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وكستفديف وكستغػره، وكعقذ سموهلل مـ  إن احلؿد هلل كحؿده، وكستعقـف

ذور أكػسـو ومـ ؾمقئوت أقمامًمـو، مـ هيده اهلل ومفق اعمفتد، ومـ يضؾؾ 

ومؾـ دمد ًمف وًمًقو مرؿمدا وأؿمفد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، 

 وأؿمفد أن حمؿًدا قمبده ورؾمقًمف صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ شمسؾقاًم يمثػًما.

رض قمومل اًمؾفؿ رب ضمؼمائقؾ ومقؽوئ قؾ وإهاومقؾ وموـمر اًمساموات وٕا

اًمغقى واًمشفودة أًك حتؽؿ سملم قمبودك ومقام يموكقا ومقف خيتؾػقن، اهدكو عمو اظمتؾػ 

ـ شمشوء إمم رصاط مستؼقؿ... أمو سمعد ـ احلؼ سمنذكؽ إكؽ هتدي م  : ومقف م

ومنن اًمدقمقة إمم اإلؾمالم قمبودة وقمؿؾ قمغم سمصػمة مـ اهلل شمعومم، يمام 

 ژ ڈ ڈ ڎ ڌ ڌڎ ڍ ڍڇ  ڇ﴿: ىمول ؾمبحوكف

  .[808: ]يقؾمػ ﴾ژ

وًمؼد ىمومً اًمدقمقة إمم اهلل قمغم أصقل راؾمخي، ومـطؾؼوت صموسمتي، 

ومالمح فمفرت واـمردت ذم مـوهٍ إكبقوء ذم اًمدقمقة قمومي، وايمتؿؾ 

ظموصي، وذم وقء هذه إصقل سمؼل أهؾ  سمدر متومفو ذم دقمقشمف 

مـوومحلم، يـنمون اإلؾمالم اًمسـي واجلامقمي هبذا اًمقاضمى ىموئؿلم، وقمـ 
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قمؾاًم، وحيؼؼقن شمقطمقًدا، ويتبعقن آصموًرا، ويرسمقن ضمقاًل، ويؼقؿقن معرووًمو، 

ا، وجيؿعقن اًمديـ قمؾاًم وقمؿاًل. وهيدمقن مـؽًرا،  وجيوهدون قمدوًّ

ويمون اًمدقموة ذم أول أمرهؿ يتؾؼقن قمؾؿ اًمدقمقة وقمؿؾفو سمؿشوومفي 

ومراد قمؾؿ اًمدقمقة اًمشققخ، واعمامرؾمي سمحرضة اًمؽبور، ومل شمؼؿ طموضمي إمم إ

 سموًمتصـقػ واًمتلًمقػ.

صمؿ شمطوول اًمعفد، واشمصؾ اًمبعد، وظمؾػً ظمؾقف ومـسقا طمظًّو ممو 

ذيمروا سمف، واؿمتدت احلوضمي إمم اؾمتخراج إصقل اًمعؾؿقي، واًمعؿؾقي 

واًمؼقاقمد اًمنمقمقي اًمتل أظمذ هبو إؾمالف اًمصوحلقن ذم دقمقهتؿ إمم اهلل 

و سمنذن رهبو: وصاًل ًمؾحورض شمعومم، واًمتل آشمً ُأيُمَؾفو وأيـعً صمامره

سموًمغوسمر، وشمبصػًما ًمـوؿمئي اًمدقموة، وشمؼقياًم عمسػمة اًمدقمقة، وشمرؿمقًدا 

 وشمسديًدا جلفقد اًمعومؾلم.

مو همؾى قمغم روح اًمعٍم مـ قمـويي سموًمتؼعقد، : وإن ممو يدقمق إمم ذًمؽ

قمغم مو -وسمـوء ًمعؾقم اًمسؾقك واًمؽمسمقي واإلدارة وآشمصول واًمتغقػم، وهل 

ٓ ختؾق ذم مصودرهو ومـوهجفو قمـ مآظمذ: وقمؾقف: ومنن  -ػعومقفو مـ ك

اًمعؾامء واًمدقموة اًمققم سمحوضمي إمم ىمراءة معؿؼي ذم مـفٍ اخلػمة مـ قمؾامء 

اًمسؾػ ودقموهتؿ، شَمستخِرج درره، وشممًمِّػ سملم ًٔمئف، ذم كظوم مـفجل 

 حمؽؿ، يعتؿد قمغم اًمؽماث، ويـتػع سمعؾقم اًمعٍم.
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وشمؼعقد قمؾؿ أصقل اًمدقمقة  وذم هذه اًمصػحوت حمووًمي ًمتلصقؾ

سمتحديده قمؾؿقًّو ومتققزه معرومقًّو، ورؾمؿ قمالىموشمف، وسمقون شمداظمالشمف، مع 

 اًمتـقيف سمعظقؿ ومضؾف، وقمؿقؼ دوره وأصمره.

صمؿ شمبؼك هذه اعمحووًمي متثؾ مؼدمي قمـ قمؾؿ أصقل اًمدقمقة وًمقسً 

 شمدويـًو وشمػصقاًل عمبوطمثف أو شمسجقاًل ًمؼقاقمده، وهل هبذا متفد اًمطريؼ أموم

 سمحقث مـفجقي شمليت سمنذن اهلل.

واهلل شمعومم اعمسئقل أن يتؼبؾفو سمؼبقل طمسـ، ومو شمقومقؼل إٓ سموهلل، قمؾقف 

ًُ وإًمقف أكقى، وآظِمر دقمقاكو أن احلؿد هلل ربِّ اًمعوعملم.  شمقيمؾ

 

 هكتبو
 أبو عبد اهلل

 
 

 القاهرة

 هـ5241غرة احملرم عام 

 م4002فرباير  45
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ًٓ سموًمؼرآن اًمؽريؿ  ╚ اًمصحوسمييمون ـمؾى اًمعؾؿ زمـ  اؿمتغو

واًمسـي اعمطفرة طمػًظو وومفاًم، سمطريؼي مقؾمققمقي ضمومعي، ومال شُمتجووز أيي 

اًمقاطمدة طمتك ُيتعؾؿ مو ومقفو مـ أكقاع اًمعؾؿ واًمعؿؾ مًعو، وذًمؽ مـ همػم 

 متققز سملم أكقاع اعمسوئؾ اًمنمقمقي، أو شمػريؼ سملم أًمقاهنو. 

ؾ، وشمـققمً اًمـقازل، واشمسعً ومؾام شمطوول اًمزمون، يمثرت اعمسوئ

اًمبؾدان، واظمتؾط اًمؾسون اًمعريب سموٕقمجؿل، وفمفرت قمجؿي ذم إومفوم 

ـُ اًمتعؾقؿ، وُيْنُ اًمتؾؼلم اًمعدوَل قمـ  كتقجي ًمعجؿي اًمؾسون، واىمته طُمْس

شمؾؽ اًمطريؼي اعمقؾمققمقي اجلومعي إمم مو هق أين وأىمٍم، ومعؿد أهؾ اًمعؾؿ 

شمشؽمك ذم وطمدة مقوققمقي ضمومعي،  إمم مجؾ مـ اعمسوئؾ اًمعؾؿقي اًمتل

وملومردوهو سموؾمؿ خيصفو، وسمؾؼى يؿقزهو قمـ همػمهو مـ اعمسوئؾ، ومتاميزت 

سمذًمؽ اًمعؾقم، وشمبويـً اًمػـقن ذم اؾمؿفو ورؾمؿفو، وقمرومقا شمؾؽ اًمعؾقم سمام 

إمو سمذيمر اعمقوقع واعمسوئؾ اًمتل حيتقهيو : -هموًمبًو-يضبط مسوئؾفو سمطريؼلم 

ا أو شمعريًػو -اًمعؾؿ وإمو سمذيمر اًمػوئدة واًمثؿرة واًمغويي مـ  -وؾمؿقا ذًمؽ طمدًّ

واًمذي دقمو إمم هذا اًمتـقيع هق أن  -وؾمؿقا ذًمؽ رؾماًم  -دراؾمي ذًمؽ اًمعؾؿ

وموئدة اًمعؾؿ همػم مقوققمف ومسوئؾف، ومؽام أن اًمثؿرة كوؿمئي قمـ اًمشجرة، 
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ًمػوئدة مؽمشمبي وكوؿمئي قمـ اًمعؾؿ سمتؾؽ اعمسوئؾ، وًمقسً وًمقسً قمقـفو: ومو

قملم شمؾؽ اعمسوئؾ، ومصور اًمعؾؿ اًمذي يتؿقز سمشخصقتف قمـد قمؾامء اًمتدويـ 

 هق مجؾي اعمسوئؾ اعمضبقـمي سمجفي واطمدة، مقوققمقي يموكً أو هموئقي.

كقا مؼدمي قمـ اًمعؾؿ  صمؿ إكف ضمرت قمودة اعمصـػلم ِمـ اعمتلظمريـ أن يدوِّ

 : ، ومو يتعؾؼ سمف ذم صدر مصـػوهتؿ: وذًمؽ ًمػقائد، مـفوومسوئؾف وصمؿراشمف

  ؾ ـموًمى اًمعؾؿ سمصػمة وشمصقًرا إمجوًمقًّو ًمؾعؾؿ ىمبؾ أن يدظمؾ أن حيصِّ

مـ اؿمتبوه  -قمـدئذٍ -إمم شمػوصقؾف، ومقعرف اًمقطمدة اجلومعي عمسوئؾف، ومقلمـ 

مسوئؾ اًمعؾقم قمؾقف، ومـ دظمقًمف ذم مسوئؾ ًمقسً مـ مسوئؾ اًمعؾؿ اًمذي 

ل   قمؾقف، وىمصد إًمقف.قمقَّ

  :أن يتحؼؼ مـ وموئدة اًمعؾؿ وكػعف: ًمقـشط ذم ـمؾبف وحتصقؾف

وًمقستعذب اعمشوقَّ ذم ؾمبقؾف: وًمقؽقن قمـد ـمؾبف هذا اًمعؾؿ اًمـوومع اعمػقد 

 جمتـبًو ًمؾعبٌ واجلفوًمي.

هذا، وىمد اؾمتؼر قمؿؾ اعمصـػلم قمغم ذيمر مبودئ قمنمة ًمؽؾ قمؾؿ 

وومـ
(1)

هذا اًمعؾؿ، ومجع سمعضفؿ هذه اعمبودئ  ، مُتثِّؾ مدظماًل شمعريػقًّو ًمطوًمى

                                                      
، ًمؾشقخ أمحد مصطػك "اًمعؾقم اًمسعودة ومصبوح اًمسقودة ذم مقوققموت مػتوح" يراضمع (8)

اعمرقمٌم ، ًمؾشقخ حمؿد "شمرشمقى اًمعؾقم"، ويمتوب "ـموش يمؼمى زاده"اعمعروف سمـ

 ، ًمؾعالمي صديؼ طمسـ ظمون."أسمجد اًمعؾقم"، ويمتوب "ؾموضمؼكم زاده"اعمعروف سمـ
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 : اًمعنمة ذم ىمقًمف

ـــــــو ـــــــٍؿ يموك ــودَئ أيِّ قمؾ ــــــ  إِنَّ مب

ــــؿُ  ــــؿ آؾم ــــُع صم ــدل واًمقاِو ـــ  احل

ــف اؾمـــــــتؿدادُ   وهمويـــــــٌي وومضُؾــــــ
 

ـْ َدَرى قِمْروموكــوـقمشــ   ٌر شمزيــُد َمــ

ــؿُ  ــؿ احلؽ ــقُع صم ــبُي اعمقو  واًمـس

ــــزدادُ  ــو ي ـــ ــو ااـ ـــ ــوئٌؾ هب ـــ  مس
 

 : وىمول همػمه

ـــــٍؿ  ـــــودُئ أيِّ قمؾ ـــــدل مب  يمـــــوَن طم

ـــؿُ  ـــٌؿ وطمؽ ـــٌع واؾم ـــٌؾ واو  وومض
 

ــــتؿدل   ــــُي مس ــــقٌع وهموي  ومقو

ــبٌي قمشــــ  ًرا شُمعــــدل ـمســــوئُؾ كســـ
 

وهذه اعمبودئ اًمعنمة اؾمؿ عمجؿققمي مـ اعمعوين واعمعورف يتقىمػ 

 : قمؾقفو ذوع اًمطوًمى واًمبوطمٌ ذم ـمؾى اًمعؾؿ وحتصقؾف، وسمقوهنو يموًمتوزم

اًمعؾؿ وسمحقصمف، واعموكع مـ ويؼصد سمف اًمتعريػ اجلومع عمسوئؾ : احلد   -8

 دظمقل مسوئَؾ مـ قمؾقم أظمرى ومقف.

وهق اعمجول اعمحدد اًمذي ُيبحٌ ومقف اًمعؾؿ، واجلفي اًمتل : ادقضقع -2

 شمتقطمد ومقفو مطوًمبف ومسوئؾف.

ويعـل إًمؼوب اًمتل أـمؾؼفو أهؾ هذا اًمعؾؿ قمؾقف: ًمتؿققزه قمـ : االسؿ -3

 همػمه، طمتك أصبحً أقمالًمو قمؾقف.
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صد سمف احلؽؿ اًمنمقمل ًمتعؾؿ هذا اًمعؾؿ مـ سملم إطمؽوم ويؼ: احلؽؿ -4

 اًمتؽؾقػقي اخلؿسي.

ــزًمي وذف، وأمهقي سملم اًمعؾقم.: اـػضؾ -5  مو ًمؾعؾؿ مـ م

أول مـ اسمتدأ اًمتدويـ واًمتصـقػ ذم اًمعؾؿ، وووع : وُيْعـَك سمف: اـقاضع -6

 أؾموؾمف وأرؾمك ىمقاقمده، يمام يشؿؾ شمطقر اًمتلًمقػ ذم اًمعؾؿ ومراطمؾف.

وهق اًمرواومد واعمصودر وإؾمبوب اًمعؾؿقي اًمتل ُيستؿد : االستؿداد -7

 مـفو اًمعؾؿ.

 صؾي اًمعؾؿ وقمالىمتف سمغػمه مـ اًمعؾقم.: وُيؼصد هبو: اــسبة -8

ؾفو دارس اًمعؾؿ ومتعؾؿف : اـغاية أو اـثؿرة -9 وهل اًمػوئدة اًمتل حيصِّ

 ذم اًمداريـ.

ويؼررهو، واًمتل شمـدرج وهل اعمطوًمى اًمتل يبحثفو اًمعؾؿ : ادسائؾ -80

 حتً مقوققمف.

وضمرًيو قمغم ؾمــ أهؾ اًمعؾؿ: ومنن اًمبحٌ ؾمقسػم ذم وقء مـ هذه 

اعمبودئ اًمعنمة ًمؾتعريػ سمعؾؿ أصقل اًمدقمقة واًمتؼديؿ ًمف، وذًمؽ مـ 

ٌَ قمنمٍة، مع إحلوق مبحٌ أظمػم يـبف قمغم أهؿ مصودر  ظمالِل مبوطم

  ومراضمع هذا اًمعؾؿ.
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 ل

 تعريف علم أصىل الدعىة

إن اًمتعرف قمغم طمؼقؼي قمؾؿ مو إكام يؽقن سموًمتعرف قمغم مػرداشمف 

طموَل اإلومراد، صمؿ اًمتعرف قمغم معـوهو قمـد اًمؽميمقى واإلووومي، صمؿ 

قمـد آؾمتعامل واإلـمالق، وهذا يتلشمك  سمؿعرومي اعمعـك اعمصطؾحل اًمؾؼبل

يت "اًمدقمقة"، و"أصقل"سمؿعرومي معـك يمؾؿتل   : وذًمؽ قمغم اًمـحق ٔا

 : "أصقل"تعريػ ؿؾؿة 

 : مجع أصؾ ويطؾؼ قمغم معوٍن، مـفو: -ـغة-األصقل 

حتؼقؼ اًمٌمء قمؾقف، مو يبـك قمؾقف، ومو يتػرع قمـف همػمه، ومو يستـد 

وهمػم ذًمؽ
(1)

. 

 : -اصطالًحا-األصقل 

إصؾ ذم ": قمغم اًمدًمقؾ، يمؼقاؿ -اصطالطًمو-يطؾؼ إصؾ 

: ، ويطؾؼ قمغم اًمراضمح يمؼقاؿ"اًمؽتوب واًمسـي: وضمقب اًمدقمقة

                                                      
 (.8242(، واًمؼومقس اعمحقط )ص88/86( اكظر: ًمسون اًمعرب )8)
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قمغم اًمؼوقمدة  -أيًضو-، ويطؾؼ إصؾ "احلؼقؼي: إصؾ ذم اًمؽالم"

، وهمػم ذًمؽ"ظمالف إصؾيبوح أيمؾ اعمقتي قمغم ": اعمستؿرة يمؼقاؿ
(1)

. 

 -ممو يـوؾمى مقوقع اًمبحٌ-واعمختور مـ هذه آصطالطموت 

 هق اعمصطؾح إظمػم، وهق معـك اًمؼقاقمد اًمثوسمتي.

 : "اـدطقة"تعريػ 

قمغم معـك اًمطؾى  "اًمدقمقة"شمدور مودة يمؾؿي : -ًمغي-اًمدقمقة 

 واًمـداء إمم أمٍر، واحلٌ واحلض قمؾقف.

ه، ومـ دقمو إمم اًمٌمء ومؼد ومـ دقمو سموًمٌمء ومؼد ـمؾى إطمضور

طمٌ قمغم ىمصده، وؾملل همػمه أن جيقبف إًمقف
(2)

 حئ مئ ﴿: . ىمول شمعومم

 .[25: ]يقكس ﴾جب ىئ يئ

واًمتعبػم سموًمدقمقة يتـوول اًمدقمقة إمم احلؼ واخلػم، وإمم اًمبوـمؾ 

 ٻ ٱ﴿: ىمقًمف شمعومم: واًمنم، ومؿـ اؾمتعاماو ذم اًمدقمقة إمم احلؼ

، وىمقًمف [67: ]احلٍ﴾ڈ ڎ ڎ﴿: ، وىمقًمف شمعومم[84: ]اًمرقمد﴾ٻ

 -أدطقك بدطاية اإلسالم": -ارىمؾ ذم يمتوسمف"
(3)

دقمقشمف: أي 
(4)

. 
                                                      

 (.3(، وإرؿمود اًمػحقل )ص8/87( اكظر: اًمبحر اعمحقط )8)

 (.4/328(، واًمؼومقس اعمحقط )84/75( ًمسون اًمعرب )2)

 .◙( مـ طمديٌ أيب ؾمػقون 8773سؾؿ )(، وم7( أظمرضمف اًمبخوري )3)

أي: سموًمؽؾؿي اًمداقمقي إمم اإلؾمالم،  "سمداقمقي اإلؾمالم"وعمسؾؿ "( ىمول احلوومظ ذم اًمػتح: 4)

 (.8/38. ومتح اًمبوري )"وهل ؿمفودة أن ٓ إًمف إٓ اهلل، وأن حمؿًدا رؾمقل اهلل
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 ڈ﴿: مو ضموء ذم ىمقًمف شمعومم: ومـ اؾمتعاماو ذم اًمدقمقة إمم اًمبوـمؾ

: ، وىمقًمف شمعومم[33: ]يقؾمػ ﴾ک ک ڑ ک ڑ ژ ژ

ما بال دطقى ":  ، وىمقًمف[228: ]اًمبؼرة ﴾ک ک ک ک﴿

"اجلاهؾقة؟
(1)

. 

َمـ دطا إغ اهلدى ؿان ـف ": وذم اجلؿع سملم آؾمتعامًملم ىمقًمف 

مـ األجر مثُؾ أجقر َمـ تبعف، ال يـؼص ذـؽ مـ أجقرهؿ شقًئا، وَمـ 

دطا إغ ضالـة ؿان طؾقف ِمـ اإلثؿ مثُؾ آثام مـ تبعف ال يـؼص ذـؽ ِمـ 

"آثامفؿ شقًئا
(2)

ويح طامر تؼتؾف اـػئة اـباؼقة، طامر ":  ، وىمقًمف

"قهؿ إغ اهلل، ويدطقكف إغ اــاريدط
(3)

. 

إن يمؾؿي اًمدقمقة ذم اصطالطمفو اًمنمقمل، : -اصطالًحا-واـدطقة 

وقمـد أهؾفو مـ اًمدقموة واًمعومؾلم يعرف معـوهو سمتؼدير مضوف إًمقف 

أهنو دقمقة إمم : حمذوف ٓؿمتفوره، ومفل دقمقة اهلل، أو دقمقة اإلؾمالم، أي

ڌ  ڍ ڇ ڍ ڇ ﴿: شمعومماهلل، أو دقمقة إمم ديـ اإلؾمالم، ىمول 

، واًمدقمقة إمم اإلؾمالم هل دقمقة إمم اخلػم ذم أيمؿؾ [808: ]يقؾمػ﴾ ڌڎ

                                                      
 .◙( مـ طمديٌ ضموسمر 2584(، ومسؾؿ )4905( أظمرضمف اًمبخوري )8)

 .◙( مـ طمديٌ أيب هريرة 2674( أظمرضمف مسؾؿ )2)

 .◙( أظمرضمف اًمبخوري مـ طمديٌ أيب ؾمعقد اخلدري 3)
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 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ ﴿: صقرهو، ىمول شمعومم

 .[804: ]آل قمؿران ﴾ ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں

 كداء اًمـوس إمم اهلل شمعومم إيامًكو سمف وشمصديًؼو،: -اصطالًحا-ؽاـدطقة 

 وإمم ديـ اإلؾمالم إضموسمًي وحتؼقًؼو.

هل دقمقة اًمـوس إمم اإلؾمالم ": -قمـفو-ىمول اإلموم اًمطؼمي 

"سموًمؼقل واًمعؿؾ
(1)

. 

اًمدقمقة إمم اهلل هل اًمدقمقة إمم ": وىمول ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي

اإليامن سمف، وسمام ضموءت سمف رؾمؾف، سمتصديؼفؿ ومقام أظمؼموا سمف، وـموقمتفؿ 

"ومقام أمروا سمف
(2)

. 

يعطل معـك اًمؼقاقمد  "اًمدقمقة"إمم  "أصقل"إن إووومي يمؾؿي 

 وإؾمس اًمتل يؼقم قمؾقفو سمـقون اًمدقمقة إمم اهلل شمعومم وديـ اإلؾمالم.

سموقمتبوره اًمؾؼبل يعد قمؾاًم ضمديًدا يقؿمؽ  "أصقل اًمدقمقة"إن قمؾؿ 

ر طمدوده ووقاسمطف أن شمتؿقز م ػوهقؿف وشمتحدد مبودئف ومؼدموشمف، وحُترَّ

                                                      
 (.88/53( شمػسػم اًمطؼمي )8)

 (.858، 85/857( جمؿقع اًمػتووى )2)
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سمعد مرطمؾي مـ اعمد واًمتعؿقؿ واًمتداظمؾ، ىمد يؿثؾفو اًمتعبػم قمـ هذا 

اًمضقاسمط اًمؽومؾي ًمؾسؾقك اإلكسوين وشمؼرير احلؼقق ": اًمػـ سملكف

"واًمقاضمبوت
(1)

، أو سمعد مرطمؾي مـ اجلزر وآكحسور ذم ضمقاكى 

ٌل اًمـوس قمغم اخلػم واادى، وإمر ": كفحمدودة ىمد يؿثؾفو شمعريػف سمل طَم

"سموعمعروف واًمـفل قمـ اعمـؽر: ًمقػقزوا سمسعودة اًمعوضمؾ وأضمؾ
(2)

. 

أن قمؾؿ أصقل اًمدقمقة إمم اهلل ًمقس ىمورًصا قمغم دقمقة : وذم احلؼ

إمم ىمضويو اًمتقطمقد ويمؾقوشمف، وًمقس ىموًمًصو قمـ مسوئؾ اًمػؼف وضمزئقوشمف، 

اًمعوم دون محؾ اًمـوس قمغم اًمتطبقؼ وًمقس مـحًٍما ذم ضموكى اًمبالغ 

 -أيًضو-وآًمتزام، ويمام أكف ُيعـك سمآداب وًمطوئػ مستحبي: ومنكف جيؿع 

ًٓ واضمبي، ومع قمـويي هذا اًمعؾؿ سملريمون اًمدقمقة  ىمقاقمَد وأصق

ومقوققمفو: ومنكف ٓ هيؿؾ دراؾمي شمورخيفو، ووؾموئؾفو، وطموًمتفو اًمراهـي، 

ورصمي إكبقوء قمؾقفؿ ومو يمؾ ذًمؽ إٓ ًمتتحؼؼ اًمبصػمة ذم دقمقة 

 ڎ ڌ ڌڎ ڍ ڇ ڍ ڇ ﴿: ىمول شمعومم صؾقات اهلل وؾمالمف،

 .[808: ]يقؾمػ ﴾ژ ژ ڈ ڈ

وىمد طموول سمعض اًمدقموة اًمػضالء َوْوَع شمعريػ يطؾؼ مػفقم 

                                                      
 (.82( اكظر: اًمدقمقة اإلؾمالمقي دقمقة قموعمقي ًمػضقؾي اًمشقخ حمؿد اًمراوي )ص8)

 (.67اًمشقخ حمؿد اخلرض طمسلم )ص( اكظر: اًمدقمقة إمم اإلصالح ًمػضقؾي 2)
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هل كؼؾ أمي مـ ": اًمدقمقة مـ ىمقد احلد آصطالطمل واطمؽمازاشمف، ومؼول

"حمقط إمم حمقط
(1)

آؾمتجوسمي  ، ويعـل سموٕمي أمي اًمدقمقة شمورة، وأمي

أظمرى، ومتـؼؾ إومم مـ حمقط اًمؽػر إمم حمقط اإليامن، وشمـؼؾ اًمثوكقي مـ 

 حمقط اعمعصقي إمم اًمطوقمي.

وسمـوء قمغم مو شمؼدم: ومنن اًمتعريػ اعمؼؽمح اعمختور ًمعؾؿ أصقل 

طؾؿ بؼقاطد وأحؽام وأسباب وآداب ": هق -سموقمتبوره اًمؾؼبل-اًمدقمقة 

ُؾ هبا إغ متام تبؾقغ   اإلسالم ـؾبػ طامة، وتعؾقؿ وتربقة ادستجقبعُيتََقصَّ

 ."ؿاؽة، وحتؼقؼ اـتؿؽع هلذا اـديـ خاصة

اًمعؾؿ سموًمؼقاقمد وإطمؽوم وإؾمبوب "أن : وممو دمدر مالطمظتف

اًمؼضويو، : ٓ ُيغػؾ كقازَل اًمدقمقة اعمعورصة مـ طمقٌ "وأداب

 وإدوات، واإلمؽوكقوت، واعمؾؽوت، يمام يستققمى شموريخ اًمدقمقات،

 ومـفجقي اًمعؾامء، وـمريؼي اعمجدديـ اعمصؾحلم ذم اًمدقمقة واإلصالح.

يمام يؾحظ اًمتشوسمف سملم اًمدقمقة واًمػتقى ذم طموضمي يمؾٍّ إمم اًمعؾؿ 

سموًمدًمقؾ، ومعرومي اًمقاىمع، مع كسبقي هذا اًمعؾؿ وشمػووشمف ذم يمٍؾ مـفام: 

وًمذا جيدر اًمتـبف إمم أمهقي قمؾؿ اًمداقمل سمؼضويو اعمجتؿع اًمؽؾقي، 

 ت اًمتل شمتعؾؼ سموعمدقمق ذم آن واطمد.واجلزيئو

                                                      
 (.35( اكظر: شمذيمرة اًمدقموة ًمػضقؾي اًمشقخ اًمبفل اخلقزم )ص8)
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يمام دمدر اًمعـويي سملن اًمدقمقة إمم اهلل شُمعـَك سملمتل اإلضموسمي واًمدقمقة 

مًعو: وموًمدقمقة شمتجف إمم أهؾ اإلؾمالم وأهؾ اًمؽتوب يمام شمتجف إمم مـ ٓ 

 يتديـ سمديـ أصاًل، ومـطوق اًمدقمقة هق اًمبنم يموومي.

زيمقي اعمؼبؾلم، واًمدقمقة شُمعـَك سموًمؽمسمقي واإلقمداد واًمتؽقيـ، وشم

 وسمـوء اًمؽقادر اًمدقمقيي واًمعؾؿقي واًمعؿؾقي.

 واًمؽمسمقي شمؼقم قمغم دقموئؿ مـ اًمرسموكقي، واًمقؾمطقي، واإلجيوسمقي.

وإذا يمون اًمتؿؽلم اذا اًمديـ مـ اجلقاكى اًمعؿؾقي ذم اًمدقمقة: ومنكف 

يؼتيض سَمْذَل يمؾِّ ؾمبٍى منموٍع ًمتحؼقؼ هذا اادف: ومتليت إؾمبوب 

ًٓ م اإلظمالص، واًمتجرد، وؾمالمي اعمعتؼد، وصدق : ـاعمعـقيي أو

اًمعـويي سموًمؽمسمقي، وإمر : آشمبوع، وصحي اًمعؾؿ، صمؿ إؾمبوب اعموديي مـ

واًمـفل، واًمبصػمة سموًمقاىمع، واًمتػوقمؾ اًمصحقح مع ىمضويو إمي، 

 واحلرص قمغم اًمقطمدة وآضمتامع واًمتآًمػ، واًمشؿقل واًمتؽومؾ.

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ﴿: وصدق اهلل شمعومم إذ يؼقل

 .[58: ]هموومر ﴾ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

 ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ﴿: وىمول ؾمبحوكف

 .[28: ]يقؾمػ ﴾ۆئ 
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 ي
 

 صىل الدعىةأمىضىع علم 

إن مقوقع قمؾؿ أصقل اًمدقمقة هق اإلؾمالم مـ طمقٌ شمبؾقغ رؾموًمتف، 

 اًمعؾقو: وموإلؾمالم يعؾق وٓ ُيْعغَم قمؾقف.واًمسعل ًمتؽقن يمؾؿي اهلل هل 

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ﴿: ىمول شمعومم

وموإلؾمالم هق ـمريؼ اهلل اًمذي "، [85: ]آل قمؿران ﴾ چ چ ڃ

كصبف ًمعبوده قمغم أًمسـ رؾمؾف، وضمعؾف مقصاًل ًمعبوده إًمقف، وٓ ـمريؼ 

اؿ إًمقف ؾمقاه: سمؾ اًمطرق يمؾفو مسدودة إٓ هذا، وهق إومراده سموًمعبقديي، 

"وإومراد رؾمقًمف سموًمطوقمي
(1)

 . 

وطؾؿ أصقل اـدطقة حع يدرس تبؾقغ اـرساـة اخلامتة ووراثة 

 : يف دطقة أمتف واـؼقام بؿفؿتف، يعـي ما يظ اــبي 

  اـدطقة : 

 : وذًمؽ مـ طمقٌ اجلقاكى اًمتوًمقي

سمقون اإلؾمالم سمؿراشمبف، وأريموكف، : اعمضؿقن واعمؼصقد، وهق: أواًل 

                                                      
 (.8/384( اكظر مدارج اًمسوًمؽلم، ٓسمـ اًمؼقؿ )8)
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 وأكظؿتف، وظمصوئصف، ومؼوصده، وحموؾمـي.وذائعف، وأظمالىمف، 

مـ طمقٌ مو جيى ذم سمالغ اًمدقمقة مـ ىمقاقمَد طمويمؿٍي، : ثاكًقا

 ووقاسمَط ٓزمٍي، وأوًمقيوت مرشمبي، ومآٓت مرقمقي.

مـ طمقٌ مو يعرض ًمؾدقمقة مـ مشؽالت ومعقىموت، ومو : ثاـًثا

يتعؾؼ هبو مـ أطمؽوم وآداب، ومو يستجد سمسوطمتفو مـ اًمـقازل، 

 طمؽومفو اًمنمقمقي.واؾمتـبوط أ

مـ طمقٌ مو يتقؾمؾ سمف ًمتحؼقؼ أهداف اًمدقمقة مـ اًمقؾموئؾ : رابًعا

 وإؾموًمقى اعمنموقمي.

  اـداطي : 

يمام ُيعـَك قمؾؿ أصقل اًمدقمقة سمام جيى قمغم اًمداقمل مـ واضمبوت ذم 

كػسف وذم همػمه، ومو يؾقؼ أن يتحغمَّ سمف مـ اًمصػوت، ومو يؾزمف أن 

يتخغم قمـف مـ أوموت، ومو يتعلم قمؾقف اًمتزامف وآكضبوط سمف ذم مجقع مو 

 يتعؾؼ سموًمدقمقة مـ أقمامل وممورؾموت. 
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 اعمبحٌ اًمثوًمٌ
 

 الدعىةأصىل  أمساء علم

شمعددت أؾمامء هذا اًمعؾؿ اعمبورك وشمـققمً، وذًمؽ ًمنمومف وقمؾق 

ك  ومـ أؿمفر  -هموًمًبو-مــزًمتف، إذ إن يمثرة إؾمامء شمدل قمغم ذف اعمسؿَّ

 : إؾمامء اعمعورصة مو يليت

  طؾؿ اـدطقة : 

 ًٓ وهق أقمؿ أؾمامء هذا اًمعؾؿ وأوؾمعفو وأؿمؿؾفو وأيمثرهو شمداو

، وسموؾمؿف صـػً يمتى  ًٓ : -قمغم ؾمبقؾ اعمثول-يمثػمة، مـ أمهفو واؾمتعام

ًمػضقؾي اًمديمتقر حمؿد أيب اًمػتح اًمبقوكقين،  "اعمدظمؾ إمم قمؾؿ اًمدقمقة"

هق جمؿققمي اًمؼقاقمد وإصقل اًمتل ُيتقصؾ هبو إمم ": طمقٌ قمرومف سمؼقًمف

"شمبؾقغ اإلؾمالم ًمؾـوس وشمعؾقؿف وشمطبقؼف
(1)

، وقمغم هذا آؾمؿ درج 

يمثػم مـ اًمؽتوب واًمدقموة اعمعورصيـ
(2)

. 

  أصقل اـدطقة : 

شمعريًػو واصطالطًمو ًمؼبقًّو اذا  -ذم هذا اعمبحٌ-وهق مو اقمتؿدكوه 

                                                      
 (.89( اعمدظمؾ إمم قمؾؿ اًمدقمقة )ص8)

 (.80( اكظر: اًمدقمقة اإلؾمالمقي، ًمؾديمتقر أمحد همؾقش )ص2)
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ًٓ أوًمًقو، صمؿ يؿتد  اًمعؾؿ: ومتدظمؾ أدًمي اًمدقمقة ومصودرهو وأريموهنو دظمق

كطوق هذا اعمصطؾح ًمقشؿؾ أطمؽوًمو وآداسًمو شمتعؾؼ سموًمدقمقة ذم وؾموئؾفو 

يمتى ذم أصقل اًمدقمقة مـ وكقازاو اعمتصؾي سمؼضقي اًمبالغ، وصـقع مـ 

اًمعؾامء واًمدقموة يقطمل هبذا اعمعـك اًمقاؾمع
(1)

أصقل ": ، يمام ذم يمتوب

ًمػضقؾي اًمديمتقر قمبد اًمؽريؿ زيدان، طمقٌ ؿمؿؾ يمتوسمف يمثػًما  "اًمدقمقة

ممو يتصؾ سملصقل اًمدقمقة ومقوققمفو ووؾموئؾفو وآداهبو ومو يتصؾ 

اصطالطمل  سموًمداقمل واعمدقمقيـ مـ مسوئؾ، وإن ظمال اًمؽتوب قمـ شمعريػ

 دىمقؼ اذا اًمعؾؿ.

  مـاهج اـدطقة : 

وهذا اصطالح يتـوول ظمطط اًمدقمقة وكظؿفو، وىمد يتقؾمع ذم 

إؾمتوذ مػفقمف ومقتـوول إهداف وإصقل واًمؼقاقمد، يمام ومعؾ ومضقؾي 

"إمم اهلل مـفٍ إكبقوء ذم اًمدقمقة": حمؿد هور زيـ اًمعوسمديـ ذم يمتوسمف
(2)

 

إصقل ىمصدت ": مـ هذا اعمصطؾح طمقٌ ىمول قمـ مؼصقده

يعـقف يمثػم مـ  وإهداف اًمتل يموكً دمؿع سملم أكبقوء اهلل مجقًعو، وهذا اًمذي

                                                      
 اًمديمتقر قمكم ضمريشي.( اكظر: أصقل اًمدقمقة اإلؾمالمقي، ًمػضقؾي 8)

 ( وىمد يمتى ومضقؾي اًمشقخ رسمقع سمـ هودي اعمدظمكم، يمتوسًمو سمـػس اًمعـقان.2)
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"آصطالطموت ٓ مشوطمي ذم: اًمؽتوب ذم قمٍمكو، ويمام يؼقًمقن
(1)

. 

  ؽؼف اـدطقة : 

وهق مـ أؿمؿؾ هذه آصطالطموت مقوققًمو، وسموؾمؿف ُصـػً 

"اًمدقمقة إمم اهللومؼف ": يمتٌى يمثػمة مـ أمهفو
(2)

ًمػضقؾي اًمديمتقر قمكم  

 قمبد احلؾقؿ حمؿقد.

أن أسمقاب هذا اًمعؾؿ ىمد ُأومردت سموًمتصـقػ: : ومـ اجلدير سموًمذيمر

سمؾ وُأومردت سموًمدراؾمي قمغم اقمتبور أهنو قمؾقم مستؼؾي ذم يمؾقوت اًمدقمقة 

 وأىمسومفو سمجومعوت اًمعومل اإلؾمالمل اًمققم.

 

 
 

  

                                                      
 (.8/36( مـفٍ إكبقوء ذم اًمدقمقة إمم اهلل )8)

 ًمػضقؾي اًمديمتقر مجعي اخلقزم. "ومؼف اًمدقمقة"( واكظر قمغم ؾمبقؾ اعمثول: 2)
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 اعمبحٌ اًمراسمع

 
 علم أصىل الدعىة حكم تعلم

إن طمؽؿ شمعؾؿ هذا اًمعؾؿ يـبـل قمغم طمؽؿ اًمدقمقة كػسفو، وَمـ 

أكعؿ اًمـظر قَمؾَِؿ أن اًمدقمقة إمم اهلل طمقوة إديون، وأكف مو ىموم ديـ وٓ 

ىمقومفو وشمالؿمً إٓ اكتنم إٓ سموًمدقمقة، وٓ شمداقمً أريمون مّؾي سمعد 

 سمؽمك اًمدقمقة واًمتعؾقؿ واًمتذيمػم.

إذا يموكً اًمدقمقة أذَف مؼوموت اًمعبد، وأضمؾَّفو ": ىمول اسمـ اًمؼقؿ

وأومضَؾفو ومفل ٓ حتصؾ إٓ سموًمعؾؿ اًمذي يدقمق سمف وإًمقف، وٓ سمد ذم يمامل 

"اًمدقمقة مـ اًمبؾقغ ذم اًمعؾؿ إمم طمد يصؾ إًمقف اًمسعل
(1)

. 

قمغم وضمقب اًمدقمقة إمم اهلل: وذًمؽ  وىمد اشمػؼ اًمعؾامء ذم اجلؿؾي

-، وىمقًمف [825: ]اًمـحؾ ﴾ہ ہ ہ ہ ﴿: ًمعؿقم ىمقًمف شمعومم

، صمؿ اظمتؾػقا ذم كققمقي [87: ]اًمؼصص ﴾ڈ ڎ ڎ﴿: -ؾمبحوكف

اًمقضمقب هؾ هق قمغم اًمتعقلم، أم قمغم اًمؽػويي؟ وًمؽؾٍّ أدًمي ىمقيي، ومـفؿ 

َمـ رضمح اًمؼقل إول، ومـفؿ مـ رضمح اًمؼقل اًمثوين، ومع يمقن أدًمي 

                                                      
 (.8/854( مػتوح دار اًمسعودة ٓسمـ اًمؼقؿ )8)
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اًمػريؼ اًمثوين أفمفر وأىمقى، إٓ أن صمؿرة اخلالف اًمعؿؾقي ىمؾقؾي: وذًمؽ 

ؼوئؾلم سموًمقضمقب ٓشمػوق اًمػريؼلم قمغم أصؾ اًمقضمقب، وٓشمػوق اًم

اًمؽػوئل قمغم أكف إذا مل حتصؾ اًمؽػويي أصمؿ مجقع اًمؼودريـ يمٌؾ سمحسبف، 

ـ  ويمذا ومنن اًمؼوئؾلم سمػرض اًمعلم ىمقدوا اًمقضمقب سموٓؾمتطوقمي، ومؿـ مل يؽ

قموعمًو سمحؽؿ اعمـؽر مل ُيَعدَّ مستطقًعو اشمػوىًمو، وَمـ يمون قموضمًزا قمـ اًمتغقػم ومؼد 

ٓ ؾمؼط قمـف اًمقضمقب: إذ مـوط اًمقضمقب ه ق اًمؼدرة، ومقجى قمغم اًمؼودر مو 

، وىمقًمف [86: ]اًمتغوسمـ﴾ھ ہ ہ ہ ﴿: جيى قمغم اًمعوضمز: ًمؼقًمف شمعومم

 :«إذا أمرتؽؿ بلمر ؽلتقا مـف ما استطعتؿ»
(1)

. 

ويمؾ واطمد مـ إمي ": وذم اجلؿع سملم اًمؼقًملم ىمول ؿمقخ اإلؾمالم

همػمه، ومام ىموم جيى قمؾقف أن يؼقم مـ اًمدقمقة سمام يؼدر قمؾقف، إذا مل يؼؿ سمف 

"سمف همػمه ؾمؼط قمـف، ومو قمجز مل يطوًمى سمف
(2)

. 

يمام يؿؽـ اجلؿع سملم اًمؼقًملم سمتؼسقؿ اًمدقمقة إمم ظموصي وقمومي، 

وموخلوصي ذم سمقً اًمرضمؾ وسملم أهؾف وذم ؾمؾطوكف، وهل واضمى قمقـل: 

«ؿؾؽؿ راٍع وؿؾؽؿ مسئقل طـ رطقتف»: ًمؼقًمف 
(3)

واًمدقمقة اًمعومي ، 

                                                      
 (.8337(، ومسؾؿ )7288ري )( أظمرضمف اًمبخو8)

 (.85/866( جمؿقع اًمػتووى )2)

 .¶( مـ طمديٌ قمبد اهلل سمـ قمؿر 8829(، ومسؾؿ )893( أظمرضمف اًمبخوري )3)
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إمم اخلػم، وأمر سموعمعروف وهنل قمـ اعمـؽر، ذم ؾموئر اعمسؾؿلم دقمقة 

ڱ  ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ ﴿: وهل واضمى يمػوئل ًمؼقًمف شمعومم

 .[804: ]آل قمؿران ﴾ڻ  ں ں ڱ ڱ

ٌر وهمػم  َؼ اًمؽػويي ذم اًمدقمقة اًمققم أمٌر متعذِّ وأظمػًما: ومننَّ حتؼل

متقن، ومدقمقة اعمسؾؿلم جمول رطمى ومسقح متجدد، وأوؾمع مـف 

إمم اإلؾمالم. يمؾ ذًمؽ ذم قمومل يؿقج وأرطمى دقمقة همػم اعمسؾؿلم 

 سموًمػتـ، وشمستحؽؿ ومقف اجلفوًمي، ويتسع ومقف اخلرق قمغم اًمراىمع.

اًمققم أصبحً ومرًوو  كظًرا إمم هذا: ومنن اًمدقمقة إمم اهلل "و

و وواضمًبو قمغم مجقع اًمعؾامء، وقمغم مجقع احلؽوم اًمذيـ يديـقن  قمومًّ

طوىمي واإلمؽون، سموإلؾمالم، ومرض قمؾقفؿ أن ُيبؾغقا ديـ اهلل طمسى اًم

َّٓ يتؼوقمسقا قمـ ذًمؽ،  سموًمؽتوسمي واخلطوسمي، وسمؽؾ وؾمقؾي اؾمتطوقمقا، وأ

موؾمي اًمققم  -سمؾ اًمرضورة-أو يتؽؾؿقا قمغم زيد أو قمؿرو: ومنن احلوضمي 

"إمم اًمتعوون وآؿمؽماك واًمتؽوشمػ ذم هذا إمر اًمعظقؿ
(1)

. 

 ڤ ڤ﴿ :وٓ َيِرُد قمغم هذا احلؽؿ آطمتجوُج سمظوهر ىمقًمف شمعومم

 ،[805:]اعموئدة ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ

                                                      
 .28، 20( وضمقب اًمدقمقة إمم اهلل وأظمالق اًمعؾامء، ًمسامطمي اًمشقخ اسمـ سموز ص8)
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سمجقاِز شمرِك اًمدقمقة طموَل اادايي، ومننَّ شَمْرَك اًمدقمقة خمصقص سمػسود 

احلول ذم آظمر اًمزمون، طمقٌ ٓ صمؿرة وٓ أصمر ًمؾدقمقة واإلكؽور: ًمغؾبي 

اًمشح اعمطوع، وااقى اعمتبع، وإقمجوب يمؾ ذي رأي سمرأيف
(1)

، يمام أن 

يتؿ إٓ سموًمؼقوم سموًمدقمقة وإمر واًمـفل: سمؾ آهتداء اعمذيمقر ذم أيي ٓ 

َّٓ هيوَب ويرهَى مـ دقمقة اًمؽوومر واعمـوومؼ  إن أيي ًمتدقمق اعمممـ أ

 واًمػوضمر: ومنهنؿ ًمـ يرضوه إذا يمون مفتدًيو.

يؼ  دِّ يو أهيو ": هذا اًمػفؿ اًمسؼقؿ: ومؼول ◙وًمؼد قموًمٍ اًمصِّ

قمغم همػم شملويؾفو، وإين  اًمـوس، إكؽؿ شمؼرُءون هذه أيي وشمتلوًمقهنو

ًُ رؾمقل اهلل  إن اــاس إذا رأوا اـظامل ؽؾؿ يلخذوا طذ »: يؼقل ؾمؿع

فؿ بعؼاب مـ طـده «يديف، أوشؽ اهلل أن يعؿَّ
(2)

. 

يدل قمغم  -ؾمؾًػو وظمؾًػو إمم يقم اًمـوس هذا-وطمول أهؾ اًمعؾؿ 

بقن مـ ذًمؽ.  أهنؿ ٓ يدومـقن أكػسفؿ سموًمعزًمي قمـ كػع اًمـوس: سمؾ وُيرهِّ
                                                      

رأيً ؿمًحو سمؾ ائتؿروا سموعمعروف وشمـوهقا قمـ اعمـؽر طمتك إذا "( وروي ذم احلديٌ: 8)

مطوقًمو، وهقى متبًعو، ودكقو ممصمرة، وإقمجوب يمؾ ذي رأي سمرأيف، ومعؾقؽ سمخوصي كػسؽ 

، "هذا طمديٌ طمسـ همريى"(، وىمول: 3058، رواه اًمؽممذي ذم ؾمــف )"ودع اًمعقام

 (.2348ووعػف إًمبوين ذم وعقػ اجلومع سمرىمؿ )

صححف اًمشقخ ( وىمول: هذا طمديٌ صحقح، و2868(، واًمؽممذي )4338( أسمق داود )2)

 (.5842إًمبوين ذم اعمشؽوة )
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شمرُك أهِؾ اًمعؾؿ ًمتبؾقغ اًمديـ ": يؼقل ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي

يمؽمِك أهِؾ اًمؼتول ًمؾجفود، وشمرك أهؾ اًمؼتول ًمؾؼتول اًمقاضمى قمؾقفؿ 

"يمؽمك أهؾ اًمعؾؿ ًمؾتبؾقغ اًمقاضمى قمؾقفؿ
(1)

. 

يمام ٓ يـبغل أن يػً ذم قمضد أهؾ اًمدقمقة اكتػوُش اًمبوـمؾ 

ًمقس سموادايي، واؿ ذم أكبقوء اهلل واكتشوره: ٕن اهلل إكام يَمؾَّػفؿ سموًمبالغ و

أؾمقة: ومنن اًمـبل مـ أكبقوء اهلل ىمد يليت يقم اًمؼقومي ومعف اًمرضمؾ 

واًمرضمالن، وىمد يليت ًمقس معف أطمد، وٓ يؽقن هذا قمـ شمؼصػم ذم 

اًمدقمقة أو إظمالل سموًمبالغ، ومنن اادايي مسؾَّؿي إمم اهلل شمعومم وطمده، ىمول 

 :﴿ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک﴾ 

 ڇ چ ڇ چ چ ﴿: ، وىمول ؾمبحوكف[56:]اًمؼصص

 ٿ ٺ ﴿ وموًمدقمقة إكام شمؽقن، [272: ]اًمبؼرة﴾ڍ ڇ ڇ

 .[864: ]إقمراف ﴾ ٿ ٿ ٿ

م: ومنن ممورؾمي اًمدقمقة إمم اهلل شمعومم اًمققم  وشملؾمقًسو قمغم مو شمؼدِّ

واضمبي وضمقسًمو قمقـقًّو يتػووت سمحسى يمؾ مؽؾػ، واًمعؾؿ ىمبؾ اًمؼقل 

واًمعؿؾ، ومػرٌض قمغم يمؾ داقمقي أن يتعؾؿ مـ قمؾؿ أصقل اًمدقمقة مو 

                                                      
 (.28/888( جمؿقع اًمػتووى )8)
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يؼقؿ دقمقشمف صحقحًي مقاومؼًي ًمؾفدي واًمسؿً اًمذي يمون قمؾقف اًمدقموة 

 ۇئ﴿: ▐قات اهلل وؾمالمف، ىمول إوائؾ قمؾقفؿ صؾ

مو ٓ يؼقم "، واًمؼوقمدة اًمػؼفقي شمـص قمغم أن [90: ]إكعوم ﴾ۆئۆئ

، ومعغم يمؾ داقمقي أن يستؼل مـ قمؾؿ "اًمقاضمى إٓ سمف ومفق واضمى

ذم اإلصالح  مو ٓ يسعف أن جيفؾف مـ هدي اًمـبل  "أصقل اًمدقمقة"

 وآؾمتخالف.واًمتغقػم، وأن يدرك ؾمــ اهلل احلويمؿي ذم اًمتؿؽلم 

أن يؼقمقا سمػرض اًمؽػويي : صمؿ إكف جيى قمغم سمعض اًمدقموة اًمػؼفوء

ـفؿ مـ  مـ آضمتفود، اًمذي هيقئفؿ ًمؾـظر ذم اًمـقازل اًمدقمقيي، وُيَؿؽِّ

اؾمتـبوِط إطمؽوم اًمنمقمقي، وحتؼقِؼ اعمصوًمح اعمعتؼمة وشمؽؿقؾفو، ودومِع 

ت، دقماًم وشمسديًدا اعمػوؾمد أو شمؼؾقؾفو، واعمقازكي سملم اإلجيوسمقوت واًمسؾبقو

عمسػمة اًمدقمقة، وطمػًظو وشمرؿمقًدا جلفقد اًمعومؾلم
(1)

. 

 

 

                                                      
 (.44،45( اكظر يمتوسمـو: معومل ذم أصقل اًمدقمقة )ص8)
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 اعمبحٌ اخلومس
 

 فضل علم أصىل الدعىة

إن ومضوئؾ قمؾؿ أصقل اًمدقمقة عمام جيؾ قمـ احلٍم ويػقق قمغم 

: ومنن ًمف مو ًمؾؼقوم سموًمدقمقة ِمـ ومضوِئَؾ: ٕكف سمتعؾؿ قمؾؿف حيصؾ  اًمَعدِّ

وملضمقر اًمدقموة مضوقمػي أسمًدا، واًمدقموة قمؿقؿ إضمر وضمزيؾ اًمػضؾ، 

اًمػؼفوء سملصقل اًمدقمقة يؽمىمَّقن ذم مؼوموت إكبقوء شمعؾاًم وشمعؾقاًم، ىموئؿلم 

قمغم طمدود اهلل، حيػظقن اًمديـ مـ اًمقهـ، وجيددون أريموكف، ويرقمقن 

 ؾمػقـي اعمجتؿع أن شمغرق ذم سمحور اًمشفقات واًمشبفوت.

ؽؿي اًمدقمقيي اعملمقر وسمتعؾؿ أصقل اًمدقمقة ُيتقصؾ إمم حتؼقؼ احل

هبو ىمرآًكو وؾمـًي، وشمتحؼؼ اًمبصػمة سمسبقؾ اًمدقمقة وأؾموًمقبفو ووؾموئؾفو، 

ي، ومـوهٍ اًمتغقػم  وُيتقصؾ إمم أطمؽوم اهلل شمعومم ذم اًمـقازل اعمؾؿَّ

 ووؾموئؾف ومسوئؾف اعمستجدة.

  ومنذا يمون اًمدقموُة ورصمَي إكبقوء ذم اًمتزيمقي واًمبالغ: ومنن اًمدقموة

 روة مـ هذه اعمــزًمي.اًمعؾامء ذم اًمذ

إن أومضؾ مـوزل اخلؾؼ قمـد اهلل مـزًمي اًمرؾموًمي ": ىمول اسمـ اًمؼقؿ
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واًمـبقة: وموهلل يصطػل مـ اعمالئؽي رؾماًل ومـ اًمـوس، ويمقػ ٓ يؽقن 

أومضَؾ اخلؾؼ قمـد اهلل َمـ ضمعؾفؿ وؾموِئَط سمقـف وسملم قمبوده ذم شمبؾقغ 

وضمعؾ أذَف  رؾموٓشمف، وشمعريػ أؾمامئف وصػوشمف وأومعوًمف وأطمؽومف،...

مراشمِى اًمـوس سمعدهؿ مرشمبَي ظمالومتفؿ وكقوسمتفؿ ذم أممفؿ، سملهنؿ خيؾػقهنؿ 

 ، ولَّ قمغم مـفوضمفؿ وـمريؼفؿ مـ كصقحتفؿ ًمألمي وإرؿموِدِهؿ اًمضَّ

وشمعؾقِؿِفؿ اجلوهَؾ، وكٍِمِهؿ اعمظؾقَم، وأظمِذِهؿ قمغم يد اًمظومل، وأمِرِهؿ 

واًمدقمقة إمم اهلل سموحلؽؿي سموعمعروف وومعؾِِف، وهنقِفؿ قمـ اعمـؽر وشمريمِِف، 

ًمؾؿستجقبلم، واعمققمظي احلسـي ًمؾؿممـلم اًمغوومؾلم، واجلدال سموًمتل هل 

"أطمسـ ًمؾؿعوكديـ اعمعرولم
(1)

 . 

  وإذا يمون ـمؾُى اًمعؾؿ حمؿقًدا ومعدوًدا ذم ؾمبقؾ اهلل: ومنن

ـمؾى اًمعؾؿ اًمذي يتقىمػ قمؾقف شمبؾقُغ اًمديـ وإىمومتف مـ أقمظؿ اجلفود، 

«اجلفاد ؿؾؿة حؼ طـد سؾطان جائرأؽضؾ »: ىمول 
(2)

. 

  وإذا يمون دقموء اًمـبل  :رض ًمؾدقموة قمؿقًمو وأهؾ اًمساموات وٕا

ومنن اًمدقموة اًمذيـ كػروا ًمقتػؼفقا ذم أصقل اًمدقمقة هؿ ذم اًمطؾقعي مـ هذا 

                                                      
 (.8/78( مػتوح دار اًمسعودة )8)

(، واسمـ موضمف 2874(، واًمؽممذي )4344(، وأسمق داود )80759( أظمرضمف أمحد )2)

 .◙( مـ طمديٌ أيب ؾمعقد اخلدري 4088)
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ًٓ وأصؾحفؿ ذم اعمسؾؿلم قمؿاًل. ـُ اًمدقموة ىمق  اخلػم، ومفؿ أطمس

  وإذا يمون ضمفود اًمدقمقة سموًمؽؾؿي ًمف ومضؾ يمبػم: ومنكف ٓ يدرك

: أموكي اًمؽؾؿي وٓ ومؼففو مثؾ اًمدقموة اًمعؾامء هبذا اًمعؾؿ اًمـػقس، ىمول 

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ ﴿

 .[33: ]ومصؾً ﴾ ڈ

ىمدًرا،  -قمـد اهلل- إىمؾلقن قمدًدا، وإقمظؿقن -واهلل-أوًمئؽ "

حيػظ اهلل هبؿ طمججف وسمقـوشمف، طمتك يقدقمقهو كظراَءهؿ، ويزرقمقهو ذم 

ىمؾقب أؿمبوهفؿ، هجؿ هبؿ اًمعؾؿ قمغم طمؼقؼي اًمبصػمة، وسموذوا روح 

اًمقؼلم، واؾمتالكقا مو اؾمتققمره اعمؽمومقن، وأكسقا سمام اؾمتقطمش مـف 

ًمئؽ ظمؾػوء اجلوهؾقن، وصحبقا اًمدكقو سملسمدان متعؾؼي سموعمحؾ إقمغم، أو

"اهلل ذم أروف، واًمدقموة إمم ديـف
(1)

. 

  :وإذا يموكً اًمدقمقة إمم اهلل مـ أذف إقمامل وأكػعفو قمـد اهلل

ومنن قمؾؿ أصقاو مـ أذف اًمعؾقم وأكػعفو ًمؾداقمل وًمؾؿدقمق قمغم طمدٍّ 

ؾمقاء، ويمؾ ومضؾ صمبً ًمؾدقموة قمؿقًمو وملرسموب اًمعؾؿ واًمبصػمة سملصقل 

 وأطمرى.اًمدقمقة وومؼففو سمف أومم 

 ىت مت خت جت حت يب ىب مب ﴿: ىمول شمعومم
                                                      

 (.23، اكظر: يمشػ اًمؽرسمي )ص◙الم قمكم سمـ أيب ـموًمى ( مـ يم8)
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 .[88: ]اعمجودًمي ﴾يتجث

  وٓ يػقت ذم هذا اعمؼوم اًمتليمقُد قمغم أن شمعؾؿ هذا اًمعؾؿ مـ

أقمظؿ ؾمبؾ اًمقطمدة وآئتالف، وكبذ اًمػرىمي وآظمتالف، وصالح 

ه  ذات اًمبلم، ومو ىمد يقضمد مـ مظوهر اًمػرىمي واًمتخوًمػ سملم اًمدقموة مردل

همقوب أو وعػ اًمعؾؿ اًمنمقمل إصقؾ، : أمهفوإمم أمقر يمثػمة، مـ 

ويمذا قمؾؿ أصقل اًمدقمقة وومؼف ممورؾمتفو، وظمػقت كقر اًمرسموكقي ذم 

 اًمصدور، ووعػ اًمتحؼؼ سموٕظمالق اًمـبقيي، واًمشامئؾ اًمسؾػقي.

ومال همـك قمـ همؾبي روح اًمتلصقؾ اًمعؾؿل، واًمتػريؼ سملم اعمؼبقل 

قص، واًمؼطعل واعمردود مـ اخلالف، واعمحؽؿ واعمتشوسمف مـ اًمـص

 واًمظـل مـ اًمدٓٓت. 
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 اعمبحٌ اًمسودس
 

 نشأة علم أصىل الدعىة وتطىره

إن مػردات هذا اًمعؾؿ ىمديؿي ىِمَدَم اًمدقمقة، مل يـػؽَّ قمؾؿ اًمدقمقة 

ومو زال  -صؾقات اهلل وؾمالمف قمؾقفؿ-قمـ قمؿؾفو ذم مـفٍ إكبقوء 

قمؾؿ اًمدقمقة وقمؿؾفو قمبودة يتؼرب هبو اًمدقموة إمم اهلل شمعومم ضمقاًل ومجقاًل، 

ؽومف، يدقمق إمم اهلل شموًمًقو آيوشمف ومعؾاًم أطم وعمو ىموم قمبد اهلل ورؾمقًمف 

ج أصحوسمف ذم مدرؾمتف، وشمػؼفقا سمعؾؿف، وشملدسمقا سملدسمف،  ومزيمقًو أشمبوقمف، خترَّ

وأكجز اهلل اؿ وقمده، وملفمفر ديـف، وأقمغم يمؾؿتف، وأقمز أهؾف، واىمتػك 

اًمتوسمعقن ومـ سمعدهؿ آصمور إؾمالف، ومـنموا اإلؾمالم وسَمَؾُغقا ومقف يمؾَّ َمبَْؾٍغ، 

 ؾؿ وإشمؼون اًمعؿؾ.ومؽوكً ضُمؾل اجلفقد مٍموومًي إمم طمػظ اًمع

وقمـدمو سمسط اإلؾمالم كقره قمغم اًمدكقو وداكً ًمف إرض ادمفً 

اًمعؾقم وضمفي اًمتلصقؾ واًمتؼعقد، ويمون قمؾؿ اًمدقمقة أسمقاسًمو مـثقرة ذم 

يمتى اًمسـي ودواويـفو طمقـًو، وذم يمتى اًمتػسػم وذوطموهتو طمقـًو، وذم 

ذًمؽ قمؾؿ يمتى اًمسػم واًمتوريخ واًمؽماضمؿ أطمقوًكو أظمرى، ومل جيتؿع مـ 

سموعمعـك آصطالطمل ًمؾعؾؿ: ٕن مبعٌ شملصقؾ اًمعؾقم وإومرادهو 



 
 

 38 

قمؿاًل مفجقًرا  -إذ ذاك-سموًمتصـقػ هق احلوضمي إًمقفو، ومل شمؽـ اًمدقمقة 

وٓ أمًرا مستقًرا: إذ يمون اعمجتؿع اإلؾمالمل يمؾف كوؿمًطو سموًمدقمقة إمم 

 اهلل، شمني روطمفو ذم أوصوًمف، وشمتـػس رطمقَؼفو ضمـبوشُمُف.

شمرى اًمدقمقَة إمم اهلل أومم  -آكذاك-ويموكً اًمدوًمي اإلؾمالمقي 

وفموئػفو ذم اًمداظمؾ، وحمقَر قمالىموهتو ذم اخلورج: سمؾ يموكً شمرى اًمدقمقة 

ِهَّ وضمقِدهو، وكظوَم طمقوهِتو وسمؼوئفو، شمورًة ختوـمى سمنرؾمول اًمدقموة، وشمورة 

شمدقمق سموؾمتؼبول اًمقومقد، وشمورة شمدقمق سموحلسبي واًمتغقػم، وشمورة شمزيؾ 

 اًمعؼبوت أموم اًمدقمقة سموجلفود.

ومؽون اعمجتؿع أومراًدا ومجوقموت، طمؽوًمو وحمؽقملم، متحؼؼلم ذم 

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ﴿: اجلؿؾي سمؼقًمف شمعومم

 گ کگ گ ک ک ک ڑ ڑ ژ

 .[48: ]احلٍ ﴾گ 

وسمؼل إمر مؼورسًمو طمتك ظمؾػ مـ سمعدهؿ ظمؾٌػ أووقمقا 

اًمقاضمبوت، واشمبعقا اًمشفقات، وأمهؾقا اًمعؾؿ واًمعؿؾ قمغم خمتؾػ 

اعمستقيوت، ومام اؾمتػوىمقا إٓ قمغم اؾمتالِب دوًمتِفِؿ وزواِل ظمالوَمتِفِؿ، 

 ، ًّٓ ِ طمواؿ، واؾمتبدااؿ سموًمؼقة وعًػو، وسموًمعزة ذ ِق ؿمؿؾِِفؿ، وشَمَغػمل وشَمَػرل

 غـك ومؼًرا. وسموًم
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بوت وإن ـمول ومال سمد  مـ يؼظي، واًمغػؾي  -سمنذن اهلل-إٓ أن اًمسل

وإن اؾمتؿرت ومال سمد مـ صحقة، وشمـودى اعمصؾحقن مـ يمؾ ضموكى 

ًمقعقد اعمسؾؿقن إمم ؾموسمؼ قمفدهؿ، وؾموًمػ جمدهؿ، وقمودت اًمدقمقة 

ًمتبعٌ إمي مـ ضمديد ومؽتى اًمدقموة اًمعؾامء يشخصقن اًمداء ويصػقن 

احلوضمي إمم هذا اًمعؾؿ سمنحلوح: كظًرا عمو يؽتـػ إمي مـ  اًمدواء، وسمرزِت 

ضمفوًمي، ومو حيقط سموًمعؿؾ اًمدقمقي مـ همؿقٍض ذم سمعض مػوهقؿف، 

وظمؾٍؾ ذم سمعض أصقًمف، واوطراٍب ذم مـوهجف، وىمصقٍر ذم أؾموًمقبف، 

ومجقٍد ذم وؾموئؾف، وظمطقرٍة ذم كقازًمف، وقمؼبوٍت قمؿؾقي ذم ـمريؼف، 

 ف وشمعقيؼف شمورة أظمرى.هتدف إمم وأده شمورة، وشمشقهي

ومؼومً ذم اًمعٍم احلديٌ هنضي دقمقيي، وشمقورات إؾمالمقي، 

وقمرومً اعممؾمسوت اًمدقمقيي واإلقمالمقي، وشملؾمسً اًمؽؾقوت اًمدقمقيي، 

 اًمدقمقة. وإىمسوم اًمعؾؿقي ذم اجلومعوت اًمنمقمقي، يمؾ ذًمؽ ظمدمي ًمؼضقي

وٓ ضمرم أن يمون شمدويـ هذا اًمعؾؿ ذم أوًمف ىمورًصا حمدوًدا، صمؿ 

ومؾً واضمتؿعً أضمزاؤه وأريموكف وموؾمتقى وىموم قمغم ؾمقىمف، وسمال شمؽ

قموـمػي ومحوؾًمو، وإن مل خَيُْؾ  -ذم اًمعٍم احلديٌ-ؿمؽ ومؼد يمون أوًمف 

مـ شملصقؾ وشمؼعقد، صمؿ إن آظِمره يمون ومؼًفو وشمؼعقًدا وإن مل خَيُْؾ مـ 

 قموـمػي وحتؿقس.
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ومال قمجى أن يستػقد اًمالطمؼ مـ اًمسوسمؼ، ومقمصؾ ًمؾدقمقة 

يضبط وؾموئؾفو وأهداومفو، ويبٍمهو سمؿقاوع اًمزًمؾ، مـوهجفو، و

يمؿ شمرك : ومؽومـ اخلؾؾ ومقاـمـ اًمرؿمد، وأؾمبوب اًمعالج، وىمدياًم ىمقؾ

 إول ًممظِمر!

أن اًمتصـقػ اخلوص ذم اًمدقمقة إمم اهلل أظمذ : وممو دمدر مالطمظتف

ذم سمودئ إمر ؾمؿي اًمققمظ واًمتذيمػم، واعمخوـمبي سمام ُيَرىمِّؼ اًمؼؾقب 

د ذم ى ذم أظمرة، طمقٌ قمرومً أسمقاب اًمرىموق ذم  وُيَزهِّ اًمدكقو وُيَرهمِّ

قمومي يمتى احلديٌ يموًمصحوح واًمســ، وُأومردت أسمقاب اًمزهد سمؽتى 

مستؼؾي، يموًمزهد ًمإلموم اسمـ اعمبورك، واًمزهد ًمإلموم أمحد، وكحق ذًمؽ 

 ممو يشتؿؾ قمغم دقمقة اًمـػس وحموؾمبتفو.

ظمطبف  ىمد مجعً، و"اًمتبٍمة": صمؿ ضموء اسمـ اجلقزي سمؽتوسمف اًمققمظل

اًمشػوء ذم "، و"اًمؾطػ ذم اًمققمظ": وجموًمس وقمظف ذم أؾمػور قمديدة، مثؾ

وص": ، صمؿ أًمػ يمتوسًمو سمعـقان"مقاقمظ احلؽوم واخلؾػوء ريـ اًمُؼصَّ "واعمذيمِّ
(1)

 

وؿـف ـموئػي مـ اًمؼقاقمد إؾموؾمقي ذم اًمدقمقة إمم اهلل، وسمقوًكو ًمؽقػقي 

                                                      
( ـمبع اًمؽتوب ذم اعمؽتى اإلؾمالمل، سمتحؼقؼ ومضقؾي اًمديمتقر حمؿد ًمطػل اًمصبوغ، اًمطبعي 8)

 هـ.8403إومم 
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شمراضِمَؿ جمؿققمٍي مـ اًمدقمقة وآداب اًمداقمل وذوـمف، يمام وؿـف 

ريـ، وكتًػو مضقئي مـ ضمقامع اًمؽؾؿ، وروائع اًمبقون  وص واعمذيمِّ اًمُؼصَّ

َـّ سملؾمامء  ك اسمـ اجلقزي هذا اًمَػ قمـ اًمصحوسمي ومؿـ سمعدهؿ، وىمد ؾَمؿَّ

إن اسمـ اجلقزي اعمتقرمَّ : اًمؼصص، واًمتذيمػم، واًمققمظ، ومؾق ىمقؾ: صمالصمي

 .هق واوع هذا اًمػـ مل يؽـ سمعقًدا  ♫هـ 597قموم 

قمغم أن اًمققمظ واًمتذيمػم واًمؼصص يمؾَّفو شمـدرج حتً معـك "

"واطمد هق اًمدقمقة إمم اهلل سموًمؽالم أو اخلطوسمي
(1)

، ومو ورد قمـ اًمسؾػ 

وص ومؿحؿقل قمغم مو مل يؽـ ومقف قمؾؿ اًمؽتوب واًمسـي، أو  ِمـ ذمٍّ ًمؾُؼصَّ

مو مل َيتحرَّ أصحوسمف ومقف اًمصدق واًمصقاب واإلظمالص
(2)

. 

سموًمتػصقؾ ذم مسوئؾ قمالج اًمـػقس ومداواهتو،  وًمؼد قُمـَِل اًمعؾامء

: ، وأسمقاب مـ"مـفوج اًمعوسمديـ": ومرضب اًمغزازم سمسفؿ واومر ذم يمتوسمف

قمؾؾ اًمـػقس ": ، ويمذا اسمـ طمزم ذم يمتوسمقف"إطمقوء قمؾقم اًمديـ"

 ."إظمالق واًمسػم"، و"ومداواهتو

اسمـ اًمؼقؿ ذم  وأورم قمغم اًمغويي ؿمقخو اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي وشمؾؿقذه

                                                      
وص واعمذيمريـ )ص8)  (.68( مؼدمي د اًمصبوغ ًمؽتوب: اًمُؼصَّ

وص واعم2) وص ( يراضمع مقىمػ اإلموم أمحد واًمذهبل وهمػممهو مـ اًمُؼصَّ ريـ، يمتوب اًمُؼصَّ ذيمِّ

 (.95-86واعمذيمريـ، )ص
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مـوزل "، ٓسمـ اًمؼقؿ ذم ذح "مدارج اًمسوًمؽلم": يمتبفام اًمـوومعي ٓ ؾمقام

، "طمودي إرواح": ، ٕيب إؾمامقمقؾ ااروي، ويمتوب"اًمسوئريـ

، ٓسمـ "اًمتحػي اًمعراىمقي ذم إقمامل اًمؼؾبقي"، وهمػمهو، و"اًمػقائد"و

 شمقؿقي، وهمػم ذًمؽ.

رًة، وذم ومو زال أهؾ اًمعؾؿ يضعقن يمتًبو ذم اًمققمظ وذم اخلطوسمي شمو

شمرسمقي اًمـػقس وريووتفو شمورًة أظمرى، ورسمام مجعقا سملم اًمسػم واًمؽماضمؿ 

مـ ضمفي، واًمدقمقة إمم إصالح اًمـػقس مـ ضمفي أظمرى، يمام ومعؾ 

، "طمؾقي إوًمقوء وـمبؼوت إصػقوء": كعقؿ إصبفوين ذم يمتوسمف أسمق

 ."ؾمػم أقمالم اًمـبالء"واإلموم اًمذهبل ذم 

قيي واًمػؼف واًمدقمقة إمم آىمتداء ورسمام مجعقا سملم اًمسػمة اًمـب

 ."زاد اعمعود ذم هدي ظمػم اًمعبود": واًمتلد، يمام ومعؾ اسمـ اًمؼقؿ ذم يمتوسمف

أدب اًمدكقو ": ورسمام شمضؿـً يمتى أداب هذا اعمعـك يمؽتوب

، ٓسمـ مػؾح احلـبكم، يمام "أداب اًمنمقمقي"، ًمؾاموردي، و"واًمديـ

إمر ": ، يمؽتويبصـػً يمتى مبؽرة ذم احلسبي وأطمؽومفو وآداهبو

معومل اًمُؼرسمي "، ًمؾخالل، وٓسمـ شمقؿقي، و"سموعمعروف واًمـفل قمـ اعمـؽر

 ، ٓسمـ إظمقة اًمشوومعل."ذم أطمؽوم احلسبي

وىمد شَمَقايَمَى مع هذا آدموه ادموٌه آظمُر ُيْعـَك سمؿؼوركي إديون واًمرد 
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َل ": قمغم اعمخوًمػلم ذم أصؾ اًمديـ، يمؽتوب اجلقاب اًمصحقح عمـ سَمدَّ

 ٓسمـ اًمؼقؿ. "هدايي احلقورى"ٓسمـ شمقؿقي، و "ـ اعمسقحدي

ىمد وىمعً  -ذم اًمتصـقػ ذم هذا اًمعؾؿ-إٓ أن كؼؾًي كققمقًي وخؿًي 

سمتـحقي اًمنميعي وإؾمؼوط اخلالومي ذم اًمعٍم احلديٌ، ومع حمووٓت 

ت اذا اًمعؾِؿ  ؾمتئـوف احلقوة اإلؾمالمقي احلؼي، ضمدَّ  ٓ اًمدقموة واعمصؾحلم

ديدٌة، وصؾتف سموًمسقوؾمي اًمنمقمقي شمورًة، وسموًمػؼف وأطمؽوم مداظِمُؾ ورواومُِد قم

شمصول واًمتعبػم شمورةً   أظمرى. اًمـقازل شمورة، وسمعؾقم احلقوة ووؾموئؾ ا

وسمدأ قمؾؿ أصقل اًمدقمقة ُيتـوول هبذا آؾمؿ وشُمؽتى ومقف يمتى 

ودراؾموت، وشُمَعدل ذم شملصقؾف مداظمؾ، وشُمْدَرُس اًمدقمقُة مـ خمتؾػ 

يمام  -ومـفًجو وظمطًطو ووؾموئؾ وأؾموًمقى ومؼًفو وشمورخًيو-ضمقاكبفو 

ؾمقؾؿح هذا ضمؾقًّو ذم اعمجؿققمي اعمـتؼوة مـ يمتى اًمدقمقة اًمتل ُأومردت 

 سموًمذيمر ذم اعمبحٌ إظمػم مـ هذه اًمرؾموًمي.
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 اعمبحٌ اًمسوسمع
 

 الدعىةمصادر وروافد علم أصىل 

اإلؾمالم  إن قمؾؿ أصقل اًمدقمقة يؿتد ًمقشؿؾ مو حيقط سمتبؾقغ رؾموًمي

ًمؾبنم قمومي، وشمعؾقؿ وشمرسمقي اعمستجقبلم يموومي، وحتؼقؼ اًمتؿؽلم اذا 

اًمديـ ظموصي، ومقستؿد مودشمف مـ اًمعؾقم اًمنمقمقي، إووومي إمم مو ذم 

اعمويض واحلورض مـ دمورب ودقمقات، ومو ذم اًمقاىمع مـ أؾمبوب 

فوت.ووؾموئؾ وحموو  ٓت، ومو ذم اًمـػس اًمبنميي مـ كزقموت وشمقضمل

يت ـ أن ُيتـوول قمغم اًمـحق ٔا  : واإلطموـمي هبذه اًمرواومد اًمعديدة يؿؽ

 طؾؿ اإليامن : 

ومال سمد ًمؾداقمقي أن حيقط سملريمون اإليامن وطمؼقؼتف، ومسوئؾف 

وكقاىمضف، ومو يتضؿـف ذًمؽ مـ اًمرد قمغم اعمالطمدة واًمدهريلم وهمػمهؿ 

ومو ٓ يسعف أن جيفؾف مـ مسوئؾ آقمتؼود، وأهؿ مـ  مـ اعمخوًمػلم،

ذًمؽ اشمؼود طمرارة اإليامن ذم اجلَـَون: وذًمؽ سموًمعـويي سملقمامل اًمؼؾقب 

 وسمقاـمـ اًمعبودات.

 طؾؿ األخالق واـسؾقك واـرتبقة : 

إظمالق اًمعؾقو هل ومرائض وومضوئؾ ذم هذا اًمديـ احلـقػ، وشمليت 



 
 

 46 

 -سمعد اًمعؼقدة قمـويتف-قمـل سمٌمء سمعد قمؾؿ اإليامن، وموًمؼرآن اعمؽل مو 

سموٕظمالق، ومقتعلم قمغم اًمداقمقي أن حيقط قمؾاًم سموٕظمالق اًمػووؾي، وأن 

يتحؼؼ هبو قمؿاًل وهدًيو وؾمؿًتو، وأن يتعؾؿ يمقػ ُيَعؾِّؿفو ويريب همػمه 

 قمغم رقمويتفو واًمسؾقك قمؾقفو، وشمزيمقي اًمـػقس قمـ ـمريؼفو.

 طؾؿ األحؽام : 

ومو ٓ همـك قمـف مـ أطمؽوم  طمقٌ يتـوول أطمؽوم اًمعبودات،

اعمعومالت، ومو ٓ يسع اًمداقمل ضمفؾف مـ مـوهٍ وـمرائؼ آؾمتـبوط 

وآؾمتدٓل، وىمقاقمد اًمػؼف وىمضويوه اًمؽؾقي، مع اإلعموم اًمتوم سمؿحوؾمـ 

 أكظؿي اإلؾمالم اًمتنميعقي، واعموًمقي، واًمسقوؾمقي، وآضمتامقمقي.

 طؾؿ اـسرة واـتاريخ : 

ذم  ومقفام اًمبقون عمـفجف اًمعؿكم واًمصحوسمي  ومسػمة اًمـبل 

اًمدقمقة إمم اهلل، ومفل اًمؼدوة وومقفو إؾمقة، ومـفو شممظمذ اًمعؼمة، صمؿ إن 

ذم شموريخ اًمدوًمي اإلؾمالمقي اًمراؿمدة مـ احلقادث واًمـقازل مو ييضء 

ـمريؼ أهؾ اًمدقمقة ذم يمؾ زمون ومؽون، وُيَبصِّ ُرهؿ هبدي ظمػم اًمؼرون 

 اعملمقر سموشمبوقمفؿ.

 وترصؽات اـعؾامء جتارب اـدطاة : 

شُمَعدل شمؾؽ اًمتجورب واًمقىموئع مصدًرا مفامًّ ذم أصقل اًمدقمقة: 
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طمقٌ يؼػ اًمداقمقي قمغم اضمتفودات اًمسوسمؼلم واعمعورصيـ مـ أهؾ 

اًمدقمقة ومقام ـمرأ مـ مشؽالت، ومو واضمففؿ مـ قمؼبوت، وومتووى أهؾ 

اًمعؾؿ ذم ذًمؽ، ومقاىمػ اًمطقائػ اعمشتغؾي سموًمدقمقة مـ هذه اًمؼضويو 

ًٓ -دراؾمي اًمقاىمع : ؾًي، ويدظمؾ ذم هذامج  -زموًكو ومؽوًكو وأطمقا

 :ًمقتؿؽـ مـ شمرضمقح اًمراضمح مـ إىمقال، وشمؼدير اعمصوًمح واعمػوؾمد.

 طؾقم اـعرص واـقسائؾ ادستجدة : 

قمؾقم اإلدارة، وومـقن آشمصول، ووؾموئؾ اًمتلصمػم، وأؾموًمقى : مثؾ

سمؼققد  -كػس اًمقىمًذم -اخلطوب اعمـوؾمبي ًمزموهنو ومؽوهنو، واعمؼقدة 

 اًمنمع ووقاسمطف.
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 اعمبحٌ اًمثومـ

 

 نسبة علم أصىل الدعىة

سمغػمه مـ اًمعؾقم وارشمبوـمف  "أصقل اًمدقمقة"إن كسبي وقمالىمي قمؾؿ 

اًمعؾؿ مشتؼي سمغػمه مـ اًمػـقن ًَمـسبي دىمقؼي، مـ طمقٌ إن قمـورص هذا 

مـ أصقل قمؾقم إؾمالمقي خمتؾػي: وموًمداقمل إمم اهلل اًمدارس اذا اًمعؾؿ 

يـبغل ًمف أن يتؿؽـ مـ معرومي صحقحي سموعمسوئؾ آقمتؼوديي، وأن يؽقن 

ًمف إعموٌم واٍف سموٕطمؽوم اًمنمقمقي اًمعؿؾقي، وـمرائؼ اؾمتـبوـمفو وأصقل 

ومـوهجفو، آضمتفود واًمػؼف اًمدقمقي، إووومي إمم دراؾمي شموريخ اًمدقمقة 

ىموهتو، ومو يرشمبط سموًمقاىمع مـ  وأؾموًمقبفو ووؾموئؾفو، وقمؼبوهتو ومعقِّ

 دراؾموت متسل هذا اًمتخصص.

ومال همـك قمـ اضمتامع اًمعؼقدة واًمنميعي، واعمـفٍ واًمسػمة 

واًمتوريخ، وإؾمؾقب اًمعؿكم إمثؾ ًمتتحؼؼ اًمبصػمة، وسمذًمؽ يمؾف 

 يؽتؿؾ سمـقون هذا اًمعؾؿ. 

اعمريمبي مـ قمـورص قمؾقم خمتؾػي يغوير هذا  وهبذه ااقئي آضمتامقمقي

اًمعؾؿ مو قمداه مـ اًمعؾقم واًمػـقن وشمظفر ؿمخصقتف اعمتؿقزة، ومال يغـل 

قمـفو ذم ختصصفو اًمدىمقؼ، وٓ شمغـل قمـف ذم جموًمف: ًمشؿقًمف واشمسوع 
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كطوىمف ومتقزه هبذه ااقئي اعمريمبي اجلومعي: إذ ًمقس هذا اًمعؾُؿ قمؾَؿ قمؼقدة 

د ـم ريؼي وأؾمؾقب ذم اًمدقمقة، أو دراؾمي ذم شموريخ أو ذيعي، أو جمرَّ

، أو معرومًي سمؿفورات اإلدارة -زموًكو أو مؽوًكو-وواىمع وسمقئي اًمدقمقة 

وومـقن آشمصول، وإكام هق مو جيتؿع ويتلًمػ مـ ذًمؽ يمؾِّف، ومفق قمؾؿ ذو 

ؿمخصقي متؿقزة، وقمغم ذًمؽ: ومنن قمالىمتف سمغػمه مـ اًمعؾقم هل اًمعؿقم 

مـ ضمفي يمثرة مقارده، ورواومده،  واخلصقص اًمقضمفل، ومفق أقمؿل 

 وقمالىموشمف، وأظمصل مـ ضمفي مقداكف، أٓ وهق اًمدقمقة واًمؽمسمقي.

وشملؾمقًسو قمغم مو ؾمبؼ: ومنن اًمعالىمي سملم اًمعومل اعمتخصص واًمداقمقي 

واخلصقص  هل اًمعؿقم -طملم يامرس يمؾ مـفام اًمتعؾقؿ واًمدقمقة-اعمريب 

درايتف واؿمتغوًمف سمعؾقم اًمقؾموئؾ اًمقضمفل، ومدائرة اًمعومل أقمؿل وأوؾمُع مـ ضمفي 

 وأٓت، يملصقل احلديٌ، وأصقل اًمػؼف، وقمؾقم اًمؾغي، وكحق ذًمؽ.

ودائرة اًمداقمقي أقمؿل وأوؾمُع مـ ضمفي درايتف واؿمتغوًمف سمتوريخ 

وواىمع اًمدقمقات، وأؾموًمقى اًمؽمسمقي ووؾموئؾ اًمتلصمػم واًمتعبػم، وـمرائؼ 

 اإلدارة، وومـقن آشمصول، وكحق ذًمؽ.

اًمتلصقؾ مـ اًمؼقل سملن اًمعؾامء اًمػؼفوء إذا قمـقا  وٓ يؿـع هذا

سموًمدقمقة وىمضويوهو، وقمؾقمفو وأؾمبوهبو يموكقا أومم اًمـوس سموًمدقمقة، 

اإلصالح  وأىمدَر اخلؾؼ قمغم اادايي، ويموكً اًمدقمقة هبؿ أؾمعد، ومسوًمُؽ 
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هؿ اًمدقموة،  -قمغم اًمتحؼقؼ-واًمتغقػم هبؿ أرؿمَد: إذ اًمعؾامء اًمػؼفوء 

ًمي اًمـجقم ذم اًمسامء، هبؿ هيتدي احلػمان ذم ومفؿ ذم إرض سمؿــز"

اًمظؾامء، وطموضمي اًمـوس إًمقفؿ أقمظُؿ مـ طموضمتفؿ إمم اًمطعوم واًمنماب، 

"وـموقمتفؿ أومرُض قمؾقفؿ مـ ـموقمي إمفوت وأسموء
(1)

 . 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
 (.8/8( أقمالم اعمقىمعلم، ٓسمـ اًمؼقؿ )8)
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 اعمبحٌ اًمتوؾمع
 

 علم أصىل الدعىةمثرة 

إن اًمثؿرة اإلمجوًمقي مـ شمعؾؿ هذا اًمعؾؿ هل حتؼقؼ همويوت اًمدقمقة 

واًمدقموة وأهداومفؿ ذم اًمدكقو مـ اؾمتػووي اًمبالغ واادايي، وحتؼقؼ 

اًمـٍم واًمتؿؽلم، وذم أظمرة مـ اًمػقز سموجلـي واًمـعقؿ اعمؼقؿ، ومـ 

 وراء ذًمؽ يمؾف مرووة ربِّ اًمعوعملم.

 : سمـوًء قمغم احلقثقوت اًمتوًمقي ويؿؽـ قمرض هذه اًمثؿرات

 : باــسبة ـؾديـ: أواًل 

  ،إىمومي اًمديـ، وذًمؽ سموًمعؿؾ قمغم شمطبقؼ اًمنميعي اإلؾمالمقي

وسمسط ؾمؾطوهنو، واؾمتئـوف احلؽؿ هبو واًمتحويمؿ إًمقفو، واعمقازكي سملم 

 خمتؾػ اعمصوًمح ذم هذا اًمسبقؾ.

  اختوذ اعمقاىمػ اعمـوؾمبي مـ اعمـؽرات اًمؼوئؿي دومًعو أو شمؼؾقاًل، مع

 اًمـظر إمم اًمعقاىمى واعمآٓت.

  ،شمؼقيؿ اًمػؽر اعمـحرف، ودطمض اًمعؼوئد وإومؽور اًمزائػي

 وحمورسمي اًمزيغ قمـ اًمٍماط اعمستؼقؿ ذم ؿمتك صقره.
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 : باــسبة ـؾؿجتؿع ادسؾؿ: ثاكًقا

 ٕمي واعمجتؿعوت اإلؾمالمقي، اًمعؿؾ قمغم اؾمتػووي اًمبالغ ذم ا

 وكنم اًمعؾؿ سملم أسمـوئفو، وإفمفور اًمسـي وىمؿع اًمبدقمي.

  شمرؿمقد اًمسعل ًمتحرير اعمؼدؾموت اإلؾمالمقي، وإؿمعول روح

 اجلفود، وسمعٌ إمي ذم مقاضمفي أقمدائفو.

  إظمذ سملؾمبوب اًمؼقة اعموديي واعمعـقيي، ومـ صمؿَّ طمصقل اًمـٍم

 عمجتؿعوت اعمسؾؿلم.اعمبلم، وحتؼؼ اًمعزة واًمتؿؽلم 

 : باــسبة ـؾدطقة ذاهتا: ثاـًثا

  ،محويي اًمدقمقة مـ إحلوق اًمرضر هبو مـ داظمؾفو، أو ظمورضمفو

 واؾمتبوكي ؾمبقؾ اعمجرملم ورد يمقد اًمؽوئديـ.

  اختوذ اًمؼرارات اعمالئؿي سمشلن أوًمقيوت اًمدقمقة ذم طمدود

 اًمزمون واعمؽون، ممو يعلم قمغم حتؼقؼ إهداف.

 شمؽومؾ إقمامل اًمدقمقيي، واًمتـسقؼ سمقـفو، واجلؿع  اًمعؿؾ قمغم

 سملم جمفقداهتو، واإلصالح سملم أرسموهبو.

 : باــسبة ـؾدطاة: رابًعا

  وممورؾمي ، شمعؾؿ أصقل اًمعؿؾ اًمؽمسمقيِّ اًمػرديِّ واجلامقملِّ

اًمؽمسمقي واًمتزيمقي سمؿراطمؾفو وظمصوئصفو ووقاسمطفو، ممو حيؼؼ وضمقد 
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 اإلكسون اًمصوًمح.

 ذم طمول اعمدقمقيـ قمغم اظمتالف أصـوومفؿ  حتصقؾ اًمبصػمة

 وأطمقااؿ ومعومؾي يمؾٍّ سمام يؾقؼ.

  حتؼقؼ اًمبصػمة ذم يمقػقي اًمدقمقة سمعرض اإلؾمالم سمشؿقًمف-

واكضبوط اًمدقموة سموحلريمي اًمطؿقطمي ذم  -قمؼقدًة وذيعًي، ديـًو ودوًميً 

 طمدود اعمؿؽـ سمغػم إومراط، أو شمػريط.

ؾمعل اًمدقموة هق  وإذا يمون هدف إهداف وهمويي اًمغويوت مـ

مرووة ربِّ إرض واًمساموات: ومنن اإلطموـمي سمعؾؿ أصقل اًمدقمقة 

جلدير  -وومؼففو، وأطمؽومفو وآداهبو، ومو حيؾ مـ وؾموئؾفو وأؾموًمقبفو

َد ظمطك اًمعومؾلم، وحيؼَؼ ريمـل اًمصقاب وآشمبوع ذم اًمعؿؾ:  سملن ُيَسدِّ

لم سموًمـٍم ًمقتحؼؼ اًمؼبقل، مـ صمؿَّ يليت وقمد اهلل شمعومم ًمعبوده اعمممـ

 .[47: ]اًمروم ﴾ے ے ھ ھ ھ ﴿ : واًمتؿؽلم، ىمول
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 اعمبحٌ اًمعوذ
 

 مسائل علم أصىل الدعىة

إن مسوئؾ قمؾؿ أصقل اًمدقمقة يمثػمة ومتعددة: وذًمؽ ًمؽقكف 

رواومد متـققمي، يمعؾؿ اإليامن، يتعؾؼ سمعؾقم وومـقن يمثػمة لويستؿد مـ 

وإظمالق، واًمػؼف وإطمؽوم، واًمسػمة واًمتوريخ واًمؽماضمؿ، وقمؾقم 

اإلدارة واًمتخطقط، واًمقاىمع ومستجداشمف، واإلقمالم ووؾموئؾف، وومقام يكم 

 : قمرض مؼؽمح ًمػفرس خمتٍم عمبوطمٌ هذا اًمعؾؿ ومسوئؾف

 شمعريػ قمؾؿ أصقل اًمدقمقة. : ادبحث األول

 أؾمامء قمؾؿ أصقل اًمدقمقة. : ادبحث اـثاين

 مقوقع قمؾؿ أصقل اًمدقمقة. : ادبحث اـثاـث

 طمؽؿ قمؾؿ أصقل اًمدقمقة. : ادبحث اـرابع

 ومضؾ قمؾؿ أصقل اًمدقمقة. : ادبحث اخلامس

 كشلة قمؾؿ أصقل اًمدقمقة. : ادبحث اـسادس

 كسبي قمؾؿ أصقل اًمدقمقة. : ادبحث اـسابع

 مصودر ورواومد قمؾؿ أصقل اًمدقمقة. : حث اـثامـادب
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 صمؿرة قمؾؿ أصقل اًمدقمقة. : ادبحث اـتاسع

 مسوئؾ قمؾؿ أصقل اًمدقمقة. : ادبحث اـعارش

  ظمصوئص اإلؾمالم ومؼقموشمف.: ادبحث األول

 أريمون اإلؾمالم. : ادبحث اـثاين

 أريمون اإليامن. : ادبحث اـثاـث

 إظمالق اإلؾمالمقي. : اـرابعادبحث 

 مدظمؾ إمم اًمنميعي اإلؾمالمقي وحموؾمـفو.: ادبحث اخلامس

 أصقل اًمتؾؼل وىمقاقمد آؾمتـبوط. : ادبحث اـسادس

 اًمـظؿ اإلؾمالمقي. : ادبحث اـسابع

 صػوشمف. : ادبحث األول

 شمؽقيـف. : ادبحث اـثاين

 واضمبوشمف.: ادبحث اـثاـث

 مشؽالشمف. : ادبحث اـرابع

 آوموشمف. : ادبحث اخلامس

 أصـوومف. : ادبحث األول
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 طمؼقىمف. : ادبحث اـثاين

 واضمبوشمف. : ادبحث اـثاـث

 مشؽالشمف. : ادبحث اـرابع

 مالمح دقمقات إكبقوء. : ادبحث األول

 . مـفٍ اًمدقمقة ذم قمفد اًمـبل : اـثاينادبحث 

 اًمدقمقة ذم قمفد اخلؾػوء اًمراؿمديـ. : ادبحث اـثاـث

 اًمدقمقة ذم اًمتوريخ اإلؾمالمل. : ادبحث اـرابع

 اًمدقمقة ذم اًمعٍم احلديٌ. : ادبحث اخلامس

 اًمتقورات اإلؾمالمقي اعمعورصة. : ادبحث اـسادس

 ؾمػم أقمالم اًمدقموة. : ادبحث اـسابع

 اًمتعريػ سمؿـوهٍ اًمدقمقة. : ادبحث األول

 أكقاع مـوهٍ اًمدقمقة. : ادبحث اـثاين

 اعمالمح اًمعومي عمـوهٍ اًمدقمقة. : ادبحث اـثاـث

 أهداف اًمدقمقة ومـوهجفو. : ادبحث اـرابع

 د اًمصحقح. اًمتقطمقد اخلوًمص وآقمتؼو: ادبحث األول
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 اإلظمالص. : ادبحث اـثاين

 آشمبوع. : ادبحث اـثاـث

 اًمعؾؿ. : ادبحث اـرابع

 اًمؽمسمقي واًمتزيمقي. : ادبحث اخلامس

 اًمققمل واًمبصػمة سموًمقاىمع. : ادبحث اـسادس

 إمر سموعمعروف واًمـفل قمـ اعمـؽر. : ادبحث اـسابع

 اجلفود. : ادبحث اـثامـ

 اًمشؿقل واًمتؽومؾ. : ادبحث اـتاسع

 احلرص قمغم اًمقطمدة وآئتالف. : ادبحث اـعارش

 اًمعوعمقي. : ادبحث احلادي طػ

 اًمقاىمعقي. : ادبحث اـثاين طػ

 احلؽؿي. : ادبحث اـثاـث طػ

 اؾمتػووي اًمبالغ. : ادبحث اـرابع طػ

 اإلدارة واًمتخطقط. : ادبحث اخلامس طػ

 أصـوف اًمدقموة. : ادبحث األول

 مـظامت اًمدقمقة. : ادبحث اـثاين

 أقمداء اًمدقمقة. : ادبحث اـثاـث
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 مشؽالت اًمدقمقة. : ادبحث اـرابع

. : ادبحث اخلامس  طمورض اًمعومل اإلؾمالملِّ

 اًمـقازل ذم ؾموطمي اًمدقمقة. : ادبحث اـسادس

 تعريػ سموٕؾموًمقى وظمصوئصفو. اًم: ادبحث األول

 اًمتعريػ سموًمقؾموئؾ وظمصوئصفو. : ادبحث اـثاين

 اًمضقاسمط اًمنمقمقي ًمؾقؾموئؾ اًمدقمقيي. : ادبحث اـثاـث

 أكقاع اًمقؾموئؾ اًمدقمقيي. : ادبحث اـرابع

 وؾموئؾ معورصة ومستجدة. : ادبحث اخلامس

 مبودئ قمؾؿ اًمتخطقط. : ادبحث األول

 أؾمس اًمتـػقذ. : ادبحث اـثاين

 أؾموًمقى اعمتوسمعي. : ادبحث اـثاـث

 ـمرق اًمتؼقيؿ. : ادبحث اـرابع

 إدارة اًمتدريى. : ادبحث اخلامس

 إدارة اًمبحقث واًمتطقير. : ادبحث اـسادس
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 اعمبحٌ احلودي قمنم
 

 مصادر ومراجع علم أصىل الدعىة

شمـققمً مصودر ومراضمع هذا اًمعؾؿ اعمبورك سمتعدد شمعؾؼوشمف 

 : ورواومده، وومقام يكم سمقون ٕهؿ مصودره ومراضمعف

 اـؼرآن اـؽريؿ.: أواًل 

ومفق يمتوب اًمدقمقة إول، وٓ همـك قمـ يمتى اًمتػسػم اعمعتؿدة 

اسمـ ضمرير اًمطؼمي، واسمـ يمثػم، قمـد أهؾ اًمسـي واجلامقمي: يمتػسػم 

وخمتٍماهتام، واًمرؾموئؾ اًمتل قمـقً سمتػسػم آيوت اًمدقمقة، ومجعفو 

وقمرض شمػسػمهو سمصقرة مقوققمقي
(1)

. 

 اـسـة ادطفرة. : ثاكًقا

اًمسـي هل اًمديقان اًمشورح ًمؽتوب اهلل شمعومم، ويؾحؼ هبذا يمتى 

اًمنموح يمػتح اًمبوري ٓسمـ طمجر، وذح مسؾؿ ًمؾـقوي، وذوح يمتى 

اًمســ إظمرى، وذوح إطموديٌ اعمتعؾؼي سمؿقوققموت اًمدقمقة
(2)

. 

                                                      
 ذم ضمزئلم ٕمحد وموئز. "ـمريؼ اًمدقمقة ذم فمالل اًمؼرآن"( ومـ ذًمؽ يمتوب 8)

ذم جمؾديـ ًمؾديمتقر  "ومؼف اًمدقمقة مـ صحقح اًمبخوري"( مـ اًمؽتى اجلقدة ذم هذا اًمبوب 2)

 اًمؼحطوين.ؾمعقد سمـ قمكم سمـ وهػ 
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 اـعؼقدة اـصحقحة.: ثاـًثا

ويـبغل أن شُمٍمَف اًمعـويي إمم يمتى اعمتؼدملم، يموإليامن ٓسمـ أيب 

ؿمقبي، واسمـ مـده، وذح أصقل اقمتؼود أهؾ اًمسـي ًمالًمؽوئل، وٓ همـك 

أيب اًمعز،  قمـ يمتى اعمتقن وذوطمفو، يمنمح اًمعؼقدة اًمطحوويي ٓسمـ

 ومعورج اًمؼبقل حلوومظ طمؽؿل، وخمتٍماهتام.

 : األخالق اإلسالمقة اـعؾقا: رابًعا

وذًمؽ سمدراؾمي أسمقاب إظمالق اإلؾمالمقي مـ دواويـ اًمسـي 

ًمؾخرائطل، ويمتوب  "مؽورم إظمالق"وذوطمفو، ويمتى إظمالق يمـ

و" ومؼف "عمحؿقد اخلوزكدار، و "هذه أظمالىمـو طملم كؽقن مممـلم طمؼًّ

 ًمؾشقخ مصطػك اًمعدوي، وهمػمهو. "ظمالقإ

 اـسرة اــبقية واـتاريخ واـرتاجؿ.: خامًسا

اًمسػمة هل اًمتطبقؼ اًمعؿكم واعمامرؾمي اًمػعؾقي اذا اًمعؾؿ اعمبورك، 

ذم اًمدقمقة واإلصالح، وٓ سمد ًمؾداقمقي  ومفل ظمالصي مـفوج اًمـبل 

مـ مطوًمعي يمتى اًمسػمة واًمتوريخ، يمسػمة اسمـ هشوم، وشموريخ اًمبدايي 

ٓسمـ  واًمـفويي ٓسمـ يمثػم، وؾمػم أقمالم اًمـبالء ًمؾذهبل، وصػي اًمصػقة

اجلقزي، وكحق ذًمؽ، مع آهتامم سموًمدراؾموت اًمدقمقيي ذم اًمسػمة 

 احلريموت اإلصالطمقي.اًمـبقيي، واًمدراؾموت اًمتورخيقي ًمؾدول و
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 األحؽام ومداخؾفا.: سادًسا

يمؽتى آيوت وأطموديٌ إطمؽوم وذوطمفو، واعمتقن اًمػؼفقي 

وطمقاؿمقفو، واًمؼقاقمد إصقًمقي واًمػؼفقي، مع اًمعـويي سمؽتى اعمداظمؾ 

اًمػؼفقي يموعمدظمؾ اًمػؼفل اًمعوم ًمػضقؾي اًمديمتقر مصطػك اًمزرىمو، 

قمؿر إؿمؼر، وهمػمهو، وظمصوئص اًمنميعي اإلؾمالمقي ًمػضقؾي اًمديمتقر 

مع اًمعـويي سموًمدراؾموت اًمػؼفقي اجلودة طمقل مقوققموت اًمدقمقة 

 وكقازاو ذم خمتؾػ اعمقوديـ.

 ؿتب اآلداب.: سابًعا

 "ومضؾ اهلل اًمصؿد"ًمؾبخوري، وذطمف، و "إدب اعمػرد"يمـ 

همذاء إًمبوب سمنمح "ٓسمـ مػؾح، و "أداب اًمنمقمقي"ًمؾجقالين، و

 ـل، وهمػمهو.ًمؾسػوري "مـظقمي أداب

 ؿتب اـدطقة ومـاهجفا وؽؼففا وتارخيفا وأصقهلا.: ثامـًا

-يمتى اًمدقمقة هل سمقً اًمؼصقد، وؾمقف ُكْعـَك سمنيراد ـموئػي مـفو 

مع اًمعـويي سموًمؽتى اجلومعي واعمعورصة ىمدر  -ٓ قمغم ؾمبقؾ احلٍم

 : اإلمؽون، وهل مرشمبي قمغم طمروف ااجوء قمغم اًمـحق اًمتوزم
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 هـ. 8405حمؿد آل مقؾمك، دار قمومل اًمؽتى، اًمريوض، 

حمؿد اًمسقد اًمقيمقؾ، دار اعمجتؿع،  أسس اـدطقة وآداب اـدطاة، -2

 هـ. 8406ودار اًمقوموء، 

ومقاز سمـ هؾقؾ اًمسحقؿل،  أسس مـفج اـسؾػ يف اـدطقة إغ اهلل، -3

 هـ. 8423دار اسمـ اًمؼقؿ، ودار اسمـ قمػون، 

محقد اًمرطمقكم، دار اًمعوصؿي،  أصـاف اددطقيـ وؿقػقة دطقهتؿ، -4

 هـ. 8484

قمبد اًمرمحـ اًمـحالوي، دار اًمػؽر،  أصقل اـرتبقة اإلسالمقة، -5

 هـ. 8399دمشؼ، 

، قمبد اًمؽريؿ زيدان، كنم مؽتبي اعمـور اإلؾمالمقي أصقل اـدطقة، -6

 هـ.8396

حمؿد أمحد مؾؽووي. : رمحي اهلل ااـدي، حتؼقؼ إضفار احلؼ، -7

 هـ. 8480اًمرئوؾمي اًمعومي إلدارة اًمبحقث اًمعؾؿقي،  ط

ظموًمد سمـ قمثامن اًمسبً،  األمر بادعروف واــفي طـ ادـؽر، -8

 هـ.8485اعمـتدى اإلؾمالمل، 

ر قمكم سمـ كػقع اًمعؾقوين، دا أمهقة اجلفاد يف كػ اـدطقة اإلسالمقة، -9

 هـ. 8486ـمقبي، 
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اًمؼروووي،  يقؾمػ أوـقيات احلرؿة اإلسالمقة يف ادرحؾة اـؼادمة، -80

 هـ.8488مؽتبي وهبي، 

 اجلومعي اإلؾمالمقي، بحقث ادممتر اـعادي ـتقجقف اـدطقة واـدطاة، -88

 هـ.8397

، واخلؾػاء اـراشديـ  تاريخ اـدطقة اإلسالمقة، يف زمـ اـرسقل -82

مؽتبي اًمدار، اعمديـي اعمـقرة، اًمسعقديي، مجقؾ سمـ قمبد اهلل اعمٍمي، 

 هـ.8407

آدم قمبد اهلل إًمقري، مؽتبي  تاريخ اـدطقة بع األمس واـققم، -83

 هـ. 8396وهبي، اًمؼوهرة، 

إسمراهقؿ قمبد اهلل اعمطؾؼ، مريمز اًمبحقث  اـتدرج يف دطقة اــبي، -84

 هـ.8487واًمدراؾموت، سمػموت، 

 هـ. 8399اًمبفل اخلقزم، مؽتبي اًمػالح، اًمؽقيً،  تذؿرة اـدطاة، -85

سـة واجلامطة،  -86 رتبقة طـد أهؾ ـا  أمحد ومريد، اًمدار اًمسؾػقي، اإلؾمؽـدريي.ـا

هوؿمؿ إهدل، دار اًمؽمسمقي واًمؽماث، ودار اعمعوزم،  اـرتبقة اـذاتقة، -87

 هـ.8428

، قمكم قمبد احلؾقؿ حمؿقد، دار اًمقوموء، اعمـصقرة تربقة اــايشء ادسؾؿ، -88

 هـ. 8483
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يقؾمػ اًمؼروووي، ممؾمسي اًمرؾموًمي، سمػموت،  ثؼاؽة اـداطقة، -89

 هـ. 8399

عؿؾ اإلسالمي، -20 دار  صالح اًمصووي، اـثقابت وادتغرات يف مسرة ـا

 هـ.8484اإلقمالم اًمدوزم، 

: ٓسمـ شمقؿقي، حتؼقؼ اجلقاب اـصحقح دـ بدل ديـ ادسقح، -28

احلؿدان، دار سمـ طمسـ، وقمبد اًمعزيز اًمعسؽر، ومحدان  قمكم

 هـ.8484اًمعوصؿي، 

مؼداد يوجلـ، دار اًمرحيوين،  جقاكب اـرتبقة اإلسالمقة األساسقة، -22

 هـ. 8406سمػموت، 

 هـ.8480ومضؾ إال، مؽتبي دار اعمعورف، اًمريوض،  احلسبة، -23

قمبد اهلل كوصح قمؾقان، دار  حؽؿ اإلسالم يف وسائؾ اإلطالم، -24

 اًمسالم، اًمؼوهرة. 

سمؽر أسمق زيد،  واجلامطات اإلسالمقة،حؽؿ االكتامء إغ اـػرق  -25

 مؽتبي اًمتققمقي اإلؾمالمقي، اًمؼوهرة.

ؾمعقد سمـ قمكم سمـ وهػ اًمؼحطوين،  احلؽؿة يف اـدطقة إغ اهلل، -26

 هـ.8482

 هـ.8482كورص اًمعؿر، دار اًمقـمـ، اًمريوض،  احلؽؿة، -27
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حمؿد أملم طمسـ، مؽتبي اعمـور،  خصائص اـدطقة اإلسالمقة، -28

 هـ. 8403إردن، 

يقؾمػ اًمؼروووي، مؽتبي وهبي، اخلصائص اـعامة ـإلسالم،  -29

 هـ.8397اًمؼوهرة، 

كذير حمؿد مؽتبل، دار اًمبشوئر خصائص تبؾقغ اـدطقة إغ اهلل،  -30

 هـ. 8422اإلؾمالمقي، 

احلؿقد سمـ سموديس،  قمبداـدرر اـغاـقة يف آداب اـدطقة واـداطقة،  -38

 هـ.8487قمكم طمسـ قمبد احلؿقد، : حتؼقؼ

 أسمق اعمجد كقومؾ، مطبعي دار إموكي، مٍم. ،اـدطقة إغ اهلل -32

،  اـدطقة إغ اهلل، -33  هـ.8406شمقومقؼ اًمقاقمل، مؽتبي اًمػالح، اًمؽقًي

 ؾمقد ؾموسمؼ، دار اًمػؽر، سمػموت.  دطقة اإلسالم، -34

ؾمؾقامن مرزوق، اعمـور،  اـدطقة اإلسالمقة بع اـػردية واجلامطقة، -35

 هـ.8407اًمؽقيً، 

حمؿد اًمراوي، اًمدار اًمؼقمقي ًمؾطبوقمي  اـدطقة اإلسالمقة دطقة طادقة، -36

 هـ.8388واًمـنم سموًمؼوهرة، 

أمحد همؾقش، كنم دار اًمؽتوب اعمٍمي ودار  اـدطقة اإلسالمقة، -37

 اًمؽتوب اًمؾبـوين.
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 حمؿد ظمػم رمضون، مطوسمع دار، ـمقيؼ اًمريوض، اـدطقة اإلسالمقة، -38

 هـ.8484

مجعي أملم قمبد اًمعزيز، دار اًمدقمقة،  اـدطقة .. ؾقاطد وأصقل، -39

 هـ.8409اإلؾمؽـدريي، 

قمكم حمؿد ضمريشي، دار اًمطبوقمي واًمـنم اإلؾمالمقي، ، اـدطقة واـداطقة -40

 اًمؼوهرة.

، هشوم قمبد اًمؼودر قمؼدة، دار ـمقبي، دور ادريب يف اـدطقة اـػردية -48

 اًمريوض.

قمدكون اًمـحقي، مطوسمع  دور ادـفج اـرباين يف اـدطقة اإلسالمقة، -42

 هـ. 8405اًمػرزدق اًمتجوريي، اًمريوض، 

، هشوم قمبد اًمؼودر قمؼدة، دار اًمصػقة، رساـة إغ حامؾ اـدطقة -43

 اًمؼوهرة.

 اسمـ قمثقؿلم، اًمريوض. رساـة يف اـدطقة إغ اهلل،  -44

حمؿد إسمراهقؿ ؿمؼرة، اعمؽتبي اإلؾمالمقي،  رؿائز اـدطقة يف اـؼرآن، -45

 قمامن إردن. 

 حمؿد أملم اعمٍمي، دار إرىمؿ، اًمؽقيً، سبقؾ اـدطقة اإلسالمقة، -46

 هـ. 8400
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ومضؾ إال، إدارة شمرمجون  اـسؾقك وأثره يف اـدطقة إغ اهلل تعاغ، -47

 هـ.8489اإلؾمالم، 

 قمبد اًمؽريؿ زيدان، اًمرؾموًمي، سمػموت. اـســ اإلهلقة، -48

، ضموؾمؿ سمـ حمؿد سمـ ُمَفْؾِفؾ اًمقوؾملم، صريؼ اـدطقة اإلسالمقة -49

 هـ.8482دار اًمقوموء، مٍم، 

 أمحد وموئز، اًمرؾموًمي. صريؼ اـدطقة يف ضالل اـؼرآن، -50

قمكم قمبد احلؾقؿ حمؿقد، دار قمؽوظ،  طادقة اـدطقة اإلسالمقة، -58

 هـ. 8399ضمدة، 

اًمنميػ محدان راضمح ااجوري، دار اادى،  طدة اـداطقة ادسؾؿ، -52

 هـ. 8483اًمؼوهرة، 

 هـ.8404حمؿد أمحد اًمراؿمد، ممؾمسي اًمرؾموًمي، سمػموت،  اـعقائؼ، -53

 هـ.8488دار اسمـ اجلقزي، ؾمؾامن اًمعقدة،  اـغرباء األوـقن، -54

طمسـ قمقسك قمبد اًمظوهر،  ؽصقل يف اـدطقة واـثؼاؽة اإلسالمقة، -55

 هـ. 8408دار اًمؼؾؿ، اًمؽقيً، 

 اسمـ سموز، اًمريوض.  ؽضؾ اـدطقة إغ اهلل، -56

دطقة إغ اهلل، ) -57 صقرة. (2-1ؽؼف ـا  ، قمكم قمبد احلؾقؿ حمؿقد، دار اًمقوموء، اعـم

قمبد احلؿقد اًمبالزم، دار اًمدقمقة،  ؽؼف اـدطقة يف إكؽار ادـؽر، -58

 هـ. 8407اًمؽقيً، 
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ؾمعقد سمـ قمكم سمـ وهػ  (،2-1ؽؼف اـدطقة يف صحقح اـبخاري ) -59

 هـ. 8420اًمؼحطوين، 

قمامرة كجقى، مؽتبي اعمعورف، اًمريوض،  ؽؼف اـدطقة واإلطالم، -60

 هـ. 8487

 هـ. 8396مجعي اخلقزم، اعمؽتبي اًمتقومقؼقي، اًمؼوهرة،  ؽؼف اـدطقة، -68

حمؿد زيـ ااودي، دار اًمعوصؿي،  اـدطقة زماًكا ومؽاًكا،ؽـ كػ  -62

 اًمريوض. 

ومتحل يؽـ، ممؾمسي اًمرؾموًمي، سمػموت،  ؿقػ كدطق إغ اإلسالم، -63

 هـ. 8400

ـاس، -64 قمبد اًمبديع صؼر، كنم آحتود اًمعوعمل ًمؾؿـظامت  ؿقػ كدطق ـا

 اًمطالسمقي.

 هـ. 8404ضموؾمؿ اًمقوؾملم، دار اًمدقمقة، اًمؽقيً،  ـؾدطاة ؽؼط، -65

حمؿد اًمبقوكقين، ممؾمسي اًمرؾموًمي، سمػموت،  ؾ إغ طؾؿ اـدطقة،اددخ -66

 هـ.8484

أمحد  إطدادها ومسئقـقاهتا يف اـدطقة، ..ادرأة ادسؾؿة ادعارصة  -67

 هـ.8482حمؿد أسموسمطلم، دار قمومل اًمؽتى ًمؾـنم واًمتقزيع، اًمريوض، 

 هـ.8482حمؿد أمحد اًمراؿمد، دار اعمـطؾؼ، ادسار،  -68

 ومتحل يؽـ، ممؾمسي اًمرؾموًمي، سمػموت. واـداطقة،مشؽالت اـدطقة  -69
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اًمقهوب اسمـ ًمطػ اًمديؾؿل،  قمبد معامل اـدطقة يف اـؼصص اـؼرآين، -70

 هـ. 8406دار اعمجتؿع، 

 هـ. 8424، اًمؼوهرة، إسمراهقؿ حمؿد يني معامل يف أصقل اـدطقة، -78

ـاجح، -72 داطقة ـا ٕكدًمس اخلرضاء، ضمدة. مؼقمات ـا  قمكم سمودطمدح، دار ا

حمؿد اًمصبوغ، اعمؽتى اإلؾمالمل، دمشؼ،  اـداطقة،مـ صػات  -73

 هـ. 8400

قبفا، -74 دطقة وأسـا  هـ. 8407قمكم ضمريشي، دار اًمقوموء، اعمـصقرة،  مـاهج ـا

، وموروق مـاهج اـعؾامء يف األمر بادعروف واــفي طـ ادـؽر -75

 اعمجقد اًمسومرائل، دار اًمقوموء، ضمدة. قمبد

 حمؿد أمحد اًمراؿمد، ممؾمسي اًمرؾموًمي، سمػموت. ادـطؾؼ، -76

أمحد قمبد اًمعزيز اخلؾػ، دار  مـفج ابـ اـؼقؿ يف اـدطقة إغ اهلل، -77

 هـ. 8489أوقاء اًمسؾػ، 

قمبد اهلل احلقؿموين، دار  (،2-1مـفج ابـ تقؿقة يف اـدطقة إغ اهلل ) -78

 إؿمبقؾقي. 

حمؿد هور زيـ اًمعوسمديـ، دار  مـفج األكبقاء يف اـدطقة إغ اهلل، -79

 إرىمؿ، اًمؽقيً.

أملم أطمسـ إصالطمل، شمعريى ؾمعقد  مـفج اـدطقة إغ اهلل، -80

 إقمظؿل اًمـدوي. 
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قمكم سمـ ضموسمر احلريب، مـفج اـدطقة اــبقية يف ادرحؾة ادؽقة،  -88

 هـ. 8406اًمزهراء ًمإلقمالم اًمعريب، اًمؼوهرة، 

، كنم دار اًمسالم، قمبد اهلل كوصح قمؾقان هذه اـدطقة ما صبقعتفا؟ -82

 اًمؼوهرة.

قمبد اهلل كوصح قمؾقان، كنم دار اًمسالم،  وجقب تبؾقغ اـدطقة، -83

 اًمؼوهرة. 

طمسلم حمؿد قمبد اعمطؾى،  وسائؾ اـدطقة إغ اهلل تعاغ وأساـقبفا، -84

 هـ. 8424دار اًمقـمـ، 

حمؿد أزهري  اـقسائؾ ادػوطة وادؿـقطة يف اـدطقة إغ اهلل، -85

 م، اًمريوض.طموشمؿ، يمؾقي اًمدقمقة واإلقمال
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A 

ًٓ وآظمًرا، واًمصالة واًمسالم قمغم اًمـبل اعمجتبك،  احلؿد هلل أو

 : واًمرؾمقل اعمصطػك، وقمغم آًمف وصحبف وؾمؾؿ، وسمعد

ومؼد اكتفك هذا اًمبحٌ اعمقضمز إمم مجؾي كتوئٍ يؿؽـ حتديدهو ذم 

 : اًمـؼوط اًمتوًمقي

قمؾؿ أصقل اًمدقمقة قمؾؿ أصقؾ ىموم قمغم ىمقاقمَد وأؾمٍس حمؽؿي،  -1

، وقمـفؿ أظمذ َمـ شمؾؼوه اًمسؾػ إوائؾ قمـ رؾمقل اهلل 

 سمعدهؿ، روايًي وشمؾؼقـًو، صمؿ شمصـقًػو وشمدويـًو.

شمعتؼم يمتوسموت اًمزهد واعمقاقمظ، وأسمقاب اًمرىموق ذم اًمصحوح  -2

ز اسمـ اجلقزي ذم  واًمســ اًمـقاَة إومم اذا اًمعؾؿ اعمبورك، وىمد سمرَّ

وص "هذا اعمقدان سمبعض يمتبف اًمققمظقي إووومي إمم يمتوسمف  اًمُؼصَّ

ريـ اًمذي شمضؿـ ىمقاقمَد ًمؾدقمقة، شملصقاًل وشمطبقًؼو، صمؿ  "واعمذيمِّ

 شمتوسمعً اعمصـػوت مـ إئؿي إقمالم.

اؿمتدت ذم اًمعٍم احلديٌ احلوضمي ٓؾمتخراج إصقل اًمعؾؿقي  -3

قة واإلصالح، وشمشعبً واًمعؿؾقي، واًمؼقاقمد اًمنمقمقي ذم اًمدقم
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رواومد هذا اًمعؾؿ، وشمعددت قمالىموشمف، واشمسع كطوىمف، وَمُعـَِل أهؾ 

و، وإجيود أؿمؽول ضمديدة عمامرؾمتف  اًمدقمقة سمتلصقؾ قمؾؿفو كظريًّ

ت مداظمُؾ ًمؾعؾؿ، وُصـػً يمتٌى ذم مـوهٍ قمؾامء  قمؿؾقًّو، وُأقِمدَّ

اًمسؾػ ذم اًمدقمقة إمم اهلل، ومويمتؿؾً أريمون قمؾؿ أصقل اًمدقمقة 

 اهلل. سمحؿد

اكتفك اًمبحٌ إمم شمعريػ اصطالطمل مؼؽمح ًمعؾؿ أصقل اًمدقمقة  -4

ُؾ هبو إمم شمبؾقغ : وهق قمؾؿ سمؼقاقمد وأطمؽوم وأؾمبوب وآداب ُيَتَقصَّ

اإلؾمالم ًمؾبنم قمومي، وشمعؾقؿ وشمرسمقي اعمستجقبلم يموومي، وحتؼقؼ 

 اًمتؿؽلم اذا اًمديـ ظموصي.

أريموكف، مقوقع قمؾؿ أصقل اًمدقمقة يدور طمقل سمقون اإلؾمالم و -5

وقمؼقدشمف، وأظمالىمف، وشمنميعوشمف، ومعرومي مو جيى ذم ذًمؽ مـ 

اًمؼقاقمد واًمضقاسمط وإوًمقيوت واعمآٓت، يمام يعوًمٍ مشؽالت 

اًمدقمقة، ومو يستجد سمسوطمتفو مـ كقازل، ومو يستعون سمف مـ 

 اًمقؾموئؾ وإؾموًمقى ًمتحؼقؼ أهداومفو، واًمتغؾى قمغم معقىموهتو.

 قي وإقمداًدا.يمام ٓ يغػؾ اًمداقمل شمؽقيـًو وشمرسم

شمعددت أؾمامء هذا اًمعؾؿ اعمبورك، ومو ذاك إٓ ًمنمومف وقمؾقِّ ىمدره،  -6

، أو "ومؼف اًمدقمقة"، ورسمام ُدقمل "قمؾؿ اًمدقمقة"ومرسمام ُأـمؾؼ قمؾقف 
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 وهل مصطؾحوت متؼورسمي ذم معـوهو. "مـوهٍ اًمدقمقة": ىمقؾ

يـبـل طُمْؽُؿ شمعؾلِؿ هذا اًمعؾِؿ قمغم طُمْؽِؿ ممورؾمي اًمدقمقة، وهل ٓ  -7

خترج قمـ يمقهنو ومرَض قملٍم، أو ومرَض يمػويٍي، ومقتعلم قمغم يمؾ 

داقمقي أن يعرَف مو يصحل سمف شمديـف، ومو ٓ يسعف أن جيفؾف ذم 

 اًمعؼقدة، واًمعبودات، واعمعومالت، مع إعموم قموم هبدي اًمـبل 

ًمقا اًمبوَع  ذم اًمدقمقة، وجيى قمغم ـموئػي مـ اًمدقموة اًمػؼفوء أن ُيَطقِّ

تؿؽـقا مـ اًمؼقوم سمقاضمى اإلومتوء ذم اًمـقازل ذم قمؾقم آضمتفود: ًمق

 واعمفامت اعمستجدة ذم ؾموطمي اًمدقمقة إمم اهلل.

ومضوئؾ هذا اًمعؾؿ يمثػمة ومفق ؾمبى ًمزيودة أضمر اًمدقموة، وقمصؿي اؿ  -8

مـ آظمتالف وآومؽماق، وؾمبقؾ ًمتحؼقؼ اًمبصػمة سملؾموًمقى 

اًمدقمقة ووؾموئؾفو، ومعرومي اًمقاضمى سموظمتالف اًمظروف 

اًمدقموة اعمتػؼفقن سمعؾؿ أصقل اًمدقمقة ذم اًمطؾقعي مـ وإطمقال: و

ًٓ وأصؾحفؿ ذم  يمؾ ظمػم يـول اًمدقموة، ومفؿ أطمسـ اًمدقموة ىمق

 اعمسؾؿلم قمؿاًل.

قمؾؿ : ًمعؾؿ أصقل اًمدقمقة رواومُد ومصودُر قمؾؿقٌي قمديدٌة مـفو -9

اإليامن وأصقًمف، وقمؾؿ إظمالق واًمسؾقك، وقمؾؿ اًمػؼف وىمقاقمده 

توريخ، وشمراضمؿ اًمدقموة ودمورهبؿ، وأصقًمف، وقمؾؿ اًمسػمة واًم
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 إووومي إمم اًمعؾقم اًمعٍميي اعمـضبطي سمضقاسمط اًمنمع وىمققده.

ـ  -11 قمالىمي قمؾؿ أصقل اًمدقمقة سمغػمه مـ اًمعؾقم قمالىمي دىمقؼي، ومفق أقمؿل م

مـ ضمفي، وأظمصل مـ ضمفي أظمرى، ومدائرة اًمعومل  -مثاًل -اًمػؼف واًمسػمة 

سموًمػؼف أقمؿل وأوؾمُع مـ ضمفي درايتف سمتخصصف، واشمسوع ومفؿف، واؿمتغوًمف 

ٓت، أمو دائرة درايتف واؿمتغوًمف سمتوريخ وواىمع  سمعؾقم اًمقؾموئؾ ؤا

ًمدقمقات، وأؾموًمقى اًمتلصمػم واًمؽمسمقي، ووؾموئؾ اًمتعبػم وومـقن آشمصول، ا

، ومبلم قمؾؿ -وكحق ذًمؽ  واًمعؾقم  "أصقل اًمدقمقة"ومفل أظمصل

.   اًمنمقمقي قمؿقٌم وظمصقٌص وضمفلٌّ

ًٓ -صمؿرة قمؾؿ أصقل اًمدقمقة  -11 هل اؾمتػووي اًمدقمقة  -إمجو

ة واًمبالغ، وإىمومي ؾمؾطون اًمنميعي، واًمتحويمؿ إًمقفو، وإطمقوء ؿمعػم

إمر سموعمعروف واًمـفل قمـ اعمـؽر قمغم وضمففو اًمصحقح، وإىمومي 

اًمسـي وىمؿع اًمبدقمي، وقمـ ذًمؽ يتحؼؼ اًمـٍم واًمتؿؽلم ذم 

اًمدكقو، واًمػقز سموجلـي واًمـعقؿ ذم أظمرة، ومـ وراء ذًمؽ يمؾف 

  مرووة اهلل شمعومم.

مسوئؾ هذا اًمعؾؿ متعددة ومتـققمي: ومفل شمدور طمقل مبودئ هذا  -12

دموشمف، وأريمون اًمدقمقة وأصقاو ومـطؾؼوهتو، واًمداقمل اًمعؾؿ ومؼ

إمم اهلل وصػوشمف وواضمبوشمف، وشموريخ اًمدقمقة ومـوهجفو، وأكقاع 
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 اًمدقمقة وأؾموًمقبفو ووؾموئؾفو، وإدارة اًمدقمقة وـمرائؼفو.

أن : سملؾمامئف احلسـك وصػوشمف اًمعغم -شمعومم-وأظمػًما أؾملل اهلل 

يرزىمـو وإظمقاكـو اًمدقموَة  جيعؾ هذا اًمعؿؾ صوحلًو، وًمقضمفف ظموًمًصو، وأن

َد  اًمػؼَف ذم ديـف، واًمعؿَؾ إلقمالء يمؾؿتف، وأن يمًمَِّػ سملم ىمؾقسمـو، وأن يقطمِّ

ـو، وأن جيؿَع يمؾَؿَتـو قمغم احلؼ.  َصػَّ

 إنه أكرم األكرنني، وأرحم الرامحني.
 وآِخُر دعوانا أن احلهد هلل َربِّ العاملني.

لني، وصىل اهلل وسلم وبارك ىلع ختام انلبيني، وق ائد الُغرِّ املحجَّ
 وىلع آهل وصحبه وسلم أمجعني.
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