔاةةةن رلةةك   اٌتؼةةاس النةة٦ع ٔا٧وةةشاد  ٔوةةذِا  ىاعةةٛ وةةَ      

 اجملاِذَٖ ٔأجشٖر عمّٗي الشٔاتب ٔأٔافر عمّٗي ا٧ٔااف ازبمٗمٛ.

ٛ ٔااٟق العـشَٖ ا٧ٖٕو٘ ٔاملىمةٕف٘  أُ ٍِةاك   ِٔكزا ٖتلس لٍا وَ دساط

العذٖذ وَ الٕااٟق اشباؿٛ مبٕكٕع ازبّةاد   طةبٗن اهلل ٔ ةك أطةشٝ املظةمىني       

ٔالٕاه عمٜ املٍؼة ت اسبشوٗةٛ  وةةن ا٧وةشاد ٔالنة٦ع ٔطبةاصُ الظة٦ح  ٖة٤دٙ         

 لذوٛ عاٗىٛ زباِضٖٛ ازبٗؽ ا ط٦و٘ ٔكىاٌْ وٕسدًا والًٗا ااوتًا.

                                           
 .225أوني: ا٧ٔااف    (1)
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 اخلامتُ:

لنذ لعب ٌااً الٕاه ا ط٦و٘ دٔسًا ممٗضًا   ازباٌب اسبلاسٙ لمذٔلةٛ  

ا طةة٦وٗٛ  ٔأطةةّي   اٌتعةةاؾ اسبشفةةٛ التعمٗىٗةةٛ ٔالعىشاٌٗةةٛ  ٔالةةيت أدت      

 والتال٘  ع اٌتعاؾ اسبٗاٚ ا٥اتـادٖٛ.

 فةة٘ ازباٌةةب العمىةة٘ ألةةزت املظةةاجذ ٔكةةعّا اليبٗعةة٘ لتـةةبس وٍةةاسٚ  

 عنذت  ّٗا ذمنات العمي العاوةٛ  ٔأٌؼة٠ر    لمعمي ٌٔنيٛ اٌي٦اٛ ٥ٌتؼاسٓ 

 املذاسغ اليت طاِي   إٖمّا ا٧وشاٞ ٔا٧اشٖاٞ.

فىا ذا٘ الكتاا ا ط٦و٘ واِتىاً الٕاه; ذٗث أٔافر العذٖذ وَ 

الكتب طٕاٞ عَ قشٖق الؼشاٞ أٔ عَ قشٖق أؿراوّا  ٔأٔدعر   املةذاسغ  

٥طةةٗىا  را عمىٍةةا أُ  أٔ ا٧سويةةٛ   اٌتؼةةشت وةةزلك داٟةةشٚ التةةألٗه ٔالٍؼةةش   

املذاسغ ٔا٧سويٛ فاٌر ربتف وعلّا وشعاٖٛ وزِب وعٍْٗ   تٕجّةر عٍاٖةٛ   

العمىاٞ  ع تةألٗه امل٤لفةات العذٖةذٚ لؼةشح وةزِب وةَ املةزاِب  ٔتذسٖظةْ         

ٔكىاُ اٌتؼاسٓ   كاُ رلك أػبْ وتٍا ع ػذٖذ   اسبشفٛ العمىٗٛ   اسبشوني 

سبشً املك٘ الؼشٖه فاٌر ٌٕاتّةا وعةا   الؼشٖفني ٔاٌتؼاس املكتبات  ٔوكتبٛ ا

الكتب اليت وعر وَ ِزٓ املذاسغ ٔا٧سويٛ ٔذفار   دٔالٗةب واملظةحذ   

 اسبشاً.

ٔوةةَ امل٦ذةةظ أُ وٗةة  وةةَ عىةةن   ِةةزٓ املةةذاسغ فةةاُ وةةَ عمىةةاٞ     
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املظمىني وَ طبتمه أاياس العامل ا ط٦و٘ مما ٖذه عمٜ أُ اسبشوني الؼشٖفني 

عةةذ أُ ِٗةةأ هلةةي الٕاةةه ا طةة٦و٘  دٔس العمةةي  اطةةتياعا اطةةتنياا ِةة٥٤ٞ و

 ٔالظكَ   ا٧سويٛ.

ٔوةةَ الٍاذٗةةٛ ا٥اتـةةادٖٛ   اسبةةشوني الؼةةشٖفني ٥ ٌؼةةك أُ لمـةةذاات  

ٔاهلبات اليت ٖبعث وّا أاشٖاٞ املظمىني ٔط٦قٍّٗي أاةش فةبري    ٌعةاؾ اسبٗةاٚ     

 ا٥اتـةادٖٛ  ٔفاٌةر املةةذُ ا طة٦وٗٛ تتمنةةٜ الـةذاات وةةَ ذكةاً املظةةمىني     

  تظذ وزلك ذاجٛ طكاٌّا.

٥ٔ ٌٍظٜ وا لمٕاه وَ أاش ٔاكس   طري اسبشفةٛ العىشاٌٗةٛ ٔا٥صدِةاس    

اسبلاسٙ املتىةن   ا٥ِتىاً وعىاسٚ املظحذَٖ الؼشٖفني  مبةا   رلةك املبةاٌ٘    

الذٍٖٗةةةٛ املختمفةةةٛ   الةةةب٦د ا طةةة٦وٗٛ  فاملظةةةحذ ا٧وةةةٕٙ  ٔاملظةةةاجذ      

 فةري.الناِشٚ  ٔابٛ الـخشٚ ٔغريِا 

٥ٔ مكَ ا٥طةتّاٌٛ مبةا اذوتةْ ا٧سويةٛ وةَ لةذوات اجتىاعٗةٛ لمفنةشاٞ         

ٔاملةةٍنيعني ٔالضِةةاد  ٔفةةزلك ذفةةش ا٩وةةاس ٔالعٗةةُٕ ٔالظةةبن ٔا٥طةةهاذات    

ٔ ااوٛ ا٧ع٦ً عمٜ اليشحمل امل٤دٖٛ  ع ا٧وافَ املنذطةٛ  فةن رلةك أطةّي       

 ازباٌب املعىاسٙ لمرلاسٚ ا ط٦وٗٛ.
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 واملراجعقائمة املصادر 

 

 النشيُ الكشٖي. (1)

اوَ ا٧اري  عةض الةذَٖ أوة٘ اسبظةَ عمة٘ وةَ الكشوةٛ  الكاوةن   التةاسٖخ  داس           (2)

 ِة .1385ؿادس  ورئت  

ا٧صسا٘  أوٕ الٕلٗذ ضبىذ وَ عبذ اهلل  ألباس وكٛ ٔوا جاٞ  ّٗا وَ يااس وياو   (3)

 داس الةنا ٛ  وكٛ.

ٗاٚ ا٥جتىاعٗٛ   وـش  داس الٍّلٛ العشوٗٛ  أوني  ضبىذ ضبىذ  ا٧ٔااف ٔاسب (4)

 ً.1980الناِشٚ  

اوةةَ ويٕقةةٛ  ضبىةةذ وةةَ عبةةذ اهلل المةةٕات٘  ذبفةةٛ الٍاةةاس   غشاٟةةب ا٧وـةةاس     (5)

 ً.1985ِة / 1405  4و٤طظٛ الشطالٛ  ط 

ازبةةاوشٙ  لالةةذ ضبظةةَ  اسبٗةةاٚ العمىٗةةٛ   اسبحةةاص لةة٦ه العـةةش املىمةةٕف٘     (6)

 ِة.1413وٛ زباوعٛ أً النشٝ  سطالٛ واجظتري ونذ

اسبحةة٘  ذٗةةاٚ ٌاؿةةش  الظةةمياُ الٍاؿةةش ضبىةةذ وةةَ اةة٦ُٔٔ ٌٔاةةاً الٕاةةه      (7)

 ً.1983عّذٓ  وكتبٛ الف٦ح  الكٕٖر  

 اسبىٕٙ  ٖاإت  وعحي البمذاُ. (8)

 ِة.1398اوَ ذٍبن  أمحذ  املظٍذ  داس الفكش  ورئت   (9)

ٗذٚ ٔدٔسِةا الظٗاطة٘ ٔالعىشاٌة٘  سطةالٛ     لٗاط  ومك ضبىذ ضبىذ  الظٗذٚ صو (10)
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 ِة.1401واجظتري ونذوٛ زباوعٛ أً النشٝ وكٛ  

الذِاغ   ةٕاص وةَ عمة٘  املةذاسغ   وكةٛ املكشوةٛ لة٦ه العـةشَٖ ا٧ٖةٕو٘           (11)

 ٔاملىمٕف٘.

 س عر   وشاِٗي واػا  وشيٚ اسبشوني. (12)

عةةاسف  الشٖةةاض  الضٖةةذ  د/ عبةةذ اهلل وةةَ أمحةةذ  فتةةاا الٕاةةٕف  وكتبةةٛ ال  (13)

 ِة.1410

الضِشاٌ٘  عم٘ ضبىةذ  ٌاةاً الٕاةه   ا طة٦ً ذتةٜ ٌّاٖةٛ العـةش العباطة٘          (14)

 ِة.1407ا٧ٔه  سطالٛ واجظتري ونذوٛ زباوعٛ أً النشٝ وكٛ  

ِةة /  1391  2أوٕ صِشٚ  ضبىذ  ضباكشات   الٕاه  داس الفكش العشوة٘  ط  (15)

1971.ً 

ضبىذ وَ  ٖذوش  ازبِٕش الةىني   طري اشبمفةاٞ ٔاملمةٕك   اوَ داىاحمل   وشاِٗي وَ  (16)

 ِة.1403ٔالظ٦قني  جاوعٛ أً النشٝ  

الظاوشاٟ٘  امل٤طظات ا داسٖٛ   الذٔلٛ العباطٗٛ  داس الفكةش العشوة٘  وكةٛ      (17)

 ِة.1403

 ِة.1404  وكٛ  6الظباع٘  أمحذ  تاسٖخ وكٛ  ط (18)

 ٝ  داس ؿادس  ورئت.اوَ طعذ  ضبىذ  اليبنات الك  (19)

ػا ع٘  ذظني عبذ العضٖض  الشواط   وكٛ املكشوٛ وٍةز وذاٖاتةْ ٔذتةٜ العـةش      (20)

 ِة.1416املىمٕف٘  سطالٛ واجظتري ونذوٛ زباوعٛ أً النشٝ  

اللٕحي٘  ؿاحل وَ أمحذ  اسبٗاٚ ا٥اتـةادٖٛ ٔا٥جتىاعٗةٛ   وة٦د اسبحةاص       (21)

 ِة.1409اً ضبىذ وَ طعٕد والشٖاض  سطالٛ واجظتري ونذوٛ زباوعٛ ا و
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 الي ٙ  ضبىذ وَ جشٖش  تاسٖخ ا٧وي ٔاملمٕك  داس الناوٕغ اسبذٖث. (22)

العبٗكةةاُ  قش ةةٛ عبةةذ العضٖةةض  اسبٗةةاٚ العمىٗةةٛ ٔا٥جتىاعٗةةٛ   وكةةٛ   النةةشُ    (23)

 الظاو  ٔالةاوَ.

سطةالٛ دفتةٕسآ    غباػ٘  عاده ضبىذ ٌٕس  املٍؼ ت املاٟٗٛ شبذوٛ وكٛ املكشوةٛ   (24)

 ِة.1410ونذوٛ زباوعٛ أً النشٝ  

الفاط٘  أوةٕ اليٗةب تنة٘ الةذَٖ ضبىةذ وةَ أمحةذ  ػةفاٞ الػةشاً وألبةاس البمةذ             (25)

 ِة.1405اسبشاً  داس الكتاا العشو٘  ورئت  

الفاط٘  أوٕ اليٗب تن٘ الذَٖ ضبىذ وةَ أمحةذ  العنةذ الةةىني   تةاسٖخ البمةذ        (26)

 ِة.1378  الناِشٚ  ا٧وني  ويبعٛ الظٍذ

 الفافّ٘  ضبىذ وَ عبذ اهلل  ألباس وكٛ. (27)

اوةةَ  ّةةذ  الةةٍحي عىةةش وةةَ  ّةةذ  اذبةةاف الةةٕسٝ وألبةةاس أً النةةشٝ  وكتبةةٛ         (28)

 ِة.1403اشباظب٘  

النريةةةاٌ٘  ساػةةةذ طةةةعذ ساػةةةذ  أٔاةةةاف الظةةةمياُ ا٧ػةةةشف ػةةةعباُ عمةةةٜ  (29)

 ِة.1414اسبشوني  وكتبٛ املمك  ّذ  الشٖاض  

 اوةةةَ اذاوةةةٛ  اةةةع الةةةذَٖ أوةةة٘ الفةةةشد عبةةةذ الةةةشمحَ وةةةَ ضبىةةةذ  الؼةةةشح   (30)

 الكةةةبري عمةةةٜ وةةةه املنٍةةة  وّةةةاوؽ املػةةةين  داس الكتةةةاا العشوةةة٘  وةةةرئت      

 ِة.1392

النمنؼةةٍذٙ  أمحةةذ عمةة٘  ؿةةبس ا٧عؼةةٜ   ؿةةٍاعٛ ا ٌؼةةاٞ  داس الفكةةش      (31)

 ِة.1407ورئت  

ؼشٖعٛ ا ط٦وٗٛ  ويبعٛ ا سػاد  الكبٗظ٘  ضبىذ عبٗذ  أذكاً الٕاه   ال (32)
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 ً.1977ِة /1397وػذاد  

الكتةةاٌ٘  عبةةذ اسبةة٘  ٌاةةاً اسبكٕوةةٛ الٍبٕٖةةٛ املظةةىٜ الهاتٗةةب ا داسٖةةٛ  داس    (33)

 الكتاا العشو٘  ورئت.

الكٍذٙ  أوٕ عىش ضبىذ وَ ٖٕطه  فتاا ال٥ٕٚ ٔفتاا النلاٚ  اعتٍةاٞ س ةَ    (34)

 ً.1908فظر ويبعٛ الٗظٕعٗني  ورئت  

املالك٘  طمٗىاُ عبذ الػين  وشا ةق اسبةخ ٔاشبةذوات الذٍٖٗةٛ لمرحةاد  داسٚ       (35)

 ً.1987ِة /1408املمك عبذ العضٖض  الشٖاض  

وظةةمي  ا وةةاً أوةةٕ اسبظةةَ وظةةمي وةةَ ذحةةاد النؼةةريٙ  ازبةةاو  الـةةرٗس      (36)

 امليبعٛ املـشٖٛ.

 ِة.1396  3ط وعشٔف  ٌاج٘  عمىاٞ املظتٍـش وْ  و٤طظٛ داس الؼعب  (37)

املنشٖضٙ  أمحذ عم٘  املٕاعظ ٔا٥عتباس وةزفش اشبيةا ٔا٧وـةاس  النةاِشٚ       (38)

 و٤طظٛ اسبمن.

 اوَ وٍإس  أوٕ الفلن واه الذَٖ ضبىذ  لظاُ العشا  داس ؿادس. (39)

الٍاومظ٘  عةىاُ وَ  وشاِٗي الـفذٙ  مل  النةٕاٌني امللة٠ٗٛ   دٔأٖةَ الةذٖاس      (40)

 املـشٖٛ.

اوةةَ ِؼةةاً  أوةةٕ ضبىةةذ عبةةذ املمةةك  الظةةريٚ الٍبٕٖةةٛ  اعتٍةةاٞ وـةةيفٜ الظةةنا     (41)

 و٤طظٛ عمًٕ النشيُ  ورئت.

 

 


