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 :اهيوخط
ّهخضلٖق ذهكم فكبً   . هدراشج اهٓ خإظٖل االٌخيبء ّاهّالء اهّػٌٕ يً اهلرآً ّاهشٌجاُدفح ُذٍ 

يشإهج  هذهم فبً ُذٍ اهدراشج يضبّهج هوتضد فٕ. اهتبضذًٖ ؿيدّا اهٓ اشخخداى اهيٌِز اهخضوٖوٕ اهخإظٖوٕ
االٌخيكبء  )اضخّح اهدراشج ؿوٓ يلديج ّذالذج يتبضكد  هلد  .ّالء اهّػٌٕ فٕ اهلرآً ّاهشٌجاالٌخيبء ّاه

ّتٌبء ؿوٓ اهيٌِز . ّخبخيج ّخّظٖبح, (ّاهّالء فٕ اهلرآً ّاهشٌج, االٌخيبء فٕ اهلرآً ّاهشٌج, ّاهّالء
لرآً ّاهشكٌج  فبً اهدراشج خرسح تٌخٖسج يفبدُب ؤً االٌخيبء ّاهّالء اهّػٌٕ يئظالً فٕ اهاهخضوٖوٕ 

 . تضنل دكٖق
 

National Belonging and Loyalty in Qur'an and Sunnah 
 

 
Abstract  

The present study aimed at authenticating the concepts of national belonging 

and loyalty in Qur'an and Sunnah. To achieve this aim, the researchers utilized 

the inductive and authenticating approaches. It was an attempt to investigate the 

concepts of national belonging and loyalty in Qur'an and Sunnah. The study 

consisted of introduction, three sections (belonging and loyalty, belonging 

concept in Qur'an and Sunnah, and loyalty concept in Qur'an and Sunnah, 

conclusion and recommendations. According to the authenticating approach, the 

study concluded that the concepts of national belonging and loyalty are 

extremely rooted in Qur'an and Sunnah. 
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 تشى اهلل اهرضيً اهرضٖى
 

 اهيلديج 
اهضيد هلل رة اهـبهيًٖ، ضبفؼ األّػبً فٕ ؤرغَ تٌـيج اإلشالى ّاهيرشوًٖ، ّظالخَ ّشاليَ    

اهفكرد اإلٌشكبً   ظوٓ اهلل ؿوَٖ ّشوى ؿوٓ خٖر يً ّػئح كديبٍ ّػٌب ؿوٓ األرع يً خولَ، يضيد 
ّيً شبر , ًٖ رتَ، ّؤُوَ ّؤظضبتَ ّؤيخَاهيّاػً اضرف يً سشدح ؤؿيبهَ يـبٌٕ اهّالء ّاالٌخيبء هد

 .ؿوٓ ُدَٖ اهٓ ّٖى اهدًٖ
ؤدْ اإلٖلبؽ اهشرٖؾ هوخغٖراح اهيخالضلج فٕ يسبالح اهضٖبث اهشٖبشٖج ّاالسخيبؿٖج ّاالكخظكبدٖج،    

شبؿد فٕ خِٖئج األيج ٖاهٓ اشخضراف يشخلتل،  ٓاالخسبُبح ّاهخظّراح اهخٕ خشـؼِّر اهٓ غرّرث 
ُر ّاهلغبٖب ّاهيفبُٖى هؼّاراخَ، ّخينٌِٖب يً اهخـبيل يؾ اب هيخػوتبح اهـظر ّيخغٖاإلشاليٖج ّيّانتخِ

اهٓ ّسّد دراشبح شٖبشٖج ّخرتّٖج خّغص  -ؿوٓ شتٖل اهيذبل-ضٖد اهضبسج . اهيخسددث فٕ ضٖبث األيج
دًٖ خوم اهلغبٖب، يً خالل اهتضد اهسبد اهيخزً ّاهيٌشسى يؾ ذّاتح اههّتضنل دكٖق اهرئٖج اإلشاليٖج 

ّيً ُذٍ اهيفبُٖى اهّالء ّاالٌخيبء اهّػٌٕ، فبهّالء ّاالٌخيبء يً اهيفبُٖى اهخٕ ٖخى خردٖكدُب   . اهضٌٖف
نذٖرا فٕ نبفج اهيضبفل اهشٖبشٖج ّاهذلبفٖج ّاهخرتّٖج، ّؤغضح اضدْ اهغرّراح األشبشٖج  فٕ ؿبهيٌب 

ًٍ ّدالالح ؿؼٖيج خيذ هخٕ خٌؼر ل ؤشبشًب هوفػرث اهشوٖيج ااهيـبظر ٌؼرًا  هيب خخغيٌَ  اهنويخبً يً يـب
 .1اهِٖيب تبضخراى ّخلدٖر

خـد ُذٍ اهيفبُٖى يً اهلغبٖب اهـبهيٖج اهيِيج فٕ ؿبهيٌب اهيـبظر، ّاهخٕ خشخإذر تبُخيبى ّاشؾ فٕ  
ّشبئل اإلؿالى ّيظبدر اهيـرفج فٕ ؤظلبؽ األرع، اهظبدرث ؿً اهيئششبح اهيخخظظج اهشٖبشكٖج  

ؤً اهتضّد، ّاهنخة، ّاهدراشبح اهخٕ خٌبّهح ُذٍ اهيفبُٖى هكى خلكدى يـرفكج     اال.  ّاهخرتّٖج اهنترْ
ّاغضج هورئٖج اإلشاليٖج ضّهِب، فبأليج اهّٖى خضخبر اهٓ اهخـرف ؿوٓ ُذٍ اهرئٖج هخإنٖد ضلٖلج يشويج 
ُّٕ ؤً اإلشالى ٖلدى ٌيّذسب ؿيوًٖب هوّالء ّاالٌخيبء اهّػٌٕ، يً خالل خضدٖد ػتٖـج اهـالككبح اهخكٕ   
خرتػ األفراد تـغِى تـغب يً سبٌة، ّؿالكخِى تبهدّهج يً سبٌة آخر، تبإلغبفج اهٓ خضدٖد ػتٖـكج  

ّٖـد تٌبء ُذٍ اهيفبُٖى ّخـزٖزُب اهيشئّهٖج األشبشكٖج  . يشئّهٖبح األفراد اهخٕ خفرغِب ُذٍ اهـالكبح
 . هوخرتٖج اهّػٌٖج
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هوـٖص فٕ ّػٌَ، ّخنٖفَ خنٖفًب شوٖيًب  ّخؼِر ؤُيٖج اهخرتٖج اهّػٌٖج فٕ نٌِّب خشـٓ إلؿداد اإلٌشبً
يؾ كّاٌٌَٖ، نيب خـزز فٕ األفراد رّش اهّالء ّاالٌخيبء هوّػً، ّنذهم خـيل ؿوٓ خٌؼٖى اهـالكبح تًٖ 

ُّخـد اهخرتٖج اهّػٌٖج سزءًا يً ؿيوٖج نترْ ُٕ . األخالػ اهيخٌّؿج فٕ اهدّهج، ّخضّل دًّ خظبديِب
 .(2)اهخٌضئج االسخيبؿٖج

ًط  . هّػٌٖج يفِّى يرنة يً اهخرتٖج ّاهّػٌٖجّاهخرتٖج ا ّطَػك : اذ ٖرسؾ ؤظل نويج اهّػٌٖج اهكٓ 
ًُ ّؤّػً ًط تبهينبً ٖطَػ ّطَػًٌَب، ّاهّػً: ضّل فَٖ، ّؤكبى تَ، ّؤّػٌَ: ّطَػ اهيٌزل خلٖى تكَ ُّكّ   : اخخذٍ 

ًٖ ُؿرِّفكح  فٕ ضك  (4) .فبهّػٌٖج اٌخشبة اهٓ اهينبً اهذٔ ٖشخّػٌَ اإلٌشبً (3)يَّػً اإلٌشبً ّيضوَ،
  (5)".ُٕ ضة اهّػً ّاهضكـّر تبرختكبػ تكبػٌٕ ٌضكٍّ    "اهّػٌٖج : اهّػٌٖج خـرٖفبح اظػالضٖج يٌِب

  (6)".يضبؿر ؿبػفٖج ّّسداٌٖج خخنًّ ؿٌد اهفرد خسكبٍ اهكّػً ؤّ األرع اهخكٕ ٖضتِكب    " ّاهّػٌٖج 
غضٖج فٕ شتٖل رفـخَ، ّاهّػٌٖج تبؿختبرُب ٌزّؿًب ضـّرًٖب ّفنرًٖب ٖـٌٕ ضة اهّػً ّاالُخيبى تَ، ّاهخ

هٖشح ضدٖذج ّاٌيب ُٕ ؿبػفج كدٖيج ّسدح تّسّد اإلٌشبً يٌذ ؤً ؤظتص هَ يٌزل ٖلكٖى تكَ ّؤرع   
 (8)ذهم ألً اإلٌشبً ٖضـر تخـوق ؿبػفٕ ّارختبػ كوتٕ تبهيضل اهذٔ ّهد ٌّضإ ّخرؿرؽ فَٖ، (7)ٖزرؿِب؛

ّؿوٓ شتٖل اهيذكبل اهيكّاػً   . اءّذهم ٖدفـَ اهٓ ضتَ ّتذل اهسِد فٕ شتٖل اهدفبؽ ؿٌَ غد ؤٔ اؿخد
  (9) (.ال تالد اهٌّٖبً نوِب( ؤذٌٖب ؤّ اشتبرػج) اهٌّٖبٌٕ نبً ٌٖضإ فٕ اهـظّر اهلدٖيج ؿوٓ ضة يدٌٖخَ 

خـرٖف اهّػٌٖج تإٌِب ضـّر ضة اهفرد هّػٌكَ ينكبً   ّٖينً ؤً ٌخوط يً اهخـرٖفبح اهشبتلج ت
ضبح يشخلتوَ، ّاشخـدادٍ هتذل نل يكب ٖيوكم   ّالدخَ ٌّضإخَ، ّاهيبيَ تخبرٖخَ ّكغبٖب ضبغرٍ ّػيّ

 . هودفبؽ ؿٌَ، ّخديخَ فٕ ضخٓ اهيّاكؾ، ّاهدفبؽ ؿً اهّػً األنتر، ّاهذٔ ٖغى ركبؽ األيج نوِب
ّؤيب اهخرتٖج فِٕ اهسِج اهيشئّهج ؿً اؿداد االفراد ّخِذٖتِى، ّخٌيٖج ّالئِكى ّاٌخيكبئِى اهكٓ     

. خٌيٖج اهّالء ّاالٌخيبء هوّػً –تبهغرّرث  –ُذا اإلؿداد ؿلٖدخِى ّخراذِى اهذلبفٕ ّؤّػبٌِى، ّٖخػوة 
ّتذهم ُخـُد ؿالكج اهخرتٖج تبهّػٌٖج ؿالكج ؿغّٖج نـالكج اهسزء تبهنل، ّؤٌَ ال خرتٖج تغٖر ّػٌٖكج ّال  

ّٖينً خّغٖص ُذٍ اهـالكج تإً اهفرد هً ٖظتص يّاػًٌب ضلٖلًٖب دًّ فِكى هيـٌكٓ   . ّػٌٖج تغٖر خرتٖج
ج يب هَ ّيب ؿوَٖ يً ضلّق ّّاستبح، ّنذهم خرسيج ُذٍ اهيـرفج اهٓ ييبرشج ؿيوٖج اهيّاػٌج، ّيـرف

اً اهذٔ ٖدفؾ اهفكرد هويػبهتكج تضلّككَ ّؤداء    . ؿوٓ ؤرع اهّاكؾ تبهيػبهتج تبهضلّق ّؤداء اهّاستبح
خيل فنيب ُذنر فٕ خـرٖف اهّػٌٖج تإٌِب خضك . اهخزايبخَ خسبٍ دّهخَ ُّ اهضـّر تبالٌخيبء ّاهّالء هوّػً

فوّ ٌؼرٌب اهٓ . ؿوٓ سبٌة فنرٔ ّؿبػفٕ، فبهفنر ٖيذل سبٌة اهيـرفج، ّاهـبػفج خيذل سبٌة اهيضبؿر
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خضلٖق اهيـرفج : ؤّاًل: ّؼٖفج اهخرتٖج هّسدٌبُب خضخيل ؿوٓ ؤيرًٖ ال ُٖشخغٌٓ تإضدُيب ؿً اٗخر ُّيب
 (10).خٌيٖج اهيضبؿر فٕ ٌفشَ: هدْ اهُيرتٓ، ّذبًٌٖب

اهّػٌٖج شوّنب ّؿيال ّاكـًب يً خالل اٖظبل اهيـبرف هألفراد، ّنكل يكب    فبهخرتٖج يِيج هخضلٖق
ٖضخبسٌَّ يً يـوّيبح ؿً ّػٌِى، ّيب هِى ّؿوِٖى يً ضلّق ّّاستبح، ّنذهم غكرس اهيضكبؿر   

 . داخل ٌفس اهفرد خسبٍ ّػٌَّخٌيٖخِب ّخإظٖوِب 
ى ؿوكٓ يسيّؿكج يكً    ّتـد يراسـج األدتٖبح اهيخظوج تبهيّغّؽ ختًٖ ؤً اهخرتٖج اهّػٌٖج خلّ

هزخى  ٌّؼرا. االٌخيبء، ّاهّالء، ّاهيشبّاث، ّاهضرٖج، ّاهضلّق ّاهّاستبح: األشس، ُّذٍ األشس ُٕ
اهـيل ّكٖيج اهٌخبئز فلد رؤْ اهتبضذًّ االكخظبر فٕ اهدراشج اهضبهٖج ؿوٓ ؤشبشًٖ ُكبيًٖ يكً خوكم    

 .األشس ُّيب االٌخيبء ّاهّالء
 

 : أُداف اهدراشج
 :شج هخضلٖق يب ٖوٕخِدف ُذٍ اهدرا

 .تٖبً يفِّى ّضلٖلج االٌخيبء ّاهّالء تضنل ؿبى .1
 .تٖبً ضلٖلج االٌخيبء فٕ اهلرآً ّاهشٌج .2
 .تٖبً ضلٖلج اهّالء فٕ اهلرآً ّاهشٌج .3
 

 :   يٌِز اهتضد
 : ٌـخيد فٕ ُذا اهتضد ؿوٓ اهيٌِسٖج اٗخٖج

بهخرتٖج اهّػٌٖج فٕ اهـظر اهضدٖد ذى خختؾ ّذهم تخختؾ اهيـوّيبح اهيخـولج ت: اهيٌِز االشخلرائٕ. 1
 . اهٌظّط اهلرآٌٖج ّاهٌتّٖج اهيخظوج تبهيّغّؽ

ّذهم يً خالل خإظٖل ؤشس اهخرتٖج اهّػٌٖج فٕ اهـظر اهضدٖد يً خالل : اهيٌِز اهخإظٖوٕ. 2
ػٌٖج اٖٗبح اهلرآٌٖج، ّاألضبدٖد اهٌتّٖج ّاهدراشبح ّاألفنبر اهيـبظرث؛ هنٕ خخغص ظّرث اهخرتٖج اهّ

 .فٕ اإلشالى
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 :خػج اهتضد 
. ؤيب اهيتضد األّل فِّ ؿكً االٌخيكبء ّاهكّالء   . سـل اهتضد فٕ يلديج ّذالذج يتبضد ّخبخيج

ذكى خكإخٕ اهخبخيكج    . ّاهذبٌٕ ضّل االٌخيبء فٕ اهلراً ّاهشٌج ّاهذبهد ضّل اهّالء فٕ اهلراً ّاهشٌج
 هخخغيً ؤُى اهٌخبئز ّاهخّظٖبح

 
 ّاهّالء االٌخيبء: اهيتضد األّل

 
 يفِّى االٌخيبء:  اهيػوة األّل

ًٌ اهٓ فالً اذا ارخفؾ اهَٖ فٕ اهٌشة: االٌخيبء هغج االٌخشبة، ٖلبل ّٖضخرم خـرٖف  (11) .اٌخيٓ فال
االٌخيبء اظػالضًب يؾ اهخـرٖف اهوغّٔ تإً نوِٖيب اٌخشبة، ّٖينً خـرٖف االٌخيبء اظػالضًب تظّرث 

ؤيب اهخـرٖكف اهخكبط    (12) .ر يـًٖ فنرًا ّخسشدٍ اهسّارش ؿياًلؿبيج تإٌَ االٌخشبة اهضلٖلٕ اهٓ ؤي
ّتيكب   (13).االٌخشبة اهضلٖلٕ يً اهفرد هّػٌَ فنرًا ّاهذٔ خسشدٍ اهسّارش ؿياًل: تبالٌخيبء اهّػٌٕ فِّ

ؤً االٌخيبء اٌخشبة اهفرد هّػً، فبً ُذا يب ٖـتر ؿٌَ تبهسٌشٖج؛ ألٌِب خلّى ؿوٓ ؤشبس فنرث اهختكبدل  
ّاهدّهج فٕ اهضلّق ّاهّاستبح، ُّٖغذٔ ُذٍ اهفنرث اضشبس رّضٕ هدْ اهفرد ترغتخكَ فكٕ   تًٖ اهفرد 

ّكد ٌط اإلؿالً اهـبهيٕ هضلّق اإلٌشبً ؿوٓ اهضق فٕ اهسٌشكٖج ّؿكدى    (14).االٌخيبء اهٓ ُذٍ اهدّهج
هنل يً اإلؿالً اهـبهيٕ هضلّق اإلٌشبً ؤً ( 15)سّاز اهضريبً يٌِب تظّرث خـشفٖج، فسبء فٕ اهيبدث 

ّخلخظر  (15) .فرد اهضق فٕ سٌشٖج ّاضدث ال ٖسّز ضريبٌَ يً خغٖٖرُب ؤّ خسرٖدٍ يٌِب تػرٖلج خضنيٖج
يخخظظكج يكً    (16).اهسٌشٖج فٕ اهٌؼى اهيـبظرث ؿوٓ رؿبٖب اهدّهج اهخٕ ٌٖخشتًّ اهِٖب دًّ غٖرُى

ِٖى، ّاهخبتـًّ يكً  ّكد نبً اهظضبتج رغّاً اهلل ؿو. خالل اٖراد خـرٖفبح هيفِّى االٌخيبء ّيدهّالخَ
ّس ّاهـويبء ٌُٖشتًّ اهٓ ؤّػبٌِى، ّكد ٖضخِرًّ تِب فال ُٖـرفًّ اال تٌشتخِى اهِٖب فِذا ئتـدُى يً اهر

ّطٖكس     ؤتّ ذر اهغفبرٔ، ّؤتّ يّشٓ األضـرٔ، ّشويبً اهفبرشٕ، ّيً تـدُى اهضشكً اهتظكرٔ، ّ ؤ
اذا ضـرّا تكدٌّ  -ر يٌِى ٖضرظًّ تل نبً اهنذٖ. اهلرٌٓ، ذى اهتخبرْ ّاهٌّّٔ ّاهظٌـبٌٕ، ّغٖرُى

 .ؿوٓ األّتج اهٓ ؤّػبٌِى ضخٓ ٖخخخيّا فِٖب ضٖبخِى، ُّٖدفٌّا فِٖب تـد يّخِى -ؤسوِى
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ّاالٌخيبء هإلشالى ٖذنٕ االٌخيبء هألّػبً، فال ٌٖنر اإلشالى اهّػٌٖج اهخٕ ُٕ ضة اهكّػً، تكل   
يٌؼّيج اهيٌِز اإلشاليٕ تيفرداخَ اهخٕ ُٖئندُب ّٖغذِٖب، ّهنً تخرضُٖد نرٖى ّتفِى راق، ّتيب ٖخفق يؾ 

 .ٖخنًّ يٌِب
 تإٌَ ؿيوٖج اٌخشبة اهفرد هّػٌَ، يخفكبؿال اهّػٌٕ ّاٌػالكًب يً ُذا اهّاكؾ ُٖينً خـرٖف االٌخيبء 

ُّذا اهخـرٖف ٖضٖر اهٓ اً االٌخيبء اُى . يـَ كّاًل ّؿياًل، ّيشخـدًا هٌظرخَ ّاهذّد ؿٌَ تنل يب ٖيوم
 .ٖسة االُخيبى تخرتٖخِبيلّيبح اهّػٌٖج اهخٕ 

ّكد شـٓ اإلٌشبً يٌذ اهلدى اهٓ اظدار اهلّاًٌٖ اهخٕ خضدد ػتٖـج اٌخيبئَ اهٓ اهينبً اهذٔ ّهكد   
ّؿبص فَٖ، فنبٌح ييبرشج االٌخيبء خبتـج هػتٖـج اهٌؼبى ّيٌضَ ضلّق اهيّاػٌج هوسيٖؾ ّيدْ ضكرط  

ّهى ٖخضلق االٌخيكبء   (17).ذٔ ٖـٖضًّ فَٖاهيّاػًٌٖ ؿوٓ ؤداء ّاستب خِى ّييبرشج ضلّكِى فٕ اهّػً اه
تيفِّيَ اهضلٖلٕ فٕ اهـظّر اهلدٖيج، فلد نبً ٌُبهم كظّر يً ضٖد اهفئبح اهخكٕ ٖضكيوِب، ّؿكدى    

ففٕ اهٌّٖبً اهلدٖيج، فٕ ؿِكد تكرنوٖس    (18)خغػٖج هألشس اهخٕ ٖخغيٌِب اهيفِّى اهيـبظر هالٌخيبء،
ؿوٓ األشٖبد ّاألضرار دًّ اهـتٖكد؛   -اهضلّقنّاضد يً اُى -اكخظرح اهيشبّاث(( ى.ق464-426))

ّنذهم هى خنً اٌشبٌٖج، ألٌِب ؤؿػح اهضق فٕ كخل ؤّ ٌفٕ ؤظضبة اهـبُبح، فإفالػًّ ٖرْ ؤً يسخيؾ 
ّفٕ ُكذا   (19).اهـداهج ّاهيشبّاث ٖسة ؤً ٖنًّ خبهٖب يً اهـبُبح ّاأليراع، ّال ينبً فَٖ هوغـفبء

ٌشبً فٕ ضٖبخَ ٌٖخيٕ اهٓ دّائكر اٌشكبٌٖج يخـكددث خخنبيكل ّال     فبإل. الٌخيبءهيٌبفبث هويفِّى اهضلٖلٕ 
ّاالٌخيبء اهّػٌٕ ُّ ؤضد ُذٍ اهدّائر ّهٖس ٌُبم ذيج خـبرع تٌَٖ ّتًٖ غٖرٍ يكً دّائكر   . خخٌبكع

االٌخيبء، ّاهخّفٖق تًٖ االٌخيبءاح يً يضتج األشرث ّاهـبئوج ذى اهسيبؿج ذى اهّػً ذى اهسيبؿج اهنتكرْ  
خوغٕ فَٖ اهدرسج اهـوٖب يب دٌِّب ّهنً اهيٌِٕ ؿٌَ اهخـظة ّاهػبئفٖج اهخٕ خئدٔ اهكٓ  فٕ اإلشالى، ال 

 .اهفركج ّاالٌلشبى ّخضرع ؿوٓ اهؼوى
نيب ٖتًٖ األدة ؤُيٖج االٌخيبء اهّػٌٕ ضٖد اٌَ تيذبتج غيٖر داخوٕ ّٖسَ اهفرد ّٖرضدٍ اهٓ يب  

نويب نبً ذهم ؿكبياًل يكً ؿّايكل تٌكبء     فَٖ ظبهص ّػٌَ، فنويب ّسَ االٌخيبء هوّػً خّسِٖب شوٖيًب 
ٖـيل اهّالء ؿوٓ ضيبٖج اهيسخيؾ يً ؿّايل اهفشبد ّاالٌضراف، ّاهؼّاُر اهشوتٖج نبهفشبد  (20).اهيسخيؾ

الً اهفرد اهكذٔ ٖضكـر    (21)ّاهخسشس، ّؿيوٖبح اهخخرٖة ّاإلرُبة ّغٖرُب اهخٕ خؼِر فٕ غٖبتِيب؛
ٔ اهٓ اإلغرار تبهيظوضج اهّػٌٖج، ّهّ نبً ذهم ؿوكٓ  تبهّالء ّاالٌخيبء هّػٌَ ٖتخـد ؿً نل يب ٖئد

 (22)ّخـخيد ظالتج اهسيبؿج ّخنبيوِب ّخراتػِب ؿوٓ درسج اٌخيبء اهفرد هِب،. ضشبة يظوضخَ اهضخظٖج
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ّٖئدٔ االٌخيكبء اهكٓ اهخـكبػف    . فبهّػً اهذٔ ٌٖخيٕ ؤفرادٍ اهَٖ ٖنًّ ؤنذر ظالتج ّكّث يً غٖرٍ
اهٓ اهيضتج ّاهـػبء ّاإلٖذبر، ييب ٖضلق اهّضدث اهّػٌٖج، ٌّٖيٕ هدْ  اهّسدإٌ تًٖ ؤفراد اهّػً ّاهيٖل

 (23).اهفرد خلدٖرٍ هذاخَ ّادرانَ هينبٌخَ ّينبٌج ّػٌَ

ّاإلشالى ؤّل يً ؤرشٓ دؿبئى االٌخيبء هوّػً ّذهم ؿٌديب ُبسر اهرشّل ظوٓ اهلل ؿوَٖ ّشكوى  
يً يخبؽ ّؤيّال فرارا تدٌِٖى، فٌؼكر   ّؤظضبتَ يً ينج اهٓ اهيدٌٖج اهيٌّرث خبرنًٖ سيٖؾ يب ٖيونًّ

اٌم ألضة تالد اهلل اهٕ اهلل ّؤضة تكالد اهلل  ّاهلل 'ظوٓ اهلل ؿوَٖ ّشوى اهٕ ينج ّكبل كّهخَ اهيضِّرث 
فِذا ٖدل دالهج كبػـج ؿوٕ ؤً اإلٌشبً هدَٖ ارختبػ ّذٖق ' اهٕ ّهّال ؤً ؤُوم ؤخرسٌّٕ يٌم يب خرسح

 .تبهينبً اهذٔ ٌضإ ّضة فَٖ
  
 يفِّى اهّالء: وة اهذبٌٕاهيػ

ّطهٕ أ اهلرة ّاهدٌّ، ّٖلبل ّٕ: تٌِٖيب ّالء ؤٔ: اهّالء، هغج فِّ يً اه غد اهـكدّ  : كراتج، ّاهّه
ِّالٖكج : ُّّ اهيضة ّاهظدٖق ّاهٌظٖر، ّّاهٓ فالً فالًٌب اذا ؤضتَ، ّاهّالء ّطالٖج ّاه : غد اهَيْوم، ّاه

ادفؾ تبهخٕ ُٕ ؤضشً فكبذا  : "ّيٌَ كّهَ خـبهٓ. اهيضتجّؿوَٖ، فبهّالء هغج ٖـٌٕ اهٌظرث ّ (24).اهٌظرث
 . 25"اهذٔ تٌٖم ّتٌَٖ ؿداّث نإٌَ ّهٕ ضيٖى

ّاهّالء اظػالضًب ٖضخرم يؾ اهيـٌٓ اهوغّٔ تإً نوِٖيب ٖـٌٕ اهلرة ّاهضة ّاهٌظرث ّاهظداكج، 
ٌظكرث خسكبٍ   ّٖينً خـرٖف اهّالء تيفِّيَ اهـبى تإٌَ يضبؿر اهفرد ّؤضبشٖشَ اإلٖسبتٖج تبهيضتكج ّاه 

 (26).يّغّؽ يـًٖ
فِّ اهيضبؿر ّاألضبشكٖس اإلٖسبتٖكج تبهيضتكج    : ؤيب اهّالء تيفِّيَ اهخبط ُّّ اهّالء هوّػً

 . ّاهٌظرث خسبٍ اهّػً
 

 :أكشبى اهّالء
ُّذا  (27)ّٖلظد تَ يضبؿر اهفرد ّؤضبشٖشَ االٖسبتٖج تبهيضتج خسبٍ ؤشرخَ،: اهّالء األشرٔ: ؤّال

ّاهـبداح اهظضٖضج، ّاهخيٖٖز تًٖ اهخػإ ّاهظّاة، ييب ٖسـوَ ؿغًّا يٌشسيًب  اهّالء ٖنشة اهفرد اهلٖى
 (28).ٖئذر فٕ خنٌَّٖ اهضخظٕ ّاالسخيبؿٕ تـد ذهمّيؾ سيبؿخَ، 
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ّٖلظد تَ اهضفبؼ ؿوٓ اهتٖئج تسيٖؾ ؿٌبظرُب، ّاالتخـبد ؿً نل يكب ٖكئذر   : اهّالء اهتٖئٕ: ذبٌٖب
ًِ ٌضبػ االٌش (29).ؿوِٖب بً تيب ٖشخخديَ اًٗ يً ؤشوضج فٕ اهضرّة خـيل ؿوٓ خديٖر اال ؤً اهيالضؼ ؤ

ُذٍ األشوضج يً آذبر خػٖرث خخرنَ ؿٌبظر اهتٖئج، نيب فٕ اشخخداى األشوضج اهٌّّٖج ّاهتّٖهّسٖج، ّيب 
 .يٌبكغج هوّالء اهتٖئٕفِٕ ؿوٓ اهتٖئج، 

شى اهٓ ذالذج ؤٌكّاؽ،  اهّالء اهّػٌٕ ّالء نوٕ هيسيّؿج ّالءاح فرؿٖج، ُخل: اهّالء اهّػٌٕ: ذبهذب
 (30) :ّفٕ نل كشى يسيّؿج يً اهيؼبُر، ّفٖيب ٖإخٕ تٖبٌِب

ٖـختر اهٌؼبى سزءًا يً ؤسزاء اهّػً ّرنًٌب يً ؤرنبٌَ، فبهّالء هكَ فكٕ   : اهّالء هوٌؼبى اهشٖبشٕ
، ٖضبفؼ ؿوٓ اهتالد ّٖظًّ نرايخِب ّاشخلرارُب ّنرايكج يّاػٌِٖكب  فبهٌؼبى  (31)اهضلٖلج ّالء هوّػً،

ّيً ؤُى يؼبُر اهكّالء هوٌؼكبى    (32)ق اهيظوضج اهـبيج ّٖضبفؼ ؿوٓ ضلّق ّّاستبح اهيّاػً،ّٖضل
ّخلكدٖى اهيظكوضج اهـبيكج ؿوكٓ      (33)اهشٖبشٕ؛ ػبؿج اهٌؼبى ّاهلٖبى تبهّاستبح ؿوٓ اهٌضّ اهيػوّة،

ّاهيضبفؼكج ؿوكٓ اهخكراد    اهّػٌٕ ّيـرفج اهريّز اهّػٌٖج نبهراٖج ّاهٌضٖد  (34)اهيظوضج اهخبظج،
 (35) .ػٌٕاهّ

ٖلظد تبهينبً ٌُب ركـج األرع اهخٕ ُٕ رنً يً األرنبً اهخكٕ ٖلكّى ؿوِٖكب    : اهّالء هوينبً
، َسوؤّيً ؤُى يؼبُر اهّالء هوينبً ؤً ٖضيل يضبؿر اهضة ألرع اهّػً، ّاهخغضٖج يً  (36)اهّػً،

  ً خكالل   ّذهم تبهدفبؽ ؿٌَ غد اهـدّ، ّاهشـٕ فٕ نل يب ٖـيل ؿوٓ خلدى اهّػً ّرفـخَ، ّذهكم يك
اهـيل ّ (37)اإلتداؽ ّاالتخنبر ّاهيضبرنج فٕ ضخٓ اهيسبالح اهخٕ خخدى اهّػً، ّنذهم ضيبٖج يٌسزاخَ،
 .ؿوٓ اهيّازٌج تًٖ اهّالء هوّػً ّاهّالء هغٖرٍ، فال ٖػغٓ ؿوٓ اهّالء هوّػً ؤٔ ّالء آخر

ٌفشَ، ّيً  اهيلظّد تِى اهيّاػًٌّ اهذًٖ ٖـٖضًّ يؾ اهيّاػً فٕ اهّػً:  اهّالء هضـة اهّػً
، اهيضبفؼج ؿوٓ اهـبداح ّاهخلبهٖد (38)اهضة ّاهخنبيل ّاهخـبًّ تًٖ اهيّاػًٌٖ: ؤُى يؼبُر اهّالء هوضـة

 .ّاهخفبؿل ّاهخـبٖص يؾ يضنالح اهيسخيؾ اهذٔ ٖـٖص فَٖ (39),اهدّهجاهخٕ ٖرغٓ ؿٌِب يّاػٌّ 
تًٖ سيٖؾ اهضـّة، تضٖد ٖـى ّٖلظد تَ اهخفبُى ّاهخراتػ : ايب اهتـد االخٖر فِّ اهّالء اهـبهيٕ  

اذ ٌٖؼر اهفرد اهٓ اهـبهى نّضدث يخنبيوج األسزاء، ّٖكدرم ؤً ؤسكزاء    (40)األيً ّاهخـبًّ تًٖ اهسيٖؾ،
ّاً يب خفـوَ تـع اهكدّل تكدّل    (41).اهـبهى ٌٖتغٕ ؤً خخـبًّ تـغِب يؾ تـع هيب فَٖ فبئدث اهسيٖؾ

اذ ٖخى اهشـٓ اهٓ خديٖر نذٖر يً اهكدّل يكً    اخرْ فٕ اهّكح اهضبغر ٖـد يٌبكغًب هوّالء اهـبهيٕ،
 .خالل ضً اهضرّة ؿوِٖب، ّيظبدرث خٖراخِب
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ّنذهم خئند تـع ٌخبئز اهدراشبح ؤً اهخرتٖج اهّػٌٖج فٕ تـع دّل اهـكبهى اهيخلكدى ُكدفِب       
ؤٌَ ال يذٖل هكدّهخِى، ّال ّٖسكد ضكـة    : ؤً ٖخـوى اهػالة ّٖنخشتّا اخسبًُب يضددًا ُّ: " األشبس ُّ

 .ُّذا ؤٖغًب يٌبكع هوّالء اهـبهيٕ (42)".اإلٖيبً تخفّكِى: ضـتِى ؿوٓ اإلػالق، ؤٔن
ّخإشٖشب ؿوٓ يب خلدى، خؼِر اهـالكج تًٖ اهيفِّيًٖ فيفِّى اهّالء ٖخغيً االٌخيبء؛ الً اهفرد هً 

د كد ٖضة ّػٌَ ٌّٖظرٍ اال اذا اٌخشة اهَٖ، ؤيب االٌخيبء فوٖس تبهغرّرث ؤً ٖخغيً اهّالء؛ الً اهفر
ّاالٌخيبء ّٖسد تّسّد اهفرد، ؤيب اهّالء  (43) .ٌٖخيٕ اهٓ ّػً، ّهنٌَ ال ٖيٌضَ اهضة ّاهٌظرث ّاهـػبء

نيب اً اهّالء ُٖؼِكر   (44) .فٖنخشتَ اهفرد يً يدرشخَ ّتٖئخَ ّيسخيـَ، اذًا االٌخيبء ؤّاًل ذى ٖإخٕ اهّالء
 .ؤٔ ؤً اهّالء ّشٖوج هوخـتٖر ؿً االٌخيبء (45)ظدق االٌخيبء،

ّٖدفؾ اهّالء اهفرد اهٓ اهخغضٖج تٌفشَ فٕ شتٖل اهضفبؼ ؿوٓ ّػٌَ ّرفـخَ، ّٖخرخة ؿوٓ االٌخيبء 
ّاهّالء خغبيً اسخيبؿٕ تًٖ يّاػٌٕ اهدّهج، ّاالٌخيبء ّاهّالء اهّػٌٕ ٖئدٖبً اهٓ خّسَٖ اهـيل ٌضّ 

 .ئج ؤخرْاهيظوضج اهـبيج؛ ألً اٌخيبء اهفرد ّّالءٍ شّف ٖنًّ يِّسًِب هودّهج، ّهٖس هف
يً اهيفبُٖى ّاهلغبٖب اهِبيج اهخٕ خضخبر هخّغٖص ّ ,يلّيبح ؤشبشٖج هوّػٌٖجّٖـد اهّالء ّاالٌخيبء 

ّكد ؼِرح اهضبسج اهٓ ُذا اهيّغّؽ تـكد ؼِكّر اهدّهكج    . ّاؼِبر هظّرخِب اهضلٖلج فٕ اإلشالى
ركٕ ؤّ االسخيكبؿٕ،  اهُلػرٖج، ّنذهم خـدد اهذلبفبح اهيّسّدث فٕ اهيسخيـبح شّاء ؿوٓ اهيشخّْ اهـ

ييب اشخّسة يـبهسج ُذٍ اهلغٖج، ّاتراز ػتٖـج اهـالكج تًٖ اإلٌشبً ّّػٌَ ّيّاػٌَٖ فٕ داخل اهدّهج 
 .تسالء ّفق اهرئٖج اإلشاليٖج

ّفٕ غّء ذهم  ٖضنل اهيتضد اهخبهٕ اهرئٖج يدؿيج تأٖبح ّدالئل  خيذل ينبٌج ُذًٖ اهيفِكّيًٖ  
االٌخيبء ّاهّالء فٕ اهلكراً  ٖدّر ضّل بئل اهذٔ كبيح ؿوَٖ اهدراشج فٕ اهلراً ّاهشٌج اهٌتّٖج ، فبهخش

خإظٖل االٌخيبء ّاهّالء يكً  اإلسبتج ؿً ُذا اهخشبئل ّيً ذى ّشٖخى فٕ اهيتضد اٗخٕ . ّاهشٌج اهٌتّٖج
 . اهٌبضٖج اهضرؿٖج، ّذهم يً خالل اشخلراء اهٌظّط اهضرؿٖج اهخٕ خنضف ُذٍ اهيفبُٖى

 
 يبء فٕ اهلراً ّاهشٌجاالٌخ: اهيتضد اهذبٌٕ

شتق ؤً ختًٖ ؤً االٌخيبء ُّ اٌخشبة اهفرد هّػً، ُّّ يب ٖـتر ؿٌكَ فكٕ تـكع األضٖكبً        
اهسٌشٖج، ّكد اؿختر اإلشالى االٌخيبء ّؤؿػبٍ هنل يّاػً يً يّاػٌٕ اهدّهج اإلشاليٖج، ّٖينً خلشكٖى  
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ّاػٌٕ اهدّهج اإلشاليٖج داخل اهدّهج يً خالهِيب اهـالكبح تًٖ يخخضدد , االٌخيبء فٕ اإلشالى اهٓ كشيًٖ
 : بّهَ اهتبضذًّ فٕ اهيػوتًٖ اٗخًُّٖٖذا يب ٖخٌاالٌخيبء اهدٌٖٕ ّاالٌخيبء اهشٖبشٕ، ّ: ّخبرسِب ُّيب

 
 االٌخيبء اهدٌٖٕ: اهيػوة األّل

ضشكة،  ّيشوى ٓ ضخط يب يسرد اٌخيبء اشيٕ، تإً ُٖػوق ؿوُّّ اٌخيبء كوتٕ ظبدق، ّهٖس    
اهـبػفج ّاهضـّر تيب ؿوَٖ غٖرٍ يً اهيشويًٖ، ّيضتخِى ّاهضرط ؿوٓ يظكبهضِى،   ّاٌيب ُّ ّسّد

: فبالٌخيبء اهدٌٖٕ ٖسشد ُذٍ اهـالكج اهخٕ ٌٖتغٕ ؤً خنًّ تًٖ اهيشويًٖ فٕ نل ينبً، ٖلّل اهرشكّل  
يذل اهيئيًٌٖ فٕ خّادُى ّخكراضيِى  : ) ّكبل  (46)،(ال ٖئيً ؤضدنى ضخٓ ُٖضة ألخَٖ يب ُٖضة هٌفشَ)

اً األخّث ))  (47) (.ّخـبػفِى نيذل اهسشد اذا اضخنٓ يٌَ ؿغّ خداؿٓ هَ شبئر اهسشد تبهشِر ّاهضيٓ
اإلشاليٖج هٖشح يسرد ؿبػفج ؼبُرث، ّاٌيب ُٕ ؿالكج ّذٖلج خٌفذ اهٓ ؤؿيبق اهلوّة، ّدخبئل اهٌفّس 

نًّ تًٖ اهيشكويًٖ  ُّٕ االٌخيبء اهذٔ ٖ (48)((.فخضخى ؿوٓ اهيشويًٖ ؤً ٖضخرنّا فٕ اهتإشبء ّاهغراء
دًّ غٖرُى، ّٖضيوِى سيٖـب شّاء ؤنبٌّا داخل اهدّهج اإلشاليٖج ؤى خبرسِب، ُّٕ األخّث اهدٌٖٖج اهخٕ 

ّككبل   ،(49)اٌيب اهيئيًٌّ اخّث: كبل خـبهٓ.   ال خفرق تٌِٖى يِيب اخخوفح توداٌِى ّسٌشٖبخِى ّهغبخِى
 ( : اهيشوى ؤخّ اهيشوى.)(50) ضدٖد يػولًٖ تبهيئيً ّاهيشوى شّاء ؤنبً يلٖيًب ّتذهم سبءح اٖٗج ّاه

 .فٕ اهدّهج اإلشاليٖج ؤى خبرسِب، فخذتح هَ األخّث اهدٌٖٖج فلػ تبإلشالى
ِّخِكب     ))     هلد تٌٓ اإلشالى األخّث اهدٌٖٖج ؿوٓ ؤشس ؿيٖلج، فسـوِب نكبألخّث اهٌشكتٖج فكٕ ك

 (51)((.يب ٌِٓ ؿً ؿّايل اهخفركج ّاهخفنمّينبٌخِب، ّكد ضرؽ ؤرّؽ اهيٌبُز اهيئدٖج اهٓ خالضى اهلّْ ن
ؤيب اهيشويًّ اهذًٖ ٖشنًٌّ خبرر ضدّد اهدّهج اإلشاليٖج، فال ٖـدًّ يكً يكّاػٌٕ اهدّهكج       

 (52).اإلشاليٖج؛ ّذهم هـدى خضلق ضرّػ االٌخيبء اهشٖبشٕ، ّاً خضلق االٌخيبء اهدٌٖٕ
، اذ اهيّاػٌج راتػكج  (اهيّاػٌج) ٖبشٕ ّاالٌخيبء اهش( األخّث) ٌُّبهم فرق تًٖ االٌخيبء اهدٌٖٕ   

اهخزايٖج خلّى فٕ زيبً ّينبً ّاضد، ّال خلّى ؿوٓ ؤشبس اهدًٖ، ؤيب األخّث فِٕ راتػج يـٌّٖج، خلّى 
اً اهكذًٖ آيٌكّا ُّكبسرّا    : ّدهٖل ذهم كّهَ خـبهٓ (53) .ؿوٓ ؤشبس اهدًٖ، خخسبّز اهزيبً ّاهينبً
ّاهذًٖ آّّا ٌّظرّا ؤّهئم تـغِى ؤّهٖبء تـع، ّاهذًٖ آيٌّا ّسبُدّا تإيّاهِى ّؤٌفشِى فٕ شتٖل اهلل 

ّهى ِٖبسرّا يبهنى يً ّالٖخِى يً ضٕء ضخٓ ِٖبسرّا ّاً اشخٌظرّنى فٕ اهدًٖ فـوٖنى اهٌظكر اال  
  .(54)ؿوٓ كّى تٌٖنى ّتٌِٖى يٖذبق، ّاهلل تيب خـيوًّ تظٖر
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ء فٕ اهيسخيؾ اهيشوى، ّيكً ذكى ال   هٖشّا ؤؿغب)) ؤً اهيشويًٖ اهذًٖ هى ِٖبسرّا : ّسَ اهدالهج 
خنًّ تٌِٖى ّتٌَٖ ّالٖج، ّهنً ٌُبم راتػج اهـلٖدث، ُّذٍ ال خرخة ّضدُب ؿوٓ اهيسخيؾ اهيشوى ختـبح 

ؿوِٖى فٕ دٌِٖى؛ فٖفخٌّا يذاًل فٕ ؿلٖكدخِى، فكبذا اشخٌظكرّا     ْدخسبٍ ُئالء األفراد؛ اهوِى اال ؤً ٖـخ
ا، نبً ؿوٓ اهيشويًٖ ؤً ٌٖظرُّى فٕ ُذٍ ّضدُب، ؿوكٓ  فٕ يذل ُذ -فٕ دار اإلشالى  -اهيشويًٖ 

ّفٕ ُذا دالهج ؿوكٓ ؤً األخكّث    (55) ،((ضرػ ؤال ٖخّل ُذا تـِد يً ؿِّد اهيشويًٖ يؾ يـشنر آخر
 .اهدٌٖٖج هِب اؿختبرُب

 
 االٌخيبء اهشٖبشٕ :اهيػوة اهذبٌٕ

هيدٌٕ فٕ ؤيج ّاضدث ؿوٓ ُّ ؿتبرث ؿً ظِر اهيسخيؾ ا: ُّّ اهذٔ ٖلبتوَ اهيّاػٌج ؤّ اهسٌشٖج   
اهرغى يً اهخٌّؽ اهذلبفٕ ّاهـلدٔ، ّاهـركٕ، ُّّ األير اهذٔ ؤترزخَ ّذٖلج اهيدٌٖج اهخٕ ّغـِب اهٌتٕ 

 فبهدّهج اإلشاليٖج خخنًّ يً يسيّؿج يّاػًٌٖ يشويًٖ ّغٖكر    (56).تًٖ اهيشويًٖ ّػّائف اهيدٌٖج
فبٌِى ٖخيخـًّ تبهضلّق، ّٖوخزيًّ تبهّاستبح اهخٕ يشويًٖ، ٌّخٖسج اٌخيبئِى اهشٖبشٕ هودّهج اإلشاليٖج 

اذ ؤً ؤشبس خضنٖل اهدّهج اإلشاليٖج هٖس دًٌٖٖب، ّاٌيب ُّ اهخغّؽ هوٌؼبى . ٖفرغِب ؿوِٖى ُذا االٌخيبء
اهـبى، فبإلشالى هٖس هَ سبٌة ّاضد فلػ ُّّ سبٌة اهدًٖ، ّاٌيب هَ سّاٌة ؤخرْ نبهسبٌة اهلكبٌٌّٕ  

اهسّاٌة يً خالهِب ٌٖخيٕ غٖر اهيشوى هودّهج اإلشاليٖج، فبإلشكالى دٖكً    ّاهذلبفٕ ّاهضغبرٔ، ُّذٍ
ً       (57).هيـخلدَٖ فلػ، ؤيب هغٖرُى فِّ ٌؼبى : ّٖكخى االٌخيكبء اهشٖبشكٕ هودّهكج اإلشكاليٖج تػكرٖلخٖ

 .ؿلد اهذيج هغٖر اهيشوى: ُسرث اهيشوى اهٓ اهدّهج اإلشاليٖج ّاهذبٌٖج:األّهٓ
 (58): ى إهٓ اهدّهج اإلشاليٖجُسرث اهيشو: اهػرٖلج األّهٓ   
ؤيب يً . االٌخيبء اهشٖبشٕ ال ٖنًّ اال هويشوى اهذٔ ُبسر اهٓ اهدّهج اإلشاليٖج، ّخغؾ هٌؼبيِب   

 : فوٖس تٌَٖ ّتًٖ اهدّهج اإلشاليٖج اٌخيبء شٖبشٕ، ّاألدهج ؿوٓ ذهم يب ٖإخٕ ,ؤشوى ّهى ِٖبسر
ِِى فٕ شتٖل اهلل، ّاهكذًٖ آّّا  اً اهذًٖ آيٌّا ُّبسرّا ّسبُدّا تإ :كبل خـبهٓ .1 يّاهِى ّؤٌُفشَِ

ٌّظرّا ؤّهئم تـغِى ؤّهٖبء تـع، ّاهذًٖ آيٌّا ّهى ِٖبسرّا يبهنى يً ّالٖخِى يكً ضكٕء ضخكٓ    
   .(59)ّاً اشخٌظرّنى فٕ اهدًٖ فـوٖنى اهٌظر اال ؿوٓ كّى تٌٖنى ّتٌِٖى يٖذبق ,ِٖبسرّا
: فٕ اٖٗج كٖد ؤٔ( ً ّالٖخِى يً ضٕء ضخٓ ِٖبسرّايبهنى ي: )كّهَ خـبهٓ: ؤّاًل:  ّسَ اهدالهج   

ضخٓ ُٖـد اهيشوى يً ؤؿغبء اهدّهج اإلشاليٖج ّٖضق هَ يب ٖضق هِى، ّٖسة ؿوَٖ يب ٖسة ؿوِٖى، ال ُتِد 
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هى ٖـختكرّا ؤؿغكبء فكٕ     -اهذًٖ هى ِٖبسرّا  -ُئالء )) ؤً ُِٖبسر ٌّٖخيٕ هودّهج اإلشاليٖج؛ ألً 
يؾ ُذا اهيسخيؾ؛ ألٌِى تبهفـل هٖشّا  -تنل ؤٌّاؽ اهّالٖبح -اهلل هِى ّالٖج اهيسخيؾ اهيشوى، ّهى ٖسـل 

 (60) ((.يً اهيسخيؾ اإلشاليٕ
(. ّاً اشخٌظرّنى فٕ اهدًٖ فـوٖنى اهٌظر اال ؿوٓ كّى تٌٖنى ّتٌِٖى يٖذبق: ) كّهَ خـبهٓ: ذبًٌٖب   

ضبهج االؿخداء ؿوِٖى، تضكرػ ؤً   فبهلل خـبهٓ ؤّسة ٌظر اهيشويًٖ اهيلٖيًٖ خبرر اهدّهج اإلشاليٖج فٕ
ال ُٖخل ُذا اهٌظر تـِد يً ؿِّد اهيشويًٖ يؾ غٖرُى، ّيـوّى ؤً اهـِد ٌٖكخلع تكًٖ اهيشكويًٖ    

ؤيب اهيشويًّ اهكذًٖ هكى    (61)ّغٖرُى فٕ ضبل اؿخداء غٖر اهيشوى ؿوٓ ؤٔ يشوى فٕ اهدّهج اإلشاليٖج،
اهٓ ؤً االؿخداء ؿوِٖى يً كتل دّهكج يـبُكدث   ُِٖبسرّا ّتلّا خبرر ضدّد دّهج اإلشالى، فخضٖر اٖٗج 

هودّهج اإلشاليٖج، ال ٌٖلع اهـِد تًٖ اهدّهخًٖ، ّفٕ ُذا دالهج ؿوٓ ؤً اهيشوى ال ٖظتص ؿغًّا يٌخيٖكًب  
اذ هّ نبً ؿغًّا ألدْ ذهم اهٓ ٌلع اهـِكد تيسكرد    (63)اال تبهِسرث اهِٖب، 62شٖبشًٖب هودّهج اإلشاليٖج

 .اهيشوى اؿخداء اهدّهج اهيـبُدث ؿوٓ
اغُز تبشكى  : ) يب ّرد ؿً اهٌتٕ ظوٓ اهلل ؿوَٖ ّشوى ؤٌَ نبً اذا ؤٍير ؤيٖرًا ؿوٓ سٖص ٖلّل .2

ِّم يً اهيضرنًٖ فبدؿِى اهٓ ذالد خظبل  . . .اهلل، فٕ شتٖل اهلل  ًُِ  "ؤّ خالل"ّاذا هلٖح ؿُد ، فكإُِٖخ
ُِى اهٓ اإلشالى، فبً ؤ ُِكى  ؤسبتّم فبكتطل يٌِى ُّنفَّ ؿٌِى، ذى ادُؿ سبتّم فبكتطل يٌِى ُّنفَّ ؿٌِى، ذى ادُؿ

اهٓ اهخضّل يً دارُى اهٓ دار اهيِبسرًٖ، ّؤخترُى ؤٌِى اً فـوّا ذهم، فوِى يب هويِبسرًٖ ّؿوِٖى يب 
ِّهّا يٌِب، فإخترُى ؤٌِى ٖنٌّّا نإؿراة اهيشويًٖ ٖسرٔ ؿوِٖى ضنى  ّْا ؤً ٖخض ؿوٓ اهيِبسرًٖ، فبً ؤت

 (64)...(..ًٖ، ّال ٖنًّ هِى فٕ اهغٌٖيج ّاهفٕء ضٕء اهلل اهذٔ ٖسرٔ ؿوٓ اهيئيٌ
 ؿوَٖ ّشوى ؤً اهِسرث اهٓ اهدّهج اإلشاليٖج خِّسة هويِكبسر  ٖتًٖ اهٌتٕ ظوٓ اهلل: ّسَ اهدالهج   

نبفج ضلّق اهيّاػً، ّهٖس ذهم اال ألٌِى تِسرخِى ٖخضظوًّ ؿوٓ االٌخيبء اهشٖبشٕ هودّهج، ؤيب تغٖكر  
هخٕ هويّاػً فٕ اهدّهج اإلشاليٖج، ُّذا فَٖ دالهج ؿوٓ ؤً اهِسرث اهٓ اهدّهج اهِسرث فوٖس هِى اهضلّق ا

 (65).اإلشاليٖج خـختر ػرٖلج يً ػرق االٌخيبء اهشٖبشٕ هودّهج
تًٖ اهيئيًٌٖ  ُذا نخبة يً يضيد اهٌتٕ رشّل اهلل : ) سبء فٕ ٌظّط ّذٖلج اهيدٌٖج كّهَ .3

ق تِى ّسبُد يـِى، ؤٌِكى ؤيكج ّاضكدث يكً دًّ     ّاهيشويًٖ يً كرٖص ّؤُل ٖذرة ّيً ختـِى فوض
  (66)(.اهٌبس
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، فَٖ دالهج ؿوٓ ؤً االهخضبق ّاهِسرث (ّيً ختـِى فوضق تِى ّسبُد يـِى : ) كّهَ: ّسَ اهدالهج   
اهٓ اهيسخيؾ اإلشاليٕ خسـل اهفرد يّاػًٌب فٕ اهدّهج، هَ يً اهضلّق يب ؿوٓ نبفج اهيّاػًٌٖ، ّؿوٖكَ  

 .وِٖى، فسـل اهِسرث ػرٖلج يً ػرق االٌخيبء اهشٖبشٕ هودّهج اإلشاليٖجيً اهّاستبح يب ٖسة ؿ
 : ؿلد اهذيج هغٖر اهيشوى: اهػرٖلج اهذبٌٖج   
اً ؤشبس اٌخيبء غٖر اهيشوى اهشٖبشٕ هودّهج اإلشاليٖج ٖنًّ يً خالل ؿلد اهذيج، فتِذا اهـلكد     

 (67)ّؿوَٖ يً اهّاستبح يب ؿوٓ اهيشكوى،  ٖظتص يّاػًٌب فٕ اهدّهج اإلشاليٖج هَ يً اهضلّق يب هويشوى،
ّؤً ِّٖد تٌٕ ؿّف ؤيج يؾ اهيئيًٌٖ، هوِّٖد : ) ُّٖشخدل ؿوٓ ذهم تيب سبء فٕ ٌظّط ّذٖلج اهيدٌٖج

ّكرر (. اال ٌفشَ ّؤُل تٖخَ  (68)دٌِٖى ّهويشويًٖ دٌِٖى يّاهِٖى ّؤٌفشِى اال يً ؼوى ّؤذى، فبٌَ ال ّٖخغ
  (69).ررٍ هِّٖد تٌٕ ؿّفهتلٖج كتبئل اهِّٖد يب ك اهٌتٕ 

فلد سـل اهٌتٕ ظوٓ اهلل ؿوَٖ ّشوى غٖر اهيشويًٖ يّاػًٌٖ فٕ اهدّهج اإلشاليٖج يؾ اهيشويًٖ،    
ّتِذا ٖنًّ اهٌتٕ  كد ؤكبى ّضدث ّػٌٖج داخل )) ُّذا تٌبء ؿوٓ ؿلد اهذيج اً اهخزيّا تَ ّهى ٌٖلغٍّ، 
يخيخـكًٖ تـكدل    -ؤٔ تٌّد ّذٖلج اهيدٌٖج  -دُب اهيدٌٖج، ٖـيل اهسيٖؾ فٕ اػبرُب، ّٖوخزيًّ تنل تٌّ

اإلشالى ّشيبضخَ هنل يٌِى ضلّق ّؿوَٖ ّاستبح، ّيً ّّفٓ فوَ اهّفبء، ّيً ٌلع اهـِد فـوَٖ اذى يب 
فبً اإلشالى سـل هِكذٍ األكوٖكج    ,ّاذا نبً اهِّٖد ؤكوٖج فٕ يسخيؾ اهيدٌٖج.... ٌلع ّؿلبة يب سٌٓ 

ّفرح اهظضٖفج هغٖر اهيشوى فٕ اهيسخيؾ اإلشاليٕ ّسّدًا )) ّهلد  (70)،((ضلّكًب، ّسـل ؿوِٖب ّاستبح 
 (71)((.ييب ٖخضلق تَ االٌخيبء اهٓ ذهم اهيسخيكؾ  ... اٌديبسًٖب ٖضبفؼ فَٖ ؿوٓ سيٖؾ ينٌّبح ضخظٖخَ

ّتِذا ٖنًّ ؿلد اهذيج هغٖر اهيشوى ُّ اهػرٖق اهذبٌٕ اهخٕ ٖخى يً خالهَ االٌخيكبء اهشٖبشكٕ هودّهكج    
  .اإلشاليٖج

ً ّاهشٌج اهٌتّٖكج،  آختٖبًٌب هيفِّى االٌخيبء فٕ اهلرضيل اهيتضد ٖختًٖ ؤً ُذا يً خالل يب يغٓ 
خخضدد يً خالهِيب اهـالكج  ,ضٖد كشى االٌخيبء نإشبس يً ؤشس اهخرتٖج اهّػٌٖج فٕ اإلشالى اهٓ كشيًٖ

اهراتػج اهخٕ خنًّ ٖضنل  ّاهذٔ االٌخيبء اهدٌٖٕ: تًٖ يّاػٌٕ اهدّهج اإلشاليٖج داخوِب ّخبرسِب، ُّيب
ُّّ ؿتبرث ؿً  ,ُّّ اهذٔ ٖلبتوَ اهيّاػٌج ؤّ اهسٌشٖج: تًٖ اهيشويًٖ فٕ نل ينبً، ّاالٌخيبء اهشٖبشٕ

: ، ّٖخى تػكرٖلخًٖ ُيكب  ؿٌبظر ُذا اهيسخيؾ ظِر اهيسخيؾ اهيدٌٕ فٕ ؤيج ّاضدث يً غٖر خيٖٖز تًٖ
 . يشوىُسرث اهيشوى اهٓ اهدّهج اإلشاليٖج، ّؿلد اهذيج هغٖر اه
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 ً ّاهشٌجآاهّالء فٕ اهلر: اهيتضد اهذبهد
ًِ اهّالء تيفِّيَ اهـبى ٖػوق ّٖراد تَ يضبؿر اهفرد ّؤضبشٖشَ االٖسبتٖج خسبٍ شتق يب يختًٖ     ؤ

ّهخّغٖضَ ال تد . ّكد راؿح اهضرٖـج ؤشبس اهّالء، ّنبً هَ يسيّؿج يً األتـبد (72)يّغّؽ يـًِٖ،
 : ج فٕ اهيػبهة اٗخٖجبهدراشتيً تٖبٌِب، ّخخٌبّهِب 

 
  َاهّالء هلل خـبهٓ ّرشّه: اهيػوة األّل

، ّؤً ال ٖلكدى  ّٖلظد تَ ضة اهلل خـبهٓ ّرشّهَ، ّاختبؽ اهيٌِز اهرتبٌٕ اهذٔ سبء تَ اهٌتٕ    
ّيً اهٌبس يكً  : كبل خـبهٓ. ؿوٓ ُذا اهّالء ؤٔ ّالء آخر، تل ٖسة ؤً ٖنًّ ُّ يظدر نل ّالء

ٖب ؤِٖكب اهكذًٖ   : ّكبل خـبهٓ .(73)دادًا ُٖضُتٌَِّى نُضة اهلل ّاهذًٖ آيٌّا اضد ُضتًب هللٖخخذ يً دًّ اهلل ؤٌ
اٌيب ّهكُٖنى اهلل  : ّكبل خـبهٓ .(74)آيٌّا يً ٖرخد يٌنى ؿً دٌَٖ فشّف ٖإَح اهلل تلٍّى ٖضتِى ّٖضتٌَّ

َُ ّاهذًٖ ّيً ٖخّ. ّرشّهَ ّاهذًٖ آيٌّا اهذًٖ ٖلٖيًّ اهظالث ّٖئخًّ اهزنبث ُّى رانـًّ َل اهلَل ّرشَّه
ُّذا اهضة ٌبتؾ ؿً يـرفج خبيج تبهلل ّخّكٖر ّخـؼٖى ّخّضٖد هَ  .(75)آيٌّا فبً ضزة اهلل ُُى اهغبهتًّ

  (76) .اهٓ اهخّنل ؿوَٖ ّاالهخسبء اهَٖ فٕ نل األيّرظبضتَ ٖدفؾ ّخـبهٓ، 
ًَِ فَٖ ّسد ضالّ: ) كبل ؿً اهٌتٕ رغٕ اهلل ؿٌَ ٌس ؤـً ف يً نكبً اهلل  : ث اإلٖيبًذالد يً ُن

َُ اال هلل، ّيً ٖنرٍ ؤً ٖـّد فٕ اهنفر تـكد اذ   ّرشّهَ ؤضة اهَٖ ييب شّاُيب، ّيً ؤضة ؿتدًا ال ُٖضّت
 (77) (.ؤٌلذٍ اهلل يٌَ نيب ٖنرٍ ؤً ٖولٓ فٕ اهٌبر

ل ّال ُتِد ؤً ختـد ُذٍ اهيضتج ؿوٓ ايخذبل األّاير ّاالٌخِبء ؿً اهٌّإُ، ّشوّم ػرٖلج اهرشّ   
 ،َكبل خـبهٓ (78)ّاهرغب تيب ضرؿ :   كل اً نٌخى خضتًّ اهلل فبختـٌّٕ ٖضتتنى اهلل ّٖغفكر هنكى ّاهلل

 .(79)غفّر رضٖى
ٌّٖتغٕ ؤً ٖنًّ اهّالء ّاهضة هلل ّاهرشّل ظوٓ اهلل ؿوَٖ ّشوى يلديب ؿوٓ غٖرٍ، ٌّٖتذق ؿٌَ    

كل اً نبً آتكبئنى ّؤتٌكبئنى   : بهٓاهتراء يً نل يً ضبرة اهلل ّرشّهَ ّاؿخدْ ؿوٓ اهدًٖ، كبل خـ
ّاخّاٌنى ّؤزّاسنى ّؿضٖرخنى ّؤيّال اكخرفخيُّب ّخسبرث خخضًّ نشبدُب ّيشبنً خرغٌِّب ؤضكة  

 .(80)اهٖنى يً اهلل ّرشّهَ ّسِبد فٕ شتٖوَ فخرتظّا ضخٓ ٖإخٕ اهلل تإيرٍ ّاهلل ال ِٖدٔ اهلّى اهفبشلًٖ
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 اهّالء األشرٔ :اهيػوة اهذبٌٕ
ّككد خٌكبّل   . َ يضبؿر اهضة ّاهّد ّاهتِّر هألشرث، ّاهضرط ؿوٓ خيبشنِب ّخـبٌِّبُّٖلظد ت   

اهخضرٖؾ اإلشاليٕ اهـالكبح األشرٖج تبهخٌؼٖى، ّؿيل ؿوٓ خٌيٖج يضبؿر اهضة ّاهرضيج تكًٖ ؤفكراد   
األشرث، ّؿوٓ سـل اهنٖبً األشرٔ شوٖيًب يخيبشنًب، يً خالل اهػرٖلج اهضرؿٖج فٕ خنًّٖ األشرث، ّيب 

 . ٌخز ؿً ذهم يً ضلّق ألفرادُب ّّاستبح ؿوِٖىٖ
ّكد خٌبّهح اٖٗبح اهنرٖيج ّاألضبدٖد اهضرٖفج األضنبى اهيخـولج تبألشرث يكً تداٖكج اهخفنٖكر       

 . تخنٌِّٖب اهٓ ٌِبٖخِب تبهيّح ؤّ ضل اهراتػج اهزّسٖج
كبل . فراد األشرثّكد دؿح اٖٗبح ّاألضبدٖد نذهم اهٓ ؤً ٖشّد سّ يً اهيّدث ّاهرضيج تًٖ ؤ   

ًِِ اضكنر هكٕ   : خـبهٓ ّّظٌٖب اإلٌشبً تّاهدَٖ ضيوخَ ؤيَ ًٌُّب ؿوٓ ًُّ ّضيوَ ّفظبهَ فٕ ؿبيًٖ ؤ
ِٕ اهيظٖر  .(81)ّهّاهدٖم اه

ّكغٓ رتم ؤال خـتدّا اال اٖبٍ ّتبهّاهدًٖ اضشبًٌب ايب ٖتوغً ؿٌدم اهنتر ؤضكدُيب  : ّكبل خـبهٓ   
ّاخفع هِيب سٌبش اهذل يً اهرضيج ّكل . خٌِرُيب ّكل هِب كّاًل نرٖيًب ؤّ نالُيب فال خلل هِيب ؤُف ّال
 .(82)رة ارضيِب نيب رتٖبٌٕ ظغٖرًا

ففٕ اٖٗج ٖإير اهلل خـبهٓ تبإلضشبً ّاهـٌبٖج تبهّاهكدًٖ، ّاهخـبيكل يـِيكب توكًٖ ّهػكف،         
راد غى فراخكَ  ؤً اهػبئر اذا ؤ: األّل: )) ّفٕ يـٌٓ خفع اهسٌبش ّسِبً. ّيظبضتخِيب تبهيـرّف

انفل : اهَٖ هوخرتٖج، خفع هِب سٌبضَ، فوِذا ظبر خفع اهسٌبش نٌبٖج ؿً ضشً اهخدتٖر، فنإٌَ كبل هوّهد
ؤً اهػبئر اذا ؤراد االرخفبؽ ٌضكر  : ّاهدٖم تإً خغيِيب اهٓ ٌفشم نيب فـال ذهم فٕ ظغرم، ّاهذبٌٕ

 (83)((.اهخّاغؾ ّخرم االرخفبؽ سٌبضَ، ّاذا ؤراد اهٌزّل خفع سٌبضَ، فظبر خفع اهسٌبش نٌبٖج ؿً
ّفٕ نل ُذا خلّٖج هوـالكبح األشرٖج ّسـوِب خلّى ؿوٓ اهيّدث ّاهرضيج، اذ ُٕ اهٌّاث األّهكٓ     

فِذا ٖلّد اهٓ ّسّد ؤفراد ظبهضًٖ كبدرًٖ ؿوٓ خديكج   ,فٕ خنًّٖ اهيسخيؾ، فبذا نبٌح األشرث ظبهضج
شئل ؤٔ اهـيل ؤضة اهٓ اهلل ؿز ّسكل    تٕ ّنذهم يب سبء ؤً اهٌ. ّػٌِى ّاهخغضٖج يً ؤسل رفـخَ

اهسِبد فكٕ شكتٖل   : ) ذى ؤٔ  كبل: ، كبل(تر اهّاهدًٖ: )ذى ؤٔ  كبل: كبل( اهظالث ؿوٓ ّكخِب : ) كبل
اهضكرم تكبهلل، ّكخكل اهكٌفس، ّؿلكّق         : ) اهنتبئر، ؤّ شئل ؿٌِب، فلبل ّذنر اهرشّل  (84)(.اهلل

ؤً ضق اهّاهدًٖ ٖإخٕ تـد ضق اهلل خـبهٓ فٕ اهرؿبٖج  اهرشّل ففٕ اهضدٖد األّل ٖتًٖ  (85) (.اهّاهدًٖ
ّاالهخزاى، ّفٕ اهضدٖد اهذبٌٕ ٖتًٖ ؤً يً ؤؿؼى اهذٌّة ؿلّق اهّاهدًٖ، ّفٕ ُذا ضد ؿوٓ اإلضشكبً  
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ً .اهِٖيب، ّترُيب، ّؿدى اٖذائِيب تنبفج ؤٌّاؽ اإلٖذاء  ,ّكد سبءح اٖٗبح ّاألضبدٖد يػولج فٕ اهّاهكدٖ
ّاً سبُدام ؿوٓ ؤً خضرم تٕ يب هٖس هم : اهيشويًٖ، فبهتِّر تِيب ّاسة، كبل خـبهٓ اهيشويًٖ ّغٖر

  .(86)تَ ؿوى فال خػـِيب ّظبضتِيب فٕ اهدٌٖب يـرّفًب
ٖالضؼ يً خالل يب يغٓ ضرط اهضرٖـج اإلشاليٖج ؿوٓ تٌبء ؤشرث يخيبشنج يخضبتج يخـبغدث، 

 . ّاالهخزاى تضلّكِى ّّاستبخِى داخوِبؿوٓ اشخلرارُب، ؤظّال ّفرّؿب ٖضرط سيٖؾ ؤفرادُب 
 

 اهّالء اهتٖئٕ: اهيػوة اهذبهد
اهتٖئج، فال ُتِد ؤً ختلكٓ  : يً اهيـوّى ؤً يً ينٌّبح اهّػً اهينبً اهذٔ ٖلػٌَ اهيّاػًٌّ ؤٔ   

ُذٍ اهتٖئج ظبهضج هوـٖص كبتوج الشخذيبر يّاردُب، ّٖـختر ُذا يً ّاستبح اهخرتٖج اهّػٌٖج اهخٕ خشكـٓ  
ضيبٖج اهتٖئج اهػتٖـٖج ّرؿبٖخِب، ّذهم يً خالل تد اهّؿٕ تلٖيج اهتٖئج شّاء يً ٌبضٖج يبدٖكج ؤّ  اهٓ 

سيبهٖج، ّخـوٖى اهٌبضئج ػرق اهيضبفؼج ؿوِٖب، ّتٖبً ؤذرُب فٕ ضٖبث اهفرد ّاهيسخيؾ، ّػتٖـج اهـالككج  
اهػتٖـج ٌّؼبفخِب؛ ضخكٓ ال   تًٖ اهفرد ّتٖئخَ اهيضٖػج ، فال ُتِد يً خٌيٖج اهلدرث ؿوٓ االشخيخبؽ تسيبل

ٖضـر تبهرغتج فٕ اخالف ّافشبد اهػتٖـج، ّذهم يً ؤسل غيبً تٖئج ظضٖضج شكوٖيج، ُّكذا ُكدف    
ّكد ضؼٖح اهتٖئج ترؿبٖج اإلشالى ٌَِّٖ ؿً اإلفشبد فِٖب، ّذهم يً خالل اٖٗبح اهلرآٌٖج  (87) .اٌشبٌٕ

ّاإلفشبد ُكّ اخكرار    .(88)ـد اظالضِبّال خفشدّا فٕ األرع ت: كبل خـبهٓ.  ّاألضبدٖد اهضرٖفج
يً غٖر ؤً ٖخرخة ؿوٓ ذهم ٌفؾ ؤّ يظكوضج ؤؿؼكى،    (89)اهضٕء ؿً ضبهج االؿخدال ّاهٌفؾ ّاهظالش،

ّاألرع خضيل اهـٌبظر اهتٖئٖج اهخٕ خِٖئ هإلٌشبً ّهغٖرٍ يً اهنبئٌبح اهضٖج يلّيبح اهضٖبث ّؿّايل 
يً : ) ّكبل . خداء ؿوٓ اهتٖئج تسيٖؾ ؿٌبظرُبفيغيًّ اإلفشبد فٕ األرع ٖخغيً اإلؿ (90)اهتلبء،

ففٕ اهضدٖد خضسٖؾ ؿوٓ اشخغالل األرع ّؿدى خـػٖوِب،  (91)(.ؤؿير ؤرغًب هٖشح ألضد فِّ ؤضق تِب 
ّفٕ ُذا دالهكج ؿوكٓ    (92)ؤرع يٖخج،: اذ ال ٖظص خرنِب؛ هنٕ ال خخضّل اهٓ ؤرع ال يٌفـج فِٖب ؤٔ

اهتراز فٕ اهيّارد، ّكبرؿج : اخلّا اهيالؿً اهذالد: ) ّكبل . بؿٌبٖج اإلشالى تبهتٖئج ّاشخذيبر يّاردُ
 (.ال ٖتّهً ؤضدنى فٕ اهيبء اهدائى اهذٔ ال ٖسرٔ ذى ٖغخشل فَٖ: ) ؤٖغًب ّكبل  (93) (.اهػرٖق، ّاهؼل 

ٌٕ يً اهٌتٕ  (94) ؿوٓ شاليج اهتٖئج  ؿً اهتراز ؤّ اهختّل فٕ اهيّارد اهتٖئٖج ضرظًب يٌَ  ّفٕ ُذا ٌِ
تٖـٖج يً نل يب ٖئدٔ اهٓ خوّذِب ّٖشتة اٌخضبر األّتئج، ّٖلبس ؿوٓ ذهم نبفج اهٌفبٖبح ّاهيخوفبح اهػ

اهضبق يغرث : ّاهغرر)) (96)(.ال غرر ّال غرار: )ؤٖغًب ّكبل   (95) .اهخٕ خئدٔ اهٓ خوّد اهتٖئج
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َ يػولًب، ّٖضيل تبهغٖر، ّاهغرار يلبتوج اهغرر تبهغرر، ٌّّط اهضدٖد ٌٖفٕ اهغرر ٌفًٖب فّٖسة يٌـ
اهغرر اهخبط ّاهـبى، ّٖضيل دفـَ كتل اهّكّؽ تػرق اهّكبٖج اهيينٌج، ّرفـَ تـد اهّكّؽ تيب ٖينكً  

ّٖدخل فٕ ُذا اهضدٖد اهٌِٕ ؿً اهضكبق اهغكرر    (97) ،((يً اهخداتٖر اهخٕ خزٖل آذبرٍ ّخيٌؾ خنرارٍ
ِب تيب ٖيٌؾ اهخوّد، ّنذهم رفؾ ُكذا  تبهتٖئج تخوّٖذِب ّافشبدُب، ّذهم يً خالل اهّكبٖج ّاهيضبفؼج ؿوٖ

 .اهخوّد ّؿدى االشخيرار فَٖ، ّيضبشتج يً ٖخشتة فٕ اإلخالل تخّازً اهتٖئج ّظالضِب
 

 اهّالء اهّػٌٕ: اهيػوة اهراتؾ
هنٕ ٖخى خّغٖص اهيلظّد تبهّالء اهّػٌٕ التد يً اهضدٖد ؿً ؤكشبيَ، ّتٖبً يؼبُر نل كشى    

 :رؿٖج، ّفٖيب ٖإخٕ تٖبً ذهميً ُذٍ األكشبى يً اهٌبضٖج اهض
 : اهّالء هوٌؼبى اهشٖبشٕ اإلشاليٕ: اهلشى األّل   
 : ّيً ؤُى يؼبُر اهّالء هوٌؼبى اهشٖبشٕ اإلشاليٕ  

 :نبفج خضنٖى ضرؽ اهلل ؿز ّسل فٕ اهيسبالح: أّاًل
ُّ ّٖلظد تذهم ؤً خنًّ اهضرٖـج اإلشاليٖج ُٕ اهيظدر اهّضٖد هوخضرٖؾ، ّاهلبًٌّ اإلشاليٕ    

 . اهلبًٌّ اهّضٖد ّهٖس يظدرًا ّكبًٌٌّب ؤشبشًٖب، فبهيضرؽ ّاهيضول ّاهيضرى ُّ اهلل خـبهٓ
فبضنى تٌِٖى تيب ؤٌزل اهلل : ّكبل خـبهٓ .(98)اً اهضنى اال هلل ؤير ؤال خـتدّا اال اٖبٍ: كبل خـبهٓ   

  .(99)ّال خختؾ ؤُّاءُى
ٖسة ؿوَٖ اهخغّؽ ألضنبى اإلشكالى؛ ألً  اهذٔ ج، نيب ؤٌِب ضبيوج هغٖر اهيشوى فٕ اهدّهج اإلشاليٖ

ّاهيلظكّد   ،(100)ضخٓ ٖـػّا اهسزٖج ؿً ٖد ُّى ظبغرًّ: ُذا يً ضرّػ ؿلد اهذيج، هلّهَ خـبهٓ
ؤً خسرٔ ؿوِٖى ؤضنبى اهضرٖـج اإلشاليٖج فٖيب ّافق ضرائـِى ؤّ فٖيب هٖس فٕ ضرائـِى : تبهِظغبر ؤٔ

ّؤٌَ يب نبً تًٖ ؤُل ُذٍ اهظضٖفج يً ضدد : ) اهيدٌٖج ّكد سبء فٕ ٌظّط ظضٖفج (101).يً ؤضنبى
ّيً ٌُب ٖؼِر ؤٌَ  .)(102)ؤّ اضخسبر ٖخبف فشبدٍ فبً يردٍ اهٓ اهلل ؿز ّسل ّاهٓ يضيد رشّل اهلل 

ال ازدّاسٖج فٕ اهضنى، تل خخشى اهشوػج فٕ اهدّهج اإلشاليٖج تبهّضدث، فخكرد األيكّر اهكٓ اهدّهكج     
ففٕ سبٌة اهيـبيالح اهيدٌٖج ّاألضنكبى اهسٌبئٖكج   . ى اهضرٖـج اإلشاليٖجاهٓ ؤضنب: ؤٔ (103)اإلشاليٖج،

ؿوِٖى اهخزاى األضنبى اهّاردث تبهٌشتج هيـبيالح اهيشويًٖ ّسٌبٖبخِى، فيب نبً يضريًب ؿوٓ اهيشويًٖ فِّ 
فبهيـكبيالح   (104).يضرى ؿوٓ غٖرُى فٕ اهدّهج اإلشاليٖج، ُّذا ضبيل هنل اهـلّد ّاهخظرفبح اهفبشدث
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ّكٖبى ٌؼبى خبط هيـبيالح غٖكر اهيشكويًٖ فكٕ اهيسخيكؾ     . بس ختبدل اهيٌبفؾ تًٖ ؤفراد اهيسخيؾؤش
اإلشاليٕ، ٖوزى يٌَ كٖبى دّهج داخل دّهج، ُّذا ٖخٌبفٓ يؾ اهّالء هودّهج اهخٕ اهخزيح تخضلٖكق ؤيكٌِى   

يب فٕ ذهم يكً  ّنذهم اهسٌبٖبح فبٌِب خيس ؤيً اهيسخيؾ، ّضؼرخِب اهضرٖـج اإلشاليٖج؛ ه (105).ّؤيبٌِى
ظٖبٌج هألٌفس ّاألؿراع ّاأليّال، ّضفؼًب هضق اهـبيج، فنيب ؤً خرنِب ّاسٌة ؿوٓ اهيشويًٖ ضفؼكًب  
هضق اهـبيج، فنذهم ٖسة خرنِب ؿوٓ غٖرُى ييً ٌٖخيًّ اهٓ اهدّهج اإلشاليٖج؛ هيب هِب يً خِدٖد أليً 

ى اهخٕ خػتق ؿوٓ اهيشويًٖ؛ ألٌِكى  ّاهّاسة ؿوٓ ؤُل اهذيج ؤً ٖوخزيّا ؤضنبى اإلشال))  (106).اهيسخيؾ
تيلخغٓ اهذيج ؤظتضّا ٖضيوًّ سٌشٖج اهدّهج اإلشاليٖج، فـوِٖى ؤً ٖخلٖدّا تلّاٌٌِٖكب اهخكٕ ال خيكس    
ؿلبئدُى ّضرٖخِى اهدٌٖٖج، فوٖس ؿوِٖى ؤٔ خنوٖف يً اهخنبهٖف اهخـتدٖج هويشويًٖ، ؤّ اهخٕ هِكب ظكفج   

ّاً  ,ضخظٖج ّاالسخيبؿٖج ؤً ٖخٌبزهّا ؿيب ؤضوَ هِى دٌِٖىّهٖس ؿوِٖى فٕ ؤضّاهِى اه. خـتدٖج ؤّ دٌٖٖج
ّفٖيب ؿدا ذهم ٖوزيِى ؤً ٖخلٖدّا تإضنبى اهضرٖـج اإلشاليٖج فٕ اهديبء ّاأليّال . نبً كد ضريَ اإلشالى

فنيكب ٖسكة ؿوكٓ    ))  (107)،((ّاألؿراع، ؤٔ فٕ اهٌّاضٕ اهيدٌٖج ّاهسٌبئٖج ضإٌِى ضإً اهيشكويًٖ  
ّفٕ ُذا ٖلكّل  ))  (108)،((ّهج فال يزٖج فَٖ ألضد، ّال ٌلط ٖدخل تَ ؿوٓ ؤضداهيشويًٖ يً ؤتٌبء اهد

فيب ؿدا اهـلٖدث ّاهضكـبئر   (109)((.هِى يب هٌب ّؿوِٖى يب ؿوٌٖب ؤٔ فٕ اهسيوج ال فٕ اهخفظٖالح : اهفلِبء
 (110).اهخـتدٖج ّاهخير ّاهخٌزٖر ّاألضّال اهضخظٖج فبٌِى ٖإخذًّ فَٖ تضنى اإلشالى

ؤً خػتٖق اهضرٖـج اإلشاليٖج فَٖ ُغى هضلّق األكوٖبح غٖر اهيشويج، ّخفرٌٖق تًٖ ّكد ُٖـخرع    
 :ّٖسبة ؿً ذهم (111).ؤتٌبء اهّػً اهّاضد

اً اإلؿراع ؿً خػتٖق اهضرٖـج اإلشاليٖج فٕ اهدّهج اإلشاليٖج ؤٖغًب ٖخـبرع يكؾ ضرٖكج   . 1
 (112) .ؼوى األكوٖبحّهى ٖ جاهيشويًٖ ُّى األنذرٖج، ّاهضنى تبإلشالى ٌبل كتّل األنذرٖ

ُذا سـل كغٖج اهيّاػٌج يضظّرث فٕ فِى نذٖر يكً اهٌكبس فكٕ كغكٖج     : ))ٖلّل اهزٌٖدٔ   
األكوٖبح غٖر اهيشويج، ذى اٌَ ضغوِى ؿً اهلغٖج األظكل ُّكٕ ضلكّق األنذرٖكج اهشكبضلج ُّكى       

 (113)((.اهيشويًّ
 . ى ضنيًب اشاليًٖبغٖر اهيشوى اهذٔ ٖلتل ؤً ٖضنى ضنيًب ال دًٌٖٖب، ال ٖغٖرٍ ؤً ُٖضن -2
   (114).اهضنى تبإلشالى ال ُٖرغى غٖر اهيشوى ؿوٓ ؤير ُٖخبهف دٌَٖ -3
 

 : ػبؿج ّهٕ األير: ذبًٌٖب   
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هلد ؤّهٓ اإلشالى ػبؿج ّهٕ األير اُخيبيًب نتٖرًا فسـل ػبؿخَ ّاستج اً ؤػبؽ اهلل ّرشكّهَ،     
ً اهنرٖى ّاهشٌج اهيػِرث ذهم آؤّسة اهلر ّكد. اإلشاليٖج ُّٕ كبؿدث يً كّاؿد اهٌؼبى اهشٖبشٕ هودّهج

ٖإِٖب اهذًٖ آيٌّا ؤػٖـكّا اهلل ّؤػٖـكّا اهرشكّل ّؤّهكٕ األيكر      : فٕ ؤنذر يً يّغؾ، كبل خـبهٓ
كد ؤير اهلل خـبهٓ اهيئيًٌٖ ؿوٓ اخخالف فئبخِى تػبؿج ؤّهٕ األير ؤظضبة اهّالٖج اهضرؿٖج  .(115)يٌنى

:  ّكّهَ  (116)،(اشخـيل ؿوٖنى ؿتد ضتضٕ نإً رؤشَ زتٖتج اشيـّا ّؤػٖـّا ّاً: )ّكبل . فٕ األيج
يً ؤػبؿٌٕ فلد ؤػبؽ اهلل، ّيً ؿظبٌٕ فلد ؿظٓ اهلل، ّيً ٖػؾ األيٖر فلد ؤػبؿٌٕ، ّيً ٖـكط  )

غٖر ؤً ُذٍ اهػبؿج هٖشح يػولج يً نل كٖد، ّاٌيب يلٖدث تإً ال خنًّ فكٕ   (117) (.األيٖر فلد ؿظبٌٕ
فكٕ ضكق ػبؿكج ّهكٕ      يرسـٖج اهضنى فٕ اهدّهج اإلشاليٖج، كبل  ؤير ٖخبهف اهضرٖـج؛ ألً اهِٖب

ّتذهم ال ٖظص هّهٕ األير ؤً ٖإير ؤّ ٌِٖٓ تيب فَٖ  (118)(.فبً ؤير تيـظٖج فال شيؾ ّال ػبؿج:)األير
ُّذٍ اهػبؿج ضبيوج هسيٖؾ . يخبهفج هوضرٖـج اإلشاليٖج؛ ألٌَ يب ّغؾ اال هٖلٖى ؤضنبى اهضرٖـج فٕ اهدّهج

هج اإلشاليٖج شّاًء ؤنبٌّا يشويًٖ ؤى يً غٖرُى؛ ألً اهيشوى ّغٖر اهيشوى ٖخغؾ ألضنكبى  يّاػٌٕ اهدّ
ّكد ؤّستح اهضرٖـج ػبؿج ّهٕ األير؛ ألٌَ تػبؿج ّهٕ األير خٌخؼى ؤيّر اهدّهكج  . اهضرٖـج اإلشاليٖج

ب هكذهم  ّؤضّاهِب، فٖضظل اهخيبشم ّاأليً ّاالشخلرار، ُّذا يً ؤؿؼى يػبهة اهضرٖـج اإلشاليٖج، هي
يً ؤذر فٕ ؤً خخينً اهدّهج يً خضلٖق يظبهضِب، ّألً ذهم ٖئدٔ اهٓ اشخلرار األّغبؽ ّاشكخختبة  

 .األيً فٕ اهدّهج، ّٖئدٔ اهٓ اهيضبفؼج ؿوٓ يظبهص األفراد ّضلّق اهيّاػًٌٖ
 :خلدٖى اهيظوضج اهـبيج ؿوٓ اهيظوضج اهخبظج ؿٌد اهخـبرع: ذبهذًب   
راؿح اهضرٖـج اإلشاليٖج يظوضج اهفرد ّيظوضج اهسيبؿج، فوى خػَغ اهيظوضج اهخبظج ؿوكٓ     

تدًّ خـبرع : اهيظوضج اهـبيج، ّال اهيظوضج اهـبيج ؿوٓ اهيظوضج اهخبظج فٕ األضّال اهـبدٖج، ؤٔ
 .تًٖ اهيظوضخًٖ، ّذهم خضلٖلًب هوخّازً ّاهـداهج

ؿيِيب ّؤضيوِيب ؿوٓ ؤخظِيب ّؤغٖلِيب، ُّذا ؤظل ؤيب ؿٌد اهخـبرع تًٖ اهيظوضخًٖ خلدى ؤ   
 (119)نوٕ يً ؤظّل اهضرٖـج يإخّذ تػرٖق االشخلراء يً ٌظّط اهضرٖـج تػرٖكق ٖفٖكد اهلػكؾ،   

 . ّيؼِر يً يؼبُر اهّالء هوٌؼبى اهشٖبشٕ فٕ اهدّهج اإلشاليٖج
فٖسة  (120).((ٖخضيل اهغرر اهخبط ألسل دفؾ اهغرر اهـبى : )) ّنذهم يً اهلّاؿد اهضرؿٖج   

ؿوٓ نل يّاػً ؤً ٖلدى يظوضج اهّػً ؿوٓ سيٖؾ اهيظبهص، ّاً نكبً ؿوكٓ ضشكبة يظكوضخَ     
 . اهضخظٖج، ّنذهم ٖسة ؿوَٖ دفؾ اهغرر ؿً اهّػً ّاً خرخة ؿوٓ ذهم اهضبق اهغرر تَ
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 : اهّالء هوينبً: اهلشى اهذبٌٕ
 :الل اهيؼبُر اٗخٖجٖلظد تبهينبً ؤرع اهّػً، ّٖؼِر اهيلظّد تبهّالء ألرع اهّػً يً خ   
 :أً ٖضيل يضبؿر اهضة ألرع اهّػً: أّاًل   
ُّسداً اإلٌشبً تذنرٖبخكَ      ّطسة ضة اهّػً فٕ نبفج اهذلبفبح ّاأليى، اذ ٖرختػ اهّػً فٕ  هلد 

ّضٖبخَ، ّضة اهّػً يً اهغرائز اهيّدؿج فٕ ٌفس نل اٌشبً، فال غراتج ؤً خئند اهضرٖـج اإلشاليٖج 
ككل اً نكبً   : يسيّؿج يً اإلضبراح اهلرآٌٖج ّاألضبدٖد اهضرٖفج ٖلّل خـبهٓ ؿوٓ ُذا اهيؼِر فٕ

آتبئنى ّؤتٌبئنى ّاخّاٌنى ّؤزّاسنى ّؿضٖرخنى ّؤيّال اكخرفخيُّب ّخسبرث خخضًّ نشبدُب ّيشكبنً  
خرغٌِّب ؤضة اهٖنى يً اهلل ّرشّهَ ّسِبد فٕ شتٖوَ فخرتظّا ضخٓ ٖإخٕ اهلل تكإيرٍ ّاهلل ال ِٖكدٔ   

فإظل اهضة هِذٍ األضٖبء اهخٕ ذنرخِب اٖٗبح يّسّد ّيٌِب ضة اهيشنً، اهذٔ  (121).فبشلًٖاهلّى اه
ييب ٖـٌَٖ ّػً ُذا اإلٌشبً، ّال يئاخذث ؿوٓ ُذا اهضة؛ ألٌَ ؤير فػرٔ ِسِتوِّٕ ال ُٖينً خرنَ، اٌيكب  

 (122) .َُرختح اهيئاخذث ؿوٓ خفغٖل ُذٍ األضٖبء فٕ اهضة ؿوٓ ضة اهلل ّرشّهَ ّاهسِبد فٕ شتٖو
:    " ّاهيلظّد تلّهَ خـبهٓ .(123)اً اهذٔ فرع ؿوٖم اهلرآً هرادم اهٓ يـبد: ّكبل خـبهٓ    
اهذٔ ُؤخرر يٌَ، ّكد ذنر فٕ شتة ٌزّل ُذٍ اٖٗج ؤً  اهٓ ينج اهينريج ّػً اهٌتٕ : ؤٔ" اهٓ يـبد

ؤخضكخبق اهكٓ   : " َ سترٖلهٍيب خرر يً ينج يِبسرًا، فويب توغ اهسضفج اضخبق اهٓ ينج، فلبل ه اهٌتٕ 
ّضتَ هّػٌَ  فلد راؿح ُذٍ اٖٗج يضبؿر اهٌتٕ  (124)فإّضٓ اهلل خـبهٓ اهَٖ ُذٍ اٖٗج،" ٌـى: ينج  فلبل

ُؤذً هوذًٖ ُٖلبخوًّ تإٌِى ؼويكّا ّؤً اهلل  : ّكبل خـبهٓ ؤٖغًب. ينج؛ هذهم ٖتضرٍ اهلل خـبهٓ تبهـّدث اهِٖب
رُى تغٖر ضق اال ؤً ٖلّهّا رتٌب اهلل، ّهّال دفكؾ اهلل اهٌكبس   ؿوٓ ٌظرُى هلدٖر اهذًٖ ُؤخرسّا يً دٖب

ًِ اهلل يكً    تـغِى تتـع هِدِّيح ظّايؾ ّتٖطؾ ّظوّاح ّيشبسد ٖذنر فِٖب اشى اهلل نذٖرًا ّهٌٖظكر
األّػبً ضٕء ؿزٖز ّيضتكّة،  : ّخدل ُذٍ اٖٗج ؿوٓ ؤً اهدٖبر ؤٔ .(125)ٌٖظرٍ اً اهلل هلّٔ ؿزٖز
هلخبل ّاالشخضِبد؛ اذ ُّ اهينبً اهذٔ ٖخى يً خالهَ اهلكدرث ؿوكٓ اهـتكبدث    ّٖشخّسة اإلخرار يٌِب ا

يب ؤػٖتم يً : )هينج كبل رشّل اهلل : ّؿً اتً ؿتبس رغٕ اهلل ؿٌِيب كبل (126) .ّاالٌخفبؽ تيب فَٖ
فكٕ ُكذا    فإضبر اهٌتٕ  (127) (.تود، ّيب ؤضتم اهٕ، ّهّال ؤً كّيٕ ؤخرسٌّٕ يٌم يب شنٌح غٖرم

هى ٖشخسٖتّا هودؿّث  ، ّهّال ؤً كّيَ "ّيب ؤضتم اهٕ:" تَ هّػٌَ األظوٕ ُّّ ينج تلّهَاهضدٖد اهٓ ض
اذا كدى يكً   نبً رشّل اهلل : )كبل ّؿً ؤٌس تً يبهم . فإخرسٍّ يٌِب هيب خرر يٌِب اهٓ غٖرُب
اذا نبً  فبهٌتٕ  (129) (.ّاً نبٌح داتج ضرنِب يً ضتِب (128)شفر فإتظر درسبح اهيدٌٖج، ؤّغؾ ٌبكخَ
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رؤْ ػرق اهيدٌٖج ّسدراٌِب، اشخـسل داتخَ ضتًب هويدٌٖج، ّفٕ ذهم دالهج ؿوٓ فغكل اهيدٌٖكج ّؿوكٓ    
 (130).يضرّؿٖج ضة اهّػً ّاهضًٌٖ اهَٖ

ّفٕ ُذا دالهج ؿوٓ ؤً  (131)(.اهوِى ضتة اهٌٖب اهيدٌٖج نضتٌب ينج ؤّ ؤضد: ) ؤٖغًب ّكبل اهٌتٕ    
اهِٖى اهيدٌٖج نضة ينج ؤّ ؤضد، ّفَٖ دالهج ؿوٓ يضرّؿٖج نبً ُٖضة ينج ّكد دؿب تإً خضتة  اهٌتٕ 

 . ضة اهّػً
ييب شتق ؤً ضة اهّػً ّاهضًٌٖ اهَٖ يضرّؽ تبألدهج يً اهنخبة ّاهشٌج، ّال ٖـٌٕ ُذا فٖشخدل    

تغع غٖرٍ يً األّػبً؛ ألً ُذا يً اهّػٌٖج اهيخـظتج، اهخٕ خئدٔ اهٓ اهضبق اهؼوى ّاالؿخداء ؿوٓ 
 . ٖرفغِب اإلشالى ترشبهخَ اهـبهيٖجاٗخرًٖ، ُّذٍ 

 :اهدفبؽ ؿً اهّػً: ذبًٌٖب
اً يً يؼبُر اهّالء اهّػٌٕ ألرع اهّػً اهدفبؽ ؿٌِب، ّتذل اهديبء رخٖظج فٕ شتٖل اهضفبؼ 
ؿوٓ ضريخِب، ُّذا ّاسة ّػٌٕ ٖـى سيٖؾ اهيّاػًٌٖ دًّ اشخذٌبء تشتة ؿلٖدث ؤّ ؿرق ؤّ سٌس نٌل 

ج اهدّهج اإلشاليٖج ينوف تبهدفبؽ ؿٌِب غد ؤٔ خػر، ّككد نبٌكح   فنل يً ٖضيل سٌشٖ. ضشة ػبكخَ
 :ٌظّط ظضٖفج اهيدٌٖج ظرٖضج فٕ اهدالهج ؿوٓ ذهم ٌّّرد ُذٍ اهٌظّط

ّؤً ؿوٓ اهِّٖد ٌفلخِى، ّؿوٓ ) ، (ّؤً اهِّٖد ٌٖفلًّ يؾ اهيئيًٌٖ يب دايّا يضبرتًٖ:) ٖلّل    
ُل ُذٍ اهظضٖفج، ّؤً تٌِٖى اهٌظص ّاهٌظكٖضج  اهيشويًٖ ٌفلخِى، ّؤً تٌِٖى اهٌظر ؿوٓ يً ضبرة ؤ

 (132) (.ّؤً تٌِٖى اهٌظر ؿوٓ يً دُى ٖذرة) ، (ّاهتِّر دًّ اإلذى
ُٖالضؼ ؤً ُذٍ اهٌظّط كد سـوح يشئّهٖج اهدفبؽ ؿً اهّػً يشئّهٖج يضخرنج تًٖ سيٖكؾ     

ّاضكد ٖضكيوِى   شنبً اهدّهج، فسـوخِى ؤُل ّالء ّاضد، ؿدُّى ّاضد، ّيٌبظرخِى ّاضدث؛ ألً األيً 
 .فوٖس ٌُبهم يّاػًٌّ هِى خظّظٖج دًّ غٖرُى، فبهسيٖؾ ٖسة ؿوِٖى اهدفبؽ ؿً اهّػً (133)سيٖـًب،

(134)  ٓ : فبهدفبؽ ؿً اهّػً تبهٌشتج هويشوى ّاسة دٌٖٕ ُّّ يً اهسِبد فٕ شتٖل اهلل خـبهٓ، كبل خـكبه
كبهّا ّيب هٌب ؤال ٌلبخل فٕ شتٖل اهلل ّكد ؤخرسٌب يً دٖبرٌب،(135) بل خـبهّٓك : ؤال ُخلبخوًّ كّيًب ٌنذّا

ِّل يرث ؤخخضكٌِّى فكبهلل ؤضكق ؤً خخضكٍّ اً ُنٌكخى       ؤٖيبٌِى ُّّيّا تبخرار اهرشّل ُّى تدءُّنى ؤ
فـٌديب ُٖداُى اهـدّ ّػًٌب يً ؤّػبً اهيشويًٖ فبً اهدفبؽ ؿً ُكذا اهسكزء يكً تكالد      ،(136)يئيًٌٖ

ففنكرث  . وٓ تلٖج اهيشويًٖ ضخٓ خخضلق اهنفبٖج فٕ دفؾ اهـدّاهيشويًٖ ُٖـختر ّاستًب ؿوٓ ؤُوَ ؤّاًل، ذى ؿ
اهظّرث )) اهدفبؽ ؿً اهّػً األظغر داخل اهّػً األنتر يّسّدث فٕ اإلشالى يً ُذٍ اهٌبضٖج، ُّٕ 
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ّٖخـًٍٖ اهسِبد فٕ : )) ٖلّل اتً كدايج (137) ،((اهيـترث ؿً ّضدث األيج اهيشويج ّّضدث اهّػً اإلشاليٕ
: ّٖلّل اتً ؿبتدًٖ (138) ،((اذا ٌزل اهنفبر تتود خـًِٖ ؿوٓ ؤُوَ كخبهِى ّدفـِى: اهذبٌٕ. . . ذالذج يّاغؾ

نل يّغؾ خٖف ُسّى اهـدّ يٌَ، فرع ؿوٓ اإليبى ؤّ ؿوٓ ؤُل ذهم اهيّغؾ ضفؼكَ، ّاً هكى   )) 
 (139) ((.ٖلدرّا فرع ؿوٓ األكرة اهِٖى اؿبٌخِى اهٓ ضظّل اهنفبٖج تيلبّيج اهـدّ

 .ظّط ؤً اهـويبء كد خضدذّا ؿً اهّػً تيفِّيَٖ اهخبط ّاهـبىّٖالضؼ يً ُذٍ اهٌ 
ؤيب اهدفبؽ تبهٌشتج هغٖر اهيشوى فِّ ّاسة ّػٌٕ؛ ألٌِى سزء يً ؤتٌكبء اهكّػً، ّاهـكدّاً       

ؤدرم اهِّٖد كٖيج اهفرق تًٖ اهضرة فكٕ شكتٖل اهلل   )) هذهم  (140)ٖشخِدف اهّػً ّاهيّاػًٌٖ سيٖـًب،
هى ٖوزيّا تبهضرة يؾ اهيئيًٌٖ دفبؿًب ؿً دٖكٌِى، ّهنكٌِى يوزيكًّ    ّاهضرة فٕ شتٖل اهّػً، فِى 

تبهضرة اذا ُبسى اهيدٌٖج يِبسى ُٖرٖد ُالنِب، فبً اهيٌفـج يضخرنج ضٌٖئُذ ّال ُٖينً ؤً ٖخخوّا ؿٌِكب،  
 (141) ((.ُّنذا ٖنًّ يّكف اهيضرنًٖ

تٌفشكَ، فٖضيكل   ّيً خالل ٌظّط اهظضٖفج فبً اهدفبؽ ؿً اهّػً ٖنًّ تبهٌفس تإً ُٖلبّى    
اهشالش ّٖدافؾ ؿً ّػٌَ، ّٖنًّ تبهيبل ّذهم يً خالل خضيل ٌفلبح اهضرة، ّنذهم تبهوشبً يً خالل 
خلدٖى اهٌظٖضج ّاهخػػ اهضرتٖج، ّاشخخداى اهضرة اإلؿاليٖج فٕ ٌظرث اهّػً، ُّذٍ يشئّهٖج خنكًّ  

 .يضخرنج ّتظّرث يخشبّٖج تًٖ سيٖؾ ؤتٌبء اهّػً اهّاضد
 :اهّالء هضـة اهّػً: اهلشى اهذبهد   
 :ٖؼِر اهيلظّد تِذا اهّالء يً خالل يؼبُرٍ، ّفٖيب ٖإخٕ تٖبً ؤُيِب   
 :اهخـبًّ ّاهخنبفل تًٖ اهيّاػًٌٖ: أّاًل   
ضدَّ اإلشالى ؿوٓ تٌبء ؤّاظر اهيضتج ّاهخـبًّ تًٖ اهيشويًٖ، ّسـوِى ؤخّث فٕ اهدًٖ، فـالكج    

خراضى ّاألهفج ّاهخنبيل، ّكد ؤضبرح آٖكبح كرآٌٖكج ّؤضبدٖكد    اهيشويًٖ فٖيب تٌِٖى خلّى ؿوٓ ؤشبس اه
ّاؿخظيّا تضتكل اهلل   :ّكبل خـبهٓ ،(142)اٌيب اهيئيًٌّ اخّث :كبل خـبهٓ.   ضرٖفج اهٓ ُذٍ اهيـبٌٕ

 ،(143)سيٖـًب ّال خفركّا ّاذنرّا ٌـيج اهلل ؿوٖنى اذ نٌخى ؤؿداء فإهف تًٖ كوّتنى فإظتضخى تٌـيخَ اخّاًٌب
 .(144)ّاهيئيًٌّ ّاهيئيٌبح تـغِى ؤّهٖبء تـع :ّٓكبل خـبه
يذل اهيئيًٌٖ فٕ خّادُى ّخراضيِى ّخـبػفِى : ) ّكبل  (145) ،(اهيشوى ؤخّ اهيشوى: ) ّكبل    

 (146) (.نيذل اهسشد اذا اضخنٓ يٌَ ؿغّ خداؿٓ هَ شبئر اهسشد تبهشِر ّاهضيٓ
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ّاء داخكل اهدّهكج اإلشكاليٖج ؤى    فِذٍ اهٌظّط سبءح هخؼِر اهـالكج تًٖ سيٖؾ اهيشويًٖ ش   
خبرسِب؛ ألٌِب سبءح تظّرث ؿبيج دًّ خلٖٖد، فِذٍ اهـالكج اهلبئيج ؿوٓ اهخـبًّ ّاهخنبفل خنًّ تكًٖ  
سيٖؾ اهيشويًٖ يِيب اخخوفح ؤّػبٌِى ّؤسٌبشِى ّهغبخِى، اذ ؤً ُذٍ اهـالكج تًٖ اهيشوى اهيخّاسد داخل 

، ّؤيب اهـالككج تكًٖ   (اهـلٖدث ) راسـج اهٓ االٌخيبء اهدٌٖٕ  اهدّهج اإلشاليٖج تبهيشوى اهيخّاسد خبرسِب
 .اهيشويًٖ داخل اهدّهج اإلشاليٖج ٌبخسج ؿً االٌخيبء اهدٌٖٕ ّاهشٖبشٕ

يـوكّى ؤً  اهّيكً  . ُذٍ اهـالكج تبهٌشتج هويشويًٖ فٖيب تٌِٖى داخل اهدّهج اإلشاليٖج ّخبرسِب   
ً، فيب ُٕ ػتٖـج اهـالكج تًٖ اهيشوى ّغٖر اهيشوى اهيسخيؾ اإلشاليٕ ٖضخيل ؿوٓ يّاػًٌٖ غٖر يشويٖ

اإلشالى دًٖ ٖلّى ؿوٓ تٌبء ؿالكبح اسخيبؿٖج كّٖج تًٖ سيٖؾ اهٌكبس، كبئيكج   .   فٕ اهدّهج اإلشاليٖج 
ؿوٓ ؤشبس اهخشبيص ّاهخـبًّ تًٖ سيٖؾ اهيّاػًٌٖ، ييب ّٖهد اهذلج تٌِٖى، ّٖشـًّ سيٖـًب اهكٓ خلكدٖى   

د اهـالكج اهخٕ ٌٖتغٕ ؤً خنًّ تًٖ سيٖؾ اهيّاػًٌٖ يشويًٖ ّغٖر يشكويًٖ  ُٖينً خضدّٖ. اهخٖر هوّػً
ال ٌِٖبنى اهلل ؿً اهذًٖ هى ُٖلبخوّنى فٕ اهدًٖ ّهى ُٖخرسكّنى يكً دٖكبرنى ؤً    : يً خالل كّهَ خـبهٓ

خترُّى ّخلشػّا اهِٖى اً اهلل ُٖضة اهيلشػًٖ، اٌيب ٌِٖبنى اهلل ؿً اهذًٖ كبخوّنى فٕ اهدًٖ ّؤخرسكّنى  
فِبخبً اٖٗخبً  (147).يً دٖبرنى ّؼبُرّا ؿوٓ اخراسنى ؤً خّهُّى، ّيً ٖخّهِى فإّهئم ُى اهؼبهيًّ

 :خلشيبً اهٌبس اهٓ كشيًٖ
 :أٌبس يشبهيًّ غٖر يـخدًٖ: اهلشى األّل   
فخلرر اٖٗبح سّاز اضبؿج اهتِّر ّاهيّدث ّاإلضشبً اهِٖى، ّؤً خلّى تكًٖ اهيشكويًٖ ُّكئالء       

ذا اهخـبيل يػوّة يً اهيشوى يؾ نبفج اهٌبس شّاء آيً تبإلشالى ؤى هى ٖئيً تَ يب داى فِ. ظالح ػٖتج
فيً تبة ؤّهٓ ؤً خشّد ُذٍ اهـالكج يؾ يً ُٖضبرنًّ اهيشكويًٖ فكٕ    (148)ؤٌَ ٖدخل غيً ُذا اهلشى،

 . اهّػً؛ هيب هِى يً ضق اهسّار يب داى ؤٌِى يشبهيًّ كبئيًّ تّاستبخِى خسبٍ اهدّهج
اهرفق تغكـٖفِى، ّشكٍد خوكج    : ))ٖلّل اهلرافٕ ؿً اهيلظّد تبهتِّر تغٖر اهيشوى ُّ ّفٕ ذهم   

فلٖرُى، ّاػـبى سبئـِى، ّانشبء ؿبرِٖى، ّهًٖ اهلّل هِى، ؿوٓ شتٖل اهخوػف هِى ّاهرضيج، ال ؿوكٓ  
  ّ ال شتٖل اهخّف ّاهذهج، ّاضخيبل ؤذٖخِى فٕ اهسّار يؾ اهلدرث ؿوٓ ازاهخَ، هػفًب يٌب تِكى، ال خّفكًب 

ػيـًب، ّاهدؿبء هِى تبهِداٖج، ّؤً ُٖسـوّا يً ؤُل اهشـبدث، ٌّظٖضخِى فٕ سيٖؾ ؤيّرُى فكٕ دٖكٌِى   
ّدٌٖبُى، ّضفؼ غٖتخِى، اذا خـرع ؤضد ألذٖخِى، ّظًّ ؤيّاهِى ّؿٖبهِى ّؤؿراغِى ّسيٖؾ ضلكّكِى  

فبإلشالى ال ٖلػؾ  (149) ،. . .((ّيظبهضِى، ّؤً ُٖـبٌّا ؿوٓ دفؾ اهؼوى ؿٌِى، ّاٖظبهِى هسيٖؾ ضلّكِى



 24 

ألٌَ ال ُتِد ؤً خضدد تًٖ ؤتٌكبء اهكّػً اهّاضكد     (150)ؿالكبح اهيشويًٖ يؾ يّاػٌِٖى يً غٖر دٌِٖى؛
يسيّؿج يً اهيـبيالح فٕ ضخٓ سّاٌة اهضٖبث، هذهم ٖسة ؤً خشّد األهفج ّاهيضتج ّٖخشكبيٓ ؿوكٓ   

 (151).دٍ اهّضدث ّاهخـبًّاهخالفبح اهـلبئدٖج اهخٕ ٖدًٖ تِب ؤفرادٍ، ّيً ؤسل خضلٖق يسخيؾ خشّ
 :اهيـخدًّ: اهلشى اهذبٌٕ   
خضٖر اٖٗبح اهٓ ؤً ُئالء ال ٖسّز يّاالخِى تبهخـبًّ يـِى ؤّ يٌبظرخِى ؤّ ضكتِى، ّؿوكٓ      

ّذهم هلّهكَ   (152)ُئالء فلػ ُٖينً ضيل اٖٗبح اهخٕ خٌِٓ ؿً يّاالث اهنبفرًٖ ّخدؿّ اهٓ يلبػـخِى،
فدهح اٖٗج ؿوٓ ؿدى  .(153) ّاهّٖى اٗخر ّٖادًّ يً ضبد اهلل ّرشّهَال خسد كّيًب ٖئيًٌّ تبهلل: خـبهٓ

ؤيب اهذًٖ ال ُٖضبرتًّ  (154)ؤٔ ؿبدْ اهلل ّرشّهَ ّضبرتِيب، ,سّاز اهّد ّاهيضتج هيً ضبد اهلل ّرشّهَ
ٖب ؤِٖب اهذًٖ آيٌّا ال خخخذّا ؿدّٔ ّؿدّنى : ّكبل خـبهٓ. اهلل ّرشّهَ فوٖشّا داخوًٖ غيً ُذٍ اٖٗج

ؤّهٖبء ُخولًّ اهِٖى تبهيّدث ّكد نفرّا تيب سبءنى يً اهضق ٖخرسًّ اهرشّل ّاٖبنى ؤً خئيٌكّا تكبهلل   
اٌيب ٌِٖبنى اهلل ؿً اهذًٖ كبخوّنى فٕ اهدًٖ ّؤخرسّنى يً دٖكبرنى ؤً  : ّكبل خـبهٓ ؤٖغًب .(155)رتنى

ٖٗخكًٖ ؿكً اهيكّدث    فرتػ اهلل ؿز ّسل اهٌِٕ فكٕ ا  .(156)خّهُّى ّيً ٖخّهِى فإّهئم ُى اهؼبهيًّ
ّاهيئيًٌٖ يً دٖبرُى، ؤيكب   ّاهيّاالث هيً ؤؼِر اهـداّث هويشويًٖ فٕ اهدًٖ ّكبيّا تبخرار اهرشّل 

 .غٖرُى فال ٖدخوًّ فٕ ُذا اهٌِٕ
ّنذهم اهيشوى ٖسّز هَ اهزّار تغٖر اهيشويج، ّيـوّى ؤً اهزّسج ّؤُوِب ظوخِى ّاستج اذا هكى     

دل ؿوٓ ؤً آٖبح اهٌِٕ اٌيب اهيلظّد يٌِب اهٌِٕ ؿً يّاالث غٖر اهيشكوى  ُّذا ٖ (157)ُٖضبرتّا اإلشالى،
 .اهيضبرة هإلشالى

ّؿوٓ ُذا ٖنًّ اهٌِٕ ؿً اخخبذ اهيخبهفًٖ ؤّهٖبء اٌيب ٖنًّ تّظفِى سيبؿج يخيٖزث تـلٖكدخِب     
    ِ ى ؤّ يٌبظرخِى غد اهيشويًٖ، ؤيب اهيّاالث تيـٌٓ اهيشبهيج ّاهيـبيوكج تبهضشكٌٓ ّاهخـكبًّ تّظكف

يّاػًٌٖ ٖضخرنًّ يؾ اهيشويًٖ فٕ ّػً ّاضد، ٖوخزيًّ تّاستبخِى خسبٍ ّػٌِى، فِذا غٖكر يٌِكٕ   
 (158).ؿٌَ

 
 

 :اضخراى خظّظٖبح اهيّاػًٌٖ: ذبًٌٖب   
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ّٖـختر ُذا ؤٖغًب يؼِرًا يً يؼبُر اهّالء هضـة اهّػً تإً ٖشّد االضخراى اهيختكبدل تكًٖ      
هلد سبء اهخإنٖد . ٖبح اٗخر تبهخضلٖر ّاهضخى ّاالشخِزاءاهيّاػًٌٖ دًّ ؤً ٖـخدٔ ؤضدُى ؿوٓ خظّظ

هوِٖكّد دٖكٌِى ّهويشكويًٖ    : ) ؿوٓ االضخراى اهيختبدل تًٖ يّاػٌٕ اهدّهج اإلشاليٖج يً خالل اهيتدؤ
 .ُّذا اهيتدؤ ضبيل هويشويًٖ ّغٖر اهيشويًٖ فٕ اهدّهج اإلشاليٖج ِّٖد ّغٖرُى (159)،(دٌِٖى

ّػً اضخراى خظّظٖبح اهيّاػًٌٖ دًّ اهٌؼر اهكٓ اهكدًٖ ؤّ   فيً يؼبُر اهّالء هضـة اه   
اهسٌس ؤّ غٖر ذهم يً ؤشتبة اهخيٖٖز، فٖسة ؿوٓ غٖر اهيشويًٖ فٕ اهدّهج اإلشاليٖج اضخراى ؿلبئكد  

تيكب ال ٌٖتغكٕ، ّؤال    ّضـبئر اهيشويًٖ، فال ٖسّز هِى اهػـً فٕ نخبة اهلل خـبهٓ، ّذنر اهرشكّل  
ّنذهم ال ٖسّز االشخخفبف تبهيشويًٖ نيب فٕ اؼِكبر تٖكؾ    (160).ؤّ كدش ٖذنرّا اهدًٖ اإلشاليٕ تذى

 (161).اهخيّر ّاهخٌبزٖر فٕ اهدّهج اإلشاليٖج
فوٖس هِى اهيشبس تضٕء يً كّاؿد اإلشالى ّيلدشبخَ يً كرآً ؤّ شٌج ٌتّٖج : )) ٖلّل اهزضٖوٕ   

هضخى ّاهخِنى ؤّ اهشخرٖج، ؤّ ّؿلٖدث ّؿتبدث ّؤخالق، ّيشّويبح خبرٖخٖج، ّهٖس هِى ضٕء يً اهشٍة ّا
اذبرث اهفخٌج اهدٌٖٖج، ؤّ اهػـً تلٖى اإلشكالى ّخبرٖخكَ ّضغكبرخَ، ؤّ االؿخكداء ؿوكٓ األؿكراع       

  (162) ((.ّاهنرايبح
ّنذهم ٖسة ؿوٓ اهيشويًٖ اضخراى ضلّق ّخظّظٖبح غٖر اهيشويًٖ يً يكّاػٌٕ اهدّهكج      

ج فٕ خريٖى نٌبئشِى ّتٌبئِب تلكدر ضبسكبخِى، ّال   اإلشاليٖج فٕ ؿلٖدخِى ّػلّشِى اهدٌٖٖج، ّهِى اهضرٖ
 (163) .ٖسّز اٖذائُى تبهشخرٖج يً ضـبئرُى ّيـخلداخِى

فيً اؿخدْ ؿوِٖى ّهّ تنويج شّء، ؤّ َغٖتج فٕ ؿرع ؤضدُى، ؤّ ٌّؽ يكً  : )) ٖلّل اهلرافٕ   
فكال   (164)((.الىّذيج اإلشك  ؤٌّاؽ األذٖج، ؤّ ؤؿبً ؿوٓ ذهم فلد غِٖؾ ذيج اهلل خـبهٓ، ّذيج رشّهَ 

ٖب نبفر ؤّ ٖب ؿدّ اهلل؛ ألً يذوِب خيس يضكبؿرٍ  : ٖسّز اٖذاء غٖر اهيشوى تتـع اهـتبراح نبهلّل هَ
ّؿوٓ ُذا األشبس يً االضخراى اهيختبدل تًٖ يّاػٌٕ اهدّهج ٖخضلكق اهكّالء    (165).ّنرايخَ اإلٌشبٌٖج

 .  ًٍ ّاضدهضـة اهّػً، ّٖظتص اهيسخيؾ يسخيـًب يخـبًٌّب، ّيخنبفاًل غيً ّػ
 
 
 

 اهّالء اهـبهيٕ: اهيػوة اهخبيس
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اهخفبُى ّاهخراتػ تًٖ سيٖؾ اهضـّة، ضٖد ٌٖؼر : ُّ (166)ٖلظد تبهّالء اهـبهيٕ نيب ذنر شبتلًب   
ّٖـختكر اهكّالء   . اهٓ اهـبهى نّضدث ّاضدث يخنبيوج األسزاء، ّؤً ٖشّد اهخـبًّ ّاهخشبيص تٌِٖى سيٖـًب

هضرٖـج اإلشاليٖج؛ اذ ؤً اإلشالى سبء هٖـى اهخٖر ّٖشّد األيً سيٖكؾ  اهـبهيٕ تِذا اهيـٌٓ يً ظيٖى ا
ففٕ ُذٍ اٖٗج دالهكج ؿوكٓ ؤً رشكبهج     .(167)يًٖهّيب ؤرشوٌبم اال رضيج هوـب: اهضـّة، كبل خـبهٓ

 .اإلشالى رشبهج رضيج هوـبهى ؤسيؾ، فوى خنً يخظّظج هضـة دًّ ضـة ؤّ ؤيج دًّ ؤخرْ
هلل ؿً اهذًٖ هى ٖلبخوّنى فٕ اهدًٖ ّهى ٖخرسّنى يً دٖبرنى ؤً خترُّى ال ٌِٖبنى ا: ّكبل خـبهٓ   

ُختًِّ ُذٍ اٖٗج اهلبؿدث اإلشاليٖج فٕ اهـالكبح اهدّهٖج ُّٕ  .(168)ّخلشػّا اهِٖى اً اهلل ٖضة اهيلشػًٖ
ث فكٕ  ّخوم اهلبؿد)) ّٖشخذٌٓ يً ُذٍ اهلبؿدث ضبهج اهـدّاً ؿوٓ اهدّهج اإلشاليٖج، . دّاى اهتر ّاهـدل

يـبيوج غٖر اهيشويًٖ ُٕ ؤؿدل اهلّاؿد اهخٕ خخفق يؾ ػتٖـج ُذا اهدًٖ ّّسِخَ ٌّؼرخَ اهكٓ اهضٖكبث   
اإلٌشبٌٖج، تل ٌؼرخَ اهنوٖج هِذا اهّسّد، ُّٕ ؤشبس ضرٖـخَ اهدّهٖج، اهخٕ خسـل ضبهج اهشِّوى تٌَٖ ّتًٖ 

ّفٖيب ؿدا ُذا فِٕ اهشِّوى . ّرث ردٍاهٌبس سيٖـًب ُٕ اهضبهج اهذبتخج، ال ٖغٖرُب اال ّكّؽ االؿخداء ّغر
فبهلل ؿز ّسل هى ٌَٖ ؿً اهتِّر ّاهـدل يؾ يً هى ُٖلبخل  (169) ،((ّاهيّدث ّاهتِّر ّاهـدل تًٖ اهٌبس ؤسيـًٖ 

 (170).اهيشويًٖ فٕ اهدًٖ يً سيٖؾ ؤظٌبف اهيول ّاألدٖبً
فكٕ اإلٌشكبٌٖج،   فبألظل اذا ضبفؼ غٖر اهيشويًٖ ؿوٓ ضبهج اهشالى، فِى ّاهيشويًّ اخكّاً     

ٖخـبًٌّّ يً ؤسل خٖرُب اهـبى، هنٍل دٌَٖ ٖيبرشَ نٖف ضكبء، دًّ اإلغكرار تكبٗخر ؤّ اٌخلكبط     
ٖب ؤِٖب اهٌبس اٌب خولٌبنى يً ذنر ّ ؤٌذٓ ّسـوٌكبنى ضكـّتب ّكتبئكل      : ّكبل خـبهٓ ؤٖغًب  (171).ضلَ

ٓ اهخٌّؽ ّاالخخالف تًٖ اهسيبؿكبح  فبهلل خـبهٓ ؤكبى اهضٖبث ؿو .(172)هخـبرفّا اً ؤنرينى ؿٌد اهلل اخلبنى
ّاً ُذا اهخـبرف ٖسـل نل فرٖكق ٌٖخفكؾ   )) اهتضرٖج، ّسـوَ ػرٖلًب اهٓ اهخأهف ّاالرختبػ ّاهخـبرف، 

تخٖر يب ؿٌد اهفرٖق اٗخر، ّخنًّ خٖراح األرع نوِب التً ُذٍ األرع ُّّ اإلٌشبً، فال ٖخكخط  
رع يخخوفج فبإلٌخبر نوَ هإلٌشبٌٖج نوِب، ّال شتٖل فرٖق تخٖر اكوٖيَ، ّٖضرى يٌَ غٖرٍ، فبذا نبٌح األ

ُّّ اهذٔ خدل ؿوَٖ ُذٍ اٖٗج؛ اذ ؤً خػبة اهلل خـكبهٓ   (173)،((هذهم اال تبهخـبًّ ّاهخـبرف اإلٌشبٌٕ 
 . نبً ؿبيًب هنبفج اهٌبس دًّ االخخظبط تيسخيؾ دًّ غٖرٍ، ؤّ سٌس دًّ غٖرٍ

ؤً ٖنًّ هلل ّرشّهَ، ُّّ اهيظكدر اهكذٔ    اهّالء فٕ اإلشالى ٖسة ؤًاهٓ ُذا اهيتضد ٖخوط 
اهٌؼرث اهٓ اهّالء فٕ اإلشالى هٖشح اكوٖيٖج، خلّى ؿوٓ ٌؼرث ضدّدٖج، تكل ُكٕ   . ٌٖتذق ؿٌَ نل ّالء

فغٖر اهيشوى فٕ ضخٓ ؤٌضبء اهـبهى اذا ضبفؼ ؿوٓ ضبهج اهشالى فِّ ّاهيشوى اخّاً فٕ اإلٌشبٌٖج، . ؿبهيٖج
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ج األّػبً فٕ شتٖل خضلٖق خٖر اإلٌشبٌٖج سيـبء، فضة اهّػً فكٕ  ّٖدؿّ اإلشالى اهٓ اهخـبًّ يؾ نبف
نيب ٌٖلشى اهّالء اهّػٌٕ فٕ اإلشالى اهكٓ ذالذكج   . اإلشالى ال ٖـٌٕ تبهغرّرث نرٍ غٖرٍ يً األّػبً

ؤً خنًّ اهضرٖـج اإلشاليٖج ُٕ يرسـٖكج  : اهّالء هوٌؼبى اهشٖبشٕ اإلشاليٕ؛ ّيً ؤُى يؼبُرٍ: ؤكشبى
اإلشاليٖج، ّػبؿج ّهٕ األير اهيلٖدث تػبؿج اهلل ّرشّهَ، ّخلدٖى اهيظوضج اهـبيج ؿوٓ اهضنى فٕ اهدّهج 

ضة اهّػً ّاهكدفبؽ  : اهّالء هوينبً؛ّيً ؤُى يؼبُرٍ: ّاهلشى اهذبٌٕ.اهيظوضج اهخبظج ؿٌد اهخـبرع
ػًٌٖ، اهخـبًّ ّاهخنبيل تًٖ اهيكّا : ؤيب اهلشى اهذبهد فِّ اهّالء هضـة اهّػً، ّيً ؤُى يؼبُرٍ. ؿٌَ

نيب ؤضبر اهيتضد اهٓ ؤً  فنرث اهّالء اهٓ اهّػً األظغر داخل اهّػً األنتر .ّاضخراى خظّظٖبخِى
يّسّدث فٕ اإلشالى، فبذا اؿُخدٔ ؿوٓ تود يشوى فٖخـًِٖ ؿوٓ ؤُل ذهم اهتود رد اهيـخدًٖ، فبً هى خضظل 

 .اهنفبٖج فـوٓ اهذًٖ ٖوٌِّى يً تالد اهيشويًٖ ضخٓ خضظل اهنفبٖج
 

 بخيج ّ اهخّظٖبحاهخ
يكً ؤُكى   االٌخيبء ّاهّالء اهذًٖ ٖـختراً  يفِّيٕخإظٖل ضبّل اهتبضذًّ يً خالل ُذا اهـرع 

اهيفبُٖى اهخٕ خشخإذر تبهٌلبص ّاهسدل فٕ اهشبضخًٖ اهخرتّٖج ّاهشٖبشٖج، ّفٕ دّر ترايز اهخرتٖج اهّػٌٖج 
 : اهٓ اهٌخبئز اٗخٖج اكد خّظوّّفٕ يـبهسخِيب ٖضلق اهتٌبء اهضيّهٕ ّاهّاكـٕ هِيب، 

ال ٖـخرف تيً ُّ خبرر ضدّد ؤرع اهّػً، فِّ ّاهيـبظر اهضدٖد اهفنر اهشٖبشٕ االٌخيبء فٕ  .1
ؤيب فٕ اإلشالى فبألير يخخوكف فتبإلغكبفج اهكٓ االٌخيكبء     .  ٖلّى ؿوٓ راتػج االٌخيبء اهشٖبشٕ

وى خبرر ضدّدٍ راتػكج  اهشٖبشٕ، فبً اإلشالى سـل اهراتػج تًٖ اهيشوى داخل ضدّد ّػٌَ ّاهيش
 .ؿلدٖج، ضٖد االٌخيبء اهدٌٖٕ ٖرتػ تًٖ اهيشويًٖ فٕ ضخَّٓ ؤٌضبء اهـبهى

خرتٖج االٌخيبء ّ اهّالء فٕ اهـظر اهضدٖد خرتٖج اكوٖيٖج؛ ألٌِب خلّى ؿوٓ ٌؼرث ضدّدٖج فلػ، فِٕ  .2
   ٗ خكر  خٌؼر اهٓ اهذاح دًّ االُخيبى تبٗخر، تل ؿوٓ اهـنس فبً تـغِب ٖلكّى ؿوكٓ تغكع ا

فبً -ؤيب اإلشالى . ّنراُٖخَ، ّاإلضشبس تبهخيّٖز ؿوَٖ، ّسـل راتػج اهخراة ُٕ اهيضددث هوـالكبح
ؿوٓ ضبهج اهشكالى فِكى    ّا، فغٖر اهيشويًٖ فٕ ضّخٓ ؤٌضبء اهـبهى اذا ضبفؼ-رشبهخَ رشبهج ؿبهيٖج

ٕ شتٖل خضلٖكق  ّاهيشويًّ اخّاً فٕ اإلٌشبٌٖج، ّٖدؿّ اإلشالى اهٓ اهخـبًّ يؾ نبفج األّػبً ف
 .خٖر اإلٌشبٌٖج سيـبء، فضة اهّػً فٕ اإلشالى ال ٖـٌٕ تبهغرّرث نرٍ غٖرٍ يً األّػبً
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ُّ اهّالء األّل، ّخٌتذق ؿٌكَ  ّاهيـبظر اهضدٖد اهفنر اهشٖبشٕ ٌٖؼر اهٓ ؤً اهّالء هوّػً فٕ  .3
ّالء اهذٔ خٌتذكق  ايب فٕ اإلشالى فبً اهّالء األّل ُّ اهّالء هلل ّرشّهَ، ُّّ اه.شبئر اهّالءاح

 .ؿٌَ شبئر اهّالءاح
فٕ غٖر االشالى اهّالء هوٌؼبى اهشٖبشٕ تظّرث يػولج، فإٔ كرار ٖضّز ؿوٓ رؤٔ األغوتٖج فكٕ   .4

يسوس اهٌّاة ٖسة ػبؿخَ يً كَِِِتطل اهيّاػًٌٖ، ّنذهم يً يؼبُر اهّالء هضـة اهّػً اهيضبفؼج 
اهدّهج، شّاء ؤنبٌح يّافلج هولٖى ّاألخالق  ؿوٓ ؿبداح ّخلبهٖد اهيسخيؾ اهخٕ ٖرغٓ ؿٌِب يّاػٌّ

ؤيب فٕ اإلشالى فبهّالء هوٌؼبى اهشٖبشٕ اإلشاليٕ يلٖد تإً خنًّ يرسـٖج اهضنى فٕ اهدّهكج  .ؤى ال
ُٕ اهضرٖـج اإلشاليٖج، ّاهػبؿج ّاستج ؿوٓ ؤً ال ٖنًّ اهلرار اهيخخذ ٖخبهف اهضرٖـج اإلشاليٖج، 

 .فلج هولٖى ّاألخالقّٖسة ؤً خنًّ اهـبداح ّاهخلبهٖد يّا
فنرث اهّػً األظغر داخل اهّػً األنتر يّسّدث فٕ اإلشالى، نيب اذا اؿُخدٔ ؿوكٓ توكد يشكوى     .5

فٖخـًِٖ ؿوٓ ؤُل ذهم اهتود رد اهيـخدًٖ، ُّذا ٖيذل فنرث اهّػً األظغر، فبً هى خضظل اهنفبٖكج  
 .ٖيذل فنرث اهّػً األنترفـوٓ اهذًٖ ٖوٌِّى يً اهتالد اإلشاليٖج ضخٓ خضظل اهنفبٖج، ُّذا 

ؿيوٖج اؿداد اهيّاػً هٖـٖص فكٕ ّػٌكَ، ّٖلكدى ّالءٍ    : ُٕاهراًُ اهخرتٖج اهّػٌٖج فٕ اهـظر  .6
 .ّاٌخيبءٍ هَ ؿوٓ يب شّاٍ، ّاهخفبؿل يـَ تبالهخزاى اهيختبدل تبهضلّق ّاهّاستبح

خلدٖى اهّالء هَ اهيٌتذق ؿً اً ؿيوٖج اؿداد اهيّاػً ٖسة ؤً ختٌٕ اٌخيبءٍ دًٌٖٖب ّشٖبشًٖب هّػٌَ، ّ .7
 .اهّالء هلل ّرشّهَ، ّاهخفبؿل يـَ تبالهخزاى اهيختبدل فٕ اهضلّق ّاهّاستبح

 
 :اهيراسؾ

                                                 

(
1
. سبتمر26، صحيفة الوطني االنتماء والوالء قيمالتربية وتعزيز , عبد السالم محمد, الجوفي  ( 

 .ص 48:41 2448يسان و -إبريل 47اإلثىيه 

، دار اهخّزٖؾ ّاهٌضر اإلشاليٖج، تكّر شكـٖد،    اهخرتٖج اهشٖبشٖج اإلشاليٖجيضيّد، ؿوٕ ؿتد اهضوٖى،  :اٌؼر (2)
 .26-24ى، ط2441، (ػ.د)

 .1598، طاهلبيّس اهيضٖػ؛ اهفٖرّز آتبدٔ، 451، ط13، رهشبً اهـرةاتً يٌؼّر،  :اٌؼر (3)

، رتٖكؾ  ( 124) ، يسوج اهيـرفج، اهـدد يتدأ اهيّاػٌج فٕ اهيسخيؾ اهشـّدٔاهزٌٖدٔ، ؿتد اهرضيً، : اٌؼر (4)
 .9ى، ط2445اترٖل  -ُك 1426األّل 

، 2، يرنز دراشبح اهّضكدث اهـرتٖكج، تٖكرّح، ػ   آراء ّأضبدٖد فٕ اهّػٌٖج ّاهلّيٖجاهضظرٔ، شبػؾ،  (5)
 .9ى، ط1985
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 -ُكك  1426، رتٖكؾ األّل  ( 124) فج، اهـدد ، يسوج اهيـرٌضً ّػًٌّٖ هنً هشٌب يّاػًٌٖفخرّ، ؿوٕ،  (6)
 .71ى، ط2445اترٖل 

يئششج اهّضكدث،  , سغرافٖج اهـالكبح اهشٖبشٖج؛ ؿتد اهُّبة، ؿتد اهيٌـى، 217، طاهيّاػٌجٌبظر،  :اٌؼر (7)
 .44، ط(ح.د)، (ػ.د)اهنّٖح، 

 .13ط, أراء ّأضبدٖد فٕ اهّػٌٖج ّاهلّيٖج, شبػؾ, اهضظرٔ: اٌؼر (8)

 .217، طيّاػٌجاهٌبظر،  (9)

، (ػ.د)، اهيئششكج اهفوشكػٌٖٖج هدراشكج اهدٖيلراػٖكج، راى اهلل،     اهخرتٖج ّاهدٖيلراػٖجتِوّل، رسب،  :اٌؼر (10)
 .32-31، ط24ى، ط1997

 .342، ط15، رهشبً اهـرة؛ اتً يٌؼّر، 1727، طاهلبيّس اهيضٖػاهفٖرّز آتبدٔ،  :اٌؼر (11)

، (ح.د)،  1، ػ(ى.د)، (ً.د)، ُنذا ٖنًّ االٌخيبء هوّػًشوٖيبً،  ُذاً اهخـرٖفبً يإخّذاً يً تدراً، ؿير (12)
، (ػ.د)، (ى.د)، (ً.د)، ٌضّ خرتٖةج ّػٌٖةج ُبدفةج   ؛ اهدرّؽ، كبشى يضيد ّاهـرفبً، ؿتد اهلل راضد، 15ط

 .23، طاهيّاػٌج؛ ٌبظر، 32ى، ط1999

 .اهيراسؾ اهشبتلج :اٌؼر (13)

 .34، طألسبٌةاهيّسز فٕ اهسٌشٖج ّيرنز ااهّنٖل، : اٌؼر (14)

، (ػ.د)، غيً اهّذٖلج اهدّهٖج هضلكّق اإلٌشكبً، ٌٖكّرم،    اإلؿالً اهـبهيٕ هضلّق اإلٌشبًاأليى اهيخضدث،  (15)
 .12ى، ط1981

، دار اهنخكة اهـويٖكج،   ضلّق اإلٌشبً اهشٖبشٖج فٕ اإلشالى ّاهٌؼى اهـبهيٖجاهستّرٔ، شبسر ٌبظر،  :اٌؼر (16)
 .214ى، ط2445، 1تٖرّح، ػ

، 2ر, ى1986, 2ػ, تغداد, دار اهضئًّ اهذلبفٖج, اهفنر اهشٖبشٕ فٕ اهـراق اهلدٖى, ؿتد اهرغب, اهػـبً :اٌؼر (17)
 .349-323ط

 .16ط, يفِّى اهيّاػٌج فٕ اهدّهج اهدٖيلراػٖج, ؿوٕ خوٖفج, اهنّارٔ: اٌؼر (18)

بة اهيّاػٌكج  غكيً نخك   ،(اهةٖيً أٌيّذسةب  )اهيّاػٌج اهيخشةبّٖج  , شيٖر ؿتد اهرضيً, اهضيٖرٔ: اٌؼر (19)
 .228-227ى، ط2441، (ػ.د), تٖرّح, ّاهدٖيلراػٖج فٕ اهتوداً اهـرتٖج، يرنز دراشبح اهّضدث اهـرتٖج

 .48-47، طاهّالء ّاالٌخيبء؛ اهشرضبً، 32، طٌضّ خرتٖج ّػٌٖج ُبدفجاهدرّؽ ّاهـرفبً،  :اٌؼر (20)

 .155، طشبح االسخيبؿٖجخدرٖس اهدرا؛ اهغتٖشٕ، 47، طاهّالء ّاالٌخيبءاهشرضبً، : اٌؼر (21)

ى، 1976، 6، ػ(ى.د)، ينختكج اإلٌسوكّ اهيظكرٖج،   األشس االسخيبؿٖج هوخرتٖجاهٌسٖضٕ، يضيد هتٖة، : اٌؼر (22)
 .224ط

-453ى، ط1989، 1، دار ؤخّل، اهلكبُرث، ػ ؿوى اهٌفس اهـبىشوٖيبً، ضبنر ؿتد اهضيٖد ّآخرًّ،  :اٌؼر (23)
، 1اهلكبُرث، ػ  ، دار اهنخة اهسبيـٖكج، اهشوّم اإلٌشبٌٕشخبر، ؛ فرار، يضيد فرغوٕ ّاتراُٖى، ؿتد اه454

 .138ى، ط1974

، 447ط ،15، رهشةةبً اهـةةرة  ؛ اتً يٌؼّر، 1732، طاهلبيةّس اهيضٖةػاهفٖرّز آتبدٔ،  :اٌؼر (24)
449-411. 

 .34آٖج ركى : شّرث فظوح  ( 25)
، يػتـكج اهخّفٖكق،   ذرٍ فٕ تٌبء اهضخظٖجاهّالء ّاالٌخيبء هدْ اهضتبة األردٌٕ ّأاهشرضبً، يضيّد كؼبى،  (26)

 1، ػ(ى.د)، (ً.د)، االٌخيةبء ّاهةّالء  اهـوٖيبح، سوٖوج ظٖبضبح، : ؛ ّاٌؼر41ى، ط2443، (ػ.د)ؿيبً، 
 .229، طاهيّاػٌج؛ ٌبظر، 34-33ى، ط1995
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ٕ خدرٖس اهدراشبح االسخيبؿٖج خخػٖػَ ّخٌفٖذٍ ّخلّٖى ؿبئةدٍ اهخـو اهغتٖشٕ، يضيد اشيبؿٖل، : اٌؼر (27) ، ٖية
 .153ى، ط2441 -ُك 1421، 1ينختج اهفالش، تٖرّح، ػ

، يٌضإث اهػفل فٕ يرضوج يب كتل اهيدرشجاهػٖة، يضيد ؿتد اهؼبُر ّضًٌٖ، رضدٔ ّيٌشٕ، يضيّد، : اٌؼر (28)
 .89، ط(ح.د)، (ػ.د)اهيـبرف، اإلشنٌدرٖج، 

 .154، طخدرٖس اهدراشبح االسخيبؿٖجاهغتٖشٕ، : اٌؼر (29)

 .اهظفضج اهشبتق، ٌفس اهيرسؾ: اٌؼر (30)

 .269، طيلديج فٕ اهخرتٖج اهشٖبشٖجاهخل، : اٌؼر (31)

 .26ى، ط2446، 8، دار اهضبيد، ؿيبً، ػاهخرتٖج اهّػٌٖج فٕ األردًاهيضبكتج، ؤيًٖ، : اٌؼر (32)

االٌخيةبء   ؛ يٌظكّر، ضشكً ؿتكد اهكرزاق،     33، طٌضّ خرتٖج ّػٌٖج ُبدفةج اهدرّؽ ّاهـرفبً، : اٌؼر (33)
 .49، ط(ح.د)، (ػ.د)دار سرس، اهشـّدٖج، ، ّاالغخراة

 .46، طاهّالء ّاالٌخيبءاهشرضبً، : اٌؼر (34)

؛ 122، طيلديج فٕ اهخرتٖةج اهشٖبشةٖج  ؛ اهخل، 33، طٌضّ خرتٖج ّػٌٖج ُبدفجاهدرّؽ ّاهـرفبً،  :اٌؼر (35)
 .231، طاهيّاػٌجٌبظر، 

 .26، طاهخرتٖج اهّػٌٖج فٕ األردًاهيضبكتج،  :اٌؼر (36)

؛ 18، طاالٌخيةبء ّاالغخةراة  ؛ يٌظكّر،  34-33، طٌضّ خرتٖج ّػٌٖج ُبدفجاهدرّؽ ّاهـرفبً،  :اٌؼر (37)
؛ اهيضكبكتج،  34، طاالخسبُبح اهيـبظرث فٕ خرتٖج اهيّاػٌج؛ اهضتٖة، 41، طاهّالء ّاالٌخيبءاهشرضبً، 

 .15، طُنذا ٖنًّ االٌخيبء هوّػً؛ تدراً، 25، طاهخرتٖج اهّػٌٖج

 .4، طاهّالء ّاالٌخيبء؛ اهشرضبً، 26، طهخرتٖج اهّػٌٖجااهيضبكتج،  :اٌؼر (38)

 .231، طاهيّاػٌجٌبظر، : اٌؼر (39)

 156، طخدرٖس اهدراشبح االسخيبؿٖج اهغتٖشٕ، :اٌؼر (40)

، ينختكج اهٌِغكج   اهيّاد االسخيبؿٖج ّخدرٖشةِب اهٌةبسص  اتراُٖى، ؿتد اهوػٖف فئاد ّ ؤضيد، شـٖد يرشٕ،  (41)
 .31ى، ط1976، 3اهيظرٖج، اهلبُرث، ػ

، اٖخكرام، اهلكبُرث،   ٌيّذر يشخلتوٕ هيٌِز اهخرتٖج اهيدٌٖج فٕ اهيدارس اهذبٌّٖجؿوٕ، ؿزث فخضٕ، : اٌؼر (42)
 .29ى، ط2443، 1ػ

االخسبُةبح اهيـبظةرث فةٕ خرتٖةج     ؛ اهضتٖة، فِد اتراُٖى، 41-44، طاهّالء ّاالٌخيبءاهشرضبً، : اٌؼر (43)
 29ى، ط2445اترٖل  -ُك 1426رتٖؾ األّل ،( 124) ، يسوج اهيـرفج، اهـدد اهيّاػٌج

 .29، طاالخسبُبح اهيـبظرث فٕ خرتٖج اهيّاػٌج؛ اهضتٖة، 8-7، طاالٌخيبء ّاهّالءاهـوٖيبح، : اٌؼر (44)

 29، طاالخسبُبح اهيـبظرث فٕ خرتٖج اهيّاػٌجاهضتٖة،  :اٌؼر (45)

-ُكك 1447، 3نذٖكر، تٖكرّح، ػ   ، خضلٖق يظػفٓ اهتغب، دار اتًاهظضٖصاهتخبرٔ، يضيد تً اشيبؿٖل،  (46)
؛ يشوى، ؤتّ اهضشًٖ  تً (13) ى، نخبة اإلٖيبً، تبة يً اإلٖيبً ؤً ُٖضة ألخَٖ يب ٖضة هٌفشَ، ضدٖد 1987

، نخكبة  (ح.د)، (ػ.د)، خضلٖق يضيد فئاد ؿتد اهتبكٕ، دار اضٖبء اهخراد اهـرتٕ، تٖرّح، اهظضٖصاهضسبر، 
 (.45) يبً ؤً ٖضة ألخَٖ اهيشوى يب ٖضة هٌفشَ، ضدٖد اإلٖيبً، تبة اهدهٖل ؿوٓ ؤً يً خظبل اإلٖ

، نخبة اهتكر  اهظضٖص؛ يشوى، (5665) ، نخبة األدة، تبة رضيج اهٌبس ّاهتِبئى، ضدٖد اهظضٖصاهتخبرٔ،  (47)
 (.2586) ّاهظوج ّاألدة، تبة خراضى اهيئيًٌٖ ّخـبػفِى ّخـبغدُى، ضدٖد 

ُك 1399، (ػ.د)، دار اهخـبرف، تٖرّح، شالى دراشج يلبرٌةج اهٌؼبى اهخرتّٔ فٕ اإلاهلرضٕ، تبكر ضرٖف،  (48)
 .448ى، ط1979 -
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 .14آٖج : شّرث اهضسراح (49)

، اهظضٖص؛ يشوى، (2314) ، نخبة اهيؼبهى، تبة ال ٖؼوى اهيشوى اهيشوى ّال ٖشويَ، ضدٖد اهظضٖصاهتخبرٔ،  (50)
 .(2564)  نخبة اهتر ّاهظوج ّاٗداة، تبة خضرٖى ؼوى اهيشوى، ضدٖد 

 .449، طاهٌؼبى اهخرتّٔ فٕ اإلشالىاهلرضٕ،  (51)

، (ح.د)، (ػ.د)، (ى.د)، دار االؿخظكبى،  اهيسخيؾ اإلشاليٕ ّأظةّل اهضنةى  ؿفٖفٕ، يضيد ظبدق، : اٌؼر (52)
؛ 83-82ى، ط1965، (ػ.د)، (ى.د)، دار اهلوكى،  اهدّهج اإلشاليٖج األّهٓ ؛ اهضرٖف، ؤضيد اتراُٖى،65ط

، نخبة األيج، ّزارث األّكبف ّاهضئًّ اإلشاليٖج، كػكر،   دٌٖج اهيغيًّ ّاهدالهجّذٖلج اهياهضـٖتٕ، ؤضيد، 
 .67-66ى، ط2446 -ُك 1426، 1ػ

 .19، طاهيّاػٌج فٕ اهيفِّى اإلشاليٕاهرضٖد، : اٌؼر (53)

 .72آٖج : شّرث األٌفبل (54)

 .73، ط14، ر(ح.د)، 3، دار اضٖبء اهخراد اهـرتٕ، تٖرّح، ػفٕ ؼالل اهلرآًكػة، شٖد،  (55)

، يسوج اهخشبيص، ّزارث األّككبف ّاهضكئًّ   يفِّى اهيّاػٌج فٕ اهيٌؼّر اإلشاليٕاهزضٖوٕ، ُّتج، : اٌؼر (56)
 .17ى، ط2446 -ُك 1427، اهشٌج اهراتـج، 15اهدٌٖٖج، ُؿيبً، ؿدد 

 .31-29، طاهيّاػٌج فٕ اهيفِّى اإلشاليٕاهرضٖد، : اٌؼر (57)

اهضلّق ّاهضرٖبح اهشٖبشٖج فةٕ اهضةرٖـج   ؛ غراٖتج، رضٖل، 66ط ،14، رفٕ ؼالل اهلرآًكػة، : اٌؼر (58)
اهيسخيةؾ اإلشةاليٕ ّأظةّل    ؛ ؿفٖفٕ، 69ى، ط2444 -ُك 1421، 1، دار اهيٌبر، ؿيبً، ػاإلشاليٖج

 .66، طّذٖلج اهيدٌٖج اهيغيًّ ّاهدالهج؛ اهضـٖتٕ، 65، طاهضنى

 .72آٖج : شّرث األٌفبل (59)

 .72، ط14، رفٕ ؼالل اهلرآًكػة،  (60)

، دار اهنخكة اهـويٖكج،   خضفج اهيضخبر تضرش اهيٌِبراتً ضسر اهِٖخيٕ، ؤتّ اهـتبس ؤضيد تً يضيد،  :اٌؼر (61)
 .232، ط4ى، ر2441 -ُك 1421، 1تٖرّح، ػ

 .اهدّهج اإلشاليٖج ُٕ اهخٕ خضنى تيب ؤٌزل اهلل  ( 62)

 .74، طاهضلّق ّاهضرٖبح اهشٖبشٖج فٕ اهضرٖـج اإلشاليٖجغراٖتج، : اٌؼر (63)

 (.1731) ، نخبة اهسِبد ّاهشٖر، تبة خإيٖر اإليبى األيراء، ضدٖد اهظضٖصيشوى،  (64)

 .71، طاهضلّق ّاهضرٖبح اهشٖبشٖج فٕ اهضرٖـج اإلشاليٖجغراٖتج، : اٌؼر (65)

، 3ُك،  ر1411، 1، خضلٖق ػَ ؿتد اهرئّف، دار اهسٖل، تٖرّح، ػاهشٖرث اهٌتّٖجاتً ُضبى، ؿتد اهيوم،  (66)
 .32-31ط

؛ زٖداً ؿتكد اهنكرٖى،   56، طضلّق غٖر اهيشوى فٕ اهيسخيؾ اإلشاليٕ ضلّق اهيّاػٌجاهغٌّضٕ،  :اٌؼر (67)
ى، 1982 -ُكك  1442، (ػ.د)، يئششكج اهرشكبهج، تٖكرّح،    أضنبى اهذيًٖٖ ّاهيشخأيًٌٖ فٕ دار اإلشالى

ّذٖلج اهيدٌٖةج   ؛ اهضـٖتٕ،71، طاهضلّق ّاهضرٖبح اهشٖبشٖج فٕ اهضرٖـج اإلشاليٖج؛ غراٖتج، 66-65ط
 .68، طاهيغيًّ ّاهدالهج

 .1424، طاهلبيّس اهيضٖػاهفٖرّز آتبدٔ، : اٌؼر. ال ُِٖوم: ال ُّٖخغ (68)

 .34، ط3، راهشٖرث اهٌتّٖجاتً ُضبى،  (69)

ى، 1993، 1، ػ(ى.د)، ينختكج غرٖكة،   يـبيوج غٖر اهيشويًٖ فٕ اهيسخيؾ اإلشاليٕاهذُتٕ، ادّار غبهٕ،  (70)
 .119ط
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، يفِّى اهخـبٖص فٕ اإلشالى، ٌلاًل ؿً اهسرارٔ، ؿتبس، 69، طّذٖلج اهيدٌٖج اهيغيًّ ّاهدالهجٕ، اهضـٖت (71)
ى، 1996-ُكك 1417، 14يسوج اإلشالى اهّٖى، اهيٌؼيج اإلشاليٖج هوخرتٖج ّاهذلبفج ّاهـوّى، ؤٖشكٖنّ، اهـكدد   

 .36ط

 .يً اهرشبهج 18ٖراسؾ ط (72)

 .166آٖج : شّرث اهتلرث (73)

 .54آٖج : ئدثشّرث اهيب (74)

 .56-55آٖج : شّرث اهيبئدث (75)

، 1ُكك، ر 1418، 2، دار اهشالى، اهرٖكبع، ػ خفشٖر اهلرآً اهـؼٖىاتً نذٖر، ؤتّ اهفداء اشيبؿٖل،  :اٌؼر (76)
 .276ط

، نخكبة  اهظةضٖص ؛ يشوى، (21) ، نخبة اإلٖيبً، تبة يً نرٍ ؤً ٖـّد فٕ اهنفر، ضدٖد اهظضٖصاهتخبرٔ،  (77)
 (.43) ً خظبل يً اخظف تًِ ّسد ضالّث اإلٖيبً، ضدٖد اإلٖيبً، تبة تٖب

ٔ  اتً ضسر اهـشلالٌٕ، ؤتّ اهفغل ؤضيد تً ؿوٕ،  :اٌؼر (78) ، دار يظكر،  فخص اهتبرٔ تضرش ظةضٖص اهتخةبر
 .92-91، ط1ى، ر2441 -ُك 1421، 1اهفسبهج، ػ

 .31آٖج : شّرث آل ؿيراً (79)

 .24آٖج : شّرث اهخّتج (80)

 .14آٖج : شّرث هليبً (81)

 .24-23آٖج : شّرث اإلشراء (82)

، خضلٖق ؿتد اهرضيً فخص اهلدٖر اهسبيؾ تًٖ فٌٕ اهرّاٖج ّاهدراٖج يً ؿوى اهخفشٖراهضّنبٌٕ، يضيد تً ؿوٕ،  (83)
 .343، ط3ى، ر1997 -ُك 1418، (ػ.د)ؿيٖرث، دار اهّفبء، اهيٌظّرث، 

، نخبة اهظضٖص؛ يشوى، (544) ِب، ضدٖد ، نخبة يّاكٖح اهظالث، تبة فغل اهظالث هّكخاهظضٖصاهتخبرٔ،  (84)
 (.85) اإلٖيبً، تبة تٖبً نًّ اإلٖيبً تبهلل خـبهٓ ؤفغل األؿيبل، ضدٖد 

، نخكبة  اهظضٖص؛ يشوى، (5632) ، نخبة األدة، تبة ؿلّق اهّاهدًٖ يً اهنتبئر، ضدٖد اهظضٖصاهتخبرٔ،  (85)
 (.88) اإلٖيبً، تبة تٖبً اهنتبئر ّؤنترُب، ضدٖد 

 .15آٖج : هليبًشّرث  (86)

 .43-42، ط15ى، يز2441، رتٖؾ 59، اهيسوج اهخرتّٖج، اهـدد اهخرتٖج اهيدٌٖجاهيسٖدل، ؿتد اهلل،  :اٌؼر (87)

 .65آٖج : شّرث األؿراف (88)

 .379، ط اهيفرداح فٕ غرٖة اهلرآًاهراغة األظفِبٌٕ ، : اٌؼر (89)

، دار اهفسكر، اهلكبُرث،   هتٖئج يً يٌؼّر إشاليٕاهخوّد ّضيبٖج اهتٖئج كغبٖب اضسبة، يضيد يٌٖر، : اٌؼر (90)
 .13ى، ط1999، (ػ.د)

 (.2214) ، نخبة اهيزارؿج ّاهضرد، تبة يً ؤضٖب ؤرغًب يّاخًب، ضدٖد اهظضٖصاهتخبرٔ،  (91)

، خضلٖق يضيد سبشى اهضدٖذٕ، يػتـج اهيسيؾ األضنبى اهشوػبٌٖجاهيبّردٔ، ؤتّ اهضشً ؿوٕ تً يضيد، : اٌؼر (92)
 .467ى، ط2441 -ُك 1422، (ػ.د)، (ى.د)اهـويٕ، 

، (ػ.د)، (ى.د)، خضلٖق يضيد يضٖٕ اهدًٖ ؿتكد اهضيٖكد، دار اهفنكر،    اهشًٌؤتّ داّد، شوٖيبً تً األضـد،  (93)
؛ اتً يبسَ، يضيد تكً  (26) ؿً اهتّل فِٖب، ضدٖد  ، نخبة اهػِبرث، تبة اهيّاغؾ اهخٕ ٌِٓ اهٌتٕ(ح.د)

، نخبة اهػِبرث ّشٌٌِب، تبة (ح.د)، (ػ.د)د اهتبكٕ، دار اهفنر، تٖرّح، ، خضلٖق يضيد فئاد ؿتاهشًٌٖزٖد، 
، اهيشخدرم ؿوٓ اهظةضٖص ؛ اهضبنى، يضيد تً ؿتد اهلل، (328) اهٌِٕ ؿً اهخالء فٕ كبرؿج اهػرٖق، ضدٖد 
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، (594) ى، ضكدٖد  1994 -ُك 1411، 1خضلٖق يظػفٓ ؿتد اهلبدر ؿػب، دار اهنخة اهـويٖج، تٖرّح، ػ
 .ّكبل ضدٖد ظضٖص اإلشٌبد ّهى ٖخرسبٍ ،273، ط1ر

، نخكبة  اهظةضٖص ؛ يشكوى،  ( 236) ، نخبة اهّغّء، تبة اهتّل فٕ اهيبء اهدائى، ضدٖداهظضٖصاهتخبرٔ،  (94)
 (. 282) اهػِبرث، تبة اهٌِٕ ؿً اهتّل فٕ اهيبء اهراند، ضدٖد

اهـرتٖج هوـوّى األيٌٖكج، اهرٖكبع،    ، ؤنبدٖيٖج ٌبٖفضلّق اإلٌشبً فٕ اإلشالىاهغبيدٔ، ؿتد اهوػٖف، : اٌؼر (95)
 .122ى، ط2444 -ُك 1421، 1ػ

؛ اهضكبنى،  (2344) ، نخبة األضنبى، تبة اهرسل ٖغؾ خضتج ؿوٓ سدار سكبرٍ، ضكدٖد   اهشًٌاتً يبسَ،  (96)
ُذا ضدٖد ظضٖص اإلشٌبد ؿوكٓ ضكرػ   : ، ّكبل66، ط2، ر(2345) ، ضدٖد اهيشخدرم ؿوٓ اهظضٖضًٖ

 .يشوى ّهى ٖخرسبٍ

 .99، ط2ى، ر1998 -ُك 1418، 1، دار اهلوى، ديضق، ػاهيدخل اهفلِٕ اهـبىركب، يظػفٓ، اهز (97)

 .44آٖج : شّرث ّٖشف (98)

 .48آٖج : شّرث اهيبئدث (99)

 .29آٖج : شّرث اهخّتج (100)

، 4ى، ر1993 -ُكك  1413، 1، دار اهنخة اهـويٖكج، تٖكرّح، ػ  األىاهضبفـٕ، يضيد تً ادرٖس،  :اٌؼر (101)
 .384، طاألضنبى اهشوػبٌٖجٔ، ؛ اهيبّرد249ط

 .35-34، ط3، راهشٖرث اهٌتّٖجاتً ُضبى،  (102)

 -ُكك  1445، 1، ؿبهى اهنخكة، اهلكبُرث، ػ  اهدّهج ٌّؼبى اهضنى فٕ اإلشالىتشٌّٖٕ، ضشً اهشٖد، : اٌؼر (103)
 .64، طّذٖلج اهيدٌٖج اهيغيًّ ّاهدالهج؛ اهضـٖتٕ، 12ى، ط1985

، 2، ر(ح.د)، (ػ.د)، دار اهنخة اهـويٖج، تٖكرّح،  أضنبى اهلرآًؿوٕ، اهسظبط، ؤتّ تنر ؤضيد تً : اٌؼر (104)
 .437-436ط

؛ 64-63، طاهـالكبح اهدّهٖج فٕ اإلشالى؛ ؤتّ زُرث، 594، طأضنبى اهذيًٖٖ ّاهيشخأيًٌٖزٖداً،  :اٌؼر (105)
برث ، اهيسيؾ اهيونٕ هتضكّد اهضغك  يّكف اإلشالى يً غٖر اهيشويًٖ فٕ اهيسخيؾ اإلشاليٕاهظّا، ؿوٕ، 

، 1، ر(ح.د)، (ػ.د)، (ى.د)، (ً.د)اإلشاليٖج، يئششج آل اهتٖح، شوشوج يـبيوج غٖر اهيشويًٖ فٕ اإلشالى، 
 .225ط

 .225، طيّكف اإلشالى يً غٖر اهيشويًٖ فٕ اهيسخيؾ اإلشاليٕاهظّا، : اٌؼر (106)

-39ى، ط1977، (ػ.د)، ينختج ُّتج، اهلبُرث، غٖر اهيشويًٖ فٕ اهيسخيؾ اإلشاليٕاهلرغبّٔ، ّٖشف،  (107)
41. 

-ُكك 1414، 7، دار اهضرّق األّهٓ، اهلكبُرث، ػ فٕ اهٌؼبى اهشٖبشٕ هودّهج اإلشاليٖجاهـّا، يضيد شوٖى،  (108)
األكوٖبح غٖر اهيشويج فٕ اهيسخيؾ اإلشةاليٕ اهضلةّق ّاهّاستةبح فةٕ     ؛ ستر، دٌدل، 262ى، ط1989

 .418ى، ط2443، (ػ.د)، دار ؿيبر، ؿيبً، اهشٖبشج اهضرؿٖج

 .44، طغٖر اهيشويًٖ فٕ اهيسخيؾ اإلشاليٕاهلرغبّٔ،  (109)

 .62، طاهـالكبح اهدّهٖج فٕ اإلشالى؛ ؤتّ زُرث، 436، ط2، رأضنبى اهلرآًاهسظبط،  :اٌؼر (110)

 .24، طيتدأ اهيّاػٌج فٕ اهيسخيؾ اهشـّدٔاهزٌٖدٔ،  :اٌؼر (111)

ى، 1999-ُك1424، 2ينختج ُّتج، اهلبُرث، ػ، األكوٖبح اهدٌٖٖج ّاهضل اإلشاليٕاهلرغبّٔ، ّٖشف،  :اٌؼر (112)
 .11-14ط

 .24، طيتدأ اهيّاػٌج فٕ اهيسخيؾ اهشـّدٔاهزٌٖدٔ،  (113)
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 .14-11، طاألكوٖبح اهدٌٖٖج ّاهضل اإلشاليٕاهلرغبّٔ،  :اٌؼر (114)

 .59آٖج : شّرث اهٌشبء (115)

 (.6723) تيـظٖج، ضدٖد ، نخبة األضنبى، تبة اهشيؾ ّاهػبؿج هإليبى يب هى ٖإير اهظضٖصاهتخبرٔ،  (116)

؛ يشكوى،  (2797) ، نخبة اهسِبد ّاهشٖر، تبة ٖلبخل يً ّراء اإليبى ّٖخلٕ تكَ، ضكدٖد   اهظضٖصاهتخبرٔ،  (117)
 (.1835) ، نخبة اإليبرث، تبة ّسّة ػبؿج األيراء، ضدٖد اهظضٖص

، نخكبة  اهظةضٖص  ؛ يشكوى، (2796) ، نخبة اهسِبد ّاهشٖر، تبة اهػبؿج هإليبى، ضدٖد اهظضٖصاهتخبرٔ،  (118)
 (.839) اإليبرث، تبة ّسّة ػبؿج األيراء، ضدٖد 

، (ػ.د)، (ى.د)، (ً.د)، غّاتػ اهيظوضج فةٕ اهضةرٖـج اإلشةاليٖج   اهتّػٕ، يضيد شـٖد ريغبً، : اٌؼر (119)
 .353-352، ط(ح.د)

ً اتً ٌسٖى، زًٖ اهدًٖ تً اتراُٖى،  (120) تكد اهنكرٖى   ، خضلٖكق ؿ األضتبٍ ّاهٌؼبئر ؿوٓ يذُة أتٕ ضٌٖفج اهٌـيةب
 .149ى، ط1998 -ُك 1418، 1اهفغٖوٕ، اهينختج اهـظرٖج، تٖرّح، ػ

 .24آٖج : شّرث اهخّتج (121)

ٕ  األهّشٕ، ؤتّ اهفغل يضيّد،  :اٌؼر (122) ، دار اضٖكبء  رّش اهيـبٌٕ فٕ خفشٖر اهلرآً اهـؼٖى ّاهشةتؾ اهيذةبٌ
فةٕ  ؛ كػة، 225، ط14ر، خفشٖر اهيٌبر؛ رغب، 71، ط14، ر(ح.د)، (ػ.د)اهخراد اهـرتٕ، تٖرّح، 

 .162، ط14، رؼالل اهلرآً

 .85آٖج : شّرث اهلظط (123)

، يئششج رٖبع اهشبهنًٖ؛ اهيدٌٕ، اهشٖد ؿوٕ خبً، 212، ط13، راهسبيؾ ألضنبى اهلرآًاهلرػتٕ، : اٌؼر (124)
 .475، ط1، ر(ح.د)، (ػ.د)اهٌضر اإلشاليٕ، كى، 

 .44، 39اٖٗخبً : شّرث اهضز (125)

 .26، ط(ح.د)، 1، دار اهتٖرق، ؿيبً، ػاهّػً ّاهـرّتج فٕ اهيٌؼّر اإلشاليٕؤضيد،  اهـٌبٌٕ، :اٌؼر (126)

، خضلٖق ؤضيد يضيد ضبنر ّآخرًّ، دار اضٖبء اهخراد اهـرتٕ، تٖكرّح،  اهشًٌاهخريذٔ، يضيد تً ؿٖشٓ،  (127)
، ضدٖد اهيشخدرم ؿوٓ اهظضٖضًٖ؛ اهضبنى، ( 3926) ، نخبة اهيٌبكة، تبة فغل ينج، ضدٖد(ح.د)، (ػ.د)
 .ضدٖد ظضٖص اإلشٌبد ّهى ٖخرسبٍ: ، ّكبل661، ط1، ر(1787) 

 .892، ط3، رفخص اهتبرٔاتً ضسر اهـشلالٌٕ، : اٌؼر. ؤٔ ؤشرؽ اهشٖر (128)

 (. 1748) ، ؤتّاة اهـيرث، تبة يً ؤشرؽ ٌبكخَ اذا توغ اهيدٌٖج، ضدٖد اهظضٖصاهتخبرٔ،  (129)

ؿيدث اهلةبرٔ  اهـٌٖٕ، ؤتّ يضيد يضيّد تً ؤضيد،  ؛893، ط3، رفخص اهتبرٔاتً ضسر اهـشلالٌٕ،  :اٌؼر (130)
، 8ى، ر1972 -ُكك  1392، 1، يػتـج يظػفٓ اهتبتٕ اهضوتٕ ّؤّالدٍ، يظكر، ػ ضرش ظضٖص اهتخبرٔ

 .313-312ط

؛ يشكوى،  (1794) ؤً خـرْ اهيدٌٖج، ضدٖد  تبة نراُٖج اهٌتٕ  ، ؤتّاة فغبئل اهيدٌٖج،اهظضٖصاهتخبرٔ،  (131)
 (.1376) هضز، تبة اهخرغٖة فٕ شنٌٓ اهيدٌٖج، ضدٖد ، نخبة ااهظضٖص

 .35-34، ط3، راهشٖرث اهٌتّٖجاتً ُضبى،  (132)

 .419، طاألكوٖبح غٖر اهيشويج فٕ اهيسخيؾ اإلشاليٕستر،  :اٌؼر (133)

 .39، طاهيّاػٌج فٕ اهيفِّى اإلشاليٕاهرضٖد،  :اٌؼر (134)

 .246آٖج : شّرث اهتلرث (135)

 .18آٖج : شّرث اهخّتج (136)
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، (ح.د)، (ػ.د)، ينختكج ُّتكج، اهلكبُرث،    ّنٖف سٌح ؿوٓ أيخٌب اهضوّل اهيشخّردثاهلرغبّٔ، ّٖشف،  (137)
 .64ط

، 1، دار اهنخكة اهـويٖكج، تٖكرّح، ػ   اهيغٌٕ ؿوٓ يخخظر اهَخركٕاتً كدايج، ؤتّ يضيد ؿتد اهلل تً ؤضيد،  (138)
 .244، ط8ى، ر1994 -ُك 1414

 -ُكك  1399، (ػ.د)، (ى.د)، دار اهفنكر،  د اهيضخبر ؿوٓ اهدر اهيخخةبر ضبضٖج راتً ؿبتدًٖ، يضيد ؤيًٖ،  (139)
 .124، ط4ى، ر1979

 .421، طاألكوٖبح غٖر اهيشويج فٕ اهيسخيؾ اإلشاليٕستر،  :اٌؼر (140)

 .145، طّذٖلج اهيدٌٖج اهيغيًّ ّاهدالهجاهضـٖتٕ،  (141)

 .14آٖج : شّرث اهضسراح (142)

 .143آٖج : شّرث آل ؿيراً (143)

 .71آٖج : اهخّتجشّرث  (144)

 .44شتق خخرٖسَ ط (145)

 .44شتق خخرٖسَ ط (146)

 .9، 8اٖٗخبً : شّرث اهييخضٌج (147)

ى، 1989، 1، دار اهضكرّق، اهلكبُرث، ػ  فٕ اهٌؼبى اهشٖبشٕ هودّهج اإلشةاليٖج اهـّا، يضيد شوٖى، : اٌؼر (148)
 .249-248ط

 .15، ط3، ر(ح.د)، (ػ.د)رّح، ، ؿبهى اهنخة، تٖاهفرّق اهلرافٕ، ؤتّ اهـتبس ؤضيد تً ادرٖس، (149)

؛ اهذُتٕ، 88-87ى، ط1979، 2، دار ٌِغج يظر، اهلبُرث، ػشيبضج اإلشالىاهضّفٕ، ؤضيد يضيد،  :اٌؼر (150)
 .31-34، طيـبيوج غٖر اهيشويًٖ فٕ اهيسخيؾ اإلشاليٕ

 .338، طاألكوٖبح غٖر اهيشويج فٕ اهيسخيؾ اإلشاليٕستر، : اٌؼر (151)

 .74-69، طر اهيشويًٖ فٕ اهيسخيؾ اإلشاليٕغٖاهلرغبّٔ، : اٌؼر (152)

 .22آٖج : شّرث اهيسبدهج (153)

، األكوٖبح غٖر اهيشويج فٕ اهيسخيؾ اإلشاليٕ؛ ستر، 677، ط8، رفخص اهتبرٔاتً ضسر اهـشلالٌٕ، : اٌؼر (154)
 .339ط

 .1آٖج : شّرث اهييخضٌج (155)

 .9آٖج : شّرث اهييخضٌج (156)

، اهيسيؾ اهيونٕ هتضّد اهضغكبرث  ل إهٓ يـبيوج غٖر اهيشويًٖ فٕ اإلشالىيدخاهشبئص، ؿتد اهضيٖد،  :اٌؼر (157)
 .25، ط1ى، ر1989اإلشاليٖج، يئششج آل اهتٖح، شوشوج يـبيوج غٖر اهيشويًٖ فٕ اإلشالى، ؿيبً، 

 .69، طغٖر اهيشويًٖ فٕ اهيسخيؾ اإلشاليٕاهلرغبّٔ، : اٌؼر (158)

 .34، ط3، راهشٖرث اهٌتّٖجاتً ُضبى،  (159)

، اهسِبد ّاهلخبل فٕ اهشٖبشج اهضةرؿٖج ؛ ُٖنل، يضيد، 385-384، طاألضنبى اهشوػبٌٖجاهيبّردٔ، : ٌؼرا (160)
 .248، ط1ى، ر1993، (ػ.د)دار اهتٖبرق، تٖرّح، 

-148، ط3، ر(ح.د)، (ػ.د)، دار ظبدر، تٖكرّح،  ضبضٖج اهخرضٕاهخرضٕ، يضيد تً ؿتد اهلل، : اٌؼر (161)
 .113، ط8، ررآًاهسبيؾ ألضنبى اهل؛ اهلرػتٕ، 149

 .32، طيفِّى اهيّاػٌج فٕ اهيٌؼّر اإلشاليٕ (162)

 .اهيرسؾ اهشبتق، اهينبً ٌفشَ :اٌؼر (163)
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 .14، ط3، راهفرّق (164)

ٕ ؛ ستر، 242، ط4، رضبضٖج رد اهيضخبراتً ؿبتدًٖ، : اٌؼر (165) ، األكوٖبح غٖر اهيشويج فٕ اهيسخيؾ اإلشةالي
 .349ط

 .يً اهرشبهج 24ٖراسؾ ط (166)

 .147آٖج : األٌتٖبء شّرث (167)

 .8آٖج : شّرث اهييخضٌج (168)

 .66-65، ط28، رفٕ ؼالل اهلرآًكػة،  (169)

ً اهػترٔ، ؤتّ سـفر يضيد تً سرٖر، : اٌؼر (170) ، دار اهلوكى،  خفشٖر اهػترٔ سبيؾ اهتٖبً ؿً خأّٖل آٔ اهلةرآ
 .291، ط7ى، ر1997 -ُك 1418، 1ديضق، ػ

 .473، ط(ح.د)، 2، دار اهلوى، اهلبُرث، ػضرٖـجاإلشالى ؿلٖدث ّضوخّح، يضيّد، : اٌؼر (171)

 .13آٖج : شّرث اهضسراح (172)

 .21، ط(ح.د)، (ػ.د)، (ى.د)، دار اهفنر اهـرتٕ، اهـالكبح اهدّهٖج فٕ اإلشالىؤتّ زُرث، يضيد،  (173)


