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األستاذ الدكتور
عبد الرزاق أحمد عبد الرزاق

تسم اهلل الرمحن الرحٍم
املقدمــــــة

الحم دددربرربرالم دد،لمالرالر اللد د ةر اللد د ثررمد د رالملمد د ثررحمد د ًرلمم دد،لمالر ر

لادن،رمحمدرالر رم رآلهرالر لحلهرأجممالر .ر
رأم،رلمددر ر

رف د لرأماندد،رايل د ما رامدد،نور منددذرمدددةرط ام د ران لدد،مً،رالر اجزا د رالر ا م دً،ررددلر

ركبرالحض،رةراينلد،نا رلمددرألرك،ندترد،اددةرلادذضرالحضد،رةر لمددةرط امد رمدلرالزمد،لالر
َّ
ل،ثرالذيرحلرل،ألمد رادزدادرملد،حاهرا مدً،رلمددرآ دررالرلدذل ركد،لرالرل َّددرل مد ر
هذاراالن
ه ددورامم ددلررمد د رال ددام،دةرد ره دد،رف ددوردا دد،دةرالل د درا رالا ددورأاملاا دد،راألفك دد،رر ددرداا،رالر

غرلاادد،رألراممددلررمد رإردد،دةر حددداا،رأ الًرلاكد لرددد،درةررمد رألراددؤديرد رهدد،رفددورهددذار

المج،لر .ر

رإنن،رالرنرىرأيرملرررأللراممد راألمد رألدل،بران لد،ما،رالر اجزاااد،رالر اغارالاد،ر
رلرداما،رالر مل،داا،ررمد رأرددااا،رالرف،ألرددا ردرمامد،ركد،ن ارأد اد ،رالر هدثرلالد اركدذل ر
فورح ا راألمرردرالرامكلرألران ذ ارإل راألم رإذارك،نترد ا رمحلن رالر لكلراألمد ردر
أللل،برردةرلاسرهذاراللحثرمحلرمن،د اا،ردرضم ترالرفلامتراللاطرةررماا .،ر
رإنندد،رمدددر لرا ل ردرأكنددررمددلرأير دددترمض د

ردرأللرنك د لرإاجدد،لاالرالر ألر

ندددر راألمد رإلد رألرا ددذرل،ل لدد،الرالر الددم راللددللرالر اممددلررمد رألرا ددذرل،ألفكدد،رر
ال ططرالاورامملررم رإن ،ذه،رملرا ردا،رالر ا دااا،رالر اكد لرلدللً،رفدورانا د،لا،رمدلر
ادمادد،رالمددزريرالر مددلرنددثراحراددررأ ارضدداا،رمددلرالمحامددالرالر الددام،دةر حددداا،رالر د اادد،ر

كددورا د ثرلددد ره،رالددذيرددددررلادد،رالرفاددوراألم د رال لددطرال دد،هدةررم د رالندد،سر( كددذل ر
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جممن دد،كثرامد د ر ل ددطً،رلاك ند د ار ددادا ررمد د رالن دد،سر

()1

األستاذ الدكتور
عبد الرزاق أحمد عبد الرزاق

الر الرامك ددلرألرااد د ا ره ددذارالر

األم رد،ردةرام ورل،لم ثررم رأردااا،رالر اممناثرلل،حرمل ،ر .ر
ر ممد،رالر د رفادهرألراألمد ردر لحمددراب ردرامد،ل ردرلددأترااحلدسرلمدضرممد،لثر

الطراد رفددوراألرد اثراللدد،ل رالر انظددررألددح،برال كددرر الم ادددةرفددور ادمادد،رالر امممد لر
رم د د رإذكد دد ،رر حرالام د د رفد ددوراألم د د رالر اللد دداره،رلح داد دد،رالاد ددورلاد دد،ررم د د رحك،ماد دد،الر
ضر رةرألرااماعراألم رلاذضرالح

رمم،رأن،ررح اظ رالحكد،ثرالمالدمطالررمد رم ،لاددر

األم رفورأكنررملرمك،لر الذالرهدثردرفدورارا ،دند،ردراللدلبرال ردرااسرفدوراجزاد راألمد رالر
ا م ادد،رالرفحدددثراللددداثرالرفاادد ،تررددر شركناددررمددناثرأمدد،ثرهددذارالمدددرالجمدد،هاريرالر
الذيرم،رازالرملام اًررفورأم،كلرأ رىرملراألم رالر الذيرنل لرابردرللح،نهر امد،ل ردر

ألراك لرر،دلاهر ا اًررل م رالر ألراك لرلللً،رفورناضاا،رالر حداا،ر .ر

در رف ددورج،ممد د ر
ر ال دداج،ل رلم دددر ةرالكرامد د رالا ددورام ااا دد،رم ددلركماد د رال د درام رال د ا

اكراددترالم د درةرالاددورلددام درمؤامرهدد،رالمممددورال ارلددعرلمن د الر(رال حدددةرايل د ما رلددالر
ال اددعر الطمد حر رلممددةرمدلر52-52رنالد،لر5105رلد ذلراب ردرامد،ل ردرالرالدمدنورألر
أ ،ر ر لممرةرالن،نا رفورأرم،لرالمؤامررالمممورالذيرا امهركماداكثرل،للحدثرالم لد ثر(ر
إحادد ،رالر اجدادددر حدددةراألمد ر راللددللرالر ال لدد،الر رضددملرالمحد رراللدد،دسر(رضددم ر
ال حدةر رألل،لا،رالر طر رر جا ،رالرراجاً،رألران،لررض،كثرر .ر

رل درا داملرهدذاراللحدثرلمددرالم دمد ررمد ر مدسرلدللرالر لد،الرن ارهد،رمامد رالر

ضر را رالر ال،ردراألم رفورإر،دةرلن ،ر حداا،رالر هور ر
أ الً /رال حدةر اجبر ررور .ر

ن،نا /ً،رأهما رال حدةرفورا ا راألم ر .ر

ن،لن/ً،ررامزازرم م،ترال حدةرايل ما ر .ر

رالم/ً،رالالديرل فك،رر الم ،راعرالاورامملررم را ااتراألم ر .ر
،مل/ً،رااللا ،دةرملراج،ربراألمثرفورلمثر حدةراألم ر .ر

()1

ل رةرالل رةر رملرا ا ر( 041ر.
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األستاذ الدكتور
عبد الرزاق أحمد عبد الرزاق

ر
ر
ر ابرألد د لرألراجم ددلره ددذارالمم ددلر ،للد دً،رل جا ددهرالكد دراثرالر ألران ددعرل ددهرالرإن ددهر

لماعردرابر .ر

ر آ رردر ان،رألرالحمدربرربرالم،لمالر .ر
ر

ر لم رابررم رلادن،رمحمدرالر رم رآلهرالر لحلهرالر لمثرالمامً،ركنارا .ر

ررررررررررررررررررررر

األُستاذ الدكتور
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األستاذ الدكتور
عبد الرزاق أحمد عبد الرزاق

ر
ر
ر
ً

أوال /الىحدة واجة شرعً

رحانمد،رد دلرالنلدو ردرلدم رابررمادهر لدمث ردرالمداند رالمند رةردد،ثرل رمد،لرماد رالر

ملرام راألرم،لرانظامهرالم د،ترلالرلدك،لرالمداند رالمند رةرالر كادبركا،لدً،رفدورذلد ر

أ ردا د ددهرالمل د دد،دررالا،را اد د د رالر ال د ددااد ره د ددذارالكا د دد،برالرأ رالل د ددحا ر( 0را ض د ددا ر
الازام،ترجماعراألط ار ردا لرالمدان رالر احدادرالح

ر ال اجل،تر .ر

ر اط،لمندد،رفددورأ لرهددذضرال نا د ر ل د رالملددممالرمددلرد دراشرالر أهددلرالمدان د رالر

مددلراددلماثرالرفمح د رلاددثرالر ج،هدددرمماددثرل د ناثرأم د ر احدددةرمددلرد لرالندد،سر( 5الر كدد،لر
هذار ااً،رجداداًركلرالجدةرفورا،راخرالحا،ةراللا،لا رفورجزادرةرالمدربرالرإذرن دلررلد لر
ابردرلم رابررماهر لمثردرد مهرملر دم،ررال لامد ر الالماد رلاد،رإلد ر دم،رراألمد رالادور
اضثركلرملراران رالدالرالجدادر.ر لاذارااللثرالذيرأطمد ررمد رجم،رد رالملدممالرالر
المددؤمنالرالر مددلراددلماثرمددلرأهددلرالمدان د راندددملرالملددمم لررم د را ددا

ردلدد،اماثرفددور

هددذضرالجم،ر د رالاددورا درالطرفامدد،رلانادد،رلرلدد،طرايل د ثرالر هددذارالرلدد،طراراددبررماددهرأم د رر
كنا درةالرفاددثرااكدد،فم لرفامدد،رلاددناثرالر هددثرانلددر لرالمظم د ثررم د رالظدد،لثرالر هددثرارر د لر
ح

()1

رال رال رالر المحل رالر الج ارر( 1ر .ر

امرضرالدكا ررأكرثرضدا ،رالممدريرفدوركا،لدهر(راللدارةرالنل اد راللدحاح ر رلد ارلد رطدر ر
ر درال نا رالر د،لر رارد رلمجم را،رإل رمرال راألح،داثراللدحاح رالرانظدرر 572/0ر

مددلرالكا دد،برالمددذك ررالر انظددرر ر نا د رالمدان د رالمن د رةر رد ارل د راحماماد د رالرلمدكاد د رررلدددر
ال ،دررملط رالمحمدير ر50-04رالرف درن،دشرالطر رالاور ردترلا،رهذضرال نا .ر
()2
()3

انظرر راللداا ر النا،ا ر رالح،فظرإلم،رالرللركنارر ر.512/1

انظرر رالا،راخراللا،لور الحض،رير رالدكا رراللادررلدرالمزازرل،لثر ر011ر.
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رل د دددرانلد ددارتردلاماد دد،راأل سر ال د ددزرجرف د ددورجم،ر د د راألنلد دد،ررالرند ددثرانل د ددارر
الما،جر لر األنل،ررفورجم،ر رالملممالرالر أللح ارأم ر احدةر .ر
ر ا حددظرألرالرلد ل ردرلددم رابررماددهر لددمث ردررند رل،ألمد رفددورهددذضرال نا د ر ر
الجم،ر رالاورامان رر ادةر احدةرل ضرالنظدررردلرالجد اررالرأ رال ارلد رالرأ راألرضالر
أ رالنلبرالرأ رالم رالرأ رالملمح رالرأ رالا ىرالرفكلرذل رلداسرل دو رالرأمد،رالم اددةر
الرف،لملمم لراؤل لرأم ر احدةرالر اؤل رالاا درأم ر احدةرالررم رالدرغثرمدلرالجد اررالر
الم د د رالر األحد د

رالل دد،ل رالر ةالرالجم،رد د رايلد د ما ر

ملرح ا،رألراؤملرالمطاعرالر ام،دبرالم لدر( 0ر .ر

ل ددا رداناد د رالر لا،ل ددا رالر

ر َّ
إلرهدذارالدذيرنلادهررلد لراب ردرلدم رابررمادهر لدمث ردرفدورمد،رااممد رل،ألمد رالر

ضر رةر ج ده،رددرج ،رلهرال درآلرالكدراثرالردد،لرابردرامد،ل ردر ر( ان هـذ امـتكم امـة
()2

واحدة وانا ربكم فاعبدون)

.ر ددررمدلررلد لرابردرلدم رابررمادهر لدمثردررمد رردر

كددلرمدد،رمددلر د نهرألراممددلررم د رامزا د رهددذضرال حدددةرالرف دد،لر ر رمددلرد،اددلراحددتر ارا د ر
رما د د ر را ،اد ددلررلد ددلا رالر ا ضد ددبررلد ددلا رالرف اماد ددهرج،هما د د ر ر( 1رالر ل د د رهد ددذضر
المللا رل ل رم ززرالرف ،لر ر ردر ه،رالرف نا،رمناند ر ر( 4ر.ر كد،لراددر رإلد ر حددةر

()1
()2
()3

انظرر رالا،راخرايل مور رمحم در ،كرر ر.022/5

ل رةراألنلا ،ر را ا ر( 75ر.

لددحا رملددمثر ر541/5رالر ه د رمطل د عرمددعر ددرحهر(رالمنادد،جر رليمدد،ثرالن د يرالر لددنلر
النلدد،اور ر051/7الر لددنلرالددلرم،جددهر ر410/2رالر الملددندرليمدد،ثرأحمددد ردررحمددهراب رد ر
112/5الر400ر.

()4

د،لرلادن،رج،لررللررلدرابردررضدورابررنامد،ردر ر ركند،رفدورغدزاةرفكلدعردرضدربرلرجمدهردر

رجد ددلرمد ددلرالماد دد،جرالررج د د ًرمد ددلراألنلد دد،ررالرف د دد،لراألنلد دد،رير راد دد،رل نلد دد،رر ر دد دد،لر

الما،جرير را،رلمما،جرالر رالرفلمعرذل ررلد لرابردرلدم رابررمادهر لدمث ردرالرف د،لر رمد،ر
ل،لردر ىرالج،هما ر؟رد،ل ار را،ررل لرابر ركلعررجلرملرالما،جرالررج ًرملراألنل،رر

الرف ،لر ردر ه،رالرف نا،رمنان ر .رلحا رالل ،رير ر070/2رالر لحا رملمث ر010/02ر

الر ج،معرالارمذير ر171/2ر.
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الل رالر جمعر ملراألم رالر ردثرال ر جررمد رإرادااد،رالرفا لدورالملدممالرل لدهر ر
رأ لاكثرلا د ىرابرالر اللدمعر الط،رد رالر ةالررلدداًرحل داً،ر ر( 0رالرلدلردرد،راألمد رإلد ر

ضددربررن د ركددلرمددلراممددلررم د رامزا د ر حددداا،رالرف دد،لر ر ر...رالرفمددلرأرادرألرا ددر ر

أمررهذضراألم رالر هورجماعرالرف،ضرل ضرل،للا رك،انً،رملرك،ل ( . 5ر

ر َّ
إلرايل ثرارىرألر حدةراألم رالر د فا،رل ً،ر احداًرأمررفدورغ،اد راألهماد رالر

أنددهر اجددبررمد راألمد رالراجد زرألرا ددلررنددهرالرا د لراب ردرامدد،ل ردر ر( واعتصــموا

بحبل اهلل جميعاً وال تفرقوا )( 1رالر هذارأمررالر األمررا ادرال ج بركم،ره رممر

.ر

ر

ُ
ً
ثانٍا /أهمٍة الىحدة يف جقىٌة األمة

رممدد،رالر د رفاددهرألرلم حدددةرأنرهدد،رالماددثرفددورلندد ،رالر ا ا د راألم د رالرلددلرإلرأير

أمد د رالرامك ددلرألراكد د لرد اد د رما،لد د رالج،ن ددبرإذارك،ن ددترما ردد د رالرل ددذل ردر دد،رايلد د ثر
الملممالرإل رالا حدرالرف ،لر ر( واعتصموا بحبل اهلل جميعاً وال تفرقوا واذكروا نعمـت

اهلل عمــيكم اذ كنــتم اعــدا فــالو بــين قمــوبكم فاصــبحتم بنعمت ـ اخوان ـاً)ر( 4الرفدد،ب ردر

ام،ل ردرا مررل،ألل رالر انا ررلرال رد رالرف لرال رد رهمك رالر الجم،ر رنج،ةر( 2ر .ر

ر دد دددر ردتراألح،دا د ددثرالمامد ددددةرل د دد،لناوررد ددلرالا د ددر رالر األمد ددررل،الجام د دد،عرالر
االااد

رالرأ رجرايم،ثرملمثردرللندضردررلرلدادن،رألدورهرادرةردررضدورابررندهردرالرألر

رل لرابردرلم رابررماهر لدمثردردد،لر ر رإلرابرارضد رلكدثرن ندً،رالر اكدرضرلكدثرن ندً،ر

()1

لددنلرألددوردا در ر070-077/05رالر ه د رمطل د عرمددعر ددرحهر(رر د لرالممل د در رلممظدداثر
آل،ديرالر ج،معرالارمذير ر41/2رالر ممن ر(ر ةالررلداًرحل اً،ر رالرأير ر ةالرك،لرالمط،عر

رلداًرحل اً،ر.
()2

لحا رملمثر ر540/05رالر لنلرالنل،اور ر71/7الر الملندر ر.54/2

()3

ل رةرآلررمرالر رملرا ا ر( 011ر.

()4
()5

لل را رالرا ا ردرالً،ر.

انظرر رالج،معرألحك،ثرال رآلر رأل ررلدرابرمحمدرللرأحمدرال رطلور ر027/4ر.
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الرفارض رلكدثرألراملدد ضرالر الرا درك ارلدهر دااً،رالر ألرامالدم ارلحلدلرابرجمامدً،رالر الر

ا رد ارالر اكرضرلكثردالر د،لرالر كنرةراللؤالرالر ةاض،ر رالم،لر ر( 0ر .ر
ر

ر ل دددرحددذررابرالملددممالرأ دددرالاحددذاررمددلراالنلددا ،ر ار رالدددر اترالاددوراممددلر
رم را ااتر حدةراألم رالر لالرلاثرألرذل رددراؤديرلاثرإل رالك ررالرف د،ل ر( يا أيهـا

الذين آمنوا ان تطيعوا فريقاً من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعـد ايمـانكم كـافرين)( 5الر

ددد،لرزادددرلددلرألددمثر( 1ر ر رمددرر دد،سرلددلرددداسرالااد دي ردر كدد،لر ددا ً،رددددررلدد،ر( 4رفددور
الج،هما رالررظاثرالك ررالر دادرالض لررم رالملممالرالر ددادرالحلددرلادثردررمد رن درر

مدلرألدح،بررلد لراب ردرلدم رابررمادهر لدمرث ردرمدلراأل سر ال دزرجرفدورمجمدسردددر
جمماددثرااحدددن لرفاددهرالرف ،ظددهرمدد،ررأىرمددلرجمدد،رااثرالر أل ددااثرالر ل د حرذاترلاددناثر
فددورايلد ثرالرلمدددرالددذيركدد،لرلاددناثرفددورالج،هماد رمددلرالمدددا ةرالرف دد،لر رددددراجامددعرمد ر

لنوردَام ر( 2رلادذضرالدل درالرالر ابرمد،رلند،رممادثرإذاراجاممد ارلاد،رمدلرددراررالرفد مرر د،لً،ر
مددلرالااد دركدد،لرممددهرالرف دد،لر رإرمدددرإلددااثرالرفدد،جمسرمماددثرالرنددثرذكددرهثرلاد ثرلمدد،ثرالر
مد،ركد،لردلمددهرالر أن ددهثرلمدضرمدد،ركد،ن ارا د ،ل ارفاددهرمدلراأل دم،ررالر كدد،لرلمد،ثرا مدً،ر

اداامددترفاددهراأل سر ال ددزرجرالر كدد،لرالظ ددررفاددهرلد سررمد رال ددزرجرالرف مددلرالرفدداكمثر
()1

لحا رملمثر ر01/05رالر انظرر رالملندر ر127/5ر.

()2

ل رةرآلررمرالر را ا ر( 011ر.

()3

زادرللرألمثرالمد يرالرم ل رلادن،ررمرردررضورابررنهردرالرأل ررلددرابرالرأ رألد رألد،م ر

المدنورالرن رالرر،لثر.رملررجد،لرال دا الرالراد فورلدن ر012هددر.رارجمادهرفدور رم د،هارر
رممد ،راألملد،رراللدلرحلد،لرالللداور 01رالر الجمدعرلدالررجد،لراللدحاحالرأللدورال ضدلر

محمدرللرط،هررالم دلور ر.044/0
()4

رلدد،رال دداخرالراملد ر ر لد رالر كلددررالرمنددلر ررادد،ر.رانظددرر رم ادد،رراللددح،حرلمحمدددرلددلر

ألورلكررالرازير ر155رالرم،دةر(رل ،ر.

()5

دَام د ر رهددورأثراأل سرالر ال ددزرجرالر هددور ردَام د رلنددترك،هددلرالر ه د رالددثرأثرلاددثرددام د ر.ر
انظرر رلل،لرالمربرالللرمنظ ررايفرا ور ر201/00رالرم،دةر(دال ر.ر
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َّ
دلرالماددالر رأ سرلددلر
ال د ثررندددرذل د رالرفاندد،زر ارالر ا دد ،ر ارالرحا د را انددبررج د لرمد
دَاظور رأحدرلنورح،رن رملراأل سرالر جل،ررللرل رر رأحدرلنورلمم رمدلرال دزرجالر
فا دد ،الر ددد،لرأحدددهم،رللدد،حلهر رإلر دداتر ابرردداادد،را لرجذرد رالر غضددبرال را دد،لر
جمام دً،رالر ددد،الر رددددرفممندد،رالرالل د حرالل د حرم ردددكثرالظدد،هرةرالر هددورحددرةرالرف رج د ار
إلاادد،رالر انضددمتراأل سر ال ددزرجرلمضددا،رإلد رلمددضررمد ردرد اهثرالاددوركدد،ن اررماادد،ر
فدورالج،هماد رالرفلمدلرذلد ررلد لرابردرلدم رابررمادهر لدمثردرالرف درجرإلدااثرفداملرممدهر
مددلرالمادد،جرالرحا د رجدد ،هثرالرف دد،لر رادد،رمم ددررالملددممالرالرألدددر ىرالج،هما د رالر أندد،ر
لددالرأظاددركثرالرلمدددرألرأكددرمكثرابرل،يل د ثرالر دطددعرلددهررددنكثرأمددررالج،هما د رالر أل د ر
لالردم لكثرالرفارجم لرإل رم،ركناثررماهرك  ،اًرر؟ رابرابرالرفمر رال ثرأنا،رنزغد رمدلر
ال دداط،لرالر كا دددرم ددلرر ددد هثرالرفد د ل اراللد د حرم ددلرأا دددااثالر لكد د ارالر ر،ن د د رلمض دداثر

لمضً،رالرندثرانلدرف ارمددعررلد لرابردرلدم رابررادهر لدمث ردرلد،ممالرمطامدالرالرفد نزلر
اب ر( يــا ايهــا الــذين آمن ـوا ان تطيع ـوا فريق ـاً مــن الــذين اوت ـوا الكتــاب يــردوكم بعــد

ايمانكم كافرين )ر( 0ر .ر
ر

ً
ثالثا /جعزٌز مقىمات الىحدة اإلسالمٍة :

مم،رالر د َّ
رألررمد راألمد رألراممدلررمد رامزادزرم مد،تر حدداا،رالر لمدلرمدلر

أهثرم م،ترهذضرال حدةرم،را اور ر
رأ/رال ددم ررل،النامدد ،رالح ا ددورلمدد،لثرإل د مورالددامدرام،لامددهرالر أ

دا،اددهرمددلر

ال رآلرالكراثرالر اللن رالنل اد رالمطادرةرالر انماد ر دم رراألمد رل،النامد ،رإلد رهدذارالددالر

()1

ألددل،برالنددز لرأللددورالحلددلررمددورلددلرأحمدددرال احدددير ر057-052رالرمطل د عرلادد،مشر

الملددح رال درا رالددذيرا درفترلطلمددهرمطلم د رأند ارردجمد رفددورل دددادرردد،ثر0454ه د ردر
5111ثر.
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المظداثرالر هدذضراألمد رال ادرةرالادور لد ا،راب ردرامد،ل ردرل،ل اراد رالرف د،لر ر(كنـتم خيـر
امة اخرجت لمناس تامرون بالمعروو وتنهون عن المنكر وتؤمنون باهلل)ر( . 0ر

ر َّ
إلرال م ررل،النام ،رإل رهذضراألم رالمظام راجملررمد رالملدمثرلدز ثرمحلااد،الر

الدف،عررنا،رجم،ر رالر أفراداًر .ر
رر

رب/رنل ددذرال

ف دد،ترالمذهلاد د رالا ددورم ددلر د د نا،رألرا د د ضرال ح دددةرايلد د ما رالر

ا جدددرالضد ان رفددوردمد برالملددممالرالر الممددلررمد را راددبر جادد،ترالنظددررمددلر د لر
ر ماد د رممادلد د رمازند د را ددذرم ددلرا

د درالرلمل ددا ىرم دد،راطرح ددهرالرر ماد د رمن احد د رغا ددرر

من م رالرا للرالحد اررالر الرااملبرلرأيرالر رم رملددأرألرال

رفدورالرأيرالرا لددر

لم دردضا ر .ر
رج/رنلد ددذرال

فد دد،ترالمردا د د رالاد ددوررفضد ددا،رايل د د ثرالرفمد ددثرا د ددر رلد ددالرأل د د درالر

ألاضالر الراا ،ضم لرإالرل،لا ىرالرجمداماثررلد،درابرالرلادثرح د رالر رمدااثر اجلد،تر
.ر ر
رد/رالممد ددلراالدالد دد،ديرالم د ددار رالر ذل د د رمد ددلر د د لرالد ددا ،دةرالملد ددممالرمد ددلر
الم اردرالل درا رفدورداد،ررالملدممالرال ناد رلاحلدلرالا ددثرفدورمجد،لرالانماد رالل درا رالر
احلددالرالظددر

الملممالر( . 5ر

رالمما ددا رلمملددممالرمددلر د لررمما د راك،مددلرادالدد،ديرلددالردادد،رر

ر

ُ
ً
راتعا /الحصدي لألفكار  ،واملشارٌع الحً جعمل على جفحٍث وحدة األمة:

()1

ل رةرآلررمرالر رملرا ا ر( 001ر.

()2

انظ ددرر رم م دد،ترال حد دددةرايلد د ما رالر مم د،اا دد،رالر لد ددللرمم،لجاا دد،ر رال دددكا ررا،لد ددالر

ال الد ددور ر174-175رالرلحد ددثرمن د د ررضد ددملرلح د د ثرالمد ددؤامررالمممد ددورالند دد،ملرلكما د د ر
ال رام ررفورج،مم رجرشر ر5112ثر.
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ر َّ
إلراألم رالملمم راماشرفورر،لثراال،رعرفاهراألفك،ررالر اح ،لرفادهرال د يرألر
الاطرررم رالضما رالر الا مهرلام ا رمل،لحهرالر الد رضرل دمادهر.ر ال ادرر ال درر
م جد دالرفدورهدذضرالددنا،رمندذرألر مد راب ردرامد،ل ردرال مد رالر ال درراممدلرداامدً،ررمد ر
َّ
درالرأللر ج د درال اددررا ددكلراحددداً،رلم ددررالر
مح،رل د رال اددررالر زحزحاددهررددلرهددذارال ج د
لددذل رنجدددرألراأل دراررالراطا د لر ج د درال اددررالر اممم د لرج،هدددالررم د رمحدد،رلااث.ر

األم رالملمم رك نا،ر ،ام راألمثرالر ال ،هدةررمااثراجريررماا،رملراللنلرمد،راجدرير
رم رغاره،رالر لم،رأنا،رامنلردم رال ارراينل،نورالذيرأرادرابردرامد،ل ردرلادذضرالل درا ر
فد لرلدا،ثراأل درارردددرا جادترنح هد،رمندذرأ لراد ثرمدلرداد،ثرد لد رايلد ثرفدورالمداند ر
المن د رةرالر ح ،لددترهددذضراللددا،ثرالممددلررم د را ااددتر حدددةرهددذضراألم د رالاددورجممادد،رابر

رمد د رمل دد،دئرال ا ددررالر م ددررلن دد،ركاد د َّ
رألر دد،سرالااد د ديرحانم دد،ررأىرالمل ددممالرم ددلر
األ سر ال ددزرجرمالدد،فالرماحدد،لالرلمدددم،ركدد،لرلاددناثرمددلر لدد،ثرالر فرد د رحدد ،لرألر
اذكورلاناثرن،ررال رد رالر اال ا

رالر لكلرابردرام،ل ر َّ
درردركادضر .ر

ر األمد د د رف د ددوررل د ددره،رالح،ض د ددررامرض د ددترالر م د دد،راد د دزالراام د ددرضرلكنا د ددررم د ددلر
المح ،الترالاوراممدلررمد را اادتر حدداا،رالر احدتر دا رالملدما،ترالر أدىرذلد رإلد ر
ألرا ردتراألم ر امً،ر أحزالً،رمالد،رر رالررممدتررمد رامزاد ر حدداا،رالر جممااد،رل مد ر

لدد،ا رلمددد ه،رالر دترفاادد،رالضددم رحاد ر لددمترإلد رح،لد رمزراد رلدد،رترالدداجدير
رضدد،رأردددااا،رالر لدد،رتراا لددلرإل د رأردددااا،رمددلراللددا،ان رألرا لم د ارالر ألراجمل د ار
مما،ررم رم،ادةرلما  ،ضر .ر

ر َّ
إلراألم رالملمم رمط،لل ر لم ام ردط،ر،اا،رال كرا رل لراحد،ربرهدذضراألفكد،رر

مح،رل د د رجدا د د رالر الد ددالررأيرايل د د ثرال اض د د رفااد دد،رالرإذرألرهد ددذضراألفكد دد،رر د ددرداا،رالر
غرلاادد،رجددرتررمد راألمد ر اد ترالر مزداادد،رالر مدد،ر ازلددتر ددررممددز رالرفاحددترملددم ر
(ال طنا د ردلددمتراألم د رإل د رد لرالر لكددلرد ل د ررممادد،رال دد،صرلادد،رالر اجمددعرالندد،سر
الذا دلراما د لرفددورهددذضرالل م د رمددلرأرضراألمد د راحددترهددذارالممددثرالر أ جد ددراألردددا ردر
لمل،ردةرلمضرالمنا مالرالجام رملرألن ،راألم ردرم ،كلرلدالركدلردطدررالر مد،راجد ،رضر

إحياء وتجديد وحدة األمة
السبل والوسائل

جملة العلوم اإلسالمية

وقائع املؤمتر العلمي الرابع لكلية الشريعة
 11 

األستاذ الدكتور
عبد الرزاق أحمد عبد الرزاق

لد ا رك،نددترلا،لددا رالرأ رج رافاد رالرأ رادالدد،دا رالرأ راجام،راد رالر امممد لرج،هدددالر
رمد را ددذااا،رالر الددامراره،رالرمحدد ،لالرلددالرالحددالر ا

ددررإن،راادد،رالر لددلراألمددررفددور

لمددضراألحادد،لرألرجدداشركددلردطددررجا ددهرضدددرجدد،رضرالرلددلر ا دد،ام ارفامدد،رلاددناثر( 0رالر
لد د كتردم دد ،رألن دد ،راألمد د رالرزا دد،دةررمد د ر لد درالراألمد د رلم ارده دد،رالا ددور هلا دد،رابرالر
دفمترملراألم الرالكناررالكناررل ار راأللمح رالمدمرةرالادورالدنما،رهدؤال راألرددا ر

.ر
رهذارملرن،حا رالر ملرن،حا رأ رىرالرف لرال دم ررل،ل طراد ررمدلررمد را ذاادهالر
فلدد،رركددلرفددردراماددزرلاددذضرال طرا د رالر اممددلرج،هددداًررم د ررفددعر د لرال طددررالددذير لدددر
فاددهالر أدىرذل د رفددوركناددررمددلراألحادد،لرإل د رالحددطرمددلرددددررألندد ،راألم د رفددوراألدطدد،رر

األ رىرالر مم،ممااثرك ناثرأردا رالر نظرةرإل رمل،را،تركرةرال دثرالاوراجريرلدالرهدذضر
األدط،ررالر م،را ممدهرالم دجم لرالر كاد رادؤذيرال رلد لرلمضداثرلمضدً،رالركد لَّررأ د،ضر
رررد رلهرامطان،رل رةر اضح ررلرذل ر( 5ر .ر

ملرال طررا
ر َّ
لملرالط،م رالكلرىرهورالمامنمد رفدورهدذضرالحدد درالملدطنم رالم ضد ر رلدالر
هدذضراألدطدد،ررالرلحاددثرلدد،ررال دردرمددلرألندد ،راألمد رالرالداطاعرألراددد لرأيردطددررمددلر
أدطدد،رراألمد رإالرللددم ل رل،ل د رالر ال د راناظددرراللدد،ر،ترالطد الررندددرهددذضرالحددد درالر
ن،هاد رردلرالجاددرالدذيرالذلده ردرفدورال ،لدب ردرمدلرأجدلرالحلد لررمد را دارةرالدد لر
دثررلدطرمدلردادلرالر
إل رذل رال طررالرفدورال ددترالدذيرنجددرألرأرددا ن،رالدذالرالراجمما را
أ را،راخرالرأ رل رل،ررم اطن هثراان م لرلالرلمداناثرل،لا ا رف طر .ر
ر مددلراألفكدد،ررال طا درةرالاددوررممددتررم د را ااددتر حدددةراألم د رالر مزداادد،رفك درةر
(ال ماد د رالر الا ددورامك ددلرامرا ا دد،رل نا دد،ر رنزرد د راد درلطرال ددردرل م ددهرل ددر الطرماج،نلد د ر
ك،ل ارل د د رالر الم د د رالر المد دد،داترالر الا ،لاد دددرالر الاد دد،راخرالر ا جد دددرلاد ددناثرأفكد دد،ررم د ددارك ر
()1

()2

الح ددربرل ددالرالمد د ار ر ةااد درالرالا ددوردام ددترنم دد،نورل ددن اترالر د د د لرالمد د ار رالك ا ددترل ددن ر

0771ثر ارر ،هدررم رذل ر.
َّ
لملرالجماعرااذكررم،رحدثرفورمل،راةركرةرال دثرلالرملرر الجزااررر،ثر5117ث .ر
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ك،ل حدددةرالر الاحددرررالر المدالد رالر الحراد ر.ر ددددرررفادد،رلمضدداثرل نادد،ر ر ددم ررجم،رد ر
مددلرالندد،سرانام د لرإل د رألددلر احدددرالر الدددلالررم د رذل د رأناددثرااكمم د لرل د ر احدددةرالر
ا ددارك لرفددورادراثر احدددرالرنددثرااجددهرادد،را اثرااج،هدً،ر احددداًرج،ممدً،رالر هددذارادددفعرإلد ر

َّ
رالرأللره ددذضرالم ام ددلرالن ند د ر رالم د د رالر
ال د د لرلد د لرال ماد د رامن ددور رالمل ددلا رالجنل ددا
الا،راخرالر الاراثرالبركما،رفورداارةراألللرال احدر( 0ر .ر

ر َّ
إلرفكدرةرال ماد را ددكلر طد اًرررظامدً،ررمد ر حدددةراألمد رالر ا د رر،ا دً،ررظامدً،ر

أم،ثرناضاا،رالر هدورلد ر د ردرد ةركدذل رأل لاد رالدذالراحممد لرال كدررال د موركدرأسر
حرل رأم،ثرال

لا رايل ما رالراللام،رلمددرلد طراال داراكا ررمد رأرضدا،رالر ادرن ر

الممم،نا رفورماده،ر .ر
رل درلرزترالد ل رال ما رلمدراناا،ررايملراط را رالر لا رالر لمدرلد طرالد لد ر
المنم،ناد رالر لمدددرا كد رلمددضرد لرأ رلدد،رال ددردا رحاددثرلددرزترفكدرةرال ماد رفددورالددل در
المرلا رلمدرل طرد ل رال

ف ر .ر

رل درن ترال ما رالمرلا راحترا ناررر،ممالرراالالر ر
رالم،ملراأل لر رمج،راةرال ما رالط راناد رالر ردرفمدلررمد رلا،لد رالااراد رالادور
الن،ه،رأرض ،رجمما راالاحد،در الارددورلمددرألرأحكمد ارلداطرااثررمد رالد لد رالمنم،ناد ر
فددورأر دد،بر مماددثراللددمط،لررلدددرالحمادددرردد،ثر0717ثر.ر كدد،لرجماددعرأرضدد ،رهددذضر
الجمما د رمددلرالاا د درالمندد،ف الرمددلراا د درالد نم د رالددذالرددددم ارمددلر(لدد،ل ن رالرفملل د ار
لل د دد،سرايلد د د ثرالر ال د ددم ارل ل د ددم ،رإلد د د ما رالر أ د ددذ اراكا د ددد لرليلد د د ثرالر لمد لد د د ر
المنم،نا الر ددرا لم ارإل رمراكزررما،رفورالجاشرالر فورالحك م رالر لثراكلرأحدرمدلر
أرض ،رهذضرالجمما رمدلرألدلراركدورالرلدلركد،ن ارمد زرالرمدلرااد درإلدل،نا،رالر ل لنددةر
الر المجددررالر لم ،رادد،رالر ددددرد،مددتردر د ااثرلدد،لرج عرل،لد ل د رالمنم،نا د رإل د ر لدد،اصر
أل د فاثرالط د راناال ردرلددك،لراركلددا،ل ردرالر ددددركدد،لرردددا رهددذضراللا،ل د رل ا د ار رالر
ليل ثررم رحددرلد ا رالر لكدلرلمد،رلدثرالداطام ارااراد رال دم برالادورك،ندترا ضدعر
()1

انظرر رالممم،نا ر ال ما ر رردن،لرزرز رر ر .11-57ر
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لمد ل د د رالمنم،نا د د ركد دد،لرذل د د رملد ددر اًررلام د د رال د ددم برلمد دددر ةرإل د د رد د د ماااثرالر ل،لاد دد،لور
االن لدد،لررددلرالد لد رالمنم،ناد ردرد لد رال

فد ردرالرفلدددأرالمددربرل،لدددر ةرإلد ردد ماااثر

مجد،راةرلاددذضرالددر ةرالط راناد رالج،هماد رالرفن د ترجممادد،ترررلاد رمندلرجمماد راالاحدد،در

المرلورالر جمما رالمنادىراألدلورالر المادرالر الن،ط الرل،لض،در( 0ر .ر

َّ
اضررندرجماعرالمربرالرأللرلمدضر
ر لكلرفورالح ا رلثراكلرهذارالاطر رالل

المددربركدد،لراددرفضرذل د رالم ددر عرالر ه د رالدددر ةرإل د رالط رانا د رالركمدد،راددرفضرفك درةر
الدددر ةرإل د رال ما د رد لرأيرام دراضرل،يل د ثرالرأ رانا دد،صرل امددهرالرأ رالدددررةرإل د ر
الرج عرإل رالا،راخرالج،همور( 5ر .ر
ر
رالم،مد ددلرالند دد،نور رالد ددام،رةراألفكد دد،ررالر الد ددنظثرال رلا د د رالر ا ماد دددرال د درلاالرفد ددور
م،راتررلررناضااثرالرحادثرردر رال درلرالا،لدعرر دررلمدضرال ماد،ترالر ك،ندتر
الدر ةرإل رال ما رالمرلا رفورراددرالا د راأل رلدورالر دددرك،ندترهند ،رر دد،تر نا د ر
لدالرأ رلدد،رالر الد لد رالممم،ناد رالاددورد،مددتررمد رأن دد،ضرد لد رال

فد رالرفكدد،لرلكددلرمددلر

لراط،نادد،رالر فرنلدد،رالر ر لددا،راماادد،زاتردا ددلرالد ل د رالمنم،نا د رالرفكدد،لرلادد،رإرلدد،لا،تر
ال ارا رالر مدارسرلثرا لرمنا،رح،ضرةردا لرالد ل رالمنم،ناد رالرزاد،دةًررمد رذلد رامد ر
الحددر برالاددور ددناا،رام د رال دد لررم د رالد ل د رالمنم،نا د ر.ر كدد،لرلممدددارسرالال ددارا الر
م دددارسرال ددد لرالمل دداممرةراألن ددررالل دد،رزرف ددورايجم دد،عررمد د ر ح دددةراألفك دد،ررالر ح دددةر
الن ،ف رالل اض ر .ر

ر َّ
إلراحدادددرظا د ررال ما د رالط رانا د رلمدددرلا،ل د رالاارا د رامدددرف،ل د ًرلددالررادددر

الدر ةرإل رال ما رالمرلا رالرحاثرك،نترفورلداا رن اا،رحك اًرررم رالنلد،رىرالر لدالر

()1
()2

انظرر راجدادرالا،راخر ررمررفر خر ر502-504ر.
انظرر رالممم،نا ر ال ما ر ر12رالر ن

رال ما رالمرلا ر رزالرن ررالدالر ر517ر.
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رادرد لرردددرغادرردمادلرمدلرالملدممالر( 0ر.ر ارالد،طرن د ةرال ماد رالمرلاد رلدذل رلدهر
م د دد،را لد د درضرالرفنل د دد،رىرالم د ددربرالر الل د ددام،رال د ددذالرك د دد،ن اراما د د د لرف د ددورلد د د درال د دد،ثرالر
ا ضم لرلد ل رال

داممرةرالرفمدثر
ف رك،ن ارانظر لرإل رهذضرالد ل ررم رأنا،رد ل رمل ر

اك ددلرل دددااثرال د د ال رلمنظ دد،ثرالمنم دد،نورالر لد ددثرا د د عرلا ددثرانامد دد،ؤهثرإلد د رالن ،فد د رالمرلا د د ر
ايل د ما رالرلدد،لرغثرمددلرالح د رالاددوركدد،ن ارا ددذ نا،رالر لدد،لرغثرمددلراالماادد،زاترالاددور
ك،نترلاثرالر الاورددرا

راالماا،زاترلمملممالر .ر

رهددذارالر ددددرأر ددبرظا د ررفك درةرال ما د رظا د ررمدد،رامددر رل،للددح ةرايل د ما ر
الاوراراف ا،ردرل ر د ردرالمددرايلد مورمدعرامدددرأطا،فدهرالر ااج،ه،ادهرالر هدذاردددراحمدلر
ال ماالرإل رم اجا رهذضراللح ةرالاورامملررم رألرالامادراألم ر حدداا،رالر رزااد،ر
الر كراماا،رالر هذارمد،رهد ر اددعرا لرالرإذرألراللدراعررمد رأ ددضرلدالرأنلد،رراللدح ةر
ايل ما رالر در،ةرال ما ر .ر
ر مددعرنلددذن،رل كدرةرال ماد رمددلرجددذ ره،رالرف نندد،رنؤكدددرألرالمددربرهددثرحجددررال از اد ر
فددورلندد ،رد ل د رايل د ثرالر لددد لر د رالرف د لررر ل د رال درآلرالك دراثرالر للدد،نهرالمرلددور
الملددالركدد،لرهد رالح،لددثرفددورم اجا د رالمددذاهبرالمن،دض د رليلد ثرالر هددذار اضد رلددالر
ال ددم برالاددورانحدددررمددلرألددلر احدددرحددالراران د رلمضددا،رايل د ثرالر ل ددورالددلمضر
ا

ددرررمد ر ننااددهر( 5ر.ر لالددترفكدرةرال ماد ر ،ل د رل،ل ماد رالمرلاد رالرإذرألرهندد ،ر

در د اترد ما د رأ ددرىرفددور ددر راألم د رالر غرلادد،رالراممددلرالمر ج د لرلادد،ررم د رجممادد،ر
لدا ًرل م رايل ما ر .ر
ر

()1

انظد ددرر را ظ د د رالمد ددربر رج د د رجرانط نا د د سرالرارجم د د ر رالد دددكا ررن،لد ددررالد دددالراأللد دددرالر

()2

انظ ددرر رالممم،ناد د ر ال ماد د رالر طره دد،ررمد د رفك ددرراألمد د ر رال دددكا رر راحاد د رد ددلرابر ر

الدكا ررإحل،لررل،سر ر.047

720الرلحددثرمطل د عرضددملرلح د ثرالمددؤامررالمممددوراللدد،دسرلكما د رال درام رفددورج،مم د ر
جرشراألهما رر،ثر5114ثر.
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ر َّ
إلرالم،لثرالذيرنماشرفاهرا ادرن رً،رجداداًرملرالم د،ترلالرالدد لرالرفدن حظر

ألرلمضً،رملرهذضرالد لرامملررم رألرارالطرمعراللمضرا

دررلد ح

رالر م اناد الر

مم،هداترملرأجلرألراك لرد ا رما،ل رالج،نبرفورر،لثراللا،ل رالرأ رألرااكالرمدعر

د لرأ ددرىرلا ددكلرمجم رد رادالدد،دا راحدد ،لراللدداطرةررمد رادالدد،درالمدد،لثرالر مددلرنددثر
اللداطرةرالك،ممد ررمد رم د ارادهرالر مدلرهدذضرالاكدا تراللا،لدا ردرمدن ً ردر رحمد ر دم،لر
األطملددورالممددر

رلحم د ر(رالندد،ا ر رالددذيرا د دضرال الادد،ترالماحدددةراألمراكا د رالر مددلر

الاك ددا تراالدال دد،دا رالممر فد د ر راللد د راأل رلاد د رالم ددارك ر.ر الم ح ددظررمد د ره ددذضر
الاجمم،ترل ا رمنا،راللا،لا رالرأ راالدال،دا رألرالد لرالمنض ا راحااد،رالراجمماد،ر
درفورال ،لبردررالطرم ار رمدلردادلرالرأ راد،راخرالرأ رل د رالر لكناد،ردرمدعرذلد ردرااحددتر
فام دد،رلانا دد،رالر ل دد،ررالمنضد د لراح ددترل ااا دد،ركد د ناثرألن دد ،رد لد د ر اح دددةرالرلا ددثره ددد ر
م ار رالر املر لررلررأير احدرالرللرإناثرفورالل راأل رلا رالم ارك ر حدد ارحاد ر
الممم رالاوراام،مم لرلا،ر(رالا ر ر ر .ر

ر َّ
إلرأمان،رايل ما ررماا،ردرفور ادماد،رالحد،لورالمادرديردرألرالدا ادرمدلراجد،ربر

هددذضراألمددثرالر هددو ردرأماندد،رايل د ما ردرامم د رمددلرم مدد،ترال حدددةرال ددو رالكناددررالر
مظدد،هررهددذضرال حدددةركنادرةرالر ما دد،لك رالرمناددلرلادد،رالر ادرلطرالملددممالرلاددذضرالممدد،نور
ارال،ط دً،را ددكلر ح دددةرا د د ثررم د رر ام ددلرك ددلرمنا دد،راؤكدددرا

ددررالر م ددلرمظ دد،هرره ددذضر

ال حدةر ر ر
10

ح د دددةرالم ا د دددةر رإلَّرر(الرإل د ددهرإالرابرالرمحم د دددررلد د د لراب ره د ددورأل د ددلر ح د دددةر
الملممالرالرما رد،لا،راينل،لرك،لرملرهذضراألم ر .ر

15

حدددةرالملدد،دةر رفدد،ب ردرلددلح،نهر امدد،ل ردر م د رالجددلر اينددسرلمل،داددهر ر(ومــا

خمقــت الجــن واالنــس اال ليعبــدون)()1رالر الملدد،دةرالاددورفرضددتررمد رالملددممالر
جمام دً،ر احدددةرالر لاددذارالممن د رأن درضرالكلاددررفددورا كادددر حدددةرالملددممالر.ر زادد،دةًر

()1

ل رةرالذارا،تر را ا ر( 22ر .ر
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رمد د رذلد د رالرفد د لرف ددورالمل دد،داترايلد د ما رمم دد،نوركناد درةرالرازا دددر ح دددةراألمد د ر
ايلد ما ردد ةرالر ما،ند رالرك حدددةرال لمد رالر لد ثر ددارر احدددرفددورالمدد،ثرالر فددور
الحلراما ورالملمم لركلرر،ثر.
11

حدةرالا،راخر رفا،راخرالملدمثرالرادرالطرلطدالرالد طلرالر الرللدل،غ رالمد لالر الر
لم رالجنسرالذيرانالبرإلاهرالرإلرا،راخرالملمثرالذيرانالبرإلاهرالر امادزرلدهر
ه را،راخرايل ثرالر در،اهر ررللرابردررمااثرالل ةر الل ثردر.ر

14

حدةرالدلا رر ال د،ن لر رفمند،لعرالدلدا رر ال د،ن لرل مد رايلد ما رهد رال درآلر
الكدراثرالر اللدن رالنل اد رالم درف رالر لدذل راكد لرل مد رايلد ما را دراعر احددد ر

دلا رير د،ن نور( 0ر.ررر

َّ
إلراألمد ددثرالاد ددورن ارهد دد،راجممد ددترالر ااحد دددترفامد دد،رلاناد دد،رإنمد دد،ردر،هد دد،رإل د د رذل د د ر

مل،لحا،رالر أمد رردنا،هد،رالر ةالرأماند،رلداسرح،لاد،ركدذل رالر ةانمد،رالدذيرأمرهد،رل،ل حددةالر
َّ
د،رالرأللرفددورذل د رن م دً،ر
نا،هدد،ررددلرالا ددر ررلادد،رالرفحددريسرلادد،رألرالددامعرإل د رك د ثررلاد

ام د دررماادد،رفددوردانادد،ر دنا،هدد،رالرف ددوردانادد،راكلددبررضدد،ر ،ل ادد،رالر آندد،ررهددذارالرضدد،ر
لالددترم الدرةررمد را

درةرالرإنمدد،راامدددىرذلد رإلد ردنادد،رالندد،سرالرفاد رالحادد،ةرالطالد ر

الاددوراما ددا،رالملددمثر ر( مــن عمــل صــالحاً مــن ذكــر او اننــل وهــو مــؤمن فمنحيين ـ

حياة طيبة )( 5ر.ر أم،رفوردنا،ه،رالرفد لرفدورااح،دهد،ردد ةررظامد رالراللدام،ر دددرحل،هد،ر

رلا،رم دمً،رج رافاً،رماما اًزراا لدطرهدذارالمد،لثرالر الداطرررمد رممظدثرالممدراتراللحراد ر
المام رالر أرط،ه،رم اردرادال،دا راطمعرالكناررملرلمدالراألرضرألراك لرلهرالر لد ر

جددز رالدداررممدد،ررندددراألمد رالرف رضددا،رلدد،لح رلمز اررد رالر األنادد،رراجددريرفاادد،رالر هددور
اك،درامام رأكلدرراحااد،طورلمدن طرفدورالمد،لثرالرهدذارالمد ردرالدذيرلد رأحلدنترالدا دامهر
لك،لرل حً،رمامً،رفورممركاا،رمعرأردااا،ر .ر

()1
()2

انظرر رايل ثر رلمادرح ىر ر110رالرفم،رلمده،رالرف نهرأ ردرهذضرالمظ،هررالر غاره.،

ل رةرالنحلر رملرا ا ر( 77ر.
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لاسرهذارالرفحلدبرالرفد لرمد اردراألمد رالل درا راجد ،زترالمماد،ررنلدم رالرفادور
امم د رد د ةرل درا ره،ام د رالدداطاعرلادد،رالددا لرم اردهدد،رالر اك د الرد د ةررلددكرا رددد،درةر
رم رال ا،ثرل،ل اجل،ترالمم ،ةررم رر،ا ا،ر.ر ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر

أهم الحىصٍـــات

فور ،ام رهذاراللحثرالرأ اررإل رأهثرالا لا،تر ر
10

رم د راألم د رألراممددلررم د رإردد،دةر حددداا،رالر ألرهددذاراألمددرر اجددبر ددررورالر
اج زرلا،رألراا ،رسررنهر .ر

15

رمد رالم كدرالر المد جاالرفددوراألمد رألرالند ارالد رورل هماد رال حدددةرفددورا اد ر
األم رالر نلذركلرم،رملر نهرألرامملررم را را راألم ر.

11

المم ددلررمد د رامزا ددزرم م دد،ترال ح دددةرايلد د ما رالر نل ددذرك ددلرم دد،رم ددلر د د نهرألر
ا ضرهذضرال حدةر.ر
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الممددلرلكددلرد د ةرمددلرأجددلرمح،رل د راألفكدد،ررالر الم دد،راعرالاددورا درادرم دلر

لادد،ر

امزا ر حدةراألم رالر لا،لر طررهذضراألفك،رررم ر حدةراألم ر.
12

رم د راألم د رألرادددر رألرالمدد،لثرالددذيرنمدداشرفاددهرإنمدد،راك د لرفاددهرال مل د رلم د ير
لا،لداً،رالر ادالد،داً،رالر ألراممددلرج،هددةًرمدلرأجددلرألراكد لردد ةرمددؤنرةرفدورهددذار
الم،لثرالر لم د

رفور جهرد ىرال رر الط ا،لر.

الحمدربرالذيرلنمماهرااثرالل،لح،تر .ر
لم رابررم رلادن،رمحمدرالر رم رآلهرالر لحلهرالر لمثرالمامً،ركنارار .ر

ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
10

فهرس املصـــادر

ألل،برالنز لر رأل رالحللررمورلدلرأحمددرال احدديرالنالد،ل رير(ت 420ه د الر
مطل عرلا،مشرالملح رال را رالذيرا رفترلطلمهرمطلم رأند ارردجمد رفدور
ل دادرر،ثر0454هدردر5111ثر .ر

15

ايل ثر رلمادرح ىرالرمراجم ر ر هلورلمام،لرال  ،جور.رداررالكابرالممماد ر
الرلار ترالرالطلم رالن،نا رالرلن ر0177هدردر0777ثر.ر
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اللداا ر النا،ا ر رأل رال دا رإلم،رالرللركناررالرا نا رمجم رد رمدلراللد،حنال.ر
داررالكابرالممما رالرلار ترالرالطلم رالن،نا رالرلن ر0454هدردر5111ثر.

14

الاد دد،راخرايل د د مور رمحم د د در د دد،كرر.رالمكاد ددبرايل د د مورالرلاد ددر ترالرلد ددن ر
5111ثر.

12

الا،راخراللا،لور الحض،رير رد.راللادررلدرالمزازرل،لثر.

12

اجدادرالا،راخر ررمررفر خر.

17

جد دد،معرالارمد ددذير رأل د د ررال د د رمحمد دددرلد ددلررال د د رالارمد ددذير(تر 577هد د د رالر
اح اد رأحمدددرمحمدددر دد،كررالرداررالكاددبرالممماد رالرلاددر ترالرالطلمد راأل لد رالر
لن ر0410هدردر0707ثر.

10

الجد،معرألحكدد،ثرال درآلر رألد ررلدددرابرمحمددرلددلرأحمددرال رطلددور(تر 270ه د الر
طلم رمل رةررم رطلمد رداررالكادبرالملدرا رالرالن ،درر رداررالكاد،برالمرلدور
لمطل،ر ر الن ررالرال ،هرةرالرلن ر0107هدردر0727ثر.

17

الجمد ددعرلد ددالررجد دد،لراللد ددحاحالر رأل د د رال ضد ددلرمحمد دددرلد ددلرطد دد،هررالم دلد ددور
(ت 217ه د رالرداررالكاددبرالممماد رالرلاددر ترالرالطلمد رالن،ناد رالرلددن ر0412هددر
.

 101رلنلراللرم،جهر رأل ررلددرابرمحمددرلدلرازاددرال ز اندور(ت ر572ه د رالرح دهالر
ددرجرأح،داند ددهر رم د د ررما ددهر رالد دددكا ررل د دد،رررد د ادرمم د در

رالرداررالجاد ددلرالر

لار ترالرالطلم راأل ل رالرلن ر0400هدردر0770ثر .ر
 100رل ددنلرالنل دد،اور رأحم دددرل ددلر ددمابرل ددلررم ددورالنل دد،اور(ت ر111ه د د رالر ه ددور
مطل رد رمددعر ددرحرالحدد،فظراللددا طورالر ح ،ددا راللددندير.رطلمد رملد رةررمد ر
الطلم راأل ل رلملررالرلن ر0140هدردر0711ثرالرداررإحا ،رالاراثرالمرلدورالر
لار تر .ر
 105راللددارةرالنل اد راللددحاح ر رأكددرثرالممددرير.رمكالد رالممدد،ر رالرالمداند رالمند رةرالر
الطلم راأل ل رالرلن ر0405هدردر0775ثر .ر
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 101رلددحا رالل دد،رير رأل د ررلدددرابرمحمدددرلددلرإلددم،رالرالل دد،رير(ت ر522هد د رالر
مطل ر،ترمحمدررمورللا ر أ الدضرالرملرر .ر
 104رلحا رملمثر رأل رالحلدالرملدمثرلدلرالحجد،جرال دارير(تر ر520ه د رالر هد ر
مطل د عرمددعر ددرحهر(رالمنادد،جرفددور ددرحرلددحا رملددمثرلددلرالحجدد،جر رلمن د ير.ر
مطلم رداررإحا ،رالكابرالمرلا رالرملرر .ر
 102رالممم،نا ر ال ما ر رردن،لرزرز رر .ر
 102رالممم،ناد د ر ال ماد د رالر طره دد،ررمد د رفك ددرراألمد د ر رال دددكا رراحاد د رد ددلرابر.ر
لحددثرمن د ررضددملرلحد ثرالمددؤامررالمممددوراللدد،دسرلكماد رال درام ر/رج،ممد ر
جرشراألهما رالرلن ر0452هدردر5114ثر .ر
 107رلل،لرالمربر رأل رال ضلرمحمدرللرمكرثرالدلرمنظد ررايفرا دور(ت 700ه د الر
داررل،دررالر داررلار ترلمطل،ر ر الن ررالرلار تر .ر
 100رم ادد،رراللددح،حر رمحمدددرلددلرألددورلكددررلددلررلدددرال دد،دررال درازير(ت ر222هد د الر
طلعرالر ن ررالر ا زاعر رالمركزرالمرلورلمن ،ف رالر المم ثرالرلار تر .ر
 107رالملدندر رايمد،ثرأحمددرلدلرمحمددرلدلرحنلدلرال دال،نوردررحمدهراب ردر(ت 540ه د ر
الرالمكابرايل مورالر داررل،دررلمطل،ر ر الن ررالرلار تر .ر
 151رم دد،هارررمم دد ،راألمل دد،رر رال ددلرحل دد،لراللل دداورالرل ددححهر رث.ف ا ددامررالر
مطلم رلجن رالا لا ر الارجم ر الن ررالرال ،هرةرالرلن ر0177هدردر0727ثر .ر
 150رم م دد،ترال ح دددةرايلد د ما رالر مم د،اا دد،رالر ل ددللرمم،لجاا دد،ر رال دددكا ررا،ل ددالر
حلددالررم د الرال الددورالرلحددثرمن د ررضددملرلح د ثرالمددؤامررالمممددورالندد،ملر
لكما رال رام ر/رج،مم رجرشراألهما رالرلن ر0457هدردر5112ثر .ر
 155رن

رال ما رالمرلا ر رزالرن ررالدالر .ر

 151را ظد د رالم ددربر رجد د رجرانط ناد د سرالرارجمد د ر رن،ل ددررال دددالراألل دددرالر ةاحل دد،لر
رل،سرالرالطلم رالل،لم رالرلار تر .ر

ر
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