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ع٢ً  ٚأمت ايتطًِٝ ٚأفضٌ ايصال٠ ٚأمتٗا ٚأشناٖا ٚأدَٚٗااحلُد هلل زب ايعاملني 

ضٝدْا ذلُد خامت األْبٝا٤  سبٝبٓا ٚقا٥دْا ٚقدٚتٓا، َٔ بعج٘ اهلل تعاىل زمح١ يًعاملني

 ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘ َٚٔ ضاز ع٢ً ْٗذ٘ إىل ّٜٛ ايدٜٔ أَا بعد: ،ٚاملسضًني

" حيٌُ بني تأصًن العمىًدلمُ "عدد ددٜد َٔ  عًٝٓا رتساب ٜطٌايٛد ٚايفبهٌ 

 .ٚ متهني حيٌُ زضاي١ تأصٌٝ حنطب٘ َتني، ددٗ، ٚمثس٠ زصنئَ فهس  ١ثٓاٜاٙ باق

َٓتكا٠ ٚ دلُٛع١  ،يًكسا٤ األعصا٤ َٔ دٓإ ايعًِ ٚاملعسف١ َٗدًٜاٜأتٞ ٖرا ايعدد 

األخ٠ٛ تٓاٍ زضا ف تػطٞ بعض فسٚع املعسف١ عًٗا ،ايتأص١ًٝٝ َٔ ايبشٛخَتٓٛع١ 

 :ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞدا٤ت ٖرٙ ايبشٛخ  د، ٚقاملٗتُني بػإٔ ايتأصٌٝمجٗٛز ٚ  ،ايباسجني

ازتباط٘ يف فسع َٔ فسٚع ايعًِ اجل١ًًٝ اضتُد داليت٘ َٔ  دا٤ البحث األوه:

 بـ"أركاُ القراءَ الصحًحُ"ٖٚٛ عًِ ايكسا٤ات ببشح َٛضّٛ  ،ايهسِٜ بايكسإٓ

فعسف عًِ ايبشح  باقتداز َٛضٛعفٝ٘ ايباسح  ، عاجلالسعىدصاحل بَ سعىد يًدنتٛز 

ٚاغرتاط َٛافك١  إثباتٗا،يف ضٓد ايكسا٠٤ ٚ أثس ذيو  ١، ٚصشْػأت٘ايكسا٤ات ٚتتبع 

يًسضِ ايعجُاْٞ نٌ ذيو َع بٝإ أقٛاٍ ايفكٗا٤ ٚ  ايكسا٠٤ يٛد٘ َٔ ٚدٛٙ ايًػ١،

 ٛصٍٛ إىل ايسأٟ ايسادح يف ذيو.ٚاي

ايدع٠ٛ  أال ٖٚٛ ،يف اإلضالّٚععِٝ املها١ْ  دًٌٝ دلاٍيف  دا٤ الثاٌٌ:البحث 

الدعىَ إىل اهلل  َٛضّٛ بـ" ببشح دالي١ املدعٛ إيٖٝ٘ٚٛ عًِ ٜطتُد غسف٘ َٔ  إىل اهلل

 ٛزٚخاملبني  ايباسح شاٚز فٝ٘، عبد املٍعي اخلمًفُيًدنتٛز  "تعاىل عرب االٌرتٌت

املتطازع١  ايٛاقع ايتكينأدٚات  ٚبني بضٛابط٘ ايساضد١، اإلضالَٞ األصٌٝ ٟايدعٛ

نػف عٔ  ًا َتُٝصًافهإ حبجخد١َ ايدع٠ٛ إىل اهلل  يفٚ تطدريٖا  اهلا١ً٥ اٚإَهاْاتٗ

ع٢ً َعطٝات  سصٝف ح، ٚاْفتاجلاْب ايػسعٞباايعُٝك١  بإساطتً٘باسح ي َكدز٠ فر٠

َََهَٓ٘ َٔ  س، األَايٛاقع ايتكين يٛاقع ايدع٠ٛ إىل اهلل َٚد٣  دقٝلايتػدٝص ايايرٟ 

يًدع٠ٛ إىل  ٚض١ًٝ ٚ ضٓدًاسادتٗا ملٛانب١ َعطٝات ايٛاقع ايتكين يتهٕٛ تًو املعطٝات 

 اهلل ٚيٝطت خصًُا عًٝٗا.

 افتتاحية العدد
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ع٢ً ب٘ ٜتعسف املهًف  ، ٚأصٍٛ ايفك٘ عًِ نإ يف دلاٍ  البحث الثالث:

بايكسإٓ ازتباط ايفسع املستبط  َٚا ٜطتٓبط َٓٗا َٔ أسهاّ فك١ٝٗ، األدي١ ايػسع١ٝ

يف الفروع  حجًُ القراءَ الشاذَ عٍد األصىلًني و أثر ذلكَٛضّٛ بـ" حببش باألصٌ،

ايكسا٤ات َٛضٛع  عاجل فٝ٘ ايباسح، ذلىد حسب اهلل ذلىد عمٌ" يًدنتٛز الفقًُّ

يف األصٛيٝني  ب، َٚراٖا، سذٝتٗا، أْٛاعٗا، غسٚطٗايػاذ٠ َٔ سٝح َاٖٝتٗا

يف  بٗااالستذاز  س، ٚأثبٗااألخر  طنٌ َرٖب، ٚغسٚ ١، ٚأدياالستذاز بايكسا٠٤ ايػاذ٠

دٕٚ تسدٝح َٔ قبٌ  بعض املطا٥ٌ ايفك١ٝٗ يف ايفكٗا٤بني  فايفك١ٝٗ، ٚاالختالايفسٚع 

َٕ اهلدف َٔ عسضٗا ٖٛ بٝإ أثس االختالف يف سذ١ٝ ايكسا٠٤ ايػاذ٠ ،ايباسح   .أل

الطالق التعسفٌ  َٛضّٛ بـ" ح، ببشاملكازٕدا٤ يف دلاٍ ايفك٘  البحث الرابع:

 َعاجل١ايباسح َٔ  ٔمته ،السٍباٌٌمحد عمٌ أتىفًق " يًدنتٛز  فقًّا و قاٌىًٌا

 ٣ايتعطفٞ، َٚدايػسٜع١ اإلضال١َٝ َٔ ايطالم  ف، َٚٛقبصف١ عا١َ ايطالمأسهاّ 

 ٌٚصٛز ايتعٜٛض عٔ ايطالم ايتعطفٞ، ن ع، ٚأْٛاذيو ١عٓ٘، ٚأديدٛاش ايتعٜٛض 

 ذيو باملكاز١ْ مبا عًٝ٘ ايعٌُ يف قإْٛ األسٛاٍ ايػدص١ٝ ايُٝين.

عٍد األصىلًني و  القمبَٛضّٛ بـ" أصٍٛ ايفك٘عًِ حبح يف  :او البحث اخل

تٓاٍٚ فٝ٘ ايباسح ، ذلىد حسب اهلل ذلىد عمٌ" يًدنتٛز يف الفروع الفقًُّ هأثر

 ١ ايكًباٖٝمب ابتدأ سٝح ايكًب،َباسح ايكٝاع أال ٖٚٛ  ٖٚٞ َٔقٛادح ايع١ً  أسد

َراٖبِٗ فأبإ  ايع١ً،قٛادح  أسد ايكًب اعتباز يف األصٛيٝنياختالف َٛضشًا ، ٚأْٛاع٘

 يريو ْفا٠ ٚ ،َٔ قٛادح ايع١ً نكادح ي٘ َعتربٜٔ :فسٜكني إىل ٚتفسقِٗ ٖرا ايػإٔ يف

ايكًب يف ايفسٚع ايفك١ٝٗ َٔ عبادات  سأثثِ ٚصٌ بٓا ايباسح إىل ، فسٜلٚأدي١ نٌ 

    َٚعاَالت.

ٚفدسٖا ٖٚٛ عًِ ايٓشٛ ببشح  دا٤ يف دلاٍ ايًػ١ ايعسب١ٝ س:داسالبحث ال 

ذلىد يًدنتٛز  "اخلمًن بَ أمحد و وتأخرٍ الٍحاَ التعمًن بنيظاِرَ َٛضّٛ بـ"

ذدد٠ ٖٚٞ َتقدمي١  فٝ٘ ايباسح ظاٖس٠ حن١ٜٛ ٍ، تٓاٚالبشرياملبارك السىاٌٌ الطًب 



 وتأصيل العلوم  جامعة القرآن الكريم

 ز  دلمُ تأصًن العمىً

 ايتأصٌٝ ًدًٌٝ بٔ أمحد ايفساٖٝدٟ يفي غري املطبٛق١ ٗٛداجلظاٖس٠ ايتعًٌٝ َبًٝٓا 

، َٔ احنساف عٔ ايػا١ٜ ايس٥ٝط١ إيٝ٘ يتآَا ٚ َتأخسٟ ايٓشا٠ٗٛد ذيو جب ًايريو، َكازْ

تجُس ايفا٥د٠ املسد٠ٛ يًػ١ ايضاد بكدز َا شادت  عك١ًٝ، ملحتٛيت إىل دلسد دٗٛد  حسٝ

تًو اجلٗٛد إلبساش َا ٖٛ  صمتشٝٚقد خًص ايباسح إىل ، َٚػك١عٓت َٔ دزاض١ ايٓشٛ 

  حبٝح تصفٛ دزاض١ عًِ ايٓشٛ َٔ نٌ غا٥ب١. صاحل َٓٗا

إذ تعًل دا٤ ٚثٝل ايص١ً بٗا  سٝحمل ٜبتعد نجريًا عٔ ضابك٘  :بعالبحث السا

 وعايري ٌقد الشعر عٍد اخلمًفُ عىر بَ اخلطاببأضتاز دٜٛإ ايعسب ببشح َٛضّٛ بـ"

" إىل ،سٝح ضبل ايباسح نعادت٘  ذلىد عبد اهلل سمًىاُ الصديق، يًدنتٛز

قد  ،َٔ غدص١ٝ ايفازٚم ايعادٍ خفًٝا فتٓاٍٚ داْبًا ٚايبٗا٤ ، طٔاحليف غا١ٜ دٖٛس٠ 

ايػعسٟ،غري يف دلاٍ ايٓكد  ٚاإلْطاْٞٓا احلضازٟ َٛزٚث إقشاّبدٚ يًبعض َٔ باب ٜ

،خاص١  ،بٌ ٚتأصٝاًل ي٘اجملاٍ ذيو ٚاسد٠ َٔ َستهصاتأْٗا بدٕٚ أد٢ْ حتٝص ٖٞ 

نجري َٔ يف  ايدقٝك١صاسب املعاٜري ايفازٚم ، يف قا١َ بػدص١ٝعٓدَا ٜتعًل األَس 

إىل  فاإلْصاف ٜدعْٛا ،ٖا املٛىل عص ٚدٌ يف نجري َٔ املٛاقفَدٚاييت أَٜ دلاالت احلٝا٠

َع دلٌُ املعاٜري اييت تٓطب  اتطاقًا احلهِ بدق١ َعاٜري ْكد ايػعس عٓد اخلًٝف١ ايعادٍ

ٚزؤ١ٜ ف١ٝٓ ْكد١ٜ يًػعس تٓطًل َٔ صاسبٗا ميًو احلظ األدبٞ ايسفٝع،  إيٝ٘،خاص١ ٚإٔ

،ٚقد أداد ايباسح يف ٖٞ املعٝاز ايرٚقٞ ،ٚاملعٝاز األخالقٞ،ٚاملعٝاز ايفين ثالث١ َعاٜري

 .ايهًُات تفصٌٝ ذيو بأضًٛب َػٛم ٜطابل فٝ٘ ايكازئ 

الرتبًُ القدميُ  َٛضّٛ بـ" حايرتب١ٜٛ، ببشدا٤ يف دلاٍ ايعًّٛ  :وَاثالبحث ال

متهٔ  ح، سٝآدًحاود ذلىد يًدنتٛز  "وأثرِا الرتبىٍ وقارٌُ بالرتبًُ احلديثُ

ايباسح بإداد٠ ٚاقتداز َٔ املكاز١ْ بني َفَٗٛٞ ايرتب١ٝ احلدٜح ٚايكدِٜ ٚدعٌ َستهص 

ْطام ٖرٙ املكاز١ْ يف عد٠ دلاالت  ٌعًٝ٘، ٚدعَا يهٌ َٓٗر َٚا  املٓاٖر، َتٓاٚاًلحبج٘ 

ٚصٌ بٓا ايباسح إىل ضسٚزات حتدٜح املٓٗر ايدزاضٞ ايتكًٝدٟ بايٓعس  ح، سٝذلدد٠
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ذيو بٓتا٥ر  ، خامتًااييت ٜستهص عًٝٗا ذيو ايتطٜٛس ظ، ٚاألضٜفسشٙ َٔ ْتا٥رَا إىل 

  .ٚتٛصٝات تعترب خالص١ ذيو اجلٗد املكدز

إخساز  َٔ ضاِٖ يفأمس٢ آٜات ايػهس ٚايعسفإ يهٌ د إٔ ْصدٞ ٛاخلتاّ ْيف  

ذيو يف َٝصإ  ٌإٔ ٜبازى هلِ دٗٛدِٖ، ٚجيع املٛىل عص ٚدٌْٚت٢ُٓ َٔ  ،ٖرا ايعدد

 .دعٛاْا إٔ احلُد هلل زب ايعاملني س، ٚآخسطٓاتِٗ

 ٚدصانِ اهلل خريًا



 

 

 

 

 

 

ٕـحــحّـساءٔ الصـاى الكـــأزك

 

 

 

    عُدسعُد السد. صاحل بو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 - جاٍؼح حائو، اىََينح اىؼشتٞح اىسؼ٘دٝح.اىتشتٞح،  ح، ميٞأستار اىتفسٞش ٗػيً٘ اىقشآُ اىَساػذ 
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 سكـدسٕ

 اؿُد هلل ايرٟ دعٌ ايكسإٓ زبٝعًا يكًٛب عبادٙ امل٪َٓني ٚد٤٬ٶ هلَُِٛٗ ٚ    

ٚأغٗد إٔ  ضًطاْو،ايًِٗ يو اؿُد نُا ٜٓبػٞ ؾ٬يو ٚعظِٝ  ٚأسصاِْٗ،غَُِٛٗ 

ٚأغٗد إٔ قُدًا  عكابو،غٗاد٠ً أزدٛ بٗا ايٓذا٠ َٔ أيِٝ  ضبشاْو،٫ إي٘ إ٫ أْت 

 َٓريًا،ٚداعًٝا إيٝو ٚضسادًا  ْٚرٜسًا،أزضًت٘ بني ٜدٟ ايطاع١ بػريًا  ٚزضٛيو،عبدى 

قب ايًٌٝ ٚايٓٗاز ٚضًِ تطًًُٝا نجريًا إىل تعا ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚع٢ً آي٘ ٚؾشب٘ ا٭طٗاز َا

  - بعد:ّٜٛ املعاد... أَا 

َٚٔ  ايهسِٜ،فإٕ عًِ ايكسا٤ات َٔ ايعًّٛ اؾ١ًًٝ ٚايطا١َٝ يتعًك٘ بايكسإٓ    

ٜػتػٌ مبجٌ ٖرا ايعًِ  ٖٓا نإ يصاًَا ع٢ً َٔ ٖٚب ْفط٘ ـد١َ نتاب زب٘ إٔ ٜتفك٘ ٚ

حيتٜٛ٘ ٖرا  نجب ع٢ً َا يٝتعسف عٔ ايعظِٝ،ٚغريٙ َٔ ايعًّٛ املتعًك١ بٗرا ايهتاب 

ٚٚقف ايعًُا٤ ع٢ً  ٚاْبٗست،سازت فٝٗا ايعكٍٛ  ٚخصا٥ٔ،ايهتاب َٔ عذا٥ب ٚأضساز 

 .ن٬ّ زبٓا نٝف ٫ ؟ ٖٚٛ ٖٚد٣ٶ،عذا٥ب٘ ٚأضسازٙ بتأٌَ دقٝل فاشدادٚا ْٛزًا 

  أسباب اختّاز املُضُع

 تٛقٝح ايؿٛز٠ ٌٖ املكؿٛد ؾش١ ايطٓد أّ ايتٛاتس ؟ 

 بٝإ ؾ١ً ا٭سسف ايطبع١ بايكسا٤ات. 

 بٝإ أثس ايًٗذات ايعسب١ٝ يف ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ.

 البححخطٕ 

 ( باملسادعقا١ُ٥  خامت١، َباسح،أزبع١  َكد١َ،اغتٌُ ايبشح ع٢ً )  

     يًُٛقٛع.ٚتػٌُ أضباب ا٫ختٝاز  املكد١َ:

 ْٚػأت٘.تعسٜف عًِ ايكسا٤ات ا٭ٍٚ:  بشحامل

 .عًِ ايكسا٤ات تعسٜفا٭ٍٚ:  طًبامل

  .عًِ ايكسا٤ات ايجاْٞ: ْػأ٠ طًبامل

 ايكسا٠٤.ايطٓد ٚأثسٙ يف إثبات  ايجاْٞ: ؾش١ بشحامل 

  .ايكسا٤ات ا٭ٍٚ: َؿدز طًبامل
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  .َفّٗٛ ؾش١ ايطٓد ايجاْٞ: طًبامل

  .ايجايح: أ١ُٖٝ ؾش١ ايطٓد يف إثبات ايكسا٠٤ ٚأقٛاٍ ايعًُا٤ يف ذيو طًبامل

 ايًػ١.اغرتاط َٛافك١ ايكسا٠٤ يٛد٘ َٔ ٚدٛٙ  ايجايح: بشحامل

 اٱض٬ّ.ايٛاقع ايًػٟٛ قبٌ  ا٭ٍٚ: طًبامل

 ايًػ١.َفّٗٛ َٛافك١ ايكسا٠٤ يٛد٘ َٔ أٚد٘  ايجاْٞ: طًبامل

 .َٛاقف عًُا٤ ايًػ١ َٔ أٚد٘ ايكسا٤ات ايجايح: طًبامل

 استُا٫ً.اغرتاط َٛافك١ ايكسا٠٤ يًسضِ ايعجُاْٞ ٚيٛ  ايسابع: ملبشحا

  .َساسٌ نتاب١ ايكسإٓ ايهسِٜا٭ٍٚ:  طًبامل

 بايكسا٤ات.ؾ١ً ا٭سسف ايطبع١  ايجاْٞ: طًبامل

 استُا٫ً.َفّٗٛ َٛافك١ ايسضِ ٚيٛ  ايجايح: طًبامل

 اـامت١ ٚايتٛؾٝات 
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 املبحح األَل

 تعسِف علم الكساءات َنشأتٌ

 املطلب األَل:   تعسِف علم الكساءات          

 : مجع قسا٠٤، ٚ ٖٞ َؿدز مساعٞ يكسأ.ايكسا٤ات يف ايًػ١

: َرٖب ٜرٖب إيٝ٘ إَاّ َٔ أ١ُ٥ اٱقسا٤ كايفًا ب٘ غريٙ يف يف ا٫ؾط٬ح

بايكسإٓ ايهسِٜ َع اتفام ايسٚاٜات ٚايطسم عٓ٘، ضٛا٤ أناْت ٖرٙ املدايف١  (1)ايٓطل

 يف ْطل اؿسٚف أّ يف ْطل ٦ٖٝاتٗا. 

ايكرسإٓ ٚاخت٬فٗرا بعرصٚ     عًرِ بهٝفٝرات أدا٤ نًُرات    ايكرسا٤ات  قاٍ ابٔ اؾصزٟ:

  (2).ايٓاق١ً

 املطلب الجانْ: نشأٔ علم الكساءات        

إٕ املعٍٛ عًٝ٘ يف ايكسإٓ ايهسِٜ إمنا ٖٛ ايتًكٞ ٚا٭خر ثكر١ عرٔ ثكر١ ٚإَاَرًا عرٔ      

، ٚإٕ املؿاسف مل تهٔ عُد٠ ٚإمنا ٖٞ َسدع يًُطًُني ع٢ً نتاب إَاّ إىل ايٓيب 

زبِٗ ، ثِ إٕ املؿاسف مل تهٔ َٓكٛط١ ٫ٚ َػهٛي١، ٚإٔ ؾٛز٠ ايه١ًُ فٝٗا ناْت 

قت١ًُ يهٌ َا ميهٔ َٔ ٚدٛٙ ايكرسا٤ات املدتًفر١، ٚإذا مل ؼتًُرٗا ايهًُر١ نتبرت      

 را . بأسد ٚدٛٙ املؿشف ، ثِ نتبت يف َؿشف آخس بٛد٘ آخس ٖٚه

إذًا فرر٬ غررسٚ إٔ نررإ ايتعٜٛررٌ عًرر٢ ايسٚاٜرر١ ٚايتًكررٞ ٖررٛ ايعُررد٠ يف برراب ايكررسا٠٤     

ِٳ زٳبحرول ايعرألعٵًل٢     )ٚا٭دي١ ع٢ً ذيرو نرجري٠ دردًا َٓٗرا: قٛير٘ تعراىل:       (3)ٚايكسإٓ   ضٳربحَح اضٵر

ٛٻ٣   ٗٳررردٳ٣   اِيررررٹٟ خٳًلرررلٳ فلطٳررر ُٳسٵعٳررر٢   ٚٳاِيررررٹٟ قلررردٻزٳ فل ٘ٴ غاجٳرررا٤ٶ   ٚٳاِيررررٹٟ ألخٵرررسٳزٳ ايع فلذٳعٳًلررر

ٛٳ٣ ٓٵَصًًٜرا   ) ٚقٛي٘:(4)(ألسٵ ٓٳراٙٴ تٳ ْٳصٻيع ٚٳ َٴهعرحٺ  ٓٳاٙٴ يٹتٳكعسٳألٙٴ عٳًل٢ ايٓٻاَع عٳًل٢  ْٶا فلسٳقع ، فرأقسأ  (5)(ٚٳقاسٵآل

، َٚرٔ ايطر١ٓ سردٜح    أؾشاب٘ ايكسإٓ ع٢ً ايٛد٘ ايرٟ اقسأٙ ب٘ دربٜرٌ  زضٍٛ اهلل 

، نإ عٓد أقا٠ بين غفاز ، قراٍ : فأتراٙ دربٜرٌ     أبٞ بٔ نعب قاٍ : " إٕ ايٓيب 

فكرراٍ : إٕ اهلل ٜررأَسى إٔ تكررسأ أَتررو ايكررسإٓ عًرر٢ سررسف ، فكرراٍ : اضررأٍ اهلل َعافاترر٘      

َٚػفست٘ ، ٚإٕ أَيت ٫ تطٝل ذيو ... ثِ دا٤ٙ ايسابع١ فكاٍ: إٕ اهلل ٜأَسى إٔ تكرسأ أَترو   

ٚيف زٚاٜرر١: " يكررٞ  (6)ٛا"ايكررسإٓ عًرر٢ ضرربع١ أسررسف، فأميررا سررسف قررس٩ٚا عًٝرر٘ فكررد أؾرراب 
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دربٌٜ فكاٍ: ٜا دربٌٜ بعجت إىل أ١َ أَٝني فرِٝٗ ايعذرٛش ٚايػرٝذ ٚايهربري      زضٍٛ اهلل 

ٚايػ٬ّ ٚاؾاز١ٜ ٚايسدٌ ايرٟ مل ٜكسأ نتابًا قط، فكاٍ: ٜا قُد إٕ ايكسإٓ أْصٍ ع٢ً 

ع ٖهرا عًِ عًٝ٘ ايؿ٠٬ ٚايطر٬ّ أؾرشاب٘ عرٔ طسٜرل ايتًكرٞ ٚايطرُا       (7)ضبع١ أسسف "

ٚايسٚا١ٜ اجملسد٠ فدسز عدد نبري َٔ ايكسا٤ تٓراقًٛٙ فُٝرا بٝرِٓٗ، ثرِ َرٔ ايترابعني أٜكرًا        

 عدد نبري ثِ بعد ايتابعني نريو

 املبحح الجانْ

 صحٕ السهد َأثسٍ يف إثبات الكساءٔ

يعًُررررا٤ ايكررررسا٤ات قررررابط َػررررٗٛز ٜصْررررٕٛ برررر٘ ايسٚاٜررررات ايررررٛازد٠ يف ايكررررسا٤ات    

املؿراسف ايعجُاْٝر١ ٚيرٛ تكردٜسًا، ٚ ٚافكرت ايعسبٝر١       نٌ قسا٠٤ ٚافكت أسرد   -فٝكٛيٕٛ:

ٚيٛ بٛد٘، ٚؾح إضٓادٖا ٚيٛ نإ عُٔ فٛم ايعػس٠ َٔ ايكسا٤، فٗٞ ايكسا٠٤ ايؿشٝش١ 

ٌٴ إْهازٴٖررا، بررٌ ٖررٞ َررٔ ا٭سررسف ايطرربع١ ايرريت ْررصٍ عًٝٗررا       ايرريت ٫ زررٛشٴ زدٴٖررا ٫ٚ حيرر

 ايكسإٓ.

 -ٖٚرا ايكابط ْظُ٘ ؾاسب ايطٝب١ فكاٍ:   

ٌٴ َا   ٚافرل ٚد٘ مرٛ              ٚنإ يًسضِ استُا٫ً حيٟٛٚ ن

ٕٴ ٕٴ               فٗرررٙ ايجرررر٬ثررررر١ا ا٭زنررررررا  ٚؾحٳ إضٓادًا، ٖٛ ايكسآ

ٔٷ أثبتٹ             غرررررٚذٳٙ يرٛ أْررر٘ يف ايطبرررع١ ٌٴ زنر  ٚسرٝجُا خيرتر

 املطلب األَل: سصدز الكساءات     

نُررا تكررسز يف  إمنررا ٖررٛ ايتًكررٞ ٚايطررُاع عررٔ زضررٍٛ اهلل    ا٭ؾررٌ يف ايكررسا٤ات

 املكد١َ بأديت٘. ٚ يعًٓا ْأخر دي٬ًٝ ٚاسدًا ْٛثل ب٘ املكؿٛد ٖٓا، عٔ عُس بٔ اـطراب  

 قرراٍ " مسعررت ٖػرراّ بررٔ سهررِٝ بررٔ سررصاّ ٜكررسأ ضررٛز٠ ايفسقررإ يف سٝررا٠ زضررٍٛ اهلل      

فهردت   ٓٝٗا زضٍٛ اهلل فاضتُعت يكسا٤ت٘ فإذا ٖٛ ٜكسأ ع٢ً سسٚف نجري٠، مل ٜكس٥
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أضاٚزٙ يف ايؿ٠٬ فاْتظست٘ ست٢ ضًِ، فًبٳب٘ بسدا٥٘ فكًت: َٔ أقسأى ٖرٙ ايطرٛز٠ ايريت   

قرد   . فكًرت: نرربت، فرإٕ زضرٍٛ اهلل     مسعتو تكس٩ٖا ؟ قاٍ : أقسأْٝٗرا زضرٍٛ اهلل   

ْٞ . فكًت: ٜا زضٍٛ اهلل إاقسأْٝٗا ع٢ً غري َا قسأت. فاْطًكت ب٘ أقٛدٙ إىل زضٍٛ اهلل 

أزضرً٘ ٜرا   : مسعت ٖرا ٜكسأ ضٛز٠ ايفسقإ ع٢ً سسٚف مل تكس٥ٓٝٗا، فكراٍ زضرٍٛ اهلل   

: اقرسأ ٜرا ٖػراّ . فكرسأ عًٝر٘ ايكررسا٠٤ ايريت نٓرت مسعتر٘ ٜكرسأ. فكراٍ زضررٍٛ اهلل           عُرس  

: اقسأ ٜا عُس . فكسأت ايكسا٠٤ اييت أقسأْٞ. فكاٍ زضرٍٛ  ٖهرا أْصيت ، ثِ قاٍ ايٓيب 

 (8)إٕ ٖرا ايكسإٓ أْصٍ ع٢ً ضبع١ أسسف فاقس٩ٚا َا تٝطس َٓ٘" : ٖهرا أْصيت ، اهلل 

 -ٖٚرا اؿدٜح ٜدٍ ع٢ً أَٛز َٓٗا :

* إٔ ايكسا٤ات َب١ٝٓ ع٢ً ايتًكٞ ٚايسٚا١ٜ ٫ ع٢ً ايسأٟ ٚايدزا١ٜ ٖٚرا ٜ٪خرر َرٔ     

، ٚنرريو َرٔ قرٍٛ ٖػراّ     ملا مسع ٖػاًَا ٜكسأ: مل ٜكس٥ٓٝٗا زضرٍٛ اهلل   قٍٛ عُس 

ٗا ... " ٚ ٖهرا، فًفظ١: " اٱقسا٤ " تهسزت يف اؿدٜح مما ٜدٍ ع٢ً إٔ يعُس :" أقسأْٝ

ايكسا٤ات إمنا ثبتت بايتٛقٝف ٚايتًكني ٚايتًكٞ ٚاملػاف١ٗ ٚايٓكٌ ٚايطرُاع عرٔ زضرٍٛ اهلل    

     ٕنُا ٬ٜسظ إٔ إْهاز عُس ع٢ً ٖػاّ مل ٜهٔ بطبب كايفر١ ايًػر١ ٚإمنرا نرا ،

إىل  .  ٜٚ٪نرد ذيرو زدرٛع عُرس     ًُر٘  سطب عبطبب مساع خ٬ف َا أقسأٙ ايٓيب 

 إىل ٖرا ايسدٛع. فًٛ ناْت ايكسا٠٤ بايسأٟ ٚباهل٣ٛ ملا استاز عُس  زضٍٛ اهلل 

، ٜٚ٪خرر ٖررا َرٔ    * إٔ ايكسا٤ات َٓصير١ َرٔ عٓرد اهلل، َٚرٛس٢ بٗرا إىل ايرٓيب        

 قٛي٘ عًٝ٘ ايؿ٠٬ ٚايط٬ّ : " إٕ ٖرا ايكسإٓ أْصٍ ع٢ً ضبع١ أسسف " .

ناْٛا ع٢ً دزد١ عاي١ٝ َرٔ ايدقر١ ٚايكربط     –زقٞ اهلل عِٓٗ  –ب١ * إٔ ايؿشا 

٭يفرا  ايكرسإٓ ايهرسِٜ ٚإسهراّ نًُاتر٘ ٚسسٚفرر٘، ٚسطربٓا بسٖاْرًا عًر٢ ذيرو َٛقررف          

َٚٔ  عٓدَا يبب٘ ٚأخر غٓاق٘ ٚضاق٘ إىل زضٍٛ اهلل  َع ٖػاّ بٔ سهِٝ  عُس 

ٚنًرِٗ ٜرسٟٚ    ٖٓا لد أؾرشاب ايكرسا٤ات ٜسدعرٕٛ قرسا٤اتِٗ إىل ؾرشاب١ زضرٍٛ اهلل       

فأضٓد عاؾِ قسا٤تر٘ إىل عًرٞ ٚابرٔ َطرعٛد، ٚابرٔ نرجري ٚأبرٛ عُرسٚ          عٔ زضٍٛ اهلل 

إىل أبررٞ، ٚابررٔ عرراَس إىل عجُررإ، فررايكسا٤ات ضرر١ٓ َتبعرر١ ٜأخرررٖا اٯخررس عررٔ ا٭ٍٚ عررٔ    
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ايكرسا٠٤ ايريت عًٝٗرا ايٓراع باملدٜٓر١ َٚهر١ ٚايهٛفر١        ، قاٍ ابٔ فاٖرد : "  زضٍٛ اهلل 

ٚايبؿس٠ ٚايػاّ ، ٖٞ ايكسا٠٤ اييت تًكٖٛا عٔ أٚيِٝٗ تًكٝرًا ٚقراّ بٗرا يف نرٌ َؿرس َرٔ       

ٖرررٙ ا٭َؿرراز زدررٌ ممررٔ أخررر عررٔ ايتررابعني ... ٚايكررسا٠٤ ضرر١ٓ ٜأخرررٖا اٯخررس عررٔ ا٭ٍٚ     

 (9)فاقس٩ٚٙ نُا ػدْٚ٘ ". 

دز ايكسا٤ات ٖٛ ايتٛقٝف أٚ ايٛسٞ، ٖٚرا ايررٟ  َٚٔ ٖٓا ْطتطٝع ايكٍٛ إٔ َؿ   

، ٚإٕ نإ ٖٓاى َرٖب آخس، ٖٚرٛ  -زمحِٗ اهلل -ذٖب إيٝ٘ عًُا٤ ايطًف ٚاـًف 

 إٔ َؿدز ايكسا٤ات يٝظ تٛقٝفًٝا ٚاختًفٛا يف ؼدٜد ٖرا املؿدز ع٢ً ث٬ث١ أقٛاٍ: 

إٔ َؿدز ايكسا٤ات ٖرٛ هلذرات ايعرسب ٚيػراتِٗ، ٚممرٔ قراٍ بر٘ طر٘ سطرني،          -*

 را ايكٍٛ يٝظ ي٘ ديٌٝ ؾسٜح بٌ ٜعازض َا ضبل. ٖٚ

إٔ َؿدز ايكسا٤ات ٖٛ ادتٗراد ايكرسا٤، ٚممرٔ قراٍ بر٘ بعرل املتهًُر١ ٚابرٔ         -*

 َكطِ، ٖٚرا أٜكًا كايف ملا عًٝ٘ املطًُٕٛ عا١َ عًًُا ٚع٬ًُ. 

إٔ َؿررردز ايكرررسا٤ات ٖرررٛ زضرررِ املؿرررشف ايررررٟ نرررإ خايٝرررًا َرررٔ ايرررٓكط      -*

  (10)ط٧، قاٍ ب٘ أٌٖ ا٫ضتػسام َِٚٓٗ دٛيد شٜٗس.خا ٚايػهٌ، ٖٚرا قٍٛ باطٌ ٚ

 املطلب الجانْ: سفًُم صحٕ السهد      

ٜكؿد ب٘: إٔ ٜسٟٚ تًو ايكسا٠٤ ايعدٍ ايكابط عٔ َجً٘ نرا ست٢ تٓتٗٞ ٚتهٕٛ 

َع ذيو َػٗٛز٠ عٓد أ٥ُر١ ٖررا ايػرإٔ ايكرابطني ير٘ غرري َعردٚد٠ عٓردِٖ َرٔ ايػًرط أٚ           

 مما غر بٗا بعكِٗ.

اغرتط بعل املترأخسٜٔ ايترٛاتس، يف ٖررا ايرسنٔ ٚمل ٜهترف فٝر٘        ٚقد-*      

بؿش١ ايطٓد، ٚشعِ إٔ ايكسإٓ ٫ ٜجبت إ٫ بايتٛاتس ٚإٔ َا دا٤ ف٤ٞ اٯسراد ٫ ٜجبرت بر٘    

خرسٜٔ  قسإٓ ٖٚرا مما ٫ خيف٢ َا فٝ٘ فإ ايتٛاتس إذا ثبت ٫ حيتراز فٝر٘ إىل ايرسنٓني اٯ   

ٌ أدٓح إىل ٖرا ايكرٍٛ ثرِ  ٗرس فطرادٙ َٚٛافكر١      َٔ ايسضِ ٚغريٙ... إىل إٔ قاٍ: نٓت قب

 (11)أ١ُ٥ ايطًف ٚاـًف ".
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 املطلب الجالح: أيمّٕ صحٕ السهد يف إثبات الكساءٔ َ أقُال العلماء يف ذلك

٫ غو إٔ أ١ُٖٝ ؾش١ ايطٓد تهُٔ يف متٝٝص ايكسا٠٤ ايؿشٝش١ َٔ غريٖا، فًرٛ  

 اٯخسٜٔ.قٌٝ بايتٛاتس يف ٖرا ايسنٔ ٭ضكطٓا ايسنٓني 

* قاٍ أبٛ غا١َ: ٚقد غاع ع٢ً أيط١ٓ مجاع١ َٔ املكس٥ني املتأخسٜٔ ٚغريٖرِ َرٔ    

املكًدٜٔ إٔ ايكسا٤ات ايطبع نًٗا َتٛاتس٠، أٟ نٌ فسد، فسد َا ز٣ٚ عرٔ ٖر٪٤٫ ا٭٥ُر١    

 ٍ ٚيهرٔ   (12)ايطبع١ قايٛا: ٚايكطع بأْٗا َٓصي١ َٔ عٓد اهلل ٚادب، ٚمٔ ْكٍٛ ٖرا ايكرٛ

ْكً٘ عِٓٗ ايطسم ٚاتفكت عًٝ٘ ايفسم َرٔ غرري ْهرري ير٘ َرع أْر٘ غراع         فُٝا ادتُعت ع٢ً

 ٚاغتٗس ٚاضتفاض ف٬ أقٌ َٔ اغرتاط ذيو إذا مل ٜتفل ايتٛاتس يف بعكٗا.

* قرراٍ اؾعررربٟ: ايػررسط ٚاسررد ٖٚررٛ ؾررش١ ايٓكررٌ ًٜٚررصّ اٯخررسإ فٗرررا قررابط     

ٜعرسف َررا ٖرٛ َررٔ ا٭سرسف ايطرربع١ ٚغريٖرا، فُررٔ أسهرِ َعسفرر١ سراٍ ايٓكًرر١ ٚأَعررٔ يف       

 ايعسب١ٝ ٚأتكٔ ايسضِ امًت ي٘ ٖرٙ ايػب١ٗ.

* قاٍ أبٛ قُد َهٞ: فإٕ ضأٍ ضرا٥ٌ فكراٍ فُرا ايررٟ ٜكبرٌ َرٔ ايكرسإٓ اٯٕ          

َا ايرٟ ٫ ٜكبٌ ٫ٚ ٜكسأ ب٘، َٚا ايرٟ ٜكبٌ ٫ٚ ٜكسأ ب٘ ؟ فراؾٛاب: إٔ مجٝرع   فٝكسأ ب٘ ٚ

َا زٟٚ يف ايكسإٓ ع٢ً ث٬ث١ أقطاّ: قطِ ٜكسأ ب٘ ايّٝٛ ٚذيو َا ادتُرع فٝر٘ ث٬ثر١ خر٬ٍ     

ٜٚهررٕٛ ٚدٗر٘ يف ايعسبٝرر١ ايرريت ْرصٍ بٗررا ايكررسإٓ    ٖٚرٔ إٔ ٜٓكررٌ عرٔ ايجكررات عررٔ ايرٓيب    

ملؿرشف فرإذا ادتُعرت فٝر٘ ٖررٙ اـر٬ٍ ايرج٬خ قرس٨ بر٘          ضا٥ػًا ٜٚهرٕٛ َٛافكرًا ـرط ا   

ٚقطع ع٢ً َػٝب٘ ٚؾشت٘ ٚؾدق٘ ٭ْ٘ أخرر عرٔ إمجراع َرٔ دٗر١ َٛافكر١ خرط املؿرشف         

  (13)ٚنفس َٔ دشدٙ ". 

 

 

 

 



 تأصيل العلوم  و جامعة القرآن الكريم

 9 جملٕ تأصّل العلُم

 املبحح الجالح

 اشرتاط سُافكٕ الكساءٔ لُجٌ سو َجٍُ اللغٕ

 املطلب األَل: الُاقع اللغُٓ قبل اإلسالم     

إٕ ايع٬قرر١ بررني ايًػرر١ ٚايًٗذرر١ ٖررٞ ايع٬قرر١ ايرريت بررني ايعرراّ ٚاـرراف، فايًٗذرر١         

فُٛع١ َرٔ ايؿرفات ايًػٜٛر١ ايريت تٓتُرٞ إىل ب٦ٝر١ خاؾر١ ٜػررتى فٝٗرا أفسادٖرا، ٚب٦ٝر١            

ايًٗذ١ تٓتُٞ إىل ايظٛاٖس ايًػ١ٜٛ اييت تطٌٗ اتؿاٍ أفساد تًو ايب٦ٝات ٚفِٗ َا ٜدٚز َٔ 

 عد٠ أضباب:  سدٜح، ٚتٓػأ ٖرٙ ايًٗذات َٔ

ٛ     أ٫ًٚ: أضباب دػساف١ٝ:  أؾرشاب ب٦ٝر١    ٕفًهٌ ب٦ٝر١ دػسافٝر١ أًٖرٗا، فكرد ٜهْٛر

ٚاسد٠، ب١٦ٝ ضٍٗٛ ٚب١٦ٝ دباٍ، ٚإٕ ناْٛا يف ا٭ؾٌ أؾشاب يػ١ ٚاسد٠ ٚيهٔ بفؿرٌ  

 بكع١ عٔ أخس٣ َع ايصَٔ ٜ٪دٟ إىل هلذ١ أخس٣ تٓتُٞ إىل ْفظ ايًػ١ ٖٚهرا. 

ُررع ٖررٛ عبرراز٠ عررٔ طبكررات ترر٪ثس يف ٚدرررٛد       فررأٟ فت ثاْٝررًا: أضررباب ادتُاعٝرر١:    

ايًررٗذات، فُررج٬ً: ا٫خت٬فررات ايًٗذٝرر١ بررني ايطبكررات املٗٓٝرر١، إذ تٓػررأ هلذررات ػازٜرر١      

 ٚأخس٣ ؾٓاع١ٝ ٚثايج١ شزاع١ٝ، ٖٚهرا. 

: ٖٚرا ايطبب استهاى ايًػات ٚاخت٬طٗا ْتٝذ١ غصٚ أٚ ٖذسات أٚ ػاٚز ثايجًا:

ػأ٠ ايًٗذات، فايًٗذات ايعسب١ٝ اْتػست اْتػرازًا  ٜعترب َٔ أِٖ ا٭ضباب اييت ت٪دٟ إىل ْ

 ٚاضعًا يف ايب٬د اٱض١َٝ٬ بعد ايفتٛسات. 

َٔ اؿكا٥ل املكسز٠ إٔ ايًػ١ إذا ناْرت ٚاسرد٠ فٗرٞ َتعردد٠     أضباب فسد١ٜ:  زابعًا:

بتعدد ا٭فساد ايرٜٔ ٜتهًُْٛٗا، َٚٔ املطًٍِ ب٘ أٜكًا أْ٘ ٫ ميهٔ إٔ ٜرتهًِ غدؿرإ   

ا٭فرساد يف ايٓطرل ٜر٪دٟ َرع َرسٚز ايرصَٔ إىل تطرٜٛس ايًٗذر١ أٚ          فاخت٬بؿٛز٠ ٚاسد٠، ٚ

 (14)إىل ْػأ٠ هلذات أخس٣. 
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 املطلب الجانْ: سفًُم سُافكٕ الكساءٔ لُجٌ سو أَجٌ اللغٕ 

٘ٷ نإ أفؿرشًا أّ فؿرٝشًا، فُعرًا عًٝر٘ أّ     أَٔ ٚدٛٙ ايٓشٛ ضٛا٤  ٜكؿد ب٘: ٚد

كتًفًا فٝ٘ اخت٬فًا ٫ ٜكس َجً٘ إذا ناْت ايكسا٠٤ مما غاع ٚذاع ٚتًكاٙ ا٭٥ُر١ باٱضرٓاد   

ايؿررشٝح، إذ ٖررٛ ا٭ؾررٌ ا٭عظررِ ٚايررسنٔ ا٭قررّٛ، ٖٚرررا ٖررٛ املدترراز عٓررد ا ككررني يف 

ري َرِٓٗ ٚمل  زنٔ َٛافك١ ايعسب١ٝ، فهرِ َرٔ قرسا٠٤ أْهسٖرا بعرل أٖرٌ ايٓشرٛ أٚ نرج        

ٜعترررب إْهررازِٖ بررٌ أمجررع ا٭٥ُرر١ املكتررد٣ بٗررِ َررٔ ايطررًف عًرر٢ قبٛهلررا نإضررهإ: )       

بعرررد ذنرررسٙ  –زمحررر٘ اهلل  –بررراز٥هِ ٜٚرررأَسنِ (، قررراٍ اؿرررافظ أبرررٛ عُرررسٚ ايرررداْٞ  

إضهإ: ) باز٥هِ ٜٚأَسنِ ( ٭بٞ عُسٚ، ٚسها١ٜ إْهاز ضٝبٜٛ٘ ي٘، فكاٍ ايداْٞ: 

ا٭دا٤ ٖٚررٛ ايرررٟ أختررازٙ ٚآخررر برر٘... إىل إٔ قرراٍ:  ٚاٱضررهإ أؾررح يف ايٓكررٌ ٚأنجررس يف 

"ٚأ٥ُر١ اٱقررسا٤ ٫ تعتُررد يف غر٤ٞ َررٔ سررسٚف ايكررسإٓ عًر٢ ا٭فػرر٢ يف ايًػرر١ ٚا٭قررٝظ يف    

ايعسب١ٝ، بٌ ع٢ً ا٭ثبت يف ا٭ثرس ٚا٭ؾرح يف ايٓكرٌ، ٚايسٚاٜر١ إذا ثبترت عٓردِٖ ٫ ٜسدٖرا        

  (15)بٛهلا ٚاملؿري إيٝٗا ".قٝاع عسب١ٝ ٫ٚ فػٛ يػ١ ٭ٕ ايكسا٠٤ ض١ٓ َتبع١ ًٜصّ ق

ٖٚرا ايه٬ّ ٚدٝ٘ فإٕ عًُا٤ ايٓشٛ اضرتُدٚا قٛاعردٙ َرٔ نتراب اهلل ٚنر٬ّ        

زضررٛي٘ ٚنرر٬ّ ايعررسب، فررإذ ثبتررت قسآْٝرر١ ايكررسإٓ بايسٚاٜرر١ املكبٛيرر١ نررإ ايكررسإٓ ٖررٛ         

اؿهِ ع٢ً عًُا٤ ايٓشٛ َٚا قعٸدٚا َٔ قٛاعد، ٚٚدب إٔ ٜسدعٛا ِٖ بكٛاعردِٖ إيٝر٘،   

ع مٔ بايكسإٓ إىل قٛاعدِٖ املدايف١ مٍهُٗرا فٝر٘، ٚإ٫ نرإ ذيرو عهطرًا      ٫ إٔ ْسد

 (16)ي١ٰٜ ٚإُٖا٫ً يٮؾٌ يف ٚدٛب ايسعا١ٜ.

 املطلب الجالح: سُاقف علماء اللغٕ سو أَجٌ الكساءات 

  (17)الفسع األَل: سو حّح الكبُل َالسد

َكبٛير١، ٚقرسا٠٤   قطِ ايعًُا٤ ايكسا٤ات َٔ سٝح ايكبٍٛ ٚايرسد إىل قطرُني: قرسا٠٤    

 َسدٚد٠.
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 11 جملٕ تأصّل العلُم

: ٖٞ َا ؼكل فٝٗا ايػسٚط ايج٬ث١، ؾش١ ايطٓد، َٚٛافكر١  أ٫ًٚ: ايكسا٠٤ املكبٛي١

أسرد املؿرراسف ايعجُاْٝرر١ ٚيررٛ استُرا٫ً، ٚٚافكررت أسررد أٚدرر٘ ايعسبٝر١، ٖٚررٞ أْررٛاع ث٬ثرر١:    

ايكسا٤ات ا٭ساد١ٜ املٛافك١ يًعسب١ٝ ٚاييت ؾرح   ٚايكسا٤ات املػٗٛز٠،  ٚايكسا٤ات املتٛاتس٠، 

 ضٓدٖا، ٚيٝظ فٝٗا ع١ً أٚ غرٚذ ٚخايفت ايسضِ.

ٚايكسا٤ات املتٛاتس٠ ٚاملػٗٛز٠ قسإٓ باتفام ٜكسأ بٗا يف ايؿر٠٬ ٜٚكرع فٝٗرا ايتشردٟ     

ٚاٱعذاش ٜٚهفس َٔ دشدٖا، أَا ا٭ساد١ٜ فٗٞ َكبٛير١ ٚيهرٔ ٫ ٜكرسأ بٗرا ٫ٚ ٜهفرس      

 َٔ دشدٖا.

: فٗٞ نٌ قرسا٠٤ اخترٌ فٝٗرا أسرد قرٛابط ايكرسا٠٤ املكبٛير١        : ايكسا٠٤ املسدٚد٠ثاًْٝا

 ٚايكررسا٠٤ ايػرراذ٠،   ٖٚٚررٞ أْررٛاع عررد٠:  ايكررسا٠٤ ا٭سادٜرر١ ايرريت ٫ ٚدرر٘ هلررا يف ايعسبٝرر١،      

 ايكسا٠٤ املٛقٛع١. ٚايكسا٠٤ املدزد١، 

تعبردًا عًر٢   ٖٚرٙ ايكسا٤ات مجٝعٗا ٫ تعد قسآًْا ٫ٚ ٜكسأ بٗرا يف ايؿر٠٬ أٚ غريٖرا    

ايسأٟ ايؿشٝح، ٚزرٛش قبٛهلرا عًر٢ زأٟ مجٗرٛز ايعًُرا٤ يف تفطرري ايٓؿرٛف ٚاضرتٓباط         

 ا٭سهاّ.

 الفسع الجانْ: سو حّح االعتماد علًّا يف دزاسٕ اللغٕ

ٛ يكد ضًو ايعًُا٤ يف ذيو ايطبٌٝ إٔ زُعٛا تًو ايكسا٤ات َٔ َظاْٗرا، ٜٚٴ   ادسدر

ٌٷ  ٌٷ   ممج ايًرٗذات ثرِ ٜعرصٕٚ تًرو ايًرٗذات إىل قبا٥ًرٗا،       يًٗذر١ َرٔ    َٓٗا َا ٜرسٕٚ أْر٘ ممجر

ٜٚبشجٕٛ عُا ٜ٪ٜدٖا يف املؿادز ا٭خس٣ َٔ ايًػ١ ٚا٭دب ٖٚرا اؾُع ٜرأتٞ َرٔ املؿرادز    

 اٯت١ٝ:

نترررب  ٚنترررب ا٫ستذررراز يًكرررسا٤ات،  ٚنترررب ايكرررسا٤ات ؾرررشٝشٗا ٚغررراذٖا،  

نتاب: اؿذ١ ٭بٞ  ٖٞرٙ ايهتب زؾد ٚتتبع طٝب يًٗذات ايكبا٥ٌ، فف ٞايتفطري، فف

عًٞ ايفازضٞ ذنس يًكبا٥ٌ ٚنريو يف: ا تطب ٫بٔ د٢ٓ ٚنريو يف نتاب: تفطري 

  (18)ايبشس ا ٝط ٚيف نتاب: اٱؼاف.
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 الفسع الجالح: أثس الكساءات علٖ اللغٕ العسبّٕ

ايكسإٓ ايهسِٜ ظُٝع قسا٤ات٘ ْرصٍ بًطرإ عسبرٞ َربني نُرا أخررب برريو ايبرازٟ         

ُٹنيٳ ): دررٌ ذنررسٙ إذ ٜكررٍٛ ٌٴ زٳبح ايععٳررايل ٓٵَصٜرر ٘ٴ يلتٳ ْٻرر َٹنيٴ  ٚٳَإ ٘ٹ ايررسټٚحٴ ايعررأل ٍٳ بٹرر عٳًلرر٢ قلًعبٹررول  ْٳررصٳ

ٔٳ  ٓٵرٹَزٜ ُٴ ٔٳ ايع َٹ ٕٳ  َٴربٹنيُ  يٹتٳهاٛ ُٕ عٳسٳبٹٍٞ  ، فأخرر ايٓراع ٜكرس٩ٕٚ ايكرسإٓ بكسا٤اتر٘      (19) (بٹًٹطٳا

ٚبٳعٴرردٳ ايررصَٔ ٚسرردخ  املتعرردد٠ دٚمنررا سرردٚخ أٟ ؿررٔ، ٚسُٝٓررا اخررتًط ايعررسب با٭عررادِ   

ايًشٔ يف يػر١ ايعرسب استراز ايٓراع إىل قرابط، فبردأ تردٜٚٔ عًرِ ايٓشرٛ ايررٟ اؽرر َرٔ             

ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ َؿدزًا ًَُٗا َٔ َؿادزٙ ا٭ؾ١ًٝ بٌ أؾبح يًكرسا٤ات أثرس نربري عًر٢     

ٗرا  ٦ايٓشٛ، ٚيهٔ ٖٓاى َٔ ايٓشا٠ َٔ ٚقرف سٝراٍ ايكرسا٤ات ايكسآْٝر١، فُرِٓٗ َرٔ خيط      

ٜكرررعفٗا، ٖٚٓررراى َرررٔ ٜ٪ٜررردٖا، ستررر٢ طررراٍ اؾررردٍ بٝرررِٓٗ ٚبرررني ايكرررسا٤،   ٖٚٓررراى َرررٔ 

فايبؿسٜٕٛ َرج٬ً ٜٓظرسٕٚ إىل ايكرسا٤ات ْظرس٠ سررز ٚسٝطر١، ٫ٚ ٜأخررٕٚ بٗرا إ٫ ْرادزًا،          

 بُٝٓا ايهٛفٕٝٛ ٜعتُدٕٚ ع٢ً ايكسا٤ات اعتُادًا نبريًا.

١ يف ٚقرع  ٚ يعً٘ باملجاٍ ٜتكح املكاٍ، فٗٓا ضٓٛقح َرد٣ ترأثري ايكرسا٤ات ايكسآْٝر     

ايكٛاعد ٚا٭ضظ ايٓش١ٜٛ ٚيف اخت٬ف ايٓشا٠، فايكسا٤ات اؽرت يف تأثريٖا يف ايكٛاعد 

 ايٓش١ٜٛ مخط١ َظاٖس ٖٞ:

: أ٫ًٚ: قسا٤ات تٛيدت عٓٗا قٛاعد م١ٜٛ كتًف١ أٚ غازنت يف بٓا٤ تًو ايكٛاعد

درا٤ عًر٢   َجٌ قاعرد٠ ْؿرب ايفعرٌ املكرازع املكررتٕ بفرا٤ ايطربب١ٝ بعرد ايسدرا٤، محر٬ً يًس          

ٕٴ     )ايتُين، ٚقد أخرت ٖرٙ ايكاعد٠ َٔ قسا٠٤ سفـ يكٛي٘ تعراىل:   َٳرا ٖٳا ٜٳرا  ٕٴ  ٛٵ ٍٳ فٹسٵعٳر ٚٳقلرا

َٔ يٹٞ ؾٳسٵسٶا يلعٳًِٞ ألبٵًاؼٴ ايعألضٵبٳابٳ  ٘ٴ      ابٵ ٓټر ْحرٞ يلأل ا ٚٳَإ َٴٛضٳر٢  ٘ٹ  ٛٳاتٹ فلألِطًٹعٳ َإيل٢ َإيلر ُٳ ألضٵبٳابٳ ايطٻ

ٔٳ يٹفٹسٵ ٜحرر ٚٳنلرررٳيٹول شٴ ٕٳ َإِيررا فٹررٞ نلاذٹبٶررا  ٛٵ ٝٵرردٴ فٹسٵعٳرر َٳررا نل ٚٳ  ٌَ َٔ ايطٻرربٹٝ ٚٳؾٴرردٻ عٳرر ٘ٹ  ُٳًٹرر ٕٳ ضٴرر٤ٛٴ عٳ ٛٵ عٳرر

 بٓؿب " أطًع ". (20) (تٳبٳابٺ

: زفع ايفعرٌ املكرازع ايرداٍ عًر٢     ثاًْٝا: قسا٤ات أاٜدت بٗا قاعد٠ م١ٜٛ َجٌ قاعد٠

ُٻرا     )اؿاٍ بعد " ستر٢ " أاٜردت ٖررٙ ايكاعرد٠ بكٛير٘ تعراىل:        ٚٳيل ٓٻر١ل  ٕٵ تٳردٵخٴًاٛا ايعذٳ ِٵ أل ّٵ سٳطٹربٵتٴ أل

ٍٳ ايسٻضٴر    ٚٳشٴيعَصياٛا سٳتٻر٢ ٜٳكارٛ ٚٳايكٻسٻا٤ٴ  ِٴ ايعبٳأعضٳا٤ٴ  ٗٴ َٳطٻتٵ ِٵ  ٔٵ قلبٵًٹها َٹ ٛٵا  ٔٳ خٳًل ٌٴ اِيرٹٜ َٳجٳ ِٵ  ٍٴ ٜٳأعتٹها ٛ
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٘ٹ  ٕٻ ْٳؿٵسٳ ايًِر ٘ٹ أليلا َإ َٳتٳ٢ ْٳؿٵسٴ ايًِ ٘ٴ  َٳعٳ ٓٴٛا  َٳ ٔٳ آل ، ٚذيرو بسفرع ايفعرٌ املكرازع     (21)(قلَسٜربٷ  ٚٳاِيرٹٜ

 يد٫يت٘ ع٢ً اؿاٍ، ٚذيو سطب قسا٠٤ ْافع.

َجٌ قاعد٠ بٓا٤ ) سٝرح ( عًر٢ ايكرِ ٚعردّ      ثايجًا: قسا٤ات زدت بٗا قاعد٠ م١ٜٛ:

إعسابٗا، ٚقد ْككت ٖرٙ ايكاعد٠ ظٛاش إعسابٗرا يف ذيرو عًر٢ قرسا٠٤ َرٔ قرسأ ) سٝرح (        

ٕٳ)بايهطس يف قٛي٘ تعاىل: ُٴٛ ٝٵحٴ يلا ٜٳعٵًل ٔٵ سٳ َٹ ِٵ  ٗٴ ٓٳا ضٳٓٳطٵتٳدٵَزدٴ ٜٳاتٹ ٔٳ نلرٻبٴٛا بٹآل  .(22) (ٚٳاِيرٹٜ

َجٌ قسا٠٤ ابٔ أبٞ عب١ً  زابعًا: قسا٤ات تستبت عًٝٗا ٚدٛٙ إعساب١ٝ يف اٯ١ٜ ايٛاسد٠:

َٳكعبٴٛقٳ)يكٛي٘ تعاىل:  ٕٷ  ٖٳا ِٵ تٳذٹدٴٚا نلاتٹبٶا فلَس ٚٳيل ِٵ عٳًل٢ ضٳفلُس  ٓٵتٴ ٕٵ نا ِٵ  ٚٳَإ ٔٳ بٳعٵكٴرها َٹ ٕٵ أل ١ٌ فلَإ

ٗٳ ُٵ ٔٵ ٜٳهعتٴ َٳ ٚٳ ٗٳادٳ٠ل  ُٴٛا ايػٻ ٚٳيلا تٳهعتٴ ٘ٴ  ٘ٳ زٳبٻ ٝٳتٻَل ايًِ ٚٳيع ٘ٴ  ْٳتٳ َٳا ٔٳ أل ُٹ ٝٴ٪ٳدح اِيرٹٟ ا٩ٵتٴ ِٷ بٳعٵكٶا فلًع ٘ٴ آلثٹ ْٻ ا فلَإ

ِٷ  ٕٳ عٳًٹرٝ ُٳًاٛ ُٳا تٳعٵ ٘ٴ بٹ ٚٳايًِ ٘ٴ  ٚقرف ايٓشرا٠ يف    –ٖٚرٞ قرسا٠٤ غراذ٠     –بٓؿرب ) قًبر٘ (   ،(23)( قلًعبٴ

برٔ  اإعساب ٖررٙ ايهًُر١ نُرا ٜرأتٞ: ٜرس٣ َهرٞ برٔ أبرٞ طايرب أْٗرا متٝٝرص، ٜٚكرعف٘             

 ٖػاّ، ٜٚعسبٗا تػبٝٗا باملفعٍٛ ب٘، أٚ بد٫ً َٔ اضِ " إٕ ".

َجراٍ ذيرو " إُٖراٍ " إٔ " ايٓاؾرب١      خاَطًا: قسا٤ات تٛيدت عٓٗرا طسا٥رف مٜٛر١:   

ٕٵ " سررسف ْاؾررب ٜٓؿررب ايفعررٌ يًُكررازع ٚمحًررٗا عًرر٢ " َررا " املؿرردز١ٜ، املعررسٚ ٕٸ " أ ف أ

َٔ     )املكازع إذا َا ضبك٘ نكٛي٘ تعاىل:  ّٳ ايردحٜ ٛٵ ٜٳر ٕٵ ٜٳػٵفٹرسٳ يٹرٞ خٳطٹ٦ٝٳتٹرٞ  ُٳعٴ أل  ،(24)(ٚٳاِيرٹٟ ألطع

ٜٚس٣ بعل ايٓشٜٛني إُٖاهلا ٚمحًٗا ع٢ً " َا " املؿدز١ٜ ٚزفع ايفعٌ املكازع ٚقد أٜدت 

َٔ    )ٖرررٙ ايٛدٗرر١ بكررسا٠٤ ابررٔ قٝؿررٔ يكٛيرر٘ تعرراىل:      ٝٵ ٛٵيل ٔٻ سٳرر ٖٴ ٚٵيلررادٳ ٔٳ أل ٛٳايٹرردٳاتٴ ٜٴسٵقٹررعٵ ٚٳايع

٘ٴ   ٛٵياررٛدٹ يلرر ُٳ ٚٳعٳًلرر٢ ايع ِٻ ايسٻقٳرراعٳ١ل  ٜٴررتٹ ٕٵ  ٔٵ ألزٳادٳ أل ُٳرر َٔ يٹ ٝٵ َٹًل ُٳعٵسٴٚفٹ يلررا نلررا ٔٻ بٹررايع ٗٴ ٛٳتٴ ٚٳنٹطٵرر ٔٻ  ٗٴرر َزشٵقا

ٌٴ    َٹجٵر ٛٳاَزخٹ  ٚٳعٳًلر٢ ايعر ٙٹ  ٛٳيلدٹ ٘ٴ بٹ ٛٵياٛدٷ يل َٳ ٚٳيلا  ٖٳا  ٛٳيلدٹ ٚٳايٹدٳ٠ٌ بٹ ٗٳا يلا تٴكٳازٻ  ٚٴضٵعٳ  ذٳيٹرول  تٴهلًِفٴ ْٳفعظٷ َإِيا 

ٓٳرراحٳ عٳ  ٚٴُز فلًلررا دٴ ٚٳتٳػٳررا ُٳررا  ٗٴ ٓٵ َٹ ٔٵ تٳررسٳاُض  ٕٵ ألزٳادٳا فٹؿٳرراًيا عٳرر ٕٵ تٳطٵتٳسٵقٹررعٴٛا فلررَإ ِٵ أل ٕٵ ألزٳدٵتٴرر ٚٳَإ ُٳررا  َٗ ٝٵ ًل

ٕٻ ا ُٴٛا أل ٚٳاعٵًل ٘ٳ  ٚٳاتٻكاٛا ايًِ ُٳعٵسٴٚفٹ  ِٵ بٹايع ٝٵتٴ َٳا آلتٳ ِٵ  ُٵتٴ ِٵ َإذٳا ضٳًِ ٝٵها ٓٳاحٳ عٳًل ِٵ فلًلا دٴ ٚٵيلادٳنا ُٳرا   أل ٘ٳ بٹ يًِر

ٕٳ بٳؿٹريٷ ُٳًاٛ ٕٵ " َ ،(25)( تٳعٵ ؿردز١ٜ فكرط ٫ٚ عُرٌ هلرا     ٚ ذيو بسفع " ٜتِ " ع٢ً اعتباز إٔ " أ

 دت ٖرٙ ايكاعد٠ بكٍٛ ايػاعس: ٜنُا أ

ّٳ ٚإٔ ٫ تٴػعٹسا أسدًا َٕ ع٢ً أمسا٤ٳ ٚحيهُا            َين ايط٬  إٔ تكسآ
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ٚايبٝررت مل ٜعررسف قا٥ًرر٘، ٚيررريو فإْرر٘ ٫ ٜكررازٕ باٯٜرر١ فتظررٌ ايكررسا٠٤ ٖررٞ امل٪ٜررد      

 ايٛسٝد ايؿشٝح ٚايكٟٛ هلرٙ ايكاعد٠.

 املبحح السابع

 سُافكٕ الكساءٔ للسسم العجمانْ َ لُ احتمااًل اشرتاط

 املطلب األَل: سساحل كتابٕ الكسآى الكسِم  

نإ ايٛسٞ ٜٓصٍ َٛانبًا ؿٝا٠  : يف عٗد ايٓيبالفسع األَل: املسحلٕ األَىل: 

ثِ ٜأَس  عًٝ٘ ايؿ٠٬ ٚايط٬ّ نتٸاب٘ بإٔ ٜهتبٛا ٖرٙ اٯ١ٜ يف َهاْٗا َٔ  ايٓيب 

: " نإ إذا ْصٍ عًٝ٘ إٔ زضٍٛ اهلل  ز٣ٚ عجُإ بٔ عفإ  ايطٛز٠ ٖٚهرا ، نُا

غ٤ٞ ٜدعٛ بعل َٔ نإ ٜهتب٘ فٝكٍٛ : قعٛا ٖرٙ يف ايطٛز٠ اييت ٜرنس فٝٗا نرا 

٫ حيكسٕٚ يف ٚقت ٚاسد ٚإمنا يف  –زقٞ اهلل عِٓٗ  -. ٚنإ نتٸاب٘ (26)ٚنرا " 

أٚقات كتًف١ ٜٚهتبٕٛ بٛضا٥ٌ كتًف١ فٗٓاى َٔ نتب ع٢ً ايًداف ٚ ايسقاع ٚ 

 -ؾًٛات اهلل ٚض٬َ٘ عًٝ٘ -ايعطب ٚ ا٭نتاف ٚ ا٭قتاب ٚا٭سذاز ٚغريٖا، تٛف٢

ٚايكسإٓ فُٛع ٚيهٔ يف زقاع كتًف١   ٚنإ ٖرا اؾُع ع٢ً ا٭سسف ايطبع١، 

 (27)ٚمل ٜهٔ ايكسإٓ مجع يف غ٤ٞ " " قبل ايٓيب ، نُا قاٍ شٜد َستب اٯٜات

ٓٵطٳ٢ )َٔ ايٓطٝإ يكٛي٘ تعاىل: أَٔ ْبٝ٘  ٭ٕ اهلل  ٘ٴ  *ضٳٓٴكعَس٥ٴول فلًلا تٳ َٳا غٳا٤ٳ ايًِ َإِيا 

َٳا ٜٳدٵفل٢ ٚٳ ٗٵسٳ  ِٴ ايعذٳ ٘ٴ ٜٳعٵًل ْٻ يٛزٚد ْاضذ  –عًٝ٘ ايؿ٠٬ ٚايط٬ّ  -ٚنريو تسقب٘  (28)(َإ

 -َفسقًا  –يبعل أسهاَ٘ أٚ ت٬ٚات٘، فايكسإٓ مل ٜٓصٍ مج١ً ٚاسد٠ بٌ ْصٍ َٓذًُا 

يف ث٬خ ٚعػسٜٔ ض١ٓ، ثِ إٕ ذيو ايرتتٝب يٝظ ع٢ً سطب ايٓصٍٚ، ٚيٛ مجع ايكسإٓ 

ايهسِٜ يف َؿشف ٚاسد سٝٓراى يهإ عسق١ يًتػٝري نًُا ْصٍ غ٤ٞ َٔ 

ُٸاع. -ّعًٝ٘ ايؿ٠٬ ٚايط٬-،فٗٛ (29)ايكسإٓ.  أٍٚ اؿفا  ٚاؾ

٘   : يف عٗرد أبرٞ بهرس ايؿردٜل    الفسع الجانْ: املسحلٕ الجانّـٕ:        -فبعرد ٚفاتر

اؾٝرٛؽ   - فأزضٌ اـًٝفر١   –ازتدت بعل ايكبا٥ٌ ايعسب١ٝ  –عًٝ٘ ايؿ٠٬ ٚايط٬ّ 

 ازب١ املستردٜٔ ، فٛقعرت املعسنر١ أٚ َرا ٜطر٢ُ بٝرّٛ " ايُٝاَر١ " . ذيرو ايٝرّٛ ايعؿرٝب           
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ايرٟ اضتػٗد فٝ٘ أنجس َٔ ضبعني َٔ ايؿشاب١ زقٞ اهلل عِٓٗ، )نرإ ٜطًرل عًرِٝٗ    

ايكسا٤(، فهإ ذيو ْرٜس خطس ٚإٜراًْا مبسس١ً ددٜد٠ يًذُع، ٖرا ا٭َس أفرصع اـًٝفر١   

    ٚيهٓرر٘ ؼررسز، فأغرراز عًٝرر٘ عُررس بررٔ اـطرراب   إٔ زُررع ايٓرراع عًرر٢ َؿررشف

ٙ يريو، فرأَس شٜردًا إٔ ٜتتبرع ايكرسإٓ     ٜساٚدٙ ست٢ غسح اهلل ؾدز ٚاسد، ٚأؾبح عُس 

عر٠ٚ٬ عًر٢ أْر٘ َرٔ      ٚذيو يسداس١ عكً٘ ٚيهْٛ٘ أسد نتب١ ايرٛسٞ يًرٓيب    –ٚزُع٘ 

فتتبرع ايكرسإٓ ٚمجعر٘ عًر٢ املرٓٗر ايررٟ زمسر٘ ير٘         –ٚيػٗٛدٙ ايعسقر١ ا٭خرري٠    –اؿفظ١ 

 اـًٝف١: بإٔ ٜكعد ٖٛ ٚعُس ع٢ً باب املطذد فُٔ دا٤ بػاٖدٜٔ ع٢ً غر٤ٞ َرٔ نتراب   

املكؿٛد: اؿفظ ٚايهتاب١. ٚقاٍ ايبدرازٟ   –زمح٘ اهلل  –اهلل فًٝهتب " قاٍ ابٔ سذس 

 ، "(30)َعٓاٙ: " َٔ دا٤نِ بػاٖدٜٔ َٔ نتاب اهلل ايرٟ نتب بني ٜدٟ زضرٍٛ اهلل  

فذُررع ايكررسإٓ عًرر٢ أدم ٚدررٛٙ ايبشررح ٚايتشررسٟ ٚاٱتكررإ عًرر٢ ا٭سررسف ايطرربع١ َستررب      

بٓطررد٘ ٚاسررد٠ َٓرر٘ باعتبررازٙ إَرراّ   اٯٜررات، َررع إُٖرراٍ َررا ْطرردت ت٬ٚترر٘، ٚاسررتفظ  

ٞټ   " أعظرِ ايٓراع   املطًُني. ٖرا اؾُع املبازى  فس بإمجاع ا٭١َ عًٝ٘، نُا قاٍ عًر

 َٔ مجع َا بني ايًٛسني  .أدسًا يف املؿاسف أبٛ بهس فإْ٘ أٍٚ 

ــٕ:     ــٕ الجالج ٕ   الفــسع الجالــح: املسحل فبعررد إٔ اتطررعت   : يف عٗررد عجُررإ بررٔ عفررا

ٚنررإ هلرررٙ ايفتٛسررات أثررس   ايفتٛسررات اٱضرر١َٝ٬ يف عٗررد اـًٝفرر١ عجُررإ بررٔ عفررإ  

ِٴ باؿسف ايرٟ تًكاٙ َرٔ ا٭سرسف ايطربع١     ٚاقح يف تعًِٝ نتاب اهلل فهٌ ؾشابٞ ٜٴعًٍ

ٞٸ فهإ أٌٖ ايػ ٚأٌٖ ايعسام ٜكسإٔٚ بكسا٠٤ عبد اهلل بٔ َطعٛد  اّ ٜكسإٔٚ بكسا٠٤ أب

  ،ٖٚهرا. فهجس ايػكام ٚايٓصاع ٚنفسٸ بعكِٗ بعكًا ٫خت٬فِٗ يف أٚد٘ ايكسا٤ات

بعد فرتح " أزَٝٓٝر١ " ٚ " أذزبٝذرإ     ٖرا ا٭َس أفصع ايؿشابٞ اؾًٌٝ سرٜف١ بٔ ايُٝإ 

ٚقرد زأ٣ اـًٝفر١ مرٛ ٖررا يف املدٜٓر١، فرأخرب        ٕ ". فرٖب إىل اـًٝف١ عجُإ بٔ عفا

اـرررب ٚقرراٍ يرر٘: أدزى ا٭َرر١ قبررٌ إٔ خيتًفررٛا يف ايهترراب اخررت٬ف ايٝٗررٛد ٚايٓؿرراز٣،      

إىل سفؿ١ إٔ أزضًٞ إيٝٓا بايؿشف ْٓطدٗا يف املؿاسف ثِ  فأزضٌ عجُإ بٔ عفإ 

 -هلررا اؾُرع    ؾٓر١  فاختاز عجُرإ   (31)ْسدٖا إيٝو فأزضًت بٗا سفؿ١ إىل عجُإ،

ِٖ : شٜد بٔ ثابت ، ٚعبد اهلل بٔ ايصبري ، ٚضعٝد بٔ ايعاف ، ٚعبد ايرسمحٔ   -ايٓطذ 
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بٔ اؿازخ بٔ ٖػاّ ، ٖٚ٪٤٫ ايج٬ث١ َٔ قسٜؼ فذعٌ شٜدًا يًهتاب١ ٚ ضعٝد يٲ٤٬َ ، ا

ٚقاٍ هلِ : إذا اختًفتِ أْتِ ٚ شٜد بٔ ثابت يف غ٤ٞ َٔ ايكرسإٓ فرانتبٛٙ بًطرإ قرسٜؼ ،     

، ٚإذا نإ يف اٯ١ٜ أنجس َٔ قسا٠٤ تهتب اٯٜر١ خايٝر١ َرٔ أٜر١     (32)فإمنا ْصٍ بًطاِْٗ "

تني أٚ ايكسا٤ات فٝٗا مجٝعًا أَرا إذا مل ٜهرٔ   ١َ، فتهتب بسضِ ٚاسد حيتٌُ ايكسا٤ع٬

زمسٗا حيتٌُ ايكسا٤ات فٝٗا، فتهتب يف بعرل املؿراسف بسضرِ ٜردٍ عًر٢ قرسا٠٤، ٚيف       

يكررسا٠٤ ا٭خررس٣ " فٓطرردت املؿرراسف ٚ ٚشعررت عًرر٢    َؿرراسف أخررس٣ بسضررِ ٜرردٍ عًرر٢ ا  

ا٭َؿاز اٱض١َٝ٬ ع٢ً اخت٬ف أعدادٖا. ٖرا اؾُرع اقتؿرس عًر٢ َرا ثبرت يف ايعسقر١       

، َستررب (33)ٚإيػررا٤ َررا مل ٜجبررت ا٭خررري٠ ٚعًرر٢ ايكررسا٤ات ايجابترر١ املعسٚفرر١ عررٔ ايسضررٍٛ  

ؾُررع املبررازى  اٯٜررات ٚايطررٛز ، َررع إُٖرراٍ َررا ْطرردت ت٬ٚترر٘ ٚقررد تكبًررت ا٭َرر١ ٖرررا ا     

ٜكٛيررٕٛ : أسطرٔ ٚاهلل    " فسأٜرت أؾرشاب قُرد     ٚأمجعٛا عًٝ٘ قراٍ شٜرد برٔ ثابرت     

 (34)عجُإ ، أسطٔ ٚاهلل عجُإ ". 

 املطلب الجانْ: صلٕ األحسف السبعٕ بالكساءات 

 (35)الفسع األَل: يل األحسف السبعٕ يْ الكساءات السبعٕ املشًُزٔ ؟ 

إٔ ٜعًررِ إٔ ايكررسا٤ات املػررٗٛز٠ ٖررٞ اختٝررازات    اؾررٛاب: يبٝررإ ٖرررا ا٭َررس، زررب  

أٚي٦و ا٭١ُ٥ ايكسا٤ بعد عؿس ايٓب٠ٛ، فكد اختاز نٌ ٚاسد َِٓٗ فُٝرا ز٣ٚ ٚعًرِ ٚدٗر٘    

َرا ٖرٛ ا٭سطرٔ     –زقٞ اهلل عرِٓٗ   –أٚ ؾشابت٘  َٔ ايكسا٤ات املٓكٛي١ عٔ زضٍٛ اهلل 

عٓدٙ ٚا٭ٚىل فايتصَ٘ طسٜك١، ٚزٚاٙ ٚأقسأ ب٘ ٚاغتٗس عٓ٘ ٚعٴَسفٳ بر٘ ْٚطرب إيٝر٘، فكٝرٌ:     

سسف ْافع، ٚسسف ابٔ نرجري، ٖٚهررا، مبعٓر٢ ايٛدر٘ َرٔ ايكرسا٠٤ ايررٟ اخترازٙ ْرافع          

ٛٸشٙ، إذ َسدرع         يٲقسا٤ ب٘، ٚمل ميٓع ٚاسد َِٓٗ اختٝراز اٯخرس ٫ٚ أْهرسٙ برٌ ضرٛغ٘ ٚدر

 ايٓكرٌ ايؿرشٝح املٛافرل يسضرِ املؿرشف ايررٟ مجرع عجُرإ ايٓراع عًٝر٘،           ذيو نًر٘ إىل 

 ٔ أٚ أنجس، ٚنٌ ؾشٝح.ٜعٔ اختٝاز ٣ٚنٌ ٚاسد َٔ ٖ٪٤٫ ايطبع١ زٚ

قاٍ َهٞ بٔ أبٞ طايب: " فأَا َٔ  ٔ إٔ قسا٠٤ نٌ ٚاسد َٔ ٖ٪٤٫ ايكسا٤      

فرريو َٓر٘    عًٝٗرا  نٓافع ٚعاؾِ ٚأبٞ عُسٚ، أسد اؿسٚف ايطبع١ ايريت ْرـ ايرٓيب    
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غًررط عظررِٝ، ٭ٕ فٝرر٘ إبطررا٫ً إٔ ٜهررٕٛ تررسى ايعُررٌ بػرر٤ٞ َررٔ ا٭سررسف ايطرربع١، ٚإٔ     

ٜهٕٛ عجُإ َا أفاد فا٥د٠ مبا ؾٓع َٔ محٌ ايٓاع ع٢ً َؿشف ٚاسد ٚسسف ٚاسد، 

ٚزررب إٔ ٜهررٕٛ َررا مل ٜكررسأ برر٘ ٖرر٪٤٫ ايطرربع١ َرتٚنررًا، إذ قررد اضررتٛيٛا عًرر٢ ايطرربع١    

ِ فًٝظ َٔ ايطبع١ عٓدٙ، ٜٚطتٓتر َٔ ٖرا ايكٍٛ إٔ ا٭سسف عٓدٙ فُا خسز عٔ قسا٤اتٗ

ْررتى ايكررسا٠٤ مبررا زٟٚ عررٔ أ٥ُرر١ ٖرر٪٤٫ ايطربع١ َررٔ ايتررابعني ٚايؿررشاب١ ممررا ٜٛافررل خررط   

املؿشف مما مل ٜكسأ ب٘ ٖ٪٤٫ ايطبع١، ٜٚٓتر َٓ٘ أ٫ ترس٣ٚ قرسا٠٤ عرٔ ثرأَ فُرا فٛقر٘،       

تِٗ با٭سسف ايطبع١، ٚقد قد أساطت قسا٤ –عٓد َعتكد ٖرا ايكٍٛ  –٭ٕ ٖ٪٤٫ ايطبع١ 

ذنس ايٓاع َٔ ا٭١ُ٥ يف نتبِٗ أنجس َٔ ضبعني ممٔ ٖرٛ أعًر٢ زتبر١ ٚأدرٌ قردزًا َرٔ       

ٖ٪٤٫ ايطبع١، ع٢ً أْ٘ قد تسى مجاع١ َٔ ايعًُا٤ يف نتبِٗ يف ايكرسا٤ات ذنرس بعرل    

ٖ٪٤٫ ايطبع١ ٚاطسسِٗ، ٚقد تسى أبٛ سامت ٚغريٙ ذنس محص٠ ٚايهطا٥ٞ ٚابٔ عراَس،  

عػسٜٔ زد٬ً َٔ ا٭٥ُر١ ممرٔ ٖرٛ فرٛم ٖر٪٤٫ ايطربع١ ٚنرريو شاد ايطرربٟ يف         ٚشاد مٛ 

نتاب ايكسا٤ات ي٘ ع٢ً ٖ٪٤٫ ايطبع١ مٛ مخط١ عػس زد٬ً، ٚنرريو فعرٌ أبرٛ عبٝرد     

ٚإمساعٌٝ ايكاقٞ، فهٝف زٛش إٔ ٜظٔ  إ إٔ ٖ٪٤٫ ايطربع١ املترأخسٜٔ قرسا٠٤ نرٌ     

؟ ٖررا خطرأ عظرِٝ ، أنرإ      ٓيب ٚاسد َِٓٗ أسد اؿسٚف ايطبع١ اييت ْرـ عًٝٗرا اير   

  (36)أّ نٝف ذيو ؟ ". ذيو بٓـ ايٓيب 

ٚقاٍ أبٛ غا١َ: " ٚقد  ٔ مجاع١ ممرٔ ٫ خررب٠ ير٘ بأؾرٍٛ ٖررا ايعًرِ إٔ قرسا٠٤           

بكٛي٘: " أْصٍ ايكسإٓ ع٢ً ضبع١ أسسف "  ٖ٪٤٫ ا٭١ُ٥ ايطبع١ ٖٞ اييت عرب عٓٗا ايٓيب 

ؿررسٚف ٚيكررد أخطررأ َررٔ ْطررب إىل ابررٔ  فكررسا٠٤ نررٌ ٚاسررد َررٔ ٖرر٪٤٫ سررسف َررٔ تًررو ا  

  (37)فاٖد أْ٘ قاٍ ذيو "

: " ٫ ْصاع بني ايعًُا٤ املعتربٜٔ إٔ -زمح٘ اهلل  –ٚقاٍ غٝذ اٱض٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ    

إٔ ايكررسإٓ أْررصٍ عًٝٗررا يٝطررت ٖررٞ قررسا٤ات ايكررسا٤  ا٭سررسف ايطرربع١ ايرريت ذنررس ايررٓيب 

 ٛ اٱَراّ أبرٛ بهرس برٔ فاٖرد ... إىل       ايطبع١ املػٗٛز٠، بٌ أٍٚ َٔ مجع قسا٤ات ٖ٪٤٫ ٖر

إٔ قاٍ: فًُا أزاد ذيو مجع قسا٤ات ضبع١ َػاٖري َٔ أ٥ُر١ قرسا٤ ٖررٙ ا٭َؿراز يٝهرٕٛ      

ذيررو َٛافكررًا يعرردد اؿررسٚف ايرريت أْررصٍ عًٝٗررا ايكررسإٓ، ٫ ٫عتكررادٙ أٚ اعتكرراد غررريٙ َررٔ     
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ٝني ٖرِ ايررٜٔ   ايعًُا٤ إٔ ايكسا٤ات ايطبع١ ٖٞ اؿسٚف ايطبع١، أٚ إٔ ٖ٪٤٫ ايطبع١ املعٓر 

٫ زررٛش إٔ ٜكررسأ بػررري قررسا٤تِٗ، ٚهلرررا قرراٍ َررٔ قرراٍ َررٔ أ٥ُرر١ ايكررسا٤: يرر٫ٛ ابررٔ فاٖررد    

ضرربكين إىل محررص٠ ؾعًررت َهاْرر٘ ٜعكررٛب اؿكررسَٞ إَرراّ درراَع ايبؿررس٠ ٚإَرراّ قررسا٤      

 (38)٥تني ".اعؿسٙ يف شَاْ٘ يف زأع امل

 ٚبعد ٖرا ايعسض ٜتكح إٔ: ا٭سسف ايطبع١ يٝطت ايكسا٤ات ايطبع١ املػٗٛز٠.    

 الفسع الجانْ: الكساءات أكجس سو سبع، فلماذا اشتًست بالسبع ؟ 

ذيو َهٞ برٔ أبرٞ طايرب بكٛير٘: إْٗرِ دعًٖٛرا ضربع١ يعًرتني، ٚٚافكر٘           ٔأداب ع 

 (39)عًِ ايدٜٔ ايطداٟٚ: 

نتب ضبع١ َؿاسف، ٚٚد٘ بٗا إىل ا٭َؿراز فذعرٌ عردد     : إٔ عجُإ ا٭ٚىل 

 ايكسا٤ ع٢ً عدد املؿاسف. 

: أْ٘ دعٌ عددِٖ عًر٢ عردد اؿرسٚف ايريت ْرصٍ بٗرا ايكرسإٓ، ٖٚرٞ ضربع١،          ايجا١ْٝ

ع٢ً أْ٘ يٛ دعٌ عددٖا أنجس أٚ أقٌ مل ميٓع ذيو إٔ عدد ايسٚا٠ املٛثٛم بِٗ أنجرس َرٔ   

نتابرًا يف ايكرسا٤ات    -نإ قبرٌ فاٖرد  -(40)إٔ حيؿ٢، ٚقد أيف ابٔ دبري املكس٤ٟ

ٚمسرراٙ نترراب: اـُطرر١، ٚذنررس فٝرر٘ مخطرر١ َررٔ ايكررسا٤، ٚأيررف غررريٙ نتابررًا ٚمسرراٙ       

نتاب: ايجُا١ْٝ، ٚشاد ع٢ً ٖ٪٤٫ ايطبع١: ٜعكرٛب اؿكرسَٞ، ٖٚررا براب ٚاضرع، ٚإمنرا       

٘ ا٭ؾٌ ايرٟ ٜعتُد عًٝ٘ يف ٖرا: إٔ َا ؾح ضٓدٙ ٚاضتكاّ ٚدٗ٘ يف ايعسب١ٝ ٚٚافل يفظ

خررط املؿررشف، فٗررٛ َررٔ ايطرربع١ املٓؿررٛف عًٝٗررا، ٚيررٛ زٚاٙ ضرربعٕٛ أيفررًا َتفررسقني أٚ       

فررتُعني، فٗرررا ا٭ؾررٌ ايرررٟ بررين عًٝرر٘ َررٔ قبررٍٛ ايكررسا٤ات عررٔ ضرربع١ أٚ ضرربع١ أ٫ف،  

َٔ عًٝ٘ ".   اعسف٘ ٚاب

فٝ٘ ْظس، ٭ٕ ا٭١ُ٥  –زمح٘ اهلل  –قًت ٚيعٌ ايطبب ا٭ٍٚ ايرٟ ذنسٙ َهٞ    

ًا اختٝراز ابرٔ فاٖرد يف    ٫ٚ ْعًرِ ٜكٝٓر   ملؿاسف اييت ْطردٗا عجُرإ   اختًفٛا يف عدد ا

 (41)ٖرا ٫ ٜعترب ضببًا ٫قتؿازٙ ع٢ً ضبع١ قسا٤.  ذيو، إذٕ
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ٚعًٝ٘ فإٕ ايطبب ايجراْٞ ٖرٛ ايظراٖس ٖٚرٛ ايررٟ انتفر٢ بر٘ غرٝذ اٱضر٬ّ ابرٔ              

فاٖرد ٚمجعر٘ يًكرسا٤ات: "فًُرا أزاد ذيرو      ابرٔ  عٓردَا ؼردخ عرٔ     –زمحر٘ اهلل   –ت١ُٝٝ 

مجررع قررسا٤ات ضرربع١ َػرراٖري َررٔ أ٥ُرر١ قررسا٤ ٖرررٙ ا٭َؿرراز يٝهررٕٛ ذيررو َٛافكررًا يعرردد      

اؿسٚف ايريت أْرصٍ عًٝٗرا ايكرسإٓ، ٫ ٫عتكرادٙ أٚ اعتكراد غرريٙ َرٔ ايعًُرا٤ إٔ ايكرسا٤ات           

  ٛ ش إٔ ٜكرسأ بػرري   ايطبع١ ٖٞ اؿسٚف ايطبع١ أٚ إٔ ٖ٪٤٫ ايطبع١ املعٓٝني ِٖ ايررٜٔ ٫ زر

 قسا٤اتِٗ ". 

عًر٢ ايطربع١    –زمحر٘ اهلل   –ثِ قاٍ: ٚميهٔ إٔ ٜكاٍ: إٕ اقتؿراز ابرٔ فاٖرد       

٭ٕ ايعسب تطًل ٖرا ايعدد غايبًا ٱفاد٠ ايهجس٠ يف املعدٚد ٫ خؿٛف ايعدد املررنٛز،  

ٚقد ٜهٕٛ اقتؿازٙ عًٝٗا ٭ٕ ٖرا أؾح َرا عٓردٙ ٖرٛ، ٚميهرٔ إٔ ٜكراٍ غرري ذيرو َرٔ         

مل ٜكؿرد برايكسا٤ات ايطربع١     –زمحر٘ اهلل   –ٗادات، ٚاملكؿٛد بٝإ إٔ ابٔ فاٖد ا٫دت

ا٫قتؿاز عًٝٗا ٚطسح عريٖا ٚيٛ نإ ؾشٝشًا، ٚإٔ ٖرٙ ايكسا٤ات ايطبع ٖرٞ ا٭سرسف   

 أعًِ.  ايطبع١ ايٛازد٠ يف اؿدٜح، ٚاهلل

 ساد١ إىل ديٌٝ. يف دٝد ٚٚدٝ٘ ٚيهٓ٘ ٫ ٜعد ادتٗادًا ٚ ٖٚرا ايتٛدٝ٘قًت: 

 سشتمل علٖ األحسف السبعٕ ؟  الفسع الجالح: يل املصحف الرٓ نسخٌ عجماى 

مجع ايٓاع ع٢ً سسف ٚاسد:  تكدّ يف املطًب ا٭ٍٚ يف ٖرا املبشح إٔ عجُإ  

زقرٞ اهلل عرِٓٗ    –قسا٠٤ ٚاسد٠ ٚع٢ً يطإ قسٜؼ، ي٬٦ تفرتم ا٭١َ، فادتُع ايؿشاب١ 

ع٢ً ذيو ِٖٚ َعؿَٕٛٛ إٔ زتُعٛا ع٢ً ق٬ي١، ٚمل ٜهٔ يف ذيو تسى يٛادب ٫ٚ  –

 (42)فعٌ  ظٛز، ٖٚرا قٍٛ مجٗٛز ايعًُا٤ َٔ ايطًف ٚا٭١ُ٥. 

ٚذٖرب طٛا٥ررف َرٔ ايفكٗررا٤ ٚايكررسا٤ ٚأٖرٌ ايهرر٬ّ إىل إٔ ٖررا املؿررشف َػررتٌُ     

ٚغريٙ، بٓرا٤ عًر٢    ع٢ً ا٭سسف ايطبع١، ٚ قسز ذيو َٔ أٌٖ ايه٬ّ أبٛ بهس ايباق٬ْٞ

أْ٘ ٫ زٛش ع٢ً ا٭١َ إٔ تٌُٗ ْكٌ غ٤ٞ َٔ ا٭سسف ايطبع١، ٚقد اتفكٛا ع٢ً ْكرٌ ٖررا   

 (43)املؿشف ٚتسى ضٛاٙ... ٚ قايٛا: ٫ زٛش إٔ ٢ٜٗٓ عٔ ايكسا٠٤ ببعل ا٭سسف ايطبع١.
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ٚاختاز َهٞ ٚابٔ اؾصزٟ َرٖب مجٗٛز ايعًُا٤ َٔ ايطًف ٚا٭١ُ٥، يهُٓٗرا    

ايٓراع عًٝر٘    ٙ املؿاسف ايعجُا١ْٝ َػت١ًُ ع٢ً اؿسف ايرٟ مجع عجُرإ  قا٫: إٕ ٖر

َع َا حيتًُ٘ زمسٗا َٔ ا٭سسف ايطبع١ فكط، َع مجعٗا يًعسق١ ا٭خري٠ اييت عسقرٗا  

 َتك١ُٓ هلا مل ترتى َٓٗا غ٦ًٝا.  ع٢ً دربا٥ٌٝ  ايٓيب 

إٕ ايؿ١ً بني ايكسا٤ات ٚا٭سسف ايطبع١ ؾ١ً عُّٛ ٚخؿٛف َٔ  :خ٬ؾ١ ايكٍٛ

 ٚد٘، إٔ ايكسا٤ات املٓكٛي١ إيٝٓا بايتٛاتس إمنا ٖٞ سسف ٚاسد ٖٚٛ ايررٟ مجرع عجُرإ    

 ايٓاع عًٝ٘. 

ايكسا٤ات املتٛاتس٠ َع ايكسا٤ات اييت ؾح ضٓدٖا ٚٚافكت زضرِ املؿرشف إمنرا ٖرٞ     

 شف ايعجُاْٞ. بعل ا٭سسف ايطبع١ مما حيتًُ٘ زضِ املؿ

ٚ َرا ؾررح ضرٓدٙ ٚخررايف زضررِ املؿرشف تٛقفٓررا فٝر٘، فرر٬ ْكررٍٛ ٖرٛ َررٔ ا٭سررسف      

 ايطبع١، ٫ٚ ْكٍٛ يٝظ ٖٛ َٓٗا. 

ْطب١ ايكسا٤ات ايطبع١ إىل ايكسا٤ ايطبع١ إمنا ٖٞ ْطب١ اختٝاز ٚغٗس٠، ٫ زأٟ ٫ٚ 

 غ٠ٛٗ، ٚإمنا إتباع يًٓكٌ ٚا٭ثس.

  (44)٭سسف ايطبع١، ٚاهلل أعًِ.ٚبٗرا ٜعًِ إٔ ايكسا٤ات ايطبع يٝطت ٖٞ ا

 املطلب الجالح: سفًُم سُافكٕ السسم َلُ احتمااًل

َا نإ ثابتًا يف بعكٗا دٕٚ بعل نكسا٠٤  ايفسع ا٭ٍٚ: املكؿٛد مبٛافك١ ايسضِ:

ابٔ عاَس: )ٚقايٛا اؽر اهلل ٚيدا( بػري ٚاٚ يف ضٛز٠ ايبكرس٠، )ٚبرايصبس ٚبايهتراب املرٓري(     

بصٜاد٠ ايبا٤ يف ا٫مسني ٚمٛ ذيو، فإٕ ذيو ثابت يف املؿرشف ايػراَٞ، ٚنكرسا٠٤ ابرٔ     

ضرٛز٠ برسا٠٤ بصٜراد٠ )َرٔ(     نجري: )دٓات ػسٟ َٔ ؼتٗرا ا٭ْٗراز( يف املٛقرع ا٭خرري َرٔ      

فإٕ ذيو ثابت يف املؿشف املهٞ، إىل غري ذيو َٔ َٛاقرع نرجري٠ يف ايكرسإٓ اختًفرت     

املؿرراسف فٝٗررا فررٛزدت ايكررسا٠٤ عررٔ أ٥ُرر١ تًررو ا٭َؿرراز عًرر٢ َٛافكرر١ َؿررشفِٗ فًررٛ مل    
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ٜهررٔ ذيررو نررريو يف غرر٤ٞ َررٔ املؿرراسف ايعجُاْٝرر١ يهاْررت ايكررسا٠٤ غرراذ٠ ملدايفتٗررا    

 . ايسضِ اجملُع عًٝ٘

، إذ ًاَررا ٚافررل ايسضررِ ٚيررٛ تكرردٜس  ايفررسع ايجرراْٞ: املكؿررٛد بررر "ٚيررٛ استُررا٫ً":        

َٛافك١ ايسضِ قد تهٕٛ ؼكٝكًا ٖٚٛ املٛافك١ ايؿسحي١ ٚقد تهٕٛ تكدٜسًا ٖٚٛ املٛافكر١  

استُا٫ً فإْ٘ قد خٛيف ؾسٜح ايسضِ يف املٛاقع إمجا٫ً مٛ: ) ايطرُٛات، ايؿراؿات،   

صنررا٠ ( ٚقررد تٛافررل بعررل ايكررسا٤ات ايسضررِ ؼكٝكررًا ٜٚٛافكرر٘ بعكررٗا  ايًٝررٌ، ايؿرر٠٬، اي

تكدٜسًا مٛ: ) ًَو ّٜٛ ايدٜٔ ( فإْ٘ نتب بػري أيف يف مجٝع املؿاسف فكرسا٠٤ اؿررف   

ؼتًُ٘ ؽفٝفًا نُا نتب: ) ًَو ايٓاع ( ٚقسا٠٤ ا٭يف قت١ًُ تكدٜسًا نُا نتب: ) 

يف ٚافكت قسا٠٤ املد ؼكٝكًا ٚٚافكت َايو املًو ( ٚنريو: ) ايٓػأ٠ ( سٝح نتبت با٭

قررسا٠٤ ايكؿررس تكرردٜسًا إذ حيتُررٌ إٔ تهررٕٛ ا٭يررف ؾررٛز٠ اهلُررص عًرر٢ غررري قٝرراع نُررا      

  (45)نتب: ) ٬٥َٛ (.

 ٖرا ٚاهلل تعاىل أعًِ ٚأع٢ً ٚؾ٢ً اهلل ع٢ً ْبٝٓا قُد ٚع٢ً آي٘ ٚؾشب٘ أمجعني. 

 اخلامتٕ 

اؿُد هلل ايرٟ بٓعُت٘ تتِ ايؿاؿات، ٚايؿ٠٬ ٚايط٬ّ ع٢ً ايٓيب املؿطف٢،   

أغسف خًك٘، ايسمح١ املٗدا٠، ٚامل١ٓ ايهرب٣، ايرٟ ْكٌ ايعباد َٔ دا١ًٖٝ د٤٬ٗ، َٚٔ 

عبرراد٠ ايعبرراد إىل عبرراد٠ زب ايعبرراد، ففررتح اهلل برر٘ قًٛبررًا غًفررًا ٚآذاْررًا ؾررًُا، ٚعًرر٢ آيرر٘        

 ، َٚٔ اقتف٢ أثسٙ ٚاضنت بطٓت٘ إىل ّٜٛ ايدٜٔ. ا٭طٗاز ٚؾشب٘ ا٭بساز

َٴرر     بًا هلُررَِٛٗ ٖٹرٵاؿُررد اهلل ايرررٟ دعررٌ ايكررسإٓ زبٝعررًا يكًررٛب عبررادٙ املرر٪َٓني، ٚ

ٚغَُِٛٗ ٚأسصاِْٗ، ٫ ٜعرتٜ٘ ايٓكـ، ٫ٚ ٜتػري برتػري ايعؿرٛز ٚا٭شَرإ، بٗرس ايعكرٍٛ،      

سفرٕٛ عًر٢ أضرسازٙ َٜٛرًا بعرد      ٚسٝٸس ايعًُا٤، ًٜٕٓٗٛ َٔ َعٝٓر٘ ايعررب ايطراٖس ايجرس، ٜٚتع    

 ّٜٛ، فُا ميًهٕٛ إ٫ ايتؿدٜل ب٘ ٚاٱميإ. 
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ٚأغررهسٙ عًرر٢ دصٜررٌ فكررً٘ ٚإْعاَرر٘، سٝررح ٜطررس   فررإْٞ أمحررد اهلل  أســا بعــد:

عػت فرت٠ َٔ فرتات ايتأٌَ ٚايبشح َرع ٖررا املٛقرٛع    ٚ ٚأعإ ع٢ً إمتاّ ٖرا ايبشح، 

فهاْت تًو ايدزاض١ هلا أثسٖرا  ايكدِٜ اؾدٜد، ايرٟ عل مٔ عاد١ َاض١ يدزاضت٘، 

ايبررايؼ يف إثررسا٤ سؿررًٝيت ايعًُٝرر١، فاؿُررد هلل أ٫ًٚ ٚآخررسًا، محرردًا ًٜٝررل ظ٬يرر٘ ٚعظررِٝ  

ضًطاْ٘، ٚايػهس ي٘  اٖسًا ٚباطًٓا، ثِ ايػهس يهٌ َٔ ضاِٖ ٚغذعين ع٢ً دزاضر١  

 ٖرا املٛقٛع ٚضاِٖ بسأٜ٘، أٚ ضاِٖ بايدعا٤. 

 الهتائج                

 املٛقٛع َٛقٛع غا٥و، ٚعاد١ َاض١ يسفع ايطتاز عٓ٘.إٔ ٖرا  *

 ايٓاس١ٝ ايعكد١ٜ يف املٛقٛع دعًت َٔ ايتعاٌَ َع٘ تعا٬ًَ سرزًا.  *

فُٝرا درا٤    نريو نػف ايبشح عٔ فُٛعر١ َرٔ ايدزاضرات سرٍٛ املٛقرٛع، ٚذيرو       *

 بٝاْ٘ يف َكد١َ ايبشح.

ساٍٚ املفطسٕٚ ايٛؾٍٛ إىل ايتفسٜل بني ايكسا٤ات املتٛاتس٠ ٚبني ايكرسا٤ات ايتفطرري١ٜ،    *

 ٚسؿٌ َا سؿٌ يف ذيو، ٚيف ٖرا ايبشح نػف ايطتاز عٔ ذيو.  

نريو اـًط بني ؾش١ ايطٓد ٚتٛاتس ايطٓد، ٚايتٛؾٌ إىل إٔ املكؿٛد ؾش١ ايطٓد  *

 ٚأثس ذيو يف ايكسا٠٤.   

 ايكسا٤ات ٚع٬قتٗا با٭سسف ايطبع١، ٚبٝإ ذيو بٝاًْا غافًٝا.  *

ٖرٙ أبسش ْتا٥ر ايبشح، ٖٚٓاى غريٖا مما ٫ ٜعدّ ايٓا س يف ٖرا ايبشح َٔ ايٛقرٛف   *

 عًٝٗا. 

 تُصّات ال

 ح، ست٢ تهتٌُ دٛاْب ٖرا املٛقٛع.إنُاٍ ايٓكاط امل١ُٗ اييت مل ٜتطسم هلا ايبش *
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ِ اؿهُرر١ َررٔ تعرردد ايكرسا٤ات ٚقسآْٝتٗررا، يٝررصدادٚا بؿررري٠  أُٖٝر١ تبؿررري ايٓرراع بفٗر   *

ٜٚكٝٓررًا مبؿرردز دٜررِٓٗ ا٭ٍٚ، َٚررٔ ثررِ ٜتعررإًَٛ َررع ايكررسإٓ تعررا٬ًَ ضررًًُٝا، عًرر٢ قرر٥ٛ٘    

 ٗات أٌٖ ايصٜؼ ٚا٭ٖٛا٤ ٚايك٬ٍ.ٜطتطٝعٕٛ ايسد ع٢ً غب

إخكراع نرجري َرٔ َباسررح عًرّٛ ايكرسإٓ ايهرسِٜ يًبشررح يف ايكرسا٤ات ستر٢ تطررتٛيف         * 

َٚرٔ ثرِ حيؿرٌ ايكردز      –ايريت ٜٓػردٖا نرٌ باسرح دراد       –اٱتكإ ٚايدق١ ايعًُٝر١   ٚدٛٙ

 املطًٛب َٔ ايتدقٝل ٚايتشكٝل اؾُاعٞ امل٪ؾٌ. 

ٚيف اـتاّ اضأٍ اهلل إٔ زعرٌ عًُرٞ ٖررا ؾراؿًا ٚيٛدٗر٘ خايؿرًا، ٚإٔ ٜٓفرع بر٘ إْر٘          * 

 املط٪ٍٚ ٚاملٛفل ٚاهلادٟ إىل ضٛا٤ ايطبٌٝ، ٚاؿُد هلل ع٢ً ايتُاّ.
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 يُاسش البحح

                                                 
 .412/ 1اّظش،  ٍْإو اىؼشفاُ،  - (1)

 .49ٍْجذ اىَقشئِٞ  اّظش: - (2)

 .94 – 79/ 1 ٗاألحناً:اىقشاءاخ ٗأثشٕا فٜ اىتفسٞش  ،413/ 1 اىؼشفاُ:ٍْإو اّظش: - (3)

 .5-1 حاألػيٚ، اٟٝس٘سج  -(4)

 .106 ح، آٝس٘سج اإلسشاء – (5)

 ، ٗأت٘ داٗٗد ٗاىْسائٜ.280 تشقٌ:تاب تٞاُ أُ اىقشآُ ّضه ػيٚ سثؼح أحشف  اىصالج:أخشجٔ ٍسيٌ فٜ متاب  - (6)

 ٗصححٔ األىثاّٜ. صحٞح،ٗقاه حذٝث حسِ  ،2944 تشقٌ:أُ اىقشآُ أّضه ػيٚ سثؼح أحشف  ءٍا جاتاب  متاتٔ:ٍزٛ فٜ أخشجٔ اىتش - (7)

، ٗمزىل ٍاىل ٗأت٘ داٗٗد 4992أخشجٔ اىثخاسٛ فٜ ػذج ٍ٘اضغ ٍْٖا فٜ متاب فضائو اىقشآُ: تاب أّضه اىقشآُ ػيٚ سثؼح أحشف تشقٌ:  - (8)

 ٗاىْسائٜ ٗاىتشٍزٛ.

 .25ص  ، ّظش: اىسثؼح فٜ اىقشاءاخا  - (9)

 .53-51اّظش:ػيٌ اىقشاءاخ، ّشأتٔ ٗأط٘اسٓ:  - (10)

 .13/ 1اّظش:اىْشش فٜ اىقشاءاخ اىؼشش:  - (11)

 ٍِ مالً اتِ اىجضسٛ  -(12)

 .14 -13/  1 اىؼشش:اىْشش فٜ اىقشاءاخ  اّظش: - (13)

 .58-43 اىقشآّٞح:اىيٖجاخ اىؼشتٞح فٜ اىقشاءاخ اّظش: - (14)

 .10/ 1 اىؼشش:اىْشش فٜ اىقشاءاخ  اّظش: - (15)

 .422/ 1 اىؼشفاُ:ٍْإو  اّظش: - (16)

 .41 – 35 أط٘اسٓ: ّشأتٔ، اىقشاءاخ،ػيٌ اّظش: - (17)

 .110 – 109 أط٘اسٓ: ّشأتٔ، اىقشاءاخ،ػيٌ اّظش: - (18)

 .195-192س٘سج اىشؼشاء، اٟٝاخ ٍِ  - (19)

 .37-36 حغافش، اٟٝس٘سج  – (20)

 .214س٘سج اىثقشج، اٟٝح  – (21)

 .182س٘سج األػشاف، اٟٝح  – (22)

 .283 حاىثقشج، اٟٝس٘سج  – (23)

 .82س٘سج اىشؼشاء، اٟٝح  – (24)

 .233 ح، اٟٝس٘سج اىثقشج – (25)

 .221/  2سٗآ اىحامٌ فٜ اىَستذسك:  - (26)

 .57/  1 اإلتقاُ: ،9/  9 اىثاسٛ:فتح  اّظش: - (27)

 .7-6اٟٝح  األػيٚ،س٘سج  - (28)

 .242 - 241/  1اّظش: ٍْإو اىؼشفاُ:  - (29)

 .86اّظش:جَاه اىقشاء:  - (30)

 .99/  6 اىثخاسٛ:قصح اىجَغ ٍفصيح فٜ صحٞح  - (31)

 اّظش اىَصذس اىساتق. - (32)

 .235/  1اّظش:اىثشٕاُ:  - (33)

 .27/  1 اىْٞسات٘سٛ: –غشائة اىقشآُ اّظش: - (34)

 .145 – 134/  1 ٗاألحناً:ٕزٓ اىَسأىح ٗغٞشٕا ٍِ اىَسائو اٟتٞح رمشٕا د. ٍحَذ اتِ تاصٍ٘ه فٜ متاتٔ اىقشاءاخ ٗأثشٕا فٜ اىتفسٞش  - (35)
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 .41-38اإلتاّح ػِ ٍؼاّٜ اىقشاءاخ:  - (36)

 .146اىَششذ اى٘جٞض:  - (37)

 .13/390 اىفتاٗٙ:ٍجَ٘ع  - (38)

 .2/432، جَاه اىقشاء :  303-302اىقشاءاخ : ّظش : اإلتاّح ػِ ٍؼاّٜ ا - (39)

 .1/207أّظش:ٍؼشفح اىقشاء اىنثاس:  ٕـ،258 سْح:ٍِ مثاس اىقشاء ٗحزاقٌٖ ٍٗؼَشٌٖٝ ت٘فٚ  إّطامٞح،أحَذ تِ جثٞش اىن٘فٜ ّضٝو  - (40)

 .139 – 138/  1اىقائو د. ٍحَذ تاصٍ٘ه، فٜ متاتٔ: اىقشاءاخ ٗأثشٕا فٜ اىتفسٞش ٗاألحناً:  - (41)

 .1/8، اىحجح ىيقشاء اىسثؼح: 397-13/395ّظش: ٍجَ٘ع اىفتاٗٙ: ا - (42)

 .396 – 395/  13ّظش: ٍجَ٘ع اىفتاٗٙ: ا - (43)

 .145/  1اّظش: اىقشاءاخ ٗأثشٕا فٜ اىتفسٞش ٗاألحناً:  - (44)

 .   421 – 420/  1، ٍْإو اىؼشفاُ: 11/  1ّظش اىْشش: ا - (45)

 املساجع َ املصادز:

 ايكسإٓ ايهسِٜ. -1

د.  ؼكٝررل: اؾعفررٞ ايبدررازٟ  عبررد اهللقُررد بررٔ إمساعٝررٌ أبررٛ   ؾررشٝح ايبدررازٟ -2

 دَػل  ايٓاغرس: داَع١  -َؿطف٢ دٜب ايبػا أضتاذ اؿدٜح ٚعًَٛ٘ يف ن١ًٝ ايػسٜع١ 

 . 1987 – 1407 ايجايج١،ايطبع١ بريٚت   –ايُٝا١َ  نجري،داز ابٔ 

 ؼكٝل: ايٓٝطابٛزٟ اؿذاز بٔ َطًِ ايكػريٟ أبٛ اؿطني َطًِ بٔ ؾشٝح َطًِ  -3

 بريٚت. –داز إسٝا٤ ايرتاخ ايعسبٞ ايباقٞ  قُد ف٪اد عبد 

محد برٔ عًرٞ برٔ سذرس أبرٛ ايفكرٌ       ايبدازٟ  ٭فتح ايبازٟ غسح ؾشٝح فتح ايبازٟ -4

 .1379 بريٚت، -داز املعسف١  :ايػافعٞايعطك٬ْٞ 

 اؿساْرٞ  تكٞ ايردٜٔ أبرٛ ايعبراع أمحرد برٔ عبرد اؿًرِٝ برٔ تُٝٝر١          فُٛع ايفتا٣ٚ  ي-5

/  1426 ايجايجررر١، ايٛفررا٤  ايطبعرر١:  داز  اؾررصاز  ايٓاغررس:  عرراَس   -أْررٛز ايبرراش    ا كررل: 

2005. 

 ايطررًُٞ ُررد بررٔ عٝطرر٢ أبررٛ عٝطرر٢ ايرتَرررٟ    ايرتَرررٟ   اؾرراَع ايؿررشٝح ضررٓٔ  -6

 بريٚت. –٤ ايرتاخ ايعسبٞ داز إسٝا ايٓاغس: ٚآخسٕٚ أمحد قُد غانس  ؼكٝل:

 ايٓٝطرابٛزٟ  اؿرانِ   عبرد اهلل أبرٛ   عبرد اهلل ُد برٔ  ايؿشٝشني   ع٢ً املطتدزى -7

 ا٭ٚىل،ايطبع١  بريٚت  –داز ايهتب ايع١ًُٝ  ايٓاغس: عطا َؿطف٢ عبد ايكادز  ؼكٝل:

1411 – 1990 .ّ 
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س: َهتب١ املعازف ايًٗذات ايعسب١ٝ يف ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ، د. عبدٙ ايسادشٞ، ايٓاغ-8

 . 1999-1420ايسٜاض، ايطبع١ ا٭ٚىل،  –يًٓػس ٚايتٛشٜع 

 ٭بٞ غا١َ املكدضٞ. – إىل عًّٛ تتعًل بايهتاب ايعصٜصاملسغد ايٛدٝص -9

ايٓػررس يف ايكررسا٤ات ايعػررس، يًشررافظ أبررٞ اـررري قُررد بررٔ قُررد املػررٗٛز بررابٔ    -10

س:داز ايفهررس يًطباعرر١ اؾررصزٟ، ؾررشش٘ ٚزادعرر٘ ايػررٝذ: عًرر٢ قُررد ايكررباع، ايٓاغرر   

 ٚايٓػس ٚايتٛشٜع.

مجرراٍ ايكررسا٤ ٚنُرراٍ اٱقررسا٤، يعًررِ ايرردٜٔ ايطررداٟٚ، ؼكٝررل: د.عًررٞ ايبررٛاب،   -11

 ٖر. 1408َهتب١ ايرتاخ، َه١ املهس١َ، ايطبع١ ا٭ٚىل، 

ايكررسا٤ات ٚأثسٖررا يف ايتفطررري ٚا٭سهرراّ  زضرراي١ دنتررٛزاٙ يف داَعرر١ أّ ايكررس٣        -12

 يًدنتٛز: قُد باشٍَٛ.

إمساعٌٝ  حبٔ أبٞ طايب، ؼكٝل: د. عبد ايفتا ٞاٱبا١ْ عٔ َعاْٞ ايكسا٤ات، مله-13

 ّ.1978 َؿس، –ايكاٖس٠  ٚايٓػس،داز ْٗك١ َؿس يًطبع  ايٓاغس: غًيب،

أبررٞ بهررس   ٔاٱتكررإ يف عًررّٛ ايكررسإٓ، ٭بررٞ ايفكررٌ درر٬ٍ ايرردٜٔ عبررد ايررسمح        -14

-1411 ايجاْٝرر١،ايطبعرر١  ،يبٓررإ –بررريٚت  ايعًُٝرر١،داز ايهتررب ايٓاغررس: ايطررٝٛطٞ،

1991.  

زضاي١ دنتٛزاٙ يف داَع١ اٱَاّ قُد بٔ ضعٛد  –عًِ ايكسا٤ات، ْػأت٘ ٚأطٛازٙ -15

 اٱض١َٝ٬ يًدنتٛز: ْبٌٝ آٍ إمساعٌٝ.

ٓظاّ ايدٜٔ اؿطٔ برٔ قُرد برٔ سطرني ايكُرٞ      ايفسقإ  يٚزغا٥ب غسا٥ب ايكسإٓ -16

داز ايهترب ايعًُٝر١    ا٭ٚىل  ايٓاغرس:  بع١:عُريإ  ايطايػٝذ شنسٜا  ايٓٝطابٛزٟ  ؼكٝل:

 ّ. 1996 -ٖر  1416 -بريٚت / يبٓإ  -

 ايصزنػررٞ برردز ايرردٜٔ قُررد بررٔ عبررد اهلل بررٔ بٗررادز   ايربٖررإ يف عًررّٛ ايكررسإٓ  ي-17

داز إسٝررا٤ ايهتررب ايعسبٝرر١ عٝطرر٢ ايبرراب٢   ايٓاغررس: إبررساِٖٝ قُررد أبررٛ ايفكررٌ  ا كررل:

 ّ. 1957 -ٖر  1376 ا٭ٚىل، .ايطبع١:اؿًيب ٚغسنا٥٘
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بهس أمحد بٔ َٛضر٢ برٔ ايعبراع برٔ فاٖرد ايتُُٝرٞ        ايكسا٤ات  ٭بٞيف ايطبع١ -18

 ايجاْٝرر١،ايطبعرر١  ايكرراٖس٠  -املعررازف داز  قررٝف  ايٓاغررس: د.غررٛقٞ  ؼكٝررل: ايبػرردادٟ 

1400. 

َطبعرر١  ايصزقرراْٞ  ايٓاغررس:ُررد عبررد ايعظررِٝ  َٓاٖررٌ ايعسفررإ يف عًررّٛ ايكررسإٓ    -19

 ايجايج١.ايطبع١  ٚغسناٙ  ايطبع١:بٞ اؿًيب عٝط٢ ايبا

َٓذررد املكررس٥ني َٚسغررد ايطررايبني، يٲَرراّ ا كررل ابررٔ اؾررصزٟ، عٓاٜرر١: عًررٞ بررٔ  -20

قُد ايعُسإ، ايٓاغس: داز عامل ايفٛا٥د يًٓػس ٚايتٛشٜرع، املًُهر١ ايعسبٝر١ ايطرعٛد١ٜ،     

 ٖر. 1419ايطبع١ ا٭ٚىل، 
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 29 جملة تأصيل العلوو

 البحح ملخص

مل  ١َُٗ نٛغ١ًٝ زع١ٜٛ اإلْرتْتٖسؾت ٖصٙ ايسضاغ١ إىل ايتعطٜـ بٛغ١ًٝ 

تػتجُط يف ايسع٠ٛ إىل اهلل تعاىل أٚ إٔ اغتجُاضٖا نإ ع٢ً ْطام ذلسٚز َع نْٛٗا 

ٚاتبعت ايسضاغ١ املٓٗر ايتأقًٝٞ ايٛقؿٞ سٝح أقًت عًًُٝا  َٚ٪ثط٠.ٚغ١ًٝ ؾاع١ً 

يٛغا٥ٌ ايسع٠ٛ َٔ سٝح ايتعطٜـ بٗا ٚبٝإ أُٖٝتٗا َٚؿطٚعٝتٗا ٚنْٛٗا تأخص سهِ 

 اغتدساَٗا.ايػاٜات ٚنٛابط 

)ايؿبه١ ايعٓهبٛت١ٝ ايعامل١ٝ( بايسضاغ١  اإلْرتْتٚأْٗا تتٓاٍٚ ٚغ١ًٝ  نُا

  تعاىل.ايٛقؿ١ٝ َبًٝٓا أُٖٝتٗا ٚدلا٫ت اإلؾاز٠ َٓٗا يف ايسع٠ٛ إىل اهلل 

قس أٚقت ايسضاغ١ بهطٚض٠ ا٫غتؿاز٠ َٔ ايٛغا٥ٌ املعاقط٠ يف ْؿط ايسٜٔ  ٚ

ٚمبا ٜتٛاؾل َع ايؿطع  اإلغ٬َٞ ٚتبًٝػ٘ مبا ٜتٓاغب َع َعطٝات ايعكط ٚظطٚؾ٘

ٚنطٚض٠ ايتسضٜب ٚايتأٌٖٝ اإلع٬َٞ يًكا٥ُني ع٢ً أَط ايسع٠ٛ ست٢ ٜعطٞ  احلٓٝـ،

 املطد٠ٛ.دلٗٛزِٖ مثاضٙ 

 مقدمـــة

احلُس هلل ٚسسٙ، ٚايك٠٬ ٚايػ٬ّ ع٢ً َٔ ٫ ْيب بعسٙ، ْبٝٓا ذلُس بٔ عبس 

 اهلل ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘، أَا بعس:

عظِٝ ؾٗٞ ٚظٝؿ١ ا٭ْبٝا٤ ٚاملطغًني َٔ يسٕ ْٛح  ؾايسع٠ٛ إىل اهلل تعاىل ؾأْٗا

 ، ٚنصا ٖٞ ٚظٝؿ١ ٚضثتِٗ ٚأتباعِٗ إىل قٝاّ ايػاع١.عًٝ٘ ايػ٬ّ إىل ْبٝٓا ذلُس 

٫ٚ غطٚ ؾايسع٠ٛ إىل اهلل َٔ أؾهٌ ايطاعات ٚأدٌ ايكطبات ٚقس أث٢ٓ اهلل عع 

إىل اهلل ٚعٌُ َٚٔ أسػٔ ق٫ًٛ ممٔ زعا  }ٚدٌ ع٢ً ايسعا٠ بكٛي٘ يف ذلهِ تٓعًٜ٘:

بايسع٠ٛ ٚايب٬ؽ؛ قاٍ  ٚقس أَط اهلل تعاىل ٚضغٛي٘ 1،{قاحلًا ٚقاٍ إْين َٔ املػًُني

 {قٌ ٖصٙ غبًٝٞ أزعٛ إىل اهلل ع٢ً بكري٠ أْا َٚٔ اتبعين...}غبشاْ٘:
:" بًػٛا  قاٍ  ٚ 2

  ؾتٓؿٝصًا ٭َط اهلل تعاىل ٚأَط ضغٛي3٘عين ٚيٛ آ١ٜ، ٚسسثٛا عٔ بين إغطا٥ٌٝ ٫ٚ سطز"

يف ْٗذ٘ ايسعٟٛ املتُٝع اقته٢ َٔ املػًُني يف ٖصا ايعَإ  بايب٬ؽ َٚتابع١ يًطغٍٛ 
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إٔ ضلػٓٛا ايب٬ؽ عٔ اهلل ٚعٔ ضغٛي٘ ٚإٔ ضلككٛا يسٜٔ اهلل نٌ أغباب ايظٗٛض ٚايعع 

َٚٔ ٖصا املٓطًل اتبع ايسعا٠ إىل اهلل تعاىل يف غبٌٝ ايسع٠ٛ إىل زٜٔ اهلل ايكِٜٛ ،ٚايعًٛ

٠ قسميًا ٚسسٜجًا سػب َا ٜتٛاؾط يسِٜٗ َٔ اإلَهاْات املتاس١ ٚحبػب ٚغا٥ٌ عسٜس

ايساع١ٝ ٚحبػب املسعٛ ٚحبػب ايعَإ ٚاملهإ ٚاحلاٍ، يهٌ ٖصا ناْت ٚغا٥ٌ 

ايسع٠ٛ ذلط عٓا١ٜ ايسعا٠ إىل اهلل تعاىل ٚذلٌ اٖتُاَاتِٗ؛ ٭ٕ ايٛغا٥ٌ هلا أسهاّ 

إىل اهلل تعاىل، ٖٚٞ غا١ٜ عظ١ُٝ ّمِشط  ايػاٜات ٚغا١ٜ ايسع٠ٛ ٖٞ ٖسا١ٜ ايبؿط ٚ اإلعصاض

ُِطٕٚ ٚغع٢ هلا ايػاعٕٛ ٚتٓاؾؼ ؾٝٗا املتٓاؾػٕٛ ضلسِٖٚ ايطُع يف ثٛابٗا  هلا املؿ

بكٛي٘ يعًٞ بٔ أبٞ طايب سني دعً٘  ايعظِٝ ٚأدطٖا اجلعٌٜ ايصٟ أؾاض إيٝ٘ املكطؿ٢ 

 4َعِ"ِٓخري يو َٔ محط ايساٌَ يٛا٤ اجلٗاز خلٝرب:" ؾٛاهلل ي٦ٔ ٜٗسٟ اهلل بو ضد٬ً ٚاسسًا 

ٚايساع١ٝ إىل اهلل طبٝب ٜعطف ايسا٤ ٜٚعطف َا ٜٓاغب٘ َٔ ايسٚا٤، َٚع تطٛض 

ٚغا٥ٌ ا٫تكاٍ املتٓٛع١ ٚظٗٛض ٚغا٥ٌ سسٜج١ مل تػتجُط سايًٝا يف ايسع٠ٛ إىل اهلل أٚ إٔ 

اغتجُاضٖا نإ ع٢ً ْطام ذلسٚز، َٚٔ باب يؿت ْظط ايسعا٠ إيٝٗا؛ يتأثريٖا ايؿاعٌ 

ٚنٝؿ١ٝ  اإلْرتْتغايبًا دا٤ ٖصا ايبشح املتٛانع يسضاغ١ ٚغ١ًٝ  ١ْٚتا٥ذٗا اإلصلابٝ

 اإلؾاز٠ َٓٗا يف ايسع٠ٛ إىل اهلل تعاىل.

 مشللة البحح

اييت مل تػتجُط يف ايسع٠ٛ إىل اهلل أٚ إٔ اغتجُاضٖا  اإلْرتْتايتعطٜـ بٛغ١ًٝ 

 نإ ع٢ً ْطام ذلسٚز َع نْٛٗا ٚغ١ًٝ ؾاع١ً َٚ٪ثط٠.

 الدراسةميهج 

 زضاغيت هلصا املٛنٛع زضاغ١ تأق١ًٝٝ ٚقؿ١ٝ؛ 

ٚاملطاز بهْٛٗا تأق١ًٝٝ: ايتأقٌٝ ايعًُٞ يٛغا٥ٌ ايسع٠ٛ َٔ سٝح َؿطٚعٝتٗا 

 ٚنْٛٗا تأخص سهِ ايػاٜات ٚنٛابط اغتدساَٗا.

)ايؿبه١ ايعٓهبٛت١ٝ ايعامل١ٝ(  اإلْرتْتٚاملطاز بهْٛٗا ٚقؿ١ٝ: ٖٛ تٓاٍٚ ٚغ١ًٝ 

 ًٝٓا أُٖٝتٗا ٚدلا٫ت اإلؾاز٠ َٓٗا يف ايسع٠ٛ إىل اهلل تعاىل.بايسضاغ١ ايٛقؿ١ٝ َب
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 31 جملة تأصيل العلوو

 ًدط١ ايتاي١ٝ:ي ًاغطت يف حبجٞ ٖصا ٚؾك :خطة البحح

 أ٫ًٚ: املكس١َ.

ٌَ سٝح  :ث٬ث١ َباسحثاًْٝا: ايسضاغ١ ) ايبشح ( ٚتؿتٌُ ع٢ً  املبشجإ ا٭ٍٚ ٚايجاْٞ َََج

، "يإلْرتْت" زضاغ١ ٚقؿ١ٝ يُٝجٌاملبشح ايجايح  ، ٚدا٤يًٛغا٥ٌ ايسع١ٜٛ ١تأقًٝٝ زضاغ١

 ايٓشٛ ايتايٞ: ٢عً

 .ايتعطٜـ مبكطًشات ايسضاغ١ا٭ٍٚ:  بشحامل

 ( اإلْرتْت)ايسع٠ٛ، ٚغا٥ٌ ايسع٠ٛ، أغايٝب ايسع٠ٛ، ٚات ا٭ٍٚ: تعطٜـ مبكطًش طًبامل

 ٚ نٛابطٗا ايؿطع١ٝ. ايجاْٞ: أ١ُٖٝ ايٛغا٥ٌ ايسع١ٜٛ بشحامل

 .أ١ُٖٝ ايٛغا٥ٌ بايٓػب١ يًساع١ٝاملطًب ا٭ٍٚ: 

 .ايهٛابط ايؿطع١ٝ يًٛغا٥ٌ ايسع١ٜٛ املطًب ايجاْٞ:

 (. اإلْرتْت١ ايؿبه١ ايعامل١ٝ ) : ايسضاغ١ ايٛقؿ١ٝ يٛغًٝيحايجا بشحامل

 َكس١َ ٚغا٥ٌ ا٫تكاٍ مجٝعًا. اإلْرتْتٚغ١ًٝ  أغباب تب٤ٛا٭ٍٚ:  طًبامل

 سكا٥ل ٚأضقاّ. اإلْرتْتايجاْٞ:  طًبامل

 يف ايسع٠ٛ إىل اهلل. اإلْرتْتايجايح: ططم ٚأغايٝب ا٫غتؿاز٠ َٔ ٚغ١ًٝ  طًبامل

 .اإلْرتْتايطابع: أؾهاض زع١ٜٛ ٭قشاب َكاٖٞ  طًبامل

 ايتٛقٝات. ٚثايجًا: اخلامت١: شنطت ؾٝٗا ايٓتا٥ر 

 إلخٛاْٞٚاهلَل أغأٍ ايتٛؾٝل ٚايػساز، ٚإٔ صلعٌ عًُٞ خايكًا يٛدٗ٘ ايهطِٜ ؾٝ٘ ايٓؿع 

ايسعا٠ ٚإعا١ْ هلِ يف إظٗاض ٖصا ايسٜٔ ٚإع٤٬ نًُت٘، ؾُا نإ ؾٝ٘ َٔ قٛاب ؾُٔ 

تٛؾٝل اهلل ٚسسٙ، َٚا نإ ؾٝ٘ َٔ خطأ ٚظيٌ ؾُين ٚايؿٝطإ ٚاغتػؿط اهلل تعاىل 

ٚأتٛب إيٝ٘ ٚسػيب أْٞ ادتٗست ٚاهلل ٚيٞ ايتٛؾٝل، ٚق٢ً اهلل ٚغًِ ع٢ً ضغٛي٘ 

 ٚسبٝب٘ ذلُس ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ أمجعني.
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 املبحح األول

 دراسة تأصيلية للوسائل الدعوية

 التعريف مبصطلحات الدراسة املطلب األول:

 أواًل: تعريف الدعوة لغة و اصطالحًا

ايسع٠ٛ: َٔ ايؿعٌ زعا ٜدسعٛ زعد٠ٛ ٚزعدا٤ تطًدل ٜٚدطاز بٗدا       ايتعطٜـ ايًػٟٛ:  -1

ُٕ نددجري٠ َٓٗددا: ايٓددسا٤ ٚايكددٝش١ ٚا٫غددتُاي١ ٚ احلددح ٚاحلدد  ٚايطًددب،  ٜكدداٍ: زعددا َعددا

بايؿ٤ٞ إشا طًب إسهاضٙ، ٚزعا إىل ايؿ٤ٞ إشا سَج٘ ع٢ً قكسٙ، ٜكاٍ: زعاٙ إىل ايكتاٍ، 

  5ٚزعاٙ إىل ايك٠٬، ٚزعاٙ إىل ايسٜٔ ٚإىل املصٖب: سَج٘ ع٢ً اعتكازٙ ٚغاق٘ إيٝ٘.

)زعدٛ( ايددساٍ ٚايعدني ٚاحلدطف املعتددٌ أقدٌ ٚاسددس، ٖٚدٛ إٔ ت ُٝددٌ       قداٍ ابدٔ ؾدداضؽ:  

ُّ ٜهدٕٛ َٓدو، تكدٍٛ: زعدٛت أزعدٛ زعدا٤،        ايؿ٤ٞ إيٝو بكٍٛت ٚزاعٝد١ ايًدظل: َدا     ٚند٬

 6.ٜ رتى يف ايهطع يٝسعٛ َا بعسٙ

ٕ  إيٝدد٘ َددٔ ؾهددط٠ غٝاغدد١ٝ، أٚ       قدداٍ ايهطَددٞ:   ٚايددسع٠ٛ: ٖددٞ َددا ٜددسعٛ اإلْػددا

  7.َصٖب، ٚاجلُع زعٛات

ايتعطٜددددـ  اختًددددـ امل٪يؿددددٕٛ يف عًددددِ ايددددسع٠ٛ يف ايتعطٜددددـ ا٫قددددط٬سٞ:  -2

بٓا٤ ع٢ً ْظدطتِٗ إىل ايدسع٠ٛ، ٖدٌ ٖدٞ قاقدط٠ عًد٢ ايؿهدط٠ ايديت          ا٫قط٬سٞ يًسع٠ٛ

أٚ ٜدسخٌ ؾٝٗدا غدًٛى     ؾكط،ٜسعٛ ايساعٞ ايّٓاَؽ إيٝٗا، ٚا٭غايٝب ٚايٛغا٥ٌ املػتدس١َ 

ثدِ َدا ٜعكدب    ٚتعنٝد١،  أٚ ٜسخٌ ؾٝٗا َدا ٚضا٤ٙ َدٔ تطبٝد١    إيٝ٘، ٚايتعاّ ايساعٞ مبا ٜسعٛ 

 شيو َٔ عٌُ مبا ٜسعٛ إيٝ٘؟

ّٕ ايّسع٠ٛ َٔ سٝدح ٖدٞ زعد٠ٛ ٫ تؿدٌُ إ٫ٍ زعد٠ٛ ايّٓداؽ        -أعًِ ٚاهلل–ايظاٖط ٚ أ

    ّٕ إىل اإلغ٬ّ با٭غايٝب ٚايٛغا٥ٌ املأشٕٚ بٗا ؾطعًا ؾكط، َع ا٭خدص يف عدني ا٫عتبداض أ

ايؿطع، ٚتطب١ٝ املسعٜٛٔ عًد٢ شيدو، ٚتعنٝد١ ْؿٛغدِٗ، ٚعًُد٘      بٚايتعاَ٘  غًٛى ايساع١ٝ

ٌُ شيو  كتهٝات ايسع٠ٛ.َٔ َػتًعَات َٚ مبا ٜسعٛ إيٝ٘، ن
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ّٕ ايتعطٜـ املدتاض يًسع٠ٛ َٔ سٝح ٖٞ زع٠ٛ:))تبًٝدؼ اإلغد٬ّ إىل ايّٓداؽ ناٍؾد١،      ٚأض٣ أ

 ((.ًا َٔ خ٬ٍ ا٭غايٝب ٚايٛغا٥ٌ املأشٕٚ بٗا ؾطعايتعاَ٘؛ ٚسّجِٗ ع٢ً ايسخٍٛ ؾٝ٘، أٚ 

 ٚإشا نددُُٓا إىل ايددسع٠ٛ غددًٛى ٚايتددعاّ ايساعٝدد١، ٚتطبٝتدد٘ ٚتعنٝتدد٘ املددسعٜٛٔ،     

))تبًٝؼ اإلغ٬ّ إىل ايَٓداؽ ناِؾد١،    ِ يًعٌُ ب٘، ٜهٕٛ ايتعطٜـ املدتاض يًسع٠ٛ:ٚتٛدٝٗٗ

ّٜداٙ،    ٚتدطبٝتِٗ عًد٢ َعاْٝد٘، َدٔ خد٬ٍ       ٚسّجِٗ ع٢ً ايسخٍٛ ؾٝ٘، أٚ ايتعاَد٘، ٚتعًدُِٝٗ إ

 8.يف سٝا٠ ايساعٞ ٚاملسعٛ(( ا٭غايٝب ٚايٛغا٥ٌ املأشٕٚ بٗا ؾطعًا، ٚايتعاّ شيو

 عوة: ثاىيًا: تعريف وسائل الد

ايٛغا٥ٌ: مجع َؿطزٖا "ٚغ١ًٝ" ٖٚٞ "َدا ٜتكدطب بد٘     املع٢ٓ ايًػٟٛ يًٛغا٥ٌ: -1 

إىل ايؿ٤ٞ"، ٚايٛغ١ًٝ: ايٛق١ً ٚايكطب٢ اييت ٜٓبػٞ إٔ ٜطًدب بٗدا، ٚايٛغد١ًٝ: َدٔ ٚغدا٥ٌ      

ٌ  ٚغ٬ً، أٟ: ضغب ٚتكطب.  9ؾ٬ٕ إىل اهلل تعاىل، ٜػٝ

ٛ غ ددددٌ  ايػددددري،ايٛغدددد١ًٝ َددددا ٜتكددددطب بدددد٘ إىل  قدددداسب ايكددددشاح:قدددداٍ  ٚاجلُددددع اي

ٚيؿددا ايٛغدد١ًٝ يف ايًػدد١ ٜددطاز بدد٘ َعٓٝددإ: املعٓدد٢ ا٭ٍٚ: ايٛقدد١ً ٚايكطبدد٢،      10،ٚايٛغددا٥ٌ

املعٓد٢ ا٭ٍٚ: تٛغدٌ ؾد٬ٕ إىل     نجري:ابٔ  ٍايجاْٞ: املٓدعي١ ٚايسضد١ عٓس املًو، قا ٢ٚاملعٓ

إىل اهلل  : ٖدٛ ايطاغدب  ٌاهلل تعاىل، إشا عٌُ ع٬ًُ تكَطب ب٘ إيٝ٘ غدبشاْ٘ ٚتعداىل، ٚايٛاغد   

ِٖدس ٚا ِؾدٞ         }عع ٚدٌ، قاٍ تعاىل:  ََٚدا َِٛغد١ًََٝ  ِ٘ ايي ٝغد َٚابغَتػ دٛا َإَي  َ٘ ٓ دٛا اَتكودٛا ايًِد ََ َٔ آ َٗا اِيِصٜ ُٜ َٜا َأ

َٕ ِغ ت ؿيًِش ٛ ِ٘ َيَعًِهو ٚاملع٢ٓ ايجاْٞ: ٖٚٛ املٓدعي١ ٚايسضد١ عٓس املًو، ٚعًٝ٘ مسٝت  11،{َغِبًِٝ

ِع عًد٢ أعًد٢ َٓددعي١ يف اجلٓد١، ٖٚدٞ َٓددعي١         أع٢ً َٓددعي١ يف اجلٓد١ ٚغد١ًٝ، ؾاي    ٛغد١ًٝ: َعًَد

 12ٚزاضٙ يف اجل١ٓ، ٖٚٞ أقطب أَه١ٓ اجل١ٓ إىل ايعطف. ضغٍٛ اهلل 

أْدد٘ قدداٍ: "إشا مسعددت ِ املدد٪شٕ، ؾكٛيددٛا َجددٌ َددا ٜكددٍٛ، ثددِ  نُددا ثبددت عددٔ ايددٓيب 

َٞ قدد٠٬، قدد٢ً اهلل عًٝدد٘ بٗددا عؿددطًا، ثددِ غددًوٛا   ٘  َددٔ قدد٢ً عًدد َْدد َٞ، ؾُ اهلل يددٞ  قددًٛا عًدد

 ،ٛ ٖ ايٛغ١ًٝ، ؾُْٗا َٓدعي١ٌ يف اجل١ٓ ٫ تٓبػٞ إ٫ يعبس َٔ عباز اهلل، ٚأضدٛ إٔ أنٕٛ أْا 

 13ؾُٔ غأٍ يٞ ايٛغ١ًٝ سًِت عًٝ٘ ؾؿاعيت".
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تعطف ايٛغ١ًٝ يف ا٫قط٬ح ايسعٟٛ بأْٗا: َا املع٢ٓ ا٫قط٬سٞ يًٛغا٥ٌ:  -2

٢ً تبًٝؼ زعٛتد٘ إىل اهلل تعداىل عًد٢    ٜتٛقٌ ب٘ إىل ايسع٠ٛ، ٚقٌٝ: َا ٜػتعني ب٘ ايساعٞ ع

ٖدٞ: َدا ٜتٛقددٌ بد٘ ايساعٝد١ إىل تطبٝدل َٓداٖر ايدسع٠ٛ َدٔ أَددٛض          ٌسلدٛ ْداؾع َجُدط، ٚقٝد    

: دلُٛعد١ ايطدطم اوبٛبد١ ٚاملطغدٛب ؾٝٗدا يدس٣ ايدسعا٠ ي٬تكداٍ         ٌَع١ٜٛٓ أٚ َاز١ٜ، ٚقٝد 

  14باملسعٜٛٔ ٚايتأثري ؾِٝٗ.

ٍ: ٚغا٥ٌ َعٜٓٛد١: ٚمتجدٌ ايكدؿات    ايكػِ ا٭ٚ ٚتٓكػِ ٚغا٥ٌ ايسع٠ٛ إىل قػُني:

ايكػِ ايجاْٞ: ٚغا٥ٌ َاز١ٜ، ٖٚدصا ايكػدِ يد٘ أْدٛاع      ٚ، اييت ٜٓبػٞ يًسعا٠ إٔ ٜتكؿٛا بٗا

 َٓٗا:

َٚٔ أَجًتٗا ا٭قٛاٍ بهٌ أيٛاْٗا َٔ خطاب، أٚ  ايٛغا٥ٌ املاز١ٜ ايؿطط١ٜ: -أ

سٛاض، أٚ ذلانط٠، أٚ زضؽ، أٚ خطب١، أٚ سسٜح عازٟ، أٚ ْس٠ٚ، أٚ غري شيو، َٚٔ 

أَجًتٗا أٜهًا احلطن١ ٚا٫ْتكاٍ َٔ َهإ إىل َهإ غعًٝا يف إٜكاٍ ايسع٠ٛ إىل 

 ايٓاؽ.

يٓدداؽ يف ٚقتٓددا  َٚددٔ أَجًتٗددا َددا دددَس يف سٝددا٠ ا   ايٛغددا٥ٌ ايعًُٝدد١ ٚايؿٓٝدد١:    -ب

احلاندددط َدددٔ رلرتعدددات َٚهتؿدددؿات نايبدددح املط٥دددٞ ٚاملػدددُٛع، ٚأدٗدددع٠ ا٫تكددداٍ    

 املدتًؿ١، ٜٚٓبػٞ يف َجٌ ٖصٙ ايٛغا٥ٌ إٔ ٜهبط اغتعُاهلا بهٛابط ايؿطع.

َٚٔ أَجًتٗا املػادس، ٚاملطاندع ايسعٜٛد١، ٚاجلُعٝدات     ايٛغا٥ٌ ايتطبٝك١ٝ: -ز

 15اخلري١ٜ، ٚسلٖٛا.

 ب الدعوة: ثالجًا: تعريف أسالي

ا٭غدددًٛب نًُددد١ ددددا٤ت َدددٔ ايؿعدددٌ ايج٬ثدددٞ:     املعٓددد٢ ايًػدددٟٛ يٮغدددًٛب:    -1

: ا٫خدددت٬ؽ، ٚايَػدددًب: بؿدددت  ايػدددني  بغدددًب، ٖٚدددٛ َدددٔ بددداب ْكدددط ٚقتدددٌ، ٚا٫غدددت٬   

ٖدددٛ ايػدددري اخلؿٝدددـ ايػدددطٜع، ٚا٭غدددًٛب بؿدددت  اهلُدددع٠: ٖدددٛ ايططٜدددل،  ٚع ٓدددل ا٭غدددس،  
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 ٔ أغددددايٝب ايكددددّٛ: أٟ عًدددد٢  ٚايؿددددُٛر يف ا٭ْددددـ، ٚيددددصا ٜكدددداٍ: ٖددددٛ عًدددد٢ أغددددًٛب َدددد

 ططٜل َٔ ططقِٗ.

: ٖٛ ْعع ايؿ٤ٞ َدٔ ايػدري عًد٢ ايكٗدط،     ٚاْػًب: أٟ أغطع يف ايػري دسًا، ٚايَػًب 

ـَ ايِطاِيددددددب    } قدددددداٍ تعدددددداىل: ٘  َنددددددع  ٓغدددددد َِ ٓغِكص ٚٙ   ٝغ٦ًا ٫ َٜػغددددددَت ِ  ايددددددُصَباب  َؾدددددد  ٗ ٕغ َٜػغددددددًوبغ ََٚإ

َُطيًوٛب  ق١ اييت غدًب ٚيدسٖا، ٚا٭غدايٝب: ٖدٞ     ٚايػًب: ٖٛ ايطدٌ ايػًٛب، ٚايٓا16،{َٚايي

ؾ٤ٞ ع٢ً اإلْػإ َدٔ ايًبداؽ ؾٗدٛ غدًب، ٚايؿعدٌ: غدًبت٘ أغدًوب٘         ٌايؿٕٓٛ املدتًؿ١، ٚن

غًبًا، إشا أخصت غًب٘، َٚٓ٘ سسٜح أبٞ قتاز٠ ضندٞ اهلل عٓد٘ يف غدع٠ٚ سدٓني قداٍ: قداٍ       

 17: "َٔ قتٌ قت٬ًٝ ي٘ عًٝ٘ ب١ٓٝ ؾً٘ غًب٘". ضغٍٛ اهلل 

ٖٛ:  بايٓدٌٝ: أغًٛب، ٚنٌ ططٜل ممتس ؾٗٛ أغًٛب، ٚا٭غًٛ ٜٚكاٍ يًػطط َٔ

ايططٜل ٚايٛد١ٗ ٚاملصٖب ٚايؿٔ، ٜكاٍ: أخص ؾ٬ٕ يف أغايٝب َٔ ايكدٍٛ أٟ أؾداْني َٓد٘،    

: غددًهت أغددًٛب ؾدد٬ٕ، أٟ ططٜكتدد٘   ٍٚإٕ أْؿدد٘ يؿددٞ أغددًٛب إشا نددإ َتهددربًا، ٜكددا   

تًبػدد٘ املددطأ٠ يف  ٚن٬َدد٘ عًدد٢ أغددايٝب سػدد١ٓ، ٚايِػدد٬ب: بهػددط ايػددني ثددٛب أغددٛز    

 ٛ : ٖددٛ ايططٜددل، ٜكدداٍ: غددًهت أغددًٛب ؾدد٬ٕ يف نددصا:أٟ     باحلددساز ٚاحلددعٕ، ٚا٭غددً

، إشٕ ايؿٔ، ٜكاٍ: أخصْا يف أغايٝب َٔ ايكٍٛ: أٟ يف ؾٕٓٛ َٓٛع١ ٛ، ٖٚططٜكت٘ َٚصٖب٘

 18ؾا٭غًٛب يف ايًػ١ ٜطًل ٜٚطاز ب٘ عس٠ َعإ َٓٗا: ايططٜل ٚايٛد١ٗ ٚاملصٖب ٚايؿٔ.

ْظطًا يؿُٛي١ٝ املع٢ٓ ايًػٟٛ يٮغدًٛب، ؾُدٔ    املع٢ٓ ا٫قط٬سٞ يٮغًٛب: -2

ايكددعب يسٜددس َكددطً  عدداّ ٜؿددٌُ مجٝددع ايؿٓددٕٛ ٚايتدككددات، ٚسٝددح إٕ َددا ٜتعًددل   

مبٛندددٛع ٖدددصٙ ايسضاغددد١ يف داْدددب ايدددسع٠ٛ إىل اهلل تعددداىل؛ ؾػدددٝهٕٛ ايتعطٜدددـ خاقدددًا  

  ٘ : "عدط  َدا ٜدطاز عطند٘ َدٔ      با٭غًٛب ايسعٟٛ، ؾكٌٝ يف تعطٜـ ا٭غًٛب ايدسعٟٛ بأْد

: إٕ ٌَعددداْٞ ٚأؾهددداض َٚبددداز٨ ٚأسهددداّ يف عبددداضات ٚقدددٝؼ شات ؾدددطٚ  َعٝٓددد١، ٚقٝددد 

ا٭غددًٛب ٖددٛ ايططٜكدد١ ايه٬َٝدد١ ايدديت ٜػددًهٗا املددتهًِ يف تددأيٝـ ن٬َدد٘ ٚاختٝدداض       

 َؿطزات٘. 
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ٚا٭غايٝب ايسع١ٜٛ إمندا ٜػدتدسَٗا ايدسعا٠ يككدس ايتدأثري ٚاإلقٓداع يف املدسعٜٛٔ،        

هدٔ يسٜدس ا٭غدًٛب ايدسعٟٛ: بأْد٘ ططٜكد١، أٚ نٝؿٝد١، أٚ ؾدٔ ٜػدًه٘          ٚع٢ً ٖدصا مي 

ايساعٝددد١ يف غدددبٌٝ تبًٝدددؼ زعٛتددد٘، بػٝددد١ ايتدددأثري ٚاإلقٓددداع، يٝكدددٌ بدددصيو سلدددٛ ا٭ٖدددساف  

 ايسع١ٜٛ، ٚع٢ً ٖصا ٜٓػذِ َع٢ٓ ا٭غًٛب ا٫قط٬سٞ َع َعٓاٙ ايًػٟٛ.

َعددإ ٚسٝددح إْدد٘ حبػددٔ ا٭غددًٛب ٜػددتطٝع ايددساعٞ عددط  َددا ٜددطاز عطندد٘ َددٔ     

ٚأؾهاض ٚقهاٜا يف عباضات ٚمجٌ رلتاض٠ يتٓاغب ؾهط املداطبني ٚأسٛاهلِ، َٚا صلب 

يهددٌ َكدداّ َددٔ املكدداٍ، ٚعًدد٢ ٖددصا ؾددُٕ ايتعطٜددـ ا٫قددط٬سٞ يٮغددًٛب ايددسعٟٛ ٖددٛ:   

"دلُٛع١ ايططم ايكٛي١ٝ ٚايع١ًُٝ اييت ٜػتدسَٗا ايساع١ٝ يًعبٛض إىل قًب املسعٛ ٚإقٓاعد٘  

َِ   19يكٝل اهلسف ايصٟ ٜكبٛ إىل يكٝك٘". مبا ٜسعٛ إيٝ٘، َٚٔ َث

٘  د ًودٛز   } قاٍ اهلل تعاىل: ٓغ َِ َٞ َتكيَؿِعُط  ِْ َََجا َ َتَؿاِبًٗا  َٔ اييَشِسِٜح ِنَتابًا  ٍَ َأسغَػ ََْع   ٘ ايًِ

ٖ دَس٣   ِ٘ َشِيدَو  ِغ َإَي٢ ِشنيَط ايًِ  ٗ َٚقوًوٛب  ِغ   ٖ َِ َتًِني  د ًوٛز  ِغ ث   ٗ َٕ َضَب ٛغ َٔ َٜدغَؿ ٔغ      اِيِصٜ ََد  ِ٘ ٗغدِسٟ ِبد َٜ  ِ٘ ايًِد

َٖاٍز ٔغ  َِ   ٘ َُا َي ٘  َؾ ٌَ ايًِ ٔغ ٜ هغًِ ََ َٚ   20.{ََٜؿا٤  

ٚ ا٭غددًٛب احلػددٔ ٖددٛ أسددس ايعٛاَددٌ احلػاغدد١ ايدديت تددٛؾط عًدد٢ ايساعٝدد١ ايٛقددت     

 ٚاجلٗس، ٚتكٌ ب٘ إىل ايػا١ٜ املطًٛب١ بأقٌ ايتهايٝـ ٚأٜػطٖا. 

  :اإلىرتىترابعًا: مفهوو 

مبعٓد٢  ( International Network) َٔ عبداض٠ ( Internet) ّمِت اؾتكام ن١ًُ

ايؿبه١ ايعامل١ٝ، ٖٚٓاى عس٠ تعطٜؿات هلصٙ ايؿبه١ يهٔ ايتعطٜـ املؿرتى ايصٟ ٜتؿل 

 ٛ ٖددٞ ؾددبه١ ندد١ُ َددٔ أدٗددع٠ احلاغددب املطتبطدد١ ببعهددٗا   اإلْرتْددت"  عًٝد٘ اجلُٝددع ٖدد

ت عددطف عٓددس ايددبع  لددط املعًَٛددات   اإلْرتْددتنُددا إٔ " ايددبع  ٚاملٓتؿددط٠ سددٍٛ ايعددامل 

 .(Intermation Highway) ايػطٜع

ّ عٓددسَا أْؿددأت ٚظاض٠ ايددسؾاع ا٭َطٜهٝدد١   1969إىل عدداّ  اإلْرتْددتٜطدددع تدداضٜذ  

( ٚنددإ اهلددسف َٓٗددا ٖددٛ ضبددط املٛاقددع ARPAnetٚنايدد١ َؿدداضٜع ا٭حبدداخ املتكسَدد١ )
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١ ا٭ٚىل َدٔ َطاسدٌ   احله١َٝٛ ٚايعػهط١ٜ َع بعهٗا ايدبع ، ٚتعتدرب ٖدصٙ ٖدٞ املطسًد     

 TCP/IPّ عٓدسَا أقدبشت   1982، أَا املطس١ً ايجا١ْٝ ؾكس بسأت عداّ  اإلْرتْتتأغٝؼ 

ّ ٚشيدو عٓدسَا ّمِت   1989ايجايج١ ؾكس بدسأت عداّ    ١ٖٞ ايًػ١ ايطمس١ٝ يإلْرتْت، أَا املطسً

 اإلْرتْدددت(، ٚتأغدددٝؼ ٚسدددس٠ َٗٓسغدددٞ IRTF) اإلْرتْدددتتأغدددٝؼ َطندددع ايبشدددٛخ يف 

(IETFٛيهددٔ ايجدد .)    ّ1993ض٠ احلكٝكدد١ هلددصٙ ايؿددبه١ بددسأت يف املطسًدد١ ايطابعدد١ عددا ّ

 21(.World Wide Webٚاييت ّمِت ؾٝٗا اخرتاع ايؿبه١ ايعٓهبٛت١ٝ )

 املبحح الجاىي

 أهنية الوسائل باليشبة للداعية و ضوابطها الشرعية

 أهنية الوسائل باليشبة للداعية املطلب األول:

َٚددا َددٔ عُددٌ أتكٓدد٘    ٚخددرب٠،إٕ ايددسع٠ٛ نػريٖددا َددٔ ا٭عُدداٍ يتدداز إىل زضبدد١     

ٚاهلل أخددطدهِ َددٔ بطددٕٛ أَٗدداتهِ ٫     } تعدداىل: كٛيدد٘ ي ًاَكددساق  بددايؿطط٠، قدداسب٘ 

 22.{تعًُٕٛ ؾ٦ٝا ٚدعٌ يهِ ايػُع ٚا٭بكاض ٚا٭ؾ٦س٠ يعًهِ تؿهطٕٚ 

ادعدٌ يدٞ ٚظٜدطا    ٚ } قداٍ: َٚٛغ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ طًب ا٫غتعا١ْ بصٟ اخلدرب٠ سدني    

نُا إٔ ممدا ضؾدش٘ إٔ   23،{ؾسز ب٘ أظضٟ ٚأؾطن٘ يف أَطٟ ا أخٞ،ٖاضٕٚ  أًٖٞ،َٔ 

إٕ خدري   } ايبٓدتني: دطٙ قاسب َسٜٔ يًعٌُ تٛؾط ايؿططني ايصٜٔ شنطتُٗدا إسدس٣   ػتأٜ

{َددٔ اغددتأدطت ايكددٟٛ ا٭َددني  
طددايٛت اغددتشل املًددو مبددا أٚتددٞ َددٔ بػددط١ يف ايعًددِ    24ٚ

  25.ٚاجلػِ

صلابٕٗٛ ايكعاب ٜٚٛادٕٗٛ املٛاقدـ مبٗداضات    ايسعا٠،ٖٚهصا صلب إٔ ميهٞ  

َددددا أعظُٗددددا َددددٔ ُٖدددد١ ٫ تددددرتى      َػددددتكا٠،ٚزضبدددد١  دلتٓددددا٠،ٚخددددربات  َهتػددددب١،

٭ٕ ايٓؿدددٛؽ  ايهُددداٍ،إْددد٘ ٜدددأب٢ إ٫  ملعتددصض، أٚ عدددصضا  ودددتر،يهًُدد١)ظطٚف( سذددد١  

 ايٓكل:ايها١ًَ تػتكب  
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 62ّاُايكازضٜٔ ع٢ً ايت *** نٓكل ٚمل أض يف عٝٛب ايٓاؽ عٝبا

إشا أغٓس إىل أسسِٖ عٌُ َٔ أعُاٍ ايسع٠ٛ أقبٌ عًٝ٘ بايسضؽ ٚايتشًٌٝ  

ٚايعٛا٥ل اييت قس يٍٛ زٕٚ  تطبٝكٗا،ٚاقرتح ا٭غايٝب ٚزضؽ إَها١ْٝ  ٚايتُشٝل،

 نُا ٜسضؽ ايٓتا٥ر املتٛقع١ ٚاستُا٫ت ايؿؿٌ ٚايبسا٥ٌ املكرتس١ زلاسٗا،

 ايعًدِ، ٜٚعظدِ   اجلٗدٌ، ٜدبػ    غد٪ٍٚ، عكٍٛ ٚيػدإ   إٕ ايساع١ٝ ايٓاد  شٚ قًب 

ؾٗٛ ٫ ضلتر بعسّ اإلتكدإ   ٜتكٓ٘،ٜطؾ  إٔ ٜكّٛ بعٌُ ٫ ٜتكٓ٘ ست٢  ايتدكل،ٚضلرتّ 

 ايكٝاّ.بٌ ٜعتصض عٔ ايعٌُ ضٜجُا ٜتكٓ٘ ٜٚكّٛ ب٘ سل  ايعٌُ،ع٢ً تطى 

ٚبُظا٤ شيو ٜتعاٌَ بع  ايسعا٠ َع ٚاقعِٗ بػصاد١ ٚبػاط١ يسضد١ تسعٛ يًطثدا٤   

 بعٛاطـ قازق١ يهٓٗا ٫ تػين ؾت٬ٝ أَاّ غ١ٓ اهلل ايديت يدٔ  دس    نيَسؾٛع ايؿؿكد١،أٚ 

 تبس٬ٜ.هلا 

إٔ اخلددري يف ٜددععِ ٚ ايددسع٠ٛ،ٚبعدد  ايددسعا٠ ٜٓؿددط َددٔ ايتدطددٝط ايػددًِٝ إلزاض٠   

أٟ إٔ ندٌ ؾد٤ٞ    (،ملدا اقدطً  عًٝد٘ ايعدٛاّ اغدِ ) ايربند١        سٜٚكِعد  ا٭َٛض،عسّ تعكٝس 

ٚآخدط  ٭زا٥د٘،  بسٕٚ اختاش ا٭غباب ٚبدسٕٚ انتػداب املٗداض٠ اي٬ظَد١      بايربن١ أٟميؿٞ 

يف مندط َدٔ ايػدصاد١ ٫     ايسعٜٛد١، ّ ابتهاض ايٛغا٥ٌ ٚثايح ضلِط اجلُاعٞ،ع ايعٌُ ٜبِس

 إلغ١َٝ٬.ايؿِٗ ايسقٝل حلكٝك١ ايسع٠ٛ ٚايؿطٜع١ اٜتٓاغب َع 

َكٓٓد١،  ٚيدت غدكـ غدًب١ٝ     تٛان١ًٝ،يف ظٌ ثكاؾ١  إٕ املػًُني قس عاؾٛا قطًْٚا

ََ         ٕإ  ًاطغتعد ٖصٙ ايجكاؾ١ ايتٛان١ًٝ غدطت يف ٚددسإ ا٭َد١ ستد٢ أندشت عكٝدس٠ ٜ عغتدُس بٗدا ٚ

   ايتسٜٔ.ٜطتازٙ نٌ َٔ أضاز 

 قد١ًٝ، ا٭إٕ اختاش ا٭غباب عكٝس٠ نُا إٔ ايتٛندٌ ْؿػد٘ َدٔ ايعبدازات ايكًبٝد١      

) يٛ أْهِ تتٛنًدٕٛ عًد٢ اهلل    قاٍ:مجع بني ا٫ثٓني يف أغًٛب بًٝؼ سني  ٚضغٍٛ اهلل 

أٟ تددصٖب يف  27تػددسٚ صاقددا ٚتددطٚح بطاْددا( ايطددري،سددل تٛنًدد٘ يددطظقهِ نُددا ٜددطظم 

ٚيٛ نإ  ايبطٕٛ،ؾُشا عازت يف املػا٤ ناْت ممت١٦ً  سٛاقًٗا،ايكباح املبهط خاي١ٝ 
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َيَكَطت ايطري يف أٚناضٖا تٓتظط ضظقٗا ضغسا ٜأتٝٗدا َدٔ ندٌ     ا٭غباب،ايتٛنٌ يف تطى 

ٚايؿكٝد٘   ايطعداّ، ٚيهٓٗا خطدت ٚطاضت ٚغعت يف أضدا٤ احلكدٍٛ تبشدح عدٔ     َهإ،

 اعترب.َٔ 

خطٛات ٚاثك١ سلٛ ايعامل١ٝ اييت  سع٠ٛإٔ ختطٛ اي ايسعا٠ إىل اهلل عع ٚدٌ ٚإشا أضاز

 ِ ايٛغدا٥ٌ ايسعٜٛد١   إٔ ٜتساضغدٛا دسٜد١    تتٓاغب َع ضغايتٗا ٚندا١َ تبعتٗا ؾٝذب عًدٝٗ

 احلسٜج١ املعاقط٠ ٚنٝؿ١ٝ ا٫غتؿاز٠ َٓٗا ٚتػدريٖا يف خس١َ زٜٔ اهلل تعاىل.

إْ٘ َا َٔ ٦ٖٝد١ إزاضٜد١ أٚ ؾدطن١  اضٜد١ إ٫ ٚتعكدس ملٛظؿٝٗدا زٚضات تسضٜبٝد١ يف         

٫ٚ حبٝح ٜرتق٢ املٛظؿدٕٛ يف زضددات املٗداض٠     أعُاهلِ،نٌ املٓاسٞ اييت ضلتادٗا قطاع 

 ايباي١ٝ.ٜبكٕٛ أغط٣ املعًَٛات ايعتٝك١ ٚا٭غايٝب 

إشٕ ؾًٝؼ ع٢ً ايسع٠ٛ َٔ بدأؽ إٔ تعكدس زٚضات تسضٜبٝد١ يتُٓٝد١ َٗداضات ايدسعا٠        

أٚ زٚضات تسضٜبٝدد١ يف يهددري املٛنددٛعات   ايٓدداؽ،يف اخلطابدد١ ٚاملٛعظدد١ ٚايتددأثري عًدد٢   

ت ايددديت ٜهجدددط تٛاددددس  أٚ زٚضات يف إزاض٠ ايدددسع٠ٛ يف املػدددادس أٚ يف اجلٗدددا  ٚتٓػدددٝكٗا،

 .ؾٝٗا، أٚ زٚضات يف ٚغا٥ٌ ايسع٠ٛ احلسٜج١ ٚنٝؿ١ٝ اإلؾاز٠ َٓٗاايسعا٠ 

َجددٌ ٖددصٙ ا٫ دداٙ نؿٝددٌ بتهددجري ايددسعا٠ عددرب ضؾددع نؿددا٠٤ آسددازِٖ ممددٔ مل        

ؾإٔ ٖصٙ ايططٜكد١ إٔ تطؾدع َػدت٣ٛ أزا٤ ايساعٝد١      قبٌ َٜٚٔؿاضى يف ايسع٠ٛ بؿعاي١ٝ َٔ 

 .ؾو٫ ؾٝتشػٔ ايٓؿا  ايسعٟٛ بايتبع ٚ

يططٜددـ إٔ ؾددٗاز٠ ا٭ٜددعٚ ) اجلددٛز٠ ايعايٝدد١ ايعاملٝدد١ ( تعددّس٣ دلاهلددا اجلاْددب   اَٚددٔ 

ؾكاضت املساضؽ متدٓ  ؾدٗاز٠ اجلدٛز٠ ايديت      ايتع١ًُٝٝ،اإلزاضٟ ٚايكٓاعٞ يٝؿٌُ ايع١ًُٝ 

تجبت ضقٞ َػت٣ٛ َسضغٝٗا ٚإزاضتٗا ٚعًُٝتٗا ايرتب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ ٚغري شيو َدٔ ايؿدطٚ    

إٔ ٫ ؾدو إٔ ٖدصا ا٭َدط ٜػدتسعٞ     28ٚب إٔ تتٛؾط يف املسضغ١ ايُٓٛشد١ٝايكاض١َ اييت صل

بدٌ تؿتكدط    اجلدٛز٠، سٝح إٕ ْؿاطاتٓا ايسع١ٜٛ تؿتكدط إىل   ايسعٟٛ،ع٢ً ؾأْٓا  ْٓعٍ شيو

ٚقدسضتٗا عًد٢    ثبداتِٗ، ٠ٛ ايدسع٠ٛ يف قد٠ٛ زعاتٗدا ٚثباتٗدا يف     ْؿػٗا، ٚقإىل َعاٜري اجلٛز٠ 

٫ٚ  ٚاغتعُاهلِ يًٛغا٥ٌ املعٝٓد١، غعٚ قًٛب ايٓاؽ َٔ قسض٠ زعاتٗا ع٢ً سٌ َؿه٬تِٗ 
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ميهٔ إٔ ْطدٛ ْكطا يف َعطن١ ختاشيت ُٖتٓا ؾٝٗا عٔ اغدتعُاٍ ْؿدؼ ايػد٬ح ايدصٟ     

 َٓ٘.ٜػتعًُ٘ أعسا٩ْا أٚ اغتعُاٍ َا ٖٛ أؾهٌ 

  املطلب الجاىي: الضوابط الشرعية للوسائل الدعوية

ساع١ٝ إىل اهلل َطايب عك٬ ٚؾطعا باغتدساّ ايٛغ١ًٝ ايؿطع١ٝ املٓاغب١ اييت اي

ايٛغا٥ٌ هلا ) ٚاْط٬قا َٔ ايكاعس٠ ايؿطع١ٝ: املسعٜٛٔ، ٜٛقٌ عٔ ططٜكٗا زعٛت٘ إىل 

ؾ٬ بس َٔ َعطؾ١ نٛابط ايٛغا٥ٌ اييت تكْٛٗا َع َػتدسَٗا َٔ 29( أسهاّ املكاقس

طز عٔ ا٭ٖساف اييت ٚنعت َٔ أدٌ زلاح ٚست٢ ٫ تٓشطف ٚختاخلًٌ ٚا٫نططاب 

  30ايسع٠ٛ اإلغ١َٝ٬.

إٔ تهٕٛ ايٛغ١ًٝ زاخ١ًً يف : أٟ ايهابط ا٭ٍٚ:  ا٫ْهبا  بأسهاّ ايؿطع

املباح، حبٝح ٜؿرت  إٔ تهٕٛ ايٛغا٥ٌ ايسع١ٜٛ َأخٛش٠ َٔ ْكٛم ايهتاب سسِٚز 

: ا٫دتٗاز، ٚايػ١ٓ، أٚ إٔ تهٕٛ َػتٓبط١ عٔ ططٜل املكازض ايؿطع١ٝ ا٭خط٣ َجٌ

ايكٝاؽ، ا٫غتشػإ، املكاحل املطغ١ً، َٚع٢ٓ شيو أ٫ ٜػتدسّ ايساع١ٝ ايٛغا٥ٌ 

ًيَػا٠ً ؾطعًا بٛضٚز ٍْل ؾطعٍٞ خاُم ٚا٭غايٝب اوط١َ ٚاملُٓٛع١، ن  َ إٔ تهٕٛ ٚغ١ًًٝ 

ًَّا، أٚ قاعس٠ً ؾطع١ّٝٚ َٓٗا، َجٌ:املعَاض،ميٓع   .إٔ ٫ تهٕٛ ٚغ١ًٝ ختايـ ْكًا عا

يجدددداْٞ:  أ٫ ٜدددد٪زٟ اغددددتعُاهلا َددددٔ أدددددٌ َكددددًش١ إىل ايٛقددددٛع يف     ايهددددابط ا

أٟ حبٝددددح ٫ ترتتددددب َؿػددددس٠ عًدددد٢ اغددددتدساّ ايٛغدددد١ًٝ أنجددددط َددددٔ   َؿػددددس٠ أعظددددِ:

املكددددًش١ ايدددديت نددددإ صلددددب إٔ يككٗددددا، ٭ْدددد٘ قددددس تهددددٕٛ ايٛغدددد١ًٝ ممتدددداظ٠، ٚهلددددا  

 ٚ ّع عًددد٢  ٤ َزضؾدددطٚ  دٝدددس٠، ٚيهدددٔ اغدددتدساَٗا ٜرتتدددب عًٝددد٘ َؿػدددس٠،  َ َكدددَس املؿاغدددِس 

َ٘       } املكددداحل؛ قددداٍ تعددداىل:  دًدددِب  َٝػ دددُبٛا ايًِددد ِ٘ َؾ َٕ ايًِددد ٔغ ز ٚ َِددد  َٕ َٜدددسغع ٛ  َٔ ٫َٚ َتػ دددُبٛا اِيدددِصٜ

 ُِ ًيدددد ٝغددددَط ِع {َعدددسغًٚا ِبَػ
ايددددطمحٔ بدددٔ ْاقددددط ايػددددعسٟ ضمحدددد٘ اهلل   ٜكدددٍٛ ايؿددددٝذ عبددددس  ،31

       ٌ يًكاعددس٠ ايؿدددطع١ٝ   تعدداىل يف ٖددصٙ اٯٜدد١ ايهطميددد١ : " ؾؿددٞ ٖددصٙ اٯٜدد١ ايهطميددد١ زيٝدد

  32ٖٚٞ : إٔ ايٛغا٥ٌ تعترب با٭َٛض اييت تٛقٌ إيٝٗا"
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صلب ع٢ً ايساعٞ إٔ ٜطاعٞ ا٭ٚيٜٛات يف  أٟايهابط ايجايح: َطاعا٠ ا٭ٚيٜٛات: 

اغتدساَ٘ ايٛغا٥ٌ، َٚطاتب ايٛغا٥ٌ ٚا٭غايٝب تابع١ ملطاتب َكاحلٗا، ؾايٛغ١ًٝ إىل 

أؾهٌ املكاقس ٖٞ أؾهٌ ايٛغا٥ٌ، ٚايٛغ١ًٝ إىل أضشٍ املكاقس ٖٞ أضشٍ ايٛغا٥ٌ، ثِ 

تطتٝب املكاحل  ترتتب ايٛغا٥ٌ برتتب املكاحل ٚاملؿاغس، ؾُٔ ِٚؾك٘ اهلل يًٛقٛف ع٢ً

 عطف ؾانًٗا َٔ َؿهٛهلا َٚكسَٗا َٚ٪خطٖا. 

ٖٚٛ ايتكسّ ؾ٦ًٝا ؾ٦ًٝا، ٚايكعٛز  ايهابط ايطابع: ايتسضز يف اغتدساّ ايٛغا٥ٌ:

َٚقوطغآًْا }:  زضد١ زضد١ ، َٚعٓاٙ: إٔ ٜتسضز ايساعٞ بسعٛت٘ ؾ٦ًٝا ؾؿ٦ًٝا، نُا قاٍ تعاىل

ٙ  َع٢ًَ ايَٓاَؽ  َٓاٙ  ِيَتكيَطَأ ٓغَع٬ًَٜؾَطقي َٓاٙ  َت ََْعيي َٚ َ هيٍح   33.{َع٢ًَ 

ايبٝإ ايعاّ يًسع٠ٛ،  ٔيف ايٛغا٥ٌ ايسع١ٜٛ ايتسضز؛ ؾُ ٚقس اغتدسّ ضغٍٛ اهلل 

إىل اهلذط٠، إىل ايػطاٜا، إىل ايػعٚات، إىل ايهتب ٚايطغٌ، إىل ايٛؾٛز، إىل ايبعٛخ، 

 إىل اْط٬م اجلٗاز يف ضبٛع ايسْٝا.

ؾُٕ نإ ممٓٛعًا  :ملككٛز  َٔ ايٛغ١ًِٝ َؿطٚعًاإٔ ٜهٕٛ اايهابط اخلاَؼ: 

ٌَ املٛق١ًِ إيٝ٘ؾ٬؛  َٕ ايَٓٗٞ عٔ املككس ْٗٞ عٔ مجَٝع ايٛغا٥ -قاٍ ايؿٝذ ايػعسٟ ،٭

َِٛغ١ًََٝ }: -ضمح٘ اهلل تعاىل ِ٘ ايي ٝغ { َٚابغَتػ ٛاي َإَي
ٚاحلَب  أٟ: ايكطَب َٓ٘، ٚاييَشظ٠َٛ يسٜ٘،34

ايكًب١ّٝ؛ ناحلِب ي٘ ٚؾٝ٘، ٚاخلِٛف ٚايطدا٤، ٚاإلْاب١ِ ي٘، ٚشيو بأزا٤ ايؿطا٥َ  

َٖٛا َٔ  ٚايتٛنٌ، ُ َطِنَب١ِ َٔ شيو؛ نايك٠ِ٬ ٚسل ١ِّٝ؛ نايعنا٠ِ ٚاحلِر، ٚايي ٚايبسْ

َٕ،  أْٛاَع ايكطا٠ِ٤ ٚايصنط، َٚٔ َِ ٚاجلاِٙ ٚايبس ٍَ ٚايعً َٕ إىل اخلًَل باملا أْٛاع اإلسػا

ٌُ ٖصٙ  ا٭عُاٍ تكّطب إىل اهلل، ٫ٚ ٜعاٍ ايعبس  ٜتكّطب بٗا إىل ٚايُٓكَ  يعباز اهلل، ؾه

ايصٟ ٜػُع ب٘، ٚبكَطٙ ايصٟ ٜبكط ب٘،  اهلل سَت٢ ضلّب٘ اهلل، ؾُشا أسَب٘ اهلل نإ مسع٘

ٝغب  اهللو ي٘ ايسعا٤. َٜػغَتِذ َٚ  35َٜٚسٙ اييت ٜبطـ بٗا، ٚضدًَ٘ اييت ميؿٞ بٗا، 

َٔ ايكٛاعس املكطض٠ : –اهلل تعاىل ضمح٘ –ٜٚكٍٛ ايؿٝذ ذلُس بٔ قاحل ايعجُٝني 

إٔ ايٛغا٥ٌ هلا أسهاّ املكاقس، ؾٛغا٥ٌ املؿطٚع َؿطٚع١، ٚٚغا٥ٌ غري املؿطٚع غري 

َؿطٚع١ بٌ ٚغا٥ٌ اوطّ سطاّ، ٚاخلري إشا نإ ٚغ١ًٝ يًؿط نإ ؾطًا ٚاغتُع إىل 
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ِ٘}اهلل عع ٚدٌ ٜكٍٛ:  َٕ ايًِ ٔغ ز ٚ َِ  َٕ َٔ َٜسغع ٛ ٝغَط  ٫َٚ َتػ ُبٛا اِيِصٜ َ٘ َعسغًٚا ِبَػ َٝػ ُبٛا ايًِ َؾ

ُِ {ِعًي
سٚ ضب ايعاملني َع ٚيف ذلً٘، يهٔ غَب ًٚا بٌ سلعسغآهل١ املؿطنني يٝؼ َع غُب 36ٚ

ٚيف غري ذلً٘ ٚعسٚإ ٚظًِ، ٚهلصا ملا نإ غب آهل١ املؿطنني اوُٛز غببًا َؿهًٝا 

إىل غب اهلل نإ ذلطًَا ممٓٛعًا، غكت ٖصا زي٬ًٝ ع٢ً إٔ ايٛغا٥ٌ هلا أسهاّ 

املكاقس ؾاملساضؽ، ٚتكٓٝـ ايعًِ، ٚتأيٝـ ايهتب ٚإٕ نإ بسع١ مل ٜٛدس يف عٗس 

يٝؼ َككسًا بٌ ٖٛ ٚغ١ًٝ ٚايٛغا٥ٌ هلا أسهاّ ع٢ً ٖصا ايٛد٘ إ٫ أْ٘  ايٓيب 

املكاقس، ٚهلصا يٛ ب٢ٓ ؾدل َسضغ١ يتعًِٝ عًِ ذلطّ نإ ايبٓا٤ سطاًَا، ٚيٛ ب٢ٓ 

  37.َسضغ١ يتعًِٝ عًِ ؾطعٞ نإ ايبٓا٤ َؿطٚعًا

ٚاملٝهطؾٕٛ ٚغ١ًٝ ظاٖط٠ إىل إمسداع ايٓداؽ ا٭شإ ٚايدسع٠ٛ إىل ايكد٠٬،     ٜٚكٍٛ: 

 ايكد٠٬، ٚايدسع٠ٛ إىل   ا٭شإ،ٚإمساع ايٓاؽ  َٚٛاعا،َٔ خطب ٚإب٬غِٗ َا ًٜك٢ ؾٝ٘ 

ؾُدا ندإ ٚغد١ًٝ     ايعًدِ، ٚإب٬غِٗ املٛاعا ٚاخلطب َٔ ا٭َٛض املأَٛض بٗدا بُمجداع أٖدٌ    

 38.إىل تعُُٝٗا ٚإٜكاهلا إىل ايٓاؽ نإ َأَٛضًا بٗا أٜهًا

ٌَ اخلٓا يهابط ايػازؽ: أ٫ِ تهٕٛ ايٛغ١ًٝ ؾعاض ايهؿاض ا : َجٌ ضٚايؿذٛأٚ أٖ

بكٛيد٘: يدٝؼ َٓدا َدٔ تؿدب٘       ايبٛم ٚايٓاقٛؽ يًٝٗٛز ٚايٓكاض٣، ٚشيو يٓٗدٞ ضغدٍٛ اهلل   

  39احلسٜح". –بػريْا، ٫ تؿبٗٛا بايٝٗٛز ٫ٚ بايٓكاض٣ 

يف قكدد١ بساٜدد١  ٖٚددصا ايهددابط يف ايٛغددا٥ٌ ايسعٜٛدد١ يٓددا ؾٝدد٘ أغدد٠ٛ بطغددٍٛ اهلل  

ايتٛسٝددس ٚاإلعدد٬ّ بددسخٍٛ ٚقددت ا٭شإ سٝددح إْدد٘ ٚغدد١ًٝ إلظٗدداض ؾددعاض اإلغدد٬ّ ٚنًُدد١  

 ايك٠٬ َٚهاْٗا، ٚايسع٠ٛ إىل اجلُاع١.

ؾعددٔ عبددس اهلل بددٔ عُددط ضنددٞ اهلل عُٓٗددا أْدد٘ قدداٍ: نددإ املػددًُٕٛ سددني قددسَٛا     

املس١ٜٓ صلتُعٕٛ، ؾٝتشٕٝٓٛ ايكًٛات، ٚيٝؼ ٜٓازٟ بٗدا أسدس، ؾتهًُدٛا َٜٛدًا يف شيدو،      

اٍ بعهدِٗ: بدٌ بٛقدًا َجدٌ قدطٕ      ؾكاٍ بعهدِٗ: اختدصٚا ْاقٛغدًا َجدٌ ْداقٛؽ ايٓكداض٣، ٚقد       

٫َٚ تبعجٕٛ ضد٬ً ٜٓازٟ بايك٠٬؟ ؾكاٍ ضغٍٛ اهلل ضغٍٛ اهلل  "ٜا  : ايٝٗٛز، ؾكاٍ عُط: َأ

  40ب٬ٍ، قِ ؾٓازٟ بايك٠٬".
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مل ٜأخص بٛغ١ًٝ َٔ ؾعاض ايهؿاض يإلع٬ّ بؿعري٠ َٔ أعظِ ؾدعا٥ط   ؾايطغٍٛ 

غ٬ّ دا٤ يٝتُٝع عٔ ا٭زٜإ ا٭خدط٣  اإلغ٬ّ ٖٚٞ ايك٠٬، ٭ٕ يف شيو تؿبًٗا بِٗ، ٚاإل

 يف ايعكا٥س ٚايعبازات. 

ؾعًدد٢ ايساعٝدد١ إٔ ٜتذٓددب يف زعٛتدد٘ أٟ ٚغدد١ًٝ تعددس ؾددعاضًا َددٔ خكددا٥ل ايهؿدداض  

َُٗدا نددإ ْٛعٗدا، ٖددصا يف ا٭َددٛض ايعكسٜد١، أَددا َدا طلددُل ايؿدد٦ٕٛ ايسْٜٝٛد١ ؾُددا ٚاؾددل      

 ٚدسٖا أخصٖا.ايؿطع أخص ب٘، َٚا خايؿ٘ تطن٘، ٚاحله١ُ ناي١ امل٪َٔ أ٢ْ 

اخل٬قددد١: إٔ ايٛغدددا٥ٌ ايسعٜٛددد١ يٝػدددت تٛقٝؿٝددد١ بايهًٝددد١، ٫ٚ ادتٗازٜددد١ عًددد٢    

اإلط٬م، ٚإمنا ؾٝٗا َدا ٖدٛ تدٛقٝؿٞ ٖٚدٛ املٓكدٛم يف ايهتداب ٚايػد١ٓ، َٚٓٗدا َدا ٖدٛ           

 ادتٗازٟ ٚيهٓ٘ َهبٛ  بهٛابط ايؿطع.

ٌ  إىل املككدِٛز املؿدطٚع    ايهابط ايػابع:  ٛغِقد  ٜ َّدا عًد٢    :إٔ تهٕٛ ايٛغ١ًٝ ممدا  إ

َّا ع٢ً ٌَ ايكطع، ٚإ ََدا إٕ ندإ        غبٝ ٍَ املػداٟٚ، أ ٌَ ا٫ستُدا َّا عًد٢ غدبٝ ّٔ، ٚإ ٌَ ايظ غبٝ

ٍ  نددعٝؿًا، أٚ َٓعددسًَا ؾدد٬ تهددٕٛ ايٛغدد١ًٝو َعتددرب٠ً نُددا يددٛ ٚدددسْا َددٔ ٜعددا          ا٫ستُددا

َٕ اغتعُاَي٘ يٛغ١ًِٝ ايٛعِا نطبع َٔ ايعبح. ِ  أ  دلًْٓٛا، ؾُّْا ْعً

 لحاملبحح الجا

 (اإلىرتىتالشبلة العاملية ) ةليصفية لوسدراسة و

 وسائل االتصال مجيعًا. مقدمة اإلىرتىت تبوءسباب أ: املطلب األول

َٔ ايٛغا٥ٌ ايعكط١ٜ ٖٚٞ َع نْٛٗا َػُٛع١ إ٫ إٔ ايكطا٠٤ ؾٝٗا أنجط  اإلْرتْت

 ( ٚ اًٖدٗا أٚ اعتباضٖدا ؾد٦ٝاً   اإلْرتْدت ٚغد١ًٝ  ؾًِ ٜعس َدٔ املُهدٔ  داٚظ )    ايػُاع،َٔ 

ِ    ؾددطٜطًا ايتذدداضب ايعًُٝدد١ إٔ   أثبتددت ح، سٝدداخرتعدد٘ ايػددطب إلؾػدداز املػددًُني ٚإغددٛا٥ٗ

ؾعًد٢ ٖدصا ٜهدٕٛ     ْؿدا٤، ( ندا٥ٔ ميهدٔ ايػدٝطط٠ عًٝد٘ ٚتطٜٛعد٘ سػدب َدا        اإلْرتْدت )

إىل اهلل  يف دلدداٍ ايددسع٠ٛ ٛغددا٥ٌ املتُٝددع٠ايعددعٚف عٓدد٘ يف ٖددصا ايٛقددت تهددٝٝع ٭ؾهددٌ اي 

َػددتدسّ هلددصٙ  ًَٝدداض ْٚكددـسلددٛ إٔ ٖٓايددو سػددب اإلسكددا٥ٝات غددبشاْ٘، عًُددًا بأْدد٘  
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ا٭َط ايصٟ ٜعتربٙ املٗتُٕٛ ؾطق١ َٛات١ٝ ٚتاضطل١ٝ يٓؿط ايعامل، ايتك١ٝٓ يف رلتًـ أسلا٤ 

غُٝا ٚإٔ ٖٓاى ا٭يٛف ممٔ ْطكٛا ايؿٗاز٠ نإ يإلْرتْت زٚض َٗدِ  اإلغ١َٝ٬، ايسع٠ٛ 

اضٜذ ايبؿدط١ٜ َدا ْايتد٘    تٌٓ ٚغ١ًٝ َٔ ٚغا٥ٌ ْكٌ ْٚؿدط املعًَٛدات يف تد    ، ٚمليف إغ٬َِٗ

ٚعُددل يف ايتددأثري يف سٝدداتِٗ عًدد٢  ايٓدداؽ،َددٔ غددطع١ يف ا٫ْتؿدداض ٚايكبددٍٛ بددني  اإلْرتْددت

ٖدٛ تٓدٛع طبٝعد١ املعًَٛدات      اإلْرتْدت َٚا ميٝدع   َٚػتٜٛاتِٗ،رلتًـ أدٓاغِٗ ٚتٛدٗاتِٗ 

ٚندددا١َ سذددِ ٖددصٙ املعًَٛددات ايدديت ميهددٔ ايٛقددٍٛ إيٝٗددا زٕٚ عكبددات    تٛؾطٖددا،ايدديت 

ّ  ي٘ٚتتٛقع ايسضاغات إٔ ُٜٓٛ عسز املػتدسَني  ظَا١ْٝ،أٚ َها١ْٝ   ،ايكازَد١   يف ا٭عدٛا

ٍ  اإلْرتْددددددتأقددددددب  ايٓدددددداؽ ايٝددددددّٛ ٜٓظددددددطٕٚ إىل    سٝددددددح  عًدددددد٢ أْٗددددددا املكددددددسض ا٭ٚ

 ٌ ـ إيًُعًَٛدددات ٚا٭خبددداض، ٚقددس ٜكددداٍ    ٚاملؿهدد  ٕ ٚغدددا٥ٌ اإلعدد٬ّ ايتكًٝسٜددد١ نايكدددش

نُددا اْكطنددت أيددٛاح    ،رتْددتاإلْٚاجملدد٬ت ٚاإلشاعددات يددٔ تًبددح إٔ تٓكددط  عًدد٢ ٜددس       

ٚنُا اْكط  ايٓػذ ايٝسٟٚ يًهتدب عًد٢ ٜدس ضٚتٓدربز،     ،  احلذاض٠ ع٢ً ٜس ٚضم ايربزٟ

َٔ ايطبٝعٞ إٔ ظعًُا دط٦ًٜا َجٌ ٖصا ٫ ميهٔ إٔ ٜٓؿأ َٔ ؾطاؽ ٫ٚ بس إٔ تهٕٛ ٖٓاى 

إٔ تٗددسّ إَرباطٛضٜددات إع٬َٝدد١ ٚدددست َددٔ   اإلْرتْددتأغددباب قٜٛدد١ ٚٚدٝٗدد١ تػددتطٝع بٗددا  

عد٬ّ ٚاتكداٍ املػدتكبٌ    اإلٌ ا٥يف َكسَد١ ٚغد   اإلْرتْدت أغباب  عٌ  ٖٚٓايو عس٠ قطٕٚ،

اإلغد٬َٞ، َدٔ   ْٚؿدط ايدسٜٔ   تعداىل  ب٬ َٓاظع ٚبايتايٞ َٔ أؾهٌ ٚغدا٥ٌ ايدسع٠ٛ إىل اهلل   

 ٖصٙ ا٭غباب:

نٌ احلٛادع اجلػطاؾ١ٝ ٚاملها١ْٝ اييت  اإلْرتْتتتدط٢  ضلسٖا:َهإ  ٫ أ٫ًٚ:

َٚددٔ  املعدداضف،ٚتبددازٍ  ايٓدداؽ،زٕٚ اْتؿدداض ا٭ؾهدداض ٚاَتددعاز  سايددت َٓددص ؾذددط ايتدداضٜذ 

املعطٚف إٔ سٛادع اجلػطاؾٝا َٓٗا اقتكازٟ )تهًؿ١ ؾدشٔ املدٛاز املطبٛعد١ َدٔ َهدإ      

ٛي١ بعد  ايدسٍٚ زٕٚ زخدٍٛ أؾهداض ٚثكاؾدات َعٝٓد١       ًإىل آخط( َٚٓٗا ؾهطٟ ٚثكايف )سٝ

ت عرب احلسٚز ع٢ً ؾهٌ إؾاضات إىل ب٬زٖا(، أَا ايّٝٛ ؾتُط َكازٜط ٖا١ً٥ َٔ املعًَٛا

٫ تعددس ٫ٚ يكدد٢، ٚايدديت   إيٝهرتْٚٝدد١ ٫ ٜكددـ يف ٚدٗٗددا ؾدد٤ٞ ٚيف شيددو ْددٛاح إصلابٝدد١  

 ايسع٠ٛ.ميهٔ  ٓٝسٖا يف قه١ٝ 
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إٕ ايػددطع١ ايهددبري٠ ايدديت ٜددتِ بٗددا ْكددٌ املعًَٛددات عددرب  ضلكددطٖا: ظَددإ  ٫ ثاْٝددًا:

 قدسٚضٖا، ٚ عدٌ املعًَٛد١ يف ٜدسى سداٍ      احلػدابات، ايؿبه١ تػكط عاٌَ ايدعَٔ َدٔ   

ٚتػددٟٛ بٝٓددو ٚبددني نددٌ أبٓددا٤ ايبؿددط يف سددل احلكددٍٛ عًدد٢ املعًَٛدد١ يف ْؿددؼ ايٛقددت         

 )املػاٚا٠ املعًَٛات١ٝ(.  ٚبايتايٞ ؾأْت تعٝـ يف عكط

تعٛزت ٚغا٥ٌ اإلع٬ّ ايتكًٝس١ٜ إٔ تتعاٌَ َعو نذ١ٗ َػدتكب١ً   ايتؿاع١ًٝ: ثايجًا:

ٚيدصيو ؾٗدِ ايدصٜٔ     ٜعطْٛدو، أخص َا ٜعطْٛو ٚتؿكس َا ٫ ت  ٜٓشكط زٚضى يف إٔ ؾكط،

َداشا  ٚؾأْدت ايدصٟ تكدطض َتد٢      اإلْرتْدت أَا يف عكدط    ٜكطضٕٚ َا تكطأ أٚ تػُع أٚ تؿاٖس

تطٜس إٔ يكٌ عًٝ٘ َٔ َعًَٛات، ٚأنجط َٔ شيو ؾبَُهاْو اٯٕ َٔ خ٬ٍ َٓتدسٜات  

ٌ أٚ ايٓاؾط، ٖٚصٙ ْك١ً يكٌ إىل زٚض املطغ  ايتؿاعٌ ٚاحلٛاض إٔ تٓتكٌ َٔ زٚض املػتكبٌ

َػدت١ٜٛ زٕٚ إٔ ٜطػد٢ قدٛت أسدسِٖ       ٭ٍٚ َط٠ ٚمتهٔ ايٓداؽ َدٔ ايتشدطى عًد٢ أض     

ايؿدطعٞ أٚ سدٛاض ا٭زٜدإ، ٜٚٓبػدٞ       ٚهلصا أ١ُٖٝ نبري٠ ب٬ ؾو يف احلدٛاض  اٯخط،ع٢ً 

 عًٝٓا نُػًُني إزضاى َا يًُ٘ ٖصٙ ايتك١ٝٓ َٔ زعِ يكه١ٝ ايسع٠ٛ.

يهٓد٘ غٝشكدٌ خد٬ٍ ايػدٓٛات      بعدس، ٖٞ أَط مل ضلكٌ متاًَا ٚ اجملا١ْٝ: ضابعًا:

ا٭منا  ايتذاض١ٜ بسأت تتبًٛض يتُهٔ اجملتُع َٔ اعتباض   سٝح إٕ ايهجري َٔ ايكاز١َ،

يف احلٝدا٠ ٚايديت غدٝتِ تٛؾريٖدا يًذُٝدع بؿدهٌ         َٔ اخلسَات ا٭غاغ١ٝ اإلْرتْتخس١َ 

 َدس٠  اإلْرتْدت َٚعطٚف ايّٝٛ يف ايػطب أْ٘ بَُهاْدو إٔ تتكدٌ ب   دلاْٞ،دلاْٞ أٚ ؾب٘ 

ضَعٟ ست٢ يًطبك١ املتٛغط يف   ٖٚٛ َبًؼ ؾٗطًٜا،ز٫ٚضًا  20غاع١ ًَٜٛٝا َكابٌ َبًؼ  24

ايدصٟ ٜكدٌ إىل أندرب      ايٛغدٝط  اإلْرتْدت ا٭َدط ايدصٟ صلعدٌ َدٔ      اجملتُعدات، نجري َدٔ  

مبٝدع٠   اإلْرتْدت   عد٠ٚ٬ عًد٢ شيدو تتُتدع     َٓٗا،عسز َٔ ؾطا٥  اجملتُع ٫ٚ غُٝا ايؿكري٠ 

ٍ        ايسا٥ِ،ايطبط  ، مل اإلْرتْدت ب سٝح إْ٘ َٚدع تطدٛض ايتكٓٝدات ايديت متهٓدو َدٔ ا٫تكدا

 املٓددعٍ،غددبو ايؿدكددٞ يف ايعُددٌ أٚ   اتعددس بايهددطٚض٠ تكتكددط عًدد٢ اغددتدساَٗا َددٔ س    

أقددب  بَُهاْددو إٔ تتكددٌ بايؿددبه١ َددٔ دلُٛعدد١ نددبري٠ َٚتٓٛعدد١ َددٔ ا٭زٚات        بددٌ

يف املطبذ، ٚبدصيو   اتايج٬د ٠دٗعبع  أٚست٢ ايٓكاي١، ٚاهلٛاتـ  ، اجلٝب نشاغبات
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تتددابع ا٭خبدداض ٚتتػددٛم  ٚظَددإ،يف نددٌ َهددإ   اإلْرتْددتغددتهٕٛ عًدد٢ اضتبددا  زا٥ددِ ب 

   ٚتػتسعٞ املعًَٛات امل١ُٗ يف ايٛقت املٓاغب.

إٕ ايتطبٝكددات ٚاخلدسَات ايدديت تكدسَٗا ايؿددبه١ تبًددؼ    ايتطبٝكدات: تٓددٛع  خاَػدًا: 

ؾُددٔ ايتطبٝكددات ايتعًُٝٝدد١ ٚايرتبٜٛدد١ ايدديت ختددسّ أطؿايٓددا يف تعًُٗددِ احلٝددا٠؛ غددعتٗا غددع١ 

إىل اخلسَات اييت تػٌٗ ا٫تكاٍ نايربٜدس اإليهرتْٚدٞ ٚغدطف     يًعامل،ٚاغتهؿاؾِٗ 

غٛم قػري٠ ٜػدتطٝع ؾٝٗدا    إىل ايتطبٝكات ايتذاض١ٜ اييت يٍٛ ايعامل بأغطٙ إىل احلٛاض،

ٚاملعًَٛاتٝدددد١   إىل املٛاقددددع اإلخباضٜدددد١ حلظددددات،ايبددددا٥ع ٚاملؿددددرتٟ إمتدددداّ قددددؿكاتِٗ يف  

اجملدددددا٫ت، ٚ ٚاملطدعٝددددد١ ايددددديت ختدددددسّ ايبددددداسجني ٚاملطًعدددددني يف ؾدددددت٢     ٚا٭نازميٝددددد١ 

سلٔ ايسعا٠ املػًُني إٔ ْعٌُ ع٢ً قب نٌ ٖصٙ ايتطبٝكات يف حبدري٠ ايدسع٠ٛ     بَُهآْا

اهلا١ً٥ اييت تٛؾطٖا يٓا ايتكٓٝد١ احلسٜجد١    تاإلَهاْٝااغتؿاز٠ َٔ ٖصٙ  ؛احلٓٝـ  اْٚؿط زٜٓٓ

 ًَٜٛا بعس ّٜٛ.

يتدداز إٔ تهددٕٛ خددبريًا َعًَٛاتٝددًا أٚ َٗٓسغددًا أٚ  ٫ا٫غددتدساّ: غددٗٛي١  غازغددًا:

ضٚاز ايؿددبه١ إىل تددسضٜبات َعكددس٠ يًبددس٤    ٫ٚ ضلتدداز ،اإلْرتْددتَربدلددًا ستدد٢ تػددتدسّ  

َددع قدسٜل ٜٛندد  يدد٘ املبدداز٨    بددٌ إىل دلددطز َكسَدد١ يف دًػد١ ملددس٠ غدداع١  باغدتدساَٗا، 

 41.ا٭ٚي١ٝ ي٬غتدساّ
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  حقائق و أرقاو اإلىرتىت  املطلب الجاىي:

  *:اإلْرتْتعسز َػتدسَٞ أ٫ًٚ:         

 

ٕ عسز َػتدسَٞ ؾُّ /َاضؽ/اإلسكا٤ ايصٟ أدطٟ يف  ٚؾكًا هلصا

 *سػب قاضات ايعامل ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ: اإلْرتْت

 اإلْرتْتعسز َػتدسَٞ  ايكاض٠ ايطقِ

 ًَٕٝٛ 65752 آغٝا 

 ًَٕٝٛ 39354 أٚضٚبا 

 ًَٕٝٛ 25153 أَطٜها ايؿُاي١ٝ 

 ًَٕٝٛ 17356 أَطٜها اي٬ت١ٝٓٝ ٚايهاضٜيب 

 ًَٕٝٛ 5452 أؾطٜكٝا 

 ًَٕٝٛ 4559 ايؿطم ا٭ٚغط 

 ًَٕٝٛ 2.58 اغرتايٝا 

 ًَٕٝٛ 159654 اجملُٛع

  *: ّد  يف ايعامل يف ايؿرت٠ َا بني  اإلْرتْتمنٛ َػتدسَٞ ثاًْٝا: 
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  *ايعامل:بايٓػب١ جملُٛع ايػهإ سػب قاضات  اإلْرتْتْػب اغتدساّ ثايجًا:  

 

َٗٓسؽ/ عُاز ايسٜٔ / تأيٝـيف ايتعطٜـ باإلغ٬ّ ٚاحلهاض٠ اإلغ١َٝ٬،  اإلْرتْت: زٚض املكسض)* 

، ايػٛزإ د اخلططّٛ، ي٬تكا٫ت جملُٛع١ غٛزاتٌ ايتٓؿٝصٟايعاّ ٚايط٥ٝؼ  ط، املسٜ محسأسػني 

 (hor3en.comايؿبه١ ايعٓهبٛت١ٝ: َٓتس٣ احلٛض ايعني 
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  . يف الدعوة إىل اهلل اإلىرتىتطرق و أساليب االستفادة مً  : الجالح طلبامل

يف دلدداٍ املعًَٛددات ٜهددع املػددًُني عًدد٢ ثػددط٠    ٜعٝؿدد٘ ايعددامل َددٔ ثددٛض٠ عاضَدد١  َددا

ْتاز ٖصٙ ايجدٛض٠،   اإلْرتْتاؾط اجلٗٛز ٚاإلَهاْٝات يػسٖا، ٜٚعس هنبري٠ يتاز إىل ت

عسٜس َدٔ  ايؾهٝـ ميهٔ ا٫غتؿاز٠ َٔ ٖصٙ ايؿبه١ ايعامل١ٝ يف خس١َ اإلغ٬ّ؟ ٖٓاى 

 َع ٖصٙ ايؿبه١.ايططم ٚا٭غايٝب اييت ٜكسض ايهجري َٓا عًٝٗا ٫غُٝا ممٔ ٜتعاٌَ 

ٖٚددصٙ أٖددِ ٚغدد١ًٝ خلسَدد١ ايددسٜٔ،     ( ْاؾعدد١:Web Sitesأ٫ًٚ: إْؿددا٤ َٛاقددع ) 

ٚاملككٛز باملٛاقع ايٓاؾع١ نٌ َٛقع ٜػتؿٝس َٓ٘ )املتكؿ ( يف زٜٓ٘ أٚ زْٝاٙ، ٫ٚؾدو إٔ  

املٛقددع ايددسٜين ٖددٛ ا٭ٖددِ خاقدد١ إٔ املٛاقددع اإلغدد١َٝ٬ ٫ تددعاٍ قًًٝدد١ َكاضْدد١ بدداملٛاقع غددري  

ٚأقٌ َٔ شيدو املٛاقدع اإلغد١َٝ٬ ايكداؾ١ٝ َدٔ ايؿدٛا٥ب ٚايدسخٔ، ٫ٚبدس َدٔ           اإلغ١َٝ٬،

 َطاعا٠ بع  ا٭َٛض يف إْؿا٤ َجٌ ٖصٙ املٛاقع، َٔ أُٖٗا:

إٔ ٜػبل إْؿا٤ املٛقع زضاغ١ ٚاقع١ٝ ٜتِ َٔ خ٬هلا يسٜس اهلدسف َدٔ املٛقدع     -1

ايتهددطاض يف  ٚطبٝعتدد٘ َٚددس٣ ساددد١ ايٓدداؽ إيٝدد٘، ٚؾا٥ددس٠ َجددٌ ٖددصٙ ايسضاغدد١ إٔ ْتؿدداز٣   

املٛاقع ْٚػدٗا، ؾُٕ نجريًا َٔ املٛاقع تتؿاب٘ يف املهُٕٛ إىل سس بعٝس ٚإٕ اختًؿدت يف  

ايظاٖط، ؾٓذس إٔ املٛقع ٜبسأ َٔ سٝح بسأ غدريٙ ٜٚعٝدس ايتذداضب ٚا٭خطدا٤ بػدبب عدسّ       

 ع٢ً َٓذعات اٯخطٜٔ. إط٬ع٘

ايعًُدا٤ أٚ  إٔ ٜؿطف ع٢ً املٛقع جل١ٓ ؾطع١ٝ َتدكك١ أٚ عًد٢ ا٭قدٌ أسدس     -2

 ط٬ب ايعًِ، ست٢ ٫ ٜعط  املٛقع َا طلايـ ؾطع اهلل.

ٜهدٕٛ تابعدًا ملٛقدع آخدط      إٔ ٜػتكٌ املٛقع بصات٘ قسض اإلَهإ، مبعٓد٢ إٔ ٫  -3

ممددٔ ٜكددسَٕٛ خسَدد١ تكددُِٝ املٛاقددع دلاْددًا، ٚإٕ مل ٜهددٔ بددس َددٔ ا٫غددتعا١ْ مبجددٌ ٖددصٙ  

٫ تعدددط  َدددا طلدددايـ ايدددسٜٔ املٛاقدددع ايددديت  َدددٔ Host املهدددٝـاملٛاقدددع ؾًدددٝهٔ املٛقدددع 

ٚا٭خ٬م، ٚايصٟ دعًين أقٍٛ شيو أْدين ضأٜدت َٛقعدًا ٜعٓد٢ بدايكطإٓ ٚيؿٝظد٘، ٚيهٓد٘        

ٜعط  بع  ايكٛض ايػ١٦ٝ سني ايتٓكدٌ بدني قدؿشات٘، ٚايػدبب إٔ َدٛقعِٗ ّمت تكدُُٝ٘       
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ٜبدايٞ بعدط  َجدٌ ٖدصٙ ا٭َدٛض، ؾًدصا يٝػدت يدسِٜٗ غدٝطط٠ تاَد١ عًد٢             َٔ خ٬ٍ َٛقع ٫

  َٛقعِٗ.

  ايتكُِٝ اجلٝس يًُٛقع، ٖٚصا ٜتطًب أَٛضًا َٓٗا: -4

سػٔ اختٝاض عٓٛإ املٛقع، ٖٚصا ٜتطًب ث٬ث١ أَٛض: إٔ ٜهٕٛ ايعٓدٛإ غدٌٗ    -أ

ٜهددٕٛ طدد٬ًٜٛ، ٚايجدداْٞ: إٔ ٜددسٍ ايعٓددٛإ عًدد٢ ذلتدد٣ٛ       ايتددصنط، ٖٚددصا ٜػددتًعّ إٔ ٫  

 املٛقع، ٚايجايح: إٔ ٜهٕٛ ايعٓٛإ دصابًا ًٜؿت اْتباٙ املتكؿشني.

ٜدددتِ إ٫ باغدددتدساّ  اغددتعُاٍ أغدددايٝب اجلددصب ٚايتؿدددٜٛل يًعا٥دددط، ٖٚددصا ٫    -ب

)ٚتعدددين زَدددر ايددددٓل ٚايكدددٛت ٚايكددددٛض٠     Multimediaتكٓٝدددات ايٛغدددا٥ط املتعددددسز٠   

ٚايعطٚ  املط١ٝ٥ ٚايطغّٛ املتشطن١ يف ب١٦ٝ ٚاسس٠( ٚسٝٓٗا ٜطًل ع٢ً املٛقع أْ٘ تؿاعًٞ 

Interactivامل٪ثطات ايكددٛت١ٝ ٚايطغدد١َٝٛ أٚ ؾددشٔ املٛقددع بدد -بددايطبع -ٜككددس  ، ٫ٚ

بطدلٝات اجلاؾا، ؾُٕ نجط٠ َجٌ ٖصٙ ا٭َٛض قدس تدععر ندجريًا َدٔ املػدتدسَني ْاٖٝدو       

 عٔ ايبط٤ ايٓاتر عٓٗا.

َطاعددا٠ ايتكددُِٝ يطبٝعدد١ املٛقددع ٚاهلددسف َٓدد٘ إٕ نددإ  اضٜددًا أٚ تعًُٝٝددًا أٚ   -ز

 إخباضًٜا ٚسلٛ شيو.

 userإٔ ٜهٕٛ املٛقع غٌٗ ا٫غتدساّ ٚضلكل َؿّٗٛ ايكساق١ َع املػتدسّ -ز

friendly. 

 ا٫ٖتُاّ بايؿكش٢ ٚدعًٗا يػ١ املٛقع ا٭غاغ١ٝ يف مجٝع ايكؿشات. -ٖد

 إٔ ٜسعِ املٛقع أنجط َٔ يػ١ ٫غُٝا ايًػات احل١ٝ ناإلزلًٝع١ٜ ٚايؿطْػ١ٝ. -ٚ

ٕ  -ظ ٜتدكددل املٛقددع يف داْددب  ايتعُددِٝ أٚ ايتدكددٝل بؿددط  اجلددٛز٠، ؾَُددا أ

 ٞ ٟ  -َعني )عًُد ٞ  -زعدٛ ٟ  -إميداْ ٟ  -تطبدٛ ٞ  -دٗداز املدطأ٠ املػد١ًُ(،    -غٝاغد

ٚقس ٜتدكل نٌ داْب َٔ ٖصٙ اجلٛاْب يف ؾطع َٔ ايؿطٚع، ؾاملٛقع ايعًُدٞ قدس ٜٗدتِ    

بايعكٝس٠ أٚ بايؿك٘ أٚ باحلسٜح ايٓبٟٛ أٚ بايكطإٓ ٚعًَٛ٘ ٖٚهصا، ٚبدصيو صلعدٌ املٛقدع    
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ب ايددصٟ ختكددل ؾٝدد٘ ؾددًِٝ بدد٘ إملاَددًا دٝددسًا، حبٝددح ٜهددٕٛ َطدعددًا   نددٌ ثكًدد٘ يف اجلاْدد

جلُٝع ايعٚاض يف اجلاْب ايصٟ ختكل ؾٝ٘، أٚ إٔ ٜهٕٛ املٛقع عاًَا ؾا٬ًَ ؾٝذُع بني 

دٛاْددب رلتًؿدد١ َددٔ عًددِ ٚزعدد٠ٛ ٚتطبٝدد١.. إر، ٚبػدد  ايٓظددط عددٔ ا٫ختٝدداض تعُُٝددًا أٚ          

 ختكٝكًا ؾاملِٗ ايرتنٝع ع٢ً دٛز٠ اوت٣ٛ.

ض٠ املٛقع َدٔ سٝدح قدٝاْت٘ َدٔ ا٫خدرتام ٚأَدٔ بٝاْاتد٘ ًَٚؿاتد٘ ٚندصيو          إزا -5

 Web hostingيسٜج٘ بني ؾرت٠ ٚأخط٣، مبا صلصب ايعٚاض، ٖٚٓاى ؾدطنات تػد٢ُ   

service تتٛىل ايكٝاّ  -أعين إزاض٠ املٛقع َٔ مجٝع ايٓٛاسٞ -تكسّ َجٌ ٖصٙ اخلس١َ

 Web Server Software مبجددٌ ٖددصٙ املٗدداّ، إندداؾ١ إىل إٔ ٖٓدداى بطدلٝددات تػدد٢ُ 

 Homeتكّٛ باإلؾطاف ع٢ً نؿا٠٤ املٛقع، َٔ سٝح غطع١ يٌُٝ ايكؿش١ ايط٥ٝػد١ٝ  

page ٚنصيو َعطؾ١ ايطٚابط ،Links .املٓكطع١ بني ايكؿشات ٚغري شيو 

إٔ ايربٜس اإليهرتْٚٞ  َٔ بايطغِ :E -Mailاإليهرتْٚٞ" ثاًْٝا: اغتدساّ ايربٜس 

أؾددٗطٙ، خكٛقددًا إٔ سكددٍٛ أٟ َػددتدسّ  اإلْرتْددتإ٫ إٔ  اإلْرتْددتنددإ َعطٚؾددًا قبددٌ 

سًا، ٚيدطم ندجري َدٔ املٛاقدع     ددد  َدٔ ا٭َدٛض ايػٗدد١ً   ع٢ً بطٜس إيهرتْٚٞ دلداْٞ ٜعدس   

خس١َ اإلغ٬ّ عٔ ططٜل ٖصٙ ا٭زا٠  ع، ْٚػتطٝع٢ً َٓ  ٖصا ايربٜس ٭غطا  خاق١ بِٗ

 أُٖٗا:َٔ بع  اجلٛاْب 

ملعطٚف ٚايٓٗدٞ عدٔ املٓهدط، ٚشيدو بُضغداٍ      ايسع٠ٛ إىل اهلل تعداىل ٚا٭َدط بدا    -1

ناؾطِٖ، ؾأَدا املػدًِ ؾكدس ٜهدٕٛ َككدطًا أٚ       ضغا٥ٌ إىل مجٝع أٌٖ ا٭ض  َػًُِٗ ٚ

ََٚشِندطغ  } ٚاقعا يف َعك١ٝ أٚ بسع١ ؾٝٓب٘ يصيو ٜٚٓك  ٜٚٛعا ٜٚدصنط، قداٍ اهلل تعداىل:   

ِٓنَي َِ ُ ٪غ ٓغَؿع  ايي َٕ ايِصنيَط٣ َت {َؾَُ
إىل اإلغ٬ّ ٚعطن٘ عًٝ٘ ٚإٜدطاز  أَا ايهاؾط ؾبسعٛت٘  42ٚ

 ايؿبٗات عًٝ٘ ٚاييت أقٌ ا٭سٛاٍ أْٗا تعععع ثكت٘ بسٜٓ٘.

عٓدداٜٚٔ َجددٌ ٖدد٪٤٫ ا٭ؾدددام ميهددٔ احلكددٍٛ عًٝٗددا َددٔ ططٜددل ايكددشـ           ٚ

 ٚاجمل٬ت ايػٝاض٠ اييت تٗتِ بٓؿط عٓاٜٚٔ قطا٥ٗا. 
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 َدا طًب ايعًِ ٚشيو َٔ خ٬ٍ َطاغد١ً ايعًُدا٤ ٚطد٬ب ايعًدِ ٚغد٪اهلِ سدٍٛ        -2

ضلتاددد٘ اإلْػددإ َددٔ أَددٛض زٜٓدد٘، ٚنددصيو ايٓػددا٤ ٜػددتطعٔ اغددتدساّ ايربٜددس يف طددطح     

 أغ٦ًتٗٔ اخلاق١ زٕٚ خذٌ.

3-  ٚ شيدو َدٔ خد٬ٍ َطاغد١ً ايٛايدسٜٔ ٚا٭ٖدٌ َٚطاغد١ً ا٭قدشاب          ق١ً ايدطسِ 

اإليهرتْٚٞ أؾهٌ بهجري َٔ ايربٜس ايعازٟ أٚ ست٢ املُتاظ َدٔ سٝدح    س، ؾايربٜٚاخل٬ٕ

ٌَ ايهًؿ١، ٚع٢ً اإلْػإ إٔ ٫ ٜػتكػط َجدٌ ٖدصٙ ايطغدا٥ٌ إمندا ٖدٞ      عاٌَ ايٛقت ٚعا

ٚتكٌ إىل املسعٛ، ؾُٕ قطأٖا ؾاحلُس هلل، ٚإٕ مل ٜكطأٖا ؾا٭دط ثابدت إٕ ؾدا٤   حلظات 

اهلل ع٢ً زعٛتو، ؾٮٕ ٜٗسٟ اهلل بو ضد٬ً ٚاسسًا خري يدو َدٔ محدط ايدٓعِ، ٚقداٍ عًٝد٘       

 43.«٦ًايكطٕ َٔ املعطٚف ؾٝ ٫»ايك٠٬ ٚايػ٬ّ: 

تػد٢ُ أٜهدًا غداسات ايٓكداف أٚ دلُٛعد١ ا٭خبداض        ٚ :Forumsثايجًا: املٓتسٜات 

(Newsgroups        ِٗٓاملعًَٛددات ؾُٝددا بٝدد )(، ٚيف املٓتددس٣ ٜتبددازٍ ا٭ؾدددام )ا٭عهددا٤

ٚا٭ؾهاض يف َٛنٛع َا َٔ خ٬ٍ غبٛض٠ إيهرت١ْٝٚ ندبري٠ سٝدح ٜػدتطٝع ندٌ ٚاسدس      

املٛنددٛع، ثددِ ٜددطزٕٚ عًٝٗددا إٕ أضازٚا، ْٚػددتطٝع إٔ إٔ ٜبعددح ضغددايت٘ إىل اٯخددطٜٔ سددٍٛ 

إْؿددا٤ املٓتددسٜات املؿٝددس٠، ٖٚددصا   :شلددسّ اإلغدد٬ّ بٛاغددط١ املٓتددسٜات َددٔ ظاٜٚددتني: ا٭ٚىل  

ٜسخٌ يف ايططٜكد١ ا٭ٚىل ٖٚدٞ إْؿدا٤ َٛاقدع ْاؾعد١، ٚايجاْٝد١: املؿداضن١ ايؿعايد١ يف َجدٌ          

 يتٓؿددٝؼ َددا بددساخًٓا أٚ يطَددٞ ايطؾددع َددٔ َػددتٛاٖا، ٫ إٔ زلعًددٗا ذلدد٬ً ٖددصٙ املٓتددسٜات ٚ

 ٜػتشػٌٔ زٚضٖا، ٚيصيو ايه٬ّ ع٢ً عٛآٖ٘، ٚإمنا ْطتكٞ بٗا إىل أضؾع َٔ شيو ْٚؿِع

 :ايتاي١ٝ َطاعا٠ ا٭َٛض

ا٫ؾرتاى يف املٓتس٣ ايدصٟ غٝػدتؿٝس َٓد٘ اإلْػدإ أٚ ايدصٟ غٝػدتؿٝس غدريٙ         -1

        ٌ  -غايبداً  -ٖدصا املٓتدس٣   َٔ خ٬ي٘، ٫ املٓتدس٣ ايدصٟ ضلبد٘ ٚميٝدٌ إيٝد٘ ْؿػدًٝا ؾدُٕ َجد

 َهٝع١ يًٛقت.

عًدد٢ َؿددطف املٓتددس٣ إٔ ٜهددطًع مبػدد٪ٚيٝت٘ ايهاًَدد١، ٚإٔ ٜتكددٞ اهلل يف        -2

اإلناؾ١ ٚاحلصف ملؿاضنات ا٭عهدا٤، ٚإٕ ندإ املؿدطف َدٔ شٟٚ ايعًدِ ٚايؿٗدِ ؾكدس        
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ٜهٕٛ ا٭ؾهٌ إٔ ٜططح ٖٛ املٛاندٝع ٚإٔ طلتاضٖدا، ثدِ ٜطًدب َدٔ ا٭عهدا٤ املؿداضن١        

 ُا تؿعً٘ عسز َٔ املٓتسٜات.ٚايتعًٝل، ن

عددسّ ا٫غددتعذاٍ يف املؿدداضن١ ٚايرتٜددح يف شيددو، ٫ٚ ٜػددرت اإلْػددإ ايعاقددٌ    -3

بهجط٠ املؿاضنني ٚيٝٓظط َا قكسٙ مبؿاضنات٘، ٚضزٚزٙ، ؾُٕ نإ هلل ؾبٗا ْٚعُت، 

عظُٝد١ يف َجدٌ ٖدصٙ املدٛاطٔ، قداٍ اهلل       ٚإٕ ناْت ا٭خط٣ ؾايكدُت ٚايػدهٕٛ َٓعيد١   

َٔ ايَٓداؽَ َٚاييَه} تعاىل: َٚاييَعاِؾنَي َع ٝغَا  ُِنَي اييَػ ٚقدس سدح عًٝد٘ ايػد٬ّ عًد٢ تدطى        44،{اِظ

 45.«أْا ظعِٝ ببٝت يف ضب  اجل١ٓ ملٔ تطى املطا٤ ٚإٕ نإ ذلكًا»اجلساٍ ؾكاٍ: 

ا٫يتعاّ بدأزب احلدٛاض ٚاملٓاقؿد١ ٚايتشًدٞ حبػدٔ اخلًدل ٚتدطى ضزٚز ا٭ؾعداٍ          -4

 اهلٛدا٤.

املٓتددسٜات املؿددب١ٖٛ ٚايدديت تبددح ا٭ؾهدداض املٓشطؾدد١ ٚايعكا٥ددس      ا٫بتعدداز عددٔ   -5

اهلساَدد١، إ٫ ملددٔ ٜكدد٣ٛ عًدد٢ ايددسع٠ٛ ٚايددطز ٫غددُٝا إٕ نددإ املٓتددس٣ صلُددع بددني املػددًِ       

ٌَ اييِهَتاِب َإ٫ِ} ٚايهاؾط أٚ ايػين ٚاملبتسع، قاٍ اهلل عع ٚدٌ: ٖغ َٞ  ٫َٚ ت َذاِزيوٛا َأ ِٖ ِباِيِتٞ 

 ٔ َََع َقاِسِب ِبسغَع١ٍاملباضى: اهلل بٔ  عبسّ اإلَاٚقاٍ 46.{َأسغَػ ٕغ َتذًَِؼ  َٜاَى َأ  47.ََٚإ

ٚإشا نددإ املٓتددس٣ ْػددا٥ًٝا ؾٝشبددص عددسّ املؿدداضن١ ؾٝدد٘ َددٔ قبددٌ ايطددداٍ غددسًا           

 يًصضٜع١، ٚيًؿٝطإ يف َجٌ ٖصٙ ا٭َانٔ ٚدٛز.

يًُؿدطؾني عًد٢ املٓتدس٣، ٚشيدو يف سايد١       Online تٛدٝ٘ ايٓكٝش١ املباؾط٠ -6

ايؿات ؾطع١ٝ أٚ اسلطاف عٔ املٓٗر ايكِٜٛ، ؾُٕ مل ٜػدتذٝبٛا ٚتهدطضت َدِٓٗ    ٚدٛز رل

 َجٌ ٖصٙ ا٭َٛض ؾٝٓظط يًُكًش١ ٚاملؿػس٠ َٔ املؿاضن١ أٚ عسَٗا.

ْؿددط عٓددٛإ َٛقددع ٚميهددٔ ا٫غددتؿاز٠ َددٔ املٓتددسٜات يف تكددسِٜ ايددسع٠ٛ عددٔ ططٜددل 

احلدر أٚ َٛقدع    )نُٛقع عٔ احلر يف ؾدٗط ، ٞ دسٜس َٚا ضلتٜٛ٘ َٔ َٛاز ؾطعٝ٘إغ٬َ

ْؿددط دسٜددس املٛاقددع اإلغدد١َٝ٬ َددع ضٚابددط َتهاًَدد١    ٚايكددٝاّ(، أعددٔ ايكددٝاّ يف ؾددٗط  

تؿذٝع ناتب َتُٝع  ٚ، أايؿعاي١ عٔ ططٜل َكاٍ دٝس ١، أٚ املؿاضنيًُٛانٝع اجلسٜس٠
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تصنري ايٓاؽ بعبداز٠   ٚ، مجع ضٚابط َٛنٛع َعني متؼ احلاد١ إيٝٗا ٚ، أيهتاب١ َكاٍ

تدصنري ايٓداؽ بأسهداّ ؾكٗٝد١      ٚ، ضلني ٚقتٗا قطٜبًا نكدٝاّ عاؾدٛضا٤ ٚا٭ٜداّ ايبدٝ     

أٚ َٓهط أٚ خطأ ٜكع ؾٝ٘  ١تٓبٝ٘ ايٓاؽ ع٢ً بسعٚ ضَهإ،ضلني ٚقتٗا ناحلر ٚقٝاّ 

٘          ٚ، بع  ايٓاؽ  ٚ، تٓبٝد٘ ايٓداؽ عًد٢ َٓهدط َعدني ٚاملػداعس٠ ايؿعًٝد١ يف ذلاٚيد١ إظايتد

ؽ عًددد٢ خطدددأ ٚقدددع ؾٝددد٘ قددداسب َكددداٍ يف سدددسٚز آزاب اإلغددد٬ّ يف احلدددٛاض   تٓبٝددد٘ ايٓدددا

ايتٜٓٛع يف نٌ  دٌ ٚ ٚعا ايٓاؽ ٚتصنريِٖ باهلل عع ٚ ٚ، ٚايٓكٝش١ باييت ٖٞ أسػٔ

ٟ َط٠ َدا بدني آٜد١ ٚسدسٜح َٚٛعظد١ ٚقكد١ ٚؾد٬ف         ايس٫يد١ عًد٢ بداب َدٔ اخلدري       ٚ، زعدٛ

 ١ذلتداز إىل خسَد١ عادًد    ايس٫يد١ عًد٢   ٚ، نُؿطٚع خريٟ َٔ مجع١ٝ أٚ َ٪غػد١ خريٜد١  

 ٚ، إؾدداز٠ ايٓدداؽ لددرب دسٜددس ٚبؿددط٣ يًُػددًُني ٚ، نُشتدداز إىل ؾكدد١ًٝ زّ ْددازض٠ َددج٬و

ايتعإٚ يف دلداٍ ايدسع٠ٛ ْٚكداف     ٚ، تؿٓٝس خرب ناشب أٚ إؾاع١ باط١ً بايسيٌٝ ٚايربٖإ

املػاعس٠ بايس٫ي١ ع٢ً  ٞزلس٠ ايعٚاض َٔ ذلتاد ٚ، أؾهٌ ايططم ٚايٛغا٥ٌ يف باب َعني

إقدد٬ح شات ايددبني باحلػدد٢ٓ بددني َددٔ يكددٌ بٝددِٓٗ       ٚ، َٛقددع أٚ َكدداٍ أٚ أٟ َػدداعس٠  

 ساز٠.َؿاسٓات أٚ َٓاقؿات 

ٜبح َدا   اإلْرتْتَٛقع ع٢ً  ٚ ٖٞ نٌ :ضابعًا: ايٛقٛف يف ٚد٘ املٛاقع غري اإلغ١َٝ٬

 طلايـ اإلغ٬ّ عكٝس٠ أٚ َٓٗذًا أٚ غًٛنًا، ٚاإلْهاض ع٢ً َجٌ ٖصٙ املٛاقع بأَٛض أُٖٗا:

سذب تًو املٛاقع عدٔ أبٓدا٤ املػدًُني سؿاظدًا عًد٢ زٜدِٓٗ ٚأخ٬قٗدِ، ٚشيدو          -1

أٚ غريٖا َٔ ايربدلٝدات ايديت يدس َدٔ      Firewallباغتدساّ بطدلٝات اجلسضإ ايٓاض١ٜ 

، ٖٚصٙ َػ٪ٚيٝات نٌ ؾطنات تعٜٚس خس١َ اإلْرتْت١ٓ ع٢ً ايٛقٍٛ إىل قؿشات َعٝ

يف أٟ بًس، ٚنصيو َٔ ٚادبات ا٭ب يف املٓعٍ، َٚس١ٜٓ املًو عبس ايععٜع  ISP اإلْرتْت

ٍ   -يًعًدددّٛ ٚايتكٓٝددد١ بايطٜدددا   تكدددّٛ دٗدددس َؿدددهٛض يف دلددداٍ    -عًددد٢ غدددبٌٝ املجدددا

ري ٚايػري٠ ٫غُٝا ٚيهٔ ا٭َط ٜتطًب َٓاقط٠ َٚػاْس٠ َٔ أٌٖ اخل Filteringايتكؿ١ٝ

 .إٔ املٛاقع املٓشطؾ١ ٚاإلباس١ٝ يف اظزٜاز ًَٜٛٝا
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( أٚ َددٔ هلددِ إملدداّ بربدلدد١     Hackersْؿددط ايددٛعٞ بددني اهلددٛا٠ املدرتقددني )      - 2

إٔ ٜػتدسَٛا َا ٖٚبِٗ اهلل َٔ شندا٤ ٚؾطٓد١    Internet Progeram ming اإلْرتْت

 يف خس١َ ايسٜٔ ْٚؿط اخلري ٫ ايعهؼ.

زعُٗا  ٚ، ٚشيو عٔ ططٜل: ا٫ؾرتاى ؾٝٗا :املٛاقع اإلغ١َٝ٬ َٚػاْستٗاخاَػًا: زعِ     

ظٜاضتٗددا  اإلنجدداض َددٔ ٚ، زعُٗددا َعٜٓٛددا بتعطٜددـ ايٓدداؽ بٗددا ٚ، َايٝددًا إشا استادددت يددصيو

 اإلعد٬ٕ عٓٗدا عدٔ ططٜددل:    ٚ، إبدسا٤ امل٬سظدات ٚتكدسِٜ املكرتسددات هلدا     ٚ، ٚايدرتزز عًٝٗدا  

 Searchإناؾتٗا إىل ذلطنات ايبشح  ٚ، َٔ املاٍ املٛاقع ايتذاض١ٜ مبكابٌ َبًؼ ظٖٝس

Engine ايهتابدددد١ عٓٗددددا يف ٚغددددا٥ٌ اإلعدددد٬ّ املكددددط٠٤ٚ ،ٚ ايؿددددٗري٠ عطبٝدددد١ أٚ أدٓبٝدددد١

 ايتعطٜـ بٗا يف املٓتسٜات ٚغاسات ايٓكاف.،ٚ ٚاملػُٛع١

ٖٓدداى ايهددجري َددٔ  اهلل: غازغددًا: املػددا١ُٖ َددع أقددشاب املٛاقددع يف ايددسع٠ٛ إىل   

املٛاقع اإلغ١َٝ٬ ايٓاؾع١ اييت ْكدّٛ بعٜاضتٗدا ٚا٫غدتؿاز٠ َٓٗدا ٚيهدٔ ٖدٌ ؾهطْدا يف إٔ        

تهددٕٛ ظٜاضتٓددا هلددصٙ املٛاقددع أنجددط إصلابٝدد١ ؾٓػددتؿٝس ْٚؿٝددس سٝددح ْػدداِٖ َددع أقددشاب   

 ايططم: بع   عرباملٛاقع يف ايسع٠ٛ إىل اهلل 

هددٌ َددا يف ٖددصا املٛقددع يف د نتابدد١ نًُدد١ ؾددهط ٚثٓددا٤ عًدد٢ املٛقددع أٚ عًدد٢ أؾ    1

 إيهرت١ْٝٚ.غذٌ ايعٚاض أٚ بطغاي١ 

د بصٍ ايٓكٝش١ يًُٛقع باقرتاح غسٜس أٚ ْكدس قدا٥ب أٚ ؾهدط٠ إبساعٝد١ يتطدٜٛط        2

َٓاغب١ نهتداب أٚ َكداٍ أٚ    ١أٚ إضغاٍ َاز٠ عًُٝ ،املٛقع أٚ حبصف َا ٫ ٜٓبػٞ ٚدٛزٙ

تعُدٌ أٚ بٗدا خًدٌ تكدين أٚ      أٚ اإلبد٬ؽ عدٔ قدؿش١ ٫    ،ضابط يٝػتؿٝس َٓ٘ أقدشاب املٛقدع  

 ... ارؾين.

َدٔ ايٓداؽ ٜعتكدس أْد٘ يهدٞ       ، ؾايهجرياملدتًؿ١د ايتعإٚ َع املٛقع يف ْؿاطات٘   3

ٚايكٛاب  ٧طاؾ٬ بس إٔ ٜهٕٛ ي٘ َٛقع خام ٖٚصا ؾِٗ خ اإلْرتْتمياضؽ ايسع٠ٛ عرب 

أْ٘ ميهٓو إٔ تػداِٖ بايدسع٠ٛ بايتعدإٚ َدٔ أقدشاب املٛاقدع املٛددٛز٠ اٯٕ يف دلدا٫ت         
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رلتًؿدد١ نددٌ حبػددب ختككدد٘ ؾاحبددح عددٔ َٛقددع متٝددٌ إيٝدد٘ ٚيبدد٘ ٚتعددإٚ َعدد٘ مبددا        

 ٚقسضاتو. تػتطٝع َٔ خرباتو َٚٗاضاتو 

 د املػددا١ُٖ يف ْؿددط املٛقددع بُضغدداٍ عٓددٛإ املٛاقددع ملددٔ تعددطؾِٗ َددٔ ظ٥٬َددو              4

ؾُؿدده١ً املٛاقددع اإلغدد١َٝ٬ ايهددرب٣ ٖددٞ    َععذدد١، ٚأقطبا٥ددو بكددٛض٠ َبػددط١ ٚغددري    

 .ايتػٜٛل ٚايٓؿط ٚا٫ْتؿاض ٚق١ً ايعٚاض

د ْؿط املٛاقع عٔ ططٜل اجملُٛعدات اإلخباضٜد١ ٖٚدصا بداب ٜهداز ٜهدٕٛ َُٗد٬ً           5

 ط٬ًٜٛ.يٮغـ َع أْ٘ ٚغ١ًٝ إع١َٝ٬ دٝس٠ ٚضخٝك١ ٚتسّٚ 

 شاب املٛاقددع ٚاإلظعدداز ٜهددٕٛ بأؾددٝا٤ َٓٗددا    ددد احلددطم عًدد٢ عددسّ إظعدداز أقدد      6

ا٭غ١ً٦ املهطض٠ ٚايػ٪اٍ عٔ ؾد٤ٞ َٛددٛز يف املٛقدع ٚيهدٔ ايهػدٌ ميٓدع َدٔ ايبشدح         

 .عٓ٘ ٚنصيو إضغاٍ ايطغا٥ٌ ايط١ًٜٛ يًُٛقع

ميهٓددو إٔ تٓاقدد  أخدد٠ٛ يددو يف ايؿدكدد١ٝ: َٓاقددش١ أقددشاب املٛاقددع  غددابعًا:

أقدشاب املٛاقدع ايديت  دس ؾٝٗدا ندجريًا        ايسٜٔ ٚايعكٝس٠ عٔ ططٜل املطاغ١ً ؾكط َطاغ١ً

َددٔ اخلددري ٚؾدد٦ًٝا َددٔ املٓهددطات ٚنُددا ٖددٛ ٬َسددا زلددس إٔ غايبٝدد١ املٛاقددع ايؿدكدد١ٝ   

 ايؿها١ٝ٥.ٚيٮغـ تبح ا٭غاْٞ ٚاملٓهطات ٚتهع ضٚابط يبع  ايكٓٛات 

سٝح ميهٓو تٛدٝ٘ ضغاي١ رلتكط٠ دسًا ٭قدشاب ٖدصٙ املٛاقدع تدصنطِٖ ؾٝٗدا      

 48.مما ِٖ ٚاقعني ؾٝ٘ باهلل عع ٚدٌ ٚيصضِٖ

 اإلىرتىتأفلار دعوية ألصحاب مقاهي :  الرابعطلب امل

ؾٝد٘ اخلدري    أؾهداض غد١ًٗ ايتٓؿٝدص يٓؿدط ايدسع٠ٛ ٚتٛدٝد٘ ضٚاز املكٗد٢ إىل َدا        ٖٓاى 

تكددٛز إىل أسددس املٛاقددع اإلغدد١َٝ٬    home.pageدعددٌ قددؿش١ ايبددس٤ د        ٚايػددساز َٓٗددا: 

َػ  املٛاقع غري  ٚاملٛاقع اإلغ١َٝ٬ إىل املؿه١ً  ١ؾانإ ،نصيو املٓاغب ملطتازٟ املك٢ٗ

تٓكددٝب  ،ٚ خًؿٝدد١ ؾاؾدد١ ايهُبٝددٛتط إىل خًؿٝدد١ زعٜٛدد١  ريػددٝت ٚسذبٗددا،ٚاملٓاغددب١ َٓٗددا 

ٚبطْداَر أٚقدات ايكد٠٬    اودِسخ،  بع  ايدرباَر اإلغد١َٝ٬ املؿٝدس٠ َٚدٔ أَجًتٗدا بطْداَر       
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٢ غدط  املهتدب ضلدٟٛ    ًَدـ عًد   إْؿدا٤  ،ٚبٛادٗتني عطبٞ ٚإزلًٝدعٟ َدٔ َٛقدع اودسخ    

بع  ايرباَر  ضلتٟٛ ع٢ً CDتػذٌٝ  ،ٚدلُٛع١ ممٝع٠ َٔ اخلطب ٚايت٬ٚات ايكطآ١ْٝ

املؿٝدددس٠ َجدددٌ ايطٜدددٌ ب٬ٜدددط ٚغريٖدددا ٚ َعٗدددا بعددد  ايدددت٬ٚات ٚاواندددطات ٚايؿ٬ؾدددات     

يف ٚنتابتٗدا   عدس٠ َٛاقدع إغد١َٝ٬     سكدط  املكٗد٢، ع٘ يهٌ َؿدرتى يف  ٜٛظتاإلغ١َٝ٬ ٚ

 .عٗاٜٛظتطٖا ٜٚكٛتٚضق١ ثِ 

ْتدداشٍ  شدطم عًٝٗدا ٫ٚ   ًٓؾ اإلْرتْدت اهلل عدرب   إىلٖصٙ بع  ا٭ؾهاض يف ايسع٠ٛ 

َٚدٔ غددٔ غدد١ٓ سػدد١ٓ ؾًدد٘  نؿاعًدد٘، عدٔ بددصٍ ايٓكددٝش١ هلددصا ايدسٜٔ ؾايددساٍ عًدد٢ اخلددري   

  ٦ٝ.49ًاضِٖ ؾٛأدطٖا ٚأدط َٔ عٌُ بٗا إىل ّٜٛ ايكٝا١َ زٕٚ إٔ ٜٓكل َٔ أد

 اخلامتة

ٚأعإ بكسضت٘ ع٢ً  ايسضاغ١، ٙإمتاّ ٖص ٘ٚعظِٝ َِٓاحلُس هلل ايصٟ ٜػط بهطَ٘ 

ٗ    ا دداٚظ عكباتٗدد  ايكدداحلات، ، ؾاحلُددس هلل ايددصٟ بٓعُتدد٘ تددتِ    اَٚددا عددط  َددٔ قددعاب

 ٚايك٠٬ ٚايػ٬ّ ع٢ً أؾطف ضغٌ اهلل ْبٝٓا ذلُس ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ أمجعني، ٚبعس: 

أقد١ًٝٝ ٚقدؿ١ٝ د    د زضاغد١ ت   اإلْرتْدت َٛندٛع: ايدسع٠ٛ إىل اهلل عدرب    ُٔ خ٬ٍ ايبشدح يف  ؾ

 ٚاييت ٜػًب ع٢ً ظين أْٗا دسٜط٠ بايصنط يف ٖصا املكاّ. ؾكس تٛقًت إىل ْتا٥ر َتعسز٠،

َٚا تٛقًت إيٝ٘ َٔ نٛابط ٚتطدٝشات، ٫ ٜػتػين عٔ ايتٛدٝ٘ ٚايتكدٜٛب ٚايتػدسٜس،   

ٖٚٛ دٗس بصيت٘ ٫ أقكس ب٘ إ٫ عني احلل، قس أقٝب٘ ٚقس أخط٪ٙ، ؾُٕ دا٤ عًُدٞ عًد٢   

َٞ، اى ؾهٌ اهلل َا أًَت٘ ؾص ٚإٕ ناْدت ا٭خدط٣ ؾُدين     ندبريا، إٕ ؾهً٘ نإ عًٞ عً

َٚددٔ ايؿددٝطإ، ٚاهلل ٜػؿددط يددٞ، ٚسػدديب أْددٞ نٓددت سطٜكددًا عًدد٢ ايكددٛاب داٖددسًا يف   

عًد٢   ٞغد١ ٖٚد  سضاٖصٙ ايٓتا٥ر تعطٞ تكٛضًا عاًَا ٚغطٜعًا، عُا سٛت٘ ٖصٙ اي ٚ يكًٝ٘،

 -ايٓشٛ اٯتٞ:

 َٔ سٝح ٖٞ زع٠ٛ: تعطٜـ يًسع٠ٛ اتعطٜؿإ؛ أسسُٖإٔ َكطً  "ايسع٠ٛ" ي٘ . 1
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َدٔ خد٬ٍ    )تبًٝؼ اإلغ٬ّ إىل ايّٓاؽ ناٍؾ١، ٚسّجِٗ ع٢ً ايسخٍٛ ؾٝ٘، أٚ ايتعاَ٘؛

 ا٭غايٝب ٚايٛغا٥ٌ املأشٕٚ بٗا ؾطعًا(.

 ٚإشا نددُُٓا إىل ايددسع٠ٛ غددًٛى ٚايتددعاّ ايساعٝدد١، ٚتطبٝتدد٘ ٚتعنٝتدد٘ املددسعٜٛٔ،     

 عطٜـ املدتاض يًسع٠ٛ:ٚتٛدِٝٗٗ يًعٌُ ب٘، ٜهٕٛ ايت

)تبًٝؼ اإلغ٬ّ إىل ايَٓاؽ ناِؾ١، ٚسّجِٗ ع٢ً ايسخٍٛ ؾٝ٘، أٚ ايتعاَ٘، ٚتعًدُِٝٗ  

ٚتطبٝتِٗ عًد٢ َعاْٝد٘، َدٔ خد٬ٍ ا٭غدايٝب ٚايٛغدا٥ٌ املدأشٕٚ بٗدا ؾدطعًا، ٚايتدعاّ            إّٜاٙ،

 ٚاملسعٛ(.يف سٝا٠ ايساعٞ  شيو

ٚايصٟ تدطد  عٓدسٟ "   عٓس ايعًُا٤  ؿاتع ِطف بعس٠ تعطٜ" ايسع١ٜٛ إٔ َكطً  "ايٛغا٥ٌ. 2

ٚ بٓدا٤  عًد٢    ،َازٜد١" َا ٜتٛقٌ ب٘ ايساع١ٝ إىل تطبٝدل َٓداٖر ايدسع٠ٛ َدٔ أَدٛض َعٜٓٛد١ أٚ       

ٚمتجدٌ ايكدؿات ايديت     (،ٚغا٥ٌ َعٜٓٛد١ ) قػُني:تٓكػِ ٚغا٥ٌ ايسع٠ٛ إىل ٖصا ايتعطٜـ 

 َٓٗا:أْٛاع  ٚ تٓكػِ إىل، (ٚغا٥ٌ َاز١ٜبٗا، ٚ)ٜٓبػٞ يًسعا٠ إٔ ٜتكؿٛا 

احلطن١ ٚا٫ْتكاٍ َٔ َٚٚٔ أَجًتٗا ا٭قٛاٍ بهٌ أيٛاْٗا  أ/ ايٛغا٥ٌ املاز١ٜ ايؿطط١ٜ:

 ايٓاؽ.َهإ إىل َهإ غعًٝا يف إٜكاٍ ايسع٠ٛ ع٢ً 

َٚٔ أَجًتٗدا َدا ددَس يف سٝدا٠ ايٓداؽ يف ٚقتٓدا احلاندط َدٔ          ب/ ايٛغا٥ٌ ايع١ًُٝ ٚايؿ١ٝٓ:

  املدتًؿ١.أدٗع٠ ا٫تكاٍ رلرتعات َٚهتؿؿات نايبح املط٥ٞ ٚاملػُٛع، ٚ

 اخلري١ٜ.َٚٔ أَجًتٗا املػادس، ٚاملطانع ايسع١ٜٛ، ٚاجلُعٝات ز/ ايٛغا٥ٌ ايتطبٝك١ٝ: 

أٚ ؾدٔ ٜػدًه٘ ايساعٝد١     نٝؿٝد١، أٚ  ططٜكد١، بأْ٘  ايسعٟٛ": ع ِطفا٭غًٛب َكطً  ". 3

 ايسع١ٜٛ.يف غبٌٝ تبًٝؼ زعٛت٘، بػ١ٝ ايتأثري ٚاإلقٓاع، يٝكٌ بصيو سلٛ ا٭ٖساف 

مبعٓدد٢ ( International Network) َددٔ عبدداض٠ ( Internet) . ّمِت اؾددتكام نًُدد١ 4

ٖٚٓاى عس٠ تعطٜؿات هلصٙ ايؿبه١ يهٔ ايتعطٜـ املؿرتى ايصٟ ٜتؿل  ايعامل١ٝ،ايؿبه١ 

ٖددٞ ؾددبه١ نددد١ُ َددٔ أدٗددع٠ احلاغددب املطتبطدد١ ببعهددٗا  اإلْرتْددت"  عًٝدد٘ اجلُٝددع ٖددٛ

 .ايعامل"ايبع  ٚاملٓتؿط٠ سٍٛ 
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ٕ ايسع٠ٛ نػريٖا َٔ ا٭عُاٍ تظٗط أ١ُٖٝ َعطؾ١ ايٛغا٥ٌ بايٓػب١ يًساع١ٝ يف أ .5   

ٚاهلل }تعاىل:َكساقًا يكٛي٘  بايؿطط٠،َٚا َٔ عٌُ أتكٓ٘ قاسب٘  ٚخرب٠،يتاز إىل زضب١ 

{أخطدهِ َٔ بطٕٛ أَٗاتهِ ٫ تعًُٕٛ ؾ٦ٝا
 ايسعا٠،ٖهصا صلب إٔ ميهٞ  50ٚ

 دلتٓا٠.ٚخربات  َهتػب١،اضات صلابٕٗٛ ايكعاب ٜٚٛادٕٗٛ املٛاقـ مبٗ

دددٓؼ ايعددازات ٚاملعددا٬َت، ٚإٕ نددإ ٭ْٗددا َددٔ .إٔ ايٛغددا٥ٌ ايسعٜٛدد١ يٝػددت تٛقٝؿٝدد١ 6

تبعدًا يًكاعدس٠ ايؿكٗٝد١     باسد١ إ٫ أْٗدا ٫بدس إٔ تٓهدبط بايهدٛابط ايؿدطع١ٝ      إلاا٭قٌ ؾٝٗا 

 ) ايٛغا٥ٌ هلا أسهاّ املكاقس (.ايكا١ً٥ 

إْرتْت( ٚ اًٖٗا أٚ اعتباضٖا ؾ٦ًٝا ؾطٜطًا اخرتعد٘  . مل ٜعس َٔ املُهٔ  اٚظ )ٚغ١ًٝ 7

( نددا٥ٔ اإلْرتْددتأثبتددت ايتذدداضب ايعًُٝدد١ إٔ ) ؾكددس ايػددطب إلؾػدداز املػددًُني ٚإغددٛا٥ِٗ،

ٝهددٕٛ ايعدعٚف عٓدد٘ يف ٖددصا ايٛقددت تهددٝٝع ٭ؾهددٌ  ؾ ٚتطٜٛعدد٘،ميهدٔ ايػددٝطط٠ عًٝدد٘  

ػددب اإلسكددا٥ٝات إٔ عًُددًا بأْدد٘ س غددبشاْ٘،ايٛغددا٥ٌ املتُٝددع٠ يف دلدداٍ ايددسع٠ٛ إىل اهلل 

َددع غددطع١   ٖٓايددو سلددٛ ًَٝدداض ْٚكددـ َػددتدسّ هلددصٙ ايتكٓٝدد١ يف رلتًددـ أسلددا٤ ايعددامل     

، ا٭َط ايصٟ اْتؿاضٙ ٚقبٛي٘ بني ايٓاؽ ٚغٗٛي١ اغتدساَ٘ زٕٚ عكبات َها١ْٝ أٚ ظَا١ْٝ

 اإلغ١َٝ٬.ٜعتربٙ املٗتُٕٛ ؾطق١ َٛات١ٝ يٓؿط ايسع٠ٛ 

 التوصيات 

٥ٌ املعاقط٠ يف ْؿط ايسٜٔ ٚتبًٝػد٘ مبدا ٜتٓاغدب َدع     نطٚض٠ ا٫غتؿاز٠ َٔ ايٛغا .1

 . ٚمبا ٜتٛاؾل َع ايؿطع احلٓٝـَعطٝات ايعكط ٚظطٚؾ٘ 

ستدد٢ ٜعطددٞ يًكددا٥ُني عًدد٢ أَددط ايددسع٠ٛ  نددطٚض٠ ايتددسضٜب ٚايتأٖٝددٌ اإلع٬َددٞ   .2

  املطد٠ٛ.مثاضٙ دلٗٛزِٖ 

3 . ٘  ندددطٚض٠ ت٦ٝٗددد١ ا٭َددد١ قاطبددد١ يًعُدددٌ يف ايدددسع٠ٛ إىل اهلل ندددٌ يف دلددداٍ عًُددد

ٚختكك٘ ، ٚإٔ ٫ ٜػتكػط املػًِ ْؿػ٘ َٚكسضات٘ ؛ ؾهٌ ٚاسس َٓا ع٢ً ثػط٠ َٔ ثػٛض 

  .اإلغ٬ّ ، ؾاهلل اهلل إٔ ٜ٪ت٢ اإلغ٬ّ َٔ قبً٘

 ٚآخط زعٛاْا إٔ احلُس هلل ضب ايعاملني
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 .6ص/( يشخغ انغبثكو، انٕعبئم انذػٕٚخ )2001عُخ  3، يؤعغخ انشعبنخ ؽ/18ـ  14د. يسًذ أثٕ انفزر انجٛبََٕٙ: انًذخم إنٗ ػهى انذػٕح ص/ 8
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(؛ رسمٛك: د. َضّٚ كًبل زًبد، د. 177، 1/74اَظش انمبػذح فٙ: ػض انذٍٚ ػجذ انؼضٚض ثٍ ػجذ انغالو انغهًٙ: لٕاػذ األزكبو فٙ يظبنر األَبو ) 29

(، رسمٛك: ػًش زغٍ انمٛبو، 58، سلى 61. شٓبة انذٍٚ أزًذ ثٍ إدسٚظ انمشافٙ: انفشٔق )1421 1انمهى، ديشك، ؽ/ ػثًبٌ خًؼخ ػًٛشٚخ، داس

 . 1424، 1يؤعغخ انشعبنخ، ثٛشٔد، ؽ/

انٕعبئم ، أزًذ اثٍ ػجذ انؼضٚض انسًذاٌ: 10ـ  8اَظش ْزِ انؼٕاثؾ فٙ: ػجذ اهلل ثٍ أزًذ آل ػالف انغبيذ٘: كهُب دػبح )يشخغ عبثك( ص/  30

 .8/229، ػهٙ ثٍ َبٚف انشسٕد: انًفظم فٙ فمّ انذػٕح إنٗ اهلل رؼبنٗ ) يشخغ عبثك ( 32ـ  31انذػٕٚخ ) يشخغ عبثك ( ص/

 (.108عٕسح األَؼبو، اٜٚخ ) 31

نُبشش: يؤعغخ انشعبنخ ـ ػجذ انشزًٍ ثٍ َبطش انغؼذ٘: رٛغٛش انكشٚى انشزًٍ فٙ رفغٛش كالو انًُبٌ، رسمٛك: ػجذ انشزًٍ ثٍ يؼال انهٕٚسك، ا 32

 .268و. ص/ 2000-ْـ 1420 1ثٛشٔد، ؽ/

 (.104عٕسح اإلعشاء، اٜٚخ ) 33

 ( .35عٕسح انًبئذح ، اٜٚخ ) 34

 .230ػجذ انشزًٍ ثٍ َبطش انغؼذ٘: رٛغٛش انكشٚى انشزًٍ فٙ رفغٛش كالو انًُبٌ ) يشخغ عبثك ( ص/ 35

 (.108عٕسح األَؼبو، اٜٚخ ) 36

 .5/251ْـ  1413 داس انثشٚب، -داس انٕؿٍ يسًذ ثٍ طبنر انؼثًٍٛٛ: يدًٕع فزبٖٔ ٔسعبئم اثٍ ػثًٍٛٛ، فٓذ ثٍ َبطش ثٍ إثشاْٛى انغهًٛبٌ،  37

 .12/140انًشخغ انغبثك ) يٍ يٕلغ انشٛخ ػهٗ اإلَزشَذ، لبو ثفٓشعزٓب أعبيخ ثٍ انضْشاء (  38

َِِْٛخ ِإَشبَسِح انَِٛذ ِثأخشخّ انزشيز٘: عٍُ انزشيز٘ ـ أثٕاة ااِل 39 ََٔعَهَى، ثبة َيب َخبَء ِفٙ َكَشا  ِّ ْٛ ُّ َػَه ٍْ َسُعِٕل اهلِل َطَهٗ انَه َٔاَٜداِة َػ  ٌِ  4/353بنَغاَلِو ْعِزْئَزا

نشٛخ األنجبَٙ و. لبل انزشيز٘: ْزا زذٚث إعُبدِ ػؼٛف. ٔزغُّ ا 1998ثٛشٔد:  -( رسمٛك: ثشبس ػٕاد يؼشٔف، داس انغشة اإلعاليٙ 2695سلى )

 ْـ.1408ـ  3( داس انُشش: انًكزت اإلعاليٙ، ثٛشٔد ـ ؽ/ 9565زذٚث سلى ) 2/956فٙ كزبة: طسٛر اندبيغ انظغٛش ٔصٚبدرّ )انفزر انكجٛش( 

خبء فٙ ثذء أخشخّ: انزشيز٘: )عٍُ انزشيز٘( رسمٛك: ثشبس ػٕاد يؼشٔف )يشخغ عبثك(، أثٕاة انظالح ػٍ انُجٙ طهٗ اهلل ػهّٛ ٔعهى، ثبة يب  40

 (، ٔلبل انزشيز٘: ْزا زذٚث زغٍ طسٛر غشٚت.190ثشلى ) 1/262األراٌ 

انذػٕح إنٗ اهلل . ٔ  WWW.ISLAMWAY.COMاإلَزشَذ ٔرـجٛمبرٓب انذػٕٚخ، إػذاد: فشٚك ػًم ؿشٚك اإلعالواَظش ْزِ األعجبة فٙ:  41

 انغُخ اإلعاليٙ ػجش انشجكخ انؼُكجٕرٛخ انؼبنًٛخ. ، يٕلغرؼبنٗ ػجش اإلَزشَذ

 (.55عٕسح انزاسٚبد، اٜٚخ ) 42

 (.6633ثشلى ) 16/393أخشخّ اإليبو يغهى ثٍ انسدبج انُٛغبثٕس٘: طسٛر يغهى )يشخغ عبثك(  43

 (.134عٕسح آل ػًشاٌ، اٜٚخ ) 44

( انُبشش: داس انكزبة 4802ثشلى ) 4/400أخشخّ أثٕ دأد عهًٛبٌ ثٍ األشؼث انغدغزبَٙ: عٍُ أثٙ دأد، كزبة األدة، ثبة فٙ زغٍ انخهك  45

 (.2344ثشلى ) 1/306انؼشثٙ ـ ثٛشٔد. ٔزغٍ عُذِ انشٛخ األنجبَٙ فٙ: طسٛر اندبيغ انظغٛش ٔصٚبدرّ )انفزر انكجٛش( )يشخغ عبثك( 

 (.46ٕد، اٜٚخ )عٕسح انؼُكج 46

 .15/416اَظش: اإليبو انزْجٙ: عٛش أػالو انُجالء، رسمٛك شؼٛت األسَبؤٔؽ، انُبشش: يؤعغخ انشعبنخ ثٛشٔد  47

http://www.islamway.com/
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ٔيب ثؼذْب، ٔعبئم ٔأفكبس نهذػٕح فٙ  107اَظش فٙ ْزِ انـشق ٔاألعبنٛت: ػجذ اهلل ثٍ أزًذ آل ػالف انغبيذ٘: كهُب دػبح ) يشخغ عبثك ( ص/ 48

 ، انُبشش نًٓب: انًكزجخ انشبيهخ اإلنكزشَٔٛخ.14ـ  12انذنٛم إنٗ انٕعبئم ٔاألفكبس انذػٕٚخ ص/ اإلَزشَذ،

( فٙ يمبل ثؼُٕاٌ: انذػٕح اإلعاليٛخ ٔيٕالؼٓب ػهٗ اإلَزشَذ ثٍٛ انٕالغ 261ْزِ األفكبس ٔانًمزشزبد ركشد فٙ يدهخ انفشلبٌ انكٕٚزٛخ فٙ ػذدْب ) 49

 ٚى، يغ رظشف ؿفٛف فٙ انظٛبغخ.ٔانـًٕذ، نهكبرت رٚبة ػجذ انكش

   (.78عٕسح انُسم: اٜٚخ ) 50

 و املراجع:املصادر 

 ايكطإٓ ايهطِٜ -1

مجٗٛض١ٜ َكط  –ّ 1972ايجا١ْٝ  ايطبع١–ايٛغٝط املعذِ   ٚآخطٕٚ:إبطاِٖٝ أْٝؼ -2

 ايكاٖط٠.-ايعطب١ٝ 

ايٓاؾط: زاض  غ١َ٬.يكٝل غاَٞ بٔ ذلُس  ايعظِٝ،تؿػري ايكطإٓ  نجري:ابٔ -3

 ّ.1999 2 /طٝب١ يًٓؿط ٚايتٛظٜع 

زاض ايؿهط د  ايٓاؾط: ايباقٞ،غٓٔ ابٔ َاد١ د تعًٝل ذلُس ؾ٪از عبس  َاد١:ابٔ -4

 .يبٓإ  بريٚت،

يكٝل ٜاغط غًُٝإ أبٛ ؾازٟ ٚدلسٟ  ،417د  6/416يػإ ايعطب  َٓظٛض:ابٔ -5

  ْؿط.تاضٜذ ؾتشٞ ايػٝس، ايٓاؾط املهتب١ ايتٛؾٝك١ٝ د ايكاٖط٠ بسٕٚ 

 املتٓيب،ؾطح زٜٛإ  ايؿاؾعٞ:أبٛ احلػٔ عًٞ بٔ أمحس ايٛاسسٟ ايٓٝػابٛضٟ -6

  املهط١َ.املهتب١ ايؿا١ًَ اإليهرت١ْٝٚ د َه١  ايٓاؾط:

زاض ايهتاب  ايٓاؾط: زاٚز،غٓٔ أبٞ  ايػذػتاْٞ:أبٛ زاٚز غًُٝإ بٔ ا٭ؾعح -7

 بريٚت.ايعطبٞ د 

ٜٝؼ ايًػ١ د يكٝل عبس ايػ٬ّ ذلُس ٖاضٕٚ َعذِ َكا ظنطٜا:أمحس بٔ ؾاضؽ بٔ -8

 ّ.1979 /بريٚت  ايؿهط،زاض  ايٓاؾط: .2/279

َ٪غػ١  ايٓاؾط: ا٭ضْا٩ٚ ،يكٝل ؾعٝب  ايٓب٤٬،غري أع٬ّ  ايصٖيب:اإلَاّ -9

 بريٚت.-ايطغاي١ 

زاض ايؿهط يًطباع١  ايٓاؾط: ايكاَٛؽ،اإلَاّ ايعبٝسٟ: تاز ايعطٚؽ َٔ دٛاٖط -10

 ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع د بريٚت.
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زاض ايػطب  ايٓاؾط: َعطٚف،بؿاض عٛاز  يكٝل: ايرتَصٟ.غٓٔ  ايرتَصٟ:-11

 ّ.1998 ايٓؿط:غ١ٓ  بريٚت، –اإلغ٬َٞ 

َٗاضات احلاغٛب يف املعًَٛات  احلاغٛب:داَع١ ايػٛزإ املؿتٛس١ د بطْاَر -12

  .2000 ٚا٫تكا٫ت باغتدساّ ا٫ْرتْت أنػبًٛضض

زاض ايعًِ ي٬ًُٜني  ايٓاؾط: عِطاض،يكٝل أمحس عبس ايػؿٛض  ايكشاح، اجلٖٛطٟ:-13

 ٖد.1402غ١ٓ  2 /

ايٓٝػابٛضٟ: املػتسضى ع٢ً  عبس اهللذلُس بٔ  عبس اهللأبٛ  احلانِ،-14

 بريٚت، –زاض ايهتب ايع١ًُٝ  ايٓاؾط: عطا،َكطؿ٢ عبس ايكازض  يكٝل: ايكشٝشني،

 ّ.1990 -ٖد 1411غ١ٓ 1 /

املهتب١  ايٓاؾط:َكاَات ايكطْٞ د َكا١َ املتٓيب د  ايكطْٞ:ز. عا٥  بٔ عبس اهلل -15

 املهط١َ.ايؿا١ًَ اإليهرت١ْٝٚ د َه١ 

َ٪غػ١ ايطغاي١  ايٓاؾط: ايسع٠ٛ،املسخٌ إىل عًِ  ايبٝاْْٛٞ:ز. ذلُس أبٛ ايؿت  -16

 ّ.2001غ١ٓ  3 /

زاض  ايٓاؾط: ْؿطٖا،أغؼ يف ايسع٠ٛ ٚٚغا٥ٌ  ؾاضؽ:ز. ذلُس عبس ايكازض أبٛ -17

 ّ. 1994غ١ٓ  1ايؿطقإ د عُإ ا٭ضزٕ  /

املهتب١ ايؿا١ًَ  ايٓاؾط: ايسٜٔ،ططٜك١ خلس١َ  30 قُسٟ:ضنا أمحس -18

 .اإليهرت١ْٝٚ د َه١ املهط١َ

 ايكٝاّ،عُط سػٔ  يكٝل: ايؿطٚم، ايكطايف:ؾٗاب ايسٜٔ أمحس بٔ إزضٜؼ -19

 . 1424، 1َ٪غػ١ ايطغاي١، بريٚت،  /

 املٓإ،تٝػري ايهطِٜ ايطمحٔ يف تؿػري ن٬ّ  ايػعسٟ:عبس ايطمحٔ بٔ ْاقط -20

 1 / بريٚت،َ٪غػ١ ايطغاي١ د  ايٓاؾط: ايًٛضلل،عبس ايطمحٔ بٔ َع٬  يكٝل:

 ّ. 2000-ٖد 1420
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ط٠ ؾه 1000نًٓا زعا٠ )أنجط َٔ  ايػاَسٟ:عبس اهلل بٔ أمحس آٍ ع٬ف -21

 ايٓاؾط:ٚٚغ١ًٝ ٚأغًٛب يف ايسع٠ٛ إىل اهلل تعاىل,  اضب ايعًُا٤ ٚايسعا٠ قسميًا ٚسسٜجًا( 

 .َهتب١ ايؿطقإ د َه١ املهط١َ ٚايتٛظٜع،زاض ايططؾني يًٓؿط 

َ٪غػ١  ايٓاؾط: ٚاإلْرتْت،َكس١َ يف احلاغب  املٛغ٢:عبس اهلل بٔ عبس ايععٜع -22

  ّ.2006 4ايػعٛز١ٜ  / ايطٜا ،ؾبه١ ايبٝاْات د 

قٛاعس ا٭سهاّ يف َكاحل  ايػًُٞ:عع ايسٜٔ عبس ايععٜع بٔ عبس ايػ٬ّ -23

يكٝل: ز. ْعٜ٘ نُاٍ محاز، ز. عجُإ مجع١ نُري١ٜ، زاض ايكًِ، زَؿل،  ا٭ْاّ،

/ 1 1421 . 

املهتب١  ايٓاؾط: تعاىل،املؿكٌ يف ؾك٘ ايسع٠ٛ إىل اهلل  ايؿشٛز:عًٞ بٔ ْاٜـ -24

 املهط١َ.ايؿا١ًَ اإليهرت١ْٝٚ د َه١ 

: اإلْرتْت ٚتطبٝكاتٗا Www.Islamway.Comؾطٜل عٌُ ططٜل اإلغ٬ّ -25

 ايعامل١ٝ.ايسع١ٜٛ ، ايؿبه١ ايعٓهبٛت١ٝ 

 احلُسإ:بٛاغط١ أمحس بٔ عبس ايععٜع  ايعطب،اهلازٟ إىل يػ١  ايهطَٞ:-26

 املهط١َ.يهرت١ْٝٚ د َه١ املهتب١ ايؿا١ًَ اإل ايٓاؾط:ايٛغا٥ٌ ايسع١ٜٛ. 

املهتب١  ايٓاؾط: ايباضٟ،قشٝ  ايبداضٟ د َع ؾت   ايبداضٟ:ذلُس بٔ إمساعٌٝ -27

 ٖد.1407 3ايػًؿ١ٝ  /

ؾٗس  ٚتطتٝب:مجع  عجُٝني،دلُٛع ؾتا٣ٚ ٚضغا٥ٌ ابٔ  ايعجُٝني:ذلُس بٔ قاحل -28

 -ا٭خري٠  بع١:ايطزاض ايجطٜا،  -بٔ ْاقط بٔ إبطاِٖٝ ايػًُٝإ، ايٓاؾط: زاض ايٛطٔ 

 ٖد.1413

 ايهبري(،قشٝ  اجلاَع ايكػري ٚظٜازت٘ )ايؿت   ا٭يباْٞ:ذلُس ْاقط ايسٜٔ  -29

 .1988ّ ٖد،1408د  3بريٚت د  / اإلغ٬َٞ،املهتب  ايٓاؾط:

ايؿٝذ خًٌٝ  يكٝل: َػًِ،قشٝ   ايٓٝػابٛضٟ:َػًِ بٔ احلذاز ايكؿريٟ -30

 ٖد.1418 غ١ٓ 4 /بريٚت د يبٓإ  املعطؾ١،ايٓاؾط: زاض  ؾٝشا،َإَٔٛ 



 تأصيل العلوم  و جامعة القرآن الكريم

 65 جملة تأصيل العلوو

                                                                                                                            

زٚض  بعٓٛإ:( ايؿبه١ ايعٓهبٛت١ٝ ، َكاٍ hor3en.Comَٛقع احلٛض ايعني )-31

تأيٝـ/ َٗٓسؽ/ عُاز ايسٜٔ اإلغ١َٝ٬. اإلْرتْت يف ايتعطٜـ باإلغ٬ّ ٚاحلهاض٠ 

ايػٛزإ د  ي٬تكا٫ت،جملُٛع١ غٛزاتٌ  ايتٓؿٝصٟايعاّ ٚايط٥ٝؼ  املسٜط -أمحس سػني 

  ططّٛ.اخل

ايسع٠ٛ إىل اهلل تعاىل عرب اإلْرتْت، ايؿبه١ ايعٓهبٛت١ٝ  اإلغ٬َٞ:َٛقع ايػ١ٓ -32

 ايعامل١ٝ.

دل١ً اإلقساض ايتعطٜؿٞ ٚزيٌٝ املؿاضنني يف املعط  اخلاَؼ يٛغا٥ٌ ايسع٠ٛ يف -33

 املٓٛض٠.املس١ٜٓ 

ٛاقعٗا ايسع٠ٛ اإلغ١َٝ٬ َٚ بعٓٛإ:( َكاٍ 261دل١ً ايؿطقإ ايهٜٛت١ٝ ايعسز )-34

 ايهطِٜ.يًهاتب شٜاب عبس  ٚايطُٛح،ع٢ً اإلْرتْت بني ايٛاقع 



 

 

 

 

 

 

 أحكام الشورى والدميقراطية يف الفقه اإلسالمي والوضعي

 (دراسة مقارنة)

 

 

 

 

      عبده عبد اهلل حسن داوود. د

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 -  جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم ،الشريعة كلية   ،مشارك أستاذ. 



 وتأصيل العلوم  جامعة القرآن الكريم

 101 جملة تأصيل العلوم

 :مقدمة

أنفسنا احلمد هلل حنمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ باهلل من شرور 

وسيئات أعمالنا ، من يهده اهلل فال مضل له ، ومن يضلل فال هادي له ، ونشهد أن ال 

إله إال اهلل وحده ال شريك له ، ونشهد أن حممدًا عبده ورسوله ، أرسله باهلدى ودين 

احلق ليظهره على الدين كله ، وكفى باهلل شهيدًا ، أرسله بني يدي الساعة بشريًا 

إىل اهلل بإذنه وسراجًا منريًا ، فهدى بنوره من الضاللة ، وبّصر به من  ونذيرًا ، وداعيًا

العمى ، وأرشد به من الغي ، وفتح به أعينًا عميًا ، وأذانًا صمًا ، وقلوبًا غلفًا ، صلى 

 .اهلل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا

 : أما بعد

َلو ُكنَت َفَظًا َغِليَظ الَقلِب النَفُضوا َفِبَما َرمَحٍة ِمن اهلِل ِلنَت َلُهم َو{: قال تعاىل

ِمن َحوِلك، فََاْعُف َعْنُهم َواْسَتغِفر َلُهم َوَشاِوْرُهم ِفي اأَلمر ، َفِإَذا َعَزْمَت َفَتَوكَّل َعَلى 

}اهلِل ، ِإنَّ اهلَل ُيِحُب امُلَتَوكِِّلني
الَة َوالذِّيَن اسَتَجاُبوا ِلَرِبِهم َوأَقاُموا الَص{: وقال تعاىل 1

}َوأمُرُهم ُشوَرى َبيَنُهم َوِممَّا َرَزقَناُهم ُينِفُقون
2. 

يعين يف أمر  }وَشاِورُهم ِفي اأَلمِر{: قال الزخمشري يف قول اهلل عّز وجّل

احلرب وحنوه مما ال ينزل عليك فيه وحي ، لتستظهر برأيهم ، وملا فيه من تطييب 

عنه ، قد علم اهلل أنه ما به إليهم  نفوسهم والرفع من أقدارهم ، وعن احلسن رضي اهلل

حاجة ، ولكنه أراد أن يسنت به من بعده ، فأمر اهلل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

وَشاِورُهم ِفي {: مبشورة أصحابه ، لئال يثقل عليهم استبداده بالرأي دونهم ، وقرئ

فتوكل على  ، فإذا قطعت الراي على شيء بعد الشورى ،" فإذا عزمت"،  }بعض اأَلمِر

اهلل يف إمضاء أمرك على األرشد األصلح ، فإن ما هو أصلح لك ال يعلمه إال اهلل ، ال 

                                                 
1

 (.951)اآلية : سورة آل عمران/ 
2

 (.83)اآلية : سورة الشورى/ 
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فإذا عزمت لك على شيء وأرشدتك إليه فتوكل علّي وال : أنت وال من تشاور ، مبعنى

 .1تشاور بعد ذلك أحدًا

سياسة العام الذي هو  }وَشاِورُهم ِفي اأَلمِر{: يف قوله: وقال حممد رشيد رضا

األمة يف احلرب والسلم واخلوف واألمن ، وغري ذلك من مصاحلهم الدنيوية، أي دم على 

وإن أخطأوا " غزوة أحد"املشاورة وواظب عليها ، كما فعلت قبل احلرب يف هذه الواقعة 

الراي فيها ، فإن اخلري كل اخلري يف تربيتهم على املشاورة بالعمل دون العمل برأي 

ن صوابًا ، ملا يف ذلك من النفع هلم يف مستقبل حكومتهم ، إن الرئيس ، وإن كا

فإن اجلمهور أبعد عن اخلطأ من الفرد يف األكثر " املشاورة"أقاموا هذا الركن العظيم 

، واخلطأ على األمة يف تفويض أمرها إىل الرجل الواحد أشد وأكرب ، قال األستاذ 

ن يشري ، وإذا كان املتشاورون كثارًا ، ليس من السهل أن يشاور اإلنسان وال أ: اإلمام

كثر النزاع وتشعب الراي ، وهلذه الصعوبة والوعورة أمر اهلل نبيه ان يقرر سنة املشاورة 

يف هذه األمة ، بالعمل ، فكان صلى اهلل عليه وسلم يستشري أصحابة بغاية اللطف ، 

روف هو أمر املسلمني ويصغي إىل كل قول ، ويرجع عن رأيه إىل رأيهم، وقول األمر املع

املضاف إليهم بالقاعدة األوىل ، اليت وضعت للحكومة اإلسالمية يف سورة الشورى 

َوأمُرُهم ُشوَرى {: املكية ، وهي قوله تعاىل يف بيان ما جيب أن يكون عليه أهل الدين

الدين  ، فاملراد باألمر ، أمر األمة الدنيوي الذي يقوم به احلكام عادة ، ال أمر 2}َبيَنُهم

احملض الذي مداره الوحي دون الرأي ، إذ لو كانت املسائل الدينية كالعقائد 

والعبادات واحلالل واحلرام مما يقرره باملشاورة ، لكان الدين من وضع البشر ، وإمنا 

 .3هو وضع إهلي ، ليس ألحد فيه رأي ، ال يف عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم وال بعده

 -وجند أصل النظام الذي تقوم عليه احلياة اجلماعية اإلسالمية : ويقول سيد قطب

نتائج مريرة  -يف ظاهر األمر –يؤمر به يف املوضع الذي كان للشورى  -وهو الشورى

                                                 
1

هـ ، 9811أبوالقاسم جاراهلل محمود بن عمر الزمخشري ، الكشاف ، الطبعة األولى ، بيروت ، لبنان ، دار الفكر/ 

 (.414)، ص 9م ، ج9111
2

 (.83)اآلية : سورة الشورى/ 
3

 (.911)، ص( 4)تفسير المنار ، الطبعة الثانية ، بيروت ، دار المعرفة ، ج: رشيد رضامحمد / 
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يف مضاء وحسم ،  -بعد الشورى –وجند مع مبدأ الشورى مبدأ احلزم واملضي  –

الشورى واملضاء ، حيث تتكامل األسس إىل جانب  –وجند حقيقة التوكل على اهلل 

1التصويرية واحلركية والتنظيمية
. 

 

 

 تعريف الشورى والدميقراطية لغة واصطالحًا: املبحث األول 

 :وحيتوي على ثالثة مطالب 

 . تعريف الشورى لغة واصطالحًا : املطلب األول 

 .تعريف الدميقراطية لغة واصطالحًا : املطلب الثاني 

 .الفرق بني التعريفني للشورى والدميقراطية :  املطلب الثالث

 

 حكم الشورى والدميقراطية يف الفقه اإلسالمي والوضعي: املبحث الثاني 

 :وحيتوي على ثالثة مطالب 

 .حكم الشورى يف الفقه اإلسالمي : املطلب األول 

 .حكم الدميقراطية يف الفقه الوضعي : املطلب الثاني 

 . ني حكمي الشورى والدميقراطية يف الفقه اإلسالمي والوضعي الفرق ب: املطلب الثالث 

 

 أهل الشورى والدميقراطية يف الفقه اإلسالمي والوضعي: املبحث الثالث 

 :وحيتوي على ثالثة مطالب 

 .أهل الشورى يف الفقه اإلسالمي : املطلب األول 

 .أهل الدميقراطية يف الفقه الوضعي : املطلب الثاني 

 .الفرق بني أهل الشورى والدميقراطية يف الفقه اإلسالمي والوضعي: الثالث املطلب 
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 املبحث األول 

 تعريف الشورى والدميقراطية لغة واصطالحًا

 املطلب األول  

 تعريف الشورى لغة واصطالحًا

الشورى بضم الشني ، مفعلة وال تكون مفعولةة ألنهةا   : تعريف الشورى لغة: أواًل 

على مثال مفعولة ، وإن جةاءت علةى مثةال مفعةول ، وكةذلك        ئال جت مصدر ، واملصادر

وفةالن خةريش شةّيرش ، أي يصةلح     . شاورت يف األمر واستشةرته مبعنةى   : املشورة ، وتقول منه

فةالن جيةد   : ويقةال  . طلةب منةه املشةورة    : للمشاورة ، وشاوره ُمشاورة وِشةوارًا واستشةاره   

املُشةورة  أصةلها مشةَورة ، نةم نقلةت إىل مشةورة       : ال الفةراء  قة . امَلُشورة  وامَلْشةَوَرَة ، لغتةان   

يقةال فةالن   : أبوسةعيد  . مشورة : املُشورة مفعلة اشتق من اإلشارة ويقال : خلفتها ، الليث

 . 1وزير فالن وشيِّره أي مشاوره ، ومجعه ُشوَراء

 شار ، العسةل شةوارًا وشةيارًا وشةيارة ومشةارًا ومشةارة ،      : ويف القاموس احمليط 

استخرجه من الوقبة ، كأشةاره واستشةاره واشةتاره ، واملشةار اخلليةة ، والشةور العسةل        

املشور ، واملشوار مةا شةاره ، واملخةرب واملنظةر كالشةورة بالضةم ، ومةا أبقةت الدابةة مةن           

علفهةةا معَّةةرب شةةوار واملكةةان يعةةرا فيةةه الةةدواب ، ومنةةه إيةةاك واخُلَطةةَب فإنهةةا مشةةوار    

ف وبهةا موضةع العسةل ، كالشةورة بالضةم ، ومةا ذي مشةار ،        كثري العثار ، ووتر املنةد 

أعةني علةةى جنيةه والشةةورة والشةةارة والشةور والشةةيار والشةةوار ، احلسةن واجلمةةال واهليئةةة     

واللبةةةاس والسةةةمن والزينةةةة ، واستشةةةارت االبةةةن ، وأخةةةذت مشةةةوارها ومشةةةارتها  نةةةت 

رها ، راضةها أو  وحسنت ، واخليل شيار  اك ، حسان، وشارها شوارًا وشوارها وأشا

ركبها عند العرا علةى مشةهيها ، أو بالهةا ينظةر مةا عنةدها أو قبلةها وكةذا األمةة ،          

واستشار الفحل الناقة كرفها فنظر أالقةح هةي أم ال ، وفةالن لةبس لباسةًا حسةنًا وأمةره        

تبيَّن ، واملستشري من يعةرف احلائةل مةن غريهةا ، والشةوار مثلثةة، متةاع البيةت ، وذكةر          

                                                 
1

دار إحياء التراث العربي ، محمد بن مكرم بن منظور األفريقي ، لسان العرب ، الطبعة الثالثة ، بيروت ، لبنان ، / 
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اة رأسته وشور به ، فعل به فعاًل يستحيا منه ، فتشور وإليه أومأ كأشةار  الرجل وخصي

، ويكةةون بةةالكف والعةةني واحلاجةةب ، وأشةةار عليةةه بكةةذا ، أمةةره ، وهةةي الشةةورى         

 . 1واملشورة

ال خترج الشورى يف معناهةا االصةطالحي   : تعريف الشورى يف االصطالح : نانيًا 

 :من كونها  عند الفقهاء املتقدمني عن معناها اللغوي

أو هةي اجتمةاع النةاس علةى     . االجتماع على األمةر ليستشةري كةل واحةد صةاحبه      

أمر ما ، بعد أن يعرا بينهم للتداول فيه ، من أجل استخراج ما يرى صوابًا ، والشورى 

هي األمر الذي يتشاور فيه ، وهي عرا األمر علةى أهةل اخلةربة حتةى يعلةم املةراد منةه،        

واحةد مةن املستشةارين واسةتخراجه مةنهم وتطلةق الشةورى علةى         وهي اختبار ما عند كل 

اجتماع الناس على أمر : وعليه فالشورى تعين " جملس الشورى"املوضع الذي يتشاور فيه 

 .ما لتداول الرأي واستخالص الصواب منه يف املسائل املعروضة الستصدار القرار 

نهةا رجةوع اإلمةام أو    أ:أما التعريف االصطالحي للشورى عند الفقهةاء املعاصةرين  

القاضي أو آحاد املكلفني يف أمر مل يستنب حكمه بنص قرآني أو سنة أو نبوت إمجةاع  

إىل من يرجى منهم معةرفتهم بالةدالئل االجتهاديةة مةن العلمةاء انتهةدين ومةن قةد ينضةم          

 . 2إليهم يف ذلك من أولي الدراية واالختصاص

فأمةا أهةل االختيةار    : ون فقةال  وقد ذكر اإلمام املاوردي شةرو  الةذين يستشةار   

العلم الذي : العدالة اجلامعة لشروطها ، والثاني : أحدها : فالشرو  املعتربة فيهم نالنة 

الةرأي  : يتوصل به إىل معرفة من يستحق اإلمامةة علةى الشةرو  املعتةربة فيهةا ، والثالةث       

 . 3قوم وأعرفواحلكمة املؤديان إىل اختيار من هو لإلمامة أصلح وبتدبري املصاحل أ

فالعدالة أمر مهم البد من أن يتوافر ألهل الشورى ، حتى يؤمتنةوا علةى مصةاحل    

املسةةلمني ، والعلةةم املقصةةود هةةو العلةةم مبعنةةاه الواسةةع ، فيةةدخل فيةةه علةةم الةةدين وعلةةم         

                                                 
1

 . 71، ص 1مجدالدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ، القاموس المحيط ، دار الجيل ، ج/  
2

م 9131محمد سعيد رمضان البوطي ، الشورى في اإلسالم ، المجمع الملكي لبحوث الحضارة اإلسالمية ، عمان ،/  

 (438)، ص1ج
3

م ، 1007هـ ، 9411أبوالحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي ، األحكام السلطانية ، القاهرة ، دار الحديث ، /  

 ( .91)ص
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السياسةةة وغريهمةةا مةةن العلةةوم ، والةةرأي واحلكمةةة ، والعقةةل الةةراجح ، الةةذي  كةةن      

اآلراء ، ويساعده على الهجيح بني  األمور ، فألنهم هةم   صاحبه من اختيار األصوب من

أهل الرأي وهم املستشارون يف كل كةبرية وصةغرية ، البةد أن يكونةوا مةن أهةل الةرأي        

السديد والقول الصائب الذين يزنون األمور مبيزان العقل ، بعيدين عن االندفاع ، وعلى 

: الشةورى هةي   : لتعريف اآلتةي  هذا  كن تلخيص كالم املاوردي يف هذه الشرو  يف ا

 .مشاورة العدل العامل احلكيم يف األمور اليت حيتاج فيها إىل أخذ الرأي 

هي مشاورة الوالة العلماء فيما ال يعلمون ، ومةا أشةكل   : وقال ابن خويذ منداد 

عليهم من أمور الدين ، ووجوه اجلةي  فيمةا يتعلةق بةاحلرب ، ووجةوه النةاس فيمةا يتعلةق         

 . 1وجوه الكتاب والوزراء والعمال فيما يتعلق مبصاحل البالد وعمارتهاباملصاحل و

أو عةةرا األمةةر علةةى  . اسةةتخراج الةةرأي مبراجعةةة الةةبعض إىل الةةبعض   : أو هةةي 

اخلربة حتى يعلةم املةراد منةه ، وقةد  ةي اليةوم الةذي د فيةه تةداول الةرأي يةوم السةقيفة             

 .الختيار رئيس الدولة اإلسالمية ، يوم الشورى 

اجتماع الناس على استخالص الصواب ، بطرح مجلة آراء يف مسألة : الشورى ف

 . 2لكي يهتدوا إىل قرار

املطلب الثاني

 تعريف الدميقراطية لغة واصطالحًا

 : تعريف الدميقراطية لغة : أواًل 

( حكةةم ، سةةلطة  – Ryatosشةةعب و – demosمةةن اليونانيةةة  )الد قراطيةةة 

شكل من احلكم السياسي ، من السلطة احلكومية ، يتميز مبشاركة املةواطنني يف  

اإلدارة ، وبتساويهم أمام القانون ، وبتوفر قدر معني من احلقوق واحلريات الشخصية ، 

ومل يعةةرف التةةاريد الد قراطيةةة عامةةة ، وإمنةةا شةةهد أشةةكااًل ملموسةةة منهةةا يتوقةةف          

د قراطية عبودية ، أو إقطاعية أو برجوازيةة ،  )ظام االجتماعي مضمونها على طابع الن
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 ( .150)، ص 4أبوعبداهلل أحمد بن محمد األنصاري ، الجامع ألحكام القرآن ، بيروت ، مؤسسة مناهل العرفان ، ج/  
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ويف انتمةةةةع الطبقةةةةي تكةةةةون الد قراطيةةةةة صةةةةيغة جليةةةةة أو مسةةةةتهة  ( أو اشةةةةهاكية

لدكتاتوريةةة الطبقةةة السةةائدة الةةيت تسةةتخدمها ألغراضةةها ومصةةاحلها ، فالد قراطيةةة    

 .دكتاتورية الربجوازية الربجوازية مثاًل ، صيغة للسيطرة الطبقية الربجوازية ، لل

ويف املراحةةةةل األوىل مةةةةن تطةةةةور الرأ اليةةةةة ، تطةةةةرح الربجوازيةةةةة الشةةةةعارات      

الفئويةةة ، وهةةي ال تعةةين بالد قراطيةةة إال    –احلريةةة واإلخةةاء واملسةةاواة    –الد قراطيةةة 

" الربملةان "كوسيلة لبلوغ السيطرة السياسية ، ويف هذه الفهة تقةوم املؤسسةات التمثيليةة    

الدسةةاتري ، وتعلةةن احلريةةات السياسةةية ، ويشةةاع اةةت ضةةغط اجلمةةاهري حتةةى       وتوضةةع 

 .  1االقهاع العام

 :تعريف الدميقراطية اصطالحًا : ثانيًا 

الد قراطية اصطالح يستعمل يف الغرب يف أغلب األحوال باملعنى الةذي أعطتةه   

عب املطلةق يف  إياه الثورة الفرنسية ، ويشتمل املضةمون الواسةع هلةذا املصةطلح ، حةق الشة      

" إرادة الشةعب "أن يشرع جلميةع األمةور العامةة، بأغلبيةة أصةوات نوابةه ، وعلةى هةذا فةإن          

مةن الوجهةة النظريةة علةى أن هةذه اإلرادات      : اليت انبثقت عةن النظةام الةد قراطي تعةين     

ذات حرة ال تتقيد مطلقًا بقيود خارجية ، فهي سيدة نفسها ، وال تسأل أمام سةلطة غةري   

ومن هذا الفهم لواقع الد قراطية ، يتضح أنها تقوم علةى أسةاس أن السةيادة     سلطتها ،

املثل األعلى يف احلكم الد قراطي ، هو أن حيكم الشعب نفسه بنفسةه  )لألمة ، وأن 

، مبعنةةى أن الشةةعب عةةن بكةةرة أبيةةه جيتمةةع يف صةةعيد واحةةد ، ويسةةن القةةوانني الةةيت          

، ومبةا أن  ( ي فيما يةراد القضةاء فيةه   اكمه ، ويصرف شؤونه اإلدارية الكربى ويقض

اجتمةةاع كةةل الشةةعب يسةةتحيل عةةادة خاصةةة يف دولةةة تعةةداد النةةاس فيهةةا آالف اآلالف ،     

هةةو الةةذي يرجةةع أصةةل السةةلطة أو مصةةدرها إىل اإلرادة     : املةةذهب الةةد قراطي  : )قةةالوا

العامة لألمة ، كمةا يقةرر بةأن السةلطة ال تكةون شةرعية إال حةني تكةون وليةدة اإلرادة          

 .   2(العامة لألمة

                                                 
1

 ( .115،  114)توفيق سلوم ، المعجم الفلسفي المختصر ، االتحاد السوفيتي ، دار التقدم ، ص/  
2

 ( .95،  94)محمود الخالدي ، الشورى ، الطبعة األولى ، بيروت ، دار الجيل ، ص/  
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 املطلــب الثالث

 الفرق بني التعريفني للشورى والدميقراطية

يتضح من تعريف الشورى والد قراطية يف االصطالح ، أن الشةورى تكةون يف   

أشةةخاص خمصوصةةني بصةةفات خمصوصةةة يف أمةةور أو أوضةةاع خمصوصةةة فاألشةةخاص     

العدالةةة ، والعلةةم ، املخصوصةةون هةةم أهةةل العلةةم واملعرفةةة بأحكةةام الشةةرع ، وصةةفاتهم   

 .واحلكمة، والرأي 

 .وقد عرف هؤالء عند الفقهاء املسلمني بأهل االختبار 

 :فأما أهل االختبار ، فالشرو  املعتربة فيهم نالنة : يقول اإلمام املاوردي 

 .العدالة اجلامعة لشروطها: أحدها 

لشةةرو  العلةةم الةةذي يتوصةةل بةةه إىل معرفةةة مةةن يسةةتحق اإلمامةةة علةةى ا : والثةةاني 

 .املعتربة فيها

الرأي واحلكمة املؤديان إىل اختيار من هةو لإلمامةة أصةلح ، وبتةدبري     : والثالث 

املصاحل أقوم وأعرف ، وليس ملةن كةان يف بلةد اإلمةام علةى غةريه مةن أهةل الةبالد فضةل           

مزية تقدم بها عليه ، وإمنا صار من حيضةر ببلةد اإلمةام ، متوليةًا بعقةد اإلمامةة عرفةًا ال        

 . 1، لسبوق علمهم مبوته ، وألن من يصلح للخالفة يف األغلب موجود يف بلده شرعًا

ومةةةن يتتبةةةع وقةةةائع الشةةةورى يف احليةةةاة اإلسةةةالمية ، جيةةةد أن أهةةةل الشةةةورى مل   

يكونةةةوا طائفةةةة حمةةةددة مةةةن املسةةةلمني ، فرسةةةول اهلل صةةةلى اهلل عليةةةه وسةةةلم ، شةةةاور   

ذر وحةده يةوم بةدر ، وشةاور سةلمان      الصحابة املوجودين يوم أحد ، وشاور احلباب بن املنة 

الفارسي وحةده يف حفةر اخلنةدق ، وشةاور سةعد بةن عبةادة وسةعد بةن معةاذ يف نلةث  ةار             

املدينة ، تعطى لألحزاب وحدهما يوم غزوة األحزاب ، وشاور أم سةلمة رضةي اهلل عنهةا    

وحدها ، يوم رفض املسلمون صلح احلديبية ، وشاور علي بن أبي طالب وأسامة بن زيةد  

 .رضي اهلل عنهما يف أمر عائشة رضي اهلل عنها يف حادنة اإلفك

                                                 
1

 ( .93 ،91)الماوردي ، األحكام السلطانية ، مصدر سابق ، ص /  
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بةةةني الصةةةحابة رضةةةوان اهلل علةةةيهم ، فقةةةد تشةةةاور املهةةةاجرون    ىوهةةةذا مةةةا جةةةر

واألنصةار املوجةودون يف املدينةة يف أمةر اخلالفةةة ، ومةن يكةون رئيسةًا للدولةة اإلسةةالمية         

بوبكر ، عمةر بةن اخلطةاب    وبعد فاة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، وشاور اخلليفة أ

يف قتةةال مةةن منعةةوا الزكةةاة، وشةةاور الصةةديق رضةةي اهلل عنةةه املسةةلمني يف املدينةةة يف          

استخالف عمر بن اخلطاب رئيسًا للدولة اإلسةالمية ، وجعةل عمةر بةن اخلطةاب يف سةتة       

 . من كبار الصحابة يتشاورون فيما بينهم النتخاب واحد منهم ليكون خليفة للمسلمني 

كةل مةرة جنةد أن أهةل الشةورى عتلةف عةددهم ،وتتبةاين صةفاتهم           وهكذا يف

السياسية، والعلمية ، والعسكرية ومع وجود هةذا التغةاير البةد مةن الوقةوف علةى إجابةة        

واضحة ، فيمن هةم أهةل الشةورى يف احلكةم اإلسةالمي يف كةل زمةان ومكةان ، وقةد          

 :  يف ذلك إىل نالنة آراء وقع اخلالف بني العلماء يف بيان املقصود بأهل الشورى وذهبوا

أهل الشورى هم العلماء والوجهاء ورؤساء الناس ، أي أن تكةون  :  الرأي األول 

الشةةورى ملةةن يةةدركون األمةةور ويسةةربون غورهةةا ، وحييطةةون بةةدقائقها وان أكثةةر النةةاس 

قدرة على ذلك هم العلماء يف جمال احليةاة ، ووجهةاء النةاس ورؤسةاؤهم ، الةذين يقفةون       

ر احلياة السياسية ، وهؤالء هم أهةل الةرأي والنظةر والرجةوع إلةيهم مةن األمةري        على أسرا

 .  صاحب الصالحية واجب

والشةةورى مةةن قواعةةد الشةةريعة ، وعةةزائم األحكةةام ، مةةن ال     : قةةال ابةةن عطيةةة  

 . 1فيه فيستشري أهل العلم والدين فعزله واجب ، هذا ماال خال

ر بن اخلطاب ، استدل مةن ذهةب   أهل الشورى هم أبوبكر وعم: والرأي الثاني 

 {َوَشةاِوْرُهْم ِفةي اأَلْمةرِ   }إلي هذا الرأي مبا روي عةن ابةن عبةاس رضةي اهلل عنهمةا أن آيةة       

 . 2نزلت فيهما، وهي خمتصة بهما

                                                 
1

 . 141، ص 4القرطبي الجامع ألحكام القرآن ، مصدر سابق ، ج/  
2

،  1م ، ج1009هييـ ، 9411السيييد محمييود األلوسييي الب،ييدادي ، روي المعيياني ، الطبعيية األولييى ، بيييروت ، لبنييان ،        /  

 . 891ص
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أهل الشورى هم مجيع الصحابة ، وإىل هةذا الةرأي ذهةب معظةم     : الرأي الثالث 

، أي شةةاور الصةةحابة ولةةةيس    {ِفةةي اأَلْمةةةرِ َوَشةةاِوْرُهْم  }: أهةةل التأويةةل ، يف قولةةه تعةةةاىل    

 .1املقصود قطعًا مشاورة أفراد من الصحابة ، وإمنا الصحابة مجيعهم أهل شورى

أن الشورى حق مةن حقةوق األمةة املسةلمة علةى      : أما الرأي املختار من هذه اآلراء 

، رئيس الدولة ، ألنها نظام جاء بةه الشةرع وهةي متثةل ركنةًا مهمةًا مةن قواعةد احلكةم          

فرجوع احلاكم إىل األمة اإلسالمية يطلب منها الرأي واملشورة أمةر مل يهكةه الرسةول    

        وال اخللفاء الراشون ، وأن اهلل عز وجةل امتةدح مجاعةة املسةلمني لكةونهم ال يربمةون

ُهْم ُشةةوَرى َوالَّةةِذيَن اْسةَتَجاُبوا ِلةةَربِِّهْم َوَأَقةةاُموا الصَّةةَلاَة َوَأْمةةرُ }: أمةرًا إال بعةةد التشةةاور لقولةةه  

، فيكةون اخلطةاب مةن اهلل تعةاىل لةرئيس الدولةة ليشةاور        2{َبْيَنُهْم َوِممَّا َرَزْقَناُهْم ُينِفُقوَن

األمة يف مجيع أمور املسلمني ، وعلى كل مسلم أن يبذل رأيه دون طلب ، ألن هذا حقه 

 .فال  نع منه 

 .النصوص  وعلى هذا يكون الرأي الثالث هو الرأي الراجح واملتوافق مع

ويتبني من عرا هةذه اآلراء ومواصةفات أهةل الشةورى ، أن مواصةفات الشةورى       

 .يف الفقه اإلسالمي تنحصر يف أهل احلل والعقد 

وأما الد قراطية فإنها ال تشه  ألخذ الةرأي أو االسةتفتاء شةروطًا ، بةل فقةط      

نوعه أو علمه يكفي أن يكون الذي يؤخذ منه الرأي قد بلغ سنًا معينة بغض النظر عن 

 .أو رأيه أو حكمته 

فالد قراطيةة يف األصةةل تقةةوم علةةى قداسةة رأي األغلبيةةة ، ولةةيس رأي األغلبيةةة   

علةةى صةةواب دائمةةًا ، بةةل ال قيمةةة لةةرأي األقليةةة يف املفهةةوم الةةد قراطي ، وإمنةةا تقةةوم          

 .الد قراطية على دكتاتورية األغلبية لفرا رأيها على األقلية 

                                                 
1

و مفاتح ال،يب ، الطبعية األوليى ،   أنظر فخرالدين محمد بن عمر بن الحسين التميمي البكري الرازي ، التفسير الكبير أ/  

وأبوجعفر محمد بن جرير الطبري ، جامع البيان ، بييروت ، لبنيان ،   .  54، ص 1م ، ج1000هـ ، 9419بيروت لبنان ، 

 . 414، ص 9والزمخشري ، الكشاف ، مصدر سابق ، ج.  951، ص 4م ، ج9133هـ ، 9403دار القلم ، 
2

 . 83سورة الشورى ، اآلية /  
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راطي ال يسةةتطيع الفةةرد املشةةاركة يف سةةن القةةوانني وال يف  ففةةي النظةةام الةةد ق

تعديلةةها وال إلغائهةةا ، ألن إرادتةةه أصةةبحت بيةةد مةةن انتخةةبهم يف انةةالس النيابيةةة الةةذين     

يستبدون بالسلطة املطلقة ، وليس يف النظام الد قراطي ما يكفل منع اهليئات النيابية 

نظريةةة )يق االنتخابيةةة ، هلةةذا كانةةت مةةن الوقةةوع يف سةةن قةةوانني تعلنهةةا مجةةاهري الصةةناد  

خطر على حرية اإلنسان وحقوقه يف كل زمان ومكان ، ألن مبةدأ سةيادة   ( سيادة األمة

 .األمة ال يكفل منع االستبداد أو االستئثار بالسلطة املطلقة 

 املبحث الثاني

 حكم الشورى والدميقراطية يف الفقه اإلسالمي والوضعي

 املطلب األول 

 يف الفقه اإلسالمي حكم الشورى 

الشةةورى خصيصةةة مةةن خصةةائص األمةةة اإلسةةالمية ، كمبةةدأ عةةام قةةرره القةةرآن  

َوالَِّذيَن اْسَتَجاُبوا ِلةَربِِّهْم َوَأَقةاُموا الصَّةَلاَة َوَأْمةُرُهْم ُشةوَرى      }: الكريم حيث يقول عز وجل 

 . 1{َبْيَنُهْم َوِممَّا َرَزْقَناُهْم ُينِفُقوَن

ووجه االستدالل ، أن القران يف النظم يوجب القرن يف احلكم ، وإال مل يكن 

إلدراج األمةور املقهنةةة يف سةةلك واحةد مةةن الةةنظم معنةةى ، وواضةح أن اآليةةة الكر ةةة قةةد    

انتظمةةت ركةةنني أساسةةيني مةةن أركةةان اإلسةةالم ، همةةا الصةةالة والزكةةاة ، وقرنةةت          

 . ن احلكم يف اإلسالم الشورى بهما ، فدل ذلك على أنها ركن من أركا

وأيضًا فإن االستجابة هلل تعاىل يف شةرعه ، وإقامةة الصةالة ، وإيتةاء الزكةاة ،      

عماًل وامتثاال ، من خصائص املؤمنني الذاتية اليت  تةازون بهةا عةن سةواهم ، فكةذلك      

الشورى ، أو هي شرائط أساسية يتوقف عليها اقق شخصيتهم اإل انية ، وإذا كانت 

                                                 
1

 . 83رة الشورى ، اآلية سو/  
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فليس  ة من شةأن للمسةلمني   (( َوأمُرُهم: ))جبة يف أمور املسلمني لقوله تعاىل الشورى وا

 . 1أعظم من الوالية العامة

َفِبَمةا َرْحَمةٍة مِّةَن الل ةِه ِلنةَت َلُهةْم َوَلةْو ُكنةَت َفظ ةًا َغِلةيَظ اْلَقْلةِب            }:  لويقول عز وجة 

ُهةْم َوَشةاِوْرُهْم ِفةي اأَلْمةِر َفةِإَذا َعَزْمةَت َفَتَوكَّةْل        اَلنَفضُّوْا ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعْنُهْم َواْسةَتْغِفْر لَ 

      .2{َعَلى الل ِه ِإنَّ الل َه ُيِحبُّ اْلُمَتَوكِِّلنَي

فالةةذي يةةدل عليةةه ظةةاهر نصةةوص  القةةرآن الكةةريم والسةةنة النبويةةة أن الشةةورى    

كمةا أنةه   واجبة على احلاكم ، ال حيل له تركها واألخذ برأيه دون مشورة املسلمني ، 

ال حيل للمسلمني أن يتنازلوا عةن حقهةم يف إعطةاء الشةورى للحةاكم بةل الشةروع يفةرا         

على األمةة أن تطالةب بةذلك ، فاآليةة نةص صةريح يف وجةوب املشةاورة ، ألن ظةاهر األمةر           

الوجةةوب ، إال إذا صةةرفته قرينةةة عةةن ذلةةك ، وال قرينةةة صةةارفة عةةن الوجةةوب هنةةا ، وقةةد   

املسةةلمني يف أحةةد ، وكةةان رأي الغالبيةةة اخلةةروج ملالقةةاة     نزلةةت هةةذه اآليةةة بعةةد هز ةةة    

املشركني ، ورأى األقلية ومعهم الرسةول صةلى اهلل عليةه وسةلم البقةاء يف املدينةة املنةورة        

ولكنه أخذ برأي األغلبية الذين أشاروا باخلروج ، نم كان من أمر خمالفة الرماة ألمر 

نزلت اآليةة تةأمر الرسةول صةلى اهلل عليةه      النيب صلى اهلل عليه وسلم هز ة املسلمني ، ف

وسلم بالعفو عن املخطئني ، وأن يستمر على دوام املشاورة واألمر بالشةورى يف مثةل هةذه    

 .األحوال يؤكد وجوبها

وشاورهم يف األمر العام الذي هو سياسةة األمةة   : قال األستاذ حممد رشيد رضا 

صةاحلهم الونيقةة ، أي دم علةى    يف احلرب والسلم ، واخلةوف واألمةن ، وغةري ذلةك مةن م     

وإن (( غةةزوة أحةةد))املشةةاورة وواظةةب عليهةةا ، كمةةا فعلةةت قبةةل احلةةرب يف هةةذه الواقعةةة   

أخطأوا الرأي فيها، فإن اخلري كل اخلةري يف تةربيتهم علةى املشةاورة بالعمةل دون العمةل       

بةةرأي الةةرئيس وإن كةةان صةةوابًا ، ملةةا يف ذلةةك مةةن النفةةع هلةةم يف مسةةتقبل حكةةومتهم إن  

فإن اجلمهور أبعد عن اخلطأ من الفرد يف األكثر " املشاورة"اموا هذا الركن العظيم أق

                                                 
1

فتحي الدريني ، خصائص التشريع اإلسالمي في السياسة والحكم ، الطبعة األولى، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، /   

 . 491م ، ص9131هـ ،9401
2

 (.951)سورة آل عمران اآلية /   
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واخلطةةر علةةى األمةةة يف تفةةويض أمرهةةا إىل الرجةةل الواحةةد أشةةد وأكةةرب ، قةةال األسةةتاذ    

وإذا كةةان املشةةارون كثةةارًا ، . لةةيس مةةن السةةهل أن يشةةاور اإلنسةةان وال أن يشةةري : اإلمةةام

وهلةذه الصةعوبة والوعةورة ، أمةر اهلل تعةاىل نبيةه أن يقةرر        كثر النزاع ، وتشعب الرأي ، 

سنة املشاورة يف هذه األمة بالعمل ، وكان صلى اهلل عليه وسلم يستشري أصةحابه بغايةة   

 .1اللطف ويصغي إىل كل قول ويرجع من رأيه إىل رأيهم

وبهذا النص اجلازم يقرر اإلسالم هذا املبدأ يف نظام احلكم : يقول سيد قطب 

وهو نص قاطع ال  –وهو الذي يتواله  -ى وحممد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حت –

يدع لألمة جمااًل للشك يف أن الشورى مبدأ أساس ، ال يقةوم نظةام اإلسةالم علةى أسةاس      

سةةواه ، أمةةا شةةكل الشةةورى ، والوسةةيلة الةةيت تتحقةةق بهةةا ، فهةةذه أمةةور قابلةةة للتحةةوير      

وكةل شةكل وكةل وسةيلة ، تةتم بهةا       . ات حياتهةا  والتطوير ، وفق أوضاع األمة ومالبس

 . 2فهي من اإلسالم –ال مظهرها –حقيقة الشورى 

والشةةورى مةةن قواعةةد : يؤكةد هةةذه اآلراء يف وجةةوب الشةةورى كةةالم ابةن عطيةةة   

الشريعة وعزائم األحكام ، ومن ال يستشري أهل العلم والةدين فعزلةه واجةب وهةذا مةا ال      

 . .3خالف فيه

وهكذا يأمر اهلل تعاىل يف هذه اآلية من سورة آل عمران رسوله صلى اهلل عليه 

وسلم أن يشاور أصحابه، وهو أمر بالوجوب كما يدل السةياق ، وال صةارف للوجةوب ،    

وعلى هذا الرأي األحناف حيث . وعلى الوجوب مذهب املالكية مع عموم ما يتشاور فيه 

َوالَّةِذيَن اْسةَتَجاُبوا ِلةَربِِّهْم َوَأَقةاُموا الصَّةَلاَة      }: عةاىل  يقول اإلمام اجلصاص يف تفسري قوله ت

هةةذا يةةدل علةةى جاللةةة موقةةع الشةةورى      4{َوَأْمةةُرُهْم ُشةةوَرى َبْيةةَنُهْم َوِممَّةةا َرَزْقَنةةاُهْم ُينِفُقةةونَ    

فواجب على األمة أيضًا أن  –لذكرها مع اإل ان والصالة ،ويدل على أننا مأمورون بها 

 .م فيما بينهم على هذا السبيليكون تشاوره

                                                 
1

 ( . 911)، ص 4محمد رشيد رضا ، تفسير المنار ، مصدر سابق ، ج/  
2

 (.993)ص 4في ظالل القرآن ، مصدر سابق ، جسيد قطب ، /  
3

 ( .141)،ص 4القرطبي ، الجامع ألحكام القرآن ، مصدر سابق ، ج/  
4

 ( .83)اآلية : سورة الشورى /  
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والبد من أن تكون مشاورة النيب صلى اهلل عليه وسلم إياهم فيما ال نص فيه ، 

ما رأيكةم يف الظهةر والعصةر    : إذ غري جائز أن يشاورهم يف املنصوصات ، وال يقول هلم 

 والزكاة وصيام رمضان ، وملا مل عةص اهلل تعةاىل أمةر الةدين مةن أمةور الةدنيا يف أمةره        

 . 1صلى اهلل عليه وسلم باملشاورة ، وجب أن يكون ذلك فيها مجيعًا

وذكةةر ابةةن عطيةةة ، أن الشةةورى مةةن قواعةةد  : وهةةو قةةول اإلمةةام أبةةي حيةةان قةةال  

الشريعة وعزائم األحكام ، ومن ال يستشري أهل العلم فعزله واجب ، هةذا مةا ال خةالف    

 . 2ك إال يف عاقلفيه واملستشار يف الدين ، عامل دين ، وقّل ما يكون ذل

يقتضي الوجوب ، ومحةل الشةافعي    }َوَشاِوْرُهْم ِفي اأَلْمِر{: وقال الفخر الرازي 

 . 3رمحة اهلل عليه ذلك على الندب

 .4وقرر ابن حجر العسقالني أن الصحيح املختار هو وجوب الشورى

 . 5استخرج آرائهم وأعلم ما عندهم: وقال ابن اجلوزي 

ال غنى لولي األمر عن املشاورة فإن : شاورة ، حيث يقول ويرى ابن تيمية لزوم امل

َفِبَمةا َرْحَمةٍة مِّةَن الل ةِه ِلنةَت َلُهةْم َوَلةْو        }: اهلل تعاىل أمر بها نبيه صلى اهلل عليةه وسةلم فقةال    

ِوْرُهْم ِفةي  ُكنَت َفظ ةًا َغِلةيَظ اْلَقْلةِب اَلنَفضُّةوْا ِمةْن َحْوِلةَك َفةاْعُف َعةْنُهْم َواْسةَتْغِفْر َلُهةْم َوَشةا           

 . 6{اأَلْمِر َفِإَذا َعَزْمَت َفَتَوكَّْل َعَلى الل ِه ِإنَّ الل َه ُيِحبُّ اْلُمَتَوكِِّلنَي

إن اهلل أمةر بهةا نبيةه لتةأليف قلةوب أصةحابه ، وليقتةدي بةه مةن بعةده           : وقد قيل 

ويستخرج منهم الرأي فيما مل ينزل فيه نص أو وحةي مةن أمةر احلةروب واألمةور اجلزئيةة       

 . 7ري ذلك ، فغريه صلى اهلل عليه وسلم أوىل باملشورةوغ

                                                 
1

،  1م ، ج9118هـ 9494اإلمام أبوبكر أحمد الرازي الجصاص ، أحكام القرآن ، بيروت ، لبنان ، دار الفكر ، /  

 . 71ص
2

ف الشهير بأبي حيان األندلسي ، البحر المحيط ، الطبعة األولى ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، محمد بن يوس/  

 . 905، ص 8م ، ج1009هـ،9411
3

 . 55، ص 1الرازي ، التفسير الكبير ، مصدر سابق ، ج/  
4

 . 885، ص 1أحمد بن علي بن حجر العسالني ، فتح الباري ، الطبعة األولى ، ج/  
5

أبوالفرج جمال الدين عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي ، زاد المسير في علم التفسير ، الطبعة الثانية ، بيروت ، /  

 . 810، ص 9م ، ج1001هـ ، 9411لبنان ، دار الكتب العلمية ، 
6

 . 951اآلية : سورة آل عمران /  
7

 . 977ب العربي ، صأحمد بن عبدالحليم بن تيمية ، السياسة الشرعية ، دار الكتا/  
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أن : وهنالك دالالت لطيفة لقيمة الشورى يف اإلسالم يف ضوء تفسري آياتها منهةا  

القرآن الكريم وردت فيه آية الشةورى يف سةورة امةل اسةم الشةورى ، وأن هةذه السةورة        

قبل أن تكون حكمةًا  مكية ، مما يدل على أن الشورى يف اإلسالم ممارسة اجتماعية 

أن الشورى قرنت بإقامة الصالة وإيتةاء الزكةاة فكأنهةا أقةرب منزلةة      : سلطانيًا ، ومنها

إىل أركان اإلسالم ، بل أنها ذكرت يف سياق عظيم ، تتوسط إقامةة الصةالة واإلنفةاق    

، فكأن ممارسةتها عبةادة مةن العبةادات وهةي نةص حةال املسةلمني يف كةل زمةان وكةل            

ت طارئة وال مرحلية ، وقد جعل اهلل سبحانه وتعةاىل احةهام الشةورى    مكان ، فهي ليس

 .من أقيم خصال املؤمنني وصفاتهم ، فكلما يصلون وينفقون يتشاورون 

ويف السنة والسرية النبوية جند أن النيب صلى اهلل عليه وسلم استشةار أصةحابه    

 .نية يف تأصيل الشورى يف عدة مواضع ومن املعلوم أن السنة والسرية هي املرجعية الثا

أشةريوا علةي   : )ففي غزوة بدر الكربى ، قال رسول اهلل صةلى اهلل عليةه وسةلم    

، وإمنا يريد األنصار ، ذلك أنهم عدد الناس ،وأنهم حني بايعوه بالعقبةة ،    1(أيها الناس

يا رسول اهلل إنا برآء من ذمامك حتى تصل إىل ديارنا ، فإذا وصلت إلينا ، فأنةت  : قالوا 

يف ذمتنةةا مننعةةك ممةةا مننةةع مةةن أبناءنةةا ونسةةاءنا ، وكةةان رسةةول اهلل يتخةةوف أال تكةةون  

ممن دهمه باملدينة من عدوه ، وأن ليس عليهم أن يسري بهم  األنصار ترى عليها نصرة إال

إىل عدٍو من بالدهم ، فلما قال ذلك رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، قةال لةه سةعد بةن     

. قةال فقةد آمنةا بةك وصةدقناك      " أجةل : "واهلل لكأنك تريدنا يا رسةول اهلل   قةال   : معاذ 

ذلك عهودنةا وموانيقنةا ، علةى السةمع     وشهدنا أن ما جئت به هو احلق ، وأعطيناك على 

والطاعةةةة ، فةةةامض يةةةا رسةةةول اهلل ملةةةا أردت فةةةنحن معةةةك ، فوالةةةذي بعثةةةك بةةةاحلق ،لةةةو  

استعرضت بنا هذا البحر فخضته خلضناه معك ، ما ختلف منا رجل واحد ، وما نكره 

قةر  أن تلقى بنا عدونا غدًا ، إنا لصرب يف احلرب ، صدق اللقاء ، لعل اهلل يريك منا مةا ت 

به عينك ، فسر بنا على بركة اهلل ، فسر رسول اهلل صلى اهلل عليةه وسةلم بقةول سةعد     

                                                 
1

 . 910، ص 5اإلمام مسلم بن الحجاج ، الجامع الصحيح ، بيروت ، لبنان ، دار المعرفة ، ج/  
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سريوا وأبشروا فإن اهلل تعاىل قد وعدني إحدى الطةائفتني ،  : ""نم قال .  1، ونشطه ذلك

حتةى إذا كةان دون بةدر أتةاه     : وقةال ابةن سةعد    .  2"واهلل لكأني أنظةر إىل مصةارع القةوم   

 .  3فأخرب به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أصحابه واستشارهماخلرب مبسري قري  ، 

وملا بلغ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خروج قري  ، استشار : وقال ابن القيم 

أصةةةحابه فةةةتكلم املهةةةاجرون فأحسةةةنوا ، نةةةم استشةةةارهم نانيةةةًا ، فةةةتكلم املهةةةاجرون      

هم ، فبةادر سةعد بةن معةاذ ،     فأحسنوا ، نم استشارهم نالثةًا ، ففهمةت األنصةار أنةه يعنةي     

يا رسول اهلل ، كأنةك تعةرِّا بنةا ، وكةأن إمنةا يعنةيهم ، ألنهةم بةايعوه علةى أن          : فقال 

 نعوه من األمحر واألسود يف ديةارهم ، فلمةا عةزم علةى اخلةروج ، استشةارهم لةيعلم مةا         

ال لعلك ختشى أن تكون األنصار ترى حقًا عليها أال ينصروك إ: عندهم ، فقال له سعد 

فةأظعن حيةث شةئت ، وصةل حبةل      : يف ديارها ، وإني أقول عن األنصار ، وأجيةب عةنهم   

من شئت ، وخذ من أموالنا مةا شةئت ، واعطنةا مةا شةئت ، ومةا أخةذت منةا كةان أحةب           

إلينا مما تركت ، وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع ألمرك، فواهلل لئن سرت حتى تبلغ 

 . 4 لو استعرضت بنا هذا البحر خضناه معكالربك من غمدان لنسريّن معك وواهلل

فاستشةار أصةحابه يف اخلةروج ، فأشةار عليةه      : قةال ابةن سةعد    : ويف غزوة أحةد  

عبداهلل ابن أبي بن سلول أال عرج ، وكان ذلك رأي األكةابر مةن املهةاجرين واألنصةار     

والةذراري يف  امكثوا يف املدينة واجعلوا النساء : ) فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

صةلى اهلل عليةه     وقةال فتيةان أحةدا  مل يشةهدوا بةدرًا فطلبةوا مةن رسةول اهلل         .  5(األمةام 

اخلروج إىل عدوهم ورغبوا يف الشهادة ، وقةالو أخةرج بنةا إلةي عةدونا، فغلةب علةي         وسلم

                                                 
1

 . 453، ص 9م ، ج1007هـ ، 9411عبدالملك بن هشام المعافري ، السيرة النبوية ، القاهرة ، دار الحديث ، /  
2

فييي أحاديييث الرسييول ، الطبعيية الثانييية ، بيييروت ، لبنييان ،    المبييارك بيين محمييد بيين األرييير الجييزري ، جييامع األصييول     /  

 . 930ص/  3م ، ج9138هـ ، 9408
3

 . 94، ص 1م ، ج9135هـ ، 9405محمد بن سعد ، الطبقات الكبرى ، بيروت ، دار الفكر ، /  
4

عمير الواقيدي ، كتياب    ومحميد بين   .  940شمس الدين بن القيم الجوزية ، فقه السيرة ، القاهرة ، المكتبة التوفيقية ، ص/  

وأحمد كفتيارو ، سييرة رسيول اهلل    .  43، ص 1م ، ج9134هـ ، 9404الم،ازي ، الطبعة الثالثة ، بيروت ، عالم الكتب ، 

 . 153، ص 98ومحمد حسنين هيكل ، حياة محمد ، ط.  943م ، ص9118هـ ، 9494، الطبعة الثالثة ، دمشق ، 
5

 940فقه السيرة ، مصدر سابق ،ص/  
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األمر الذي يريدون اخلروج ، فصلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم اجلمعةة بالنةاس نةم    

 .  1رهم باجلد واجلهاد وأخربهم أن النصر ما صربوا ، وأمرهم بالتهيؤوعظهم وأم

يتضح من ممارسة الشورى العملية يف غزوة بدر الكربى وغزوة أحد ، أن النيب 

صلى اهلل عليه وسلم أخذ رأي اجلميع يف غزوة بدر نم مضى بعةد إمجةاعهم علةى القتةال     

د ، رغم أن رأيةه صةلى اهلل عليةه وسةلم     ومالقاة العدو ، وأخذ برأي األغلبية يف غزوة أح

كان مع األقلية واألكابر من الصحابة ، وهو يفعل ذلةك يف مقامةات كةثرية مثةل مقةام      

النبوة واإلمامة واإلمارة أو قيادة جي  املسلمني ، ولكن يتجلى هذا املوقف وهذا األخذ 

ألخةذ بالشةورى ملةِزم    برأي األغلبية يف مقام اإلمام األمري وهذا يف حد ذاته يدل علةى أن ا 

 : والبد هنا من التفريق بني أمرين  –، وكذلك العمل رأي األغلبية 

األخذ مبنهاج الشورى كمبدأ شرعي ، وهذا واجب مةن معنةى ومفهةوم    : أوهلما 

 . اآليات يف الشورى واملمارسة يف بدر وأحد وغريهما 

. ئرة اقيق املصلحة لزوم األخذ برأي األغلبية ، وهذا ينظر إليه يف دا: والثاني 

ولكةةن الةةراجح هةةو األخةةذ بةةرأي األغلبيةةة ، وهةةذا مةةا يقةةال عنةةه ، أن الشةةورى واجبةةة ،    

 .هل الشورى ملزمة أم معلمة : وهي إجابة على سؤال  -واألخذ برأي األغلبية ملِزم

وألجل هذا ، مدح اهلل املشاورة يف األمةور ، ومةدح القةوم الةذين  تثلةون ذلةك ،       

صلى اهلل عليه وسلم يشاور أصحابه يف األمور املتعلقة مبصاحل احلروب  وقد كان النيب

، وذلك يف اآلنةار كةثري ، ومل يشةاورهم يف األحكةام ، ألنهةا منزلةة مةن عنةد اهلل علةى          

 .من الفرا ، والندب واملكروه ، واملباح ، واحلرام: مجيع األقسام 

اورون يف األحكةةام فأمةةا الصةةحابة بعةةد اسةةتئثار اهلل بةةه علينةةا ، فكةةانوا يشةة      

ويستنبطونها من الكتاب والسنة ، وان أول ما تشاور فيه الصحابة اخلالفة ،فإن الةنيب  

صلى اهلل عليه وسلم مل ينص عليها ، حتى كةان فيهةا بةني أبةي بكةر واألنصةار مةا هةو         

نرضى لدنيانا من رضةيه رسةول اهلل صةلى اهلل عليةه وسةلم لةديننا ،       : معروف وقال عمر 
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 أمر الردة ، فاستقره رأي أبي بكر علي القتال ، وتشاورا يف اجلد ومريانه وتشاوروا يف

ويف حد اخلمر وعدده ، وتشاوروا بعد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف احلروب حتةى  

فمةر املسةلمني فلينفةروا إىل    : شاور عمر اهلرمزان حني وفد عليه مسلمًا يف املغازي قائاًل 

 .1كسرى

حكةةةم الشةةةورى الةةةذي عليةةةه أهةةةل التأويةةةل مةةةن املفسةةةرين  وخالصةةةة  القةةةول يف 

والفقهاء هو أن األخذ مببدأ الشورى واجب على احلاكم واألخذ برأي األغلبية مةن أهةل   

احلل والعقد كذلك واجب وهةو الةراجح مةن تتبةع اآلنةار الدالةة علةى ذلةك يف سةنة الةنيب           

 .صلى اهلل عليه وسلم

 املطلب الثاني

 ه الوضعيحكم الدميقراطية يف الفق

إن احلديث عن حكم الد قراطية ال عتلف عن احلةديث عةن الفقةه الوضةعي     

يف حد ذاته، إذ أن الد قراطية واحدة من إفرازات الفقه الوضعي ، وهي فكر إنساني 

حمض ، ال يهتب على حكمة إلزام ، من باب الفعل ، وإمنا يهتب على تركه من باب 

م اهلل وإرادة وابتغاء غري شةريعته ألي حكةم وضةعي    الهك ، وذلك ألن االنتقال من حك

َأَفُحْكَم اْلَجاِهِليَِّة َيْبُغوَن }: آخر ، إمنا هو رضا حبكم اجلاهلية ، حيث يقول عّز وجّل 

 .  2{َوَمْن َأْحَسُن ِمَن الل ِه ُحْكمًا لَِّقْوٍم ُيوِقُنوَن

وأن من أهم األسباب يف اضطراب الصورة اليت تسود اليةوم األذهةان عةن الدولةة     

اإلسالمية ، هو أن املنادين بضرورة قيام هذه الدولة والذين عاصةمونها علةى حةد سةواء     

عطئةةةون يف اسةةةتعمال املصةةةطلحات السياسةةةية الغربيةةةة للداللةةةة عةةةن فكةةةرة ختتلةةةف يف  

ثريًا ما نالحظ فيما يكتبه بعةض الكتةاب   حقيقتها عن فكرة الدولة اإلسالمية ، فك

ويةذهب فريةق   ( اإلسةالم يةدعو إىل الد قراطيةة   : )املسلمني املعاصةرين ، تأكيةدهم بةأن   

كمةا يةزعم كةثري مةن     " اشةهاكي "آخر إىل القول بأن اإلسالم يسةتهدف إقامةة جمتمةع    
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ىل هةذه النظريةةة الةةيت تةةؤدي إ " احلةةزب الواحةةد"كتةاب الغةةرب أن اإلسةةالم يعضةد نظريةةة   

 .الدكتاتورية املطلقة

وهةةذه احملةةاوالت التنظيميةةة يف البحةةث عةةن مصةةطلحات سياسةةية تصةةلح للنظةةام   

اإلسةةالمي، ليسةةت متناقضةةة مةةع بعضةةها بعضةةًا فحسةةب ، وليسةةت عد ةةة اجلةةدوى مةةن     

الناحية العلمية فقط ، ولكنها تنطوي على خطر أكيد ، ملا تنطوي عليه من اخلطأ يف 

اإلسةالمي مةن زاويةة التجةارب التارعيةة الغربيةة وحةدها ،         النظرة إىل مشةاكل انتمةع  

حبسةب وجهةة   –األمر الذي قد يؤدي على ختيل تصورات قد تكون صحيحة أو مغلوطةة  

ولكنهةةا قةةد ال تقةةع أو مطلقةةًا يف داخةةل نطةةاق نظةةرة اإلسةةالم   -نظةةر الشةةخص املراقةةب

  1الكربى

سةالمي حتةى حيمةل    هل الد قراطيةة نظةام أو فكةر إ   : وهنا يربز سؤال مهم هو

 حكمًا من أحكام الشريعة اخلمسة املعروفة 

إن الوصةف الصةحيح للنظةام الةد قراطي هةو      : ولإلجابة عن هذا السؤال نقةول  

ذلك النظام الذي يعتقد بأن فصل الدين عن احلياة هو القاعدة األساسية الفكرية الةيت  

للشعب ، وأن احلاكم الذي يبنى عليها مفهومه الذي يتمثل يف اإلصرار على أن السيادة 

لةةه حةةق إصةةدار األحكةةام علةةى أفعةةال اإلنسةةان ، إمنةةا هةةو العقةةل البشةةري وحةةده ، إذ ال   

 .عالقة للخالق بذلك ، فما لقيصر لقيصر ، وما هلل هلل

فاحلاكمية والسيادة وإصدار األحكام ، إمنا هي للعقل ال للشرع ، فاإلنسةان  

ان هو صاحب السيادة ممةثال يفيف رأي األغلبيةة   هو احلاكم واإلنسان هو املشرع ، واإلنس

املمثلةةة لةةرأس املةةال ، وهةةذا الفهةةم للنظةةام الةةد قراطي ، هةةو املعمةةول بةةه يف األنظمةةة           

السياسية ، وهو الذي تسعى اجلماهري املخدوعة لتحقيقه ، وأصبح العمل لنجاح النظام 

ع كةبري مةن علمةاء    ، الد قراطية مطلبًا تةراق يف سةبيله الةدماء ، إىل حةد أن ذهةب مجة      

املسةةةلمني إىل اعتبةةةار الد قراطيةةةة حكمةةةًا شةةةرعيًا ، وأن العهةةةود السياسةةةية املختلفةةةة    

للخالفة اإلسالمية ، إمنا هي تطبيق حي وعملي للنظام الةد قراطي فهةل الد قراطيةة    

                                                 
1

 . 47،  45م ، ص9138محمد أسد ، منهاج اإلسالم في الحكم ، الطبعة السادسة ، بيروت ، لبنان ، /  



 الطالق التعسفي فقهًا و قانونًا                                                                                                                                      

 120 م1091 نوفمرب-هـ 9484 حمرم – ام العدد اخل-السنة الثالثة

نظام جاء به اإلسةالم ، أو أن الد قراطيةة نظةام جةاء بةه حكةم الطةاغوت   إذ ال نالةث         

    .1لذلك

فاملبدأ الد قراطي يقوم على أساس فصةل الةدين عةن احليةاة ، وبالتةالي فصةل       

الةةدين عةةن الدولةةة ، فنظةةام احلكةةم الةةد قراطي ال عالقةةة لةةه بالةةدين ، والد قراطيةةة   

كصورة لنظام احلكم يف الرأ الية ، آتية من جهة أن اإلنسان هو الةذي يضةع نظامةه    

والسةةيادة للشةةعب ال للشةةرع ، فالةةدين   ، ولةةذلك كانةةت األمةةة هةةي مصةةدر السةةلطات ،    

معزول نهائيًا يف النظام الد قراطي ، ألن الغرب اعتنق هذه الفكرة بعةد صةراع رهيةب    

بةةني فالسةةفة أوربةةا ، حتةةى أصةةبحت فكةةرة فصةةل الةةدين عةةن احليةةاة ، هةةي القاعةةدة           

الفكرية لإلنسان ، واديد وجهةة نظةره يف احليةاة ، وعلةى هةذا األسةاس تعةا  مجيةع         

منهاجًا )ل احلياة ، وعلى هذا األساس وجدت الد قراطية يف أوربا ، وأصبحت مشاك

للحكةةم تكةةون السةةلطة فيةةه للشةةعب مجيعةةًا ، فةةال تغةةري القةةوانني وال تبةةدل إال بةةرأي          

اجلمهةةور ، ال تسةةن إال حسةةب مةةا تةةوحي إلةةيهم عقةةوهلم، فةةال يةةتغري مةةن القةةانون إال مةةا        

 .2(ارتضته أنفسهم وكل ما تسوغه عقوهلم

فطاملةةا أن اإلنسةةان هةةو الةةذي يتةةوىل صةةالحيات التشةةريع ، فهةةو وحةةده صةةاحب      

السيادة املطلقة ، فالشعب حني يقرر سن القةوانني ، فإنةه يقةوم بةذلك بعيةدًا عةن التقيةد        

بةةةأي ديةةةن ، ألن فصةةةل الةةةدين عةةةن احليةةةاة ، هةةةو األسةةةاس الفلسةةةفي العقةةةدي للنظةةةام       

ال سةةند هلةةا مةةةن الةةوازع الةةةديين ،     الةةد قراطي ، وعليةةه ، فةةةإن الد قراطيةةة احلديثةةةة   

 .النفصال الدولة عن الدين 

والد قراطيةةة بهةةذا الوصةةف سةةلوك لتصةةور جةةاهلي ، إذ أن السةةلوك يف األصةةل  

 .ينبعث عن تصور وفكر 

فوضعية التشريع ، يقصد بها على وجه العموم عدم االحتكام مطلقًا إىل منهج 

فةةإن وضةةعية التشةةريع تعةةين بشةةريته ، أي   اهلل يف إدارة شةةؤون احليةةاة ،أو بتعةةبري آخةةر ،  
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بشرية املصدر، يف مقابل ألوهية املصدر، من حيث االستمداد منه وحده ، فالقانون قةد  

يكون علي شكل عادات، وتقاليد ، وأعراف ، قةد عضةع هلةا اجلميةع ، وقةد يكةون       

على شكل أمر ونهي ، يصدره شخص مطاع كرئيس قبيلة أو ملك ، وقد يكون على 

اعةةد وأوامةةر تصةةدرها هيئةةة خوهلةةا انتمةةع ، حةةق إصةةدار القةةوانني ، وهةةذا       شةةكل قو

القةةانون مبختلةةف أشةةكاله ،  إن مل يسةةتند ويتأسةةس علةةى الةةوحي السةةماوي ، ويقتصةةر  

مصدره على البشر ، فهو قانون وضةعي ، وهنالةك قةوانني ال يكةون مصةدرها البشةر ،       

السةةماوي ، وإن قةةام البشةةر بةةل خةةالق البشةةر فهةةي تسةةتند وتتأسةةس علةةى تعاليمةةه ووحيةةه  

 .بصكها وتقنينها فهذه قوانني غري وضعية 

وبتعةةبري آخةةةر ، فةةةإن إسةةناد مهمةةةة التشةةةريع للبشةةةر حسةةبما يشةةةري إليةةةه مفهةةةوم    

 : اجلاهلية ينطوي علي اخلصائص والسمات اليت يف مقدمتها 

بتأسيس عقول البشر وأهوائهم ومصاحلهم الذاتية ، منحنيًا وغري مسةتند  : أواًل 

َوَأِن اْحُكةةم َبْيةةَنُهم ِبَمةةا َأنةةَزَل الل ةةُه َواَل َتتَِّبةةْع َأْهةةَواءُهْم َواْحةةَذْرُهْم َأن      }: لةةي مةةا أنةةزل اهلل  إ

 َيْفِتُنوَك َعن َبْعِض َما َأنَزَل الل ةُه ِإَلْيةَك َفةِإن َتَولَّةْوْا َفةاْعَلْم َأنََّمةا ُيِريةُد الل ةُه َأن ُيِصةيَبُهم ِبةَبْعضِ          

 . 1{َكِثريًا مَِّن النَّاِس َلَفاِسُقوَن ُذُنوِبِهْم َوِإنَّ

ومةةن نةةم فإنةةه ينتفةةي عنةةه العةةدل املطلةةق كمةةا هةةو يف منهةةاج اهلل  ، الن   : ونانيةةًا 

البشر يشرعون وفقًا للمصاحل اليت تدركها عقوهلم واحلاجةات واملصةاحل الةيت يهةدفون     

ُمَصةدِّقًا لَِّمةا َبةْيَن َيَدْيةِه ِمةَن اْلِكَتةاِب       َوَأنَزْلَنا ِإَلْيةَك اْلِكَتةاَب ِبةاْلَحقِّ    }: لتحقيقها يف وقتهم

 َوُمَهْيِمنًا َعَلْيِه َفاْحُكم َبْيَنُهم ِبَما َأنَزَل الل ُه َواَل َتتَِّبْع َأْهَواءُهْم َعمَّةا َجةاءَك ِمةَن اْلَحةقِّ ِلُكةل      

َواِحَدًة َوَلةةِكن لَِّيْبُلةَوُكْم ِفةي َمةا      َجَعْلَنا ِمنُكْم ِشْرَعًة َوِمْنَهاجًا َوَلْو َشاء الل ُه َلَجَعَلُكْم ُأمًَّة

آَتةةةاُكم َفاْسةةةَتِبُقوا اخَلْيةةةَراِت ِإَلةةةى اهلل َمةةةْرِجُعُكْم َجِميعةةةًا َفُيَنبِّةةةُئُكم ِبَمةةةا ُكنةةةُتْم ِفيةةةِه        

 .2{َتْخَتِلُفوَن
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وينةةتج عةةن ذلةةك  كلةةه تنةةوع املصةةدر القةةانوني بالنسةةبة للنةةاس حسةةب        : ونالثةةًا 

أو حسةب مركةزهم يف انتمةع مةن حيةث كةونهم يف قمةة         طبقاتهم يف الغنةى والفقةر ،  

اهلرم االجتماعي أو يف قاعدته ، فالقانون يف نهاية األمر سيكون حمصلة صةراع القةوى   

  .1والطبقات واألشخاص أصحاب النفوذ واملكانة

واحملصةةلة أن الد قراطيةةة حسةةب نظةةر املةةؤمنني بهةةا مةةن أهلةةها ملزمةةة اإلتبةةاع        

وواجب العمل بها ، بل ويعتربونها البديل للنظام اإلهلي الذي وضعه خةالق البشةر ، وهةذا    

 .  من أقوى وأدل الشواهد على بطالنها وجاهليتها

 املطلب الثالث

 سالمي الوضعيالفرق بني حكم الشورى والدميقراطية يف الفقه اإل

تعتمد الشورى أخذ الرأي وتقليب وجهات النظر من أهةل احلةل والعقةد يف األمةة     

العدالةةة اجلامعةةة  : ، وهةةم أولئةةك األشةةخاص الةةذين تتةةوفر فةةيهم شةةرو  معينةةة ، مثةةل        

لشروطها ، والعلم الذي يتوصل به إىل معرفة من يسةتحق اإلمامةة علةى الشةرو  املعتةربة      

املؤديةةان إىل اختيةةار مةةن هةةو أصةةلح وبتةةدبري املصةةاحل أقةةوم     فيهةةا ، والةةرأي واحلكمةةة،  

 .2وأعرف

وقد نبتت مشروعية الشورى بالكتةاب والسةنة املطهةرة واإلمجةاع ، وممارسةتها      

 .ضرورة لنظام احلكم يف اإلسالم حتى يتسنى لقواعده أن تبقى إسالمية

يعةود  وهي فرا على احلاكم ال حيل إبةرام أمةر مةن أمةور املسةلمني إال بعةد أن       

 .إىل األمة يطلب منها الرأي

أم أنها مندوبة ، يثاب على فعلها رئيس الدولةة ، وال يةأنم إن تركهةا ، ولكنةه     

 .يكون قد ترك األوىل فعله ، جلين نتائج هذا العمل السياسي الراقي
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والشةورى تةدور بةني حكمةني انةةنني ، فإمةا أن تكةون فرضةًا ، وإمةا أن تكةةون         

 1امندوبة إذ ال حكم نالث هل
 .  

 لوالشورى ربانية املصدر ارتبطت بالصالة والزكاة والتوكةل علةى اهلل عةز وجة    

وقةةد مارسةةها رسةةول اهلل صةةلى اهلل عليةةه وسةةلم عمليةةًا يف مةةا مل يكةةن فيةةه نةةص إهلةةي ،   

استئناسا بةاآلراء وتطييبةًا للنفةوس ، واسهشةادًا بتعةدد اآلراء واختيةار أحسةنها وأفضةلها         

 . وأوجهها ، واقيقًا للمصلحة

والشةةةةورى يف أنةةةةةاس خمصوصةةةةةني ، مبواصةةةةةفات خمصوصةةةةةة ، يف مواضةةةةةيع  

 .خمصوصة

واألخةةذ بالشةةورى ملةةزم علةةى  األرجةةح ، اعةةين ممارسةةة  الشةةورى وتقليةةب وجةةوه    

الرأي ، أما العمل بأحد الرأيني ألحةد فريقةي الشةورى يف حالةة إنقسةام املستشةارين إلةي        

 .علي األقلية االلتزام بهفريقني ، فإن األخذ برأي األغلبية هو الراجح ، و

وال شةةبه بةةني الشةةورى والد قراطيةةة يف مسةةالة األغلبيةةة ، إذ أن الشةةورى تعتمةةد  

علي مشاورة أهل احلل والعقد ، أما الد قراطية ، فتعتمد علي مشاورة كةل مةن حيةق    

 .له التصويت بغض النظر عن صفته من حيث العلم أو النوع أو الرأي واحلكمة

فإنها تأخذ الرأي من جمموع الشةعب بشةر  املواطنةة واألهليةة     أما الد قراطية 

للتصةةويت املتمثلةةة يف السةةن العمريةةة ، ولةةيس هلةةا موضةةوعات حمةةددة ،بةةل هةةي يف كةةل     

 .موضوع يطرح للنقاش واملداولة

ولةةيس هلةةا عالقةةة بأحكةةام الةةدين ، حيةةث  كةةن أن يةةتم التشةةاور يف انةةالس  

عةن واقةع احليةاة ، وهةو األسةاس الةذي يقةوم عليةه          النيابية إلقصاء وإبعاد الدين باجلملةة 

فصل الدين عن احلياة  واملمارسة األخالقية ، وعلةى هةذا    -مبدأ وفكر الد قراطية 

األساس تأخذ الد قراطيةة سةلطتها وتشةريعاتها مةن الشةعب أو األمةة وال تقةر أو تعةهف         

 .بالوحي اإلهلي
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قليةة حيةث تفةرا سةلطانها يف     والد قراطية تعين دكتاتوريةة األغلبيةة علةى األ   

مجيع األوقات اليت تتمكن فيها من احلصول على هذه األغلبية يف حني أن هذه األغلبية 

مل تبنةةى علةةي صةةفات مةةن بينهةةا صةةفة احلكمةةة والةةرأي ، بةةل إن كةةل مةةن يتمتةةع حبةةق       

عليةةه شةرو  الهشةةيح واالنتخةةاب يف   صاملواطنةة ، وبلةةغ سةنًا عمريةةة معينةة حسةةب مةةا تةن    

 .  د قراطيالنظام ال

وهلذا جيمةع البةاحثون علةى أن احلضةارة الغربيةة بةدأت طريةق االحنةراف عنةدما          

انفصةةلت عةةن ضةةوابط الةةدين ، واألخةةالق ، والتمسةةت مفةةاهيم القةةيم الوننيةةة اليونانيةةة        

القد ة اليت تقوم على عبادة القوة وعبادة اجلمال ، ويرجع ذلك إىل املفهوم الديين الذي 

غربيةةة ، مل يكةةن يف األصةةل سةةليمًا متامةةًا ،وإمنةةا كةةان قةةد حةةرف  اعتنقتةةه احلضةةارة ال

ات تأنري تفسريات رؤسةاء الةدين إىل الرهبانيةة الةيت ختةالف الفطةرة اإلنسةانية  ، ودب        

اخلالف بني العلماء ورجال الدين مما أدى إىل اول احلضةارة مةن النقةيض إىل النقةيض     

ية ، ومن قيم الربانيةة إىل القةيم املسةتحدنة    ، من الدين إىل اإلحلاد والرهبانية إىل اإلباح

 .املعارضة للفطرة ، وكان هذا منطلق االحنراف

وجاء إحياء الفلسفة اليونانيةة اإلغريقيةة مبفاهيمهةا يف عبةادة اجلمةال ، وإحيةاء       

الفلسةةفة الرومانيةةة مبفاهيمهةةا يف عبوديةةة الفةةرد للفةةرد ، وكةةان هنالةةك إعةةالء اإلنسةةان    

قته وطبيعتةه ، نةم جةاء التحةول مةن الةدين إىل الفلسةفات ، وإنشةاء         واالرتفاع به فوق حقي

أخةةالق جديةةدة منفصةةلة عةةن الةةدين ، وقةةد جةةاء التحةةول  حثيثةةًا مةةن الةةدين إىل الفلسةةفة       

املثالية يف املرحلة األوىل ، نم جاء التحول اخلطري إىل الفلسفة املادية اليت غريت مفةاهيم  

احتقرت اإلنسةان ووصةفته باحليوانيةة ، واّدعةت انةه      األخالق والقيم ، هذه املفاهيم اليت 

يصدر عن اجلنس أو عن املعدة ، نم جاءت حرب القيم ، الثوابةت ،   والةدعوة إىل نسةبة    

األخالق واىل التطور املطلق ، وبذلك باعدت احلضةارة بينهةا وبةني قةيم البنةاء والثبةات ،       

 .1أهواء النفسودعائم  النهوا احلقيقية ، واندفعت حنو مطالب البدن و
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 املبحث الثالث

 أهل الشورى والدميقراطية يف الفقه اإلسالمي والوضعي

 املطلب األول

 أهل الشورى يف الفقه اإلسالمي

مل حيدد القرآن الكريم والسنة النبوية أهل الشورى يف نص صريح يف صفاتهم 

: أو عةةددهم أو مةةةن عتةةةارهم ، ولكةةةن وردت اإلشةةةارة إلةةةيهم بالضةةةمري يف قولةةةه تعةةةاىل  

 1{ُينِفُقةونَ  َوالَِّذيَن اْسَتَجاُبوا ِلَربِِّهْم َوَأَقاُموا الصََّلاَة َوَأْمةُرُهْم ُشةوَرى َبْيةَنُهْم َوِممَّةا َرَزْقَنةاُهمْ     }

َفِبَما َرْحَمٍة مَِّن الل ِه ِلنَت َلُهْم َوَلْو ُكنَت َفظ ًا َغِليَظ اْلَقْلةِب اَلنَفضُّةوْا ِمةْن    }: ويف قوله تعاىل 

َحْوِلَك َفاْعُف َعْنُهْم َواْسَتْغِفْر َلُهةْم َوَشةاِوْرُهْم ِفةي اأَلْمةِر َفةِإَذا َعَزْمةَت َفَتَوكَّةْل َعَلةى الل ةِه ِإنَّ          

والذي يعةود للمسةلمني مبجمةوعهم ، ومةع هةذا فإنةه لةيس لكةل          2{َه ُيِحبُّ اْلُمَتَوكِِّلنَيالل 

 .مسلم املقدرة على إبداء الرأي واملشاورة

فأهةل الشةةورى مجاعةة مةةن أهةةل البصةرية والةةرأي ، والقةدرة علةةى االسةةتنبا  يف     

، خاصةة يف   سائر األمور اليت اتاجها األمة فيمةا مل يةرد فيهةا نةص مةن كتةاب أو سةنة       

َأمَّةْن ُهةَو َقاِنةتش آَنةاء اللَّْيةِل َسةاِجدًا َوَقاِئمةًا        }: األمور اإلداريةة سةريعة التطةور ، قةال تعةاىل      

 َيْحةةَذُر اْلةةَِخَرَة َوَيْرُجةةو َرْحَمةةَة َربِّةةِه ُقةةْل َهةةْل َيْسةةَتِوي الَّةةِذيَن َيْعَلُمةةوَن َوالَّةةِذيَن َلةةا َيْعَلُمةةوَن ِإنََّمةةا    

َوِإَذا َجاءُهْم َأْمرش مَِّن اأَلْمِن َأِو اْلَخةْوِف َأَذاُعةوْا ِبةِه    }: ، وقال تعاىل  3{وا اْلَأْلَباِبَيَتَذكَُّر ُأْوُل

ْضُل الل ةِه  َوَلْو َردُّوُه ِإَلى الرَُّسوِل َوِإَلى ُأْوِلي اأَلْمِر ِمْنُهْم َلَعِلَمُه الَِّذيَن َيْسَتنِبُطوَنُه ِمْنُهْم َوَلْواَل َف

 . 4{ْحَمُتُه اَلتََّبْعُتُم الشَّْيَطاَن ِإالَّ َقِلياًلَعَلْيُكْم َوَر

أهةل احلةل   "وتةارة يسةميهم   " أهةل االختيةار  "ويسمي اإلمام املةاوردي أهةل الشةورى    

 .  5"والعقد

                                                 
1

 . 83اآلية : سورة الشورى /  
2

 . 951اآلية : سورة آل عمران /  
3

 . 1اآلية : سورة الزمر /  
4

 . 38اآلية : سورة النساء /  
5

 . 93،  91الماوردي ، األحكام السلطانية ، مصدر سابق ، ص/  



 الطالق التعسفي فقهًا و قانونًا                                                                                                                                      

 126 م1091 نوفمرب-هـ 9484 حمرم – ام العدد اخل-السنة الثالثة

وهلذه الفئةة ترتيةب دسةتوري ابتكةره علمةاء السياسةة الشةرعية املسةلمون ، ومل         

الكةةريم وال يف السةةنة املطهةةرة ، يةةرد بشةةأنه شةةيء مةةن النصةةوص الشةةرعية ال يف القةةرآن 

وبقي هذا النظام الةذي ابتكةره العلمةاء املسةلمون يف احلةدود النظريةة ، تناولةه املؤلفةون         

والبةةةاحثون ، ونقلةةةه اخللةةةف عةةةن السةةةلف ، ومل يكةةةن لةةةه يف واقةةةع احليةةةاة اإلسةةةالمية    

 .السياسية أنر على اختالف العصور 

العقةةد ، وطريةةق اختيةةارهم ولعةةدم وجةةود النصةةوص الشةةرعية بشةةأن أهةةل احلةةل و

وأوصافهم، وما إىل ذلةك ، فقةد وقةع خةالف شةديد بةني الفقهةاء يف اديةد مةدلول هةذا           

االصةةطالح الفقهةةي ، كمةةا وقةةع اخلةةالف يف عةةدد هةةؤالء وأوصةةافهم ، وفةةيمن يتةةوىل         

 .تعيينهم

الشةةرو  املعتةةربة : )وقةةد حةةدد العلمةةاء الشةةرو  املعتةةربة فةةيهم ، فقةةال املةةاوردي  

 .  1(الرأي واحلكمة: العلم ، والثالث : العدالة ، والثاني : أحدها :  فيهم نالنة

: أحةةدها  : أمةةا أهةةل اختيةةار فيعتةةرب فةةيهم شةةرو       : )ويقةةول القاضةةي أبةةويعلي   

أن : العلم الذي يتوصةل بةه إىل معرفةة مةن يسةتحق اإلمامةة ، والثالةث        : العدالة، والثاني 

 .   2(يكون من أهل الرأي والتدبري

م احلةرمني وجةوب تةوفر صةفات أخةرى غةري الةيت ذكةرت ، فيقةول يف          ويرى إمةا 

ما نعلمةه أن النسةوة ال دخةل هلةن يف ختةري اإلمةام وكةذلك ال ينةا          : )صفة أهل االختيار 

هذا األمر بالعبيد ، وال تعلق له بالعوام ، الذين ال يعدون مةن العلمةاء ، وذوي األحةالم ،    

 . 3(وال يدخل ألهل الذمة يف نصيب األئمة

حقيقةة أهةل العقةد واحلةل إمنةا هةي ألهةل        : )وأما ابن خلةدون يف مقدمتةه فيقةول   

القةةدرة عليةةه، فمةةن ال قةةدرة لةةه عليةةه فةةال حةةل لةةه وال عقةةد لديةةه ، اللةةهم إال إذا أخةةذ            

 .  4(األحكام الشرعية عنهم وتلقى الفتاوى منهم
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وكما وقع اخلالف يف أوصاف أهل احلةل والعقةد ، وقةع اخلةالف يف أعةدادهم      

وتشعبت اآلراء يف ذلك ، وال ضةابط لةذلك االخةتالف ، لعةدم وجةود النصةوص الشةرعية        

اليت تدل عليه ، أما من يتوىل تعيني أهل احلل والعقد فهو اخلليفة ، فينبغي أن يستخرج 

من كةل مةنهم رأيةه ووجهةة رأيةه ، فةأي اآلراء كةان أشةبه بكتةاب اهلل وسةنة رسةوله ،            

َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َأِطيُعوْا الل َه َوَأِطيُعوْا الرَُّسوَل َوُأْوِلي اأَلْمِر  َيا}: عمل به ، كما قال تعاىل

ِمةةنُكْم َفةةِإن َتَنةةاَزْعُتْم ِفةةي َشةةْيٍء َفةةُردُّوُه ِإَلةةى الل ةةِه َوالرَُّسةةوِل ِإن ُكنةةُتْم ُتْؤِمُنةةوَن ِبالل ةةِه َواْلَيةةْوِم  

 .  1{اآلِخِر َذِلَك َخْيرش َوَأْحَسُن َتْأِوياًل

األمةةراء والعلمةةاء ، وهةةم الةةذين إذا صةةلحوا صةةلح النةةاس   : وأولةةوا األمةةر صةةنفان 

فعلةةى كةةل منهةةا أن يتحةةرى مبةةا يقولةةه ويفعلةةه طاعةةة هلل تعةةاىل ولرسةةوله صةةلى اهلل عليةةه  

 .   2وسلم

ويشرك يف الشورى مجهور األمةة أو مةن  ثلةه مةن أهةل الةرأي واملعرفةة ، كمةا         

ه وتعيينه عن طريق الشورى ، وبذلك تتحقق املشةاركة  يشهك فيها احلاكم بعد اختيار

بةةةني احلةةةاكم والرعيةةةة أو الشةةةعب ، ويةةةتم بةةةذلك تقييةةةد احلةةةاكم بقيةةةدين ، الشةةةريعة   

 .   3والشورى أي حبكم اهلل نم برأي األمة

وصفة املستشار يف األحكةام أن يكةون عاملةًا    : وقال العلماء يف صفة املستشار  

ما كمل دين امةرئ مةا مل لكمةل    : يف عاقل ، قال احلسن  دينًا ، وقلما يكون ذلك إال

فإذا استشةري مةن هةذه صةفته ، واجتهةد يف الصةالح وبةذل        : عقله، وقال اخلطابي وغريه 

جهده فوقعت اإلشارة خطأ فال غرامة عليه ، وقال سفيان الثوري لةيكن أهةل مشةورتك    

 .، أهل التقوى واألمانة، ومن عشى اهلل 
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 املطلب الثاني

 أهل الدميقراطية يف الفقه الوضعي

مل حيدد النظام الةد قراطي شةرو  ومواصةفات ألهةل االختيةار كمةا حةددها        

الفقه اإلسالمي ، ومل جتعل العدالة والعلم والرأي واحلكمة من املعايري والصفات الةيت  

تؤهةل الشةةخص ألن يكةةون مةةن أهةةل االختيةةار ، فيجةةوز يف الد قراطيةةة لكةةل فةةرد مةةن  

تمع أن يةدلي برأيةه بغةض النظةر عةن دينةه أو نوعةه أو علمةه أو عدالتةه أو رأيةه           أفراد ان

 .وحكمته 

فيحق للمدان يف جر ة أو ساقط املةروءة أو انةاهر بالفسةق أن يةدلي برأيةه يف      

مجيةةع األمةةور ، وحيةةق للجاهةةل وعةةديم الةةرأي أن يصةةوت علةةى مجيةةع األمةةور الةةيت تطةةرح   

واألغةرب أن يسةاهم غةري املسةلم يف اختيةار رئةيس        لالستفتاء حوهلا ، واألعجب مةن ذلةك  

 .الدولة املسلمة ، وأن يقرر يف شؤون احلكم باإلسالم أم بالوضع 

وغاية األمر يف النظام الد قراطي أنه حيق لكل من متتع بشهادة املواطنة وبلغ 

يةة  سنًا عمرية معينة أن يدلي برأيه يف مجيع األمور ، وعلى هذا األسةاس فةإن الد قراط  

تقوم على أساس استمرار السلطة املطلقة من الشعب على حسةب وصةفه وحالةه ، وبهةذا     

 .الوصف حيق للجميع أن يدلي برأيه يف مجيع األمور يف أحوال السلم واحلرب وغريها

وعلى هذا األساس فإن أهل الد قراطية ليس هلم حدود يف اختيةار مةا يرونةه ،    

، وتطرح مجيع القضةايا ألخةذ الةراي ، وأي اآلراء    وال ينضبطون بوازع من أخالق او دين 

كانت له األغلبية يكون لةه احلكةم والةتحكم ، وال معةارا لةه وال منةازع ، طاملةا أن        

 .الغالبية هي اليت ارتضت ذلك

وتسةعى التعدديةة أو الد قراطيةة يف معناهةا السياسةي لتقةديم احللةول ملشةةكلة        

اينةة بةالقرار السياسةي واحلكةم ، وينبعةي      مدى مشةاركة فصةائل انتمةع املتنوعةة املتب    

التنويه هنا أن موضوع هذه املشاركة ليس املقصود منه اخليار بني الد قراطية وغريها 

مةةن الةةنظم ، فالد قراطيةةة بأشةةكاهلا املختلفةةة ، وباصةةة غةةري املباشةةرة والةةيت تأخةةذ     
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ربةةا وأمريكةةا ، بنظةةام االنتخةةاب والتمثيةةل النيةةابي ، أمةةر مفةةروغ منةةه ومتفةةق عليةةه يف أو 

 .ولكن موضع النظر وراء ذلك

ذلك أن انتمع ال يتكون فقط من حكومة وأفراد يشاركون يف السياسة من 

خالل االنتخابات وعضوية األحزاب السياسية ، بل هنالك شرائح أخرى يف انتمةع مثةل   

لعمةةال األقليةةات العرقيةةة والثقافيةةة والدينيةةة واجلمعيةةات العلميةةة والكنةةائس وااةةادات ا  

ومنظمات التجار والزراع وغري ذلك ، فكيةف يشةارك هةؤالء يف القةرار السياسةي الةذي       

كةثريًا مةا  ةةس مصةاحلكم مباشةرة ، هةةذا هةو السةؤال الصةةعب الةذي تةزعم التعدديةةة         

السياسية أنها احلل األمثل له ، ومن البديهي أن كثريًا من العةورات قةد بةدأت تظهةر يف     

عاصرة ، ولعله من األوىل التحول للنمةوذج اإلسةالمي الةذي    منوذج احلكومة الغربية ، امل

 .يقوم على أساس الشورى ، اليت تفوا احلكومة ملؤسسات انتمع الطوعية 

 املطلب الثالث 

 الفرق بني أهل الشورى والدميقراطية يف الفقه اإلسالمي والوضعي

ى يكونةوا  من يتتبةع وقةائع الشةورى يف احليةاة اإلسةالمية ، جيةد أن أهةل الشةور        

 طائفة حمددة من املسلمني 

، وشةاور   1فرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم شاور الصحابة املوجةودين يةوم أحةد   

احلبةةاب بةةن املنةةذر وحةةده يةةوم بةةدر ، وشةةاور سةةلمان الفارسةةي وحةةده يف حفةةر اخلنةةدق ،    

وشاور سعد بن عبادة وسعد بن معاذ يف نلث  ةار املدينةة ، تعطةى لإلحةزاب وحةدهما ،      

 .غزوة األحزاب يوم

 وشاور أم سلمة رضي اهلل عنها وحدها ، يوم رفض املسلمون صلح احلديبية

وشةةاور عمةةر بةةن اخلطةةاب وأبةةابكر وعبةةداهلل بةةن رواحةةة رضةةي اهلل عةةنهم ، يف   

أسارى بدر بعد املعركة ، واستشار علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي اهلل عنهمةا  

 .حادنة اإلفك، يف أمر عائشة رضي اهلل عنها يف 
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وهذا ما جرى مع الصحابة رضوان اهلل عليهم ، فقد تشاور األنصار واملهاجرون 

املوجةودون يف املدينةةة يف أمةر اخلالفةةة ، ومةةن يكةون رئيسةةًا للدولةةة اإلسةالمية بعةةد وفةةاة     

 .رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 .وشاور اخلليفة أبوبكر عمر بن اخلطاب يف قتال من منعوا الزكاة

اور الصةةةديق رضةةةي اهلل عنةةةه املسةةةلمني يف املدينةةةة يف اسةةةتخالف عمةةةر بةةةن  وشةةة

 .اخلطاب رئيسًا للدولة

وجعةل عمةةر بةن اخلطةةاب اخلالفةة يف سةةتة مةن كبةةار الصةحابة يتشةةاورون فيمةةا      

 .بينهم النتخاب واحد منهم خليفة للمسلمني

وهكذا يف كل مرة جنةد أن أهةل الشةورى عتلةف عةددهم ، وتتبةاين صةفاتهم        

سية ، والعلمية ، والعسةكرية ، ومةع وجةود هةذا التغةاير ، البةد مةن الوقةوف علةى          السيا

 .إجابة واضحة فيمن هم أهل الشورى يف احلكم اإلسالمي يف كل زمان ومكان

وقد وقع اخلالف بني العلماء يف بيان املقصود بأهل الشورى وذهبوا يف ذلةك إىل  

 :نالنة آراء هي

إنةةه ملةةن األمةةور املسةةلم بهةةا أن نظةةام     : النةةاس  العلمةةاء والوجهةةاء ورؤسةةاء  : األول

الشورى الذي جاء به اإلسالم ليس عبثًا أو جمرد عمل سياسي لةيس لةه قصةد يف احليةاة     

، فالشارع ملةا شةرع الشةورى ، قصةد حكمةة معينةة مةن وراء ذلةك ، ولعةل أول مةا يلفةت            

األمةور  النظر ، حني حبث من هم أهل الشةورى ، أن تكةون الشةورى بةني مةن يةدركون       

 .ويسربون غورها ، وحييطون بدقائقها

وأن أكثر الناس قدرة على ذلك هم العلماء يف كل جمال يف احليةاة ، ووجهةاء   

الناس ورؤساؤهم ، الذين يقفون على أسرار احلياة السياسةية ، وهةؤالء هةم أهةل الةرأي      

 .بوالنظر ، والناس تبع هلم يف الرأي ، والرجوع إليهم من صاحب الصالحية واج

 . 1"من ال يستشري أهل العلم والدين فعزله واجب: "قال ابن عطية

                                                 
1

 (141)، ص( 4)القرطبي ، الجامع ألحكام القرآن ، مصدر سابق ج /



 وتأصيل العلوم  جامعة القرآن الكريم

 131 جملة تأصيل العلوم

كةانو يستشةريون األمنةاء    : )ألن األئمة بعد وفاة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسةلم 

 . 1(من أهل العلم

ففي ذلك اقيق للقصد من التشاور ، إذ رأى اجلهال واحلمقةى ال فائةدة فيةه ،    

عةدم جةدوى مشةاورة اجلاهةل ، الن األمةر متوجةه        وهذا ما ذهب إليه اإلمةام الشةافعي يف  

 .إىل العلماء املدركني خلفايا األمور والقادرين على إعطاء الرأي يف شؤون املسلمني 

حيتمل وجوهًا أو مشكل ينبغي له أن يشاور  ‘ألن احلاكم إذا ما نزل به األمر 

 .، ولكنه يشاور من مجع العلم واالمانة 

أن يصل إىل رأي يف أمور املسلمني ، عليةه أن يستشةري    فإذا ما أراد رئيس الدولة

عقالء األمة ومفكريها ألنهم قادرون على بذل النفع يف متحيص الةرأي واقيةق القصةد    

 .من األمر باملشاورة 

وَشةةاِوْرُهْم ِفةةي {:إن قولةةه تعةةاىل : أبةةوبكر الصةةديق وعمةةر بةةن اخلطةةاب : الثةةاني

من هم الذين يشاورون ، فتكون الشورى خاصةة  مل يتضمن بيانًا ألهل الشورى و }األْمر

هلما ، وقد نقل هذا الفهم لنص األية عن عبداهلل بن عباس رضي اهلل عنهما ، وذلةك يف  

نزلةت يف أبةي بكةٍر وعمةر ، فتكةون      : ، قةال   }وَشاِوْرُهْم ِفةي األْمةر  {تفسري قوله تعاىل 

 . لعموم الصحابة الشورى خمتصة بهما وال تتعداهما ألحد من املسلمني وال حتى 

وإىل هةةذا الةةرأي ذهةةب معظةةم أهةةل التأويةةل ، فقولةةه تعةةاىل  : الصةةحابة: والثالةةث 

أي شاور الصحابة ، وليس املقصود قطعًا مشاورة أفراد الصحابة  }وَشاِوْرُهْم ِفي األْمر{

 .، وإمنا مجيعًا هم أهل الشورى 

وصار األمةر  وقد مضى وانقضى زمان أبي بكر وعمر ، وزمان الصحابة : قلت 

يف األمةةة بتجةةدد أجياهلةةا وحقبهةةا التارعيةةة وحاجاتهةةا الدنيويةةة ، فكةةون الشةةورى فةةيمن 

العلةةم والعدالةةة والةةرأي واحلكمةةة ، فتكةةون مواصةةفات أهةةل     :يتصةةفون بشةةرو  منهةةا  

 . الشورى أو أهل احلل والعقد هي تلك الصفات يف كل زمان ومكان وحال 
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ن بصفة املواطنة بغض النظةر عةن ديةن أو    فهم من يتصفو: أما أهل الد قراطية 

خلق أوعلم أو جهل أو ذكوره أو أنونة ، بشر  أن يكونةوا قةد بلغةوا سةنًا عمريةة معينةة       

هذا إضافة إىل اعتبار أنهم من مواطين الدولة  أو البلد ‘حسبما ادده قوانني كل بلد  

جمةةرد القةةدرة علةةى املعةةني وال يشةةه  فةةيهم ، علةةم وال حكمةةة وال رأي وال عدالةةة ، بةةل  

اإلدالء بالصةوت ، فالصةوت يعةرب  عةن وجهةة النظةر املعينةة ، هلةذا جنةد أن الد قراطيةةة          

الغربيةةة فقةةرية بةةل عد ةةة القةةيم األخالقيةةة ، ألنهةةا تسةةتمد قيمهةةا مةةن الفكةةر االنسةةاني    

العلماني الذي جيهل كثريًا من قضايا واقعه فضاًل عن احاطته مبا عفيه املسةتقبل مةن   

 .وب تظهر بعد املمارسة العملية هلا كشف عي

وإن كل فكر ال يستمد من الوحي ،  ةوت مبةوت واضةعه ، وينقضةي مبضةي      

 .  زمانه ويتخلف باختالف بيئته ومكانه 
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 :اخلامتة

إن مبدأ الشورى ونبوت مشروعيتها ، يستدعي الوقوف على اإلمةور الةيت جتةري    

تفعيلها وتطبيقها يف احلياة السياسةية  فيها الشورى ، أي جماالتها وموضوعاتها ، وواقع 

، فهل جيوز لولي األمر أن يرجع إىل  األمة يشاورها يف مجيع أمورها   او ال جيوز لةه إال  

واملتفق عليه بني الفقهاء أن الشورى إمنا جتري يف األمور الدنيوية التى ال . يف أمور معينة 

وكمةا  . طع فةال مشةاورة فيهةا ألحةد     وحي فيها، أما األمور الدينية احملسومة بالنص القا

أنه البد من اديد جماالتها وموضةوعاتها البةد كةذلك مةن اديةد أهلةها الةذين تتةوافر         

 .فيهم صفات املستشارين كصفة العلم والعدالة والرأي واحلكمة 

بينما جند أن نظام الشورى يف اإلسالم مل حيدد له شكاًل معينةًا ، وال شةك أن   

نةةة واضةةحة يف التطبيةةق ، إذ أن املهةةم يف مبةةدأ الشةةورى هةةو املبةةدأ  يف موقةةف اإلسةةالم مرو

وال شك أن الشورى . واجلوهر ، وليس الشكل اخلارجي الذي عضع بالتالي لإلجتهاد 

بني املؤمنني تشمل مجيع مفةاهيم النصةح واإلستشةارة والتواصةي بةاخلري واحلةق ، فالبةد        

مةة ، كمةا جيةب علةى كةل مسةلم أن       لكل مسلم أن يستشري أخاه املسةلم يف األمةور امله  

يقةةدم الخيةةه املسةةلم النصةةح القةةائم علةةى الةةرب واحلةةق ، وإذا كانةةت الشةةورى واجبةةة يف         

عالقات املسلمني ببعضهم البعض ، يف األمة ، فإنها تبلغ غايتهةا القصةوى ، يف األهميةة    

 .يف عالقة احلاكم باحملكومني يف الدولة اإلسالمية 

خمالفته ، وما النكبات والنكسات الةيت يعيشةها    فالشورى نظام إهلي ال جتوز

املسةةلمون اليةةوم إال بسةةبب إعراضةةهم عةةن مصةةادر الةةوحي اإلهلةةي ، والد قراطيةةة نظةةام     

وضعي بشري الجيوز إتباعه ، الن الد قراطية تقوم على مبةدأ سةيادة الشةعب ال سةيادة     

ِإِن {ة هلل رب العاملني الشرع ،  واملعلوم بداهة أن السيادة واحلكم يف مجيع نواحي احليا

     1}احُلكُم إال ِللِه َأَمَر َأال َتعُبُدوا ِإال  ِإَياُه

 :وبناءيف على ما تقدم خنلص اىل التوصيات التالية 
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إعتماد مبدأ الشورى يف األمور العامة اليت مل يرد فيها نص شرعي  .9

فيها استصحابًا ملستجدات األمور و معايرتها مع األمور اليت كانت تعمل 

 .الشورى 

اإلنصةةةراف عةةةن زيةةةف وإدعةةةاء الد قراطيةةةة يف متثيلةةةها لكافةةةة قطاعةةةات   .1

الشةةةةعب ، إذ مةةةةا هةةةةي يف احلقيقةةةةة إال تسةةةةلط لألكثريةةةةة علةةةةى األقليةةةةة     

 (.دكتاتورية األكثرية)

 :ملراجع واملصادرا

أبوالقاسم جار اهلل حممود بن عمر الزخمشري ، الكشاف ، الطبعة األوىل ،  (9)

 .م 9111هة ،9811ارالفكر، بريوت ، لبنان ، د

أبوجعفر حممد بن جرير الطربي ، جامع البيان، بدون طبعة ، بريوت ، لبنان  (1)

 .م 9133هة ، 9403، دار القلم، 

أبوعبداهلل أمحد بن حممد األنصاري ، اجلامع الحكام القرآن ، بدون طبعة  (8)

 .، بريوت ، مناهل العرفان ، بدون تاريد 

املاوردي ،األحكام السلطانية ، بدون طبعة ،  أبواحلسن علي بن حممد حبيب (4)

 .م 1007هة ،9411القاهرة ، دار احلديث  ، 

أبوالفرج مجال الدين عبدالرمحن بن اجلوزي ، زاد املسري يف علم التفسري ،  (5)

 .م 1009هة ،9411الطبعة الثانية، بريوت ، لبنان ، دار الكتب العلمية ، 

ملعاني ، الطبعة األوىل ، بريوت ، لبنان السيد حممود األلوسي البغداي ، روح ا (7)

 .م 1009هة ، 9411، 

اإلمام أبوبكر أمحد الرازي اجلصاص ، أحكام القرآن ، بدون طبعة ،  (1)

 .م 9118هة ، 9494بريوت ، لبنان ، دار الفكر، 

اإلمام مسلم بن احلجاج ، اجلامع الصحيح ، بدون طبعة ، بريوت ، لبنان ،دار  (3)

 .املعرفة ، بدون تاريد 
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املبارك حممد بن األنري اجلزرى ، جامع األصول يف أحاديث الرسول ، الطبعة  (1)

 . م9138هة ، 9408الثانية ، بريوت، لبنان ، 

أمحد بن علي بن حجر العسقالني ، فتح الباري يف شرح صحيح  البخاري ،  (90)

 .الطبعة األوىل ، بدون تاريد 

دون طبعة ، بدون بلد أمحد بن عبداحلليم بن تيمية ، السياسة الشرعية ، ب (99)

 .، دار الكتاب العربي ، بدون تاريد 

هة ، 9494أمحد كفتارو، سرية رسول اهلل الطبعة الثانية ، دمشق ، (91)

 .م 9118

أنور اجلندي ، اإلسالم واحلضارة ، بدون طبعة ، بريوت، املكتبة املصرية،  (98)

 .بدون تاريد

ااد السوفييت ، توفيق سلوم ، املعجم الفلسفي املختصر ، بدون طبعة ، اإل (94)

 .دار التقدم ، بدون تاريد 

هة 9819سيد قطب ، يف ظالل القرآن ، الطبعة السابعة ، بريوت ، لبنان ، (95)

 .م 9119، 

مشس الدين بن قيم اجلوزيه ، فقه السرية ، بدون طبعة ، املكتبة التوفيقية  (97)

 . ، بدون تاريد 

طبعة ،القاهرة ، دار عبدامللك بن هشام املعافري ، السرية النبوية ، بدون  (91)

 .م 1007هة ، 9411احلديث ، 

عبدالرمحن بن خلدون ، مقدمة ابن خلدون ، بدون طبعة ، مصر ، مطبعة  (93)

 . مصطفى حممد، بدون تاريد 

عارف خليل أبوعيد ، نظام احلكم يف اإلسالم ، الطبعة األوىل ، األردن ،  (91)

 . م 9137هة ، 9497

الرازي ، التفسري الكبري أو  فخرالدين حممد بن عمر التميمي البكري (10)

 .م  1000,هة 9419مفاتح الغيب ، الطبعة األوىل ، بريوت ، لبنان، 
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فتحي الدريين ، خصائص التشريع اإلسالمي يف السياسة واحلكم ،  (19)

 .م 9138هة ، 9401الطبعة األوىل، بريوت، مؤسسة الرسالة ، 

، بدون طبعة  جمدالدين حممد بن يعقوب الفريوز آبادى ، القاموس احمليط (11)

 . ، دار اجليل ، بدون تاريد 

حممد بن مكرم بن منظور األفريقي ، لسان العرب ، الطبعة الثانية ،  (18)

 . م 9118،  9498بريوت ، لبنان ، دار إحياء الها  العربي ، 

حممد بن يوسف الشهري بأبي حيان األندلسي ، البحر احمليط ، الطبعة  (14)

 .م 1009هة ،9411وت ، لبنان ، األوىل ، دار الكتب العلمية، بري

حممد بن سعد ، الطبقات الكربى ، بدون طبعة ، بريوت ، لبنان ، دار  (15)

 .م9135هة، 9405الفكر،

حممد بن عمر الوافدي ، كتاب املغازي ، الطبعة الثانية ، بريوت ، عامل   (17)

 .م 9134هة ، 9404الكتب ، 

طبعة ، انمع حممد سعيد رمضان البوطي ، الشورى يف اإلسالم ، بدون  (11)

 .م  9131امللكي لبحو  احلضارة اإلسالمية ، عمان ، 

حممد رشيد رضا ، تفسري املنار ، الطبعة الثانية ،بريوت ، دار املعرفة ،  (13)

 .بدون تاريد 

 .حممد حسنني هيكل ، حياة حممد ، بدون طبعة ، بدون بلد ، بدون تاريد (11)

ادسة ، بريوت ، لبنان حممد أسد ، منهاج اإلسالم يف احلكم ، الطبعة الس (80)

 . م9138، 

حممد املبارك ، نظام اإلسالم يف احلكم والدولة ، بدون طبعة ، دار  (89)

 . م9131هة ، 9401الفكر ،

حممود اخلالدي ، الشورى ، الطبعة األوىل ، بريوت ، دار اجليل ، بدون  (81)

 .تاريد
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هشام أمحد عمر جعفر ، األبعاد السياسية ملفهوم احلاكمية ، الطبعة  (88)

 .م 9115هة ، 9497وىل ، فرجينيا ، الواليات املتحدة األمريكية ، األ

هة 9400وهبة الزحيلي ، التفسري املنري ، الطبعة األوىل ، بريوت ، لبنان ،  (84)

 .    م  9119
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 وتأصًل العلىم  جامعة القرآن الكريم

 139 جملة تأصًل العلىو

 مكـدمة

اؿُد هلل محدٗا ٜٛدب املصٜد، ٚمبا محدٙ ب٘ خٛاظ ايعبٝد، أمحدٙ تعاىل محد 

بٓعُا٥٘ ٚآ٥٫٘ ايساغبني يف فغً٘ ٚزعا٥٘، ٚايض٠٬ ٚايط٬ّ ا٭متني ا٭نًُني املكسٜٔ 

ع٢ً ضٝد اـًل، ٚخامت ا٭ْبٝا٤ ٚاملسضًني ضٝدْا قُد ايٓيب ا٭َني ٚع٢ً آي٘ املٓٗسٜٔ 

 ٚصشابت٘ ا٭نسَني.

َٕ عًِ أصٍٛ ايفك٘ َٔ أِٖ ايعًّٛ ايػسع١ٝ اييت ٫ ميهٔ ملسٜد َعسف١  ٚبعد: فإ

سع إ٫ بٛاضٓت٘ ٫ٚ ميهٓ٘ ايتُهٔ يف َعازف٘ إ٫ ب٘، َٚٔ أِٖ َباسج٘ أسهاّ ايػ

َباسح ايكٝاع ايرٟ ٖٛ مبجاب١ ايكًب ايٓابض فٝ٘، ٚيريو أعٓاٙ ايعًُا٤ َٔ ايعٓا١ٜ َا 

ٜٓاضب قدزٙ، َٚٔ غٛاَض َباسج٘ َبشح قٛادح ايع١ً، ٚيريو دعًت ايكًب ٖٚٛ أسد 

 ٘ إىل اآلتٞ:ٖرٙ ايكٛادح َٛعٛعٗا هلرا ايبشح ٚقد قطُت

 ايتُٗٝد: َب٬ٓت ايع١ً.

 املبشح ا٭ٍٚ: َا١ٖٝ ايكًب ٚأْٛاع٘. 

 املًٓب ا٭ٍٚ: َا١ٖٝ ايكًب.

 املًٓب ايجاْٞ: أْٛاع ايكًب: 

املبشح ايجاْٞ: َراٖب ا٭صٛيٝني يف اعتباز ايكًب قادح َٔ قٛادح ايع١ً ٚاملرٖب 

 ايسادح. 

 املًٓب ا٭ٍٚ: َرٖب املعتربٜٔ ٚأديتِٗ. 

 ب ايجاْٞ: َرٖب ْفا٠ ايكًب ٚأديتِٗ.  املًٓ

 املًٓب ايجايح: آزا٤ ا٭صٛيٝني يف قًب ايتط١ٜٛ.

 املًٓب ايسابع: ايع٬ق١ بني ايكًب ٚاملعازع١.

املًٓب اـاَظ: ايفسم بني ايكًب ٚاملعازع١، ٚمثس٠ اـ٬ف يف ٌٖ ايكًب َعازع١ أّ 

 قادح.

 املًٓب ايطادع: قًب ايكًب.

 ايكًب يف ايفسٚع ايفك١ٝٗ.املبشح ايجايح: أثـس 

 املًٓب ا٭ٍٚ: أثس ايكًب يف ايعبادات.

 املًٓب ايجاْٞ: أثس ايكًب يف املعا٬َت.

 اـاتـُـ١: أِٖ ايٓتا٥ر اييت تٛصٌ هلا ايبشح.
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 قىادح العلة أو مبطالت العلة.تنهًد: ال

 معيى الكىادحأواًل: 

َٔ ايكدح، ٚايكدح يف ايكٛادح مجع، ٚاملفسد قادح ٖٚٛ اضِ فاعٌ َأخٛذ أ٫ٗٚ: 

ايًػ١ ايتأثري يف ايػ٤ٞ مبا ٜستب ْكضا أٚ ععفا فٝ٘، قاٍ ابٔ َٓعٛز: ايكادح ايضدع يف 

ايعٛد، ٜٚكاٍ قدح يف ْطب٘ إذا طعٔ فٝ٘، ٚقدح يف عسض أخٝ٘ ٜكدح قدسٗا عاب٘، ٚقدح 

ايػ٤ٞ يف قًيب أثس فٝ٘، ٚقد ٜهٕٛ ٖرا َطتع٬ُ يف ا٭َٛز اؿط١ٝ نتط١ُٝ َا 

تآنٌ اـػب بفعٌ بعض اآلفات قدسا، ٚيف ا٭َٛز املع١ٜٛٓ نايكدح يف  حيضٌ َٔ

 1ايعداي١ ٚايٓطب ٚايدٜٔ.

َع٢ٓ ايكادح اص٬ٓسا: عسفت قٛادح ايع١ً عٓد ا٭صٛيٝني بتعسٜفات نجري٠  ثاْٝٗا:

 َتكازب١ املع٢ٓ َٓٗا:

َٕ ايٛصف ٫ ٜهٕٛ ع١ً، -3 ايداٍ  أٚ ٖٞ: 2عسفٗا ايكسايف بكٛي٘:)ايٓسم ايداي١ ع٢ً أ

 3ع٢ً عدّ اعتباز ايع١ً(.

َٕ ايٛصف يٝظ بع١ً. -1  4عسفٗا ا٭صفٗاْٞ بكٛي٘: ٖٞ ايٓسم ايداي١ ع٢ً أ

  5عسفٗا احملًٞ: بأَْٗا َا ٜكدح يف ايديٌٝ َٔ سٝح ايع١ً أٚ غريٖا. -1

عسفٗا غٝذ اإلض٬ّ شنسٜا ا٭ْضازٟ بكٛي٘:) ٖٞ َا ٜكدح يف ايديٌٝ ع١ً نإ  -4

 6.ايديٌٝ أٚ غريٖا(

ٚميهٔ إٔ ْعسف ايكٛادح بأْٗا )ٖٞ ا٫عرتاعات اييت ٜعرتض بٗا ع٢ً ايكٝاع 

 عٝح تعٗس ْكضا أٚ تهػف عٔ ْكط أٚ ععف يف ا٫ضتد٫ٍ(.

ٖٚٞ يف اؿكٝك١ اعرتاعات ع٢ً ايديٌٝ ايداٍ ع٢ً ايع١ًٝ ٚنًٗا تسدع إىل َٓع  

َٕ غسض املطتدٍ إثبات َدعاٙ بديًٝ٘ ٚ اإليصاّ ب٘، ٚغسض َٚعازع١، ٚإ٫ مل تطُع ٭

املعرتض إفشاَ٘ مبٓع٘ عٔ اإلثبات، فاملطتدٍ ٖٛ املدعٞ ٚاإلثبات ٖٛ َدعاٙ، ٚايػاٖد 

عًٝ٘ ايديٌٝ ٚص٬سٝت٘ يًػٗاد٠ بضش١ املكدَات ْٚفاذٖا برتتب اؿهِ عًٝ٘ إَُْا ٖٛ 
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عدّ املعازض، ٚأ٫ ٜهٕٛ نتعازض ايبٝٓتني، ٚاملعرتض ٖٛ املدع٢ عًٝ٘ ٚايدافع 

يدفع ٜهٕٛ بٗدّ أسد ا٭َسٜٔ، فٗدّ غٗاد٠ ايديٌٝ بايكدح يف صشت٘ مبٓع يًدع٣ٛ، ٚا

َكد١َ َٔ َكدَات٘ ٚطًب ايديٌٝ عًٝٗا، ٚعدّ ْفاذ غٗادتٗا باملعازع١ مبا ٜكاَٚٗا 

       7ٚميٓع ثبٛت سهُٗا، فُا يٝظ َٔ ايكبًٝني ٫ ٜتعًل مبكضٛد ا٫عرتاض ف٬ ٜطُع.

 ثاىًًا: أىىاع الكىادح:  

َب٬ٓت ايع١ً نجري٠ أٚصًٗا بعغِٗ إىل مخظ ٚعػسٜٔ، قاٍ ابٔ قٛادح أٚ 

اؿادب: )ا٫عرتاعات ٖٚٞ زادع١ إىل َٓع َٚعازع١ ٚإ٫ ٫ تطُع يًصّٚ ايضش١ ٖٚٞ 

ٚضٛف أقتضس ع٢ً أقطاَٗا عٓد  9ٚعدٖا ايبٝغاٟٚ ضت١ قٛادح. 8مخظ ٚعػسٕٚ(

 ٖٞ: ايبٝغاٟٚ ٚ

  10َع ؽًف اؿهِ عٓ٘(. )ٖٚٛ ٚدٛد ايٛصف املدع٢ ع١ً يف صٛز٠ايٓكض: -3

عدّ ايتأثري: بكا٤ اؿهِ بدٕٚ َا فسض ع١ً، ٚعدّ عدّ ايتأثري ٚعدّ ايعهظ:  -1

 11ايعهظ: ٖٛ إٔ حيضٌ َجٌ ذيو اؿهِ يف صٛز٠ أخس٣ يع١ً ؽايف ايع١ً ا٭ٚىل.

أٚ ٖٛ إضكاط ٚصف َٔ  12ٖٚٛ عدّ تأثري أسد اؾصأٜٔ ْٚكض اآلخس.ايهـطـس:  -1

ٚإخساد٘ عٔ ا٫عتباز بػسط إٔ ٜهٕٛ احملرٚف مما ٫ ميهٔ  أٚصاف ايع١ً املسنب١

 14ٚقاٍ ايساشٟ: ٖٛ ْكض ٜسد ع٢ً املع٢ٓ دٕٚ ايًفغ. 13أخرٙ يف سد ايع١ً.

أٚ ٖٛ تطًِٝ  15ٖٚٛ تطًِٝ َكتغ٢ قٍٛ املطتدٍ َع بكا٤ اـ٬ف. ايكٍٛ بامٕلَٛدب: -4

 16َديٍٛ ايديٌٝ َع بكا٤ ايٓصاع.

أٚ ٖٛ إبدا٤ ٚصف يف ا٭صٌ  17ع١ً ٚايفسع َاْعٗا. ٖٛ دعٌ تعٝني ا٭صٌايفــسم: -5

 18ٜضًح إٔ ٜهٕٛ ع١ً َطتك١ً أٚ دص٤ ع١ً ٖٚٛ َعدّٚ يف ايفسع(.

ٖٛ إٔ ٜسبط املعرتض خ٬ف قٍٛ املطتدٍ ع٢ً ايع١ً اييت اضتدٍ بٗا إؿاقٗا  ايكـًـب: -6

 ، ٖٚٛ َٛعٛع ايبشح.19با٭صٌ ايرٟ دعً٘ َكٝطٗا عًٝ٘
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 الكـلب وأىىاعهاملبحـح األول: ماهـًة 

 املطلب األول: ماهـًة الكـلب: 

ٖٛ تػٝري ١٦ٖٝ ايػ٤ٞ ع٢ً خ٬ف اهل١٦ٝ اييت نإ عًٝٗا، أ٫ٗٚ: َع٢ٓ ايكًب يػ١:

قاٍ ابٔ َٓعٛز: ايكًب ؼٌٜٛ ايػ٤ٞ  20ٚقًب ايػ٤ٞ سٛي٘ عٔ ٚدٗ٘ ٚسٛي٘ ظٗسٗا يبٓٔ،

فايكًب ٖٛ اإلبداٍ  21عٔ ٚدٗ٘، قًب٘ ٜكًب٘ قًبٗا، ٚٔقًِب ا٭َٛز عجٗا ٚايٓعس يف عٛاقبٗا.

 ٚايتػٝري ع٢ً د١ٗ املدايف١.

عسف ايكًب يف اص٬ٓح ا٭صٛيٝني بتعسٜفات نجري٠  ثاْٝٗا: َع٢ٓ ايكًب اص٬ٓسٗا:

 َٓٗا:

٘) ٖٛ إٔ ٜعًل اـضِ عًٝٗا عد َا عًك٘ املعًٌ عسف٘ أبٛ اؿطني ايبضسٟ بكٛي -3

 22.َٔ اؿهِ(

عسف٘ ايساشٟ بكٛي٘: ٖٛ إٔ ٜعًل ع٢ً ايع١ً املرنٛز٠ يف قٝاع ْكٝض اؿهِ  -1

 23.املرنٛز فٝ٘ ٜٚسد ذيو إىل ا٭صٌ بعٝٓ٘(

عسف٘ ضساز ايدٜٔ ا٭زَٟٛ بأَْ٘)تعًٝل ْكٝض اؿهِ املرنٛز بايٛصف املرنٛز  -1

 24بايسد إىل ا٭صٌ املرنٛز(.

 25ٚعسف٘ ايكسايف بأَْ٘: إثبات ْكٝض اؿهِ بعني ايع١ً. -4

عسف٘ ايبٝغاٟٚ بكٛي٘)ٖٛ إٔ ٜسبط خ٬ف قٍٛ املطتدٍ ع٢ً عًت٘ إؿاقٗا  -5

 26بأصً٘(.

ٟ بكٛي٘: ٖٛ تػٝري ايتعًٌٝ إىل خ٬ف اهل١٦ٝ اييت نإ عسف٘ ع٤٬ ايدٜٔ ايبداز -6

  27عًٝٗا.

عسف٘ ايعغد بكٛي٘: ٖٛ دع٣ٛ اضتًصاّ ٚدٛد اؾاَع يف ايفسع كايف١ سهُ٘  -7

  28ؿهِ ا٭صٌ ايرٟ ٖٛ َرٖب املطتدٍ.
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َٕ َا اضتدٍ ب٘ يف املطأي١ ع٢ً ذيو ايٛد٘ عًٝ٘ ٫  -8 عسف٘ ابٔ ايطبهٞ بأَْ٘: دع٣ٛ أ

   29ي٘ إٕ صح.

عسف٘ غٝذ اإلض٬ّ شنسٜا ا٭ْضازٟ بأَْ٘: إٔ ٜسبط املعرتض خ٬ف قٍٛ املطتدٍ  -9

 30ع٢ً عًت٘ إؿاقٗا با٭صٌ ايرٟ دعً٘ َكٝطٗا عًٝ٘.

عسف٘ ايبدخػٞ بكٛي٘: ٖٛ إٔ ٜسبط سهِ ٖٛ خ٬ف سهِ املطتدٍ ع٢ً  -30

 31ايٛصف ايرٟ دعً٘ املطتدٍ ع١ً يف قٝاض٘ إؿاقٗا بأصً٘.

عسف٘ أَري باد غاٙ بأَْ٘: دعٌ ٚصف املطتدٍ سذ١ يًُعرتض إلثبات خ٬ف  -33

 32سهِ املطتدٍ.

َٔ اضتعساعٓا يًتعسٜفات ايطابك١ يًكًب ٬ْسغ تكازبٗا  ايتعسٜف املدتاز ٚغسس٘:

يف املع٢ٓ ٚإٕ اختًفت ايعبازات يف ايٛعٛح ٚاـفا٤ يف د٫يتٗا عًٝ٘، ٚايتعسٜف ايرٟ 

َصاٜا ايتعسٜفات ٚػٓب دٛاْب ايكضٛز اييت اْتكدت يف  ميهٔ إٔ ٜهٕٛ قد مجع نٌ

إٔ ٜسبط نجري َٔ ايتعسٜفات ٖٛ تعسٜف ايكاعٞ ايبٝغاٟٚ َع إعاف١ اإلضٟٓٛ ٖٚٛ:)

املعرتض خ٬ف قٍٛ املطتدٍ ع٢ً ايع١ً اييت اضتدٍ بٗا إؿاقٗا با٭صٌ ايرٟ دعً٘ 

 33.(َكٝطٗا عًٝ٘

يٛصف املرنٛز، قٛي٘)املعرتض( قٛي٘)إٔ ٜسبط(أٟ ٜعًل اؿهِ با غسح ايتعسٜف:

 قٍٛ املطتدٍ ( عرب بكٛي٘: خ٬ف ٖٚٛ اـضِ ايرٟ ٜكدح يف ع١ً املطتدٍ، قٛي٘)خ٬ف

َٕ اؿهِ ايرٟ ٜجبت٘ ايكايب  قٍٛ املطتدٍ ٚمل ٜعرب بٓكٝض نُا يف احملضٍٛ، ٭

قٛي٘)ع٢ً ايع١ً اييت اضتدٍ( أٟ ايٛصف ايرٟ  34ٜػرتط إٔ ٜهٕٛ َػاٜسٗا ي٘ ٫ ْكٝغٗا.

قٛي٘)إؿاقٗا با٭صٌ ايرٟ دعً٘ َكٝطٗا عًٝ٘( ٖٚٛ قٝد يف  35عً٘ املطتدٍ ع١ً يف قٝاض٘.د

ايتعسٜف فٝػرتط اؼاد ا٭صٌ ٭َْ٘ يٛ ُزد إىل أصٌ آخس يهإ سهِ ذيو ا٭صٌ اآلخس 

ََا ساص٬ٗ يف ا٭صٌ ا٭ٍٚ فُسدٙ إيٝ٘ أٚ غري ساصٌ بأصٌ ايكٝاع ا٭ٍٚ ْكض ع٢ً  إ

   36تًو ايع١ً.
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 الجاىٌ: أىىاع الكلـب املطلب

 قطِ ا٭صٛيٕٝٛ ايكًب إىل ا٭ْٛاع اآلت١ٝ:

 إٔ ٜهٕٛ يٓفٞ َرٖب املطتدٍ صسحيٗا، ٖٚٛ قطُإ: ايٓٛع ا٭ٍٚ: 

أ٫ ٜدٍ َع ْفٞ َرٖب املطتدٍ ع٢ً صش١ َرٖب املعرتض صسحيٗا،  ايكطِ ا٭ٍٚ:

ًٓٓل نكٍٛ اؿٓف١ٝ: َطح ايسأع زنٔ َٔ أزنإ ايٛع٤ٛ ف٬ ٜهفٞ فٝ٘ أقٌ َا ٜ

عًٝ٘ ا٫ضِ نايٛد٘، فٝكٍٛ ايػافع١ٝ: َطح ايسأع زنٔ َٔ أزنإ ايٛع٤ٛ ف٬ 

ٜتكدز بايسبع نايٛد٘، فٗرا ْفٞ ملرٖب املطتدٍ بايضساس١ ٫ٚ إثبات فٝ٘ ملرٖب 

املعرتض بايضساس١ ؾٛاش إٔ ٜهٕٛ اؿل يف داْب ثايح نُا ٖٛ قٍٛ املايه١ٝ، ٚقد 

ام اإلَاَني ع٢ً أسد اؿهُني ُٖٚا ) إدصا٤ ٜدٍ ع٢ً ْفٞ َرٖب املطتدٍ بٛاض١ٓ اتف

  37أقٌ َا ٜضدم عًٝ٘ ا٫ضِ ٚايسبع( ْٚفٞ َا عداُٖا.

إٔ ٜدٍ ع٢ً ا٭َسٜٔ َعٗا: أٟ ع٢ً ْفٞ َرٖب املطتدٍ ٚإثبات  ايكطِ ايجاْٞ:

َرٖب املعرتض، نكٍٛ ايػافع١ٝ: طٗاز٠ اـبح طٗاز٠ تساد ٭دٌ ايض٠٬ ف٬ ػٛش 

، فٝكٍٛ ايكايب: طٗاز٠ اـبح طٗاز٠ تساد ٭دٌ ايض٠٬ بػري املا٤ نٓٗاز٠ اؿدخ

فتذٛش بػري املا٤ نٓٗاز٠ اؿدخ، ٚنكٍٛ ايػافع١ٝ يف ايبٝع املٛقٛف: عكد يف سل 

ايػري بػري ١ٜ٫ٚ ٫ٚ اضتٓاب١ ف٬ ٜضح، فٝكٍٛ اـضِ: عكد عكدٙ يف سل ايػري َٔ غري 

  38يػريٙ بػري إذْ٘. إذٕ ٫ٚ اضتٓاب١ فهإ صشٝشـٗا نُـا إذا اغـرت٣ غـٝـ٦ـٗا

يٓفٞ َرٖب املطتدٍ عُٓٗا، أٟ يٓفٞ ٫شّ َٔ يٛاشّ َرٖب  ٕإٔ ٜهٛ ايٓٛع ايجاْٞ:

نكٍٛ اؿٓفٞ بٝع ايػا٥ب صشٝح نٓهاح ايػا٥ب١، فٝكٍٛ املعرتض ٖٚٛ  39املطتدٍ،

ايػافعٞ: بٝع ايػا٥ب عكد َعاٚع١ ف٬ ٜجبت فٝ٘ خٝاز ايس١ٜ٩ قٝاضٗا ع٢ً ايٓهاح، 

   40شّ يضش١ بٝع ايػا٥ب عٓد اؿٓف١ٝ ٚإذا اْتف٢ اي٬شّ اْتف٢ املًصّٚ.ٚخٝاز ايس١ٜ٩ ٫

يف ا٭صٌ سهُإ أسدُٖا َٓتٍف يف  ٕٖٚٛ إٔ ٜهٛ َٚٔ ٖرا ايٓٛع قًب املطاٚا٠: 

ايفسع با٫تفام بني اـضُني، ٚايجاْٞ َتٓاشع فٝ٘ بُٝٓٗا، فإذا أزاد إٔ ٜجبت يف ايفسع 
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ػب ايتط١ٜٛ بُٝٓٗا يف ايفسع بايكٝاع ع٢ً بايكٝاع ع٢ً ا٭صٌ، فٝكٍٛ املعرتض: 

ا٭صٌ ًٜٚصّ َٔ ٚدٛب ايتط١ٜٛ بُٝٓٗا عدّ ثبٛت٘ فٝ٘، نكٛهلِ يف ط٬م املهسٙ: 

املهسٙ َهًف َايو ي٬ًٓم فٝكع ط٬ق٘ ناملدتاز، فٝكٍٛ املعرتض َهًف َايو 

عُٓٗا،  فٝط٣ٛ بني إقسازٙ باي٬ٓم ٚإٜكاع٘ إٜاٙ ناملدتاز، ًٜٚصّ َٔ ٖرا أ٫ ٜكع ط٬ق٘

٭َْ٘ إذا ثبتت املطاٚا٠ بني إقسازٙ ٚإٜكاع٘، ٚإقسازٙ غري َعترب با٫تفام فٝهٕٛ إٜكاع٘ 

   41غري َعترب.

إٔ ٜهٕٛ إلثبات َرٖب املعرتض صسحيٗا يًٝصّ َٓ٘ ب٬ٕٓ َرٖب  ايٓٛع ايجايح:

، نكٍٛ اؿٓفٞ: ا٫عتهاف ٜػرتط فٝ٘ ايضّٛ، ٭َْ٘ يبح يف 42املطتدٍ يتٓافُٝٗا

ضٛظ ف٬ ٜهٕٛ مبذسدٙ قسب١ نايٛقٛف بعسف١، فإَْ٘ مبذسدٙ يٝظ قسب١ َهإ ك

ٚإَُْا صاز قسب١ باْغُاّ عباد٠ إيٝ٘ ٖٚٞ اإلسساّ، ف٬ بد َٔ اْغُاّ عباد٠ إىل ايًبح 

يٝضري عباد٠، فٝػرتط يف ا٫عتهاف ايضّٛ، فٝكٍٛ ايػافعٞ: ف٬ ٜػرتط فٝ٘ ايضّٛ 

بٝٗٗا بايٛقٛف بعسف١ يصّ أ٫ ٜػرتط فٝ٘ نايٛقٛف بعسف١، أٟ إذا نإ ا٫عتهاف غ

ايضّٛ نايٛقٛف بعسف١، قاٍ أبٛ اؿطني ايبضسٟ بعد ذنس ٖرا املجاٍ:)ٖٚرا ايرٟ 

   43ٖٛ قًب٘ ٜفطد ايع١ً(.

ٖٚٛ إٔ ٜطتعٌُ املعرتض مجٝع أٚصاف املطتدٍ،  ايٓٛع ايسابع: ايكًب املهطٛز:

بأَُْٗا َا٫ٕ شناتُٗا  ناضتد٫ٍ املايهٞ ع٢ً صش١ عِ ايرٖب ٚايفغ١ يف ايصنا٠

زبع ايعػس بهٌ ساٍ فغِ أسدُٖا يآلخس نايضشاح ٚاملهطس٠. فٝكٍٛ ايػافعٞ: 

َا٫ٕ شناتُٗا زبع ايعػس ُٖٚا َٔ ٚصف ٚاسد فًِ ٜغِ أسدُٖا إىل اآلخس بايك١ُٝ 

    44نايضشاح ٚاملهطس٠.

ٖٚٛ ايكًب ايرٟ ٫ ٜتغُٔ تط١ٜٛ، َجٌ إٔ ٜكٍٛ  اـاَظ: ايكًب املبِٗ: ٓٛعاي

اؿٓفٞ يف ص٠٬ ايهطٛف: ص٠٬ َط١ْٛٓ ف٬ ٜج٢ٓ فٝٗا ايسنٛع نض٠٬ ايعٝدٜٔ، 

فٝكٍٛ ايكايب: ص٠٬ َط١ْٛٓ ؽتط بصٜاد٠ نض٠٬ ايعٝدٜٔ. َٔ غري تعسض ـضٛظ 
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٘ ايصٜاد٠ ٌٖ ٖٞ زنٛع أٚ غريٙ، ٭َْ٘ يٛ تعسض ـضٛصٗا يف ايسنٛع مل ٜػٗد ي

  45ا٭صٌ املرنٛز، فٗرا قًب َبِٗ.

ٚإذا أَهٔ ذيو تبني أ٫ ع١ً، ايطادع: إٔ جيعٌ املعًٍٛ ع١ً ٚايع١ً َع٫ًٗٛ:  ٓٛعاي

َٕ ايع١ً ٖٞ املٛدب١ ٚاملعًٍٛ ٖٛ اؿهِ ايٛادب ب٘ نايفسع ٚا٭صٌ فًِ جيص إٔ  فإ

ضح، ٭َْ٘ ٜضح ٜهٕٛ املعًٍٛ ع١ً ٚايع١ً َع٫ًٗٛ، نكٍٛ ايػافعٞ يف ظٗاز ايرَٞ: أَْ٘ ٜ

ط٬ق٘ ناملطًِ، فٝكٍٛ اؿٓفٞ: املطًِ مل ٜضح ظٗازٙ ٭َْ٘ صح ط٬ق٘، ٚإَُْا صح 

   46ط٬ق٘ ٭َْ٘ صح ظٗازٙ، َٚٔ دعٌ ايعٗاز ع١ً ي٬ًٓم مل ٜجبت ظٗاز ايرَٞ.

 املبحح الجاىٌ

 مذاهب األصىلًني يف اعتبار الكلب قادحًا مً قىادح العلة واملذهب الزاجح

قبٌ اـٛض يف َـراٖب ا٭صٛيٝني يف اعتباز ايكًب ٫بـد َٔ ايٛقٛف عـ٢ً أقٛاهلِ  

يف إَهإ ٚقٛع ايكًب باملع٢ٓ ايطابل، فكد ذٖب بعض ا٭صٛيٝني إىل إْهازٙ َٔ د١ٗ 

َٕ اؿهُني أٟ َا ٜجبت٘ املطتدٍ َٚا ٜجبت٘ ايكايب، إٕ مل ٜتٓافٝا ف٬ قًب إذ ٫ َٓع َٔ  أ

د٠ ؿهُني غري َتٓافٝني ف٬ ٜفطد ب٘، ٚإٕ اضتشاٍ ادتُاعُٗا يف اقتغا٤ ايع١ً ايٛاس

صٛز٠ ٚاسد٠ فًِ ميهٔ ايسد إىل ذيو ا٭صٌ ف٬ ٜهٕٛ قًبٗا، إذ ٫بد فٝ٘ َٔ ايسد إىل 

ذيو ا٭صٌ، ٚاؾُٗٛز ٜكٛيٕٛ بإَهاْ٘ ٚذيو ٭ٕ اؿهُني غري َتٓافٝني يراتُٗا ف٬ 

ٌ ع٢ً عدّ ادتُاعُٗا يف ايفسع، فإذا دسّ ٜضح ادتُاعُٗا يف ا٭صٌ يهٔ قاّ ايديٝ

أثبت ايكايب اؿهِ اآلخس يف ايفسع بايسد إىل ا٭صٌ ٚغٗاد٠ اعتبازٙ اَتٓع ثبٛت 

َٕ أصٌ املعًٌ ٚايكايب ٚاسد ٫ٚ ٜتضٛز إٔ  اؿهِ ا٭ٍٚ فٝ٘. قاٍ إَاّ اؿسَني:) فإ

َٕ ايٛصف ايٛا 47ٜػٗد أصٌ ٚاسد ع٢ً ايتضسٜح بٓكٝغني( سد قد ٚقد اعرتض عًٝ٘ بأ

َٕ ايٛفا٤ باؿهُني ٫ ٜتضٛز فٝتعني أسدُٖا  ٜػعس مبتٓاقغني، ٚغا١ٜ َا يف ايباب أ

  48بايرتدٝح.
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ٚقد اختًف ا٭صٛيٕٝٛ يف اعتباز ايكًب َٔ ايكٛادح ٚعدّ اعتبازٙ ٚاـ٬ف فٝ٘   

َبين نُا قاٍ إَاّ اؿسَني يف ايربٖإ ع٢ً إٔ املضٝب َٔ اجملتٗدٜٔ ٚاسد، ٚقد 

 إىل َرٖبني َعتربٜٔ ْٚفا٠ ـ نُا ًٜٞ: اختًف يف ذيو

 املطلب األول: مذهب املعتربيً وأدلتهه: 

إىل أَْ٘  52ٚاؿٓاب١ً 51ايػافع١ٝ 50ٚاملايه١ٝ 49ذٖب مجٗٛز ا٭صٛيٝني َٔ اؿٓف١ٝ 

 54.ٚايبٝغاٟٚ 53سذ١ ٚقادح يف ايع١ً ٚاختازٙ ايساشٟ

 ضتدٍ أصشاب ٖرا املرٖب با٭دي١ اآلت١ٝ:ا ا٭دي١:

َٕ املعًٌ إذا عًل سهُٗا ع٢ً ع١ً فعًل ايطا٥ٌ عًٝٗا عد ذيو  ا٭ٍٚ:ايديٌٝ  أ

اؿهِ فكد أزاٙ ب٬ٕٓ قٝاض٘، ٚأَْ٘ يٝظ بني تًو ايع١ً ٚبني اؿهِ ايرٟ عًل عًٝٗا 

   55َٔ ايتعًٝل إ٫ َا بٝٓٗا ٚبني عدٖا، ٖٚرا َفطد هلا نايكٍٛ مبٛدب ايع١ً.

َٕايديٌٝ ايجاْٞ:  ميـهٔ اؾُع بٝٓ٘ ٚبني ع١ً املـطـتدٍ،  ايكًب َعازع١ مبا ٫ أ

    56فضاز نُا يٛ عازع٘ بع١ً َبتدأ٠.

َٕ ايٛصف إذا أَهٔ إٔ ٜضشب ايٓكٝغني اؿهِ املدع٢ ٚعدَ٘  ايديٌٝ ايجايح: أ

َٕ َٔ ايكٛادح يف  ععف اضتًصاَ٘ يًُدع٢، ٚإذا اضتًصاَ٘ نإ ذيو قدسٗا فٝ٘، فاػ٘ أ

َٕ ايديٌٝ ايٛاسد ٫ ٜدٍ   57ع٢ً ايػ٤ٞ ٚخ٬ف٘. ايٛصف، ٭

إذا ناْت َعازع١ ايع١ً بع١ً أخس٣ ٜتعرز ع٢ً املعًٌ اؾُع بني  ايديٌٝ ايسابع:

ايعًتني فٝتكسز ذيو قادسٗا يف ا٫عت٬ٍ، ٚايكًب ٫ ٜٓشط زتب١ عٔ ذيو بٌ املػازن١ يف 

   58ا٭صٌ ايٛاسد أٚىل بايكدح.

َٕ املطتدٍ أثبت اؿهِ بايع١ً، فإذاايديٌٝ اـاَظ:  أثبت بٗا ايكايب ْكٝض  أ

ذيو اؿهِ يف صٛز٠ ايٓصاع اضتشاٍ إجيابٗا يريو اؿهِ يف صٛز٠ ايٓصاع ٚإ٫ ادتُع 

    59ايٓكٝغإ يف صٛز٠ ايٓصاع ٖٚرا قاٍ.
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 املطلب الجاىٌ: مذهب الذيً مل يعتربوا الكلب وأدلتهه:

َٕ ايكًب ٫ ٜعترب قادسٗا يف ايع١ً،  زٙ اإلَاّ ٚاختا 60ذٖب بعض ايػافع١ٝ إىل أ

 61ايػصايٞ يف املٓدٍٛ.

 ضتدٍ ايكا٥ًٕٛ بٗرا ايكٍٛ با٭دي١ اآلت١ٝ:اا٭ديـ١: 

َٕ ايكًب ٫ ميهٔ إ٫ بفسض َطأي١ ع٢ً املطتدٍ، ٚيٝظ يًطا٥ٌ فسض  ايديٌٝ ا٭ٍٚ: أ

  62َطأي١ ع٢ً املط٪ٍٚ ٭َْ٘ تابع ي٘.

 اعرتض ع٢ً ٖرا ايديٌٝ باآلتٞ: 

أَْا ٫ ْطًِ أَْ٘ فسض َطأي١ ٚإَُْا ٖٛ ْكض ٚإبٓاٍ يًع١ً ٚتبٝني أْ٘ ٫ تعًل  -3

٫ٚ اختضاظ هلا باؿهِ ايرٟ عًل عًٝٗا ايطا٥ٌ، ٖٚرا طسٜل صشٝح يف إبٓاٍ 

   63ايع١ً.

َٕ ٖرا ٜبٌٓ باملػازن١ يف اـرب فإَْ٘ ٚإٕ مل ميهٔ إ٫ بفسض َطأي١ ع٢ً  -1 أ

 64املطتدٍ.

يف َع٢ٓ اؿهِ  ٚيهَٓ٘ َػازن١ يف عًت٘ ٚأصً٘ سض َطأي١أَْ٘ يٝظ بف -1

ايرٟ فسض فٝ٘، أ٫ تس٣ أَْ٘ ٫ ميهٓ٘ إٔ جيُع بٝٓ٘ ٚبني سهُ٘، ٚذيو ٜٛدب ْفٞ 

 سهُ٘، ٚإذا اْتف٢ ثبت اؿهِ اآلخس بايع١ً.

َٕ اؿهِ أدٝب عٔ ٖرا ا٫عرتاض  : بأَْ٘ يٛ نإ نُا ذنست ملا صح ايكًب ٭

  أصٌ ٚاسد ٚع١ً ٚاسد٠.ٚعدٙ ٫ جيتُعإ يف

َٕ ايٓفٞ ٚاإلثبات ٫  ُزَد ٖرا اؾٛاب:  بأَْ٘ ٫ جيتُع ايػ٤ٞ ٚعدٙ إذا صسح ب٘، ٭

ََا سهُإ كتًفإ فٝضح ادتُاعُٗا، ٚإٕ نإ أسدُٖا ٜ٪دٟ إىل  جيتُعإ، فأ

   65اْتفا٤ اآلخس بغسب َٔ ا٫ضتد٫ٍ.

َٕ ايٛصف ايديٌٝ ايجاْٞ:    ٫ٚ66 ٜ٪ثس يف سهِ ايكايب فًِ ٜضح.يف سهِ املعًٌ  ٜ٪ثس أ
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 اعرتض ع٢ً ٖرا ايديٌٝ باآلتٞ:  

َٕ ٖرا يٝظ بضشٝح ٭ْٓا ْضشش٘ إذا تطا٣ٚ يف تأثري ايع١ً فُٝٗا ٚأَا إذا  -3 أ

َٕ يًُطتدٍ  أثست مجٝع ا٭ٚصاف يف ايع١ً املبتدأ٠ ٚمل ت٪ثس يف ايكًب ناْت َعازع١، ٭

   67 ايعًتني ع٢ً َا ٜسد يف تسدٝح ايعًٌ.إٔ ٜكٍٛ: عٓدٟ ايع١ً مجٝعٗا ٜٚسدح بني

 إَُْا ٜضح ايكًب إذا نإ ص٬ح ايٛصف ٭سد اؿهُني نض٬س٘ يآلخس -1

ََا إذا مل ٜضًح ايٛصف ؿهِ ايكايب ٚمل  ٚتأثريٙ يف أسدُٖا نتأثريٙ يف اآلخس، أ

  68ٜ٪ثس فٝ٘ سهُٓا بب٬ْٓ٘.

َٕ ايكًب َعازع١ يف غري َكضٛد املعًٌ ف٬ ٜكـدح يف ايكـٝاع، َج٬ٗ: إذا  ايديٌٝ ايجايح: أ

َٕ ايسأع عغٛ َٔ أعغا٤ ايٛع٤ٛ ف٬ جيصٟ يف إٜضاٍ املا٤ َا ٜضدم  اؿٓفٞ:قاٍ  أ

عًٝ٘ ا٫ضِ نايٝد ٚايسدٌ ٚايٛد٘، فإذا ذنس ايكايب ْفٞ ايتكدٜس بايسبع فكد تعسض 

   69 عًت٘.ملا مل ٜتعسض ي٘ املعًٌ فًِ ٜكدح يف

َٕ أٚصاف املعًٌ ٫ تضًح يًشهِ ايرٟ ْكًٗا فٝ٘ ايكايب، ف٬ تهٕٛ  ايديٌٝ ايسابع: أ

 َ٪ثس٠ يف ٚدٛدٙ ف٬ ٜضح ايكًب. 

َٕ ٖرا يف بعض ايكًب دٕٚ بعض، أ٫ تس٣ أَْ٘ إذا قاٍ اعرتض ع٢ً ٖرا ايديٌٝ:  بأ

ضِ عًٝ٘، فكًب٘ عغٛ َٔ أعغا٤ ايٛع٤ٛ ف٬ جيٛش يف إٜضاٍ املا٤ إيٝ٘ َا ٜكع ا٫

ٚدب أ٫ ٜكدز بايسبع. ناْت ايع١ً يف اؿهُني ضٛا٤، ٚمل ٜهٔ فسم  اـضِ فكاٍ:

بني إٔ جيعٌ عغٛٗا َٔ أعغا٤ ايٛع٤ٛ ع١ً إلدصا٤ ايٝطري ٚبني إٔ جيعٌ ع١ً يٓفٞ 

  70ايتكدٜس.

َٕ سهِ ايكايب ٫بد إٔ ٜٓايف سهِ ايكا٥ظ ٚإ٫ ايديٌٝ اـاَظ: َٕ ايكًب غري دا٥ص ٭ أ

ٜتشكل ايٓصاع ًٜٚصّ َٔ ذيو ادتُاع اؿهُني املتٓافٝني يف أصٌ ٚاسد ٚذيو  مل

 71.قاٍ
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َٕ اؿهُني غري َتٓافٝني يراتُٝٗا ف٬ دسّ ٜضح  اعرتض ع٢ً ٖرا ايديٌٝ: بأ

يف ايفسع ٖٚٛ  اَتٓاع ادتُاعُٗاادتُاعُٗا يف ا٭صٌ، يهٔ دٍ ديٌٝ َٓفضٌ ع٢ً 

َٕ ايجابت فٝ٘ إَْ ُا ٖٛ أسد اؿهُني فايجاْٞ سضٌ يف ايفسع إمجاع اـضُني ع٢ً أ

  72بعسض اإلمجاع.

َٕ َا دا٤ ب٘ ايكايب يٝظ َٓاقغٗا ملكضٛد املعًٌ، فُج٬ٗ يف َطأي١ ايديٌٝ ايطادع:  أ

تكدٜس َطح ايسأع بايسبع، فُكضٛد ايكايب ٖٚٛ ايػافعٞ يف قٛي٘: عغٛ َٔ أعغا٤ 

إٔ ٜتكدز بايسبع ف٬ ٜتُهٔ  ايٛع٤ٛ ف٬ ٜكدز بايسبع، ْفٞ ايتكدٜس بايسبع، ٚعدٙ

َٕ أصٌ ايكايب ٚاملعًٌ ٚاسد، ٫ٚ ٜتضٛز إٔ ٜػٗد أصٌ ٚاسد  ايكايب َٔ ذيو أبدٗا فإ

ع٢ً ايتضسٜح بٓكٝغني، ٚإٕ فسض إدصا٤ ذيو فا٭صٌ ٜػٗد ٭سد ايٛدٗني دٕٚ 

ايجاْٞ، فايكايب إذٕ سا٥د عٔ َكضد املعًٌ ٚقٌ ايع١ً، ٖٚـٛ َعازع١ يف غري قٌ 

ٚاملعازع١ إذا مل ػس ع٢ً املٓاقغ١ احملكك١ مبٛدب ايع١ً فٗٞ غري قادس١  ايتعًٌٝ،

 يٛقٛعٗا فاْب١ ملكضٛد ايع١ً.

َٕ ايع١ً ٚقًبٗا يف ايضٛز٠ املرنٛز٠ َػت٬ُٕ ع٢ً  اعرتض ع٢ً ٖرا ايديٌٝ: بأ

َٕ َٔ ٜهتفٞ با٫ضِ ٫ ٜكدز َٚٔ ٜكدز ٫  سهُني ٫ ضبٌٝ إىل اؾُع بُٝٓٗا، فإ

نإ نريو فكد ؼكل اغتُاٍ ايع١ً ٚايكًب ع٢ً أَسٜٔ ٫ ٜتأت٢  ٕ، فإٜهتفٞ با٫ضِ

  73ايتصاّ مجعُٗا ع٢ً املٛافك١ فهإ ذيو نايتضسٜح باملٓاقغ١.

مما ضبل َٔ ضسد َرٖيب ا٭صٛيٝني يف اعتباز ايكًب ٜتبني يٓا إٔ  ايتـسدـٝـح:

أصشاب  َرٖب اؾُٗٛز ٖٛ املرٖب ايسادح ٚذيو يك٠ٛ أديتِٗ ٚزدٚدِٖ ع٢ً أدي١

 املرٖب ايجاْٞ. 

 آراء األصىلًني يف قلب التسىية املطلب الجالح:

اختًف ايرٜٔ قايٛا باعتباز ايكًب يف بعض أْٛاع٘ َٚٔ أْٛاع ايكًب اييت اختًف  

قًب ايتط١ٜٛ، فايرٜٔ قايٛا بعدّ اعتباز ايكًب زدٚا ٖرا ايٓٛع َٔ باب  ا٭صٛيٕٝٛ فٝٗا

 اؾ١ًُ اختًفٛا يف قًب ايتط١ٜٛ إىل َرٖبني:أٚىل، ٚايرٜٔ اعتربٚا ايكًب ع٢ً 
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َٕ قًب ايتط١ٜٛ صشٝح ٜٚعترب َٔ قٛادح ايع١ً ٖٚٛ املدتاز عٓد املرٖب ا٭ٍٚ:  أ

 76ايبادٞ ٚأبٞ ايٛيٝد75ٚإَاّ اؿسَني74ا٭ضتاذ أبٞ اضشل ٚايػٝذ أبٞ اضشل ايػرياشٟ

  79ٖٚٛ قٍٛ مجٗٛز ا٭صٛيٝني. 78ٚأبٞ اـٓاب ايهًٛذاْٞ 77ٚايبٝغاٟٚ

َٕ قًب املطاٚا٠ ٫ ٜكبٌ ٖٚٛ َا اختازٙ ايكاعٞ ايباق٬ْٞ، قاٍ إَاّ  رٖب ايجاْٞ:امل أ

 80(اؿسَني:)ذٖب ا٭نجسٕٚ إىل أَْ٘ باطٌ غري قادح يف ايع١ً ٖٚٛ َا اختازٙ ايكاعٞ 

ٚا٭ضتاذ أبٛ  82ٚقاٍ ب٘ أبـٛ ايكاضـِ ايهسخـٞ ايػافعٞ 81ٚأختازٙ أبـٛ ايكاضِ ابٔ نـر

  83ْٞ.َٓضٛز ٚابٔ ايطُعا

 ا٭ديــ١:

 : اضتديٛا با٭دي١ اآلت١ٝ:أ٫ٗٚ: أدي١ أصشاب املرٖب ا٭ٍٚ 

َٕ ا٭صٌ ٚايفسع يف اؿهِ املعًل ع٢ً ايع١ً ضٛا٤ ٖٚٛ ايتط١ٜٛ بُٝٓٗا يف  ايديٌٝ ا٭ٍٚ: أ

َع٢ٓ َٔ املعاْٞ ٚإَُْا خيتًفإ يف ايتفضٌٝ، فٛدب إٔ ٜضح نُا يٛ ْط ع٢ً ذيو 

  85ٚنًُا داش إٔ ٜٓط عًٝ٘ داش إٔ ٜطتٓبط ٜٚعًل عًٝ٘ اؿهِ. 84صاسب ايػسع،

: أَْ٘ يٛ صسح باؿهِ يضح ايكٝاع ٚإٕ نإ سهِ ا٭صٌ كايفٗا ايجاْٞ ايديٌٝ

   86ؿهِ ايفسع يف ايتفضٌٝ فهريو ٖٗٓا.

  ثاْٝٗا: أدي١ أصشاب املرٖب ايجاْٞ:

َٕ سهِ ايفسع فٝ٘ كايف ؿهِ ا٭صٌايديٌٝ ا٭ٍٚ:  َٕأ اؿاصٌ اعتبازُٖا َعٗا  ، ٭

 87يف ايجبٛت يف ا٭صٌ، ٚيف ايفسع عٓد ايكايب عدّ ٚقٛعُٗا َعٗا، ف٬ تتشكل ايتط١ٜٛ.

َٕ سهِ ا٭صٌ ٖٛ ايتط١ٜٛ ٚقد تعد٣ ذيو إىل ايفسع،  اعرتض ع٢ً ٖرا ايديٌٝ: بأ

ٚإَُْا خيتًفإ يف نٝف١ٝ ايتط١ٜٛ، ٚنٝف١ٝ ايتط١ٜٛ سهِ غري ايتط١ٜٛ، َج٬ٗ إذا ٚزد 

يف باب اي١ٝٓ فٝٓكٓع فٝ٘ سهِ ا٫دتٗاد ثِ  َٔ ايػسع ٚدٛد ايتط١ٜٛ بني اؾاَد ٚاملا٥ع

َٕ نٝف١ٝ  ٜبك٢ ايٓعس ٚا٫دتٗاد يف نٝف١ٝ ايتط١ٜٛ بني اإلجياب ٚاإلضكاط، ٚإذا ثبت أ
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ايتط١ٜٛ غري ايتط١ٜٛ مل ًٜصّ اضتٛا٤ ا٭صٌ ٚايفسع فٝٗا ٚتبني أَْ٘ ٫ ٜغس اخت٬ف 

َٕ ذي   88و ٫ ٜٓايف سهِ ا٫ضتٛا٤ ايرٟ دعٌ داَعٗا.سهُُٗا، فإ

َٕ املكضٛد َٔ ايكًب َعازع١ املطتدٍ َٚطاٚات٘ يف ايديٌٝايجاْٞ ايديٌٝ  ب، ٚقً: أ

َٕ سهِ املطتدٍ َضسح ب٘ ٚسهِ ايكايب  ايتط١ٜٛ ٫ ٜطاٟٚ ايكايب فٝ٘ يًُطتدٍ، ٭

   89َبِٗ حيتاز إىل ايبٝإ، ٚاملضسح ب٘ أٚىل َٔ املبِٗ أبدٗا.

َٕ سهِ ايفسع يف ذيو كايف ؿهِ ا٭صٌ، ٭ٕ  رتض ع٢ً ٖرا ايديٌٝ:اع بأ

ا٫ضتٛا٤ يف ا٭صٌ يف ايضش١ ٚا٫ضتٛا٤ يف ايفسع يف ايب٬ٕٓ عٓد ايكايب، ٚجيب إٔ 

ٜهٕٛ سهِ ايفسع َجٌ سهِ ا٭صٌ ٭َْ٘ جيب إٔ ٜتعد٣ إىل ايفسع يتعدٟ ع١ً ا٭صٌ 

 عًٝ٘.

بإٔ اؾُع بني سهِ املبتد٨ بايع١ً ٚبني سهِ ايكايب ٫  ُزد ٖرا ا٫عرتاض:

   90ٜضح، فًِ جيب اعتبازُٖا يف ايكًب.

َٕ سهِ ايكايب فٌُ ٚسهِ املطتدٍ َضسح ب٘ ٚاملضسح ب٘ َكدّ ايجايح ايديٌٝ : أ

  91أبدٗا ٜكدّ ع٢ً املبِٗ نُا ٖٛ اؿاٍ يف أيفاظ صاسب ايػسع.

 باآلتٞ: اعرتض ع٢ً ٖرا ايديٌٝ:

3- َٕ ايتضسٜح إَُْا ٜعترب يف سهِ املًٓٛب بايد٫ي١ ٫ يف سهِ آخس ٖٚآٖا  أ

 ايتط١ٜٛ، ٚقد صسح بٗا يف سهِ ايع١ً نُا صسح املعًٌ عهُ٘. ٞايد٫ي١ ٖ

َٕ املضسح إَُْا ٜكدّ ع٢ً املبِٗ إذا استٌُ املبِٗ أَسٜٔ ٚاملضسح ب٘ أَس  -1 أ

ََا  ٚاسد، فٝكغ٢ مبا ٫ حيتٌُ ع٢ً َا حيتٌُ نُا ذنس يف أيفاظ صاسب ايػسع، أ

َٕ قًب ايتط١ٜٛ ٫ حيتٌُ إ٫ إبٓاٍ َرٖب املعًٌ، نُا ٫ حيتٌُ املعًٌ  يف ٖرٙ املطأي١ فإ

إ٫ إبٓاٍ َرٖب ايكايب فًِ ٜهٔ ٭سدُٖا ع٢ً اآلخس َص١ٜ نايًفعني ايضسحيني إذا 

   92تعازعا.
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بٝٓ٘ ٚبني ايع١ً  إَُْا ذنس تضشٝح يكًب ايتط١ٜٛ ٚإَُْا صسمت إىل ايرتدٝح -1

 املبتدأ٠ باؿهِ املبني، ٖٚرا خ٬ف َا تغُٓتِ بعدٙ.

أْٓا ٫ ْطًِ إٔ اؿـهِ فُـٌ بـٌ ٖٛ َضـسح ب٘، ٖٚٛ تطـاٟٚ ايفـسع  -4

ٚا٭صـٌ يف َع٢ٓ َٔ املعاْٞ، أ٫ تس٣ أَْ٘ ٫ حيتٌُ إ٫ ذيو، ٚاجملٌُ حيتٌُ َعاْٞ 

      93نجري٠ يٝظ يف أسدٖا أظٗس َٓ٘ يف ضا٥سٖا.

َٕ َآٍ ايه٬ّ يف قًب ايتط١ٜٛ اضتٛا٤ ايفسع ٚا٭صٌ يف عباز٠ َع  ايديٌٝ ايسابع: أ

َٕ )إقساز( املدتاز َج٬ٗ ٚ)إْػا٩ٙ( ي٬ًٓم ْافرإ، ٚزاّ ايكايب  اخت٬فُٗا يف اؿهِ، فإ

مما ذنسٙ َٔ ايتط١ٜٛ أ٫ ٜٓفر أَس املهسٙ فهأَْ٘ يف ايتشكٝل اضتٝفا٤ سهِ ايػ٤ٞ 

   94َٔ عدٙ.

َٕ  ايرتدٝح: مما ضبل َٔ ضسد َراٖب ا٭صٛيٝني يف قًب ايتط١ٜٛ ٜتغح يٓا أ

َٕ قًب ايتط١ٜٛ صشٝح ٜٚعترب َٔ قٛادح ايع١ً  املرٖب ايسادح ٖٛ املرٖب ا٭ٍٚ ايكا٥ٌ بأ

ٖٚٛ َرٖب مجٗٛز ا٭صٛيٝني، ٚذيو يك٠ٛ أديتِٗ ٚزدٚدِٖ ع٢ً أدي١ أصشاب املرٖب 

 ايجاْٞ.

 ني الكلب واملعارضةبع: العالقة باملطلب الزا

املعازع١ ست٢ ْتعسف  قبٌ تٛعٝح ايع٬ق١ بني ايكًب ٚاملعازع١ ٫بد َٔ تعسٜف 

 ع٢ً ع٬قتٗا بايكًب.

 عسف ا٭صٛيٕٝٛ املعازع١ بتعسٜفات نجري٠ َٓٗا:  أ٫ٗٚ: تعسٜف املعازع١:

عسفٗا ايصزنػٞ بأَْٗا: إيصاّ اؾُع بني غ٦ٝني ٚايتط١ٜٛ بُٝٓٗا يف اؿهِ  -3

 95ْفٝٗا ٚإثباتٗا. أٚ ٖٞ: إيصاّ اـضِ إٔ ٜكٍٛ ق٫ٗٛ قاٍ بٓعريٙ.

عسفٗا قُد أَني أَري باد غاٙ بكٛي٘: ٖٞ إٔ ٜبد٨ املعرتض يف ا٭صٌ  -1

١َٝ حيتٌُ أ  96َْ٘ ع١ً.ٚصفٗا آخس غري َا أبداٙ املطتدٍ صاؿٗا يًِعًِ
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اختًف ا٭صٛيٕٝٛ يف ايكًب ٌٖ ٖٛ ثاْٝا: آزا٤ ا٭صٛيٝني يف اعتباز ايكًب َعازع١: 

 َعازع١ أّ ٫؟ ٌٖٚ ٜسد ع٢ً ايكًب َا ٜسد ع٢ً املعازع١ أّ ٫؟ إىل قٛيني أٚ َرٖبني:

َٕ ايكًب َعازع١ ٚإيٝ٘ ذٖب ايػٝذ أبٛ إضشل ايػرياشٟ، املرٖب ا٭ٍٚ: ٚأبٛ  97أ

قاٍ أبٛ اـٓاب ايهًٛذاْٞ:  100ٚاختازٙ ابٔ اؿادب، 99ٚايساشٟ، 98ايٓٝب ايٓربٟ،

 101.َعازع١ إ٫ أَْ٘ متٝص َٔ بني املعازعات بٗرا ا٫ضِ(-أٟ ايكًب-)ٖٚٛ 

 اضتدٍ أصشاب ٖرا املرٖب با٭دي١ اآلت١ٝ: ا٭ديـ١:

ٍَ ع٢ً صشتٗا أسد ايد٥٫ٌ  ايديٌٝ ا٭ٍٚ: َٕ ايكايب ذنس ايع١ً ايضاؿ١ ؿهُ٘ اييت د أ

بع١ً ؿهُ٘ ذيو، أٚ ابتدأ بتًو ايع١ً  ع٢ً صش١ ايع١ً، فهإ َعازعٗا نُا يٛ بدأ

ِٕ ٜعًٌ بٗا خضُ٘، ٚإذا ثبت ٖرا داش إٔ ٜتهًِ عًٝٗا مبا ٜتهًِ ب٘ ع٢ً ايعًٌ  قبٌ أ

 102بٗا.املبتدأ٠ فٗٛ َعازع١ صشٝش١ ًٜصّ دٛا

َٕ املطتدٍ ٫ ميهٓ٘ اؾُع بني سهُ٘ ٚسهِ ايكًب فضاز نُا يٛ  ايديٌٝ ايجاْٞ: أ

فإَْ٘ ملا تعرز اؾُع بني سهِ ا٭صًني يف ايفسع ناْا  103عازع٘ َٔ أصٌ آخس،

  104َتعازعني فهريو ٖٓا.

َٕ ض٪اٍ ايكًب َٓدزز يف املعازع١ ٭َْ٘ إقا١َ ايديٌٝ ع٢ً خ٬ف َا أ ايديٌٝ ايجايح: قاّ أ

َٕ ايكًب فٝ٘ خضٛص١ٝ نٕٛ ا٭صٌ ٚاؾاَع  عًٝ٘ املطتدٍ ٚنريو املعازع١، إ٫ أ

َػرتنٗا بني قٝاضٞ املطتدٍ ٚاملعازض، ٖٚٛ نُا ٜكٍٛ اؿٓف١ٝ َعازع١ فٝٗا 

 105َٓاقغ١.

َٕ املعازع١ ٖٞ تطًِٝ ديٌٝ اـضِ ٚإقا١َ ديٌٝ آخس ع٢ً خ٬ف٘، ٖٚرا  ايديٌٝ ايسابع: أ

َٕ ايع١ً صادم ع٢ً ايكًب إ٫ أ َٕ ايفسم بُٝٓٗا فسم َابني ايعُّٛ ٚاـضٛظ، ٚذيو أ

املرنٛز٠ يف املعازع١ ٚا٭صٌ املرنٛز فٝٗا قد تػاٜس ايع١ً ٚا٭صٌ ايًرٜٔ أت٢ بُٗا 

َٕ عًت٘ ٚأصً٘ ُٖا ع١ً املطتدٍ ٚأصً٘.  106املطتدٍ، غ٬ف ايكايب فإ
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َٕ ايكًب َبٌٓ يًع١ً َٔ د١ٗ نْٛ٘ َعازع١ ايديٌٝ اـاَظ: َٕ ايكايب إذا أثبت بٗا  أ ٭

 107ْكٝض اؿهِ يف صٛز٠ ايٓصاع بًٓت ايع١ً ٚإ٫ يصّ ادتُاع ايٓكٝغني ٖٚٛ قاٍ.

َٕ ايكًب إذا دعٌ َعازع١ ٫ ٜهٕٛ ٚذيو  اعرتض ع٢ً نٌ ا٭دي١ ايطابك١: بأ

 َٓاف إلط٬م أَْ٘ َٔ ايكٛادح.

َٕ املساد بايكادح َا ٜعِ املفطد  يًديٌٝ ٚاملٛقف ي٘ عٔ أدٝب عٔ ٖرا ا٫عرتاض: بأ

  108ايعٌُ ب٘.

َٕ ايكًب يٝظ َعازع١ إَُْا ٖٛ ٜٛقف ا٫ضتد٫ٍ بايع١ً ٜٚفطدٖا  املرٖب ايجاْٞ: أ

ٖٚٛ قٍٛ بعض 109ٚإيٝ٘ ذٖب ايكاعٞ أبٛ بهس ايباق٬ْٞ ٚأبٛ ايٛيٝد ايبادٞ

  110ايػافع١ٝ.

 اضتدٍ أصشاب ٖرا املرٖب با٭دي١ ايتاي١ٝ:ا٭ديـ١: 

َٕ ٜتعًل بٗا سهُإ َتغادإ، فإذا ٚددْاٙ ٖٓا  -3 َٕ ايع١ً ايٛاسد٠ ٫ جيٛش أ أ

ٍَ ذيو ع٢ً أِْٗا فاضد٠.    111قد تعًل عًٝٗا د

بأَْ٘ ٫ جيٛش ايكًب ؿهُني َتغادٜٔ َٔ نٌ ٚد٘، اعرتض ع٢ً ٖرا ايديٌٝ:

 112ٚإَُْا ٜهٕٛ فُٝا ٫ ميهٔ اـضِ إٔ جيُع بُٝٓٗا ملع٢ٓ آخس.

َٕ امل -1 طتدٍ إذا عًل سهُٗا ع٢ً ع١ً فعًل ايطا٥ٌ عًٝٗا عد ذيو اؿهِ أ

فكد أزاٙ ب٬ٕٓ قٝاض٘، ٚأَْ٘ يٝظ بني ايع١ً ٚبني اؿهِ ايرٟ عًل عًٝٗا َٔ ايتعًٝل إ٫ 

  113َا بٝٓٗا ٚبني عدٖا ٖٚرا َفطد هلا، نايكٍٛ مبٛدب ايع١ً.

َٕ ايع١ً ملا غٗدت يًُطتدٍ ٚغٗدت ـضُ٘ يف سهِ ٚاسد فضا -1 ز أسدُٖا أ

َٕ ايعًـ١ ٫ تضًـح  114ٜعازض اآلخس، ٜٚفغٞ إىل صاسب٘ فب٬ٓ مجٝعٗا، ٭َْ٘ تبني أ

َٕ ايػـ٤ٞ ايٛاسـد ٫ جيـٛش إٔ ٜفٝـد  115ايػ٤ٞ ٚعدٙ. يًتعًٝـل بٗا يٛاسـد َُٓٗـا ٭

َٕ ايكًب ٜكع ع٢ً  ايسادح:ايكٍٛ  ٖٛ َا ذٖب إيٝ٘ ابٔ ايطبهٞ ٚغريٙ، ٖٚٛ أ

١ ٜٚهٕٛ َعازع١، ٚعٓد عدّ تطًِٝ ايضش١ ٜهٕٛ قادسٗا ٚدٗني، عٓد تطًِٝ ايضش
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ٖٚرا ٖٛ املرٖب املدتاز ملا فٝ٘ َٔ ايتفضٌٝ ٚايتشكٝل، ٭َْ٘ ٜٛقف  116أٟ َب٬ٗٓ يًع١ً،

 117ديٌٝ املطتدٍ إذا نإ َعازع١، ٜٚبًٓ٘ إذا نإ قادسٗا.

معارضة أو املطلب اخلام : الفـزق بني الكلب واملعارضة ومثـزة اخلـالف يف هل الكلب 

 .قادح

َٕ ايكًب ٚاملعازع١ بُٝٓٗا عُّٛ  أ٫ٗٚ: ايفـسم بني ايكًب ٚاملعازع١: ع٢ً اعتباز أ

 ٚخضٛظ، فسم َٔ قاٍ ايكًب َعازع١ بُٝٓٗا باآلتٞ:

 118أَْ٘ ٫ ميهٔ فٝ٘ ايصٜاد٠ يف ايع١ً ٚيف ضا٥س املعازعات ميهٔ. -3

َٕ أصً٘ ٚفسع٘ ٖٛ أصٌ املعًٌ أَْ٘ ٫ ميهٔ َٓع ٚدٛد ايع١ً يف ايفسع ٚا٭صٌ، ٭ -1

  119ٚفسع٘، ٚميهٔ ذيو يف مجٝع املعازعات.

َٕ ايكًب َعازع١ َب١ٝٓ ع٢ً إمجـاع اـضُني ضٛا٤  -1 إيٝـُٗا إمجـاع ا٭١َ أّ  أْغِأ

٫، ٚاملٓاقغـ١ يف املعازع١ سكٝك١ٝ ٚيف ايكًـب ٚعع١ٝ، أٟ تعازض اـضُإ أٚ 

  120اجملُعٕٛ ع٢ً املٓاقغ١.

4-  َٕ َٕ ع١ً املعازض ٚأصًٗا قد ٜهٕٛ َػاٜسٗا يع١ً املطتدٍ ٚأصً٘ غ٬ف ايكًب فإ أ

   121عًت٘ ٚأصً٘ ُٖا ع١ً املطتدٍ ٚأصً٘.

يًد٬ف يف ذيو فٛا٥د َٓٗا:  ثاْٝٗا: مثـس٠ اــ٬ف يف ٌٖ ايكًب َعازع١ أّ قادح:

َٕ ايكًب َعازع١ داشت ايصٜاد٠ عًٝ٘، ٚإٕ قٌٝ اعرتاض مل  -3 ػص ايصٜاد٠ إٕ قٌٝ إ

 عًٝ٘.

َٕ ايكًب َعازع١ داش قًب٘ َٔ املطتدٍ نُا ٜعازض ايع١ً، َٚٔ قاٍ  -1 إٕ قًٓا أ

 اعرتاض مل جيص ذيو ٭َْ٘ َٓع ٚاملٓع ٫ ميٓع.

أَْ٘ إذا قًٓا ايكًب َعازع١ داش إٔ ٜتأخس عٔ املعازع١ ٭َْ٘ ناؾص٤ َٓٗا، ٚإٕ  -1

َٕ املٓع َكدّ ع٢ً املعازع١.نإ اعرتاعٗا مل جيص، ٚٚدب تكدمي٘ عًٝٗا   ٭
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4-  َٕ َٕ َٔ دعً٘ َعازع١ قبٌ فٝ٘ ايرتدٝح، َٚٔ قاٍ إَْ٘ اعرتاض َٓع َٔ ذيو، ٭ أ

 122املعازع١ تكبٌ ايرتدٝح بايديٌٝ املبتدأ ٚايكًب ٫ ٜكبٌ ايرتدٝح.

 املطلب السادس: قلب الكلب

ايع١ً اـ٬ف يف قًب مما ٜرتتب ع٢ً اـ٬ف يف اعتباز ايكًب َعازع١ أٚ قادح يف 

 ايكًب ٚقد اختًف فٝ٘ إىل َرٖبني:

 124ٚايػافع١ٝ. 123أَْ٘ جيٛش قًب ايكًب ٚإيٝ٘ ذٖب بعض املايه١ٝ، املرٖب ا٭ٍٚ:

 ٚاضتدٍ أصشاب ٖرا املرٖب باآلتٞ: 

بأَْ٘ َعازع١ فإذا قًب٘ ع٢ً ايكايب صاز غاٖدٗا ي٘ َٔ ٚدٗني ٚيًكايب َٔ  أ٫ٗٚ:

 ٚد٘ ٚاسد فٝرتدح عًٝ٘.

َٕ ايكًب َعازع١ فاملعازع١ تعازض بديٌٝ آخس َٔ يفعٗا ٖٚٛ قًبٗا  اْٝٗا:ث مبا أ

 125فتتٓاف٢ ايعًتإ ٚتبك٢ ع١ً املطتدٍ.

َٕ ايكًب ٫ ٜكًب ٚزدش٘ ايبادٞ. املرٖب ايجاْٞ:  126أ

 اضتدٍ ايبادٞ َٚٔ ٚافك٘ باآلتٞ:ا٭ديـ١: 

َٕ ايكًب قد ٜفطد ايع١ً ٚخيسدٗا عٔ إٔ تهٕٛ ع١ً يريو اؿ   هِ، فإذٗا قًب أ

  127ايكًب مل ٜصد ع٢ً إٔ أت٢ بعًتني ٜتذ٘ ع٢ً نٌ ٚاسد٠ َُٓٗا ايكًب فٝفطدإ مجٝعٗا.

 املبحح الجالح

 أثز الكلب يف الفزوع الفكهًة 

بعد اضتعساض َراٖب ا٭صٛيٝني يف اعتباز ايكًب ْٛزد يف ٖرا املبشح بعض    

َٕ ٖرٙ ايفسٚع كسد١ ع٢ً  ايفسٚع ايفك١ٝٗ اييت تبني أثسٙ يف اخت٬ف ايفكٗا٤, ٬ٜٚسغ أ

َٕ ايسادح عٓد ا٭صٛيٝني اعتبازٙ نُا ضبل.  اعتبازٙ ٚيهٓٗا تعٗس أثس تٓبٝك٘، ٚذيو ٭
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 يف العبادات:  املطلب األول: أثز الكلب

 تكديز مسح الزأس يف الىضىء بالزبع: :الفزع األول

 اختًف ايفكٗا٤ يف ذيو إىل ث٬ث١ َراٖب:

َٕ ايكدز املًٓٛب َطش٘ َٔ ايسأع ٜكدز املرٖب ا٭ٍٚ:  ذٖب اؿٓف١ٝ إىل أ

 128بايسبع.

َٕ َطح ايسأع زنٔ َٔ أزنإ  ا٭ديـ١: اضتدٍ اؿٓف١ٝ ع٢ً ذيو بايكٝاع ٖٚٛ أ

ايٛع٤ٛ ف٬ ٜهفٞ فٝ٘ أقٌ َا ٜضدم عًٝ٘ ا٫ضِ )أٟ اضِ املطح( نايٛد٘ فإَْ٘ ٫ 

 129ٜهفٞ فٝ٘ أقٌ َا ًٜٓٓل عًٝ٘ اضِ ايػطٌ.

اعرتض ايػافع١ٝ ع٢ً ذيو بايكًب بكٛهلِ: َطح ايسأع زنٔ َٔ أزنإ ايٛع٤ٛ 

َٕ ايتكدٜس بايسبع َٔ غري ْط يٝظ بأٚىل 130يسبع قٝاضٗا ع٢ً غطٌ ايٛد٘ف٬ ٜكدز با ، ٚ٭

 131َٔ تكدٜسٙ بأقٌ َٓ٘ أٚ بأنجس فهإ َٓسسٗا.

 ٬ٜٚ132سغ تٓايف ٖرٜٔ اؿهُني ٫تفام املرٖبني ع٢ً عدّ ٚدٛب َطح ايهٌ.

َٕ َطح ايسأع يف ايٛع٤ٛ ٜهفٞ فٝ٘ أقٌ َا  املرٖب ايجاْٞ: ذٖب ايػافع١ٝ إىل أ

 133عًٝ٘ اضِ املطح.ٜضدم 

 اضتدٍ ايػافع١ٝ ع٢ً َا ذٖبٛا إيٝ٘ با٭دي١ اآلت١ٝ: ا٭ديـ١:

َِِٔ ايكسإٓ قٛي٘ تعاىل:) ايديٌٝ ا٭ٍٚ: ََِطُشٖٛا ِبُس٩ُِٚضٕه َٔ  ٚد٘ ا٫ضتد134ٍ٫(َٚا

َٕ ايبا٤ إذا دخًت ع٢ً َتعدد نُا يف اآل١ٜ تهٕٛ يًتبعٝض، ٚع٢ً غري َتعدد  اآل١ٜ أ

ايػرياشٟ:)ٚايٛادب َٓ٘) أٟ َطح ايسأع( َا ٜكع عًٝ٘ اضِ ، قاٍ 135تهٕٛ يإليضام

. )ٌَ   136املطح ٚإٕ ق
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َٕ ايٓيب  عٔ أْظ بٔ َايو  َٔ ايط١ٓ:ايديٌٝ ايجاْٞ:   137)َطح َكَدّ زأض٘(، أ

أَْ٘ َطح باملا٤ فٛدب إٔ جيص َٓ٘ َا آًْل اضِ املطح عًٝ٘  138ٚذيو أقٌ َٔ ايسبع،

 139قٝاضٗا ع٢ً املطح ع٢ً اـفني.

إىل إٔ املًٓٛب يف َطح ايسأع  141ٚاؿٓاب١ً، 140ذٖب املايه١ٝ، املرٖب ايجايح:

 َطح ايهٌ.

 اضتدٍ أصشاب ٖرا املرٖب با٭دي١ اآلت١ٝ: ا٭ديـ١:

ِِ )ََٔ ايكسإٓ:قٛي٘ تعاىل:  ايديٌٝ ا٭ٍٚ: ََِطُشٖٛا ِبُس٩ُِٚضٕه ٚد٘ ا٫ضتد٫ٍ:  142(َٚا

َٕ يفغ ايسأع ٜكع ع٢ً مجٝع٘  مبطح َا ٜتٓاٚي٘ ا٫ضِ فٝذب َطح مجٝع ٚقد أَس اهلل أ

ِ٘ ايَسٖأع َطح ِفٞ ا٭صٌٚ. قاٍ ايػٝذ ايعدٟٚ: 143ايسأع ِٛي٘ ٕنًِ ََِطُشٖٛا ) ىلتَعا ق َٚا

ِِ َٕ (ِبُس٩ُِٚضٕه ِ٘ َبا٤يا ٔفِإ ٌََٚا  ٖيَضاِم،إلي ِفٝ َٗا ِقٝ َْ ِِ ِيًَتِبِعٝض إ ََا ايًَُػ١، أٌٖ ُٜضشش٘ ٔي َٚ 

ُ٘ صح َْ ِٝ٘ ٔأ َٝدٙ َزٖأَض٘ َطح ٬َّٚايّط٠٬ ايَض َعًٔ ٌَ ِب ِ٘ َبَدٔأ َٚٔأِدَبَس بُٗا ٔفٔأٖقَب ِٜ ََٝد ِٔ ِب  َُٔكَدّ َِ

َِ َزٖأض٘، َُا ذٖب ُث ِٗ َِ قفاٙ إٔي٢ ِب َُا ُث ُٖ ِٕ إٔي٢ زدع ٢تس َزَد َُٔها ٖٚرا  َِٓ٘، َبَدٔأ اَيِرٟ اٖي

ُ٘ ِفٞ َصِسٜح َْ َُِٝع َطح  ٔأ  144٘.َزٖأض َد

عٔ ٚع٤ٛ زضٍٛ  َا زٟٚ يف املٛطأ أَْ٘ ض٦ٌ عبد اهلل بٔ عاصِ  ايديٌٝ ايجاْٞ:

َِ َطح زأض٘ بٝدٜ٘ فأقبٌ بُٗا ٚأدبس بدأ مبكد١َ ايسأع ثِ  اهلل  فدعا بٛع٤ٛ ٚفٝ٘ ) ث

َٕ يوذ ٜٚ٪ٜد 145ذٖب بُٗا إىل قفاٙ(  َطح إْ٘ قايٛا)   ٚع٤ٛٙ ٚصفٛا ايرٜٔ نٌ أ

 إذ يهِ ٫ يٓا سذ١ فإْ٘ املػري٠ سدٜح يف دا٤ ايرٟ بٓاصٝت٘ َطُش٘ ٚأَا نً٘ ايسأع

 ع٢ً َطش٘ فهإ  146(ايعُا١َ ٚع٢ً بٓاصٝت٘ فُطح) اهلل زضٍٛ تٛعأ:  املػري٠ قاٍ

 أدزى َا َطح نإ ٚيٛ نً٘ ايسأع ملطح إنُا٫ٗ زأض٘ َٔ أدزى َا َطح بعد ايعُا١َ

 ايسأع باقٞ ٚبني بٝٓ٘ سا٬ٗ٥ ناْت اييت ايعُا١َ ع٢ً باملطح أنًُ٘ ملا فص٥ٗا زأض٘ َٔ

 147زافع يهٌ خ٬ف. ، ٚفعٌ ايٓيب إيٝٗا املطح فسض بٓكٌ ايعضاب١ فس٣ فأدساٖا
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 الفزع الجاىٌ: وجىب الصىو يف االعتكاف:

اختًف ايفكٗا٤ يف ذيو إىل َرٖبني ٜٚعٗس أثس ايكًب يف ذيو يف زد نٌ َرٖب 

 بايكًب ع٢ً املرٖب اآلخس:

َٕ ايضّٛ ٫ ٜػرتط يف صش١ ا٫عتهاف، ٖٚٛ َرٖب  املرٖب ا٭ٍٚ: أ

 149ٚاؿٓاب١ً. 148ايػافع١ٝ،

 اضتديٛا با٭دي١ اآلت١ٝ: ا٭ديـ١:

َٕ ا٫عتهاف يبح كضٛظ، -3 ف٬ ٜػرتط فٝ٘ ايضّٛ قٝاضٗا ع٢ً ايٛقٛف  150أ

بعسف١، فإذا نإ ا٫عتهاف غبٝٗٗا بايٛقٛف بعسف١ ف٬ ٜػرتط فٝ٘ ايضّٛ نُا ٫ 

  151ٛف بعسف١.ٜػرتط يف ايٛق

بايكًب عًٝ٘ بأَْ٘ يبح كضٛظ يف َهإ كضٛظ ف٬ ٜطتكٌ  أدٝب عٔ ذيو:

بٓفط٘ نايٛقٛف بعسف١، ٫ ٜهٕٛ بٓفط٘ عباد٠ إ٫ باْغُاّ اإلسساّ إيٝ٘، فٝغِ إىل 

   152ا٫عتهاف ايضّٛ ست٢ ٜهٕٛ عباد٠.

َُ قٛي٘ تعاىل:) -1 َٕ ِفٞ اٖي ِِ َعاِنٕفٛ َٚٔأُْت  َٔ ُٖ فهإ ٖرا ظاٖس 153(َطاِدِد٫َٔٚ ُتَباِغُسٚ

) يٝظ ع٢ً املعتهف صّٛ إ٫ إٔ  ٜٚ٪ٜد ذيو قٛي٘  154،ٚعُّٛ يف نٌ َعتهف

 .ٜٛدب٘ ع٢ً ْفط٘(
155 

مبا أخسد٘ َايو يف املٛطأ: )أَْ٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ اعتهف ايعػس ا٭ٍٚ َٔ -1

 157ّٜٚٛ ايفٓس ٫ صّٛ فٝ٘. 156غٛاٍ(

َٕ خسٚز ّٜٛ ايفٓس َٔ ايعػس ٫ ٜعد بإط٬م ايعػس عًٝ٘. أدٝب عٔ ذيو:    158بأ

: إْٞ ْرزت إٔ اعتهف ي١ًٝ يف اؾا١ًٖٝ، أَْ٘ قاٍ يًٓيب  َا زٟٚ عٔ عُس  -4

َٓرِزٔى(،  160ٚايًٌٝ ٫ صّٛ فٝ٘. 159فكاٍ ي٘ )أِٚف ِب



 وتأصًل العلىم  جامعة القرآن الكريم

 161 جملة تأصًل العلىو

َٕ ايداز أدٝب عٓ٘: َٓرِزٔى ُٚصِ(، قٓينبأ َٕ ايضّٛ نإ أٍٚ  161ز٣ٚ)أِٚف ِب ٚأ

   162اإلض٬ّ بايًٌٝ ٚيعٌ ذيو نإ قبٌ ْطد٘.

ايضّٛ يٝظ غسطٗا يف اعتهاف ايًٌٝ ف٬ ٜهٕٛ بايٓٗاز، إذ يٛ نإ ايضّٛ  -5

 163غسطٗا ملا صح اعتهاف ايًٌٝ.

َٕ اي١ٝٓ ايكًب١ٝ ناي١ٝٓ ايفع١ًٝ. اعرتض ع٢ً ذيو:    164بأ

َٕ ا٫عتهاف عباد٠ يٝظ َٔ غسط ابتدا٥ٗا  -6 ايضّٛ، فٛدب أ٫ ٜهٕٛ َٔ غسط أ

َٕ نٌ َا نإ عباد٠ ع٢ً ايبدٕ َكضٛد٠ يف ْفطٗا مل ٜهٔ  اضتداَتٗا ايضّٛ، ٚ٭

   165غسطٗا يف عباد٠ أخس٣ نايض٠٬.

َٕ ايضّٛ غسط يف صش١  167ٚاملايه١ٝ، 166ذٖب اؿٓف١ٝ، املرٖب ايجاْٞ: إىل أ

  ا٫عتهاف.

 اضتديٛا با٭دي١ اآلت١ٝ: ا٭ديـ١:

َٕ ا٫عتهاف يبح يف َهإ كضٛظ ف٬ ٜطتكٌ بٓفط٘ نايٛقٛف بعسف١  -3 أ

فٝهٕٛ ايضّٛ غسطٗا فٝ٘، أٟ إذا مل ٜطتكٌ عباد٠ بٓفط٘، ٚنٌ َٔ قاٍ ا٫عتهاف 

٫ ٜطـتكٌ بٓفط٘ قاٍ ايرٟ ٜغاف إيٝ٘ ٖٛ ايضـّٛ فاملكد١َ ا٭ٚىل ثابت١ بايكٝـاع 

  168ٚاملكد١َ ايجا١ْٝ ثابت١ باإلمجاع.

َٕ ا٫عتهاف يبح كضٛظ ف٬ ٜػرتط فٝ٘  ذيو:اعرتض ع٢ً  بايكًب ٖٚٛ: أ

ايضّٛ نايٛقٛف بعسف١، قاٍ إَاّ اؿسَني: ا٫عتهاف َهح ف٬ ٜػرتط يف ٚقٛع٘ 

، قاٍ قُد أَني أَري باد غاٙ: فإذا نإ ا٫عتهاف 169قسب١ صّٛ نايٛقٛف بعسف١

  170ٛقٛف بعسف١.غبٝٗٗا بايٛقٛف بعسف١ ف٬ ٜػرتط فٝ٘ ايضّٛ نُا ٫ ٜػرتط يف اي

َٕ ايكاضِ بٔ قُد ْٚافعٗا قا٫: ٫ اعتهاف إ٫ بضٝاّ يكٛي٘ تعاىل:)-1  َٕٚنًٕٖٛا أ

ُُٖٛا ايْضَٝ َِ ٔأِت َٔ اٖئفِذِس ُث َِ َِٛد  ِِٝط أ٭ِض َٔ اٖيَد َِ َُٝض  ِٕٝط أ٭ِب ُِ اٖيَد َٔ ٔيٕه َٝ ََٜتَب َّ َٚاِغَسُبٖٛا َسَت٢  ا

ُٖ ٫َٔٚ ُتَباِغُسٚ  ٌِ ِٝ ََُطاِدِدِإٔي٢ اَيً َٕ ِفٞ اٖي ِِ َعاِنٕفٛ َٚٔأُْت فإَُْا ذنس ا٫عتهاف َع  171(َٔ 
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، قاٍ 172ايضٝاّ، قاٍ َايو ٚع٢ً ذيو ا٭َس عٓدْا أَْ٘ ٫ اعتهاف إ٫ بضٝاّ

 173.ايبادٞ:ٖرا خٓاب يًضا٥ُني

  174َا زٟٚ عٔ ايطٝد٠ عا٥ػ١ زعٞ اهلل عٓٗا أَْٗا قايت:) ٫ اعتهاف إ٫ بضّٛ(، -1

َٔ طسٜل  ٚقد زٚاٙ ايصٖسٟ عٔ عس٠ٚ عٔ عا٥ػ١ َسفٛعٗا، ٚإذا ثبت زفع٘ إىل ايٓيب 

  175ف٬ ٜغس ٚقف٘ َٔ طسٜل آخس، ٚحيتٌُ إٔ ٜهٕٛ يف طسٜل ايٛقف فيت.

: إْٞ ْرزت إٔ اعتهف ي١ًٝ يف اؾا١ًٖٝ،  أَْ٘ قاٍ يًٓيب  َا زٟٚ عٔ عُس  -4

َٕ ايضّٛ يف أٍٚ اإلض٬ّ بايًٌٝ ٚيعٌ  176فكاٍ ي٘ )اعتهف ٚصِ(، أَسٙ بايضّٛ، أٚ أ

  177ذيو نإ قبٌ ْطد٘.

َٕ ايٓيب  -5 بني ا٫عتهاف بفعً٘ فسٟٚ أَْ٘ اعتهف صا٥ُٗا، ٚمل ٜٓكٌ أَْ٘  أ

ٚا٭فعاٍ املتفك١ يف ا٭ٚقات ٫ ػسٟ ع٢ً منط ٚاسد إ٫ يداع ٜدعٛ  178اعتهف َفٓسٗا،

 179.٘ َٔ غسا٥ط ا٫عتهافإيٝ٘، ٚيٝظ ذيو إ٫ بٝإ أَْ

 املطلب الجاىٌ:أثز الكلب يف املعامالت

املكضٛد باملعا٬َت ٖٓا نٌ َا عدا ايعبادات َٔ أبٛاب ايفك٘ ٖٚٛ َضًٓح قدا٢َ 

 ايفكٗا٤. 

 الفزع األول: بًع الغائب:

َٛصٛف١ اختًف ايفكٗا٤ يف صش١ بٝع ايعني ايػا٥ب١ ضٛا٤ أناْت َٛصٛف١ أّ غري 

 دٌٗ ٖٛ باؿظ املتعًل ايعًِ عٔ بايضف١ املتعًل ايعًِ ْكضإ ٌٖاـ٬ف ٖٛ:  ٚضبب

 املعفٛ ايٝطري ايػسز َٔ ٚأْ٘ مب٪ثس يٝظ أّ ايهجري، ايػسز َٔ فٝهٕٛ ايػ٧ بٝع يف َ٪ثس

 ٚقد اختًف يف ذيو إىل ث٬ث١ َراٖب:  180عٓ٘؟

َٕ بٝع ايعني ايػا٥ب١ صشٝح ضٛا٤ أناْت َٛصٛف١ أّ غري َٛصٛف١،  املرٖب ا٭ٍٚ: أ

 181ٚإيٝ٘ ذٖب اؿٓف١ٝ.

 اضتدٍ أصشاب ٖرا املرٖب با٭دي١ اآلت١ٝ: ا٭ديـ١:
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َٕ بٝع ايػا٥ب عكد َعاٚع١ فٝذب أ٫ ميٓع َٓ٘ فكد  ايديٌٝ ا٭ٍٚ: َٔ ايكٝاع: ٖٚٛ أ

 182.ز١ٜ٩ املعكٛد عًٝ٘ نايٓهاح

بايكًب: ٖٚٛ إٔ بٝع ايػا٥ب عكد َعاٚع١ ف٬ ٜجبت فٝ٘  ايديٌٝ:اعرتض ع٢ً ٖرا 

 183.خٝاز ايس١ٜ٩ قٝاضٗا ع٢ً ايٓهاح

َّ ايْسَبا َٔ ايكسإٓ بكٛي٘ تعاىل:)ايديٌٝ ايجاْٞ:  ََٚسَس َِٝع  ُ٘ اٖيَب ٌَ ايًّ ٖٚٞ عا١َ  184(،َٚٔأَس

 185يف دٛاش نٌ بٝع ضٛا٤ ناْت ايعني ساعس٠ أٚ غا٥ب١.

َٕ اآل١ٜ عا١َ ٚقد خضضت بأدي١ املاْعني، اعرتض ع٢ً ٖرا ايديٌٝ: ٚعدٜح  186بأ

  187ايٓٗٞ عٔ بٝع ايػسز.

أَْ٘ قاٍ) َٔ  عٔ زضٍٛ اهلل  َٔ ايط١ٓ َا ز٣ٚ أبٛ ٖسٜس٠  ايديٌٝ ايجايح:

 188.اغرت٣ َا مل ٜسٙ فٗٛ باـٝاز إذا زآٙ(

َٕ اهلا٤ يف مل ٜسٙ نٓا١ٜ فتٓضسف إىل امله٢ٓ ايطابل، ٖٚٛ  ٚد٘ ا٫ضتد٫ٍ: أ

ايػ٤ٞ املػرت٣، ٚاملساد خٝاز ٫ ٜجبت إ٫ بعد تكدّ ايػسا٤، ٚذيو اـٝاز بني فطذ ايعكد 

 189.ٚإيصاَ٘ دٕٚ خٝاز ايػسا٤ ابتدا٤ ٚتكدمي٘ بإثبات ٖرا اـٝاز ي٘ تٓضٝط ع٢ً دٛاشٙ

  اعرتض ع٢ً ٖرا ايديٌٝ باآلتٞ:

َٕ عُس بٔ إبساِٖٝ ا٭ٖٛاشٟ تفسد ب٘ َٕ ٖرا اؿدٜح ععٝف ٭ ٖٚٛ َػٗٛز  أ٫ٗٚ: أ

 باخرتاع ا٭سادٜح ٚٚععٗا فٗٛ غري ًَتفت يسٚاٜت٘.

 ثاْٝٗا: ع٢ً تطًِٝ صشت٘ ميهٔ اضتعُاي٘ َٔ ث٬ث١ ٚدٛٙ ٖٞ:

َٕ قٛي٘ )َٔ اغرت٣ َا مل ٜسٙ فٗٛ باـٝاز إذا زآٙ( يف ا٫ضت٦ٓاف يف ايعكد  -3 أ

 عًٝ٘ ٫ يف اضتضشاب ايعكد املتكدّ َٓ٘.

 مل ٜسٙ فٗٛ باـٝاز إذا زآٙ ْاقضٗا عٔ ايضف١. أَْ٘ قٍُٛ ع٢ً ايطًِ ايرٟ -1
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أَْ٘ ع٢ً َٔ اغرت٣ َا مل ٜسٙ ساٍ ايعكد إذا نإ قد زآٙ قبٌ ايعكد فٗٛ  -1

 190باـٝاز إذا ٚددٙ ْاقضٗا فُٝا بعد.

 إمجاع ايضشاب١ ع٢ً دٛاشٙ: فكد زٟٚ عٔ عجُإ بٔ عفإ  ايديٌٝ ايسابع:

إسداُٖا بايهٛف١ ٚا٭خس٣ بايبضس٠ فكٌٝ يعجُإ تٓاق٬ دازٜٔ  ٚطًش١ بٔ عبٝد اهلل 

ٕغبٓت فكاٍ ٫ أبايٞ يٞ اـٝاز إذا زأٜتٗا فرتافعا إىل دبري بٔ َٓعِ فكغ٢ باـٝاز 

َٕ عبد ايسمحٔ بٔ 191يًٓش١ َٕ عبد اهلل بٔ عُس اغرت٣ أزعٗا مل ٜسٖا، ٚزٟٚ أ . ٚزٟٚ أ

يٝظ هلِ كايف  ، فضاز ٖرا قٍٛ مخط١ َٔ ايضشاب192١عٛف اغرت٣ إب٬ٗ مل ٜسٖا

 193.فجبت أَْ٘ إمجاع

َٕ اإلمجاع ٫ ٜجبت ٭َْ٘ قد خايف فٝ٘ عُس  اعرتض ع٢ً ٖرا ايديٌٝ: ِٕ  بأ فبٌٓ أ

ٜهٕٛ إمجاعٗا حيتر ب٘، ٚيٛ مل ٜهٔ عُس كايفٗا يهإ قٍٛ مخط١ ٫ ٜعًِ اْتػازٙ 

ِٕ ٜكدّ عًٝ٘  194.يف مجٝعِٗ، ٚايكٝاع خيايف٘ فٛدب أ

َٕ بٝ املرٖب ايجاْٞ: ع ايعني ايػا٥ب١ ٫ ٜضح ضٛا٤ أناْت َٛصٛف١ أّ غري َٛصٛف١ أ

 195ٚإيٝ٘ ذٖب ايػافع١ٝ.

 : ا٭ديـ١

َٕ ايٓيب  ٔأِبَٞا زٟٚ عٔ  ايديٌٝ ا٭ٍٚ:  196)٢ْٗ عٔ بٝع ايػسز(  ٖسٜس٠ زعٞ اهلل أ

، ٚبٝع ايعني 197ٚغريٙ اؿب١ً نشبٌ املٛصٛف املعدّٚ بٝع فأغب٘ ظاٖس غسز ٖٚرا

 ايػا٥ب١ غسز َٔ ٚدٗني: 

َْ٘: ٔأسدُٖا َْ٘:  ٚايجاِْٞ ؟ يوٖا ٔأٚ ضامل املبٝع ٌٖ ُٜعًِ ٫ ٔأ  ِإيٝ٘ ِٜضٌ ٌٖ عًُِٜ ٫ ٔأ

 198.ِٜضٌ ٫ ٔأٚ

َْ٘ َا زٟٚ عٔ ايٓيب  ايديٌٝ ايجاْٞ: ٢َٗ ): ٔأ  ٜفِضٌ ٚمل 199(،بٓادص غا٥ب بٝع عٔ َْ

 .٘عَُٛ ع٢ً فٗٛ ٚغرِيِٙ، صسٍف بني
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َْ٘: َا زٟٚ عٔ ايٓيب  ايديٌٝ ايجايح: ٢َٗ ) ٔأ  بٝع: مل٬َط١فا امل٬َط١(، بٝع عٔ َْ

ِٟٛ ايجٛب ، فإذا ٢ْٗ عٔ امل٬َط١ ؾٌٗ باملبٝع، ٚإٕ نإ ايجٛب ساعسٗا، نإ املٓ

 .ب٬ْٓ٘ أٚىل إذا نإ غا٥بٗا

فٛدب إٔ ٜهٕٛ باط٬ٗ، نايطًِ  ِبِضٔف١ٍ، بٝع عني ٔأَْ٘: : َٔ ايكٝاعايديٌٝ ايسابع

َٕ ا٫عتُاد يف ايطًِ ع٢ً ايضف١ ٚا٫عتُاد يف بٝع ا٭عٝإ ع٢ً ايس١ٜ٩،  يف ا٭عٝإ، ٭

َٕ ايطًِ  َّا ِٜضري٭ َٕ ايعنينُا  بايضف١، َعًٛ َٕ  ٔأ تضري َع١ًَٛ بايس١ٜ٩، فإذا تكسز أ

ايطًِ إذا مل ٜٛصف ست٢ ٜضري ايطًِ فٝ٘ َعًَٛٗا بٌٓ ايعكد، ٚدب إذا مل ٜس ايعني 

َٕ ٜبٌٓ  إذ اإلخ٬ٍ بايس١ٜ٩ يف املس٥ٝات ناإلخ٬ٍ  ايعكد،ست٢ تضري َع١ًَٛ بايس١ٜ٩ أ

 200.بايضف١ يف املٛصٛفات

 الفزع الجاىٌ: طـالق املكزه:

 ٤ يف سهِ ط٬م املهسٙ إىل َرٖبني:اختًف ايفكٗا

َٕ ط٬م املهسٙ ٜكع ناملدتاز. املرٖب ا٭ٍٚ:  201ذٖب اؿٓف١ٝ إىل أ

 ضتدٍ اؿٓف١ٝ با٭دي١ اآلت١ٝ:ا ا٭ديـ١:

َٕ ط٬م املهسٙ ط٬م َهًف كتاز َايو يًعض١ُ  ايديٌٝ ا٭ٍٚ َٔ ايكٝاع: أ

ِٕ ٜهٕٛ ٚاقعٗا ناملدتاز.  فٛدب أ

َٕ املهسٙ َهًف كتاز َايو يًعض١ُ  بايكًب:اعرتض ع٢ً ٖرا ايديٌٝ  ٖٚٛ أ

ِٕ ٜط٣ٛ بني إْػا٥٘ ي٬ًٓم ٚإقسازٙ ب٘ ناملدتاز.      202فٛدب أ

َِٔ َبِعُد َسَت٢َ َتِٓهَح  قٛي٘ تعاىل:) ايجاْٞ: َٔ ايكسإٓ ايديٌٝ  ُ٘ ٌُ ٔي َٗا ٔف٬ٔ َتِش ٔفِإٕ ٔطًَٔك

ُٙ َِٝس ِٚدٗا ٔغ َٕ اآل١ٜ عا١َ مل تفسم بني َهسٙ ٚكتاز فتبك٢ ع٢ً  203(،َش ٚد٘ ا٫ضتد٫ٍ: أ

 عَُٛٗا.

أَْ٘ قاٍ) نٌ   عٔ ايٓيب  سدٜح عًٞ بٔ أبٞ طايب  َٔ ايط١ٓ: :ايديٌٝ ايجايح

فدخٌ ط٬م املهسٙ يف اؾٛاش، ٚمبا زٚاٙ   204اي٬ٓم دا٥ص إ٫ ط٬م املعتٛٙ ٚايضيب(
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َٔ دد ايٓهاح ٚاي٬ٓم أَْ٘ قاٍ  أبٛ ٖسٜس٠ عٔ ايٓيب  )ث٬ث١ ددٖٔ دد ٖٚصهل

ِٕ ٜكع ط٬ق٘، ٚمبا زٟٚ  205ٚايسدع١( ِٕ ٜهٕٛ دادٗا أٚ ٖاش٫ٗ، فٛدب أ ٚاملهسٙ ٫ خيًٛ أ

َٕ صفٛإ بٔ عُسإ نإ ْا٥ُٗا َع اَسأت٘ يف ايفساش فذًطت ع٢ً صدزٙ ٚٚععت  أ

َِ  أت٢ زضٍٛ اهلل  ايطهني ٚقايت: طًكين ٚإ٫ ذعتو، فٓاغدٖا اهلل فأبت فًٓكٗا،ث

 207.أٟ ٫ زدٛع فٝ٘ 206فرنس ي٘ ذيو فكاٍ ي٘:) ٫ إقاي١ يف اي٬ٓم(

 :اعرتض ع٢ً ٖرا ايديٌٝ باآلتٞ

 أَْ٘ قٍُٛ ع٢ً ساٍ ا٫ختٝاز. -3

َٕ يف اضتجٓا٤ ايضيب ٚاملعتٛٙ يفكد ايكضد َُٓٗا تٓبٝ٘ ع٢ً إؿام املهسٙ بُٗا. -1  أ

مبٛدب٘ فٓذعٌ اؾد ٚاهلصٍ يف ٚقٛع ٚاعرتض ع٢ً اؿدٜح ايجاْٞ: بأْٓا ْكٍٛ 

َٕ اؾاد  اي٬ٓم ضٛا٤، ٚاملهسٙ يٝظ ظاد ٫ٚ ٖاشٍ، فدسز عُٓٗا ناجملٕٓٛ، ٭

قاصد يًفغ َسٜد يًفسق١، ٚاهلاشٍ قاصد يًفغ غري َسٜد يًفسق١، ٚامٕلهَسٙ غري قاصد 

 يًفغ ٫ٚ َسٜد يًفسق١.

 ٚاعرتض ع٢ً اؿدٜح ايجايح بٛدٗني: 

َٕ ايسد  ٌ أقس باي٬ٓم ٚأدع٢ اإلنساٙ، فأيصَ٘ إقسازٙ، ٚمل تكبٌ دعٛاٙ.أسدُٖا: أ

ٚايجاْٞ: أَْ٘ جيٛش إٔ ٜهٕٛ زأ٣ َٔ دًدٙ ٚععف شٚدت٘ َا ٫ ٜهٕٛ ب٘ َهسٖٗا، 

  208فأيصَ٘ اي٬ٓم.

َٕ َا نإ َٔ دٓظ َا ٫ ٜٓفطذ ٫ٚ ٜتٛقف ع٢ً ايسعا ٚا٫ختٝاز ايسابع:  ايديٌٝ أ

َٕ ذيو ٫ ٜبٌٓ باهلصٍ ٖٚٛ ٜٓايف مل ٜبٌٓ بايهسٙ َجٌ اي٬ٓم ٚايع تام ٚايٓهاح ٭

 209.ا٫ختٝاز ٚايسعا باؿهِ

ُُهِسٙ اعرتض ع٢ً ٖرا ايديٌٝ ُُهِسٙ، ٚإذا صاز آي١ يً َٕ امٕلهَسٙ ٜضري آي١ يً : بأ

َٕ امٕلهِسٙ قد طًل اَسأ٠ امٕلهَسٙ فٝٓبػٞ إٔ ًٜػٛ.  210صاز نأ
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َٕ امٕلهَسٙ إَُْا ٜضًح آي١ فُٝا يٛ أزاد امٕلهِسٙ َباغست٘ بٓفط٘ يكدز  ُزَد ا٫عرتاض: بأ

عًٝ٘، فٝٓصٍ فاع٬ٗ مبباغس٠ غريٙ تكدٜسٗا أٚ اعتبازٗا، ٚأَا فُٝا ٫ ٜكدز عًٝ٘ بٓفط٘ ف٬ 

ِٕ جيعٌ َباغسٗا بٓفط٘  ِٕ جيعٌ فاع٬ٗ سهُٗا، ٚيف تًٓٝل امٕلهَسٙ ٫ ميهٔ أ ميهٔ أ

ٚاؿهِ يف  211آي١ ي٘ فبك٢ ايفعٌ َكتضسٗا ع٢ً امٕلهَسٙ،فهٝف جيعٌ امٕلهَسٙ 

َٕ ا٫ختٝاز ٖٛ املعترب يف عا١َ ا٭سهاّ،  اإلنساٙ ٖٛ املكضٛد ٚايطبب ٚض١ًٝ إيٝ٘ ٚأ

ْٚفاذ ايتضسفات ٚايسعا قد ٜهٕٛ ٚقد ٫ ٜهٕٛ، ٚفطاد ا٫ختٝاز ٫ ٜٛدب املسدٛس١ٝ 

َٕ ايفاضد مبٓصي١ ايضشٝح فُٝا ٫ حيتٌُ ايفطذ ٭ َْ٘ إذا اْعكد ٜٓفر ٫ٚ حيتٌُ ؽًف ٭

  212اؿهِ.

أَْ٘ قضد إٜكاع اي٬ٓم يف َٓهٛست٘ يف ساٍ أًٖٝت٘ دفعٗا ؿادت٘  ايديٌٝ اـاَظ:

ٚسادت٘ دفع َا أنسٙ ب٘، ف٬ ٜضسف عٔ سكٝكت٘ أٟ عٔ سهُ٘ ي٬٦ ًٜصّ ؽًف 

ختٝاز إ٫ أَْ٘ اؿهِ عٔ عًت٘، ٚ٭َْ٘ عسف ايػسٜٔ فاختاز أُْٖٛٗا ٖٚرا آ١ٜ ايكضد ٚا٫

 213.غري زاض عهُ٘ ٖٚرا غري كٌ ب٘ ناهلاشٍ

َٕ ط٬م  216ٚاؿٓاب١ً، 215ٚايػافع١ٝ، 214ذٖب املايه١ٝ، املرٖب ايجاْٞ: إىل أ

 املهسٙ ٫ ٜكع.

 اضتديٛا با٭دي١ اآلت١ٝ: ا٭ديـ١:

ِٕ قٛي٘ تعاىل:)ايديٌٝ ا٭ٍٚ:  ّٔ ِباإِلمَيا ٦َُِ ٖٓ َُ  ُ٘ ًُٖب َٚٔق  َٙ ِٔ ٕأٖنِس ََ ٚد٘ ا٫ضتد٫ٍ 217(ِإ٫َ 

َٕ اآل١ٜ اضتجٓت املهسٙ َٔ تستٝب سهِ ايهفس عًٝ٘ إذا تًفغ ب٘، ََٚٓ٘ أخر  َٔ اآل١ٜ: أ

 218.سهِ املهسٙ باي٬ٓم

َٕ اهلل ٚعع َا زٟٚ عٔ زضٍٛ اهلل   ايديٌٝ ايجاْٞ: عٔ أَيت اـٓأ  أَْ٘ قاٍ:) إ

َٕ اؿدٜح اقتغ٢ إٔ  219ٚايٓطٝإ َٚا اضتهسٖٛا عًٝ٘( ٚد٘ ا٫ضتد٫ٍ َٔ اؿدٜح:أ

 220.ٜهٕٛ ط٬م املهسٙ َسفٛعا

 : بأَْ٘ قٍُٛ ع٢ً زفع اإلثِ.اعرتض ع٢ً ٖرا ايديٌٝ
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َٕ َا زفع  أدٝب عٔ ٖرا ا٫عرتاض: َٕ محً٘ ع٢ً زفع اؿهِ أٚىل ٭َْ٘ أعِ، ٭ بأ

   221.اؿهِ قد زفع اإلثِ

َٕ ايٓيب ايطٝد٠ عا٥ػ َ٘ا زٚت ايديٌٝ ايجايح: قاٍ:) ٫ ط٬م   ١ زعٞ اهلل عَٓٗا أ

ٚد٘ ا٫ضتد٫ٍ: قاٍ أبٛ عبٝد اإلغ٬م ناإلنساٙ، ٜعين أْ٘ ناملػًل  222يف إغ٬م(،

 223عًٝ٘ اختٝازٙ.

َٕ املساد ب٘ اؾٕٓٛ ٭َْ٘ َػًل اإلزاد٠.اعرتض ع٢ً ٖرا ايديٌٝ  : بأ

 ظٛابني:  أدٝب عٔ ٖرا ا٫عرتاض:

َٕ أٌٖ ايًػ١ أقّٛ مبعاْٝٗا َٔ غريِٖ فهإ محً٘ ع٢ً َا قسزٚٙ أٚىل،  ا٭ٍٚ: أ

 فًريو محً٘ ع٢ً َا قسزٙ أبٛ عبٝد أٚىل، ٭َْ٘ َٔ أٌٖ ايًػ١.

 224ايجاْٞ: أَْ٘ حيٌُ ع٢ً ا٭َسٜٔ فٝهٕٛ أعِ.

إمجاع ايضشاب١ زعٞ اهلل عَِٓٗ، قاي٘ مخط١ َِٓٗ مل ٜعٗس كايف  ايديٌٝ ايسابع:

َٕ زد٬ٗ تدىل ظبٌ ٜػتاز أٟ: جيتين عط٬ٗ،  ٣زٚ عُس هلِ، َِٓٗ:  ابٔ املٓرز، أ

َٔ اؿبٌ أٚ يًٝٓكٗا ث٬ثٗا، فرنسٖا اهلل ٚاإلض٬ّ  فأدزنت٘ اَسأت٘، فشًفت يتكٓع

َٔ، فًٓكٗا ث٬ثٗا، فًُا خسز أت٢ عُس بٔ اـٓاب  َٔ أٚ يٝفعً ، فرنس ي٘ فشًفت يتفعً

َٕ ٖرا ايرٟ نإ َٔ اَسأت٘ إيٝ٘ ٚايرٟ نا ٕ ََٓ٘ إيٝٗا، فكاٍ: )ازدع إىل اَسأتو فإ

نإ ٫ ٜس٣ ط٬م امٕلهَسٙ غ٦ٝٗا، ََِٚٓٗ  َِٚٓٗ عًٞ بٔ أبٞ طايب 225يٝظ ب٬ٓم(

عبد اهلل بٔ عباع زعٞ اهلل عَُٓٗا قاٍ:)يٝظ ع٢ً املهسٙ ٚاملغٓٗد ط٬م( ََِٚٓٗ 

  226ٜسٜإ َجٌ ذيو. عبد اهلل بٔ عُس ٚعبد اهلل بٔ ايصبري زعٞ اهلل عَِٓٗ ناْا

َٔ ايكٝاع: أَْ٘ يفغ محٌ عًٝ٘ بػري ٚد٘ سل فٛدب أ٫ ٜجبت ب٘  ايديٌٝ اـاَظ:

َٕ اإلنساٙ ٜصٌٜ سهِ اإلقساز  ٍٕ: أ سهِ ناإلنساٙ ع٢ً اإلقساز باي٬ٓم، قٝاع ثا

ِٕ ٜصٌٜ سهِ إٜكاع اي٬ٓم ناؾٕٓٛ ٚايّٓٛ ٚايضػس.      227باي٬ٓم، فٛدب أ
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 اخلـامتـة:

ايرٟ ٚفل إلنُاٍ ٖرا ايبشح ٚأضأي٘ إٔ ٜتُِ ْعُت٘ بكبٛي٘ ٚايٓفع ب٘  اؿُد هلل

 إَْ٘ ٚيٞ ذيو ٚايكادز عًٝ٘، ٚقد تٛصًت فٝ٘ إىل ايٓتا٥ر اآلت١ٝ:

َٕ أ٫ٗٚ: ٚايتعسٜف املدتاز  ايكًب عسف يف اص٬ٓح ا٭صٛيٝني بتعسٜفات نجري٠ أ

 اضتدٍ بٗا إؿاقٗا َٓٗا ٖٛ )إٔ ٜسبط املعرتض خ٬ف قٍٛ املطتدٍ ع٢ً ايع١ً اييت

 با٭صٌ ايرٟ دعً٘ َكٝطٗا عًٝ٘(.

ثاْٝٗا: قطِ ا٭صٛيٕٝٛ ايكًب إىل ضت١ أقطاّ:ايكطِ ا٭ٍٚ: إٔ ٜهٕٛ يٓفٞ َرٖب 

املطتدٍ صسحيٗا، ٖٚٛ ْٛعإ: ايٓٛع ا٭ٍٚ: أ٫ ٜدٍ َع ْفٞ َرٖب املطتدٍ ع٢ً صش١ 

ٗا: أٟ ع٢ً ْفٞ َرٖب َرٖب املعرتض صسحيٗا، ايٓٛع ايجاْٞ: إٔ ٜدٍ ع٢ً ا٭َسٜٔ َع

املطتدٍ ٚإثبات َرٖب املعرتض، ايكطِ ايجاْٞ: إٔ ٜهٛ يٓفٞ َرٖب املطتدٍ عُٓٗا، 

أٟ يٓفٞ ٫شّ َٔ يٛاشّ َرٖب املطتدٍ َٚٔ ٖرا ايكطِ قًب املطاٚا٠، ايكطِ ايجايح: إٔ 

ٜهٕٛ إلثبات َرٖب املعرتض صسحيٗا يًٝصّ َٓ٘ ب٬ٕٓ َرٖب املطتدٍ يتٓافُٝٗا ايكطِ 

بع: ايكًب املهطٛز: ايكطِ اـاَظ: ايكًب املبِٗ، ايكطِ ايطادع: إٔ جيعٌ ايسا

 املعًٍٛ ع١ً ٚايع١ً َع٫ًٗٛ.

َٕ ا٭صٛيٝني اختًفٛا يف إَهإ ٚقٛع ايكًب فكد ذٖب بعض ا٭صٛيٝني إىل  ثايجٗا: أ

 إْهازٙ ٚاؾُٗٛز ٜكٛيٕٛ بإَهاْ٘.

ٛادح ٚعدّ اعتبازٙ إىل زابعٗا:  قد اختًف ا٭صٛيٕٝٛ يف اعتباز ايكًب َٔ ايك

 َرٖبني َعتربٜٔ ْٚفا٠.

َٕ َرٖب اؾُٗٛز ٖٛ املرٖب ايسادح ٚذيو يك٠ٛ أديتِٗ ٚزدٚدِٖ ع٢ً  خاَطٗا: أ

 أدي١ أصشاب املرٖب ايجاْٞ. 

َٕ ايكًب ٚاملعازع١ بُٝٓٗا عُّٛ ٚخضٛظ ٚقد فسم َٔ قاٍ ايكًب  ضادضٗا: أ

 َعازع١ بُٝٓٗا باآلتٞ:
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  228أَْ٘ ٫ ميهٔ فٝ٘ ايصٜاد٠ يف ايع١ً ٚيف ضا٥س املعازعات ميهٔ. -3

َٕ أصً٘ ٚفسع٘ ٖٛ أصٌ  -1 أَْ٘ ٫ ميهٔ َٓع ٚدٛد ايع١ً يف ايفسع ٚا٭صٌ، ٭

 229املعًٌ ٚفسع٘، ٚميهٔ ذيو يف مجٝع املعازعات.

َٕ ايكًب َعازع١ َب١ٝٓ ع٢ً إمجاع اـضُني ضٛا٤ أْغِ إيُٝٗا إمجاع ا٭١َ  -1 أ

٫، ٚاملٓاقغ١ يف املعازع١ سكٝك١ٝ ٚيف ايكًب ٚعع١ٝ، أٟ تعازض اـضُني أٚ  أّ

  230اجملُعني ع٢ً املٓاقغ١.

َٕ ع١ً املعازض ٚأصًٗا قد ٜهٕٛ َػاٜسٗا يع١ً املطتدٍ ٚأصً٘ غ٬ف ايكًب  -4 أ

َٕ عًت٘ ٚأصً٘ ُٖا ع١ً املطتدٍ ٚأصً٘.   فإ

َعازع١ أٚ قادح يف ايع١ً اـ٬ف ضابعٗا: مما ٜرتتب ع٢ً اـ٬ف يف اعتباز ايكًب 

 يف قًب ايكًب ٚقد اختًف فٝ٘ إىل َرٖبني.

َٕ ا٫خت٬ف يف اعتباز ايكًب تستب عًٝ٘ ا٫خت٬ف يف نجري َٔ ايفسٚع  ثآَٗا: أ

 َٕ ايفك١ٝٗ، ٖٚرٙ ايفسٚع كسد١ ع٢ً اعتبازٙ ٚيهٓٗا تعٗس أثس تٓبٝك٘، ٚذيو ٭

 ايسادح عٓد ا٭صٛيٝني اعتبازٙ نُا ضبل.

أخريٗا أٚصٞ ط٬ب ايعًِ ٚخاص١ املتدضضني يف ايفك٘ ٚأصٛي٘ با٫عتٓا٤ بدزاض١  

قٛادح ايع١ً بضف١ خاص١، ٚذيو ملا هلا َٔ أثس نبري يف ايفسٚع ايفك١ٝٗ، ٚيف تٛضٝع 

 املدازى ٚايفِٗ يد٣ ايدازضني، َٚعسف١ َآخر ايعًُا٤ ٚاجملتٗدٜٔ، ٚاهلل املٛفل.  
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 160-4اٌثذش اٌّذٍظ فً أطٛي اٌفمٗ ٌٍضسوشً  - 79

 .490إلِاَ اٌذشٍِٓ ص.اٌرٍخٍض فً أطٛي اٌفمٗ  - 80

  160اٌثذش اٌّذٍظ اٌّشجغ اٌغاتك ص. - 81

 596-1إدىاَ اٌفظٛي فً أدىاَ األطٛي ألتً اٌٌٍٛذ اٌثاجً  - 82

 111-1لٛاعغ األدٌح فً أطٛي اٌفمٗ ألتً اٌّظفش اٌغّؼأً  - 83
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 169 -168 -3ششدٗ إٌّرمى  اٌّٛعأ ٌإلِاَ ِاٌه ِغ  -145

 359-3طذٍخ ِغٍُ  - 146

 573 -1أدىاَ اٌمشآْ التٓ اٌؼشتً أتً تىش ِذّذ تٓ ػثذ اهلل  - 147

 393-3ٚ اٌّٙزب فً فمٗ اإلِاَ اٌشافؼً ألتً إعذك اٌشٍشاصي  158-1اٌذاٚي اٌىثٍش ٌإلِاَ أتً اٌذغٓ ػًٍ تٓ ِذّذ تٓ دثٍة اٌّاٚسدي  - 148
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 6-5ذاٌح ألتً ِذّذ ِذّٛد تٓ أدّذ اٌؼًٍٕ اٌثٕاٌح فً ششح اٌٙ - 213

 167-1اٌششح اٌىثٍش ٌإلِاَ اٌذسدٌش ِغ داشٍح اٌذعٛلً  - 214

  97-31ٚاٌذاٚي اٌىثٍش ٌٍّاٚسدي  78-1اٌّٙزب ألتً إعذك اٌشٍشاصي  - 215

 6-5اٌثٕاٌح فً ششح اٌٙذاٌح ألتً ِذّذ ِذّٛد تٓ أدّذ اٌؼًٍٕ  - 216
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اهتعوٚسسى ٓسس٘ ز سسساش ٗمسسٕ اسبلٌسسٞ ٗزا١ طبتوسسل اهيسس٘آس اهوسسس ٘ٙٞ ٗاه سسس  ًِسسٕ       

 تثبٚست اهقاعدٝ يف ذّٓ املتوقٛ ٗشٙادٝ قِاعتٕ  ٔا.

ٗقد تِاٗي اشبوٚى  ّ أمحد اهفسآٚسدٜ دزاضسٞ اهِخس٘ يف ٗقست ت هقست لٚسٕ اهو سٞ           

ٖ اهِٖطس  ا٪عوسٟ   اهعس ٚسٞ  عد ُصٗي اهقسآْ اهلسٍٙ اهرٜ شادٓا غسسلا  عوسٟ غسسا  اعتبساز    

هوبٚساْ اهعس ٛ، للاْ ٨ د هعبقسٙسٞ ًثسى عبقسٙسٞ اشبوٚسى أْ تت ًسى ٗمسٖ٘ اسبلٌسٞ ٗزا١        

مجسسساي  ٚسساْ ٓسسرٖ اهو سسٞ اهػسسسٙفٞ ٗقسسد أتسسٟ اشبوٚسسى ًسسّ ذهسسم  عوسسٍ  صٙسسس ألسساد  ًِسسٕ ٓسسرٖ   

ي املستسبطٞ جب٘ٓسس اهو سٞ ٗكٚفٚٞ َٗاهدزاضسٞ ٗكاُت مٔ٘دٖ ً٘مٔٞ زىل اهعوى اهتعوٌٚٚٞ اُ٪

 اضتعٌاهلا.

ٙسسدٗا يف بوسسع اهعوسسى ٗ  د اشبوٚسسى يف عؿسس٘ز ًتسس صسٝ عبسساٝ تٖصٓسسرا ٗقسسد مسسا١  عسس   

ٙقؿسٗٓا عوٟ ًا ٙتعو  ًِٔا  اضتعٌا٨  اهو ٞ  ى تعدٗا ذهم زىل مدي عقوسٛ لوطسفٛ     

تفد ًِسٕ اهو ٞ  ى أد٠ زىل تعقٚد دزاضٞ اهِخ٘ ًا دعا زىل تفلري كثري ًّ أٓى اهعوسٍ يف  

 ٓرٖ اهدزاضٞ مما سب   ٔا ًّ عطس ٗتٚطريٓا عوٟ اهدازضني.كٚفٚسٞ ربوٚـ 

ٙٔسدا ٓسسرا اهبخسسإ زىل ز سسساش ٗمسسٖ٘ اهعطسسس اهِاغسس٣ٞ عسسّ اهتصٙٗسسد يف بوسسع اهعوسسى،   

 ًٗد٠ ت ثري ذهم عوٟ اه اٙٞ املسم٘ٝ ًّ دزاضٞ عوٍ اهِخ٘ ٗضباٗهٞ ًعازبتٔا.

عَقسد دزاضسٞ    ًّٗ اهِتا٢ج اهس  ت٘ؾسى زهٚٔسا اهبخسإ أْ انًعساْ يف بوسع اهعوسى قسد        

 اهِخ٘ ٗمعؤا أقسب زىل اهفوطفٞ ٗازبدي املِطقٛ.

ٗ قد أٗؾٚت يف ُٔاٙسٞ اهدزاضسٞ  اهعٌسى عوسٟ دزاضسٞ اهِخس٘  عٚسدا  عسّ اهػسط  يف          

 أًس اهتعوٚى ٗقد ما١ اهبخإ يف ث٩ثٞ ًباحإ ٗضتٞ ًطاهع، ًٗباحثٕ ٓٛ:

ؾسٚى هق٘اعسسد  املبخسإ ا٪ٗي، اشبوٚسى ٗعوسٍ اهعس ٚسٞ، ٗاملبخسسإ اهثساُٛ اشبوٚسى ٗاهت       

 اهِخ٘، ٗاملبخإ اهثاهإ اهتعوٚى عِد املت صسّٙ.
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 وقدوة

اسبٌد هلل املِع٘   ؿفا  اهتِصٕٙ ٗاهلٌاي، ٗاهؿس٩ٝ ٗاهطس٩َ عوسٟ ضسٚدُا ضبٌسد  سسّ       

عبد اهلل ضيٓن اشبؿاي، ٗعوٟ آهسٕ اهطٚسبني اهطسآسّٙ ٗؾسخا تٕ املٚساًني ٗعوسٟ تسا عٍٚٔ        

 عد ًّٗ تبعٍٔ  إحطاْ زىل َٙ٘ اهدّٙ... أًا  

لسسإْ هسسآسٝ اهتعوٚسسى يف اهسسدزع اهِخسسٜ٘ ًسسّ ا٪ًسس٘ز اهسس  تقسسٜ٘  ِٚاُسسٕ ٗتسضسسسط           

ق٘اعسدٖ، ٗتربش م٘اُع اسبلٌٞ اهلاًِٞ ٗزا١ مجاهٚا  اهبٚاْ يف ه ٞ اهعسب، ٗقد قسسدَ  

اشبوٚسسى  سسّ أمحسسد اهفسآٚسسدٜ زمحسسٕ اهلل يف ٓسسرا اهبسساب مسسسا  ٙاُعسسٞ، ٗعٌسس٩  موسس٩ٚ  ٨    

أْ ٓسسرٖ ازبٔسس٘د اهسس   سسدأٓا اشبوٚسسى، ٗمثوسسٔا كسسثري ًسسّ   ٙطسست ين عِسسٕ دازع اهو سسٞ، ز٨ 

اهِخاٝ املت صسّٙ،   تطسس زىل  اٙاتٔسا  سى اعبؿسس  يف مٔس٘د عقوٚسٞ   تفسد ًِٔسا اهو سٞ          

كسبري با٢سسى، ز٨ ًسسسا سبسس  دزاضسٞ اهِخسس٘ ًسسّ عِسست ًٗػسسقٞ ٗعطسس، ٗ٪مسسى ز سسساش ًسسا ٓسس٘    

 دع٘ا  كثريٝ هتِقٚٞ ؾاحل ًّ ٓرٖ ازبٔ٘د جي٤ اصتٚازٜ هلرا امل٘ض٘ع اهرٜ ألضٟ زىل

دزاضسسٞ اهِخسس٘ ًسسّ ٓسسرٖ اهػ٘ا٢سسسع هتٚطسسريٖ عوسسٟ اهدازضسسني، ٗقسسد اتبعسست يف عسسس  ٓسسرا      

 امل٘ض٘ع ًِٔجا  ٗؾفٚا  ذبوٚوٚسا ، ٗقد ما١  اهدزاضٞ كٌا ٙوٛ: 

 املبخإ ا٪ٗي: اشبوٚى ٗعوٍ اهعس ٚٞ.

 املبخإ اهثاُٛ: اشبوٚى ٗاهت ؾٚى هق٘اعد اهِخ٘.

 عِد املت صسّٙ.املبخإ اهثاهإ: اهتعوٚى 

ٗاهلل أضسس ي، أْ جيعسسى ٓسسرا اهعٌسسى صاهؿسساّ ه٘مٔسسٕ اهلسسسٍٙ، ٗأْ ِٙفعِسسا  سسا           

عّوٌِا، ٗ ٙصٙدُا عوٌا ، زُٕ ٗهٛ ذهم ٗاهقادز عوٕٚ، ٗؾسوٟ اهلل عوسٟ ضسٚدُا ضبٌسد ٗعوسٟ      

 آهٕ ٗؾخبٕ ٗضوٍ تطوٌٚا  كثريا .
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ٓ٘ أ ٘ عبد اهسمحّ اشبوٚى  سّ أمحسد  سّ عٌسسٗ  سّ مسٍٚ اهفسآٚسدٜ، عس سٛ              

 ًّ أشد عٌاْ، ٗهد  اهبؿسٝ ضِٞ ًا٢سٞ هوسٔجسٝ ٗكاُست ُػس تٕ ٗحٚاتسٕ،  ٔسا زىل أْ تس٘يف       

 ضِسٞ مخظ ٗضبعني ٗ ًا٢ٞ هؤجسٝ  عد حٚاٝ حالوٞ  اهعطا١ اهعوٌٛ املتفسد.

ع اهعوٍ ل صر خيتوسل ًِسر ُعً٘سٞ أهفسازٖ زىل حوقسا  اهعوسسٍ       غٖع اشبوٚى عوٟ ح   

 اهبؿسسسٝ، لخفسسق اهقسسسآْ اهلسسسٍٙ ٗموسسظ يف حوقسسا  ااسسدثني ٗعوٌسسا١ اهو سسٞ، ٗازتسسب     

حبوقس  غٚضٚسٕ عٚطٟ  ّ عٌس اهثقفٛ، ٗأ ٛ عٌسٗ  ّ اهع١٩، ٙدزع اهو ٞ ٗاهِخ٘، زىل 

تٔسسا عوسسٟ اهب٣ٚسسٞ اهعس سسسٚٞ، ماُسع ًسسسا ُقسسى ًسسّ ثقالسسا  اهػسسع٘ب ا٪صسسس٠ اهسس  ٗلسسد  ثقالا 

ٗصاؾسسسٞ عوسسَ٘ اهسٙاضسسٚا  ٗاملِطسس  ٗامل٘ضسسٚقٟ، ًسسا كسساْ هسسٕ أ وسسه ا٪ثسسس يف ت٘قسسد عقسسسوٕ    

اه٘السسس اهسرٜ كساْ أكسرب ًسّ عوٌسٕ كٌسسا قساي ؾسدٙقٕ عبسد اهلل  سّ املقفس  اهسرٜ اّبوسس              

اشبوٚى عوٟ كى ًا تسمجٕ ٗصاؾٞ عوٟ املِطس  ٪زضسط٘ بساهٚظ كٌسا قسسأ ًسا تسمسسٌٕ        

 (1) رٖ اهعوَ٘. ريٖ ًّ ٓس

هقد ضبقت اشبوٚى صط٘ا  ًٌٔٞ يف اهِخ٘ ٗاهتؿسٙل ٗصاؾٞ عِد أ ٛ عٌسسٗ  سسّ  

اهع١٩، ٗعٚطٟ  ّ عٌس اهثقفٛ، اهوسرّٙ أصرا عّ عبد اهلل  ّ أ سٛ زضخاق اسبضسسًٛ،  

ٗقد كاْ عوٍ اهِخس٘ يف أبس٘ازٖ ا٪ٗىل عوٟ اهس ٍ ًّ مٔس٘د عوٌا١ اهبؿسسٝ، ٗامتٔادٍٓ 

اهعسب، ٗتطجسٚى امل٩حيسا  عٍِٔ لقسد ز٠ٗ ُٙ٘سظ  ّ حبٚسع عسّ أ سٛ     يف اُتخا١ ك٩َ

عٌسٗ قاي: )..ٗكاْ أ ٘ عٌسٗ َُٙطوسٍِّ هوعسب ٨ٗ ٙطعّ عوٚٔا.. ٗأصالٕ اسبجاج  ّ ٙ٘ضل، 

للساْ ٙتطسسق، قساي: لضسمسست يف اهَ سسو ظ أزٙسسد اهتِقسسى ًسّ امل٘ضسس  اهسرٜ كِسست لٚسسٕ زىل      

  ريٖ، لطٌعت ًِػدا  ِٙػد: 

 (2)هِف٘ع ًّ ا٪ًس           ز هٕ ل ِسَمٌٞ كخىِّ اهعقاي ز ا تلسٖ ا
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  ٙٔا كِست ُأَضسٗس، أ قس٘ي املِػسسد      ٜٗ مسعت عج٘شا  تق٘ي: ًا  اسبجاج، لٌا أدز

)ل سَمسسسسٞ(  سسسساهفتذ، أَ  قسسسس٘ي اهعجسسسس٘ش: ًسسسسا  اسبجسسسساج، قسسسساي أ سسسس٘ عوسسسسسٛ: اهف سسسسسسمٞ لسسسسسٛ   

 (3) ا٪ًس) اهفتذ(، ٗاهُفسمٞ ) اهضٍ( يف اسبا٢  ٗ ريٖ(.

زْ اهِخ٘ اهرٜ  دأ عوٟ ٣ٚٓٞ ٩ًحيا   ني زماي اهطبقٞ اهبؿسٙٞ ا٪ٗهسٟ ًسّ      

ت٩ًٚسسر أ سسٛ ا٪ضسس٘د اهسسد٦هٛ اهسسرّٙ غسسٔدٗا مٔسسس٘د أ سسٛ ا٪ضسسس٘د يف ُقسس  املؿسسخل ُقسسس     

َٖ٘  سٕ كوٌسا  اهقسسآْ اهلسسٍٙ ًسّ حٚسإ اهِطس ، ٗاهسرّٙ أغساع٘ا ٓسرا            ا٪عساب اهرٜ ق

ىل ح٘ي ضب  اهلوٌا  ٗهٔس   ٚسسٍِٔ املؿسسطوخا    اهعٌى ٗ دأ   ٍِٚٔ امل٩حيا  ا٪ٗ

)زذا زأٙتين قد لتخت لٌسٛ   ا٪ٗىل اه  أصرٗٓا ًّ هفق أ ٛ ا٪ض٘د عِدًا قاي هلاتبٕ:

 اسبسا ل ُق  ُقطٞ عوٟ أع٩ٖ، ٗزذا ضٌٌت لٌٛ ل ُق  ُقطٞ  ني ٙسدٜ اسبسسا ٗزذا   

  ٞ لامعى اهِقطٞ كطس  لٌٛ لامعى اهِقطٞ ذبت اسبسا، لإْ أتبعت غ٣ٚا  ًّ ذهم  ِ

لقسسد ُبسسٕ ذهسسم زمسساي ٓسسرٖ اهطبسسسقٞ زهسسسٟ أْ  عسس  اهلوٌسسا  ضسسبطٔا   (4)ُقطسستني لفعسسى ( 

)لسستذ( ٗ عضسسٔا ضسسبطٔا )ضسسٍ( ٗ عضسسٔا ضبطسسسٔا )كطسسس( ٗقسسد أصسسرٗا ذهسسم ًسسّ صسس٩ي    

ت٘مٚٔا  أ ٛ ا٪ض٘د هلاتبٕ لبسدأٗا يف توٌسظ تفطسري هلسرٖ اهيسآسٝ اهو ٘ٙسٞ ٗٓسٛ: ملساذا         

 عضٔا ًضًٌ٘ٞ ٗ عضٔا ًلط٘زٝ أٗ طبف٘ضٞ ؟ ٗقد تلْ٘  ع  اهلوٌا  ًفت٘حٞ ٗ

امتٔد زماي اهطبقٞ ا٪ٗىل ٗاهطبقٞ اهثاُٚٞ  صعاًٞ عبسد اهلل  سّ أ سسٛ زضسخاق اسبضسسًٛ      

يف ٓرٖ اهدزاضٞ، قاي أ ٘ اهطٚع: ) ٗكساْ ٙقساي: عبسد اهلل أعوسسٍ أٓسى اهبؿسسٝ ٗأعقوسٍٔ        

  (5)(. أ٫ًهلٌص حتٟ ُعٌى لٕٚ كتساب مما لفٓسع اهِخ٘ ٗقاضٕ ٗتلوٍ يف ا

ٓرا ٗقد امتٔد ت٩ًٚر عبسد اهلل  سّ أ سٛ زضسخاق اسبضسسًٛ ٗعوسٟ زأضسٍٔ أ س٘            

عٌسسٗ  سّ اهعس١٩، اهسرٜ كساْ زًاًسا  يف اهقسسا١ا  اهقسآُٚسٞ ٗاهعس ٚسٞ ٗقسد ؾسِل يف عوسٍ             

ٗقد أصر عِٕ اشبوٚى كثريا  ًّ ٓرا اهعوسٍ زىل ماُسع ًسا أصسرٖ عسّ عٚطسٟ  سّ         (6)اهعس ٚٞ

اهعوسسٍ ًسس  أ سسٛ عٌسسسٗ  سسّ اهعسس١٩ ٗقسسد أهسسل كتسسا ني يف اهِخسس٘     عٌسسس، اهسسرٜ اغسست ى  ٔسسرا 

 اضتفساد ًٌِٔا اشبوٚى ٗأغاد  ٌٔا يف ق٘هٕ:

 ذٓع اهِخ٘ مجٚعا  كوٕ            ري ًا أحدث عٚطٟ  ّ عٌس
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 ذان زكٌاي ٗٓرا ماً             لٌٔسا هوِاع مشسظ ٗقٌسس

عٚطٟ  ّ عٌس زحى زىل ٗ عد أْ توقٟ اشبوٚى عّ غٚضٕٚ أ ٛ عٌسٗ  ّ اهع١٩ ٗ    

 سس٘ادٜ اسبجسساش ٗظبسسد ٗتٔاًسسٞ ٙطسسٌ  اهو سسٞ ٗاهػسسعس ٗاسبلسسٍ ٗا٪ًثسسساي ًسسّ ألسس٘اٖ اهعسسسسب  

اشُبسسسّوـ ٗٙػسسسالٍٔٔ ٗٙ صسسر عسسسٍِٔ ثسسٍ عسسساد زىل اهبؿسسسٝ لوسسسسصَ دازٖ هٚػسسست ى  اضسسسستِبا       

 اهق٘اعد ٗاضتقسا١ ك٩َ اهعسب عوٟ أضظ ًّ اهطٌاع ٗاهتعوٚى ٗاهقٚاع.

ٕ اهو سسٜ٘ املسٓسسل لقسسد أزضسسٟ اشبوٚسسى ُيسٙسسٞ اهع٘اًسسى ٗلسسٓسع   ٗاضسستِادا  زىل حطسس    

لسٗعٔا، لقد تبني هٕ ًّ ص٩ي ت ٩ًتٕ يف ك٩َ اهعسب إُٔ ً  كى حسكٞ توخ  آصسس  

      ٞ ، ٗأْ ٓسرا اهعاًسى ٙعٌسى    (7)اهلوٌٞ ٨ د ًّ ٗمس٘د عاًسى ٙلسْ٘ ضسببا  يف ٓسرٖ اسبسكس

ْ هسآسا  لٚٔسا أٗ ًقسدزا  كٌسا     عادٝ يف ا٪مسا١ املعس ٞ،  ٗا٪لعاي املعس ٞ، ٪ْ أثسٖ ٙل٘

أُسسٕ ٙعسسسٌى لسسسٛ ا٪مسسسا١ املبِٚسسٞ، ٗاهعاًسسى قسسد ٙلسسسْ٘ هفيسسسٚا  كاهفسسسعى ٙعٌسسى يف اهفسسساعى    

اهسل ، ٗلسٛ املفع٨٘  اهِؿع، ٗكاملبتدأ ٙعٌسى يف اشبرب اهسل ، ٗٙلْ٘ اهعاًى ًعِ٘ٙا  

        ٛ تعٌسى عِسد    كا٨ تدا١ اهسرٜ ٙعٌسى يف املبتسدأ اهسلس ، ًٗسسّ اهع٘اًسى أدٗا  ٗحسسٗا ٗٓس

 اشبوٚى هآسٝ كاُت أٗ ضبرٗلٞ.

ٗكٌسسا ذبسسرا اهع٘اًسسى ٗٙبقسسٟ أثسٓسسا ه٘مسس٘د قسِٙسسٞ، ذبسسرا املعسسس٨ٌ٘  زذا دٓي      

 عوٚسٔا دهٚى كرهم، لٔ٘  ٔرا ٙوٌذ ٓرٖ ا٬ثاز املٌٔٞ يف ؾٚا ٞ اهو ٞ ٗت هٚل اهل٩َ.

ٗاهسسسرٜ ٨ ًسسسسا١ ح٘هسسسٕ، أْ اشبوٚسسسى تِسسساٗي عوٌسسسٛ اهِخسسس٘ ٗاهتؿسسسسٙل ضسسسعٚفني       

سى  ِٚاُسٌٔا، حتسٟ اضست٘ٙا يف   ا حتٟ غاد أزكأٌُا ٗأٖثٌطٚطني ًّ أض٩لٕ، ًٗا شاي  ٔ 

ٓسرٖ اهؿس٘زٝ اهس  اضستٌس  عوسٟ ًسد٠ اهسصًّ، لقسد كساْ ذكسا١ اشبوٚسى ٗقسادا  ٗكساْ             

عقوٕ صؿبا  ملاحا ، ٗقد ألاد ًّ زح٩تٕ املضِٚٞ يف  ٘ادٜ اسبجاش ٗظبسسد ٗتٔاًسٞ ٗٗهسل    

 دقا٢سس  أضسساز ه سسٞ اهعسسب يف اهت هسسٚل ٗاهتعسسبري ٗاهِيسسٍ        كى ًسا تس٘لس عوٚسٕ ًسّ ًعسلسٞ      

ٗانغازا ، ّٗهسل كى ذهسم يف اهت ضسٚظ هق٘اعسد اهو سٞ ٗزضسٍ ًؿسطوخاتٔا، ًسا عجسى         

  ِضج ٓرا اهعوٍ، لووضوٚى لضى اهِٔ٘   ٕ كٌا ٪ ٛ ا٪ض٘د لضى تلِٕ٘ٙ ٗ داٙتٕ.
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ٍ ٗقسد تبسٓد٠ ذهسم يف    ٓرا ٗقد مّلسّ اشبوٚى ًّ زضٍ اهؿ٘زٝ اهعاًٞ هلرا اهعوس     

كتاب ضٚبٕ٘ٙ ًّ ص٩ي اااٗزا  اهط٘ٙوٞ املت٘اؾوٞ  ني ؾاحع اهلستاب ٗ ني أضتسساذٖ  

اشبوٚى، حٚإ كاُت تدٗز  ٌِٚٔا ًؿطوخا  اهِخس٘ ٗاهؿسسسا ٗ أ ٘ا ٌٔسا، ًثسى املبتسدأ     

ٗتوسم املتعدٙسٞ زىل ًفعس٘ي     ٞٗاشبرب ٗكاْ ٗزْ ٗ أص٘اتٌٔا ًسّ اهِ٘اضسط، ٗا٪لعساي اه٩شًس    

د، أٗ ًفعسس٘هني أٗ ًفاعٚسسى، ٗاهفاعسسى ٗاملفاعٚسسى عوسسٟ اصتسسس٩ا أُ٘اعسسسٔا، ٗاسبسسساي       ٗاحسس

ٗاهتٌٚٚص ٗاهت٘ا س  ًسّ اهت٘كٚسد ٗاهعطسل ٗاهبسدي، ٗاهِسدا١ ٗاهِد سٞ ٗا٨ضست اثٞ ٗاهقصٚسسٍ          

ٗاملٌِس٘ع ًسسّ اهؿسسسسا، ٗتؿسسٙل ا٪لسسسعاي ٗأُسسس٘اع اهفعسسى ًسّ ؾسسخٚذ ًٗعسسستى، ٗاملقؿسس٘ز    

 (8)، ٗاملرّكس ٗامل٧ُإ ٗاملعسب ٗاملبين.ٗاملٌدٗد ٗاملٌٔ٘ش ٗاملضٌسا 

ٗزىل اشبوٚسسى ٙعسس٘د اهفضسسى يف تطسسٌٚٞ ع٩ًسسا  انعسسسساب يف ا٪مسسسسا١  اضسسسٍ اهسلسسس   

ٗاهِؿع ٗاشبف ، كٌا مسٟ حسكا  املبِٚا    مسا١: اهضٍ ٗاهفتذ ٗاهلطسس، لٔس٘   

                  (9) ٔرا ٙفسق  ني أهقاب انعساب ٗأهقاب اهبِا١.

٠ أْ ا٪هل ٗاهٚا١ ٗاه٘اٗ يف املثِسٟ ٗمجس  املسركس اهطسسا  ٓسٛ ُفسظ       ٗكاْ ٙس    

  (10)حسٗا انعساب ٗذهم ص٩لا  ه٫صفؼ ٗاملاشُٛ ٗاملربد.

ٗ ازبٌوٞ لإْ اشبوٚسى اهسرٜ أعطسٟ ٓسرا اهعوسٍ ًسا   ٙتفس  زبٌٚس  ًسّ ضسبقٖ٘                 

ا لموٚسٕ  ُٗٔ   ٕ ٓرٖ اهِٔضسٞ اهلسبريٝ   ٧ٙهسل لٚسٕ كتا سا  ماًعسا ، ٗزفسا اكتفسٟ  س         

عوٟ ت٩ًٚسرٖ ٗصاؾٞ ضٚبٕ٘ٙ اهرٜ ؾِٓل كتا ٕ اهرٜ غ ى  سٕ اهسدُٚا، ٗكساْ موسٕ ًسّ      

أ ٘  لس ضبٌد  ّ حطّ اهص ٚدٜ ٧ًهل طبتؿس اهعني:) اشبوٚى  ّ  يؾِ  اشبوٚسى، ٙق٘

ُٙسسس        أمحسسد أٗحسسد اهعؿسسس ٗقسٙسس  اهسسدٓس، ٗمٔبسسر ا٪ًسسٞ ٗ أضسستاذ أٓسسى اهفطِسسٞ، اهسسرٜ   

عدٙوسسٕ ٗٓسس٘ اهسسرٜ  طسس  اهِخسس٘ ًٗسسٓد أبِا سسٕ، ٗضسسٓبع عووسسٕ،  ُيسسسريٖ، ٨ٗ عسسسا يف اهسسدُٚا

ٗلت  ًعإُٚ،  ٗأٗضذ اسبجاج لٕٚ حتٟ  وه أقؿسٟ حسدٗدٖ ٗاُتٔسٟ زىل أ عسد  اٙاتسٕ، ثسٍ       

  ٙس  أْ ٧ٙهل لٕٚ حسلا أٗ ٙسضٍ ًِٕ زمسا ، ُصآٞ  ِفطٕ ٗتسلعا   قدزٖ زذ كاْ قسد 

تقدًسٕ تاهسسٚا ، ٗعوسٟ ُيسس ًسّ ضبقسسٕ       ُتقدَِّ زىل اهق٘ي ٗاهت هٚل لٕٚ للسٖ أْ ٙلْ٘ ملسّ  

ضبسترٙا ، ٗاكتفٟ يف ذهم  ا أٗحٟ زىل ضسٚبٕ٘ٙ ًسّ عوٌسٕ ٗهقِسٕ ًسّ دقسا٢  ُيسسٖ ًٗسّ         
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ٗأهسل لٚسٕ اهلتساب     ٗتقَوسدٖ، ُتا٢سج للسٖ ٗهطا٢ل حلٌتسٕ، لخٌسى ضسٚبٕ٘ٙ ذهسم عِسٕ      

 (11) .(. عدٖ.كٌا اًتِ  عوٟ ًّ ت صس  قبوٕ،اهرٜ أعجص ًّ تقدَ 

ٗاهرٜ ٙساٖ اهباحإ أْ اهسمى   ٙفعى ذهم ز     ِفطسٕ ٨ٗ تسلعسا   قسدزٖ لوسٚظ          

مسسٞ دهٚسسى عوسسٟ ذهسسم، كٌسسا أُسسٕ كسساْ ٙعوسسٍ أْ ًسسداد اهعوٌسسا١ ٙسس٘شْ ٙسسَ٘ اهقٚاًسسٞ  سسدًا١       

اهرٜ ٙبدٗ هٛ أْ اشبوٚسى كساْ ًػس ٨٘      ّاهػٔدا١، ٗٓ٘ ًّ ٓ٘ زما١ّ ملا عِد اهلل، ٗهل

اهتدزٙظ يف عوَ٘ غتٟ، ٨ٗ أهسّ أْ ذهم ممسا ٙتسٚذ هسٕ ٗقتسسا       اهبخإ ٗ اهِيس ٗ ان١٩ً ٗ

ه٩غت ساي  اهتؿِٚل يف لٍّ ٗاحد عوٟ اهس ٍ ًّ امتٔادٖ يف ذبؿٚوٕ ٗ ِا١ ؾسحٕ، ٗقد 

اكتفٟ ًّ ذهم  ان١٩ً عوٟ ت٩ًٚرٖ ٗقد أٗدعٍٔ ًلُِ٘ا  عوٌٕ   ٙسدصس غ٣ٚسسا  ٗ    

 ٙبضسى  عوٍ.

 بٍية الكمىة وتأليف الكالً املطمب الثاٌي: دراسات اخلمين حوه

هقد قاَ اشبوٚى  إمسا١ دزاضا  ٗاضعٞ ح٘ي  ِٚٞ اهلوٌٞ اهعس ٚٞ هعوٕ   ٙطب      

زىل ًثؤا، ٗحٚإ زْ اهلوٌٞ هفق، لقد ت٘لس اشبوٚى عوٟ دزاضٞ ا٪ؾ٘ا  ٗٓ٘ أٗي ًسّ 

بسسق ٓسسرا ازباُسع ًسسّ اهو سس٘ٙني اهقسداًٟ ٗحسس٘ي ٓسسرا ٙقس٘ي املطتػسسسق  سمطقاضسسس:        

ٙعسسين –  اه سسس ٚني يف ٓسسرا اهعوسسٍ ز٨ قً٘سساْ ًسسّ أقسس٘اَ اهػسسسق، ٌٗٓسسا: أٓسسى اهلِسسد       ٙطسسب

 (12) ٗاهعسب، ٗ أٗي ًّ ٗض  أؾ٘ي ٓرا اهعوٍ ًّ اهعسب اشبوٚى  سّ أمحد . -اهربآٌٞ

ٗقد ٗمد اشبوٚى أْ أ ِٚٞ اهلوٌا  اهعس ٚسٞ ث٩ثٚسٞ ٗز اعٚسٞ ٗمخاضسٚٞ، ٨ تقسى          

 ٖٗحسا ُٙخػٟ  ٕ اهلوٌٞ، ٗحسا ٙ٘قل عوٕٚ، لٔسر عّ ث٩ثٞ أحسا: ) حسا ُٙبتدأ  ٕ 

ث٩ثٞ أحسا ًثى َضِعد، ٗعٌس ٗعبٌ٘ٓا ًّ ا٪مسا١ ُ د٥  اهعني ٗحػٚت اهلسسوٌٞ  املٚسسٍ   

عوسسسٟ أُسسسٕ   ٙقسسسسز أْ كسسس٩َ اهعسسسسب ٙتضسسسٌّ اهثِسسسا٢ٛ كسسسرهم   (13)ٗٗقسسسل عوسسسٟ اهسسسسا١(

ِ٘، امسا  أدصوت ع وٕٚ اهتػدٙد لقوت:ٓرٖ لٚق٘ي:)لإذا ؾٖٚسس  اهثِا٢ٛ ًثى: ِٓى، ٗقد، ٗه س

٘م ًلت٘ سسٞ ٗٓسسرٖ قسسدم حطسسِٞ اهلتبسسٞ، شد  ٗاٗا  عوسسٟ ٗاٗ ٗدا٨  عوسسسٟ داي ثسسٍ أد ٌسسست        هسس

 (14)ٗغدد  (. 
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ٓسسرا ٗهقسسد ألسساد اشبوٚسسى ًسسّ صربتسسٕ يف عوسسٍ اهسٙاضسسٚا ، لاضسستضدَ ُيسٙسسٞ           

ٞ اهتبسسادي ٗاهت٘السس  هٚت٘ؾسسى ًسسّ ص٩هلسسا زىل زحؿسسا١ ًسسا لملسسّ  ِسسا٦ٖ ًسسّ كوٌسسا  اهو سس     

ٍٓ ذبدٙد املطتعٌى ًِٔا ٗتسن املٌٔى، ٗقد  اهعس ٚٞ، ٗذهسم عسّ بسٙ  تقوٚع ا٪ ِٚٞ ًّٗ َثس

مج  كى ذهم يف كتاب )اهعني( اهرٜ ٙعترب أٗي ًعجٍ يف اهو ٞ اهعس ٚسٞ، ٙقس٘ي اشبوٚسى:    

)اعوسٍ أْ اهلوٌٞ اهثِا٢ٚٞ تتؿسا عوٟ ٗمٔسني عبس٘: قسد، ٗدق، غسد، ٗدؽ، ٗاهلوٌسٞ      

  ٟ ضستٞ أٗمسٕ ٗتطٌسسٟ ًطدٗضسسٞ ٗٓسٛ عبس٘: ضسسب، ضسرب،  سس ،           اهث٩ثٚٞ تتؿسسا عوس

 ضٍس، زضع، ز س ، ٗاهلوٌسٞ اهس اعٚسٞ تتؿسسا عوسٟ أز عسٞ ٗعػسسّٙ ٗمٔسا  ٗذهسم أْ          

حسٗلٔا ٗٓٛ أز عٞ تضسب يف ٗمٖ٘ اهث٩ثٛ اهؿخٚذ ٗٓٛ ضستٞ، لتؿسري أز عسٞ ٗعػسسّٙ     

٢سٞ ٗعػسسّٙ   ٗمٔا  ٙلتع ًطتعٌؤا ٗٙو ٟ ًٌٔؤا.. ٗاهلوٌٞ اشبٌاضٚٞ تتؿسسا عوسٟ ًا  

ٗمٔا  ٗذهم أْ حسٗلٔا ٗٓٛ مخطٞ تضسب يف ٗمٖ٘ اهس اعٛ ٗٓٛ أز عسٞ ٗعػسسْٗ ٗمٔسا     

ٗ ٔسسرٖ اهلٚفٚسٞ ت٘ؾسى اشبوٚسى      (15) لتؿري ًا٢ٞ ٗعػسّٙ ٙطستعٌى أقّوسسٕ ٗٙو سٛ أكثسسٖ (    

زىل كى ًا تلوٌت  ٕ اهعسسب ًسّ ذهسم، ًٗسا لملسّ ًسّ أْ ٙتس هل ًسّ ه سٞ اهعسسب ًسّ            

 أ ِٚٞ ٗزْ   تطتعٌى.

ٗهقد أدتٕ دزاضاتٕ ٓرٖ يف  ِٚٞ اهلوٌٞ ٗاهِيس يف ببٚعٞ حسٗلٔا، زىل تقطسٍٚ      

ْ٘ٓ هدٙسسٕ أْ اهلوٌسسٞ          اهلوٌسسا  زىل صبسسسدٝ ًٗصٙسسدٝ، حٚسسإ ٨حسسق ًسسّ صسس٩ي ًسسا تلسس

٨ تصٙد عوٟ مخطٞ أحسا، ٨ٗ تقى عّ ث٩ثٞ لٚق٘ي:  –اضسٌا  كاُت أَ لع٩   –اجملسسدٝ 

: عوسٟ اهثِسا٢ٛ ٗاهث٩ثسٛ ٗاهس ساعٛ ٗاشبٌاضسٛ،      ) ك٩َ اهعسسب ًبينم عوٟ أز عسٞ أؾسِاا  

لاهثِسسسا٢ٛ عوسسسٟ حسسسسلني عبسسس٘ قسسسد ٗ ، ٗاهث٩ثسسسٛ ًسسسّ ا٪لعسسساي عبسسس٘ ق٘هسسسم: ضسسسسب،           

صسج..ٗاهس اعٛ ًّ ا٪لعاي عب٘ دحسج، ٌٓوج، قسبظ، ًسبين عوسٟ أز عسٞ أحسسا، ًٗسّ      

 ٗاقػعٓس..ًّٗ (16)ا٪مسا١ عب٘: عبقس، ٗعقسب.. ٗاشبٌاضٛ ًّ ا٪لعاي عب٘: اضخِلم 

 (19)ٗعقِقى. (18) ٗكِٔبى (17) ا٪مسا١ عب٘ ضفسمى ٗ ٌٓسمى ٗ مشسدي

ٗهسسٚظ هوعسسسب  ِسسا١ يف ا٪مسسسا١ ٨ٗ يف ا٪لعسساي أكثسسس ًسسّ مخطسسٞ أحسسسا لٌٌٔسسا       

ٗمسد  شٙادٝ عوٟ مخطٞ أحسا يف لعى أٗ اضٍ لاعوٍ أُٔا شا٢دٝ يف اهبسِا١، ٗهٚطسست ًسّ   

لفسسٛ ٓسسرٖ اهفلسسسٝ ٙعسسرب عسسّ ا٪ ِٚسسٞ اجملسسسد ًِٔسسا ٗاملصٙسسد، ثسسٍ عسسّ       (20) أؾسسى اهلوٌسسٞ(



 تأصيل العلوم  و جامعة القرآن الكريم

 187 جممة تأصين العموً

حسٗلٔا ا٪ؾوٛ ًِٔا ٗاهصا٢د ًا قادٖ زىل ززضا١ عدد ًّ أٍٓ دعا٢ٍ عوٍ اهتؿسٙل ٗاه  

تبِسٟ عوٚٔسا اهعدٙسسد ًسّ ضبساٗز ٓسسرا اهعوسٍ، لٌسّ ٓسسرٖ اهسدعا٢ٍ  ساب اجملسسسد ٗاملصٙسسد، ثسسٍ          

 اهسرٜ ٗضسعٕ اشبوٚسى ملعسلسٞ ا٪ؾسوٛ ٗاهصا٢سد       ًعسلٞ ا٪ؾوسٛ ٗاهصا٢د، ثٍ املٚصاْ اهؿسيف

ٗٓ٘ غدٙد اهؿوٞ  ٚصإُ اهعسٗضٛ ًا ٧ٙكسد أُسٕ ٓس٘ اهسرٜ ٗضسعٕ، ٗقسد معسسى اشبوٚسى         

ؾٚ سٞ اهث٩ثٛ اجملسد أؾ٩  ٗٓٛ )ل َعسى( ثٍ أضاا زهٚٔا ٨ًسا  يف اهس ساعٛ اجملسسد هتؿسبذ     

 (21)ُٞ )ل َعوٖسِى( أٗ)ل ِعسو ٔوِى()لعوى( ًثى معفس ثٍ ٨ًني يف اشبٌساضٛ اجملسسد ًثى ضفسمسى  ص

، لٔسسسرٖ ؾسسسٚه اجملسسسسد عِسسسد اشبوٚسسسى ث٩ثسسسسٚا  كسسساْ أَ ز اعٚسسسا  أَ  (22)يف ًثسسسى )َمخٌسسسسؽ(

مخاضٚا ، ًٗا شاد عوٟ ذهم لإُٕ ٙعترب شا٢سدا  ٗتلسْ٘ اهلوسسٌٞ ح٣ِٚسسٕر ًصٙسدٝ، ٗقسد زأ٠       

ٗا اهصٙسسادٝ اشبوٚسى أْ ٙ٘ضسس  اهصا٢سسد كٌسسا ٓسس٘ يف املٚسصاْ اهؿسسسسسيف، ٗقسسد ٨حسسسق أْ حسسس  

عػسٝ جيٌعٔا ق٘هم )ض هتٌُ٘ٚسٔا( ٗتلْ٘ اهصٙسادٝ عوسٟ كسى ا٪حس٘اي ملعِسٟ، ٪ْ شٙسادٝ      

تفٚد شٙادٝ املعِٟ، ٗعوٟ ٓرا ٙلْ٘ )موظ( اه٩شَ عوٟ ٗشْ )لعى( ٗ أًا) أموظ(  ٟاملبِ

املتعدٜ لإُسٕ عوٟ ٗشْ )ألعى( لاهلٌصٝ ِٓا شٙسد  هوتعسدٙٞ، ٗكرهم ًثى )لٍٔ( عوٟ ٗشْ 

ملا لملّ أْ ٙقَ٘  ٕ انُطاْ  ِفطٕ، ثٍ)اضتفٍٔ( عوٟ ٗشْ )اضستفعى( هٚسدي عوسٟ    )لعى( 

ٙتتب  اشبوٚسى   اأْ اهلٌصٝ ٗاهطني ٗاهتا١ هوطوع لٔرٖ اهصٙسادٝ ألساد  ًعِٟ مدٙدا ، ٗٓلر

 أح٘اي اهصٙادٝ ًٗا تدي عوسٕٚ ٗقد ٗمد أْ اهصٙسادٝ ُ٘عاْ:

ضعفت عني اهلوٌٞ،  ًا ٙلْ٘  تلسٙس حسا أؾوٛ ًثى )لٓسش( حٚإ أحدٌٓا:

 )عقِقى(  صُٞ )لعِعى( حٚإ تلسز  اهقاا ٗٓٛ عني اهلوٌٞ. ىًٗثس

 ًا ٙلْ٘  صٙادٝ حسا أٗ حسلني أٗ ث٩ثٞ ًّ حسٗا) ض هتٌُ٘ٚٔا (. ثاٌُٚٔا:

ٗمما ٨حيٕ اشبوٚى يف  ِٚٞ اهلوٌٞ ًا قد حيدث  ٔا ًّ زع٩ي ٗز داي لقد هفسست  

ًّ اهؿسسا يف اهقسسآْ اهلسٙسسٍ، ٗأْ اهسرٜ     ُيسٖ أْ كوٌٞ ًثى )أغٚا١( ما١  ممِ٘عٞ 

ّٓ ٓسسرٖ اهؿسسٚ ٞ هٚطسست ًسسسٌِ٘عٞ ًسسّ            ٙتبسسادز زىل اهسسرّٓ أُٔسسا عوسسٟ ٗشْ )ألعسساي(، ٗهلسس

اهؿسسسسا،  سسدهٚى أْ اهلوٌسسا  اهسس  مسسا١  عوسسٟ ٗلقٔسسا كوسسٔا ًؿسسسٗلٞ، ًثسسى )أثقسسساي(  

 ٗ)أمحاي( لسٌا اهرٜ معى )أغٚا١( ممِ٘عٞ ًّ اهؿسا.
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ني هٕ أْ )أغٚا١( ٓرٖ ٨ سد أْ ٙلسْ٘ حسدث لٚٔسا     ٗ عد اهدزاضٞ ٗاهتٌخٚـ، تب   

٘ٓهلا ًّ ؾٚ تٔا ا٪ؾوٚٞ املطتخقٞ هوٌِس  ًسّ اهؿسسا، لآتسد٠  سرهم زىل أُٔسا ٨        قوع ح

لملّ أْ مِ  ًّ اهؿسسا ز٨ زذا كاُست عوسٟ ٗشْ )لعس١٩( ًثسى صضسسا١ املٌِ٘عسٞ ًسّ         

  لٔسٛ هٚطست   اهؿسا  عوٞ أهل اهت ُٚإ املٌدٗدٝ، لاهلوٌٞ عوسٟ ذهسم اضسٍ مجس  ٨ مجس     

مج  )غ٤( عوٟ )أغٚا١( كجٌ  ) ٚت( عوٟ )أ ٚا ( زذ ه٘ كاْ كرهم هؿسلت، لٔٛ 

زذْ )غ٣ٚا١( عوٟ ٗشْ )لع١٩( ثٍ حدث لٚٔا قوع ًلاُٛ حٚسإ قسدًت اهلٌسصٝ اهس  ٓسٛ      

٨َ اهلوسٌٞ، عوسٟ لا٢ٔسا ل ؾسبخت )هفعسا١( ٗهوست  ٔسرا ا٨عتبساز ممِ٘عسٞ ًسّ اهؿسسا.           

ذٓع زهٕٚ   ْ أغٚا١ دبٌ  عوٟ )أغسا٠ٗ( كٌسا دبٌسس      ٗقد اضتدي اشبوٚى عوٟ ؾخٞ ًا

ؾسسخسا١ اهسس  ٓسسٛ عوسسٟ ٗشْ )لعسس١٩( عوسسٟ ؾسسخاز٠، لٚتػسسا ٕ ازبٌعسساْ ٗأؾسسؤا عِسسسدٖ      

)أغسساٙا( ثسسٍ قوسسع اهٚسسا١ ٗاٗا ، قسساي ضسسٚبٕ٘ٙ: ) ٗضسس هتٕ عسسّ ًطا٢ٚسسسٞ لقسسساي: ٓسسٛ ًقو٘ سسٞ          

ٝ ًثسى ًسا   ٗكرهم أغسٚا١ ٗأغسا٠ٗ ..ٗكساْ أؾسى أغسٚا١ غس٣ٚا١ للسٓس٘ا ًِٔسا ًس  اهلٌسص          

أؾؤا أغاٙا ك ُم مجعت عوٚٔا زغساٗٝ ٗكساْ أؾسسى     ٠كسٖ ًّ اه٘اٗ، ٗكرهم أغاٗ

زغساٗٝ غ٣ٚا١ ٗهلسٍِٔ قوبس٘ا اهلٌسصٝ قبسى اهػسني ٗأ سده٘ا ًلساْ اهٚسا١ اهس٘اٗ كٌسا قساه٘ا:            

 (23) أتٚتٕ أت٘ٝ، ٗمبٚتٕ مباٗٝ(

 لفٛ ٓرا اهِـ ٙركس ضٚبٕ٘ٙ زأ٠ أضتاذٖ اشبوٚى يف أؾى ٓسرٖ اهلوٌسٞ، ٗٙػسري   

زىل عوٞ ًا حدث لٚٔا ًّ قوع، ٗهوضوٚى دزاضا  ٗاضعٞ ح٘ي  ِا١ اهلوٌٞ اهعس ٚسٞ، ًٗسا   

٩ٙ ظ ذهم ًّ زع٩ي ٗز سسداي ٗقوسع، ًٗسا قسد ٙلسْ٘ ًلُ٘سا  ًسّ كوٌستني عوسٟ ضسبٚى           

ٍٓ( أٜ ٓ          اهِخت ًثى: اضٍ اهفعى )ٓوٍ( اهرٜ ٙس٠ أُسٕ ًلسْ٘ ًسّ )ٓسا( اهس  هوتِبٚسٕ )ُٗهسس

ًٗثسى )ًٌٔسا(    (24)ا لخرلست ا٪هل ربفٚفسا  لؿسساز  )ٓوسٍٓ(،     ِا، ًّٗ ثٍ كثس اضتعٌاهل

اه  ٙسس٠ أُسٔا ًلُ٘سٞ ًّ )ًا( اهػسبٚٞ أدصوت عوٚٔا )ًا( ه ٘ا ، لاضتقبخ٘ا أْ ٙق٘ه٘ا: 

 (25))ًاًا( ل  ده٘ا اهلا١ ًّ ا٪هل اه  يف ا٪ٗىل لؿاز  )ًٌٔا(.

٩ًحياتسٕ حس٘ي    لفٛ اهلثري ًّ ًثى ٓرٖ اهؿٚه ظبسد اشبوٚسى حيووسٔا ٗٙطسجى       

 احتٌسا٨  تسكٚبٔا ٗعٌؤا ًا قادٖ زىل ززضا١ كثري ًّ دعا٢ٍ ٓرٖ اهدزاضٞ.
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 املبحث الثاٌي

 اخلمين والتأصين لقواعد الٍحو

 املطمب األوه: بٍاء قواعد الٍحو

زْ املتتب  زبٔ٘د اشبوٚى  ّ أمحد، ٙدزن إُٔ ٓ٘ اهرٜ ُٔ   عوٍ اهعس ٚٞ لقد عرب 

عّ ٩ًحياتٕ اهدقٚقٞ اهعٌٚقٞ عوٟ ه ٞ اهعسب،  ؿ٘زٝ ُفر ًّ ص٩هلا زىل ززضا١ كسثري  

ًّ اهق٘اعد ا٪ضاضٚٞ يف اهو ٞ ٗاهِخ٘ ٗاهتؿسٙل، ٗقسد ذكسس  ًعيسسٍ كتسع اهقامسسٍ      

ا ٕ ًّ أؾ٘ي اهِخ٘ ٗاهتؿسٙل ٗق٘اعسدٌٓا، ٓ٘ ًسّ أْ مجٔ٘ز ًا ذكسٖ ضٚبٕ٘ٙ يف كت

ؾِٚ  اشبوٚى حٚإ ٙتضذ ذهم ًّ ضباٗزاتٌٔسا اهس  ٨ تلساد تسسِتٔٛ، ٗاهس  تسدٗز لٚٔسا        

 ًعيٍ ًؿطوخا  اهِخ٘ ٗاهتؿسٙل، ٗتتخدد تبعا  هرهم أ ٘ا ٌٔا ٗ ًباحثٌٔا. 

اهِخسس٘ اهثاقسسع ُيسٙسسٞ اهع٘اًسسى ٗاملعٌسس٨٘  يف  ٖٓسسرا ٗقسسد أزضسسٟ اشبوٚسسى  فلسسس    

اهعس ٛ حٚإ ٨حق أْ كى أثس زعسا ٛ عوسٟ آصسس اهلوٌسٞ هفيسا  أٗ تقسدٙسا  ٨ سد هسسٕ ًسّ         

عاًسى ٙلْ٘ ٗزا١ٖ، ٗاهع٘اًى ًِٔا أدٗا  ٗحسٗا ٗٓٛ تعٌى يف ا٪مسا١ املعس سٞ ٗاملبِٚسٞ   

، كٌا ٨حق أْ ٓرٖ اهع٘اًى قد ٙو ٟ عٌؤا أحٚاُا  زذا ٗهٚتسسٔا )ًسا(   (26) ٗا٪لعاي املعس ٞ

ْٓ( ٗأص٘اتٔا كّفاه  ت تٔا عّ عترب كالٞ هلرٖ ا٪دٗا  عّ اهعٌى، لٔٛ زذا دصوت عوٟ )ز

 (27)اهعٌى أٗ أه ت عٌؤا ز٨ّ )هٚت( لإُٕ جي٘ش ًعٔا ا٪عٌاي ٗانٌٓاي.

ٓرا ٗقد أغاز اشبوٚى زىل  ع  اسبسٗا اه  تعٌى ع٩ٌ  هفيٚا  لٌٚا  عسدٓا،       

ا املعٌ٘ي ًّ انعسساب  اهِطسبٞ هوع٘اًسى اهس      يف اه٘قت اهرٜ ٙتعني لٕٚ ٩ًحيٞ ً٘ق  ٓر

تطوبٕ ٗتعٌى لٕٚ، لاذبا   رهم  اب اسبدٙإ عّ ًباحإ حسٗا ازبس اهصا٢سدٝ ًثسى اهبسا١    

ِّٔٚدا)يف  ٕٔ َغ لٚقسز أفا ٓٛ : كفسٟ اهلل غسٔٚدا  ، ٗهلِسم ملسا     96 انضسا١(ُقِى ك ف ٟ ٔ اهَو

كفسسٟ لسسعى ًسا  ، ٗاهبسا١ حسسا مسس       أدصوت اهبا١ عٌوت ع٩ٌ  هفيٚسا  لسسق  ، ذهسم أْ    

شا٢د ٗهفق ازب٩هٞ صبسٗز  اهبا١ هفيا  ٗٓ٘ لاعسى ) كفٟ ( ضبس٩  ٗغٔٚدا  مٚٚص لخسا 

ازبسسسس اهصا٢سسسد ٗزْ عسسسسٌى عٌسسسس٩  هفيسسسسٚا  ز٨ّ أْ ًسسسا دصسسسى عوٚسسسٕ هسسسى ًطو٘ سسسا  هعاًوسسسٕ ٗٓسسس٘  

أٗ تقدٙسسسا  ز٨ّ   ،٨ٗ ٙلاد اشبوٚى ٙقن غ٣ٚا  ًّ اهع٩قا  اه٘هٚفٚٞ هوِخ٘ هفيا (28)كفٟ
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ْٓ )زْ(ازباشًسسٞ دبسسصَ مسس٘اب اهػسسس  كٌسسا دبسسصَ   ٗذبسسسدث عِسسٕ، لٌسسّ ذهسسم ٙسسرٓع زىل أ

ْٓ )زْ( اهػسسسبٚٞ ٓسسرٖ ٨     َٓ اهبسساب ٗذهسسم مل٩حيسسٞ هطٚفسسٞ، ٓسسٛ أ لعوسسٕ، ٗكسسساْ ٙعتربٓسسا أ

ربسج عّ  ا ٔا  ٌِٚا خيسج  ريٓا ًّ أص٘اتٔا أدٗا  اهػس  ا٪صس٠ قاي ضٚبٕ٘ٙ:)ٗشعسٍ 

( ْٓ زْ( ٓٛ أَ حسٗا ازبسصا١ لطس هتٕ:   قوست ذهسم ؟ لقسساي: ًسّ ٔقَبسسى أُسسٛ أز٠         اشبوٚى أ

ّٓ اضسستفٔاًا  ًِٗٔسسا ًسسا ٙفازقسسٕ )ًسسا( لسس٩ ٙلسسْ٘ لٚسسٕ      حسسسٗا ازبسسصا١ قسسد ٙتؿسسسلّ لسسٚل

  (29)ازبصا١ ٗٓرٖ عوٟ حاي ٗاحدٝ أ دا  ٨ تفازق اجملاشاٝ(.

اهٚع املضتوفسسٞ،  ٔسسرا اهفٔسسٍ اهعٌٚسس  ٨ضسستعٌا٨  اهو سسٞ كسساْ اشبوٚسسى حيوسسى ا٪ضسس    

لٚطتضوسـ ًِٔا اهق٘اعد لٚقسز عوٟ ضبٚى املثاي أْ م٘اب اهػس  ٨ ٙلْ٘ ز٨  فعسى أٗ  

 اهفسسا١  ب اهفسسسا١، لسسازب٘اب  اهفعسسى ًثسسى: زْ تسسصزِع ذبؿسسِد، ٗزْ تضسسسب أضسسسب، ٗازبسس٘ا 

ٙلسْ٘ عِدًا ٙ تٛ ازبصا١ مجوسٞ زمسٚسٞ لٔسٛ ح٣ِٚسٕر ذبتساج زىل زا س  ٓس٘ اهفسا١ ًثسى: زْ          

َُِت )ق٘هٕ تعاىل:  ىا ؾاحبم، ًٗثت تِسٛ ل ُ ٍِ ل ِإُٖم  أ  ُٔ ِْ َتِ ٔفِس ه  َِٗز ٍِ ٔعَباُدن   ُٔ ُٖ ٍِ ل ِإ ُٔ ِْ ُتَعرِِّ  ِز

ٍُ كسٌا ٨حسسق أْ زذا اهفجا٢ٚسٞ قسد تطسٓد ًطسٓد اهسسا   ٗٓس٘         ،118املا٢دٝ:اْهَعِصُٙص اْهَخٔلٚ

َِا اهِٖاَع ) ًثى ق٘هٕ تعاىل: (30) اهفا١ ًَِت َِٗزَذا أ َذْق ٌَا ق ٖد  ٔ ٌٞ ٍِ َض٣َِّ ُٔ ِْ ُتٔؿِب َِٗز َٔا  ٞ  ل ِسُح٘ا ٔ  ٌَ َزِح

َْ َُِط٘ َْٙق  ٍِ ُٓ ٍِ ِزَذا  ِٔ ِٙٔدٙ  . 36:اهسَٗ(أ 

 ٓرا ٗقد اضتِد اشبوٚى يف اهت ؾٚى هق٘اعد اهِخ٘ اهعس ٛ عوٟ أً٘ز ث٩ثٞ ٓٛ:    

ٗاهطٌاع ٓ٘ املؿدز اهرٜ تدٗز عوٕٚ دزاضا  اشبوٚى ٗٓ٘ ٙعين عِد  أ٨ٗ : اهطٌاع:

اشبوٚى ُبعني كبريّٙ ٌٓا ًعني اهقسا١ا  اهقسآُٚٞ ٗقد كاْ اشبوٚى أحد أٗه٣سسم اهقسسا١   

اهسسرّٙ عِسس٘ا  ٔسسا، ثسسٍ ًعسسني ا٪صسسر ًسسّ ألسس٘اٖ اهعسسسب اشُبّوسسـ اهسسرّٙ زحسسسى زىل  ٘ادٙسسسٍٔ         

ٙطجى عّ اشبوٚى قاعدٝ عب٘ٙٞ، أٗ حلٌا  ٙػالٍٔٔ ٗٙ صر عٍِٔ، ٗقد كاْ ضٚبٕ٘ٙ ٨ 

ز٨ ٙسٜٗ ًعٔا ض٩ٚ  ًّ ًِيَ٘ اهعسب أٗ ًِث٘زٍٓ، هٚلْ٘ ده٩ٚ  عوٟ ًسا ٙطتِبطسسٕ ًسسّ    

  (31)أً٘ز اهِخ٘ ٗق٘اعدٖ.

ٗٓسس٘ ضسسسب ًسسّ ا٨متٔسساد هٔسسس  سسني اهِخسساٝ ا٪ٗا٢سسى ًِسسر ا سسّ أ سسٛ      ثاُٚسسا : اهتعوٚسسى:

زضخاق ٗأ ٛ عٌسٗ  ّ اهع١٩ ز٨ إُٔ   ٙسلّ  را  اهطسعٞ ٗاه٘ضس٘ش اهرٜ تس٘لس هوضوٚسسى   
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ٗاه س  ًّ اهتعوٚى ٓ٘ ضباٗهٞ هتفطري أثس اهع٘اًى اهِخ٘ٙٞ عوسٟ املعٌس٨٘  حٚسسإ كساْ     

ٞ ز٨ إُٔ تط٘ز ً  اهصًّ هد٠ اهِسخاٝ املتس صسّٙ  يف  اد٥ ا٪ًس ٗؾفا  دقٚقا  هوي٘آس اهو ٘ٙ

ّٟ آصس أكثس زٙ سا٨  يف اهِيسس اهعقوسٛ ٗازبسدي املِطقسٛ اهسرٜ ٨ خيسدَ قضساٙا          ٗأصر ًِخ

اهو ٞ ا٪ًس اهرٜ أد٠ زىل تعقٚد اهدزع اهِخٜ٘ ٗكاْ ًدعساٝ هدع٘ا  كثسسريٝ هتضوسٚـ   

ٓسسس يف 592املتسس٘لٟ ضسسِٞ اهِخسس٘ ًسسّ ٓسسرا اهعطسسس، ٗقسسد زلسس  زاٙتٔسسسا ا سسّ ًضسسسا١ اهقسببسسسٛ  

 كتا ٕ) اهسد عوٟ اهِخاٝ(. 

ٗاهقٚساع يف أ طس  ًعاُٚسٕ ٓس٘ محسى  سري املِقس٘ي عوسٟ املِقس٘ي زذا           ثاهثا : اهقٚساع: 

ٗعوٚسسٕ لقسسد معسسسو٘ا  (32)كسساْ يف ًعِسساٖ كٌسسا ذٓسسع زىل ذهسسم أ سس٘ اهربكسسا   سسّ ا٪ُبسسازٜ  

هوقٚساع أزكاُا  أز عٞ ٓٛ: أؾسى  ٗٓس٘ املقسٚظ عوٚسٕ، لسسع  ٗٓس٘ املقسٚظ، حلسٍ، عوسٞ          

 ماًعٞ. 

ٗهبٚاْ ع٩قٞ ٓرٖ ا٪زكاْ ٙق٘ي ا سّ ا٪ُبسازٜ:) ٗذهسم ًثسى أْ تسكيسع قٚاضسا  لسسٛ               

  ٕ ٍٖ لاعوٕ لتق٘ي: اضٍ ُأضِد اهفعى زهٕٚ ًقسدًا  عوٚس ، ل٘مسع أْ  اهد٨هٞ عوٟ زل  ًا   ُٙط

ٍٖ    ىٙلسسْ٘ ًسل٘عسسا ، قٚاضسسا  عوسسٟ اهفاعسسى، لا٪ؾسس   ٓسس٘ اهفاعسسى، ٗاهفسسسسع: ٓسس٘ ًسسا   ُٙطسسس

لاعوٕ، ٗاسبلٍ ٓ٘ اهسل ، ٗاهعوٞ ازباًعٞ ٓسٛ انضسِاد، ٗ ا٪ؾسى يف اهسلس  أْ ٙلسْ٘      

ٍٖ لاعوسسسٕ  اهعوسسسٞ       ه٫ؾسسى اهسسرٜ ٓسس٘ اهفاعسسى ٗزفسسا مسسس٠ عوسسٟ اهفسسسع اهسسرٜ ٓسس٘ ًسسا   ُٙطسسس

 (33)انضِاد(. ازباًعٞ اه  ٓٛ

ٗعوسسٟ ذا  اهفٔسسٍ ًسسسٓد اشبوٚسسى اهقٚسساع، اهسسرٜ كسساْ ًسس٩ِٔ  هلسسثري ًسسسّ أحسسسلاَ   

اهِخس٘ ٗق٘اعدٖ لِساٖ عوٟ ضبٚى املثاي ٙطتضدَ اهقٚاع يف اضتِبا  اهعدٙسد ًسّ أحلساَ    

املِسساد٠ حٚسسإ ٙقسس٘ي ضسسٚبٕ٘ٙ: ) ٗشعسسٍ اشبوٚسسى أُٔسسٍ ُؿسسب٘ا املضسساا عبسسس٘ ٙسسا عبسسد اهلل ٗٙسسا  

إ قاه٘ا: ٙا زم٩  ؾاسبا  حني باي اهل٩َ كٌا ُؿب٘ا: ٓ٘ قبوم، أصاُا، ٗاهِلسٝ حٚ

ٗٓس٘  عَدن، ٗزلع٘ا املفسد كٌا زلع٘ا قبُى ٗ عُد ًٗ٘ضعٌٔا ٗاحد، ٗذهم ق٘هم: ٙسا شٙسسُد   

ٗٙا عٌسٗ، ٗتسك٘ا اهتِسّ٘ٙ يف املفسسد كٌسا تسكسٖ٘ يف قبسُى قوست: أزأٙست قس٘هلٍ: ٙسا شٙسُد           

ؿسع ٪ُسٕ ؾسفٞ ملِؿس٘ب، ٗقساي: ٗزْ غ٣سست كساْ        اهطَ٘ٙى ع٩َ ُؿسب٘ا اهط٘ٙسَى ؟ قساي: ُ   
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ُؿبا  عوٟ أعِٟ، لقوت: أزأٙت اهسل  عوٟ أٜ غس١ٛ ٓ٘ زذا قسساي: ٙسا شٙسسُد اهط٘ٙسُى ؟ قساي:      

ٍَ ٨ ٙلسْ٘    ٓ٘ ؾفٞ ملسل٘ع ، قوت أهطت قد شعٌت أْ ٓرا املسل٘ع يف ً٘ض  ُؿع، ٔلسسو

 اهِسدا١ ًسلس٘ع أ سدا ،    كق٘هٕ هقٚتٕ أًِظ ا٪حدَث ؟ قاي: ًّ ٔقَبسى أْ كسى اضسٍ ًفسسسد يف    

ٗهٚظ كسى اضسٍ يف ً٘ضس  أًسِظ ٙلسْ٘ صبسسٗزا ، لوٌسا اّبسسسد اهسلس  يف كسى ًفسسد يف            

اهِدا١ ؾاز عِدٍٓ  ِصهٞ ًا ٙستفس   ا٨ ستدا١ أٗ  اهفسعى، لجعو٘ا ٗؾفٕ زذا كاْ ًفسسدا   

ٔٞ ، لفٛ ٓرا اسب٘از ظبد اشبوٚى ٙقسٚظ املِساد٠ عوسٟ )قبسُى ٗ عسُد ( ، هوٌػسا       (34) ِصهتٕ(

 ٌِٚٔا لاملِاد٠ ٙػسبٌٔٔا ٗٙ صسر هسرهم حلٌٌٔسا ، لٔس٘ زذا كساْ ًفسسدا  زلس  ًِٗس  ًسّ           

اهتِسسّ٘ٙ ًثسسى : ) قسسسبُى ٗ عسسُد ( ، اهوسستني تبِٚسساْ عوسسٟ اهضسسٍ يف حسساي زلسادٌٓسسا، ٗزذا بسساي      

 انضالٞ أٗ   ُٕ ُلسٝ ً٘ؾ٘لٞ ُؿع كٌا تِؿسع )قبُى ٗ عُد ( يف حساي زضالتسسٌٔا يف  

 َدن( .قس٘هم : )قبو م ٗ ع

ٗزذا ُعت املِاد٠ املفسسد  فسسد مساش، يف اهِعست اهِؿسُع ٨عتبساز ضبسى املِساد٠،             

ٗماش لٕٚ اهسل  ٨عتبساز هفسق املِساد٠، أًسا زذا ٗؾسل املِساد٠ املفسسد  ِعست ًضساا لإُسسٕ           

اهسل  ٪ُسٕ  ِصهتسٕ هس٘ كساْ ًِساد٠ ٗاملِساد٠ املضساا حقسٕ          شٙتختٍ لٕٚ اهِؿع، ٨ٗ جي٘

 اهِؿع.  

ٗقد حياٗي اشبوٚى أْ ٙوتٌظ ت ٩ٙٗ  ملا خياهل قٚاضسٕ ًسّ كس٩َ اهعسسب،     ٓرا     

لٌسسّ ذهسسم أْ اهقٚسساع عِسسدٖ عسسدَ تؿسس ري اهفعسسى، ٗهلسسّ مسسا١ عسسّ اهعسسسب ًسسّ أضسساهٚع      

اهتعجع:)ًا ُأًٚوخٕ( قاي ضٚبٕ٘ٙ:) ٗض هت اشبوٚى عّ ق٘ي اهعسب: ًا أًٚوخسٕ، لقساي:    

َخَقسسس، ٗزفسسا ُتَخَقسسس ا٪مسسسا١ ٪ُٔسسا     اهفعسسى ٨ ُٙ ْٙلسسّ ِٙب سسٛ أْ ٙلسسْ٘ يف اهقٚسساع، ٪   

ِّْ٘، ٗا٪لعاي ٨ ت٘ؾسل للسسسٓ٘ا أْ تلسسْ٘ ا٪لسسعاي كا٪ضسسٌا١       ت٘ؾل  ا ٙعييٍ ٗٙٔ

ملضاهفتٔا زٙآا يف أغٚا١ كثريٝ، ٗهلٍِٔ حقسٗا ٓسرا اهوفسق ٗزفسا ٙعِسْ٘ اهسرٜ تؿسسفٕ       

ًُوِّٚذ غبٖٔ٘  اهػ١ٛ اهرٜ توفق  ٕ ٗأُت تعين غٚ ٣سا  آصسس ُسسخ٘ ق٘هسسم:    امٔلوذ ك ُم قوت:

ٙطسسس٧ٍٓ اهطسٙسس ، ٗؾسسٚد عوٚسسٕ ًٙ٘سساْ، ٗعبسس٘ ٓسسرا كسسثري يف اهلسس٩َ، ٗهسسٚظ غسس٣ٚا  ًسسّ 

اهفعسسى ٨ٗ غسس٣ٚا  ممسسا مسسسٟ  سسٕ اهفعسسى ُٙخَقسسس ز٨ ٓسسرا ٗحسسدٖ ًٗسسا أغسسبٕٔ ًسسّ ق٘هسسم: ًسسا           

 (35)ألعوٕ(.
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لاشبوٚسسسى يف ٓسسسرٖ ااسسساٗزٝ ٙتسسس ٗي ملثسسسى ٓسسسرٖ ا٨ضسسستعٌا٨  اهسسس  صسمسسست عسسسّ       

ٗٓ٘ جيد هلا ُيا٢س يف ك٩َ اهعسب دبعؤا ضا٢س ٞ يف ا٨ضستعٌاي، عوٟ اهس ٍ  اهقسٚاع،

 ًّ طباهفتٔا هوقٚاع.

 املطمب الثاٌي: وٍهج اخلمين يف التعمين لقواعد الٍحو:

اهتعوٚى كٌا أضوفت كاْ عِد اهِخاٝ ا٪ٗا٢ى ُ٘عا  ًّ تفطري اهيآسٝ     

ٗاهِطج عوٟ ًِ٘اهٕ، ًٗعسلٞ أضساز اهِخ٘ٙٞ، حتسٟ ٙطٔى عوٍٚٔ اُتخا١ ك٩َ اهعسب، 

 حلٍ عبٜ٘ ٙعوى، ٗكى هآسٝ عب٘ٙٞ كوٚٞ أٗ مص٢ٚٞ ٨ د هلا ًّ عوٞ. ىُيٌٕ، لل

ٓسسرا ٗقسسد كسساْ اشبوٚسسى أٗي عبسسٜ٘ ٙسس٘هٛ اهتعوٚسسى عِاٙسسٞ لا٢قسسٞ   تلسسّ هسسد٠          

أض٩لٕ ًِر عبسد اهلل  ّ أ ٛ زضخاق ٗ أ ٛ عٌسسٗ  سّ اهعس١٩ ٗ عٚطسٟ  سّ عٌسس اهثقفسٛ،        

اشبوٚى يف ٓرا ازباُسع كسثريا ، ٙقس٘ي أ س٘  لسس ضبٌسد  سّ اسبطسّ اهص ٚسدٜ:           لقد تف٘ق

)ٗكسساْ اشبوٚسسى ذكٚسسا  لطِسسا  غسساعسا  ٗاضسستِب  ًسسّ اهعسسسٗ  ٗ ًسسّ عوسسى اهِخسس٘ ًسسا           

 (36) ٙطتِبطٕ أحد ٗ ًا   ٙطبقٕ زىل ًثوٕ ضا  (.

عوسسسٟ أْ اهعوسسسى اهسسس  اضسسستِبطٔا اشبوٚسسسى   تلسسسّ  عٚسسسسدٝ عسسسسّ ٗاقسسسس  اهوسسسس ٞ            

ٚفسٚا  اضتعٌا٨تٔا، ذهم أْ عوى اهِخ٘ كٌا ٙق٘ي أ ٘ اهقاضٍ اهصمامٛ ث٩ث: عوسى  ٗك

تعوٌٚٚٞ، ٗ عوى قٚاضٚٞ، ٗعوى مدهٚٞ ُيسٙٞ، ٙق٘ي اهصمامٛ: ) ل ًا اهتعوٌٚٚٞ لٔٛ اهس   

ٙت٘ؾسى  ٔا زىل تعُوسٍ كس٩َ اهعسسب، ٪ُسا   ُطسٌ  عبسّ ٨ٗ  ريُسا كسى ك٩ًسسٔا ًِسسٔا          

ذهسم أُسا ملسا مسعسسِا قساَ شٙسسد لٔس٘         يعضسا  لقطسِا عوٚسٕ ُيسريٖ، ًثسا     هفسيا ، ٗزفسا مسعِسا    

قا٢سٍ، ٗزكع لٔ٘ زاكسع، عسلِسا اضسٍ اهفاعسى لقوِسا: ذٓسع لٔس٘ ذآسع، ٗ أكسى لٔس٘           

آكى ًٗا أغبٕ ذهم، ٗٓرا كثري مدا  ٗيف انلما١ زهٕٚ كفاٙٞ ملّ ُيس لسسٛ ٓسرا اهعوسٍ،    

ْٓ ٪ُٔسا   لٌّ ٓرا اهِ٘ع ًّ اهعوسى ق٘هِسا: زْ شٙسدا  قسا٢ٍ، زْ قٚسى: َب ُؿسبتٍ شٙسدا ؟ قوِسا         :  سإ

قٚسى:     ْتِؿع ا٨ضٍ ٗتسل  اشبرب ٪ُسا كسرهم عوٌِساٖ ُٗعوٌسٕ، ٗكسرهم قساَ شٙسد، ز       

زلعتٍ شٙدا؟ قوِا: ٪ُٕ لاعى اغت ى لعوٕ  ٕ لسلعٕ، لٔرا ًٗا أغبٕٔ ًسّ ُس٘ع اهتعوسٍٚ ٗ سٕ     

 (37)ضب  ك٩َ اهعسب(.
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ري لاهعوى اه  تدٗز حس٘ي كسى ذهسم ٨ ربسسج عسّ اُتخسا١ كس٩َ اهعسسب، ٗتفطس            

ه٘آسٖ لإذا تطسق اهتعوٚى زىل ًطت٠٘ آصس لإفا ٙلْ٘ ًسّ ُس٘ع اهعوسى اهقٚاضسسٚٞ، اهس       

ٙقس٘ي عِٔا اهصمامٛ:)ل ًا اهعوٞ اهقٚاضٚٞ ل ْ ٙقاي ملّ قاي: ُؿسبت شٙسدا   سإْ، يف ق٘هسٕ:     

ْٓ ا٨ضٍ؟ لازب٘اب يف ذهسم أْ ٙقس٘ي: ٪ُٔا ٗأص٘اتٔسا   زْ شٙدا  قا٢ٍ، ٗ  ٗمع أْ تِؿع ز

فعسسسى املسسسستعدٜ زىل ًفسسسسع٘ي لخٌوسسسست عوٚسسسٕ لُ عٌوسسست زعٌاهسسسٕ هسسسسٌا ضسسسازعتٕ،   ضسسسازعت اه

لاملِؿ٘ب  ٔسا ًػسٖبٕ  ساملفع٘ي هفيسا ، ٗاملسلس٘ع  ٔسا ًػسٓبٕ  اهفاعسى هفسسيا  لٔسٛ تػسبٕ ًسّ             

 (38)ا٪لعاي ًا ُقدَِّ ًفع٘هٕ عوٟ لاعوٕ، عب٘ ضسب أصان ضبٌْد ًٗا أغبسٕ ذهم(. 

ًسسستب   اهقٚسساع لٔسس٘ محسسى غسس١ٛ عوسسٟ غسس١ٛ  لاهتعوٚسسى يف ًثسسى ٓسسرٖ ا٪حسس٘اي       

ًعوسَ٘، ٗهلِٕ يف زباز اهو ٞ   خيسج عِٔا، أًا اهعوٞ ازبدهٚسٞ، لإُٔسا مّلسا كاُست تسدٗز      

حسس٘ي أًسس٘ز عقوٚسسٞ ٨ تفٚسسد املتوقسسٛ ًعسلسسٞ  اهو سسٞ ٨ٗ  سساهل٩َ مسسسسٚت مدهٚسسٞ، ٗعسسّ ٓسسرا 

ًسسا ُٙعتسسى  سسٕ يف  اهِسس٘ع ًسسسّ اهعوسسى ٙقسس٘ي اهصمسسامٛ: ) ٗأًسسا اهعوسسٞ ازبدهٚسسٞ اهِيسٙسسٞ للسسى     

  ٜٓ ْٖ(  عسسد ٓسسرا ًثسسى : أْ ٙقسساي: لٌسسّ أٜ مٔسسٞ غسسا ٔت ٓسسرٖ اسبسسسسٗا ا٪لسسسعاي؟ ٗ سس   سساب)ز

ا٪لسسسعاي غسسٓبٔتٌ٘ٓا؟ أ املاضسسٚٞ أَ املطسستقبوٞ ، أَ اسبادثسسٞ يف اسبسساي ، أَ املقاصٚسسٞ ، أَ     

سٕ املِقضٚٞ  ٩ ًٔوٞ ؟ ٗحني غبٔتٌ٘ٓا  ا٪لعساي ٪ٜ غس١ٛ عسدهتٍ  ٔسا زىل ًسا ُقسدَ ًفع٘هس       

ْٗ، ٩ّٓٗ غبٔتٌ٘ٓا  ا ُقدَِّ لاعوٕ عوٟ ًفع٘هٕ ٪ُسٕ ٓس٘   عوسٟ لاعوٕ عب٘ ضسب شٙدا  عٌس

ٜٓ قٚساع     ٜٓ عوٞ دعتلٍ زىل زسباقٔا  اهفسسسٗع دْٗ ا٪ؾسس٘ي، ٗأ ٍْ؟ ل  ا٪ؾى ٗذان لسع ثا

ابسد هلٍ يف ذهم؟ ٗحني غبٔتٌ٘ٓا  ا قسدَ ًفع٘هسٕ عوسٟ لاعوسسٕ، ٓس٩ّ أمصتسسٍ تقسدٍٙ        

فع٘هٚٔا كٌا أمصمت ذهم يف املػسبٕ  سٕ يف ق٘هسسلٍ: ضسسسب أصسان ضبٌسْد       لاعوٚٔا عوٟ ً

ٗضسب ضبٌْد أصان؟ ٩ّٓٗ حني اًتِعت ًّ ذهم هعوٞ هصًتٌٖ٘ ٗ  تسمع٘ا عِٕ لتجٚسصٖٗ  

يف  ع  امل٘اض  يف ق٘هلٍ: زْ صوفسم شٙسدا  ٗزْ أًاًسم  لسسا  ٗ ًسا أغبسسٕ ذهسم؟ ٗٓس٩ّ         

ًفع٘ي ٗاحد عب٘ ضسب شٙسدا  عٌسسٗ، ٗاًتِعستٍ    حني ًٓثوتٍ عٌؤا  عٌى اهفعى املتعدٜ زىل 

ْٓ شٙسدا  أ سٖ٘ قسا٢ٍ، ٗ زْ شٙسدا  ًاهسٕ        ًّ زماشٝ ٗق٘ع ازبٌى يف ً٘ض  لاعؤا يف قس٘هلٍ: ز

كثري، ٗاهفاعى ٨ ٙلسْ٘ مجوسٞ؟ ٗ   أمسصمت ٗقس٘ع اهفعسى ً٘قسس  لاعوسٔا يف قس٘هلٍ زْ         
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ا  عّ ٓسرٖ املطسا٢ى،   شٙدا  ٙسكع ٗزْ عبد هلل زكع.. ٗكى غ١ٛ اعستى  ٕ املطس٧ٗي م٘ا 

 (39)لٔ٘ داصى يف ٓرا ازبدي ٗاهِيس(.

 ٓرٖ زذْ ٓسٛ أُس٘اع اهعوسى اهس  بسقٔسا اهعوٌسا١ ًِسر اشبوٚسى  سّ أمحسد للسسٚل               

كاُست ًعازبٞ اشبوٚى هلرا امل٘ض٘ع ٗٓ٘ كٌسا ذكسس اهص ٚسدٜ قسد اضستِب  ًِٔسا ًسا          

 ، ٗكٚل تط٘ز ا٪ًس  عد اشبوٚى؟(40)ٙطبقٕ زىل ًثوٕ ضا   

كاْ اشبوٚى ٙطِد ًا ٙطستِبطٕ ًسّ اهق٘اعسد ٗ ا٪حلساَ  اهعوسى اهس  ت٘ضسسذ             

ًد٠  ساعتٕ يف لٍٔ أضساز اهو ٞ اهعس ٚٞ ًٗ٘مٔا  تس هٚل اهعبسازٝ ممسا اضستقس يف ٗمسداْ      

اهعسسسب، ٗٓسسٍ ٙطسستضدًْ٘ ه سستٍٔ، لاهعوسسى اهسس  ٙطسستِبطٔا اشبوٚسسى تعتسسرب ًسسّ قبٚسسى اهعسسسوى   

توقسٛ ًعسلسٞ  ساهل٩َ، ٗقسد ضس هٕ أحسد ًعاؾسسٕٙ عسّ         اهتعوٌٚٚٞ اُ٪ٗي، اه  ُتسلطع امل

لقسساي  (41)اهعوسسى اهسس  ٙعتسسى  ٔسسا يف اهِخسس٘ أعسسّ اهعسسسب أصسسرٓا أَ أُسسٕ اصقعٔسسا ًسسّ ُفطسسٕ؟ 

اشبوٚسسى: )زْ اهعسسسب ُطقسست عوسسٟ ضسسجٚتٔا ٗبباعٔسسا، ٗعسلسست ً٘اقسس  ك٩ًٔسسا، ٗقسساَ يف  

ملا عووتٕ، لإْ أكسّ   عق٘هلا عووٕ ٗ زْ   ِٙقى ذهم عِٔا، ٗاعتووت أُا  ا عِدٜ إُٔ عوٞ

أؾسسبت اهعوسسٞ لٔسس٘ اهسسرٜ اهتٌطسست، ٗ زْ تلسسّ ِٓسسان عوسسٞ هسسٕ لٌثوسسٛ يف ذهسسم ًثسسى زمسسٍى      

ًُخلٌٞ اهبِا١، عجٚبسٞ اهسِيٍ ٗا٪قطساَ، ٗقسد ؾسٓخت عِسدٖ حلٌسٞ         ٍٍ دصى دازا   حلٚ

 اُٚٔا  اشبرب اهؿادق أٗ  اهربآني اه٘اضخٞ ٗاسبجج اه٢٩خسٞ للوٌسا ٗقسل ٓسرا اهسمسى      

 ٛ ١ ًِٔسا قساي: زفسا لعسى ٓسرا ٓلسرا هعوسٞ كسرا ٗكسرا ٗ هطسبع كسرا            يف اهداز عوٟ غسس

ٗكرا، ضِخت هٕ ٗصطسس   باهٕ ضبتٌوٞ هرهم، لجا٢ص أْ ٙلْ٘ اسبلٍٚ اهباُٛ هوداز 

لعسسى ذهسسم هوعوسسٞ اهسس  ذكسٓسسا ٓسسرا اهسسرٜ دصسسى اهسسداز، ٗمسسا٢ص أْ ٙلسسْ٘ لعوسسٕ ه سسري توسسم  

وٞ هرهم، لإْ ضسِذ ه سريٜ   اهعوٞ، ز٨ أْ ذهم مما ذكسسٖ ٓسرا اهسمى ضبتٌى أْ ٙلْ٘ ع

لاُيس زهسٟ اضتقاًسٞ  (42)عوٞ ملا عّوسوتٕ ًّ اهِخس٘ ٓس٘ أْهسٚ  مما ذكستٕ  املعو٘ي لوٚ    ٔا(

ٓرا اهل٩َ ٗزُؿالٕ، لاشبوٚى عوٟ ضعٞ ًعسلتٕ  اهو ٞ ِٙؿل كسى ًسّ ٙسسس٠ أْ هسسدٕٙ     

            َ اهِخسساٝ يف  عوس٩  ٓسٛ أهٚسس  ممسا ت٘ؾسسى زهٚسٕ، ٗهعسى ٓسرا اهقس٘ي ٓسس٘ اهسرٜ لستذ اهبساب أًسا

اهطبقا  اهتاهٚٞ هوضوٚى، هلٛ ٙػت و٘ا  اهتٌاع عوسى أصسس٠ صسمست عسّ زبساز اهو سٞ زىل       
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ًسسا ٙعسسسا  اهعوسسى اهثسس٘اُٛ ٗ اهعوسسى اهث٘اهسسإ، اهسس  كاُسست اهطسسبع يف تعقٚسسد دزاضسسٞ اهِخسس٘ 

 ٗزحاهتٕ ضسس ا  ًّ ضسٗب اهفوطفٞ ٗاملِط  اهبعٚد عّ م٘ٓس اهو ٞ ٗ اضتعٌا٨تٔا.

تعوٚى عِد اشبوٚى  ٔسرٖ اهؿس٘زٝ املعقسسدٝ ٗزُسسٌا كاُست  طسٚطا        ٓرا ٗ  ٙلّ اه   

 ٙعاجل أً٘ز اهو ٞ ٗكٚفٚا  ُئٌا.

لٌسسّ ذهسسم أُسسٕ كسساْ ٙقسسسز أْ انعسسساب أؾسسى يف ا٪مسسسا١، ٗأْ اهبِسسا١ أؾسسى يف       

ا٪لعاي ٗاسبسٗا، ٗأْ ك٩َ ًِٔا ٨ خيسسج عسّ أؾسوٕ ز٨ّ هعّوسٞ، ل ًسا ا٪مسسا١ لإُٔسا قسد         

بِسسٟ زذا اعقضسسستٔا عوسسٞ غسسبٔٔا  اسبسسسسسٗا كاهػسسبٕ اه٘ضسسسعٛ يف     ربسسسج عسسّ أؾسسسؤا لت  

اهضٌا٢س كاهتا١ يف )ضس ُت( ٗ )ذٓبَت(، ٗ )ُا( يف ًثى )ذٓبِا( ٗ)حضسسُا(، ٗكاهػسبٕ   

املعِسسٜ٘ يف )ًتسسٟ( ٗ)ِٓسسا(، ٗأًسسا ا٪لعسساي لقسسد ربسسسج عسسّ أؾسسؤا لتعسسسب، زذا أغسسبٔت        

ّ حٚسسسإ اسبسكسسسا  ا٪مسسسسا١ عوسسسٟ عبسسس٘ ًسسسسا أعسسسسسب املضسسسازع هػسسسبٕٔ  اضسسسٍ اهفاعسسسى ًسسس  

ٗاهطسسلْ٘ ًثسسى: أْكُتسسُع ٗكاتسسْع، ٗقسسد هوسست اسبسسسٗا ًبِٚسسٞ ٪ْ غسس٣ٚا  ًِٔسسا ٨ ٙػسسبٕ      

  (43)ا٨ضٍ، ٗكى ذهم ًّ عوسى اشبوسٚى ٗتا عٕ يف ذهم ضٚبٕ٘ٙ ٗمجٚ  اهبؿسٙني .

ٗكاْ اشبوٚى ٙعوى هعدَ دص٘ي ا٪هل ٗاه٩َ عوٟ املِاد٠، زذ ٨ ٙؿذ أْ ٙقساي       

٨ّ أْ ُٙت٘ؾسى زىل ُسدا١ ًسسا لٚسٕ )أي(  س ٜ، لٚسسقاي ) ٙسا أٙٔسا اسبسسسازث(        )ٙسا اسبسازث( ًسث٩  ز   

لٚقس٘ي: )زْ ا٪هسل ٗاهس٩َ زفسا ًِعٌٔسا أْ ٙسسدص٩ يف اهِسدا١ ًسسّ ٔقبسَسى أْ كسسى اضسسٍ لسسسٛ           

اهِسسدا١ ًسلسس٘ع ًعسلسسٞ ٗذهسسم أُسسٕ زذا قسساي: ٙسسا زمسسُى ٗٙسسا لاضسسُ ، لٌسسسعِاٖ كٌعِسسٟ ٙسسا أٙسسسٔا    

عسلٞ ٪ُم أغس  زهٕٚ ٗقؿسد  قؿسدٖ، ٗاكتفٚست  ٔسرا     اهفاضُ  ٗٙا أٙٔا اهسمى ٗؾاز ً

عّ ا٪هل ٗاه٩َ، ٗؾاز كا٪مسا١ اه  ٓٛ هإلغازٝ، عبس٘ ٓرا ًٗسسا أغسسبٕ ذهسم ٗؾساز     

ًعسلٞ   ري أهل ٨َٗ، ٪ُم زفا قؿد  قؿد غ١ٛ  عِٕٚ، ٗؾاز ٓرا  د٨  يف اهِدا١ ًّ 

عسّ: هتضسسِب، ٗكٌسا     ا٪هل ٗاه٩َ ٗاضسُت ين  سٕ عٌِٔسا كٌسا اضست ِٚت  ق٘هسم: اضسسبِ       

ؾاز اجملسٗز  اهلطسٝ  د٨  ًّ اهتِّ٘ٙ ر أٜ يف حاهٞ انضالٞ د ٗكٌا ؾساز اهلساا يف   

زأٙتم  د٨  ًّ زأٙت زٙسان، ٗزفا ُٙدصوسْ٘ ا٪هسل ٗاهس٩َ هٚعسِّل٘ن غ٣ٚا   عِٕٚ قد زأٙتٕ أٗ 

ًسّ أًسٞ    مسعت  ٕ، لإذا قؿدٗا قؿد اهػ١ٛ  عِٕٚ دْٗ  ريٖ ٗعِٖ٘، ٗ  جيعوسٖ٘ ٗاحسدا   
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لقد اضت ِ٘ا عّ ا٪هل ٗاه٩َ، لٌّ ثٍ   ٙدصو٘ٓسٌا يف ٓسرا ر أٜ يف اضسٍ انغسازٝ د ٨ٗ    

يف اهِدا١، ٗممسا ٙسدهم عوسٟ أْ ٙسا لاضسُ  ًعسلسسٞ ق٘هسم: ٙسا صبسأث ٗٙاهلساِع ٗٙسا لطساِق،             

  ٗ َِ تسٙسسد: ٙسسا لاضسسقٞ ٗٙسسا صبٚثسسٞ ٗٙسسا هلعسسا١، لؿسساز ٓسسرا امسسسا  هلسسرا.. كٌسسا ؾسساز  حسسرا

لاشبوٚى ِٓٔا ُٙفطس هآسٝ ه ٘ٙٞ ٗٙط٘ق هلا ٓرٖ اهعوى لٔ٘ مس  (44)هوٌسأٝ(، زقاِؽ امسا  

اهعسب ٨ ٙدصوْ٘ أداٝ اهِدا١ عوٟ ًا لٕٚ )اي ( ًباغسٝ ز٨ّ  ٘اضطسٞ )أٜ(، ٗقد اّبسسد ٓرا 

 هدٍٙٔ لاهتٌظ ٓرٖ اهعوى اه    ٙسضسج  سٔا عسّ م٘ٓسس اهو سٞ ٗاضتعٌا٨تٔا.

ُٕ ٨ جيٚص أْ ُِٙسدب امُلَِلسسس ًثسى زمسى، ٨ٗ املسبٍٔ ًثسى       ًّٗ تعو٩ٚ  اشبوٚى أ     

ِّ ٗٓسسسرا، ٗٙعوسسسى هسسسرهم  سسسا زٗاٖ ضسسسٚبٕ٘ٙ يف ق٘هسسسٕ: ) ٗذهسسسم ق٘هسسسم: ٗ ازمسسس٩ٖ ٗٙسسسا           ًَسسس

زم٩ٖ...ٗقاي اشبوٚسى زمحسٕ اهلل: زفسا ق سبُذ ٪ُسم أ ٌٔست، أ٨ تسس٠ أُسم هس٘ قوست: ٗ آسراٖ            

ـٖ ٨ٗ     كاْ قبٚخا ، ٪ُم زذا ُد ت لإفا ِٙب ٛ هم أْ َت ف ٖجسس   س عسا ا٪مسسا١، ٗأْ رُبس

ٍِٔ ٪ْ اهِد ٞ عوٟ اهبٚاْ ٗه٘ مساش ٓسرا زبساش: ٙسا زمس٩  هسٙفسا ، للِست ُاد سا  ُلسسٝ ،           ُتب

ٗزفا كسٓ٘ا ذهم إُٔ تفاحؼ عِدٍٓ أْ ٙتفٓجع٘ا عوٟ  ري ًعسسٗا، للسرهم تفساحؼ    

ٗأؾا سسم مطسٍٚ    عِدٍٓ يف املبٍٔ ن ٔإً، ٪ُم زذا ُد ت ربرب أُم قد ٗقعت يف عسيٍٚ

ًَسسّ يف اهسدازاٖ يف اهقسسبذ، ٗشعسسٍ أُسسٕ ٨     ًسّ ا٪ًسسس، لسس٩ ِٙب سسٛ هسم أْ ُتسسبٍٔ، ٗكسسرهم: ٗا

ٙطتقبذ ٗاًّ حفس  ٣س شًصًاٖ، ٪ْ ٓرا ًعسٗا  عِٕٚ، ٗك ْ اهتسسبٚني لسسٛ اهُِد سٞ عسرْز     

  (45)هوتفٗجس ، لعوٟ ٓرا مس  اهِد ٞ يف ك٩َ اهعسب(.

قسد   ٘ جي٘ش يف املِسدٗب ز٨ّ أْ ٙلسْ٘ ًعسلسٞ، ٗٓس    لاهقاعدٝ عِد اشبوٚى إُٔ ٨      

 ِٟ ٓرٖ اهقاعدٝ عوٟ ًا اّبسسد هدٕٙ ًّ ك٩َ اهعسب، ًٗسّ َثسٍ لٔس٘ ٧ٙٙسد ٓسرٖ اهقاعسدٝ       

 ٔرٖ اهعوٞ اهِا عسٞ ًسّ اضستضداَ اهو سٞ، ٪ْ اهِد سٞ تفٗجسس  ٗحسصْ عوسٟ غس١ٛ أٗ ت٘ٗمسس  ًسّ            

   ْ عوسٟ غس١ٛ ًسبٍٔ هدٙسٕ، ٨ٗ سد ًسّ        غ١ٛ، ل٩ ٙطتقٍٚ عق٩  أْ ٙتفٖجسس  انُطساْ أٗ حيسص

 سٚاْ ٓرا املتفٖجس  عوٕٚ هوطاً  حتٟ ٙلْ٘ ذهم عرزا  هدٕٙ عوٟ ٓرٖ اهِد ٞ لؤسرا ٗمسع   

 أْ ٙلْ٘ املِدٗب ًعسلٞ ٨ٗ ٙلْ٘ ُلسٝ ٨ٗ ًبٌٔا ، ٗٓرا تعوٚى ًطتقٍٚ ٗ  طٚ . 
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دٝ ًٗسسّ ق٘اعسسد اشبوٚسسى أُسسٕ ٨ جيسس٘ش اهعطسسل عوسسٟ اهضسسٌري اجملسسسٗز ز٨ّ  إعسسا            

اشبال ، ل٩ جي٘ش عِدٖ: ًسز   ٕ ٗضبٌٕد،  ى ٨ د أْ ٙقاي: ًسز   ٕ ٗ خٌسد، ٗقسد   

عّوى اشبوٚى ٓرٖ اهقاعدٝ   ْ اهضٌري غبٕٚ  اهتِّ٘ٙ، هرهم ٨ جي٘ش اهعطل عوٕٚ حتسٟ ه٘ 

ُأكيسد ل٩ جي٘ش: ًسز   ٕ ٓ٘ ٗضبٌٕد ٗك ْ اتؿاي اهضٌري اجملسٗز خبالضسٕ أغسد ًسّ    

 فعوسسٕ، ٙقسس٘ي ضسسٚبٕ٘ٙ: ) ٗممسسا ٙقبسسسذ أْ ٙػسكسسسٕ املئسسس ع٩ًسسٞ  اتؿسساي اهفاعسسى املضسسٌس

         ٘ ٍٗ، كسٓس أْ ٙػسسن   ااملضٌس اجملسٗز ٗذهسم ق٘هسم: ًسسز   سم ٗشٙسٕد ٗٓسسرا أ س٘ن ٗعٌسس

ًُضٌسسا  داص٩  لٌٚسا قبوسٕ، ٪ْ ٓسرٖ اهعسس٩ًٞ اهداصسسوٞ لٌٚسا قبوسٔا مجعست أُٔسا ٨           امُلسئس 

ُٔسا  سدْي ًسّ اهوفسق  اهسستِّ٘ٙ، لؿساز  عِسدٍٓ        ُٙستلوٍ  ٔا ز٨ّ ًعتٌدٝ عوٟ ًسا قبوسٔا، ٗأ  

 ِصهسسٞ اهتِسسّ٘ٙ، لوٌسسا ضسسعفت عِسسدٍٓ كسٓسس٘ا أْ ٙتبع٘ٓسسا ا٨ضسسٍ ٗ  جيسسص أٙضسسا  أْ         

ٙتبع٘ٓا زٙاٖ ٗزْ ٗؾف٘ا، ٨ حيطسّ هسم أْ تقس٘ي: ًسسز   سم أُست ٗشٙسٕد كٌسا مساش لٌٚسا           

آصسس اهفعسى،   أضٌس  يف اهفعى عب٘ ر قٌت أُت ٗشْٙد د ٪ْ ذهم ٗزْ كاْ قد ُأُصي ًِصهسٞ  

ٓرا اهرٜ ُقوسٕ ضٚب٘ٙسٕ عّ غٚضسٕ اشبوٚى زفسا ٙعوسى   (46)لوٚظ ًّ اهفعى ٨ٗ ًّ مإً(، 

 ٕ هلرٖ اهقاعدٝ، اه  اّبسسد  هدٙسٍٔ ٗكثسس  غ٘آدٓا ٗٓٛ  را  اهلثسسٝ يف اهقسسآْ   

ٖٔ اْه  ِزَ ) اهلسٍٙ ًثى ق٘هٕ تعاىل: َٗٔ َداِز  ٕٔ َِا ٔ  َٔا )تعاىل:ٗق٘هٕ  ١٨اهقؿـ: (ل َضَطْف ِٚ ََٗعو 

َْ ٌَُو٘ حٚسإ مت اهعطسل  إعسادٝ اشبسال ، ٗٓس٘ تعوٚسى قسٍ٘ٙ         ٢٢امل٧ًِْ٘: (ََٗعو ٟ اْهُفْؤم ُتِخ

ًستب  جب٘ٓس اهو ٞ ٗزْ مسس  ص٩لسٕ عسّ اهعسسب ًٗسّ ذهسم ًسا قسسأ  سٕ محسصٝ  سّ حبسسٚع             

ٕٔ ) ق٘هسسٕ تعسساىل:يف اهصٙسسا   َْ ٔ سس َٕ اَهسسٔرٜ َتَطسسا١َُه٘ ٍِ َٗاٖتُقسس٘ا اهَوسس ُِٚل َْ َعو سس َٕ ك سسا ْٖ اهَوسس ََ ِز َٗاْه  ِزَحسسا

حٚإ قسأ جبس ا٪زحاَ  دْٗ زعادٝ اشبال ، ٗذهم ٨ ٙقسدش لسٛ ؾسخٞ   ٨اهِطا١:  (َزٔقّٚبا

اهقاعسسدٝ ٨ٗ يف تعوٚسسى اشبوٚسسى ٗهلسسّ كسساْ ِٙب سسٛ أْ ت٘ٓضسس  اهقاعسسدٝ هتطسست٘عع ٓسسسرا          

 ا٨ضتعٌاي اهرٜ ما١   ٕ قسا١ٝ ضبعٚٞ ًت٘اتسٝ.

تعو٩ٚ  اشبوٚسى هق٘اعسدٖ اهس  ٗضسعٔا ٨ تلساد تِتٔسٛ عِسد حسد،          ٗٓلرا لإْ   

َٗي اهسس  ت٧ٙسسسد       ٗٓسسٛ لسسسٛ صبٌوسسٔا ًسسّ ُسس٘ع اهعوسسى اهتعوٌٚٚسسٞ، أٗ ًسسا أبوسس  عوٚسسٕ: اهعوسسى اُ٪

 اسبلٍ أٗ اهقاعدٝ ًّ ٗاق  اضتضداَ اهو ٞ ٗلٍٔ أضساز ُئٌا ٗت هٚفٔا.
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 املبحث الثالث

 التعمين عٍد املتأخريَ 

 ظهور العمن الثواٌي والثوالثاملطمب األوه: 

أغسسس  ضسسا قا  زىل أْ اشبوٚسسى عِسسدًا ضسس٣ى عسسّ ٓسسرٖ اهعوسسى اهسس  اضسستِبطٔا أعسسّ      

اهعسسب أصرٓا أَ إُٔ اصقعٔا  ِفطٕ ل ماب إُٔ ٓ٘ اهرٜ اصقعٔا ٗقسد لستذ اهبساب أًساَ     

لوٚس     سريٖ  ق٘هٕ:)لإْ ضِذ ه ريٜ عوٞ ملا عّوسوتٕ ًّ اهِخ٘ ٓ٘ أهٚ  مما ذكستٕ  ساملعو٘ي  

ٓرا اهق٘ي اهرٜ أدىل  ٕ اشبوٚى ٓ٘ اهرٜ لتذ اهباب عوٟ ًؿساعٕٚ أًاَ اهِخساٝ  (47) ٔا(، 

اشباهفني هٚػت و٘ا  ا ًازضسٕ يف ٓسرا اهبساب، ٗقسد تس ثس ت٩ًٚسر اشبوٚسى ٗضٚب٘ٙسسٕ  سسرا           

ُٔج اشبوٚى،  ري أْ ًا اضتجد ًّ تِالظ ًِٗاهسا   ني اهبؿسٙني ٗاهل٘لٚني قسد دعسا  

هتصٙٗد يف أًس اهتعوٚى ٗاشبسٗج  ٕ عّ املس ه٘ا بوبسا  هوتفس٘ق، ٪ْ املِساهسٝ زذا      عضٍٔ زىل ا

مس  لٌٚا  ٍِٚٔ لإْ اهتعوٚسى ٙلسْ٘ ٓس٘ املقٚساع اهسرٜ تتخسدد  ٘مبسٕ ًِصهسٞ اهِخسسٜ٘،          

ُٗٙعسسا  سسٕ ًقسداز عوٌسسٕ ٗضسعٞ ثقالتسسٕ، ٗهقسسد هٔسس ٓسسرا ا٨دبساٖ ًِسسر عٔسد أ سسسٛ اهعسسسباع       

ٓس، اهرٜ ت٘ض  يف اهتعوٚى ضعٞ معوتٕ ٙعٌٌٕ لٌٚا 282ضِٞ ضبٌد  ّ ٙصٙد املربد املت٘لٟ 

٨ حامٞ هٕ  سٕ لٌسّ ذهسم تعوٚوسٕ جملس٤ انعسسساب يف آصسسس اهسسلوٍ دْٗ أٗا٢وسسٔا ٗأٗاضسطٔا           

لٚق٘ي يف ذهم: )   ُٙسجعى انعسساب أ٨ٗ  ٪ْ ا٪ٗي توصًٕ اسبسكٞ ضسٗزٝ ه٩ تدا١. ٪ُسٕ  

وٟ ضاكّ، لوٌا كاُست اسبسكٞ توصًٕ   تسدصى  ٨ ُٙبتدأ ز٨ّ  تخسن، ٨ٗ ٙ٘قل ز٨ّ ع

عوٕٚ حسكٞ زعساب ٪ْ حسكتني ٨ دبتٌعاْ يف حسا ٗاحد، لوٌا لا  ٗق٘عسٕ أ٨ٗ     

لملسسّ أْ جيعسسى ٗضسسطا ، ٪ْ أٗضسسا  ا٪مسسسا١ طبتوفسسٞ، ٪ُسسسٔا تلسسْ٘ ث٩ثٚسسٞ ٗز اعٚسسٞ      

ضسسٍ ٗمخاضسسٚٞ ٗضسسباعٚٞ ل ٗضسسابٔا طبتوفسسٞ، لوٌسسا لسسا  ذهسسم معسسى آصسسسا   عسسد كٌسساي ا٨

 (48) بِا٢ٕ ٗحسكاتٕ(.

لٔرا اهضسب ًّ اهعوسى ٨ ٙفٚسد يف تعُوسسٍ كس٩َ اهعسسب غس٣ٚا  ٗزفسا جيسِذ زىل               

ازبسسدي ٗاهِيسسس، ٗهقسسد تسس٘اىل ٓسسرا املِخسسٟ  سسني ت٩ًٚسسر املسسربد ًٗسسّ مسسا١  عسسدٍٓ ًثسسى:أ ٛ     

ٓسسس، ٗأ سسٛ  لسسس  سسّ اهطسسساج املتسس٘لٟ    316زضسسخاق ز سسسآٍٚ  سسّ اهطسسس٠ اهصمسساج املتسس٘لٟ   
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ؾاحع ا٪ؾ٘ي يف اهِخ٘ ٗضبٌد  ّ عوٛ  ّ زمساعٚسى اهػٔسسري  ربًسساْ املتس٘لٟ     ٓس 316

كٌا ت٘اىل ذهم  ني ُيسسا٢ٍٔ ًسّ ت٩ًٚسر أ سٛ اهعبساع أمحسسد  سّ حيٚسٟ          (49)ٓس326ضِٞ 

اهػسسسٔري  ثعوسسسع زًسسساَ اهطبقسسسٞ اهل٘لٚسسسٞ اشباًطسسسٞ، ٗٓسسسٛ اهطبقسسسٞ ا٪صسسسريٝ يف املدزضسسسٞ    

زضٞ اهبؿسٙٞ  صعاًٞ املربد، ًّٗ ت٩ًٚسر ثعوع اهل٘لٚٞ يف ًقا ى اهطبقٞ اهطا عٞ يف املد

اغتٔس أ ٘ ً٘ضٟ ضبٌد  ّ ضوٌٚاْ ٗأ ٘ اسبطّ ضبسسٌد  سّ أمحسسد  سّ كٚسسطاْ املتس٘لٟ       

 (50)ٓس.328ٓس ٗأ ٘  لس  ّ ا٪ُبازٜ املت٘لٟ ضِٞ 299

ٓرا ٗقد هٔس  اهعوى اهث٘اُٛ ًِر ٗقت ًبلسس يف ٧ًهفسا  ٓس١٨٧ اهعوٌسا١ لٌسّ         

اب ا٪ؾ٘ي يف اهِخ٘ ٨ ّ اهطساج اهرٜ ٙق٘ي: ) اعوٍ أْ كى لسعى ٨ ذهسم ًا ما١ يف كت

خيوسس٘ ًسسّ أْ ٙلسسْ٘ عسسا٩ً ، ٗأٗي عٌوسسٕ أْ ٙسلسس  اهفاعسسى أٗ املفعسس٘ي اهسسرٜ ٓسس٘ حدٙسسسإ      

، ٗكسى اضسٍ تسسركسٖ هٚصٙسسد يف اهفا٢سسدٝ  سسعد أْ       ْٗعبس٘: قساَ شٙسْد ُٗضسسب عٌسس      (51)عِٕ،

اهفعى حدٙثا  عِٕ، لسٔ٘ ًِؿ٘ب، ُٗؿبٕ  ٙطت ِٟ اهفعى  ا٨ضٍ املسل٘ع اهرٜ ٙلْ٘ ذهم

٪ْ اهل٩َ قد مت قبسى صب٣ٚسٕ ٗلٚسٕ دهٚسى عوٚسٕ، ٗٓسرٖ اهعوسى اهس  ذكسُآسا ٓٔسسِا ٓسٛ            

ٍْ أقسسسب ًِٔسسا ٙؿسسخبٔا كسسى ُسس٘ع ًسسّ ٓسسرٖ ازبٌسسى زْ غسسا١        اهعوسسى اُ٪ٗي ٗ ِٓٔسسا عوسسى ثسس٘ا

ا٢ـ حٚسسإ  ٗقد ُقى ا ّ مين ماُبا  ًّ تعوس٩ٚ  ا سّ اهطسساج يف كتا سٞ اشبؿس      (52)اهلل(.

عقد  ا ا  مساٖ :  ساب يف اهعوسٞ ٗعوسٞ اهعوسٞ ٙقس٘ي : ) ذكسس أ س٘  لسس يف أٗي أؾسس٘هٕ ٓسرا           

ًٗٓثى ًِٕ  سل  اهفاعى قاي : لإذا ض٣وِا عّ عوٞ زلعٕ قوِا : ازتف   فعوٕ ، لسإذا قٚى : َٗ  

 (53)ؾاز اهفاعى ًسل٘عا  ؟ لٔرا ض٧اي عّ عوٞ اهعوٞ(.

ّٟ عقوٚسسا   عٚسسدا  عسسّ ٗاقسس  ا٨ضسستعٌاي اهو سسٜ٘  لاهتعوٚسسى كٌسسا ٩ُحسسق ٙتضسسر ً    ِخسس

 عِدًا ٙلْ٘ اهط٧اي: ملاذا زل  اهفاعى ٗملاذا   ِٙؿع ؟ ٗٓلرا . 

ٓرا ٗقد هٔس  عدد ًّ املؿِفا  يف عوسى اهِخس٘، أغسٔسٓا كتساب انٙضساش           

ٓس، ٗكتاب عوى اهِخس٘ ٪ سٛ اسبطسّ    337لسٛ عوى اهِخ٘ ٪ ٛ اهقاضٍ اهصمامٛ املت٘لٟ 

ٓسسس، كٌسسا تضسسٌِت كسسثري ًسسّ ًؿِسسسفا    381ّ عبسسد اهلل اهسس٘ٓزاق املتسس٘لٟ ضسسِٞ ضبٌسسد  سس

اهعسسسوٌا١ ًسسسّ شعٌسسا١ املدزضسستني اهبؿسسسٙٞ ٗاهل٘لٚسسٞ كسسثريا  ًسسّ عوسسى اهِخسس٘، ٗكسسرهم      
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شعسسٌا١ املدزضسسٞ اهب دادٙسٞ ٗ  قٚسٞ املسدازع اهِخ٘ٙسٞ كاملدزضسٞ ا٪ُدهطسٚٞ ٗ ريٓسا حٚسسإ          

 ٕ ٧ًهفاتٍٔ ٗدباٗشٗا  ٔا حدٗد املعسق٘ي يف أكَثسَس املت صسْٗ ًّ ت٘هٚد اهعوى حتٟ  ؿت 

 اهدزاضسٞ اهو ٘ٙٞ.

ٓرا ٗقسد ُقسى أ س٘ اهقاضسٍ اهصمسامٛ كسثريا  ًسّ عوسى اهبؿسسٙني ٗاهلس٘لٚني                 

حسس٘ي طبتوسسل أ سس٘اب اهِخسس٘ ٗاهتؿسسسٙل ٗ ً٘اضسسٚعٌٔا ٗ ق٘اعسسدٌٓا حٚسسإ ٙقسس٘ي: ) ٗٓسسرا  

ازٖ.. ذاكسّٙ أكثس ذهم يف عوى اهِخس٘ صاؾسٞ ٗا٨حتجاج هٕ ٗذكس أضس ٖكتساب اُػ ُا

مما  ٚسّ اهبؿسٙني ٗاهلس٘لٚني لٕٚ ًّ اشبس٩ا ٗضبستجني هوفسٙقسسني  س م٘د ًسا احتجس٘ا       

     (54)لٕٚ ًٗا ٙ٘مبٕ اهقٚاع(.

ٗاهصمسسامٛ ٙلثسسس يف كتا سسٕ ًسسّ اهتعوٚسسى عوسسٟ ٣ٚٓسسٞ اهطسس٧اي ٗازبسسس٘اب لٌسسّ         

اي قا٢ى:أصسسسربُٗا عسسّ ذهسسسم ًسسسا تِاٗهسسٕ حسس٘ي أحلسساَ اهتثِٚسسٞ ٗازبٌسس  حٚسسإ ٙقسس٘ي: ) زْ قسس 

اهتثِٚٞ ًا ًعِآا؟ قوِا هٕ: ٓ٘ ضٍ اضٍ زىل اضٍ ًثوٕ يف اهوفق.. ٗذهم ق٘هم: زمى ٗزمى 

ثٍ تق٘ي: زم٩ْ.. لإْ قاي أللرهم تق٘هْ٘ يف ازبٌس  أُسٕ ضسٍ ث٩ثسٞ أغسٚا١ ًتسسفقٞ لسسٛ        

دٗد لٚطقضسى يف ذهسم ًبٚسسِا  اسبس     (55)اهوفق ٗزسباق عوٍ ازبٌس   ٘احسد ًِٔسا اصتؿسازا ..(    

ٍَ ُمعى زل  ا٨ثسِني  سا٪هل؟ ٗ ًسّ     ٗاهتعسٙفا  ًٗعو٩  هلا ثٍ ٙطتٌس قا٩٢ : ) زْ قاي قا٢ى ٔه

املتفسس  عوٚسسٕ أْ ا٪هسسل ًِٔسسا ت٘هسسد اهفتخسسٞ اهسس  ٓسسٛ ع٩ًسسسٞ اهِؿسسسع.. لا٪هسسسل  اهِؿسسع        

أغسسلى للٚسسل لضسسوتٔا هسلسس  ا٨ثسسِني ٨ٗ صباُطسسٞ  سسني اهضسسٌٞ ٗا٪هسسل.. ازبسس٘اب زفسسا    

زلسس  ا٨ثسسِني ٪ْ اهسلسس  أٗي انعسسسساب ٪ُسسٕ مسسسٞ اهفاعسسى ٗاملبتسسدأ ًٗسسسا        معوسست ا٪هسسل يف   

ضسسسازعٌٔا، ٗاهتثِٚسسسٞ أٗي ازبٌسسس٘ع ٪ْ ًعِآسسسا ضسسسٍ غسسس١ٛ زىل غسسس١ٛ كٌسسسا ذكسُسسساٖ،      

ٗاسبسٗا املت٘هدٝ عِٔا اسبسكا  ٓٛ ٓسرٖ اهس  ذكسس  اهس٘اٗ ٗا٪هسل ٗاهٚسا١ لوس٘ معسى         

 ساه٘اٗ.. لوس٘ ُلعسى ذهسم   ٙلسّ       زل  ا٨ثِني  اه٘اٗ كاْ ٙوصَ أْ جيعى زل  ازبٌس  أٙضسا   

ثٍ ِٙػس٤ ضس٧ا٨  عوسٟ ٓسرٖ انما سٞ لٚقس٘ي: ) ٙقساي هوٌجٚسع         (56) ني اهتثِٚٞ ٗازبٌ  لسق(،

 ٔرا ازب٘اب ل٩ٔ ُمعى زل  ا٨ثِني  اه٘اٗ ٗزل  ازبٌٚ  أٙضا   اه٘اٗ، ٗكساْ كطسس ُسْ٘    

ٙ ِْ ِْ ٗ اهعٌَسٗ فسق  ني اهتثسِٚٞ ٗازبٌس  ا٨ثِني ٗاُفتاش ًا قبى اه٘اٗ يف ق٘هم: ما٢ٛ اهصَٙدٗ

َْ، ٨ُضسسٌاَ ًسسا قبسسى اهسس٘اٗ يف ازبٌسس  ٗاُفتسساش ُُ٘سسٕ ؟   َْ ٗ اهعٌسسُسٗ يف ق٘هسسم: ما٢سسسٛ اهصٙسسُدٗ
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ازب٘اب أْ ٙقاي:ه٘ كاْ ًا ذكس  ًّ اهفسق ثا تا  هلاْ هعٌسٜ ٨شًا  ٗا٨قتؿاز عوٚسٕ  

 (57)ٗامبا ، ٗهلِسٕ لسق  ري ٨شَ هطق٘بٕ يف  ع  ا٪ح٘اي..(. 

ٗٓلرا تطٚى اهعوى ًت٩حقٞ هلسى حلسٍ  ؿس٘زٝ مدهٚسٞ ب٘ٙوسٞ، تفضسٛ يف            

 كثري ًسّ ا٪حٚاْ زىل لسٗ  ٌٗٓٚٞ ٨ مت زىل ٗاق  ا٨ضتعٌاي اهو ٜ٘  طبع.

ٗعوٟ ذا  اهِط  ٙطري ا ّ اه٘ٓزاق يف كتا ٕ عوسى اهِخس٘  ؿس٘زٝ محوست ضبقس           

زىل اهتعوٚسسى ٗانضسسساا لٚسسٕ،  ٓسسرا اهلتسساب عوسسٟ اهقسس٘ي: ) ٗقسسد كسساْ ا سسّ اهسس٘زاق ًٚسسا٨   

ٗكساْ ٙوخ  اسبلٍ اهِخٜ٘ اهسرٜ ٙتِاٗهسٕ  طا٢فسٞ ًسّ اهعوسى، تسقٗاش يف ا٪عسٍ ا٪ وسع         

 سسني ثسس٩ث عوسسى ٗضسست عوسسى ٗقسسد تتعسسد٠ ٓسسرا اهعسسدد حتسسٟ ٙؿسسى  عضسسٔا زىل عػسسس عوسسى أٗ  

  (58)ٙصٙسد(.

خسس   ًّٗ ذهم ق٘هٕ يف  اب ا٨ تسدا١ ٗصسربٖ حٚسإ ٙقس٘ي: ) لسإْ قساي قا٢سسى: هسسٍ اضت        

املبتدأ اهسل ، ٗ  ٜ غ١ٛ ٙستف  ؟ لازب٘اب يف ذهم: أْ اهسالس  هسسٕ اهتعسسسٙٞ ًسّ اهع٘اًسى،     

ٗهٚطت  وفق، لازب٘اب يف ذهم:أْ اهع٘اًى اهوفيٚٞ زفا معوست ع٩ًسسإ  هوعٌسى ز٨ أُٔسا     

   ٗ  ثتعٌى غ٣ٚا  لإذا كاْ ًعِٟ اهعاًى اهوفيٛ زفا ٓ٘ ع٩ًٞ، لاهع٩ًسٞ قسد تلسْ٘ حسد

، أ٨ تس٠ أْ ث٘ ني أ ٚضني ًتطساٗٙني هس٘ أزدُسا أْ ُفؿسى  ٌِٚٔسا، لطس٘دُا       اهػ١ٛ ٗعدًٕ

ٖ٘د ًِفؿسس٩  ًسسّ ا٬صسسس ٗا٬صسسس ًِفؿسس٩ ًِسسٕ، ٗز        تلسسّ لٚسسٕ   ْأحسسدٌٓا هلسساْ املطسس

ع٩ًٞ، ٗكرهم عدَ اهعاًى ع٩ًٞ أٙضا ، لسإذا قسد ثبست أْ اهتعسٙسٞ ًسّ اهع٘اًسى عاًسى        

ـٖ  عٌى اهس ل  دْٗ  ريٖ ؟ ٗزفا صـ  اهسل  ٪ْ املبتدأ أٗي لاهرٜ جيع أْ ٙبٖٚسّ :   ُصس

اهل٩َ ل٘مع ملا اضتخ  انعساب أْ ُٙعطسٟ أٗي حسكٞ اسبسسٗا طبسما  ٗٓس٘ اهضسٍ،   

ٗٗمسسٕ آصسسس: ٗٓسس٘ أْ املبتسسدأ ضبسسٓدث عِسسٕ، كسسسٌا أْ اهسسسفاعى ضبسسٓدث عِسسٕ لوٌسسا اضسستخ      

  (59)ُحٌى املبتدأ عوٕٚ(. –هعوٞ ضِركسٓا يف  ا ٕ  –اهفاعى اهسل  

ٗٓلرا ٙتصٖٙسد اهِخاٝ املت صسْٗ يف ًط هٞ اهتعوٚى  سسري ًلستفني  اهعسسوى اُ٪ٗي        

  سى ٙتجاٗشْٗ ذهم زىل اهعوى اهقٚاضٚٞ ٗزىل اهعوى ازبدهٚٞ اه  أ سق٘ا  ٔا ٓرٖ اهدزاضٞ.
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 املطمب الثاٌي: تعقيد دراسة الٍحو وحماوالت اإلصالح:

صٙٓسدٗا كسثريا  يف ًطس هٞ اهتعوٚسسى اهس       مما ضسب  تسبني أْ اهِخساٝ املتس صسّٙ قسد ت        

كساْ لملّ أْ تلْ٘ تفطريا  هويآسٝ اهو ٘ٙٞ، تعني عوٟ لٌٔٔسا ٗمثوسٔا كٌسا كسساْ     

اسبسساي عِسسد اشبوٚسسى اهسسرٜ كسساْ ٙطسسعٟ زىل تٌِٚسسٞ املولسسٞ اهو ٘ٙسسٞ هسسد٠ املتوقسسٛ، ز٨ّ أْ        

ى ٗدلا٢ِٔسسا املسسست صسّٙ هسسسٍ ٙلتفسس٘ا  اهعوسسى اهقسٙبسسٞ  سسى ذٓبسس٘ا ٙ ٘ؾسسْ٘ عوسسٟ كسس٘اًّ اهعوسس

حبٚإ جيٓسب كى ًٍِٔ ًولاتٕ اهرِٓٚٞ، ٗٙطتِب  عوس٩ّ  مدٙسدٝ لتتقا سى اهعوسى ٗا٪دهسٞ      

ٗٙتجادي لٚسٔا اهِسخاٝ مدا٨  عِٚفا ، ٨ ٙفٚد اهوطاْ ٨ٗ اهو ٞ أدُٟ لا٢دٝ،  ى ألضٟ كسى  

ذهسسم زىل مسسسدي عقوسسسٛ ًِطقسسٛ أد٠ زىل تعقٚسسد املؿسسِفا  اهِخ٘ٙسسٞ تعقٚسسدا  غسسدٙدا ، حتسسٟ   

هلثري ًّ ًباحثٔا أًسا  عطريا  عوٟ اهدازضني ٨ ٙفضٛ زىل با٢ى: ًا محى عددا  أؾبذ ا

ًّ اهعوٌا١ زىل املِاداٝ  تضوٚـ اهدزع اهِخٜ٘ مما زاْ عوٚسٕ ًسّ ٓسرا اهسكساَ اهسرٜ        

ٙفدٖ غ٣ٚا ، ًّٗ أ سسش ًّ محى هس٘ا١ ٓسرٖ اهسدع٘ا  أ س٘ اهعبساع أمحسد  سّ عبسد اهسحسسٌّ          

ٓسسسس ٗذهسسسسم لسسسسٛ  592ا ّ ًضسسسا١ اهقسسسسبف املتسسس٘لٟ ضسسسِٞ  اهوسسسسضٌٛ اهقسببسسسسٛ املػسسسٔ٘ز  سسس 

 كتسا ٞ)اهسد عوٟ اهِخاٝ(. 

عوٟ أْ ٓرٖ اهدع٘ٝ زىل قؿس ٓرا ازبدي،   تلسّ ٗهٚسدٝ عؿسس ا سّ ًضسا١           

ٓس أٜ قبى ا سّ ًضسا١  قسسُني ًسّ اهصًساْ،      392 ى هقد ضبقٕ زهٚٔا ا ّ مين املت٘لٟ ضِٞ 

ساج ح٘ي اهط٧اي عّ ضبع زل  اهفاعسى   ُسٕ   لقد قاي ا ّ مين ًعقبا  عوٟ ك٩َ ا ّ اهط

٘ٗش يف   عوٞ اهعوٞ: )ٗٓرا ً٘ض  ِٙب ٛ أْ تعوٍ ًِٕ أْ ٓرا اهرٜ مٓساٖ عوٞ اهعوٞ زفا ٓ٘ دبس

ٍَ ازتف   اهوفق، ل ًا يف اسبقٚقٞ لإُٕ غسش ٗتفطري ٗتتٌٍٚ هوعوٞ أ٨ تس٠ إُٔ زذا قٚى هٕ: لو

ّ ق٘هسٕ: زفسا ازتفس   فعوسٕ، حتسٟ تطس هٕ       اهفاعى قاي: نضِاد اهفعى زهٕٚ.. للساْ ً ِٚسا  عس   

لٌٚا  عد عّ اهعوٞ اه  ازتف  هلا اهفاعى.. ُعٍ ٗه٘ غا١ ملابوسٕ لقساي هسٕ: َٗ  ؾساز املطسِد      

زهٚسسٕ اهفعسسى ًسل٘عسسا  ؟ للسساْ م٘ا سسٕ أْ ٙقسس٘ي : زْ ؾسساحع اسبدٙسسسإ أقسس٠٘ ا٪مسسسا١ ،        

 ٕ أ س٘  لسس أْ    ٗاهضٌٞ أق٠٘ اسبسكا  لُجعى ا٪ق٠٘ ه٫ق٠٘، ٗكاْ جيع عوٟ ًا زتبس

عوسسٞ اهعوٞ،ٗأٙضسسا  لسسسقد كسسساْ هسسسٕ أْ ٙتجسساٗش ٓسسرا    ٞتلسسْ٘ ِٓسسا عوسسٞ، ٗعوسسٞ اهعوسسٞ، ٗعوسس  

امل٘ضسس  زىل ًسسا ٗزا١ٖ لٚقسس٘ي: ٗٓسس٩ٓ  علطسس٘ا ا٪ًسسس لسس عط٘ا ا٨ضسسٍ ا٪قسس٠٘ اسبسكسسٞ        
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اهضعٚفٞ ه٩٣ جيٌع٘ا  ني ثقٚوني، لإْ تلوسل ًتلوسل م٘ا سا  عسّ ٓسرا تسسؿاعد  عسدٝ        

ُٓج   (60)ِٞ اهق٘ي َٗضسِعفٞ اهقا٢ى  ٕ (.اهعوى ٗأد٠ ذهم زىل 

لا ّ مين يف ٓرا اهق٘ي ٙػري زىل ًا قد حيدث ًّ غط   طبع تس٘اهٛ اهعوسسى،      

 ًٗا ضت٧دٜ زهٕٚ ًّ عطس ٗتعقٚد ٗصطى.

ثٍ ما١ ا ّ ًضا١ اهقسسبف عوسٟ ذا  اهطسبٚى ٗهلِسٕ كساْ غسدٙدا  يف محوسٕ             

قسدٗا  ٔسا دزاضسٞ اهِخس٘، لسدعا زىل      عوٟ اهِخساٝ اهسرّٙ اضستلثسٗا ًسّ ٓسرٖ اهعوسى اهس  ع       

زهس ا٢ٔا ٗزهس ا١ أ س٘اب أصسس٠ ًسّ اهدزاضسٞ، ٙسس٠ أُسٕ ٨ با٢سى ٗزا١ٓسا لٚسدع٘ كسرهم زىل           

زه ا١ اهع٘اًسى اهِخ٘ٙٞ ثٍ زه ا١ اسبسرا ٗاهتقسدٙس، ًٗسّ ثسٍ زه سا١ اهعوسى اهثس٘اُٛ ٗاهث٘اهسإ         

هعوسى اُ٪ٗي اهس  تفٚسد    عوٌا    ُٕ هسٍ ٙلّ ٙسلضٔا مجٚعا  لٔ٘ ٙس٠ أْ ًِٔا ًا ُٙقبى ًثسى ا 

عوٌا   اُتخا١ ك٩َ اهعسب ًِٗٔا ًا ُٙسسل  ٗٓسٛ اهس  ٨ تفٚسد عوٌسا  يف ًولسٞ اهو سٞ ٨ٗ        

اضتعٌا٨تٔا، ٙق٘ي ا ّ ًضا١: ) قؿدٜ يف ٓرا اهلتاب أْ أحرا ًّ اهِخ٘ ًا ٙطت ين 

اهِخسسٜ٘ عِسسٕ ٗ أُبسسٕ عوسسٟ ًسسا أمجعسس٘ا عوسسٟ اشبطسس  لٚسسٕ، لٌسسّ ذهسسم ادعسسا٦ٍٓ أْ اهِؿسسع   

  ٗازبصَ ٨ ٙلْ٘ ز٨ّ  عاًى هفيٛ ٗأْ اهسل  ًِٔا ٙلسْ٘  عاًسى هفيسٛ ٗ عاًسى     ٗاشبف

لٔ٘ ِٓٔا ِٙلس (61)ًعِٜ٘.. ليآس ٓرا أْ اهعاًى أحدث انعساب، ٗذهم  ِّّٚ اهفطاد(، 

 أْ ٙلْ٘ هوع٘اًى دٗز يف زحداث انعساب، ٪ُٔا ٨ تفعى  إزادٝ ٨ٗ  طب  لٚق٘ي: 

ٙعتقد أْ ًعاُٛ ٓرٖ ا٪هفاه ٓٛ اهعاًوسٞ ؟ قٚسى اهفاعسى    )لإْ قٚى: ب ُٙسد عوٟ ًّ 

عِد اهقا٢وني  ٕ زًسا أْ ٙفعسى  سإزادٝ كساسبٚ٘اْ ٗزًسا أْ ٙفعسى  ساهطب  كٌسا ذبسسق اهِساز           

ُٗٙسسسبِّسد املسسا١ ٨ٗ لاعسسى ز٨ّ اهلل عِسسد أٓسسى اسبسس ، ٗلعسسى انُطسساْ ٗضسسا٢س اسبٚسس٘اْ لسسسعى اهلل  

ٗقسد تسبني ٓسرا يف ً٘ضسعٕ، ٗ أًسا اهع٘اًسى        تعساىل ٗكرهم املسا١ ٗاهِساز ٗضسا٢س ًسا ٙفعسى،     

  (62)اهِخ٘ٙٞ لوٍ ٙقى  عٌؤا عاقى ٨ أهفاهٔا ٨ٗ ًعأُٚٔا، ٪ُٔا ٨ تفعى  إزادٝ ٨ٗ  طب (.

ٗعوٟ اهس ٍ ًّ ذباًوٕ اهصا٢سد عوسٟ كسثري ًسّ أ س٘اب اهِخس٘ اه٘اضسخٞ اهس  تفٚسد          

ٗالس  اسبسس  حٚسسإ ٙقسس٘ي:   اهعوسٍ ز٨ّ أْ ٓجً٘سسٕ عوسسٟ اهتصٙٗسسسد يف ًطس هٞ اهتعوٚسسى كسساْ ممسسا  

)ًٗسٌا جيع أْ ٙطق  ًّ اهِخس٘: اهعوسى اهثس٘اُٛ ٗاهث٘اهسإ ٗذهسم ًثسى ضس٧اي اهطسا٢ى عسّ          
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      ٍَ ٍَ ُزل  ؟ لٚقاي: ٪ُٕ لاعى، ٗكسى لاعسى ًسلس٘ع، لٚقس٘ي: ٗٔهسس شٙد ًّ ق٘هِا: )قاَ شٙد(:ٔهس

زل  اهفاعى ؟ لاهؿ٘اب أْ ٙقساي هسٕ: كسرا ُطقست  سٕ اهعسسب، ثبست ذهسم  ا٨ضستقسا١ ًسّ           

اهل٩َ..ٗه٘ أمبِا اهطا٢ى عّ ض٧اهٕ   ْ ُق٘ي هٕ: هوفسق  ني اهفاعى ٗاملفع٘ي لوسسٍ ٙقِعسٕ   

ٍَ   تعلظ اهقضٚٞ  ِؿع اهفاعى ٗزل  املفع٘ي ؟ قوِسا هٕ:  سس ْ اهفاعسى قوٚسى،     ٗقاي: لٔوس

اهسسرٜ ٓسس٘  –٪ُسسٕ ٨ ٙلسسْ٘ هوفعسسى ز٨ّ لاعسسى ٗاحسسد ٗ املفعسس٨٘  كسسثريٝ، لسس عطٟ ا٪ثقسسى   

هوٌفع٘ي..هٚقسٓى لسسٛ ك٩ًٔسٍ ًسا      –اهسرٜ ٓس٘ اهِؿسع     –ى ٗأعطسٟ ا٪صسل   هوفاع –اهسل  

ٙطتثقوْ٘ ٗٙلثس يف ك٩ًٍٔ ًا ٙطتضفْ٘ ل٩ ٙصٙسدُا ذهسم عوٌسا   س ْ اهفاعسسى ًسلس٘ع،       

ٗٓرا ك٩َ ٗاضْذ ًطتقٍٚ،  سد٨  عسّ ٓسرا اهعطسس      (63)ٗه٘ مٔوِا ذهم   ٙضسُا مٔوٕ(،

ازبسدي اهعقسٍٚ اهسرٜ ُس ٠  ٔسرا اهعوسٍ عسّ        اهرٜ أؾاب دزاضٞ اهِخس٘ز  سسٌا مسسٓس عوٚسٕ ٓسرا      

مادٝ اهطبٚىز ٗأحاي كثريا  ًّ ًؿِفاتٕ مد٨  عقوٚسا  ٗمٔسدا  لوطسفٚا  ٨ خيسدَ  اٙتسٕ ٨ٗ      

 ٙقدَ زهٕٚ غ٣ٚا  ذا  اي. 

 خامتة

ّ  ًّٗ ص٩ي ًا ًٓس ًّ اضتعسا  مٔ٘د اهِخاٝ  ػ ْ دزاضٞ اهِخ٘ لإُسٕ      قسد تبٚسٓس

ُ ٠  ٔرٖ اهدزاضٞ عّ ٗمٔتٔا عِدًا اغست  اهِخساٝ لسسٛ     أْ اهتِالظ يف ز ساش املٔازا  قد

ا٨ضتلثاز يف دزاضٞ اهع٘اًى ٗت٘هٚد اهعوى ًا أد٠ زىل تعقٚد دزاضٞ اهِخ٘ ٗأٓدز كسثريا   

ًسسّ ازبٔسس٘د اهسس  كسساْ لملسسّ أْ تثٌسسس عوٌسسا  ٗ ؿسسسا   طبسسسٚعٞ اهسسسو ٞ ٗمٗثسسسى مجاهسسسٚا       

 اضتعٌا٨تٔا.

 س ْ ٙتجسٕ اهدازضسْ٘ ٗاهعوٌسا١ زىل ربوسٚـ اهسسِخ٘ ًسّ         ٙ٘ؾٛٗهلرا لإْ اهباحإ    

ٓسرٖ اهػ٘ا٢ع اه  ٨ ربدَ دزاضتٕ حتٟ ٙع٘د ضوٌٚا  ض٩ٔ  عوٟ املتوقٛ ٨ٗ ضسسٌٚا ُاغ٣سسٞ   

 اهط٩ب. 

 

 

 



 ظاهرة التعليل بني اخلليل بن أمحد و متأخري النحاة                                                                                               

 206 2012ً فىربوٌ-هـ 1434 حمرً – او العدد اخل-السٍة الثالثة

 هواوش البحث

                                                 
، ٚٔض٘ت األٌبذء البٓ 66-65ٚاٌفٙشتسج البٓ إٌذٌُ ظ  41-27أظش حشجّت اٌخًٍٍ فً ِشاحب إٌحٌٍٛٓ ألبً اٌطٍب اٌٍغٛي ظ - (1)

 .560-557\1 اٌٛعذة اٌسٍٛطًٚبغٍت  47ٚطبمذث إٌحٌٍٛٓ ٚاٌغٌٍٛٓ ٌٍضبٍذي ظ  ،376\1ٚ إٔبذٖ اٌشٚاة ٌٍمفطً  46-45األٔبذسي ظ 

 اٌػٍج.ٚ٘ٛ ِٕسٛب إٌى أٍِت بٓ أبً  3369\5اٌبٍج فً ٌسذْ اٌعشب البٓ ِٕظٛس ِذدة ) فشج (  -(2)

 .35ظ اٌضبٍذيطبمذث إٌحٌٍٛٓ ٚاٌٍغٌٍٛٓ  -(3)

 .11-10ظِشاحب إٌحٌٍٛٓ ٚاٌٍغٌٍٛٓ ألبً اٌطٍب اٌٍغٛي  -(4)

 .12اٌّػذس اٌسذبك ظ  - (5)

 .86\1اٌز٘بً  ٌإلِذَِعشفٛ اٌمشاء اٌىبذس  -(6)

 .13\1اٌىخذب ٌسٍبٌٛٗ  -(7)

 .35-34اٌّذاسط إٌحٌٛت ٌٍذوخٛس ضٛلً ضٍف ظ  -(8)

 .72\1اٌّفػً البٓ بعٍص  -(9)

 .130ظاإلٌضذح فً عًٍ إٌحٛ ٌٍضجذجً  -(10)

 .81\1ٌٍسٍٛطً اٌّض٘ش  -(11)

 .11ظإٌحٛي ٌٍغت اٌعشبٍت ٌبشجسخشاتسش اٌخطٛس  -(12)

 .71\1اٌعٍٓ ٌٍخًٍٍ بٓ أحّذ  - (13)

 .71\1اٌّػذس اٌسذبك  -(14)

.78-77\1اٌعٍٓ ٌٍخًٍٍ بٓ أحّذ  -(15)
  

(16 )
-

 (. 3/316اتسحٕىٕه اًٌٍٍ : أظٍُ ، )اٌمذِٛط اٌّحٍط  

(17)
-
ًُ اٌسشٌع ِٓ اإلبً ٚغٍشٖ ، )اٌمذِٛط اٌّحٍط    (.3/415اٌطّشدي : اٌَفِخ

(18 )
-

 (.4/48اٌىٕٙبً : ضجش عظذَ )اٌمذِٛط اٌّحٍط 

(19 )
-

 ( .4/20اٌعمٕمً : اٌٛادي اٌعظٍُ اٌّخسع ٚاٌىثٍب اٌّخشاوُ )اٌمذِٛط اٌّحٍط 

(20)
-
 . 70\1اٌعٍٓ ٌٍخًٍٍ بٓ أحّذ  

(21)
-
 ِٚذ بعذ٘ذ. 11\1اٌضائذ فً وخذب إٌّػف البٓ جًٕ ٌشاجع فً رٌه األغً ٚ  

(22)
-

َِّجت ٚاألسٔب اٌّشضعت ِٚٓ األفذعً اٌخطٕذء   ِِّشش : اٌعجٛص اٌىبٍشة ٚاٌّشأة اٌَس بذدي )فػً اٌٍذء أاٌمذِٛط اٌّحٍط ٌٍفٍشٚص –اٌجح

 . 274\2بذب اٌطٍٓ(–

(23)
-
 . 381-380\4اٌىخذب ٌسٍبٌٛٗ 

(24 )
- 

 . 35\3اٌخػذئع البٓ جًٕ 

(25 )
- 

 . 60-59\3اٌىخذب ٌسٍبٌٛٗ 

(26 )
-

 . 131\2اٌىخذب ٌسٍبٌٛٗ 

 . 138-137\2اٌىخذب ٌسٍبٌٛٗ -(27)

(28 )
-

 . 92\1اٌىخذب ٌسٍبٌٛٗ 

(29 )
-

 . 63\3اٌّػذس اٌسذبك 

(30 )
-

 . 94-93\3اٌّػذس اٌسذبك 

(31)
-
 . 47-46اٌّذاسط إٌحٌٛت ٌٍذوخٛس ضٛلً ضٍف ظ 
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(32)

-
 ٌّٚع األدٌت. 45عٓ جذي اإلعشاب ظ 94ٔمٍت اإلِذَ اٌسٍٛطً فً االلخشاح ظ 

(33)
-
 . 96وخذب االلخشاح فً عٍُ أغٛي إٌحٛ ٌإلِذَ اٌسٍٛطً ظ 

(34)
-
 . 184-183\2اٌىخذب ٌسٍبٌٛٗ  

(35 )
-

 . 478-477\3اٌىخذب ٌسٍبٌٛٗ 

(36)
-
 . 47طبمذث إٌحٌٍٛٓ ٚ اٌٍغٌٍٛٓ ٌٍضبٍذي ظ 

(37)
-
 . 64عًٍ إٌحٛ ٌٍضجذجً ظ اإلٌضذح فً 

 . 64اٌّػذس اٌسذبك ظ-(38)

(39 )
- 

 . 65اٌّػذس اٌسذبك ظ

(40)
-
 . 47طبمذث إٌحٌٍٛٓ ٚ اٌٍغٌٍٛٓ ٌٍضبٍذي ظ 

(41)
-
 . 65اإلٌضذح فً عًٍ إٌحٛ ٌٍضجذجً ظ  

(42)
-
 . 66اٌّػذس اٌسذبك ظ 

(43)
-
 . 77اإلٌضذح فً عًٍ إٌحٛ ٌٍضجذجً ظ  

 . 198-197\2اٌىخذب ٌسٍبٌٛٗ -(44)

(45)
-
 . 228-227\2اٌّػذس اٌسذبك  

(46 )
-

 .381\2اٌّػذس اٌسذبك 

(47 )
-

 .65اإلٌضذح فً عًٍ إٌحٛ ٌٍضجذجً ظ 

(48)
-
 . 77اٌّػذس اٌسذبك ظ 

 . 117-111أظش طبمذث إٌحٌٍٛٓ ٚاٌٍغٌٍٛٓ ٌٍضبٍذي ظ -(49)

(50 )
-

 . 154-151اٌّػذس اٌسذبك ظ 

(51)
-
 ٌمػذ ٔذئب اٌفذعً اٌزي ٘ٛ ِفعٛي فً األغً . 

(52)
-
 . 1/54األغٛي فً إٌحٛ ألبً بىش بٓ اٌسشاج  

(53)
-
 .1/173اٌخػذئع البٓ جًٕ  

(54)
-
 . 39-38اإلٌضذح فً عًٍ إٌحٛ ٌٍضجذجً ظ 

 .121اٌّػذس اٌسذبك ظ  -( 55)

(56)
-
 .124اٌّػذس اٌسذبك ظ 

(57)
-
 .125اٌّػذس اٌسذبك ظ  

(58 )
-

 .70-69لسُ اٌذساتست ظ  –إٌحٛ البٓ اٌّٛساق عًٍ 

 .263عًٍ إٌحٛ البٓ اٌّٛساق ظ  -( 59)

(60 )
-

 .1/173اٌخػذئع البٓ جًٕ 

(61)
-
 .69اٌشد عٍى إٌحذة البٓ ِضذء اٌمشطبً ظ  

(62)
-
 .70اٌّػذس اٌسذبك ظ  

(63 )
- 

. 127اٌّػذس اٌسذبك ظ 
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 املصادر واملراجع 

 .اهلسٍٙاهقسآْ  -1

 عبد اسبطني / د. –أ ٘  لس ضبٌد  ّ ضٔى اهطٓساج  –ا٪ؾ٘ي يف اهِخ٘  -2

 . 1988َ -ٓس  1408 - 3 / -٧ًضطٞ اهسضاهٞ  بريٗ  -اهفتوٛ

ذبقٚ  ضبٌد  اهقفطٛ.مجاي اهدّٙ عوٛ  ّ ٙ٘ضل  –زُباٖ اهسٗاٝ عوٟ أُباٖ اهِخاٝ  -3

  1986َ-ٓس 1406 – 1 / –داز اهفلس اهعس ٛ  _أ ٘ اهفضى ز سآٍٚ

ذبقٚ  د.  –أ ٘ اهقاضٍ عبد اهسمحّ  ّ زضخاق اهصمامٛ  –انٙضاش يف عوى اهِخ٘  -4

 .1986َ-ٓس 1406 – 5 / –داز اهِفا٢ظ  بريٗ   –ًاشْ املبازن 

 -م٩ي اهدّٙ عبد اهسمحّ اهطٚ٘بٛ –ُ  ٚٞ اه٘عاٝ يف ببقا  اهو ٘ٙني ٗاهِخاٝ  -5

 .د   –ٙٞ  بريٗ  داز امللتبٞ اهعؿس –ذبقٚ  ضبٌد أ ٘ اهفضى ز سآٍٚ 

 .2003َ 4 /–اهقآسٝ ،اشباظبٛ ٞ، ًلتباهِخٜ٘ هو ٞ اهعس ٚٞ هربمطقاضساهتط٘ز -6

داز اهلد٠  -ذبقٚ  ضبٌد عوٛ اهِجاز –أ ٘ اهفتذ عثٌاْ  ّ مين  –اشبؿا٢ـ  -7

 .د   – 2 / –هوطباعٞ ٗاهِػس  بريٗ  

 –٨ ّ ًضا١ أ ٛ اهعباع أمحد  ّ عبد اهسمحّ اهقسبف  –اهسد عوٟ اهِخاٝ  -8

 .1979َ- 1 / – اهقآسٝ  ا٨عتؿاَداز  –ذبقٚ  د. ضبٌد ز سآٍٚ اهبِٓا 

عا  اهلتع  –ٙعٚؼ  ّ عوٛ  ّ ٙعٚؼ اهِخٜ٘  –غسش املفؿى هوصطبػسٜ  -9

 . د   – بريٗ  

ذبقٚ   –أ ٘  لس ضبٌد  ّ اسبطّ اهص ٚدٜ  –ببقا  اهِخ٘ٙني ٗاهو ٘ٙني  -10

 .د   -2 / –داز املعازا  ؿس  –ضبٌد أ ٘ اهفضى ز سآٍٚ 

ذبقٚ  د.ضبٌ٘د ماضٍ  –أ ٘ اسبطّ ضبٌد  ّ عبد اهلل اه٘ٓزاق –عوى اهِخ٘  -11

 .1999َ -ٓس 1420 -1 / –ًلتبٞ اهسغٚد  اهسٙا   -اهدزٗٙؼ

ًلتبٞ  –ذبقٚ  د.ٓادٜ حطّ مح٘دٜ  –شبوٚى  ّ أمحد اهفسآٚدٜ ا –اهعني  -12

 . د   –ًطق   –دٜ ٚعاهطٚد ضبٌد  ّ أمحد اهب٘ض



 تأصيل العلوم  و جامعة القرآن الكريم

 209 جممة تأصين العموً

                                                                                                                            

ذبقٚ  اهػٚط ز سآٍٚ زًضاْ  –ا ّ اهِدٍٙ ضبٌد  ّ أ ٛ ٙعق٘ب  –اهفٔسضت  -13

 .1997َ -ٓس1417- 2 / –داز املعسلٞ  بريٗ  

 –داز ازبٚى  –ب اهفريٗش آ ادٜ صبد اهدّٙ ضبٌد  ّ ٙعق٘ –اهقاً٘ع ااٚ   -14

 .د   –امل٧ضطٞ اهعس ٚٞ هوطباعٞ ٗاهِػس  بريٗ  

 –م٩ي اهدّٙ عبد اهسمحّ اهطٚ٘بٛ  –يف عوٍ أؾ٘ي اهِخ٘  ا٨ققاشكتاب  -15

 .د   –ُػس أدب اسب٘شٝ  إٙساْ  –ذبقٚ  د. أمحد ضبٌد قاضٍ 

عبد اهط٩َ ذبقٚ  –أ ٘  ػس عٌسٗ  ّ عثٌاْ  ّ قِرب ضٚبٕ٘ٙ  -اهلتاب -16

 .1991َ -ٓس 1411 – 1 / –داز ازبٚى  بريٗ   –ضبٌد ٓازْٗ 

ذبقٚ   -ا ّ ًِي٘ز مجاي اهدّٙ ضبٌد  ّ ًلسَ ا٪ُؿازٜ –هطاْ اهعسب  -17

 .د   –داز املعازا  ؿس  –عبد اهلل اهلبري ٗ آصسّٙ 

 .د   – 5داز املعازا  ؿس  / ،اهدكت٘ز غ٘قٛ ضٚل اهِخ٘ٙٞ،املدازع -18

ذبقٚ  ضبٌد أ ٘ اهفضى  –أ ٘ اهطٚع اهو ٜ٘  –ًساتع اهِخ٘ٙني ٗاهو ٘ٙني  -19

 .1955َ -ٓس 1375 –ًلتبٞ ُٔضٞ ًؿس  –ز سآٍٚ 

ذبقٚ   ،اهدّٙ عبد اهسمحّ اهطٚ٘بٛ يٗأُ٘اعٔا، م٩املصٓس يف عوَ٘ اهو ٞ  -20

 .  د، داز زحٚا١ اهلتع اهعس ٚٞ عٚطٟ اهبا ٛ اسبوف امل٘ىل،ضبٌد أمحد ماد 

ذبقٚ  ضبٌد ضٚد  –مشظ اهدّٙ أ ٘ عبد اهلل اهرٓف  -ًعسلٞ اهقسا١ اهلباز -21

 .تازٙط دْٗ  –ًلتبٞ داز اهلتع اسبدٙثٞ  ؿس  -ماد اسب 

أ ٘ اهفتذ عثسٌاْ  سّ مين  هوٌاشُٛ،غسش ا ّ مين هلتاب اهتؿسٙل  املِؿل، -22

 .1954َ- 1 /–اهقآسٝ ،زدازٝ زحٚا١ اهقاث اهقدٍٙ  ،ذبقٚ  ز سآٍٚ ًؿطفٟ ،

أ ٘ اهربكا  كٌاي اهدٙسّ عسبد اهسحسٌّ  ّ  –ُصٓٞ ا٪هبا١ يف ببقا  ا٪د ا١  -23

 –ًلتبٞ املسِاز  اهسصزقا١  ا٪زدْ  –ًسا٢ٛ اذبقٚ  اهدكت٘ز ز سآٍٚ اهط –ا٪ُبازٜ 

 َ. 1985-ٓس 3-1405 /
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 ملخص البحث

اذتىد هلل رب العاملني  ٔالالا ٚ ٔالما ً  ماٜ  اانب اءٌأٗاملٞ  لعا  ٔ ماٜ  لاْ          

 ٔصخأْ ٔوَ سملر  مٜ ِدآ إىل ًٖٕ الدَٖ. ٔبعد

 ااَ " وعااملٖد ٌاااد الدااعن  ٍااد ارتمٗ ااٛ  ىاان بااَ      ٛفاا ُ ِاالا الأخاا  ٖااادً  راساا  

ال ٖدا    ِالٓ الدراساٛ  ُ ارتمٗ اٛ  ىان   ٖا ْ     ارتٛملب " حٗ  اتطا  لمأملحا  واَ  ا ه     

ه غأااملرٓف فّاإ  حماا  حماامٟل   بٗاامٟل رفٗعاامٟلف ٔرياادرٚ فٍٗااٛ ،ااأدٚ ل ٌاااد الدااعنف ٔوااَ  اا  

 راسحٍمل نيعملٖد ٌاد الدعن  ٍدٓ تأ  لٍمل  ٌْ صملح  رؤٖٛ ٌادٖٛ ٔاضخٛ انيعململ ارتكات   

 ا ماٜ ال الاٛ وعاملٖد وّىاٛ ِا٘ انيعٗاملر الالٔري٘ف ٔانيعٗاملر اء  ريا٘ف ٔانيعٗاملر ال ا ف ِٔال            

اء د ااحىن  مٜ ال الٛ  ٍملصن ِ٘: جتٍُ  انيعملظمٛف ٔجتٍُ  اذتٕا٘, ٔالالدق ال ا ف  

تؤ،اد  ُ الاثاا اء با٘ ٔالٍاادٙ  ٍاد العانب ٔانيمامى  غا  بمللاطاملٖمل          ِٔلٓ الدراساٛ  

اء بٗٛ ٔالٍادٖٛ اليت حتحملج إىل وَ ٍٖاا  فّٗاملف ٖٔماح نج هٕاِنِاملف ٖٔماحمّي وامل فّٗامل        

وااَ واامل ٚ  مىٗااٛ ٖٕٔٛرِاامل لٍٗٛماا  بّاامل إىل  فااملق  رحاا  تٍملساا  الٕارياا  اء باا٘ انيعاامل ف       

ٛ اليت غمللأمل ومل تأتٍٗمل وَ الغنبف ٔحيملٔه بعض لحٍملفس الٍعنٖمل  اء بٗٛ ٔالٍادٖٛ اذتدٖث

الٍامل  العنب احملدال  تٛأٗ  ِلٓ الٍعنٖمل  الغنبٗاٛ ذالافدِمل  ماٜ لغحٍامل العنبٗاٛ ِٔاي       

ف فمغحٍامل العنبٗاٛ  امل  الٕصااٗحّملف ٔل    حينالاإا ل الأخان بّالا العىان ،أ امل ٖنٖادُٔ  ُ     

ٍادٖٛ ل صدر اإلس ً رياد  ِلٓ الدراسٛ  ٖطمل ر   مٜ وَ ٖد ُٕ  ُ اذتن،ٛ اء بٗٛ ٔال

وأملح : انيأخ  اءٔه: انيعٗملر اللٔري٘.  انيأخا    ٛضع ت. ٔحتحٕٙ ِلٓ الدراسٛ  مٜ ال ال

 الثملٌ٘: انيعٗملر اء  ري٘. انيأخ  الثملل :انيعٗملر ال  .  

                                           

 انيٕف  ٔاهلل                                               
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 مكدمة

ِلا الأخ  ٖحٍملٔه وعملٖد ٌاد الدعن وَ   ه ا الٗٛ  مل وكملٌحّمل الععٗىاٛ ل  

ٔهداُ اءوٛ انيممىٛ فااد  انب بمللعادهف ٔالإراف ٔالحاإٝف ٔالاإٚ ل اذتا  ٔاإلصا           

اإل ارٙ ٔاالهحىاامل ٘ف ٔال حٕحاامل  اإلساا وٗٛ ٔريّاان الاانًٔ ٔال اانا إىل   اان الاملٟىااٛ وااَ  

اليت ال حتالٜف ٔريد تٍملٔه الأملحثُٕ ريد مٟل ٔحدٖثمٟل ا الٗٛ ارتمٗ ٛ  ىان   انيٍملري  ٔانيآالن

باااَ ارتٛاااملب واااَ فٔاٖااامل شتحم اااٛ حتااادالٕا  اااَ ا الاااٗحْ المٗملساااٗٛف ٔاالريحالااامل ٖٛف         

ٔل ِاالٓ الدراسااٛ ٖحٍااملٔه الأملحاا       ٔالحداانٖعٗٛف ٔال كنٖااٛف ٔالعمااكنٖٛ ٔغااد  لاا    

واَ فأٖاٛ   انٝ مل ٖحعان   امل الأاملحثُٕف ِٔا٘ ا الاٗحْ اء بٗاٛ وامل            ال ملرٔقا الٗٛ 

ٖؤ،اد  مااٜ  ملصاٗٛ ااإه اإلساا ًف ٔالد الاٗٛ اإلساا وٗٛ حٗاا  ٖعحا  ارتمٗ ااٛ  ىاان     

 ٕ همل  لٓ الد الٗٛ الدملومٛ. ٔريد تٛنق الٍامل  الادوملٞ ل الٍملٖمل ،حأّي لم مٗ اٛ  ىان   

ِلا الأخ  جيى  ِلٓ اءريٕاه انيحٍملالنٚ اء ٖ  ٔالٍملريد ٔريد تٍملالن   حمل ٖثّي ٍِمل ٍِٔملك ٔ

ل صااعٗد ٔاحااد ٖٔحعاان   اامل بمللدراسااٛ. ٖااإه ابااَ راااٗ  ل ،حملبااٛ العىاادٚ ل ستملسااَ  

،ااملُ  ىاان بااَ ارتٛااملب رضاا٘ اهلل  ٍااْ وااَ  ٌاااد  ِاان فوملٌااْ لمدااعن         الدااعن ٔ  ابااْ " 

 ب ٔغد  ل  وَ الدّمل ا  لكأملر انيؤر   ٔالٍاامل  الاادوملٞ لا    "  ٔ ٌ لِي فْٗ وعنفٛ

 العنب٘.

 ٔتحىثن ل  ٌْ: أينية البحث

ٖحٍااملٔه وعااملٖد الٍاااد اء باا٘  ٍااد ارتمٗ ااٛ  ىاان بااَ ارتٛااملب الاالٙ اااّد لااْ   -3

 الٍامل  الادوملٞ بأٌْ وَ   مي  ِن  النٓ بمللدعنف ٔ ٌاد  ِن فوملٌْ لْ.

 ٖأخ  ل وعملرك ارتمٗ ٛ  ىن الٍادٖٛ و  اعناٞ  النٓ. -1

تااناا الاان ٔغٍااٜ حيحااملج إىل وااَ ٖااٍ ض  ٍااْ  ٖؤ،ااد  ُ تناالٍاامل الٍااادٙ الااادٖي -1

الغأملرف ٖٔمحٍٛاْ ٔجيعمْ ستٕرٟا لمدراسامل  اء بٗاٛ ٔالٍادٖاٛف ٖٔماحٍأه وٍاْ الٍعنٖامل        

 ٖٕٔٛرِمل لح دً ريطملٖمل اء ب انيعملصن.
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 ٔتحىثن ل اآلت٘: أيداف البحث

اسحمّملً الثاا الٍادٙ اإلس و٘ الادٖي ٔالغٕص ل الٍملٖملٓ ٔاسح ناج ومل فْٗ -3

 .  مثٍٗٛوَ  رر 

 ربه الٍاد اء ب٘ الادٖي بمللٍاد اذتدٖ  ٔانيعملصن. -1

اسحٍّمل  ٔتٕٖٛن ادتّٕ  ل الٍاد الادٖي بداٟل وَ االجتملٓ ٌملحٗاٛ الٍعنٖامل     -1

 ٔاهحىمل ٘ خيحمف  َ اء ب العنب٘.ل ب٠ٗٛ ٔوٍملخ ٔسٗملق تملرخي٘   الغنبٗٛ اليت ٌدأ

 الٍعن إىل الثاا الٍادٙ الادٖي بع  فملحالٛ ٔرؤٖٛ جتدٖدٖٛ. -4

 مشكلة البحث:    

تكىَ ل  ٌْ ٖحٍملٔه ريطٗٛ حمملسٛ وَ ريطملٖمل الٍاد اء ب٘ف ِٔ٘ وعملٖد ٌاد الداعن  ٍاد   

ءواٛ انيمامىٛ ِا٘    ف ٔل فاثٚ واَ  ِاي فاثا  تاملرٖخ ا     إلس ًٔاحد وَ  بنف الد الٗمل  ل تملرٖخ ا

 فثٚ ارت فٛ الناادٚ ل ستملٔلٛ لمح مل ن و  الثاا اإلس و٘ف ٔالحأصٗن  لٓ الاطٗٛ انيّىٛ.

 .ذم   مى٘ ال تٕهد  راسمل  سملباٛ:الدراسات السابكة

 اتأ  الأملح  انيٍّج الٕص ٘ ٔاالسحاناٟ٘.  :مهًج البحث

ِٔاا٘  مااٜ الٍخاإ   تٍااملٔه الأملحاا  ِاالٓ الدراسااٛ ل ال الااٛ وأملحاا ف  :ييكــل البحــث

 الحملل٘:

 انيأخ  اءٔه: انيعٗملر اللٔري٘.

 انيأخ  الثملٌ٘: انيعٗملر اء  ري٘.  

 انيأخ  الثملل :انيعٗملر ال  .  

 الي ارتملمتٛ ٔانيالمل ر ٔانيناه .
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 املبحث األول

 املعيار الذوقي

اللٔق ٔاحد وَ وعملٖد ٌاد الدعن اليت حتدا  ٍّمل الٍامل  ريد مل ٔحدٖثمٟل " ٔاللٔق 

ِإ انينهاا  الٍّااملٟ٘ ل ،اان ٌااادف فمللاالٔق الالٙ ٖعحااد بااْ ِاإ  ٔق  ٔٙ الأالاان بمللدااعنف   

ِٔؤالٞ  مل ٚ ٖمحٛٗعُٕ  ُ ٖعممإا الكاثد واَ  حكاملوّيف ٔل الحعمٗان وامل جيعان الالٔق         

در اإلاااملرٚ إلٗااْ  ُ ارتمٗ ااٛ  ىاان بااَ    جتاأمماامل " ٔسااٗمٛ وداانٔ ٛ وااَ ٔسااملٟن انيعنفااٛ    

ارتٛملب ،ملُ  حم  حملسٛ  ٔريٗٛ رفٗعٛ و  ريدرتْ  ماٜ الحعمٗان ل حكاملً الايت ٖٛماّامل      

  مٜ الٍصف ِٔلا ومل سٗحط  لٍمل وَ   ه الٕريملٟ  الحمللٗٛ اليت تؤ،د ِلٓ اذتاٗاٛ.

،ملُ  ىن بَ ارتٛملبف رضا٘ اهلل  ٍاْف همللمامٟل ل  صاخملبْ ٖحالا،نُٔ الداعن       

 ُْ ُْ  ااعني فاٗان:       ٔالدعناٞف فٗإه بعطّي: ف  َ اعنف ٖٔإه   انف بان فا   أاملا   ابا

فامله  ىنف رض٘ اهلل  ٍْ: ريد  تٜ وَ حيدا وَ  اعن الٍملا فمىمل سمي ٔهمس  بمللأملبف

ريامله  ىان: ٔمل    فمله: فِاد ٖامل  واد انياؤوٍ     ريمله لْ  ىن: ٖمل ابَ  أملا وَ  اعن الٍملا؟ ري

  ل ؟ ريمله ابَ  أملا: لإلْ  د  ِنومٟل ٔريٕوْ ب  ونٚ: 

 ٣ً َٖٞاُعُد فَٕق الٓدىس٢ وَ ٜ،ن ٖٔٔلّ     لٕ ،ملُ  ًْ بٜأ ِٔي رٜيَعُدٔااااريٕ  ي  ٔ َوِجٔد

ُْ حَ  َتٍُمُأّ ُِِي ٔسٍَمل ًْ ٜ بٕ َٜٔلط    ي ااارٜيٕ ََ اءٔالٔ  َوَ   ُدٔاملُبٕا ٔطملَب ٔو

َٙ إ ا ٜفت٢ُ ٕاف إٌْس إ ا ٜ و َُ     ٍُٕا أأه  ُدٔااااإ ا هَّبّمللْٗنُوَنٓفؤٔ

َُ ٔو َُ  مٜ ومل ،مل ٌَٔعي٣ ااُوَخٖمدٔ ُّي و    َِ  ٍ َ ُْ ْٔ ُحٔمُدٔاااال ٍَٖت٢ُا الم٤  مل ٔب

 ريمله  ىن: صدريت ٖمل ابَ  أملا.

 ااانج  ىااان باااَ ارتٛاااملبف رضااا٘ اهلل  ٍاااْف ٔبأملباااْ ٔفاااد غٛ اااملُف فاااامله:  ٙ     ٔ

 اعناٟكي اللٙ ٖإه: 

 ُْ َّٖلُب  ٜٔلمَت مُبمَحأ ٣   مٟل ال َتٝمٓى ٙٓ الٓنهمله٢ انٝي   مٜ َاَعٕ ف  
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  ريمللٕا: الٍملبغٛ ٖمل  ود انيؤوٍ ف ريمله: فىَ الاملٟن: 

ٕٛ َْ ل ٔحأمله٣ َوحٍَٗ  مل  ٖٕد إٜلٜٗ  ٌَٕاف٢ُااااااَتُىٗد بّ   َ ٛملطُٗف ُحِج

ُٓ انٝيٍحأٝ  ٍٜ  ٔاسُ    َٕ ُوِدر٢،٘ اف ٌٜٓ  ،مللم١ٗن٢ اللٙ ِ  ٔإُ َ ٞمَت  

 ريمللٕا: الٍملبغٛ ٖمل  ود انيؤوٍ ف ريمله: فىَ الاملٟن: 

٢َ ُوَخٚنق٣   َىمُت ٌَ م٘  ُُ  إىل اب  ٔراحٜميتف ٔريد ِد ِ  ُ ٕٗ

ٜٛ لافألٜ ُٗت اءو ٌَ ٍِّمل اامل  َُٖ َُ ٌُْٕ  ال َُٖ    ي  ُُا،للٜ  ،مل ٕ 

َ٘  ٜمٔامٟل ألٗملب٘ َاملر٢ٖمٟل  اا َتُٗحٜ    َٓ ب ُُ  مٜ َ ٕٕب ُتٜع  الع١ٍٕ

 ريمللٕا: الٍملبغٛ ٖمل  ود انيؤوٍ ! ريمله: فىَ الاملٟن:

َُف إِ  ريمله انٜيمٗٝ  لْ َِٗىمل ٍَٔد    إال٤ ُسٜم ٛٔ فملِحُدِ ِمل  َ الٜ  ٖٖ  رٝيي ل الَأن٢

 انيؤوٍ ! ريمله: ِٕ  اعن اعناٟكي.ريمللٕا: الٍملبغٛ ٖمل  ود 

ِاالٓ اال حٗااملرا  العىنٖااٛ وااَ اااعن الٍملبغااٛ تعاا   ااَ  ٔريااْ النفٗاا ف ٔإحمملسااْ          

انينِفف ٔريدرتاْ  ماٜ االٌحااملٞ واَ الداعن ممامل ٖاده  ماٜ   تاْ باْ ٔوعنفحاْ دتٗادٓ واَ              

 ر ٠ْٖ. 

 ريأمت حملهٛف فىن  بملنيدٍٖٛ ٔوعّمل  ٌملا وَ ريٕوّاملف فاأتٕا    ارتٍمملٞ  ،نٔا  ُٔ 

ِالٓ  ٍماملٞف فمإ ٔ عحّامل فااد طامله بكملؤِامل ل ادتملِمٗاٛ         " ىن بَ ارتٛملبف فاامللٕا:  

وامل تداملٞ   " ريامله: فنفعات ر ساّملف فامللات:       ٍمملٞففاملً  ىن ٔ تملِمل ٔريمله: ٖمل  ٔاإلس ً"ف

الأكاملٞ  ماٜ سامل ا     " ؟ ريمللات:   " ومل الالٙ  ريان  واآري٘  ٍٗٗا     " ؟ فامله:  "ٔومل اللٙ تنٖد

ٕ إٌّااي ِمكاإا ل " رياامله:  وطاان". ريمللاات:  هّااٍي"ف ادتملِمٗااٛف ِٔااي   طاامل  المااّ ف ٔحداا

 ومل  ٌ٘ " ريمللت:  "ف فأٌددٖ  ومل ريمت" ريمله: ٔهعمٟل"ففداك  ب٘ ٔ و٘ف فلل  اللٙ فا ٌ٘ "

 فامللت: الممل ٛ"فال  ٌددك ومل ريمت ريأن الًٕٗف ٔلك   ٌددك ومل ريمحْ 

ُْ    ٔواٜ ،ٍملُب ٜغى َساٜ َهَدالمٟل ٌَٔ  ٜٚ َٔٔأبٝمََْ الَغٗٔ    ملُ  اَن  الَنبٗ ٢ 
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ُُِي َسىع٘ إ٢ ا ُ ٔ،َن اٜءس ٖٔٝمْ ل َٔ ٜ   اٝ  ُد ُْ َففَن٠ٚ ومل ُتتا  الٜامٔ  ٔوٍ

 ٜفٜأٌَت َ مٜ َوَ وملَ  َبعَدٜك املٔغٝمْ    َٔٝ،ٍُت ٝ  ُد الَدوَ  رٜيأٜمٜ  َوَ َبكٜ

 .فامله  ىن:   ِٕمل ف ٌّمل ال تتاه حتٍٖٛ  بدٟا

 ٔتإه:ٔمس   ىن بَ ارتٛملب اون ٚ تٍدد  

 فحمكي  ٍد  ل  رين ٌاملخ٣    فىٍَّ وَ تماٜ بعلٕب و ٕ  

٣َ ٔوٍَّ وَ تماٜ بأ طن   هملج٣ فمٕال  دٗٛ اهلل فن   ه

فأون ب حطملر فٔهّملف فٕهادٓ واحغد ال ايف ف ادٓ هملرٖاٛ واَ انيغاٍي  ٔ  ماىملٟٛ         

  رِي  مٜ ط ريّملف فمل حملر ارتىمىملٟٛف فدفعت إلْٗف ٔ مٜ سأٗمّمل.

 بَ ارتٛملب رض٘ اهلل  ٍْ ٖعس بٍ مْف فمى  اون ٚ تإه:ٔ،ملُ  ىن  

  ً ِن سأْٗن إىل ٌالن بَ حجملج  مل اا ن٣ فأانبّ إىل سأٗنواَ  ال 

 ٣ً  ي٣ غد ومجملجاسّن احملٗمل ،نٖ    إىل فحٜ وملهد اء  ق  ٙ ،ن

 "فباَ اذتجاملج  ا ما٘ بٍالان   "فمىامل  صاأ  ريامله:     "ف  ومل ومل  اً  ىن إوملوامٟل فا   " فامله  ىن: 

ٛ   "فأت٘ بْف ف  ا ِٕ رهن لٗنف فامله:  " ؟ ريامله:  "ٔمل ٔوامل  ٌا   " ريامله:   " ا انج واَ انيدٍٖا

 ف نج ححٜ  تٜ الأالنٚ ٔ،ح  إىل  ىن رض٘ اهلل  ٍْ: تممل،ٍ "فا نج فٕ اهلل ومل 

ُٓ  ا ذت    لعىنٙ ل٠َ سدت  ٔحنوح    ناًااأمل    امثمل إ

٣َ ظٍٍحْ أو  العٍُٕ إالملًمل ٖ  أبعض تال    مل ل٘  ٌْ  غد ظ

ٕٛ اٖٕو ٔإُ غٍت اللل ملٞ  غناً ملٌ٘ الٍمملٞ اافأعض  و    مٟل مبٍٗ

 نيمل ،ملُ ل٘ ل الالملذت  واملً     ٕ  تٗحْ افعَ ب٘ العَ اللٙ ل

 ملل ُٕ ،ناًاأ بملٞ صدق٣ س    مل متٍت ح ٗعيت اأ ٍعّمل مم

 مل ٔصٗملًأبْٗت  مل ل ريٕوّ      تّمل اأ ٍعّمل مممل متٍت ص
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 ٔسٍملًو  غملرْبفاد ه      مل فّن  ٌت ونهع٘ فّلاُ حملالٌ

 ريمله: فن ٓ  ىن بعد  ل  نيمل ٔصف وَ   حْ. 

ٖٔنٔٝ  ٖطمٟل  ُ  ىن بَ ارتٛملبف رض٘ اهلل  ٍْف ،ملُ ٖعس بملنيدٍٖاٛ  ا  لٗماٛف   

 إ ا مس  اون ٚ تّحف ٔتإه:

   إ  ال  مٗن  ال أْااأ رري  تٛملٔه ِلا المٗن ٔاسٕ  هملٌأْ 

 لت تا وَ ِلا المنٖن هٕاٌأْ   ال رب غدٓ  اهلللٕال اهلل  فٕ

 نا،أْأ ،نً بعم٘ إُ تٕطأ و   ملٞ ٖك   األكَ رب٘ ٔاذتٗ

ريمله: فنها   ىان إىل وٍتلاْف فماأه  اَ انيان ٚف فا  ا فٔهّامل غملٟا ف فماأه ابٍحاْ            

 ربعاٛ  " ؟ فمكحتف ٔاسحخٗتف ٔ طنريت فاامله:   " ،ي تال  انين ٚ  َ النهن" ح الٛ: 

؟ فنفعات طنفّامل تعماي  ٌّامل ال تالا   ،ثان واَ ساحٛ          "ّنف ساحٛ  ااّن   اّنف  مٛ  اا 

 اااّنف فكحاا  إىل صااملح  ادتااٗل  ُ ٖا اان وااَ الغااتٔ النهاان إ ا  تاات سااحٛ  اااّن إىل  

  ِمللّٗي.

١ٛملب ٖإً وماٗمىٛ ٔ  ان واحٓىي  ماٜ  ىان        ريمله  بٕ ستٓىد: ٔني١مل اسحدّد فٖد بَ ارت

١ٛملب فامله لْ:    ٖإه فْٗ: اللٙف فأٌددٓ اعنٓ   ٗ  لبعض ومل ريمت   ٌددٌ٘بَ ارت

 وَ الٓدِن حٓحٜ ريٗن لَ ٖحالٓد مل  ٛ حاأٛ أ،ٍٓمل ،ٍدوملٌٜ هل 

 ملالٕٛه اهحىملا مل ٌأت لٗمٛ وع  مللكمل اأو ،أٌ٘فمٓىمل ت ٓنريٍمل 

فٖد بَ ارتٛاملب   لفامله لْ  ىن: ٖمل وحٓىيف لٕ ،ٍت  ريٕه الدعن لمٓنٌٜ  ُ  ريٕه 

ريحماٛ   ٗا  وامل ريمات فٗاْ         ٘  ٗ ف ريمله وحٓىي: ٖمل  ود انيؤوٍ ف لٕ ريحن  لوثن ومل ريمت 

 بأحمَ مم١مل  ٓتٖحٍٜ بْ.   ٘ ل حد   ٓتاٌ٘فامله  ىن: ٖمل وحىيف ومل   بدٟافاعنا 

لعىنٔ بَ وعد ٖكنب:    ٌ٘  َ اذتنب.  رض٘ اهلل  ٍْٔريمله  ىن بَ ارتٛملب 

  تمف. ضعف  ٍّمل مل  نب ٔوَريمله: وٓنٚ انيلاق إ ا ريمالت  َ سملقف وَ ص  فّٗ
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ٔٓه و ٗٓٛ ااااذتنب    ٕهااتمعٜ بتٍٖحّمل لكٓن هّ      مل تكُٕ فح

 غد  ا   مٗن  مل    جٕفٟا   ححٜ إ ا اسحعن  ٔآ  ضناوّمل  

 نِٔٛ لم١ثي ٔالحاأٗنااااوك     مل ٔتٍك١ن  اهٓت  ر سّاٛملٞ

رضا٘  اجنٚ الممى٘ ٔ،ملُ وَ فحملك العنب فأتٜ  ىن بَ ارتٛملب  ٖٔنٔٝ  ُ  بمل

فامله لْ  ىن: ٔوَ  ٌت؟ فامله:  ٌمل  بٕ اجنٚ الممى٘ف فامله لْ  ىن:  ٖمحخىمْف اهلل  ٍْ

 ن حٗ  ارتد  :ٟ ٙ  دٙ ٌ مْف  لمت الامل

 ٕ بعدِمل  ُ   ىنااأإٌ٘ ءره  مللٕد أرٖٔت رست٘ وَ ،حٗأٛ  

 تنٝ الأٗض ل حملفملتّمل ٔالمٍٕرا  بمللاٍمل  ختٛن ٔ ملرضحّمل اّأملٞ

الي اضتٍٜ  مْٗ  ىن بمللدرٚف فمعٜ إىل ٌملريحْ فخن  امل امل ٔ ريأماّمل حانٚ با  سامٗي      

 .بأح  المد ِنبمل٠ وَ الدرٚف ِٕٔ ٖإه

 ٔ،ن شتحأه ٖٕومل٠ لْ ٔرق  مل  بٕ ح ص بٍملٟمْ اريد ضَ  ٍّ

 الد  ٔحمله وَ  ُٔ بعض النغأٛ  ٖت لْ  توملفاه ٖطنب  ححٜ  

 الغم مل لتٓاااإ ا ووثن النتملج  ٘ حملٌٗٛ اااالي الح ت إلّٗمل ِٔ

  مل ِٔ٘ تٍٛماااإٌ٘ ءفرٙ  مّٗ   ريأمحّمل ارتن وَ إراُ زتحّدا٠ 

ٔ،ملُ ارتمٗ ٛ  ىن بَ ارتٛاملب ،اثد االساحداله بمللداعن ٔرمبامل ٖنها   لا  إىل        

ستىاد  ،ثنٚ ست ٕظْ وٍْف ٔتلٔريْ لْف ٔإ راك صتمل ٛ و عٕلٛ ل وعملدتٛ اءوإرف " اَ   

بَ س ً  َ ابَ هعدبٛ ريمله: ومل  بنً  ىن بَ ارتٛملب  ونا رياه إال متثان بأٗات ااعن.     

 ف ،ملُ ٖحىثن بّلَٖ الأٗح :رض٘ اهلل  ٍْٖٔنٔٝ  ُ  ىن بَ ارتٛملبف 

 طملبٕا ٔطملب وَ اءٔال  ومل ٔلدٔا    ي اريًٕ سٍملُ  بِٕي ح  تٍمأّ

 مل لْ حمدٔاااال ٍٖتا اهلل وٍّي و   ستمٕ ُٔ  مٜ ومل ،ملُ وَ ٌعي 
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: ريٗاان ل ٔسااٗٛ  ٙ وٍعاان  حمااَ؟ فامللاات: رضاا٘ اهلل  ٍااْريٗاان لعىاان بااَ ارتٛااملب 

ن باَ ارتٛاملبف بٗات  ادٙ باَ فٖاد       ريالٕر بٗض ل حداٟ   طنف فأٌداد  ٍاد  لا   ىا    

 العأمل ٙ:

 بٗض ل النٔ  فِنٓ ومحٍد     ا،دوٜ العملج ل احململرٖ   ٔ ،ملل

الاايت  ،نٌملِاامل  ٌ اامٟل ٔغدِاامل تؤ،ااد  مااٜ  ٔق ارتمٗ ااٛ  ىاان     ِٔاالٓ االسااحدالال

ال اا  النفٗاا ف ٔ مااٜ حمااَ ا حٗااملرٓ لمدااعنف ٔوعنفحااْ مبعملٌٗااْف ٔاالسحدااّمل  بااْ فٗىاامل      

 ٍٖملسأْ وَ انيٕاريف.

 املبحث الثاني

 املعيار األخالقي 

ٙ ل  ،املُ ٖعإفٓ   اد  وٖد االجتملٓ الدٖ  اء  ري٘ ٌاد الدعن بملءسملا الٍعنٙ الال

َِ رٜيملَه  ريمله َِاَدْر"      ٔف٘الٍ  صمٜ اهلل  مْٗ ٔسمي: " َو  ُْ ٌُ ٢ً ٔااِعّنا ُوٞاألّ ملف ٜفٔمَمامل  اٞل ٢ِساٜممل

وَ حأمْ بمأ  ِجملْٟ التبنريملُ باَ  اذت٠ٗٛٛ ٔنيمل  طم   ىن بَ ارتٛملب رض٘ اهلل  ٍْ 

تاإه  بدر ريمله لْ: إٖملك ٔا جملٞ انيالاف ريمله: ٔومل انيالا ٖمل  ود انياؤوٍ ؟ ريامله: انياالا  ُ    

ِؤالٞ  فطن وَ ِؤالٞ ٔ انبف ٔتأ  اعنٟا  مٜ ود  لإً ٔ ً نيَ تعمل ّٖيف فامله:  ٌت 

ِؤالٞ فىدححّي ٔحنو   ٘ٔاهلل ٖمل  ود انيؤوٍ    مي و  مبلاِ  الدعنف ٔلكَ حأملٌ

ِااؤالٞ فاال،ن  حنوااملٌّي ٔمل  ٌاان وااَ   ناضااّي ااا٠ٗمٟلف ٔصاانفت واادح٘ إىل وااَ  را ٓ 

 ْٗف ٖنٖد بلل  ريالٗدتْ انيّىٕفٚ اليت ٖإه فّٗمل:ٔرغأت بْ  ىَ ،نِْ ٔفِد ف

  ٔ الدعنٝ فٛمله ب٘ اإلٌملٞ    ٔ ٌٗت العدملٞ إىل سّٗن 

  ِٔ٘   أ  ومل صٍ 

ٕٓه  ٍااْ إىل         ٔ،ااملُ اذت٠ٗٛااٛ هااملٔر الٓتبنريااملُ بااَ باادرف فمااي حيىااد هاإارٓف فحخاا

 بغٗضف فأ،نً هٕارٓف فامله ّٖجٕ التبنريملُ ٔ د  بغٗطمل:

  ا حملهٛ  مل  فٜ ومحٕ ن املا   ره   ومل ،ملُ  ٌ  بغٗض  ُ ر ٝ
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 ملاامل رٔٓ واٗىمل ب   رواأغ     ُٕ وٍتلْ ااهملرا لإً  طمللٕا ِ

 ٕٓ بأٌٗملب ٔ ضناااااأهٓنح     ي ااااوم١ٕا رينآ ِٔٓنتْ ، بّ

١ٛمل ي الكملس     مل اا ا انيكملرً ال تنحن لأغٗحّ  ٜأاريعد ف ٌٓ   ٌت ال

 اءبٗامل ف اهلل  ٍْف ٔ ٌدادٓ   ان    رض٘فملسحعدٝ  مْٗ التبنريملُ  ىن بَ ارتٛملب 

إٌٓاْ ال  " ؟! ريامله: ،ملساٗملٟ  فامله لاْ  ىان: وامل   مىاْ ِجاملكف  وامل تنضاٜ  ُ تكإُ طمل ىاملٟ         

الي  رسن إىل حٓمملُ بَ الملبتف فمألْ  اَ  لا ف فاامله:     ِلا"فا جملٞ  آد وَ  لٖكُٕ 

     ٔ رياامله: ٖاامل  أٗاا  ءاااغمٍٓ   ااَ   اانا       مل ّٖجااْ ٔلكااَ ساام   مٗااْ! فخأمااْ  ىاانف 

 انيممى .

 حأمْ  ىن ريمله ِٕٔ  ٔه ومل ريمللْ: اذت٠ٗٛٛ نيمل ٔإُ

 ساح  اء مل ٙ إلٗ  المجملال     نْؤ  ا  ٕ  جبدك إٌ٘ او

 ٜ ٌٕاالاا اد ٌكملاٟل ٔ ره  َ التبنريملُ     اف ٌ   ْد و

٣ً وااااف ُ لكن وا   ٘ ِداك انيمٗ     احتٍَ  م  ملالامل

٣ُ رهااف ُ لكن فو  ملٚ    اتأ لٌ٘ بإه الٕأال   ملالامل

 ملٟ٘ رهملالافمٗات إلٗ  ٌم    ف ُ ،ملُ ومل ف ىٕا صمل ريمٟل  

 َ  اٟل ٖٔنفعَ  الااخي ط  ٕاسن ال ٖدحك  الٕهمل    اح

 فمي ٖمح ت  ىن إلْٗ ححٜ ريمله  بٗملتْ اليت  ٔ مل:

 ومل ا تإه ءفناخ بلٙ ونخ٣

ن  ىان إىل اذت٠ٗٛاٛ ٔ ٌامل هامللس  ٍادٓ ٔرياد        رسا   اَ  بٗاْ ريامله:     َ فٖاد باَ  سامي   

 وَ المجَ فأٌددٓ ريٕلْ: ،مىْ فْٗ  ىنٔ بَ العملص ٔغدٓ فأ نهْ

َٔال َاَجُن َنخ٣     ااومل ا َتإُه ٔلٜأفناخ٣ ٔبلٙ َو  ْٞ  ُحىن٢ اذٜتٕأصن٢ ال ومل
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ُّي  ٕٛ     ٜفمٔلغٔ ن َ ٜمٜٗ  َس لٜ لٜاَٗت ،ملٔسَأ ْٔ ٖمل ُ َىُنارٜيعن٢ ُوعٔمَى ًُ الٜم   

ْٔ     ٜ لٜات إ٢ٜلٜٗ  َوا  مللَٗد الٍُّٜ الَأَدُنااٜ ٌَت اٜءوُ  ال٤لٙ ٔوَ َبعٔد صملٔحٔأ

 ٢ّي ،ملٌَت ٔبٜ  ارٔتَُٗنااٜلٔكَ ٔلٜأٌٝ ٔم  مل    ااٜلي ٖٕألنٜٔك ٔبّمل إ٢  رٜيٖدوٕٜك ٜلّ

ٕٛ بمللنون ومكٍّي   مل الانراب  اءبملط  تغدملِي بّ    فملوٍَ  مٜ صأٗ

 وَ  ن   أٖٛ تعىٜ بّمل ارت      ي اأبٍّٗ ِم٘ فداؤك ،ي بٗ  

 ريمله فأكٜ ح  ريمله: 

فامله  ىنٔ بَ العملص: ومل  ظمت ارتطاناٞ ٔال  ريمات   ؟  ومل ا تإه ءفناخ بلٙ ونخ

 تن،ْ اذت٠ٗٛٛ  الغ اٞ   ده وَ رهن٣ ٖأك٘  مٜ

١ٛاملب        اذتملرال٘  ِ٘ٔجمل الٍجملا ٘ بٍاٜ العجا ُف فملساحعدٔا  مٗاْ  ىان باَ ارت  رضا

 اهلل  ٍْف فامله: ومل ريمله فٗكي؟ فأٌددٔٓ  :

 فعمل ٝ بٍٜ العج ُ رِه ابَ واأن     ن لؤً ٔرريٛ ِإ ا اهلل  مل ٝ  

ُٓ ،ااملُ ظملنياامل مل           ُٓ ،ااملُ وعمٕواامل اسااحجٗ  لااْف ٔإ فااامله  ىاان: إٌٓىاامل   ااملف فاا 

 :ٖمحج  لْف ريمللٕا: ٔريد ريمله  ٖطمٟل

 ٔال ٖعمىُٕ الٍملا حٓأٛ  ن ه     ريأٗمٛ ال ٖغدرُٔ بلٓوٛ 

١ٛملب ِكلا! ريمللٕا: ٔريد ريمله  ٖطمٟل  :فامله  ىن: لٗت  ه ارت

 إ ا صدر الٕٓرا   َ ،ٓن وٍّن    ٔال ٖن ُٔ انيملٞ إل١مل  دٗٓٛ 

 :فامله  ىن:  ل   ريٓن لم١كملك ! ريمللٕا: ٔريد ريمله  ٖطمٟل

 ٔتأ،ن وَ ،ع  ٔ ٕب ٌّٔدن  تعملب الك ب الطملرٖمل  ذتٕوّي 

َٓ الإً وٕتملِي فمي   ٖطٗٓعِٕي! ريمللٕا: ٔريد ريمله:فامله  ىن:  ه

  ل الاع  ٔاحم   ّٖٓمل العأد ٔا جن  ٔومل مٓسٜ العج ُ إال لاٗمّي 
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فاااامله  ىااان:  اااد الاااإً  ااامل وّي (ٔ،م١ٍااامل  أٗاااد اهلل  !! الاااي بعااا  إىل حٓماااملُ       

ٔاذت٠ٗٛٛف ٔ،ملُ ستإٔسمل  ٍدٓف فمأ ىملف فامله حٓمملُ وثن ريٕلْ فاٜ ااعن اذت٠ٗٛاٛف    

ٜٓ ٔريمله لْ ُٔ ىن ،ملُ   مي بمللدعن وَ "  : إُ  د  ريٛعت لمملٌ .فّٓد  ( ىن  الٍجملا

 "  ريملٟمْ ٔلكٍْٖ  را  بّلا وعٍّٜ

  مي الٍملا بمللدعنف  - ٍْ اهلل ض٘ر -ٔريمله العملٟد٘: ،ملُ  ىن بَ ارتٛملب

ٔبا  اذت٠ٗٛاٛ ٔالتبنرياملُف     ٔالعج ٌا٘ف ٔلكٍْ ،ملُ إ ا ابحما٘ باملذتكي با  الٍجملاا٘     

ف وثن حمملُ بَ الملبت ٔغادٓف مماَ    نٖا  رهملاٟل،نٓ  ُ ٖحعن  لمدعناٞف ٔاسحدّد لم

تُّٕ  مّٗي سأمل يف ف  ا مس  ، وّي حكي مبمل ٖعميف ٔ،ملُ الالٙ ظّان واَ حكاي     

 ل  الدمل ن واٍعمل لم نٖا ف ٖٔكُٕ ِٕ ريد ختمص بعنضْ سمٗىملف فمىمل ر ٓ وَ ال  ماي  

 . لْ ٖمأه ِلا ِٔلاف ظَ  ُ  ل  دتّمْ مبمل ٖعنب غدٓ

ىن  اَ فِاد: " ال  اد  النهان إال مبامل فٗاْ " تااف ااملِدا  ماٜ          ٔوإلٛ ارتمٗ ٛ  

ْ  -فعىان  انيعٗملر اء  ريا٘ "   ًَ فِاّدا  ماٜ ساملٟن الداعناٞ لماأأ :        -رضا٘ اهلل  ٍا رياٖد

 حدِىمل ٖنه  إىل انيعملٌ٘, ٔاآل ن إىل الالٗملغٛ. فأومل المأ  اللٙ ٖنه  إىل انيعملٌ٘: فّٕ 

فّٕ ٖحخٓنٝ الالدق ل ودحْف  مٜ   ب  ٌْ ال ٍٖم  إىل ممدٔحْ فطملٟن لٗمت فْٗف 

ٗ٘ااملف ٔ واامل        ٘ٓ ل ٌاااد الدااعن ظااملِّنا هم وععااي الدااعناٞف ِٔكاالا ٌاانٝ انياٗااملا اء  رياا

المأ  اللٙ ٖنه  إىل الالاٗملغٛ فٕضإ   ل ملظاْ ٔتنا،ٗأاْف ِٔالا الماأ  ٔالٗا  الالامٛ         

ٙٙ  ال ٖحكماف ،الل        بمللمأ  اءٔهف فمللدمل ن الالمل ق اللٙ ال ٖحكماف ل وعملٌٗاْ حان

ل  ل ملظااْف ٔالدااعن الاالٙ ٖااؤ ٙ رساامللٛ تعمٗىٗااٛ حاانٙ  ُ ٖكاإُ ٔاضااّخمل ،اا٘ ٖ ّىااْ     

ومل  حمَ ومل ريمله  ىن بَ ارتٛملب رضا٘ اهلل  ٍاْ ل ٔصاف فِاد حٗا  ريامله:       ٔالٍملا.

إٌْ مل ٖكَ  د  النهن إال مبمل ٖكُٕ لمنهملهف ف ُ ل ِلا الإهف إ ا فّي ٔ ىن باْف  

الٕاها   ُ ال  اد  النهامله إال مبامل ٖكإُ  اي       وٍ عٛ  ملواٛف ِٔا٘ العماي بأٌاْ إ ا ،املُ      

ٔفّٗيف فكلا جي   ُ ال  د  ا٘ٞ غدِي إال مبامل ٖكإُ لاْ ٔفٗاْف ٔمبامل ٖمٗا  باْ ٔال        

 . ٍٖملفنٓ
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ٔ َ  أد اهلل باَ انٝيأاملركف ريامله: اااثٝ  ىاُن باَ ارتٛاملب   اناَ  انيمامى  واَ           

:ٛ٠ِٗ ٜٛ ٠ِٗٛ بث الٛ  الب  رِيف فامله اذٝت ٜٛ  اذٝت

 َاِحىمٟل َُٖطٗن ٔال َؤدحيمٟل ٍٖ ُ     ي َتَدِا االك ً ٜفمٞطنارٔاَ ِلَ  ٜ 

ٍَِعَح  ٔ َن  الَأ ٗن٢ ٜفٜمِي ََٖ ِف    َاِحى٘ فأصأَ   وٍمٟل ال َٖٞ َتُا  َٔو

 ىن بَ ارتٛملبف رض٘ اهلل  ٍْف البٍْ  أد النمحَ: ٖمل ب ! اٌم  ٌ ما    ريملهٔ

      ُ واَ مل ٖعانب ٌماأْ مل ٖالان      تالن رمح ف ٔاح اغ ستملساَ الداعن حيماَ   با ف فا 

 رمحْف ٔوَ مل حي غ ستملسَ الدعن مل ٖؤ  حامٟل ٔمل ٖاثب   بمٟل.

ٔوَ   ه انيعاملٖد الٍادٖاٛ الماملباٛ ٖحطا  لٍامل  ُ ارتمٗ اٛ  ىان رياد ا حىاد الالٔق           

ٔاء  ق و  الحعمٗنف ٔبّلا ٖكُٕ  ٔه ٌملرياد اٌحاان بمللٍااد واَ ونحماٛ الٍااد الالٔري٘ ل        

 الحأالنٖٛ ٔاالٌٛأمل ٗٛ إىل الٍاد الاملٟي  مٜ الحعمٗن. ادتملِمٗٛ الاملٟي  مٜ

 املبحث الثالث

 املعيار الفين

ِاإ  ُ ٌٕاهااْ اءالاان اء باا٘ بمللإا ااد ٔاءصاإه ال ٍٗااٛ انيأملااانٚف ِٔاإ وااٍّج  اتاا٘   

ال ٍُٕ  ماٜ ٔهاْ العىإًف ٖٔاإً      ٛوٕضٕ ٘ ِٕٔ  رينب انيٍملِج إىل طأٗعٛ اء بف ٔطأٗع

ِلا انيٍّج  ٔاٟل  مٜ الحأالنف ٔلك٘ ٖكُٕ ِلا الحأالن وأوُٕ العملريأاٛ ل اذتكاي اء با٘    

جياا   ُ ٖمااأاْ  ٔق فاا  رفٗاا ف ٖٔعحىااد ِاالا الاالٔق  مااٜ ا أااٛ ال ٍٗااٛ المدٌٗااٛ ٔ مااٜ          

الدااعٕرٖٛ اللاتٗااٛف ٔالبااد ،االل  وااَ  اا ٚ لغٕٖااٛ ٔفٍٗااٛ ٔوِٕأااٛ  ملصااٛ ل          بالحجااملر

ِٔلا انيعٗملر ِٕ اللٙ ا حىدٓ ارتمٗ ٛ  ىن   ٔٚ  مٜ انيعٗملر الالٔري٘ ٔانيعٗاملر   الحٛأٗ  

ٔ،املُ واَ  ٌااد     ،ملُ  ىن بَ ارتٛاملب رضا٘ اهلل  ٍاْ  ملنيامٟل بمللداعن     لاد اء  ري٘. 

ٔفٜ حدٖ   ىن  ُ العأاملا ساألْ  اَ الداعناٞ     .  ِن فوملٌْ لمدعن ٔ ٌ لِي فْٗ وعنفٛ

. فملفحان  َ وعملُ  ٕر  ص  بالاناٟ  الدعنفيف  مف  ي    اونؤ الاٗس سملباّ"فامله: 

 ٌأّٛاامل ٔ غترِاامل  اايف وااَ رياإ ي  مااف الأ٠اانف إ ا ح نِاامل فااٜ حجااملرٚ فٍأعاات مبااملٞ    ٙ
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،ثدف ٖنٖد  ٌْ  لن  ي الٛنٖ  إلْٗف ٔبالنِي مبعملٌْٗف ٔفٍَ  ٌٕا ْ ٔريالدٓف فملححلٝ 

ْ  ريامله  ىان باَ ارتٛاملب      ٔ لالل ". " الدعناٞ  مٜ وثمللْف فملسحعملر الع   : رضا٘ اهلل  ٍا

وَ  د صٍمل مل  العنب اءبٗمل  ٖادوّمل النهن ب  ٖدٙ حملهحْف ٖماحٍته بّامل الكانٖيف    

 ٖٔمحعٛف بّمل الم٠ٗي.

حدالٍمل  م٘ بَ زتملِدف  َ ِدملً بَ  نٔٚف ريامله: مسا   ىان باَ ارتٛاملب رمحاْ       

 اهلل ره  ٍٖدد:

 جتد  د ٌملر  ٍدِمل  د وٕريد   حٜ تأتْ تعدٕ إىل ضٕٞ ٌملرٓ و

ٔ ٌداااد رهااان  ىااان باااَ   فاااامله  ىااان:  اك رسااإه اهلل صااام١ٜ اهلل  مٗاااْ ٔسااام١ي.  

 ارتٛملبف رمحْ اهللف ريٕه طنفٛ:

َٓ وَ  ٗدٛ ال حٜ  ٕٓ ٙ  فمٕال ال ا ِ  ٔهٓدك مل  ح ن وحٜ ريملً  

لاإال  ُ  سااد ل سااأٗن اهللف ٔاضاا  هااأّيت هللف ٔ هاامللس  ريٕاواامل    "  فااامله  ىاان:  

 . "ٍٖحإُ  طملٖ  اذتدٖ  ،ىمل ٍٖحإُ  طملٖ  الحىنف مل  بمله  ُ  ،ُٕ ريد وٓت

 فمىمل اٌحّٕا إىل ريٕلْ: -ٔ،ملُ لدعنٓ وآدومل -ٔلاد  ٌددٔٓ اعنا لتِد

     ٔ ٌ ملر  ٔ ه ٞ    ٔإُ اذتٓ  واٛعْ ال ا 

 ريمله  ىن ،ملنيحعج  وَ  مىْ بملذتإق ٔت الٗمْ بٍّٗملف ٔإريملوحْ  ريمملوّمل:

      ٔ ٌ ملر  ٔ ه ٞ     واٛعْ ال ا  ٔإُ اذت 

 ٖنٓ  ُ الأٗت وَ الحعج .

 ،ن  بٕ  أٗادٚ  اَ الداع  ٖنفعاْ إىل  أاد اهلل باَ  أاملاف رضا٘ اهلل  ٍّىاملف          

ريمله:  نهٍمل و   ىان باَ ارتٛاملبف رضا٘ اهلل  ٍاْف ل سا ن٣ فأٍٗامل ضتاَ ٌماد ريامله:  ال           

ُُ ُُ تتاومُٕ؟  ٌت ٖمل ف  فوٗن ف ُف ٔ ٌت ٖمل اباَ  أاملا فوٗما٘ي     فوٗن ف ُف ٔ ٌت ٖمل ف 
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ٔ،ااملُ لاا٘ ستأاامٟل وانباامٟلف ٔ،ااملُ ،ااثْد وااَ الٍااملا ٍٖ ماإُ  ماا٘ نيكااملٌ٘ وٍااْف رياامله:       

ٟٛ الي الٍٜ رهمْ  مٜ رحمْف ٔرف   ادتْ ٍٖدد:  فمملٖنتْ سمل 

ٕٛ فَٕق َرِحٔمّمل  ٔ َِ ٌملري ٟٛ وَ ُوَخٓىٔد   ومل َحَىٜمِت ٔو ِٜٔفٜ ٔ ٖو  ٜ َبٖن ٜٔ 

رحماْف الاي ريامله:  ساحغ ن اهلل الععاٗيف الاي  امل  فأٌداد ححاٜ          الي ٔض  المٕط  مٜ 

فنغ الي ريامله: ٖامل اباَ  أاملا!  ال تٍدادٌ٘ لدامل ن الداعناٞ! فامات: ٖامل  واد انياؤوٍ ! ٔواَ             

با    ءٌاْ ال ٖعملظان  " امل ن الدعناٞ؟ ريامله: فِاد! ريمات: مل صادتْ اامل ن الداعناٞ؟ ريامله:        

ْ   الك و ف ٔال ٖححأا  ٔحدا٘ الكا ًف ٔال  اد   حادٟا       . ريامله  بإ  أٗادٚ:    " بغاد وامل فٗا

صدق  ود انيؤوٍ ف ٔلدعنٓ  ٖأمله٠ٛ إُ ا٠ت ريمت اّْد إُ وممحْ  ابف ٔإُ ا٠ت ريمات  

 ص ْن لٕ ر ٖت بْ ادتأمله ءفا مل.

الي ريمله ابَ س ً  مٜ  ا  ِلا الك ً: ريمله  ِان الٍعان: ،املُ فِاد  حالا ّي      

 ريمٗان واَ انيٍٛا ف ٔ اادِي     اعنٟاف ٔ بعدِي وَ س فف ٔ لعّي لكثد وَ انيعملٌ٘ ل

 . بمللغٛ ل انيد 

ٔريمله  ىن رض٘ اهلل  ٍْ لأعض ٔلد ِنً بَ سٍملُ:  ٌددٌ٘ ومل ريمله فٗكي فِدف 

فأٌددٓف فامله: لاد ،ملُ ٖإه فٗكي فٗخمَف ريمله: ٖامل  واد انياؤوٍ  إٌامل ،ٍامل ٌعٛٗاْ       

 ىان ل  ٔريد ا حىد ارتمٗ اٛ  فٍجتهف ريمله  ىن:  ِ  ومل   ٛٗحىٕٓ ٔبا٘ ومل   ٛمل،ي.

وعٗملرٓ ال    ماٜ ال الاٛ  ٍملصان  سملساٗٛ ِا٘ : جتٍُا  انيعملظماٛ ٔجتٍُا  حٕاا٘ الكا ً           

  ٔالالدق ال  :

٘ٓ الٓداللٛ  مٜ انيعٍٜ انينا   ِ٘ انيعملظمٛ:"  ٔاٟل: جتٍُ  انيعملظمٛ: ،ُٕ الك ً   

ٍٖٔدأ  ل  الٓحعاٗد وَ  بْ ذٗ  تكُٕ اءل ملظ غد ُونتأٛ  مٜ ٔف  تنتٗ  انيعملٌ٘.

دٖي  ٔ تأ د  ٔ فالن بأهٍ  ب  الكمىمل  اليت جي   ُ تحجملٔر ٖٔحالن بعطّمل تا

انيعٍٜ ٔاضٛنابْف وَ ٔض   ل ملظْ ل غد  ها ح  ِٕٔ ولوًٕ: ءٌْ ُٖٕه  بأعض

 انيحٍ : ،إه فانيٕاض  الم١ملٟاٛ بّمل
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َُ بّملبّي   اْٗي  مٜ اذتَم  اءغن  الٟن      ه  ت ِٔي ال جي  ٕ

ِااي ال جي  اإُ   ه  اات (افح اان   بّااي اااَٗي  الٟاان  مااٜ اذتماا  اءغاانُ       صاان

ِٔاا٘ الاايت ٔصااف  ىاان بااَ ارتٛااملب فِاادٟا   :  فااامله مااٛانيعملظٔحتاادا ريداوااٛ  ااَ (بّاامل.

مبجملٌأحااْ  اامل  ٖطاامٟلف فااامله: ٔ،ااملُ ال ٖعملظاان باا  الك ً.ٔسااألت  محااد بااَ حيٗااٜ  ااَ  

ف ٔ ملظاان النهاان ادتنا تااملُ انيعملظمااٛف فااامله: ودا مااٛ الداا٘ٞ ل الداا٘ٞف ٖااامله: تعملظاان   

ٔإ ا ،املُ اءوان ،الل ف فىخامله  ُ ٍٖكان ودا ماٛ        انين ٚ: إ ا ر،ا   حادِىمل اآل ان.   

بعض الك ً ل ومل ٖدأّْ وَ بعضف  ٔ ل ومل ،ملُ وَ هٍمْف ٔبا٘ الٍكد إ مل ِإ  

ٖد ن بعطْ ل ومل لٗس وَ هٍمْ ٔومل ِٕ غد الٟ  بْف ٔومل   نب  ل  إال فملحل   ُل 

 االسحعملرٚف وثن ريٕه  ٔا بَ حجن:

 تالىت بملنيملٞ تٕلأمٟل هد مٟل      ٔ ا  ِدً  ملر ٌٕاانِمل

 اذتىملر.فمىٜ الال : تٕلأمٟلف ِٕٔ ٔلد 

 فىااَ ساإٞ الاآٍعي انيعملظمااٛف ٔريااد وااد   ىاان بااَ ارتٛااملب رضااٜ اهلل  ٍااْ فِاادا      

تعملظمات   جململٌأحّمل. فامله: ،املُ ال ٖعملظان با  الكا ًي ٔ صان ِالٓ الكمىاٛ واَ ريإ ي:         

 ي فىَ انيعملظمٛ ريٕه ال نف ق: اء نٝ...ادتنا تملُ إ ا ر،أت إحداِىمل 

  تكَ وثن وَ ٖمل  ٟ  ٖالٛخأملُ     تعمله ف ُ  ملِدتٍٜ ال ختٌٍٕٜ 

،حادٖي  نيعملظمٛفا ٔ  -ومل خيحن بْ انيعٍٜ ٖٔطٛنبف  ل  ِٕ الحعاٗد الم ع٘ ٔ

الايت  نهات  اَ     اءٌإاا الال ٛ  مٜ انيٕصٕبف ٔالالمٛ  مٜ انيٕصٕهف  ٔ ضتٕ  ل  واَ  

 ٔوٍّمل ريٕه ال نف ق. -ال الملحٛ 

  بٕٓ ٔال ،ملٌت ،مٗ  تالملِنٓ      إىل وم  ومل  وْ وَ ستملرب

 بٗاْ واٍّيف ٔال اا   ُ ِالا      ًٗفحادٖنٓ: إىل وم   بٕٓ ومل  وْ وَ ستملربف  ٙ ومل ٝ 

ال ٖ ّي وَ ، وْ لمٍعنٚ اءٔىلف بان حيحاملج إىل تأوان ٔتنٖا  ٔرفا ف ححاٜ ٖ ّاي انيانا          

 ٔوَ انيعملظمٛ الم عٗٛ ريٕه الاملٟن:  وٍْ.
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٣ُ ري ن  ٔري   حنٕب ريُ  ن٢ِأرٜي ٔلٗس رينَب   حنٕب ل وكمل

٢ًف    الملٌٗمل: جتٍُ  حٕا٘ الك ً: ٘ٗف بمللٖطٚي: الَغملٔوُض انٝيِدٔكُن واَ الٜكا  اذٝتٕٔا

َٔأحإدف         ّٜ ٢ً. مَبِعٍا ٜٖ الكا  ٢ًف ُٔ ٞأىا ٜٖ الٜكا  ِٕٔاا ََٖحَحٖأُ  ُح  ُْ ُْف ُٖٜٔاملُه: ف  ٗٗ َِٔحٔد ٔ ُْ ٜٔغن٢ٖأ

ََٖحَحٖأُ   ِْٗن ٜلمل  َِ َُ ُف ٢ً "ٔ،مل ٜٖ الٜك  ٜٗ: انٝيٞعٔم"ُحٕٔا ِٕٔا َٔوَ انٜيجملف٢: اذٝت ُٟٔن وَ الم٤ٗاملٔل٘ف  .  ُي اٜ مل

 ريملَه الَعٓجملُج:

 ٗ٘ ٜٗ   حٓحٜ إ٢ ا َومل رٜياٖلن الَعٔد ِٕٔا ُْ ُح َٔريد ريملبٜم  ُْ ٍِ  َ 

ِٗن٢ِامل   ٘ٗ وَ اإلٔبن٢ ٜٔغ َِٕحٔد ٜٓ: ال َٔوَ انٜيجمٔلف: اذٝتٕٔا ٜٙف ٜ ٙ  عْٗي ِملْٟن.  ِْٗن ُحٕٔا ِٙ ٜل  ٜ

ٍُِمْٕب إ٢ٜلٜ اذٝتٕ ٢ف بمللٓطٓيف ٔ َّمل ُٖٜامله: إ٢ٌْٖ َو ََف ٜلمل ُٖٗىن ب َِٖأن٢ٖ ٞٔ رِون  َِ ٔرا َٚف و ُِٕ ٔب ُ  ادٔت

         :ٝٛ َٚف رٜياملَه ُرِؤَبا ٍٔا٘ ادٔتا ُِاِي واَ َب ِٗاٜ  َساملَرِ  واَ ٔباٜ  ٔ    "ٜ َحْد وَ الٍاملا٢ف ٔرٔيٗاَن:  . "اذٝتإ ٢  إٜل

ٛٝ: و     ٖٗ ٛٝ. ٜ ٔاذٝتٕٔاا َٕٚحدا َ٘ اإلٔباُن انٝيَح ِٔا َٔريٗن:   .َٚ ٛٝ: إ٢ٔبُن ادٔت ٖٗ ٠ٛ إ٢ٜلاٜ اذٝتإ ٢    َٔريٗن: اذٝتٕٔا ٍمإب

ٍََحَجت الٍٓجملُٟ   َُف ٜف ِٗدا ٜٚ بَ َح َِّن ٍٔ٘ َو ٌََعي٢ َب َّمل َضَنبِت ٔف٘  ٌٖ ِٔ٘ ٝفُخُٕه ٔهٍَف َتِتُ ي الَعَنُب ٜ  َٔ

َّمل الٖحَع  َ٘ ٜلمل تكملُ  ُِٖدر٢ٝ، َّملف فّ ِٗ ٛٔ فٍُٔمَأِت إ٢ٜل ٖٗ َِٕحٔد ٛٝ وَ ٔتٞم  الٝ ُخٕه٢ ال ٖٖ ِّن٢  .  انٜي

 ُ ٖكُٕ ومخٌٕمٟل ٔهملرٖمٟل  مٜ غد ساأٗن  " فامله:   ٕٗب الم غ َ "ٔحتدا ريداوٛ 

اإل ناب ٔالمغاٛف ٔرياد تاادً واَ اسحاالاٜ ِالا ال اَف ِٔاي ٔاضاعٕ صاٍمل ٛ الٍخإف ٔ ُ            

ٖن،  الدمل ن وٍْ ومل لٗس مبمحعىن إال ل ال نطف ٔال ٖحكمي بْ إال اامل ٟاف ٔ لا  ِإ    

ْ ٔتٍكأاْ إٖاملٓف فاامله: ،املُ ال     الٕحد٘ اللٙ ود   ىن بَ ارتٛاملب فِادٟا مبجملٌأحاْ لا    

ِٔلا الأاملب زتإف لماادوملٞف لاٗس واَ  هان  ٌاْ حماَف لكاَ ءُ           ٖحأ  حٕا٘ الك ً.

ِي وااَ ،ااملُ   نابٗاامٟل ريااد غمأات  مٗااْ العجنفٗااٛف ٔلمخملهااٛ  ٖطاامٟل إىل االسحدااّمل   ٞااعنا 

بأاعملرِي ل الغنٖ ف ٔءُ وَ ،ملُ ٖأت٘ واٍّي بمللٕحدا٘ مل ٖكاَ ٖاأت٘ باْ  ماٜ هّاٛ        

 ف ٔالحكمف نيمل ٖمحعىمْ وٍْف لكَ لعمل تْ ٔ مٜ سجٗٛ ل عْ.الحٛم  لْ

فأومل  صخملب الحكمف للل ف فّي ٖأتُٕ وٍْ مبمل ٍٖملفن الٛأ  ٍٖٔإٔ  ٍاْ الماى ف   

وثن اعن  ب٘ حتاً غملل  بَ اذتملرا العكم٘ ٔ،ملُ ل فوَ انيّدٙف ٔلاْ ل  با٘  أٗاد    

 :اهلل ،ملت  انيّدٙ ريالٗدٚ  ٔ مل
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  فمي  ٌس ٔالدٕق  ٔ وٛنؤٓ     تل،ن  سمىٜ ٔإِ سّمل 

"ال  د  النهن إال مبمل فْٗ " ِلٓ العأملرٚ بادر ومل  ٌّمل حتىن  المللثملّ : الالدق ال  :

ريٗىٛ    ريٗٛ إال  ٌّمل حتىن ريٗىٛ فٍٗٛ  ٖطمٟل ِٔ٘ ومل ٖعنب ل الٍااد اذتادٖ  " بمللالادق    

ال   " ٖٔدىن صدق العأملرٚ ٔصدق العملط ٛ ٔحتدا ابَ طأملطأمل ل ،حملبْ  ٗاملر الداعن   

ملال ف تطاامل ف حمااَ وٕريعّاامل  ٍااد    فاا  ا ٔافااات ِاالٓ اذتاا    ااَ صاادق العأااملرٚ ريااملٟٟ :"    

جيالب الامإب واَ الالادق  اَ  ا  الاٍ س بكداف         ومحىعّملف ال ساٗىمل إ ا  ٖاد  مبامل   

 "،ملُ ٖكحي وٍّملف ٔاال ثاب بملذت  ل لٗعّمل انيعملٌ٘ اني حمجٛ فّٗملف ٔالحالنٖ  مبمل

.ِٔاالا ٖدااأْ واامل ٌمااىْٗ " الالاادق ال اا  "  ٔ " إ اا ص " ال ٍااملُ ل الحعااأد  ااَ جتنبحااْ     

واَ  ٍملصان الحجنباٛ الداعنٖٛ فمللعملط اٛ       ٔ سملساٗملٟ  ّىاملٟ و تعاد  ٍالاناٟ  ٔالعملط ٛ  اتٗٛ.الل

تثدِامل واؤالنا  ٔوٗإه  ملرهٗاٛ شتحم اٛف فحعّان ل صإرٚ         تم  الإٚ الٍ مٗٛ اليت" ِ٘ 

ٔالمنٔر ٔاذتتُ ٔالنهملٞ ٔارتٕب ٔالٕفاملٞف ِٔا٘ بّالا     اٌ عملال  احٜ ،ملذت  ٔالأغض

ٔال ٖحخا  الالدق ال   إال  ٍملبٗعْ اليت ٍٖأجس وٍّمل "ٖٔ وَ  ٔا ٘ الدعن اليت تّٗجْف

ِٔا٘  ُ ٍٖاان الدامل ن ل صإرٓ اء بٗاٛ وامل  حاتج ذماْ ٔٔهداٌاْ ٔوامل           بالدق العملط ٛ "

" ُٔ اَد ٌااد ارتمٗ اٛ    ف"ٖحالن بدعٕرٓ ٔ ٕاطنٓ ححاٜ ٖحخاا  الالادق ال ا  ل الحالإٖن     

ريمله: إٌْ امل ن الدعناٞف الي  ىن بَ ارتٛملب ل صدر اإلس ً لتِد بَ  بٜ سمىٜ ح  

 من ِلا اذتكي بإلْ: ءٌْ ،ملُ ال ٖعملظن ل الك ًف ٔ،ملُ ٖحجٍ  ٔحد٘ الدعنف 

٘   ٔمل  د   حدٟا فٗىامل   ملف ءٌّا إال مبمل ِٕ فْٗ.  د ِلا فمحٛ سملباٛ ءٔاٌّمل ل الٍااد العنبا

 .ٖمٕ  ،ملٌت  ٔه تعمٗن ٖحٕس  ل بٗملُ  سأملب اذتكي اء ب٘"

 اخلامتة

  ُ ٌكُٕ ريد ٔفاٍمل ل وعملدتٛ ِالا انيٕضإا ٔاساحٕفٍٗمل ٔلإ بعطامٟل واَ       ٌمأه اهلل

هٕاٌأااْ فّاإ حيحااملج إىل  راساامل  وٕسااعٛف ٔ ىٗاااٛ رمباامل ٌمااحٛن  فّٗاامل الحااامٟل فد الااٗٛ 

ارتمٗ ٛ  ىن اء بٗٛ وحعد ٚ انيدملربف ٔوٕضٕا وعملٖد ٌاد الدعن  ٍدٓ ضتم   ٌْ هدٖن 

ٗٛ ارتمٗ ااٛ  ىاان اء بٗااٛ وااَ هٕاٌأّاامل  بملالِحىااملً ٌحىٍااٜ  ُ ٖكاإُ فملحتااٛ لدراسااٛ ا الاا 
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اني حم ٛ فااد تٍاملٔه الأاملحثُٕ ا الاٗحْ واَ فٔاٖامل وحعاد ٚ ٔلكاٍّي  غ مإا ِالٓ التأٖاٛ            

اء بٗااٛ إال ،حملباامل  ل بٛاإُ  وّاامل  الكحاا  ٌنهاإ  ُ جتااد العٍملٖااٛ ال فوااٛ ٔالدراسااٛ    

  ٛ هادٖنٚ   الكملفٗٛف ٔ ُ تنبه بمللدراسمل  الٍادٖٛ اذتدٖثٛف فملرتمٗ ٛ  ىن ا الاٗٛ   بٗا

 بمللدراسٛ ٔاالِحىملً.

 نتائج البحث:

ٔالاطاملٖمل اء بٗاٛ الايت      إُ تناالٍمل الٍادٙ العنب٘ ٔاإلسا و٘ غا  ٔفا ان بمللٍعنٖامل    -3

  كَ اسحمّملوّمل ٔتٕٖٛنِمل ٔربّٛمل بمللٍاد اء ب٘ اذتدٖ .

ٖؤ،د ِلا الأخ  بملء لٛ ٔال اِ   ُ ارتمٗ اٛ  ىان باَ ارتٛاملب ،املُ واَ  ٌااد        -1

 لمدعن ٔ  مىّي بْ ٔ ٌ لِي فْٗ بالدٚ. ِن فوملٌْ 

 وَ   ه ِلا الأخ  ٖحط  لٍمل  ُ ارتمٗ ٛ  ىن ،ملُ  حم  رؤٖٛ ٌادٖٛ وحادوٛ.-1

إُ ارتمٗ ٛ  ىن ،ملٌت لْ وعملٖد فٍٗٛ ٖاٗس بّمل الٍص اء ب٘ ٔريد متثمات ل انيعٗاملر   -4

ال الاٛ  ٍملصان   اللٔري٘ف ٔانيعٗملر اء  ري٘ف ٔانيعٗملر ال  ف ِٔلا اء اد رياد اااحىن  ماٜ     

 حٕا٘ الك ًف ٔالالدق ال  .   ِ٘: جتٍُ  انيعملظمٛف ٔجتٍُ

 التوصيات:

االِحىملً بمللثاا الٍاادٙ الاادٖيف ٔالٍعان إلٗاْ بعا  فملحالاٛف ٔربٛاْ بٕاريا          -3

 الٍاد اء ب٘ اذتدٖ .

 راسااٛ  ٛاا  ارتمٗ ااٛ  ىاان بااَ ارتٛااملب ٔرسااملٟمْ ٔ وثمللااْ ٔحكىااْ  راسااٛ   -1

 ملٟص ال ٍٗٛ ٔاء بٗٛ. ىٗاٛ ت ف ومل فّٗمل وَ ارتال
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 يوامش البحث

                                                 
ْـ( انًذمك: يذًض يذٛٙ انضٍٚ ػثض انذًٛض انُاشغ: صاع  461أتٕ ػهٗ انذـٍ تٍ عشٛك انمٛغٔاَٙ األػص٘ انًرٕفٗ:  ٔآصاتّ،انؼًضج فٙ يذاؿٍ انشؼغ  1

 .11ص  و، 3893 -ْـ  403انجٛم انغثؼح: انشايـح، 

 .303ص  ٔانُشغ،َٓضح يض نغثاػح  انؼغب،انُمض انًُٓجٙ ػُض  يُضٔع،يذًض  2

ًُِظٛثُح . 3 ُْْى. ٔانُغْػُء: ان ٌَ: ُِٚظٛة انًُٕخ ِسٛاَع  لٕو ُيَغَػُؤٔ

 انكغٚى.انذٙ  تٓانٛم: 4

 .00ص  ٔانرٕػٚغ،َٓضح يظغ نهغثاػح ٔانُشغ  ٘،ٔانثجأضثغّ ػاص فٙ شغدّ: ػهٙ يذًض  ّانؼغب، دممجًٓغج أشؼاع  انمغشٙ،أتٕ ػٚض  5
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 املزاجع واملصادر: 

 الكنٖي.الان ُ -3

الأّٗا٘ف اع  اإل ملُف حتاٗ : شتحملر الٍدٔٙف وكحأٛ  راٗد لمٍدن ٔالحٕفٖ ف -1

 ً.1001النٖمل ف 

 ً. 1008الأتارف الأخن الت ملرف  وكحأٛ العمًٕ ٔاذتكيف انيدٍٖٛ انيٍٕرٚف -1

 .ِا 3411 ملً الٍدن: بدٔ ف  ار ٔوكحأٛ ا  هف  ٔالحأٗ فالأٗملُ ادتملحغف -4

 .ِا 3411 الاملِنٚف  ملًف ار اذتدٖ ف  ٔالدعناٞفالدعن ابَ ريحٗأٛف -9

 .ِا 3439تملرٖخ الٍدن:  بدٔ – ار الكح  العمىٗٛ  اء أملرف ُريحٗأٛف  ٕٗبَ ا-6

 ا.ِ 3414الثملٌٗٛف  ٛف الٛأعبدٔ  فالعمىٗٛ ار الكح  الٍملان: ادتملحغف اذتٕٗاُف -0

احملا : ستىد ستٗ٘ الدَٖ ٔ  ابْف العىدٚ ل ستملسَ الدعن الادٔاٌ٘ف بَ راٗ  ا-9

 .ً 3893 -ِا  3403الٛأعٛ: ارتملومٛف   ار ادتٗن اذتىٗدف أد 

وكحأٛ ارتملصت٘ف املرا  والٛ ٜفاحملا : ،ىمله ٔالعنفملٞف العنب  الٕاملٞف-8

 .3891ً -ِا  3103الٛأعٛ: الثملٌٗٛف  وٛأعٛ اال حىمل  - أد العتٖتف والن 

 ستىد وٍدٔرف الٍاد انيٍّج٘  ٍد العنبف ٌّطٛ والن لٛأمل ٛ ٔالٍدن.-30

ٔضأْٛ فا  ل انحْ:  م٘ ستىد  ْالعنبف حاالّنٚ  اعملر  الانا٘ف بٕ فٖد -33

 .ٔالحٕفٖ ٌّطٛ والن لمٛأمل ٛ ٔالٍدن  الأجمل ٙف

 .ِا 3411:   ار ٔوكحأٛ ا  هف بدٔ  ٔاءضدا فحململسَ اادتملحغف ا-31

 ار ال كن  إبناِٗيفاحملا : ستىد  بٕ ال طن  الكملون ل المغٛ ٔاء بف  اني  -31

 .ً 3880 -ِا  3430 ف  ملً:1الاملِنٚف ط –العنب٘ 

 3ٔالٍدنف طانيؤسمٛ العنبٗٛ لمدراسمل  ٔالأ غٛف الٍاد  ٗمل ف اكنٙ ستىد -34

 .3890  ملً:

الٛأعٛ: اءٔىلف  ريمٍٍٛٛٗٗٛ –وٛأعٛ ادتٕاٟ   الدعنفٌاد هع نف ريداوٛ بَ -39

 ِا.3101
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: المٗد والٛ ٜ المٍٕس٘ف ودرا   رٖد احملا وملل٘ ابَ  اءف ٙفبَ  رٖد ا-36

 ٍُٕ ٔاآل اب ٔال لمثاملفٛالٍملان: اجملمس الٕط   المغٛ العنبٗٛ جبملوعٛ الكٕٖت

 ً.3894 -ِا 3403الٛأعٛ: اءٔىلف  ريمي الثاا العنب٘ -بمللكٕٖت 

 سٗد ريٛ ف الٍاد اء ب٘  صٕلْ ٔوٍملِجْف  ار الدنٔق الاملِنٚ.-30

ضأه ٔتدريٗ  ٔالأدٖ ف الأ غٛ ل انيعملٌ٘ ٔالأٗملُ  نا ملا٘ف هٕاِ محد -39

 .ٔ الٍملان: انيكحأٛ العالنٖٛف بدالالىٗم٘ف ٔتٕالٗ :  . ٖٕسف 

احملا :  م٘ ستىد الأجملٔٙ ٔستىد  بٕ العمكنٙف الالٍمل ح ف  بٕ ِ ه -38

 .ِا 3438 ملً:  بدٔ  –انيكحأٛ العٍالنٖٛ  إبناِٗيفال طن 

 ص   الدَٖ الال دٙف ٌالنٚ الثملٟن  مٜ انيثن المملٟن.-10

احملاا ف احملا : زتىٕ ٛ وَ الاملوٕاف تملج العنٔا وَ هٕاِن  الٖتبٗدٙف-13

 . ار ا داٖٛ: نالٍملا

 ابَ طأملطأملف  ٗملر الدعن.-11

الٛأعٛ: النابعٛف  العنبفملرٖخ الٍاد اء ب٘  ٍد  أملاف ت ،حٕر إحمملُ -11

 .لأٍملُ –:  ار الثاملفٛف بدٔ  نف الٍملا3891

 . ٍد العنب اء ب٘ . ستىد طملِن  رٔسْٗف ل الٍاد -14

 العنبٗٛ.كح   ار إحٗملٞ ال ٌٔادفاء بٗٛ تملرٖخ  ٚصأ ف الالٕر م٘  م٘ -19

ٔ  بٕ  ِا ف190ارتمللدٖملُ  بٕ بكن ستىد بَ ِملاي ارتمللدٙف (انيحٕفٜ: ضتٕ -16

 ٓارتمللدٖ ف اءاأملمحملسٛ ِا ف 103 ثىملُ سعٗد بَ ِملاي ارتمللدٙ (انيحٕفٜ: 

 : الد،حٕر ستىد  م٘ ٔاني طنو ف احملأالٍعملٟن وَ  اعملر انيحادو  ٔادتملِمٗ  

 .3889 ملً الٍدن:  ادتىّٕرٖٛ العنبٗٛ المٕرٖٛ الٍملان: ٔفارٚ الثاملفٛف  ريٛ
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 انعهىو.انقرآٌ انكريى وتأصيم  حجايع انترتيح،كهيح  ،انًساعذأستار انعهىو انترتىيح  - 
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 ملدص البحح

َك  ْدد١ ٖددتؾه ٖددلٙ ايت اىلدد١ ن  فٝدد ٕ َؿٗددّٛ ايةفٝدد١ ا تٜرتدد١ ٚ   ٖدد  ايةفددٟٛ      

ف يةف١ٝ ايكتمي١ ٚاختلت املٓ ٖخ  منٛذجً ، ؾبت ت ف  تٜث عٔ املؿّٗٛ ايتكًٝتٟ يًُٓٗخ 

ايت اىلدٞ ٚاْكه ىلد  ٘ ايةفٜٛد١ َك  ْددً  فد ملٓٗخ ا دتٜث َدو فٝدد ٕ  ٚاعدٞ  دتٜث املددٓٗخ         

         ِ  ٚ ،ايت اىلدٞ، ٚ فٝد ٕ َٝد ات املدٓٗخ ا دتٜث، ٚ ٖددِ امل ودل ايدم ٚجٗده يًُدٓٗخ ايكددتٜ

ني املٓٗخ ايتكًٝتٟ ٚاملٓٗخ ا تٜث يف اجمل الت اآل ١ٝ: يف جم ٍ  صٛ  امل  ٠ عكت َك  ١ْ ف

ايت اىل١ٝ فني املٓٗحني ٚيف  صٛ  ايتخطٝط يًُٓٗخ ٚيف جم ٍ  صٛ  ط ٜك١ ايتت ٜس ٚيف 

جمددد ٍ  صدددٛ  املكًدددِ ٚاملدددتكًِ ٚيف جمددد ٍ  صدددٛ  ا ٝددد ٠ املت ىلددد١ٝ ٚايب٦ٝددد١ االجتُ عٝددد١      

مخس١ َب ذدث املبردث الٍٚ:عدٔ َؿٗدّٛ املدٓٗخ قدتميً        قسِ ايبرث نيٞ  ت، ٚقيًُتكًُني

ٚذدتٜرتً  ٚاملبرددث ايرتد ْٞ: عددٔ  ٚاعددٞ ٚ ىلدس  طددٜٛ  املٓدد ٖخ ايت اىلد١ٝ ٚاملبرددث ايرت يددث:     

فٗدد  املددٓٗخ ا ددتٜث ٚاملبرددث اي افددو: َك  ْدد١ فددني املددٓٗخ       اٖددتِفٝٓدده ؾٝدد٘ َبدد    ع َدد١   

 ١ ٚايٓت ٥خ  ايتكًٝتٟ ٚاملٓٗخ ا تٜث: ٚاملبرث اخل َس: ذن ت ؾٝ٘ اخل مت

َددٔ  ٖددِ ايٓتدد ٥خ ايددم  ٛ ددٌ نيٝٗدد  ايب ذددث: يف املؿٗددّٛ ايكددتِٜ يًُددٓٗخ ندد ٕ        

االٖتُدد ّ النددص َٓصددبً  عًدد٢ املدد  ٠ ايت اىلدد١ٝ  ٓكددٌ عددٔ ط ٜددل املددت  ، ٜٚددب   تددٟٛ 

ِ   عًد٢ املك   ايت اىلدٞ   اجل ْد  املكد يف ٚيف نطد       عًد٢ املٓطكدٞ، ٜٚ ند      ىلد   ايتٓعدٝ

ايُٓٛ ايش ٌَ املته ٌَ يإلْس ٕ املتكًِ، ٌُٜٚٗ ايب١٦ٝ االجتُ عٝد١  ضٝل، ٚفٗلا ال حيكل 

يًُتكًِ ٜٚتك ٌَ َك٘ نؿ  , ٚال ٜد فط ايتًُٝدل ف  ٝد ٠ ود  د املت ىلد١ ٚال ٜ عد٢ ايؿد ٚم        

ايؿ  ١ٜ فني ايتالَٝل يف ايكت ات ٚاالىلدتكتا ات ٚاملٝدٍٛ,  َد  يف املدٓٗخ ا دتٜث ؾد ٕ  ٚ        

املٓٗخ ايكتِٜ  كِٜٛ ايط ٜك١ ع٢ً  ىل   ايتًكني،  ٞ، ؾؿايط ي  نجي فٞ َش  ى َٚٓ قش

فُٝٓ  املٓٗخ ا تٜث ٜسدتختّ  من طدً  ندرت ٠، ٜٚسدتختّ ٚىلد ٥ٌ  كًُٝٝد١ َتٓٛعد١ ٜٚٗدتِ         

ف يٓش ط ت فأْٛاعٗ  املختًؿ١ ٜٚكتُت املٓٗخ ا دتٜث عًد٢  ٓؿٝدل ايتكًدِٝ ايتكد ْٚٞ ٚ ُٓٝد١       

ايتأٌٖٝ املتٛا ٌ فكت ايتخ د، نٌ  ٢عًذٝث ميٓح املتكًِ ايرتك١ ف يٓؿس ٚايكت ٠  اإلفتاع

 ذيو ٜتركل َٔ والٍ ايتكًِٝ ايتك ْٚٞ ايلٟ  تٛاؾ  ؾٝ٘ ايرتك١ املتب  ي١ فني املكًِ ٚاملتكًِ 
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َط ي  املتكًُني  تؿ ٚت يف طبٝكتٗ  َٔ َ ذ١ً لو ٣ َٚٔ جمتُو آلو  فٌ َٚٔ   

ؾة٠ ز١َٝٓ لو ٣ ٖٚلا ٜتطً  َ اجك١ َستُ ٠ يٓٛع املٓ ٖخ املكت١َ، فؿِٗ ٚاع يًر ج ت 

نيٝٗ  ايٓش٤، نٕ طبٝك١ ايكص  ايلٟ ْكٝش ؾٝ٘ َٚد  ؾٝد٘ َدٔ ايتكدتّ      ايم ٜتطًوٚاملط ي  

ٚايك ١ٜ ايٛاذت٠ ٚنزاي١ ندرت  َدٔ ا دٛاج      حنٛ االْتَ دش ١ٜ ايب ، ٚىل ايكًُٞ ٚايتك 

يف ظٌ ايكٛمل١ ٚ تؾل املكًَٛ ت ٖٚلا ايتػ  املدلٌٖ ايدلٟ ٜطد   عًد٢ عد ر املك ؾد١ ودالٍ        

   نٌ ذيو ٚغ ٙ َٔ  ٚاعٞ ٚ  ىلب ب  تٜث ٚ طٜٛ  املٓ ٖخ، َٚتٓ قص١ ؾةات قص ٠ 

 ؾد١  ميتًدو   ٚات املك  ات املسدتحت٠ ػ َٔ  جٌ نعتا  نْس ٕ قد    عًد٢ ايتهٝدـ َدو املدت     

 ع٢ً ايتك ٜش َو  ٟ  ػ     ًالٕ ٜتكًِ َت٣ ا ٝ ٠ ق    ق فاًل ٚاملٗ  ات ايم جتكً٘ نْس ًْ 

 مقدمة

 ش ف الْبٝ ٤ ٚامل ىلًني ٚفكت: ؾُٔ  ع٢ًا ُت هلل  ب ايك ملني ٚايصال٠ ٚايسالّ 

ذ ٍ ٚيف  ع٢ًٗ  ف ىلتُ ا  ٚال  بكٞ املتؿل عًٝ٘  ٕ ا ٝ ٠ َتحت ٠ ٚ تػ  َال ٗ  ٚظ ٚؾ

   ف١ ٚذيو َٔ َٓطًل ع ٌَ ايتػ ، نُ   ٕ َٔ مس ت عص ْ  اي أٖ ىل ع١ ايترٍٛ 

ٚايتػ  ٚمشٛي٘ ملختًـ َٓ ذٞ ا ٝ ٠ فت ج١ ر  أيؿٗ  ا ٝ ٠ االجتُ ع١ٝ َٔ قبٌ، 

 ا، ٚنذطبٝك١ ايكص  ٚذ ج  ٘ ل، ٚؾٚايةف١ٝ َٔ  نرت  َ اؾل ا ٝ ٠ ذ ج١ يًتطٜٛ 

ن ٕ ٚىل١ًٝ فٓ ٤ اإلْس ٕ ٖٞ ع١ًُٝ ايةف١ٝ ؾ ٕ ٚىل١ًٝ ايةف١ٝ يف ذيو ٖٛ املٓٗخ ؾكٔ 

ط ٜل املٓٗخ  كل ايةف١ٝ  ٖتاؾٗ ، ىل٦ٌ  ذت املؿه ٜٔ عٔ   ٜ٘ يف َستكبٌ  ١َ؛ ؾك ٍ: 

ضكٛا  َ َٞ َٓٗحٗ  يف ايت اىل١  ْب٦هِ مبستكبًٗ ، ٚهللا ؾ ٕ   اىل١ املٓ ٖخ  َ  يف 

نذا ذتث قصٛ  يف  ٚ، ٔ ي٘ عالق١ ف يةف١ٝ ٚيٝس يًُت ىلني ؾكطغ ١ٜ ال١ُٖٝ يهٌ َ

ايك١ًُٝ ايتك١ًُٝٝ ٖٚبٛط يف َستٜٛ ت ايطالب ٜبت  ايٓكت يًُت ىلني، ٚاملٓٗخ، ٚايب ذث 

َٔ والٍ  ت ٜس٘ ايكًّٛ ايةف١ٜٛ يف اجل َك١ ؾة٠ ط١ًٜٛ ع ف نرت ًا َٔ ايتشكٝب ت 

ىلتِٗ ف لىل يٝ  ايتكًٝت١ٜ ايكتمي١، ٚاملشهالت ايم ٜك ْٞ َٓٗ  ايطالب ْتٝح١   ا

ٚ هْٛه يتٜ٘ قٓ ع١ نب ٠ فإٔ  تٜث املٓٗخ ٚ طٜٛ ٙ فصٛ ٠ َستُ ٠ يف غ ١ٜ ال١ُٖٝ 

ملٛانب١ ا ٝ ٠ املك   ٠، ٚيٝسِٗ يف نعتا   ؾ ا  ٜكٝشٕٛ عص ِٖ ٜٚتكًُٕٛ َٔ  جٌ 

َستكبٌ  ىلكت ٚع ر  ؾطٌ، َٚٔ ٖٓ  ميهٔ  تٜت َشه١ً ايبرث يف اآل ٞ: َ  
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املٓٗخ ايتكًٝتٟ ايكتِٜ ٚاْكه ىل  ٘ ايةف١ٜٛ َك  ًْ  ف ملؿّٗٛ ا تٜث  ذكٝك١ َؿّٗٛ

  تٜتٖ  يف اآل ١ٝ: ْك ط ميهٔيف شهٌ  نجي زٖ يًُٓٗخ؟، ٚنذا    ْ  

 البحح:أسئلة  

 َ  املؿّٗٛ ايتكًٝتٟ يًُٓٗخ ايت اىلٞ؟* 

 َ  املؿّٗٛ ا تٜث يًُٓٗخ ايت اىلٞ؟* 

 ١ٝ؟َ   ْٛاع املٓ ٖخ ايت اىل* 

  ىلس  تٜث املٓ ٖخ ايت اىل١ٝ؟ َ   ٚاعٞ ٚ* 

 َ  اآل    ايةف١ٜٛ يًُٓٗخ ايتكًٝتٟ؟* 

 َ  َٝ ات املٓٗخ ا تٜث؟* 

 املٓٗخ ا تٜث؟  َ  املك  ١ْ فني املٓٗخ ايتكًٝتٟ ٚ* 

 َ  امل ول ايم ٚجٗه يًُٓٗخ ايكتِٜ؟* 

 َ  َص    نٌ َٔ املٓٗخ ايكتِٜ ٚاملٓٗخ ا تٜث؟ * 

 أهداف البحح: 

 ٜسك٢ ايب ذث يف ٖلٙ ايت اىل١ ن   كٝل الٖتاف اآل ١ٝ:

 فٝ ٕ املؿّٗٛ ايتكًٝتٟ يًُٓٗخ ٚاْكه ىل  ٘ ايةف١ٜٛ َك  ًْ  ف ملٓٗخ ا تٜث  * 

 فٝ ٕ  ْٛاع املٓ ٖخ ايت اىل١ٝ * 

 ايكتِٜ ٚاملٓٗخ ا تٜث  ايت اىلٞفٝ ٕ َص    نٌ َٔ املٓٗخ * 

 ُٓٗخ ايتكًٝتٟ َك  ًْ  ف ملٓٗخ ا تٜث فٝ ٕ اآل    ايةف١ٜٛ يً* 

 فٝ ٕ  ٚاعٞ ٚ ىلس  طٜٛ  املٓ ٖخ ايت اىل١ٝ * 
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 عكت َك  ١ْ فني املٓٗخ ايتكًٝتٟ ٚاملٓٗخ ا تٜث * 

 فٝ ٕ َٝ ات املٓٗخ ا تٜث * 

 فٝ ٕ  ِٖ امل ول ايم ٚجٗه يًُٓٗخ ايكتِٜ    * 

 البحح:أهنية 

خ ٚ ٚ ٙ يف ايك١ًُٝ ايتك١ًُٝٝ، ؾٗٛ  هُٔ  ١ُٖٝ ٖلا ايبرث يف فٝ ٕ  ١ُٖٝ املٓٗ

ٚىل١ًٝ  ستختَ٘ ايةف١ٝ يتركٝل  ٖتاؾٗ ، ؾ ملٓٗخ  ذت  ِٖ عٓ    ايك١ًُٝ ايتك١ًُٝٝ 

ٚ تٜث املٓٗخ ملٛانب١ ا ٝ ٠ املك   ٠ ٚيًُس ١ُٖ يف نعتا   ؾ ا  ٜكٝشٕٛ عص ِٖ 

َٔ  جٌ َستكبٌ  ىلكت ٚع ر  ؾطٌ، ٚعًٝ٘ ميهٔ  ًخٝص  ١ُٖٝ ٖلا ايبرث يف 

 آل ٞ:ا

 َٝ ات املٓٗخ ا تٜث  * فٝ ٕ

  املٓ ٖخ ايتكًٝت١ٜ لٕ َشهالت ا ٝ ٠ َتحت ٠ ثض ٚ ٠  تٜ* 

   ايتك ف ع٢ً  ِٖ امل ول ايم ٚجٗه ن  املؿّٗٛ ايكتِٜ يًُٓٗخ * 

 ميهج البحح:

 خ، ٚاملٓٗاىلتختّ ايب ذث يف ٖلٙ ايت اىل١ املٓٗخ ايٛ ؿٞ، ٚاملٓٗخ االىلتك ا٥ٞ

املك  ٕ، لٕ ٖلٙ املٓ ٖخ، َٔ املٓ ٖخ املكتُت٠ يف ايبرث ايكًُٞ، َٚٓ ىلب١ يطبٝك١ ٖلٙ 

 املٓٗخ املك  ٕ، ٚذيو يف املك  ١ْ ع٢ًايت اىل١ ايم ْكّٛ فٗ ، ٚىلٝكتُت ايب ذث  نرت  

 فني ايةف١ٝ ايكتمي١ ٚ ايةف١ٝ ا تٜرت١ ٚعٔ املؿّٗٛ ايتكًٝتٟ يًُٓٗخ ايت اىلٞ

 املٓٗخ َك  ًْ  ف ملٓٗخ ا تٜث َو فٝ ٕ  ٚاعٞ  تٜث  ٚاْكه ىل  ٘ ايةف١ٜٛ
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 املبحح األول

 وأىواعه جمفهـــوو امليه

 املطلب األول: تعريف و مفهوو امليهج 

 أواًل: تعريف امليهج 

ايط ٜل املستكِٝ ٚقت ج ٤ يف ايك إٓ )امليهج لغة: -3
 عٓ٘ ا تٜث عٔ افٔ عب    ضٞ اهلل ٚاملٓٗ د ٖٛ ايط ٜل ايٛاضح، ٚيف، (1)

ذت٢   نهِ ع٢ً ط ٜل ْ ٖح١  ٟ ٚاضر١ ف١ٓٝ ( ْٚٗحه  ق ٍ: )ر ميه  ىلٍٛ اهلل 

(2)ايط ٜل ىلًهت٘، ٚ ؾالٕ ٜستٓٗخ ىلبٌٝ ؾالٕ  ٟ ٜسًه٘, ٚاجلُو َٓ ٖخ  

  يًُٓٗخ َؿَٗٛ ٕ:: صطالحالثاىيًا: مفهوو امليهج يف ا

ٖٛ املٛضٛع ت احملت ٠ يًت اىل١ يف نٌ َ  ٠ َٔ : املٓٗخ القديه:املفهوو  -3 

املٛا  ايت اىل١ٝ ايم جي   ٕ ٜت ىلٗ  ايتالَٝل يف نٌ َ  ٠، ٚاملٓٗخ فٗلا املؿّٗٛ 

َصطًح َ ا ف ملك   امل  ٠ ايت اىل١ٝ, ٜٚك   ٕ ٜهٕٛ يهٌ َ  ٠ َٓٗخ و ص فٗ ، يف 

َؿّٗٛ ضٝل؛ لْ٘ ٜستبكت َٓ٘ نٌ ْش ط ٖلا ٚ(3)نٌ ىل١ٓ  ٚ يف نٌ ؾصٌ   اىلٞ

ميهٔ  ٕ ٜتِ و  د ذح ٠ ايت اىل١، ٚميهٔ  ٕ ُٜٓٞ َٗ  ات ايتًُٝل ايم   ٜت َٔ 

 كت٘ فٓؿس٘، ٚ نليو ٖلا املؿّٗٛ يًُٓٗخ ٜستبكت  ١ُٝٓ االجت ٖ ت ايٓؿس١ٝ ايس١ًُٝ 

َٛ ت يًتا   ٚانتس ف٘ ط م ايتؿه  ايكًُٞ، لْ٘ ٜكتص  ع٢ً  ؿٝغ ايتالَٝل يًُكً

ُّ  و َ  ذؿغ يٝٓس ٙ عُ  ق ٜ  فكت االَتر ٕ     ؾكط، ٚ ٕ ٜس

املٓٗخ ٖٛ: )جمُٛع اخلصات ايةف١ٜٛ املخطط١ ايم  ٦ٝٗٗ  املفهوو احلديح:-1

، فكصت َس عت ِٗ   اوٌ ذتٚ   ىلٛا ٖ   ّ و  جٗ ذيو ن ٕ املت ىل١ يًطالب، ىلٛا٤ 

(4)و الٖتاف ايةف١ٜٛ املٓشٛ ٠(ع٢ً منٛ شخصٝ  ِٗ يف جٛاْبٗ  املتكت ٠، منًٛا ٜتسل َ

نٌ َ   كتَ٘ املت ىل١ ن   الَٝلٖ   كٝكً  ي ىل يتٗ  ٚؾل ؾًسؿتٗ  ٚ ٖتاؾٗ  ٜكتص نذٕ 

َٔ  ُِٝ املٓٗخ ف ملؿّٗٛ ا تٜث يه١ًُ َٓٗخ، ؾٗٛ ال ٜكتص  ع٢ً املٛضٛع ت  ٚ 
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َٚ اجو،   : املك  ات ايت اىل١ٝ َٔ نت ع٢ًاملٛا   ٚ املك  ات ايت اىل١ٝ ٚنمن  ٜشتٌُ 

ٚايٛىل ٥ٌ ايتك١ًُٝٝ ٚالْشط١ ايت اىل١ٝ ٚاالَتر ْ ت ٚ ىل يٝ  ايتكِٜٛ، ٚط ٜك١ ايتت ٜس 

ٍٕٚاملكًِ ٚ نعتا ٙ َٚ َٚكتات ٚغ ٖ  ٜتوٌ ضُٔ املٓٗخ  ؤٖال ٘، ٚامل اؾل ايك ١َ َٔ َب 

ؾٗٛ ْع ّ َةافط ٜكٌُ يف املٝتإ ايةفٟٛ ظُٝو َهْٛ  ٘، عٝث  (5)مبؿَٗٛ٘ ا تٜث

ؿصٌ املك  ات يف املٓٗخ عٔ ط م ايتت ٜس  ٚ ايٓش ط ت  ٚ ايٛىل ٥ٌ  ٚ االوتب  ات ال  ٓ

املت ىل١ٝ فشكٝٗ  ايبش ٟ ٚامل  ٟ، ٚ املٓٗخ فٗلا املؿّٗٛ ٖٛ َش ٚع ا ٝ ٠  ١ ٚ ايب٦ٝ

(6)املستكبٌ ٚ ٛقك  ٘(-ا  ض  َٚشهال ٘ -فأفك  ٖ  ايرتال ١: )امل ضٞ ٚوصا ٘ 

 خمطط١ ن  طًبتٗ  َٔ والٍ  ال ١ جم الت:  كتَ٘ املت ىل١ يف شهٌ وصات

 َؿ  ات  ٌُ ذك ٥ل َٚكًَٛ ت َٚك  ف  عٔ * اجمل ٍ املك يف ٖٚٛ عب  ٠

    كًُٛٙ عًًُٝ  ملمم  ىل١ ايتالَٝل  عٔ * جم ٍ ايٓش ط ت ٖٚٛ عب  ٠

 *جم ٍ ايتٛجٝ٘ ٖٚٛ  ليٌٝ املشهالت ايم  ٛاج٘ ايطالب 

ٖٚهلا ٜشتٌُ املٓٗخ فتصٛ ٙ ا تٜث؛ ايتكًُٝ ت ٚاملك  ف املتط١ُٓ يف  ت٣ٛ  

ايهت  املك  ٠, ٚ املٓ شط ايم  ستختَٗ  املت ىل١  ٚ املؤىلس١ يتركٝل الٖتاف 

امل ىل١َٛ ن لْشط١ ايم  هٕٛ يف ىلهٓ ت ايطالب ٚاي ذالت ايك١ًُٝ ٚامللان ٠ 

ايتالَٝل, ٚايتٚ ات ظُٝو  ْٛاعٗ  ٚ شه هل  اإلجب  ١ٜ ايم  ؿ ضٗ  ن ا ٠ املتا   ع٢ً 

ٚايصاَخ اي ٜ ض١ٝ ٚ ذًك ت ذؿغ ايك إٓ ايه ِٜ    نٌ ذيو ٜتوٌ ضُٔ املٓٗخ 

 مبؿَٗٛ٘ ا تٜث  

: ٖٛ  ٕ ٜكٝش اإلْس ٕ يف ال ض َٛ ٛاًل مفهوو ميهج الرتبية اإلسالمية-1

عٔ ط ٜل ايهت  ف هلل ٜٚصًح ذ ي٘ ع٢ً ال ض ٜٚٓعِ ذٝ  ٘ ؾٝٗ  ؾٝكُ ٖ  ٜٚ قٝٗ 

(7)ٚايهتح املستُ ٜٔ، ٚاىلتػالٍ نٌ ايط ق ت ٚ اإلَه ْ ت ايم ٖٚبٗ  اهلل ي٘ 

نُ  ٜشتٌُ املٓٗخ ع٢ً ط ا٥ل ايتت ٜس ايم ٜٓبػٞ  ٕ ٜس  عًٝٗ  املت   يٓكٌ 

املكًَٛ ت، يف املٓٗ د ايتكًُٝٞ ايلٟ  ٛؾ ٙ املؤىلس١ ٚ ٜشتٌُ ع٢ً  ىل يٝ  ايتكِٜٛ 
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 نٌ ذيو ٜتوٌ ضُٔ َؿّٗٛ املٓٗخ ايش ٌَ، فٌ ٜٚتوٌ ؾٝ٘ طبٝك١ املستُ  ٚ املتٓٛع  

املتكًِ ايلٟ ٜكتي٘ املٓٗخ، ٚ ؿ ت ٚ نؿ ٜ ت املكًِ ايلٟ ٜكّٛ ف يتت ٜس، لْ٘  ذت 

يف ايك١ًُٝ ايتك١ًُٝٝ, ٚنليو ٜ اعٞ املٓٗخ ا تٜث ايب١٦ٝ املت ىل١ٝ  ل ن ٕ الىل ىل١ٝا

ني, ٚايب١٦ٝ املٓ ي١ٝ ٚع٢ً   ىلِٗ  ؾ ا  ٚاالجتُ ع١ٝ، ٚ شتٌُ ع٢ً املكًُني ٚاملٛظؿ

الىل ٠،ٚ ٜ اعٞ املٓٗخ ا تٜث ايب١٦ٝ امل  ١ٜ ايم هل  عالق١ ف يتًُٝل ن ملب ْٞ 

ٚايتسٗٝالت ٚايٛىل ٥ٌ املختًؿ١ َرتٌ ايس ذ ت ايك ١َ ٚاملالع  ٚاملهتب ت ٚايةذٌٝ    

(8)يش ٌَ ؾترسني ٖلٙ ايب١٦ٝ ٜس عت ع٢ً ايترصٌٝ ٜٚتوٌ ضُٔ املٓٗخ مبؿَٗٛ٘ ا

ٕ  جد ٤   يًُٓٗخايكتِٜ املؿّٗٛ  ٖلا َصت ٚ مب  ٜهٕٛ  ذٝدث ن ْده    ؛َدٔ ايْٝٛد 

العُد ٍ   العُ ٍ ايٝت١َٜٚ َٔ اوتص ص ايطبك١ ايتْٝ  َدٔ ايَٓد  ؛ يدليو ند ٕ ٜٓعد  ن      

يف  قت الذغ ايب ذث ٚجٛ  ٖدلٙ ايعد ٖ ٠   ٚ، از  ا٤ ٚاذتك  ْع ٠ ايك ٥ُني فٗ  ٚ ايٝت١ٜٚ

حيتكدد ٕٚ فكدده املٗددٔ ندد  القني ) امل آٜدد١( ٚاجلدد ا ٜٔ، ٚ  ددر ب  فددال  ايددُٝٔ ذٝددث 

َٝدد١ ٚايرتك ؾَٝدد١        ٕاملطدد عِ ٚغ ٖددِ، ٚندد    ؾالىلددؿ١ ايْٝٛدد ٕ ٜكًددٕٛ َددٔ شددإٔ ا ٝدد ٠ ايككً

١َٝ ، ٖٚلا خي يـ َب    ٜٚ ؾكٕٛ َٔ  ١َُٖٝ َٛا ٖ  ايت اىل١َٝ ٜٚكًًِٕٛ َٔ شإٔ املٛا  ايكًُ

خيد يـ    ث ع٢ً ايكٌُ ايٝتٟٚ ٚ ه ّ   ذب٘، نُٚ ٖتاف ايةف١ٝ اإلىلال١َٝ ايم  

َبدد    ايةفٝدد١ ا تٜرتدد١ ايددم  ددتعٛ ن  ايتأٖٝددٌ ايددٛظٝؿٞ ٚننسدد ب املددتكًُني َٗدد  ات      

 الَٛ   ٚىلطٗ      ايكٌُ، نٌ ذيو  ٕٚ ايتكًٌٝ َٔ اجل ْ  ايٓع ٟ، ٚو 

 أىواع املياهج   :املطلب الجاىي

ىلًٛى  ٢لْٛاع املٓ ٖخ ايم هل   أ   عًٖٓ ى عت٠ َسُٝ ت  :أىواع املياهج أواًل:

 : ايتا ىلني ٚفٓ ٤ شخصٝ  ِٗ، َٚٓٗ

ٖٚددٛ عبدد  ٠ عددٔ املكدد  ات ايت اىلدد١ٝ ايددم  صددت  َددٔ ٚزا ٠    املددٓٗخ اي مسددٞ: -3

احملدت ٠   ت، ؾد ملك  ا ايةف١ٝ ٚايتكًِٝ ٚ تطُٔ  ٖتاؾً  ع ١َ ٚ ْشط١  ك١ًُٝٝ َصد ذب١ هلد   

١ٝ ايم جيد   ٕ ٜت ىلدٗ  ايتالَٝدل يف ندٌ ؾصدٌ      يًت اىل١ يف نٌ َ  ٠ َٔ املٛا  ايت اىل

    ٞ ؾٗدٛ ايٛ ٝكد١ املهتٛفد١ ايصد   ٠ َدٔ      (9)َٔ ايؿصٍٛ؛ ٖٛ ايلٟ ٜطًدل عًٝد٘ املدٓٗخ اي مسد
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 ج١ٗ  مس١ٝ، ٜٚطًل عًٝ٘ املٓٗخ املٛقو 

ٖٚدٛ  ًدو اخلدصات غد  املخططد١ ٚغد  املكصدٛ ٠         املٓٗخ اخلؿدٞ  ٚ املسدتة:   -1

ٚغ  املٓصٛص عًٝٗ  ايم ٜتك ض هلد  ايطدالب ٜٚتدأ  ٕٚ فٗد  )ىلدًبً  ٚنجي فدً ( ٚ دؤ ٟ ن         

ْددٛا خ غدد  َطدد١ُٓ يف الٖددتاف ايك َدد١ املٓصددٛص عًٝٗدد  يف املددٓٗخ اي مسددٞ، ٚ نٕ  ددأ     

يكدد ٥ُني عًدد٢ ايكًُٝدد١ املددٓٗخ املسددتة  ٚ ايطددُ  نددب  ٜسددترل نددٌ االٖتُدد ّ، ٚعًدد٢ ا 

ايتك١ًُٝ  كتٜ  ٖلا ايتٚ  ٚ ٛقو َ  حيت ٘ ٖدلا ايٓدٛع َدٔ املٓد ٖخ عًد٢ ىلدًٛى ايتالَٝدل،        

ايلٟ ٜدت   يف املكد   ايت اىلدٞ: ) ٕ ايتدتوني ضد   ف يصدر١ ( ال شدو  ٕ ٖدلا          لؾ يتًُٝ

 َ٘، ايتًُٝل ىلٝتٓ زع فني ا ك ٥ل ايم ٜت ىلٗ  يف املٓٗخ اي مسٞ فني ايٛاقو ايلٟ ٜ اٙ  َ

ٚعًٝدد٘ الفددت  ٕ ٜهْٛددٛا َسددتكتٜٔ َٚتددٛقكني َدد  حيت دد٘ املددٓٗخ ايطددُ   ٚ اخلؿددٞ، ٚ ٕ   

ىلددًٛى ايتالَٝددل عددص ايكددت٠ٚ   عًدد٢ ايتددأ  ٜك ؾددٛا نٝددـ ٜتكدد ًَٕٛ َكدد٘؛ ٚعًدد٢ املكًُددني   

ٚاملالذع١ ايتقٝك١ ٚايتٛجٝ٘ املستُ  ٚاملب ش ٠، ٚ ٕ ٜسدحًٛا َالذعد  ِٗ    َٚدٔ َصد        

املت ىلٞ ٚاجلٛ ايك ّ ايس ٥ت يف املت ىل١، ٚنليو اخلدصات ايسد فك١   املٓٗخ اخلؿٞ املٓ خ 

ايم ٜأ ٞ فٗ  ايط ي  َٔ الىل ٠ ن  املت ىل١ نٌ ذيو ٚغ ٙ ٜٓدت د  ده املدٓٗخ اخلؿدٞ     

(10) ٚ خم ج ت املت ىل١ غ  الن  مي١ٝ، ٚي٘     نب  ع٢ً ىلًٛى ايتالَٝل نُ  فٝٓ  

١ٝ ع٢ً َست٣ٛ املت ىل١، قت  هٕٛ ٖٚٛ املُ  ىل ت ايٛاقك املٓٗخ ايٛاقكٞ:-1

ٚ قت ذن ْ   ٕ ٖلٙ املُ  ىل ت َكصٛ ٠،  ٚ غ  َكصٛ ٠، ٖٚٛ َ  ٜكو  ٓؿٝلٙ ؾكاًل،

املٓٗخ اي مسٞ ٖٛ املك  ات ايت اىل١ٝ اجمل ز٠ َٔ قبٌ ايٛزا ٠ َٚ ان   طٜٛ  املٓ ٖخ 

ٜٚكُِ  ت ٜسٗ   مسًٝ ، ٚيهٔ نذا ْ يٓ  ن  ٚاقو املتا   ؾسٓحت  ْٛاعً  شت٢ َٔ 

املُ  ىل ت ٚالْشط١ ختتًـ َٔ َت ىل١ نيٞ  و ٟ فكطٗ  َؿٝت َكبٍٛ ٚ فكطٗ  غ  

 لا ٖٛ َ  ٜس٢ُ ف ملٓٗخ ايٛاقكٞ َ ؾٛض، ٖٚٚ َؿٝت 

ٖٚٓ ى َسُٝ ت نرت ٠ لْٛاع املٓ ٖخ َرتٌ املٓٗخ الٜتٜٛيٛجٞ ٚاملٓٗخ املرت يٞ 

ٚاملٓٗخ امل ٥ٞ ٚ املٓٗخ املٛ ٢ ف٘ ٚاملٓٗخ املص  م عًٝ٘ ٚاملٓٗخ ايكًُٞ ٚاملٓٗخ ايتح ٜيب 

.(11)ٚنٌ ٖلٙ المس ٤ ال خت د عٔ الْٛاع ايرتال ١ ايم ذن ْ ٖ 
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 :ٖٚٞ يف ْع ٜ ت املٓٗخ  ٥ٝس٘ميهٔ َالذع١  ال ١ اجت ٖ ت  املياهج:: ىظريات ًاثاىي

  عٓتٙ  غ ١ٜ ايػ ٜ ت ٞاختل املك ؾ١  ٛ ًا ي٘ ؾٗ  :الجت ٙ الٍٚا-3

ٚقت ا ٘ َٚٝٛي٘ ٚوصا ٘ فٛ ؿ٘  ٘ٚنَه ْٝ  ْع  ن  املتكًِ  :االجت ٙ ايرت ْٞ-1

   ىل ىلً  يف اوتٝ    ت٣ٛ املٓٗخ ٚ ٓعُٝ٘

 ١ اجملتُو ن  ع٢ً ؾًسؿ ذٝثجكٌ اجملتُو  ٛ ًا ي٘  :االجت ٙ ايرت يث-1

نٕ ٖلٙ االجت ٖ ت ٚ،  عُ  ٜتك ض ي٘ َٔ  ػٝ َٚشهال ٘، ؾطاًل ٚ ك ؾت٘ ٚذ ج  ٘

 (12)ًتطٛ ات ايم َٝ ت ايؿه  ايةفٟٛ والٍ ع١ًُٝ  طٛ ٙ يايرتال ١ يف ايٛاقو اْكه   

 املبحح الجاىي

 الدراسيةو أس  تطوير املياهج دواعي 

 تطوير املياهج الدراسية دواعي املطلب األول: معيى و

ايك١ًُٝ ايم  ك   سني املٓٗخ املٛجٛ   ايتطٜٛ : ٖٛ امليهج: تطوير معيىأواًل: 

ٚ طٜٛ  املٓٗخ ٜك  ايٛ ٍٛ ف ملٓٗخ ، ٚ ا لف ٚ االىلتبتاٍ   اإلض ؾ١َٔ والٍ    ال

يف ايٛقه  َو االقتص   ، ٛ ٠ ذت٢ ٜؤ ٟ ايػ ض املطًٛب َٓ٘ فهؿ ٠٤  ذسٔيٞ ن

الىلٛ  ٕ ايتػٝ  قت ٜهٕٛ حنٛ ل ؛ٚايتطٜٛ  خيتًـ عٔ ايتػٝ ، ٚاجلٗت ٚايته يٝـ

  : طٜٛ  املٓٗخ َٚٔ  ِٖ  ىل يٝ  ، ا٥ًُ  الؾطٌيهٔ ايتطٜٛ  ٖٛ ع١ًُٝ حنٛ 

كت  تخًـ املكًَٛ ت ؾْتٝح١ ايتطٛ  ٚايتػٝ  ايتا٥ِ  :ايتطٜٛ  ف  لف-3

    ٓ ىل  اجملتُو ؾٝتِ ذلف ٖلٙ املكًَٛ ت َٔ املٓٗخ ٚقت ال ايكتِٜ، املٛجٛ ٠ يف املٓٗخ

ملٓٗخ ايف   هٔ َٛجٛ ٠ ف ؾك ات جتٜت٠ ر ط  ذٝث ف إلض ؾ١: ايتطٜٛ -1

  َس ٜ ٠ يًتطٛ ات ا   ١ً يف اجملتُو هٕٛ ٕ  جي   اإلض ؾ تٖٚلٙ    اًل ايكتِٜ

 ٚ ؾطٌ ح    و ٣ْستبتٍ َك١ًَٛ مبك١ًَٛ ٖٛ  ٕ ف الىلتبتاٍ:  ايتطٜٛ -1

 يف ٖلا ايكص     عٗ ٖ  َكطٝ ت ايكًِ ،َٓٗ 
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ٜٓبػٞ  ٕ ٜستحٝ  ايتطٜٛ  يهرت  َٔ  تطوير املياهج الدراسية: دواعي ثاىًيا:

 : َٓٗ  ،ٚ  ىلب ب يتطٜٛ  املٓٗخ ت عت٠  ٚاٍعج ٛايتػ ات ٚهللا 

، ؾ ٕ ايتكتّ ايكًُٞ ٚايتك  َٚ  ؾٝ٘ َٔ :ؾٝ٘طبٝك١ ايكص  ايلٟ ْكٝش  -3 

ايبش ١ٜ  س  حنٛ االْتَ د ٚايك ١ٜ ايٛاذت٠ ٚنزاي١ نرت  َٔ ا ٛاج  يف ظٌ ايكٛمل١ 

 ف زٖ  ايتػ ات  ،ْٛع١ٝ غ  َسبٛق١ مبتػ ات   ٜتُٝ  عصٚ تؾل املكًَٛ ت، ٚ

ه ١ْٝ، ٚايتػ ات ، ٚايتػ ات ايرتك ؾ١ٝ ٚايك١ُٝٝ، ٚ ايُٓٛ يف ا  ن١ ايساالجتُ ع١ٝ

ايرتٛ ٠ ايك١ًُٝ  :ٚاالقتص  ١ٜ ٚحنٔ ْشٗت ايّٝٛ  ٛ ات يف َٝ  ٜٔ خمتًؿ١ ،ايسٝ ىل١ٝ

ٚايرتٛ ٠ ايتك١ٝٓ ٚايرتٛ ٠ املكًَٛ  ١ٝ ٚ ك١ٝٓ املكًَٛ ت، ٚايرتٛ ٠ ايبٝٛيٛج١ٝ ٚايرتٛ ٠ اجل١ٝٓٝ 

َٚ   ط ذ٘ َٔ ايكت ٠ ع٢ً ايترهِ يف اجلٝٓ ت ايبش ١ٜ ف إلض ؾ١ ن  َشهالت 

 ىلتٓس خ، ٚاىلتختاّ ايتكٓٝ ت ايبٝٛيٛج١ٝ ٚاجل١ٝٓٝ يف اي  اع١ ٚيف ع ر ا ٝٛإ   اال

، ٚ تك ظِ آ   ٖ  اإلجي ف١ٝ ٚايسًب١ٝ، نٌ ذيو ٚغ ٙ ّٜٛ فكت ً ٖلٙ ايرتٛ ات   ذـ َٜٛ

فشهٌ َستُ  َٔ  جٌ اىلتب م ايط     ٖخ املٓ  تٜث ٚ طٜٛ   ٚاعٞ ٚ  ىلب بَٔ 

ٖٚلا ٜتطً   ٕ  كت  ْعِ ايةف١ٝ ف يكِٝ اإلْس ١ْٝ (13)اجلتٜت ٚ سبً  يًتػ  ايك  ّ

الوالق١ٝ ٚايرتٛافه ا ط  ١ٜ يف ايتك ٌَ َو ٖلٙ ايرتٛ ات إلجي   ذط  ٠  ٚاملك ٜ 

(14)ٚال ٜٓبػٞ ايؿصٌ فني  طٛ  املك ؾ١ ٚ ػ ٖ  ٚ طٛ  ايكِٝ ايةف١ٜٛ  نْس ١ْٝ

ؾ ملٓ ٖخ ايم   ىله يف ٚقه َٔ   :ا  ي١ٝايت اىل١ٝ  املٓ ٖخيف قصٛ   -1  

ٜٚتِ َك ؾ١ ذيو َٔ والٍ ْت ٥خ الٚق ت غ  َال١ُ٥ لٕ  ستُ  ؾة٠ ط١ًٜٛ َٔ اي َٔ، 

ؾِٗ ا ٝ ٠  ٢عً ايطالب يف ق١ً املكًَٛ ت ٚضكـ املٗ  ات ايم  س عت االَتر ْ ت

نرت ٠ اي ىلٛب ٚايتس ب ٚ تْٞ َستٜٛ ت ايطالب ايلٜٔ  ٚٚايتهٝـ َو َتطًب  ٗ ، 

عٔ   ٜ  اخلصا٤ ٚاملٛجٗني ٚايؿٓٝني  كىلٛا املٓٗخ ايكتِٜ، ٚ نليو َٔ والٍ،   

 (15) ايبرٛث ايةف١ٜٛ َٔ والٍ ْت ٥خ ٚخم ج ت املٓٗخ، 

ىلٛا٤ ع٢ً  :عتّ قت ٠ املٓ ٖخ ا  ي١ٝ ع٢ً اإلىلٗ ّ ايؿك ٍ يف ايتػٝ  -1  

ايم جي  َ اع  ٗ  عٓت نعتا   ُٔ ايكٛاٌَ ٚ َٛانب١ ىلٛم ايكٌُ ؾ االجتُ عٞايصكٝت 
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 تٜت اخلصات  ،  ِاملٓ ٖخ   اىل١ ذ ج ت اجملتُو ايرتك ؾ١ٝ ٚاالجتُ ع١ٝ املختًؿ١

ن ْه ٖلٙ املشهالت اجتُ ع١ٝ  ىلٛا٤  ،ايتك١ًُٝٝ ايم حي   ٕ ٜت ىلٗ  ايتالَٝل

نس٤ٛ اىلتػالٍ ايرت ٚات نُتطًب ت ىلٛم ايكٌُ ٚن ٜ  ٠ ايسه ٕ  ّ اقتص  ١ٜ 

، ْٚع ّ ا هِ ٚقط ٜ  ا  ٜ ت ش ١ٜ  ّ ىلٝ ىل١ٝ نتر ٜ  ال ضايطبٝك١ٝ ٚايب

ٕ  س ِٖ يف  ٛعٝتِٗ فٗ  ٚاخت ذ اجت ٖ ت َك١ٓٝ  ـ ايتالَٝل فٗلٙ املشهالت ٜٚٚ ك 

رتٌ ايكًٝ  ايم املٚ يف ض٤ٛ ايكِٝ االجتُ ع١ٝنعتا  املٓٗخ حنٖٛ ، نُ  ٚجي   ٕ ٜتِ 

  تٜث ٚ طٜٛ   ىلب ب ٚاعٞ ٚ ذيو َٔ  ٌنٌ جمتُو، ن ٜس  ع٢ً ٖتٜٗ 

(16) ٖخ املٓ

ايؿه  ايةفٟٛ ىلٛا٤ يف  :عح  املٓ ٖخ ا  ي١ٝ عٔ َالذك١ ايتطٛ  -4          

، ٚايتػ ات املستُ ٠ ذٍٛ نرت  َٔ املؿ ِٖٝ ايةف١ٜٛ نتصٛ  ايةف١ٝ ٚ ٖتاؾٗ  ٚايٓؿسٞ

    نٌ ذيو يف  ػٝ  ٚٚظ ٥ؿٗ  ٚجم ال ٗ     ٚ صٛ   ٚ  املكًِ يف ايةف١ٝ ٚايٓع  نيٞ املتكًِ

(17)  ٚاعٞ ٚ  ىلب ب  طٜٛ  املٓٗخ َستُ  ٚعًٝ٘ ٖلا َٔ  ِٖ

  ى ايت اىل١ يسب   ٚ  ٖٛٚ :ايتس ب فسب  ا  ؿ ع ْسب١ ايؿ قت يف ايتكًِٝ -5 

َٚشه١ً  ايتًُٝل، آلو  قبٌ ْٗ ١ٜ ايس١ٓ الو ٠ َٔ امل ذ١ً ايتك١ًُٝٝ ايم ىلحٌ ؾٝٗ 

ٚ ىلب فٗ  نرت ٠  ُٖٗ  ايتس ب يف ايٛاقو يٝسه ذتٜرت١ فٌ ٖٞ َٛجٛ ٠ َٓل ايكتّ 

الىل ٠ ، ٚذحِ يألىل ٠ ن يطالم، ٚاملست٣ٛ االقتص  َٟشهالت و  ١ ف لىل ٠ 

  ٚ َشهالت ىلببٗ  ٚعتّ اٖتُ َِٗ فتكًِٝ الفٓ ٤، ايٛايتٜٔ ، ٚنُٖ ٍٚعت   ؾ ا ٖ 

ٚ ٚ أًٖٝ٘،  ضكـ يف نعتا  املكًِ ٚ فسب  ايؿصٌ،  عت  ايطًب١  اوٌٚاملت ىل١ ٚاملكًِ 

 ٚ ٜك ْٞ ذٛاىل٘، ، نإٔ ٜهٕٛ ْكص يف ايط ي  ْؿس٘،  ٚ فسب  املت ذ١ اإلَه ْ ت

ايتٛ  ، ٚ يكًل، نَهْٛ ت شخصٝت٘، ٚ  ت نيٞ وًٌ يف   َ اض  ك ض هل َٔ 

، ٖٚٛ ايتكًِٝا  ؿ ع ْسب١ ايؿ قت يف ٜؤ ٟ نيٞ      نٌ ذيو ٚغ ٙاالضط اب االْؿك يٞٚ

 خيتًـ َٔ زَٔ نيٞ زَٔ َٚٔ جمتُو نيٞ جمتُو  

 كتص َسأي١ ايػ ٚ ايرتك يف ٚاإلعالَٞ َٔ  ٚ  : ايػ ٚ ايرتك يفٚ ١ايكٛمل-6        

  ٗ ن  اى وطٛ الفت َٔ  ٛاج١ٗ ايكٛمل١َطُ ٕ جن ح ٚي ، ٛاج٘ ال١َ املس ٥ٌ ايم
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ٚقِٝ َٚرتٌ ايرت فت١،   ىلس َت١ٓٝ ميٓو َٓ٘ نال ىلت َٓٝو َب  ع٢ً نْٛٗ  طٛؾ ًْ  الٚ

 ٖخ ع٢ً وط١ املٓ  طٜٛ  ستٓتٜ  ٕالفت ؾ ٜطكٗ  ايةفٜٕٛٛ يف املٓ ٖخ ٚٚىل ٥ٌ ايةف١ٝ،

 ْ فك١ َٔ قِٝ َٚرتٌ عًٝ  يًُحتُو ايلٟ ٜكت ي٘ املٓٗخ 

ذٝث ر ٜكـ  َ  اىلتختاّ املٓٗخ  ىلٝ  ٠ املٓٗخ ايكًُٞ يف جم الت ا ٝ ٠: -7

ايتطبٝك١ٝ ؾكط؛ ٚنمن   كتاٙ نيٞ جم الت ايكًّٛ الو ٣ َٚٓٗ  جم ٍ ايكًّٛ  ع٢ًايكًُٞ 

 (38) ايكًّٛ ايةف١ٜٛ 

  هج:اأس  تطوير املي املطلب الجاىي:

  ىلس  ُٖٗ : ع٢ًٜكّٛ  طٜٛ  املٓ ٖخ 

ايط م  ايتطٜٛ  مجٝو عٓ    املٓٗ د )الٖتاف ٚاحملت٣ٛ ٚ ٜشٌُ ٕ -3

 ٚايتكِٜٛ( 

عٝث  ؾٝ٘ مجٝو املختصني ٚغ ِٖ، ٕ ٜهٕٛ ايتطٜٛ   ك ًْٚٝ  ٜشةى -1

ٚنٌ  ايتالَٝل، ٚ عٝ ٕ اجملتُو فش ا٥ر٘ املختًؿ١، َٛ   ٚ ٚيٝ ٤َٝل الايت ف  ٟ ٜؤول

 (39) ف يك١ًُٝ ايةف١ٜٛ املكٓٝني

أٖتاؾ٘ ف ٕ ٜستٓت ايتطٜٛ  ن  الىلًٛب ايكًُٞ ىلٛا٤ يف   اىل١ اجملتُو -1

ايلٟ ىلٝطبل  اجملتُو َشهالتذ ج ت ايتالَٝل ٚ َالَس١ٚذ ج  ٘ َٚشهال ٘، ٚ

 ؾٝ٘ 
(10) 

  ٞ ؾًسؿ١   ف١ٜٛ َك١ٓٝ َٚٓ ىلب١نيٕ ٜستٓت ايتطٜٛ    -4

ايلٟ  يتك يٝت ٚ ك ؾ١ اجملتُوٚٞ   اىل١ ع١ًُٝ يًؿ   نيٕ ٜستٓت ايتطٜٛ   -5

 ىلٝطبل ؾٝ٘ 

ؾال ٜٓتٗٞ ف ْتٗ ٤ ختطٝط املٓٗ د فٌ ٜكهس  ،ٕ ٜهٕٛ ايتطٜٛ  َستُ ًا  -6

نٞ ٜس ٜ  القٌ  ع٢ًىلٓٛات  مخس  طٜٛ  املٓٗخ نٌ ٜتِ ثمجٝو ايتػ ات، عٝ
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ايّٝٛ ٚ  تكت   ؾكت   بره ايبش ١ٜ  تط عـ ،ايكًّٛٚ اجملتُو ايتطٛ  ا   ٌ يف

 (13) َرتٌٝ  سبل ي٘اذتٝ ج  ٗ  َٚك  ؾٗ  فشهٌ ر ٜ

 املبحح الجالح

 املبادئ العامة اليت يقوو عليها امليهج احلديح 

ايةفٜٕٛٛ، ٚق ّ عًٝٗ  املٓٗخ مبؿَٗٛ٘ ا تٜث، ٖٚٞ ٖتِ فٗ  آٖ ى َب    ع ١َ 

 ن آل ٞ:

 ٕ حيكل املٓٗخ ايُٓٛ ايش ٌَ يًُتكًِ، ٚال ٜ ن  ع٢ً ج ْ   ٕٚ ج ْ ،  -3

ؾٗٛ ٜ اعٞ اجلٛاْ  املختًؿ١ يف اإلْس ٕ ٜٚتك ٌَ َكٗ  فشهٌ َتٛازٕ، ٚ ٜشتٌُ ع٢ً 

ٞ ا  نٞ، ٚايتكًِٝ اجل ْ  اجلسُٞ ٚايككًٞ املك يف، ٚايٛجتاْٞ ايشكٛ ٟ ٚايٓؿس

ايتكًِ، ٜٚكًُ٘ نٝـ ٜتكًِ، َٔ والٍ  ٛؾ   ع٢ًاجلٝت ٖٛ ايلٟ ٜس عت املتكًِ 

(11) ايع ٚف املال١ُ٥ ٚيٝس َٔ والٍ ايتًكني ؾكط 

 ىل   َٓطل امل  ٠  ع٢ًايطًب١، ٚيٝس  ١ ىل   ىلٝهٛيٛجٝ ع٢ً ٢ ٕ ٜبٓ -1

 ٚ ٚيٝ ٤َٝل الايتاملك  ٠، ٚ ٕ ٜش  ى يف نعتا ٙ نٌ َٔ ي٘ عالق١ ف يك١ًُٝ ايتك١ًُٝٝ، 

 فٗلا ٜشتل  ٖتاؾ٘ َٔ َص    َتكت ٠  ِٖٛ ٚ عٝ ٕ اجملتُو فش ا٥ر٘ املختًؿ١، َٖٚٛ  

(11)  ٕ ٜهٕٛ فني املٛا    افط, ٖٚلا الَ  ٜتٓ ىل  َو ٚذت٠ املك ؾ١  -1

ا كٝك١ يًُك١ًَٛ ايم ٜت ىلٗ  ايطالب ٚاملٗ  ات ايم ٜهتسبْٛٗ   ايك١ُٝ -4

 ٕ  هٕٛ ٚظٝؿ١ٝ  س عت ايتا   ع٢ً ذٌ َ  ٜٛاجٗ٘ َٔ َشهالت، ٚ ٕ ٜهٕٛ يف 

َٔ ذك ٥ل جتٜت٠ فشهٌ ٚظٝؿٞ،  ٘املٓٗخ ذٝ  َٚس ذ١  تٝح يًط ي  مم  ىل١ َ   كًُ

 ذت٢ ال  هٕٛ املك١ًَٛ غ ١ٜ يف ذت ذا ٗ   

َٔ املٓٗخ  اتُ ّ ف لْشط١ فأْٛاعٗ  املختًؿ١، ٚ ٕ  هٕٛ ج ٤ًٜٓبػٞ االٖ -5

 ايت اىلٞ 
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 ٕ خيطو املٓٗخ  ًَٚ  يًتطٜٛ  املستُ  فصٛ ٠ ع١ًُٝ َٚٛضٛع١ٝ، ٚ ٕ  -6

 خيطو نليو يًتكِٜٛ املستُ  ٚفأىل يٝ  َتكت ٠، ٚيٝس فأىلًٛب ٚاذت 

 ىل   نجي ف١ٝ ايتا ىلني َٚش  نتِٗ ٚ ؿ عًِٗ ٚ ٕ  ع٢ً ٕ ٜكّٛ املٓٗخ  -7

ٜهٕٛ  ٚ  املت   ايتٛجٝ٘ ٚاإلش اف, ٚ ٕ  هٕٛ ايكالق١ فني املت   ٚايطًب١ ق ١ُ٥ 

ايتك ٕٚ ٚاالذةاّ املتب  ٍ، ٚيٝس ايشت٠ ٚايكٗ  ٚاالىلتبتا ، َو ض ٚ ٠ ايطبط  ع٢ً

 ٚ كتٜ  ٚاذةاّ املت   ٚ ٓؿٝل ق ا ا ٘ 

ايؿ ٚم ايؿ  ١ٜ فني ايتا ىلني، لٕ ايبش  يٝسٛا ع٢ً   ج١  ٕ ٜ اعٞ املٓٗخ  -8

ىلبل اإلىلالّ يف ٖلا ْع ٜ ت ايةف١ٝ  تٚاذت٠ َٔ ايكت ات ٚاالىلتكتا ات ٚاملٍٝٛ، ٚق

ٓ   ن ّ عٔ اي ٖ ٟ عٔ ىلكٝت فٔ املسٝ  ق ٍ ق يٛا ٜ   ىلٍٛ اهلل  ُٜ ٟٚ  تا تٜرت١، ؾك

يتْٝ  ق ٍ ٜٛىلـ فٔ ٜككٛب فٔ نىلر م ٜ   ىلٍٛ اهلل نمن  ٖٛ يف ا :اق يٛ ،  ك نِ :ق ٍ

ايٓ   َك  ٕ وٝ  نِ يف اجل ١ًٖٝ )) :فٔ نف اِٖٝ ق يٛا نمن  ْك  ؾُٝ  فٝٓٓ  ق ٍ

ؾ قتطه ذه١ُ اهلل  ٕ  هٕٛ ٖٓ ى ؾ ٚم ؾ  ١ٜ (( وٝ  نِ يف اإلىلالّ نذا ؾكٗٛا

ٚقت ات خمتًؿ١ يف وًك٘ ٚال شو  ٕ اإل  اى ايككًٞ خيتًـ َٔ شخص آلو  ٖٚلا  زم 

:ق ٍ  ك   ىلبر ْ٘،ط ٤ َٓ٘ ٚع
)  :ٚق ٍ  ك  (14)

)
َِ ٜٓبػٞ  ٕ (16)ٚق ٍ  ك  (15)    َٔٚ

ٜ اعٞ ذيو ايؿ ٚم يف ايك١ًُٝ ايتك١ًُٝٝ ٚيف ٚضو املٓ ٖخ ٚيف ايتت ٜس ٚايتٛجٝ٘، نإٔ 

فني املس ق ت ٜشتٌُ املٓٗخ ع٢ً َٛا  اوتٝ  ١ٜ  اوٌ ايتخصص ايٛاذت، ٚ ٛزٜو ايطالب 

 ىل   ايصٜل االجتُ عٞ ايلٟ  ع٢ً ىل   قت ا ِٗ ايؿك١ًٝ, ٚيٝس  ع٢ًايك١ًُٝ ٚال ف١ٝ 

 ؾ ا  الىل ٠، ٚ  ٕ  هٕٛ املٛا   تايٛايتٜٔ  ٚ  ذ ١ٜكطٞ يًتخصص املكني،  ٚ  غب

ايتك١ًُٝٝ خمت  ٠ عٝث  ترتٟ قت ات ايتالَٝل، ٚيف ْؿس ايٛقه  سُح يهٌ ؾ   

َِٓٗ  ٕ حيصٌ قت ًا َٔ ايٓح ح، مبك  اوتٝ   املٛا  ٚالْشط١ ايم مترتٌ   ج ت 

 (17) َتٓٛع١ َٔ ايسٗٛي١ ٚايصكٛف١ ٚايتككٝت 
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لا ايٓٛع َٔ املٓ ٖخ ٜطًل عًٝ٘ َٓٗخ ع ض امل  ٠ فأىل يٝ  َتٓٛع١، َٚرتٌ ٖ -9

 املت ىل١ ايش ١ًَ، جيُو فني اجل ْ  ايٓع ٟ ٚاجل ْ  ايكًُٞ   

ٜٓبػٞ  ٕ ٜ فط املٓٗخ ايتالَٝل ف  ٝ ٠ و  د املت ىل١ ٚف يب١٦ٝ احمل١ًٝ ايم ٜكٝشٕٛ 

 ر ا٤، ىل ذٌ، ع  جبٌ    ٚ  ٕ ٜ اعٞ اوتالف  :ؾٝٗ , ٚ ٕ ٜ اعٞ اوتالف ايب٦ٝ ت

18جت  ٠ ٚز اع١ ٚ ٓ ع١ ٚ غ ٖ   ٔ مي  ىلٗ  ايتا ىلٕٛ، َاملٗٔ ايم

  ٕ حيكل املٓٗخ املب    اآل ١ٝ:-30

*  كٝل ايلات: فإٔ ٜكت املٓٗخ نْس ًْ  ي٘ شخصٝت٘ ٜٚتُتو ف ملٗ  ات ايالز١َ 

 يال ص ٍ مبرٝط٘ 

*  كٝل ايكالق ت االجتُ ع١ٝ املٓ ىلب١: ٚذيو يف ىلبٌٝ فٓ ٤ َٓع١َٛ اجتُ ع١ٝ يف 

 املستٜٛ ت االجتُ ع١ٝ املختًؿ١ 

ف عتا  نْس ٕ ٜكّٛ ف يكٌُ ايلٟ حيب٘  واالقتص  ١ٜ، ٚذي ١ٜ*  كٝل ايهؿ 

 ٜٚتٓ ىل  َو َٝٛهلِ َٚٛاٖبِٗ  

ٜٗتِ املٓٗخ ا تٜث فتٓسٝل ايكالق ت فني املت ىل١ ٚالىل ٠ َٔ والٍ -33

٤  َٛ  ايطًب١ ٚاالىلتؿ  ٠ جم يس اآلف ٤ ٚاملكًُني ٚاي ٜ  ات املتب  ي١ فني املكًُني ٚ ٚيٝ 

 (19)  َٔ ًَرٛظ  ِٗ َٚكةذ  ِٗ

 املبحح الرابع

 مقارىة بني امليهج التقليدي وامليهج احلديح 

يف ٖلا املبرث ىلٓككت َك  ١ْ فني املٓٗخ ايتكًٝتٟ ٚاملٓٗخ ا تٜث؛ يف عت٠  

 ف جي ز ع٢ً ايٓرٛ اآل ٞ: وجم الت؛ ٚذي

٣ املٓٗخ ايتكًٝتٟ  ٕ املك  ات ايت اىل١ٝ ٜ أواًل: يف دلال تصور طبيعة امليهج: 

 ٚضرٓ  ذيو يف ايتك ٜـ، ٚنليو ٜ ن  ع٢ً ايهِ ايلٟ   َ ا ؾ١ يًُٓ ٖخ، نُ
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ٜتكًُ٘ ايتا  ، ٜٚٗتِ ف جل ْ  املك يف يف املكًَٛ ت ٜٚٗتِ ظ ْ  ٚاذت يًط ي ، ٚع٢ً 

 املٓٗخ  ٕ ٜٛضو يٝٓ ىل  املتكًِ     ع٢ًايتا    ٕ ٜتهٝـ َو املٓٗخ ٚيٝس 

 َ  املٓٗخ ا تٜث ؾ ٕ املك   ايت اىلٞ ج ٤ َٔ املٓٗخ، ٚيٝس نٌ املٓٗخ، 

ؾ ملٓٗخ  ٚىلو َٔ املك  ات ايت اىل١ٝ، نُ  فٝٓ  ذيو يف ايتك ٜـ، ٜٚ ن  املٓٗخ 

ا تٜث ع٢ً ايهٝـ ٚيٝس ع٢ً ايهِ، ٜٚٗتِ فط ٜك١  كًِٝ ايطالب، املٗ  ات ايم 

ٜٚتهٝـ  ،اجل ْ  املك يف ؾكط  ؤ ٟ ن  منٛ مجٝو جٛاْ  شخص١ٝ ايتا  ، ٚيٝس

 (10)املٓٗخ ا تٜث يًُتكًِ ٚيٝس ايكهس نُ  ٖٛ ا  ٍ يف املٓٗخ ايكتِٜ 

ٚؾك   ١ٖخ ايت اىلٝ املٓ ٚضو  صٛ  ثاىيًا: يف دلال تصور التدطيط للنيهج:

املتُ ن    ايتصٛٚ ، املتُ ن  ع٢ً ايط ي  صٛ  يتناملتك  ف عًٝٗ ، يًتصُُٝ ت 

 املتُ ن  ع٢ً امل  ٠ ايت اىل١ٝ   ايتصٛٚ ، ع٢ً ذٌ املشهالت

ؾؿٞ املٓٗخ ايكتِٜ ٜكّٛ ف عتا  املٓٗخ  شخ ص َتخصصٕٛ يف امل  ٠ ايت اىل١ٝ 

ؾكط، يف شهٌ املٛا  ايت اىل١ٝ املٓؿص١ً، ٚ ٛ  املٓٗخ ايكتِٜ امل  ٠ ٚيٝس ايط ي ، 

 ٚ ٚيٝ ٤َٝل الايتيف املٓٗخ ا تٜث  ش  ى يف نعتا  املٓٗخ جٗ ت نرت ٠ َٓٗ :   فُٝٓ

ِٖ ٚ عٝ ٕ اجملتُو فش ا٥ر٘ املختًؿ١، ٚنٌ َٔ ي٘ عالق١ ف يك١ًُٝ ايتك١ًُٝٝ، ٚ ٕ َٛ  

 ىل   َٓطل امل  ٠ املك  ٠، ٜٚشتل  ع٢ً ىل   ْؿس١ٝ ايط ي ، ٚيٝس  ع٢ًٜب  املٓٗخ 

 ٖتاؾ٘ َٔ َص    َتكت ٠ َٓٗ  ؾًسؿ١ اجملتُو، ؾالفت  ٕ حيكل املٓٗخ الٖتاف ايم 

 اشتك مٞ  كٝكٗ ، ٜٚ فٞ َٔ  جًٗ   فٓ ٤ٙ، ٚنليو َٔ َص    ٜسك٢ اجملتُو ني

َصت  َٔ َص    الٖتاف، ؾٗٛ  :الٖتاف ايةف١ٜٛ يف  صٛ  املٓٗخ ا تٜث؛ املتكًِ

تًب١ٝ ذ ج  ٘ ٚ ُٓٝ٘ ٜٚٛضو املٓٗخ ي ،ٜٚٓع  يف ذيو ن  طبٝك١ املتكًِ يف خمتًـ َ اذً٘

الٖتاف ايةف١ٜٛ، يف  اشتك مَص    ٚنليو ايب١٦ٝ احمل١ًٝ؛ َٔ  ٘ٚقت ا  ،َٗ  ا ٘

 ١ يب١٦ٝ ايبش ٜ، ؾ(13)مجٝو َ  حيٝط ف إلْس ٕ ٜٚؤ   ؾٝ٘ - صٛ  املٓٗخ ا تٜث، ايب١٦ٝ

َصت  َٔ َص    اشتك م الٖتاف ايةف١ٜٛ ٖٚٞ َتٓٛع١ ٚنرت ٠ الىلُٝ  يف ظٌ  ١ٚامل  ٜ

  ايتػ ات املتالذك١ ٚاملكًَٛ ت املتتؾك١، فسب  ايتكتّ ايتك  ٚايكًُٞ
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ٜستش    ٕ  ٝٓبػٞؾ َٚٔ َص    اشتك م  ٖتاف املٓٗخ ا تٜث امل  ٠ ايت اىل١ٝ

، ٚهللا عٔ امل  ٠ الو ٣ لٕ طبٝك١ نٌ َ  ٠ ختتًـ نٌ َ  ٠ؾٝٗ  املختصٕٛ يف 

 (11)   ملك  ات ايت اىل١ٝ املختًؿ١ مترتٌ  ذت  ِٖ َص    اشتك م الٖتاف ايةف١ٜٛؾ

يف املٓٗخ ايكتِٜ ن ٕ االٖتُ ّ النص ثالجًا: يف دلال تصور املادة الدراسية: 

َٓصبً  ع٢ً امل  ٠ ايت اىل١ٝ ؾكط،  ٓكٌ عٔ ط ٜل املت   ذٝث ًٜكٞ  تٛاٖ  ن  

ٝل فكت ن ك ْ٘ َٔ قبٌ املكًِ، ٚايتالَٝل ٜستُكٕٛ، ٚحيؿعٕٛ َٔ غ  َش  ن١  ٚ ايتالَ

 ؿ عٌ َو املت  ، ٚحيؿعٕٛ ايكًٛ ّ ٚا ك ٥ل ٚاملؿَٗٛ ت    ٚ قت      ع٢ً ذيو  ٕ 

 ٣ تٛ ٢  بح ذؿغ ٖلٙ ايكًّٛ غ ١ٜ يف ذت ذا ٘، َصت ٖ  ايهت ب املك  ، ٜٚبٓ

 ىل   ايتٓعِٝ املٓطكٞ ايلٟ ٜ اعٞ َٓطل امل  ٠  ٢املك   ايت اىلٞ يف املٓٗخ ايكتِٜ عً

ايتا  ، ٚ س  امل  ٠ ايت اىل١ٝ ؾٝ٘ ع٢ً منط ٚاذت، ٚال جيٛز  ١ٚيٝس ىلٝهٛيٛجٝ

 ن و ٍ  ٟ  كتٌٜ عًٝٗ     

فُٝٓ  يف املؿّٗٛ ا تٜث يًُٓٗخ  ٕ امل  ٠ ايت اىل١ٝ ٚىل١ًٝ  س عت ع٢ً منٛ ايط ي  

ف ايتا   ٚ اذتٝ ج  ٘، ٚ ب٢ٓ ع٢ً  ىل   منًٛا َته َاًل ٚق ف١ً يًتكتٌٜ ذس  ظ ٚ

ايتا   ٚيٝس ع٢ً  ىل   َٓطل امل  ٠ ايت اىل١ٝ، ٚاملٛا  يف املٓٗخ ا تٜث  ١ىلٝهٛيٛجٝ

َةافط١ َٚته ١ًَ ٚ ستك٢ َٔ َص    َتكت ٠ ٚال  س  ع٢ً منط ٚاذت، ٚجيٛز ن و ٍ 

  ٟ  كتٌٜ عًٝٗ  عس  ذ ج١ املتكًِ 

يف املٓٗخ ايكتِٜ  كّٛ ايط ٜك١ ع٢ً  ىل   :ي رابعًا: يف دلال تصور طريقة التدر

ايتًكني ٚا ؿغ، ٚال  ٗتِ ف يٓش ط ت، لٕ ايٓش ط يٝس َٔ ضُٔ املٓٗخ يف املؿّٗٛ 

ايكتِٜ يًُٓٗخ نُ  فٝٓ  يف ايتك ف ايلٟ  كتّ، ٚال  ٗتِ املٓ ٖخ ايكتمي١ ف ىلتختاّ 

 ايٛىل ٥ٌ ايتك١ًُٝٝ ٚال ايتٜٓٛو يف ط م ايتت ٜس 

 تٜث ي٘  من ط نرت ٠ يف ايتت ٜس ن يتكًِ ايلا ٞ ٚايتكًِ فُٝٓ  املٓٗخ ا

املستُ ، ؾ يةف١ٝ ا تٜرت١   ٣  ٕ ايةف١ٝ ايم  تِ ع٢ً َك عت املت ىل١ ايٓع ١َٝ )فت٤ًا 

َٔ  ٜ ض الطؿ ٍ ذت٢ ْٗ ١ٜ َ ذ١ً ايتكًِٝ ايك يٞ( ر  كت يف عص ْ  نال ج ٤ًا َٔ 
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ٜكت ٖٓ ى  كًِٝ ٜتِ َ ٠ ٚاذت٠ ٚن  الفت؛ فٌ   بح  شبه١   ف١ٜٛ  ٚىلو ٚ مشٌ، ٚر

 ايتكًِٝ ع١ًُٝ َستُ ٠
نيٝ٘ اإلىلالّ فإٔ ٜعٌ  ٢، ٖٚلا ٜٓسحِ َو َ  ج ٤ ف٘ ٚ ع(11)

اإلْس ٕ ط ي  عًِ َت٣ ا ٝ ٠، ٜٚستختّ املٓٗخ ا تٜث ٚٚىل ٥ٌ  ك١ًُٝٝ َتٓٛع١، 

 (14) تح   َٔ املٓٗخ ايت اىلٞ ٜٚٗتِ ف يٓش ط ت فأْٛاعٗ  املختًؿ١ ٜٚكتص ذيو ج ٤ًا ال ٜ

يف ْع  املٓٗخ ايكتِٜ ايتًُٝل خامسًا: يف دلال تصور املتعله ورعاية املوهوبني: 

نْس ٕ ىلًيب غ  َش  ى، ٚحيهِ عًٝ٘ ف يٓح ح ٚ اي ىلٛب ع٢ً ذس  ذؿع٘ ٚجن ذ٘ 

 ٚ نوط ع٘ يسًط١ شت٠،ع ّ ٚ  ايتا  ع٢ً َك ١ًَ  ٖلا املٓٗخ كّٛيف االَتر ْ ت، ٜٚ

ٚايكس٠ٛ اي ا٥ت٠، ٜٚػٝ  ؾٝ٘ عٓص  ا ٛا   الٌٖ ٚ ضٛافط اجملتُو ف يك٠ٛٚ املت ىل١

ايؿ ٚم ايؿ  ١ٜ فني  ٢ اع ايس ٥ت٠ ؾٝ٘ )اؾكٌ ال  ؿكٌ( ٚال  ١ٚايٓك ش ٚايشٛ ٣، ٚايًػ

ايتالَٝل، ٚيٝس ؾٝ٘ جم ٍ ي ع ١ٜ املٖٛٛفني ٚاملبتعني، ؾهًِٗ ٜت ىلٕٛ ٚحيؿعٕٛ 

 فأىلًٛب ٚاذت    ٕفأىلًٛب ٚاذت، ٜٚٛجٗٛ ٕميترَٓٛك   ٚاذت فط ٜك١ ٚاذت٠، ٚ

ٚذٚ طبٝك١ و ٠    َ  يف املٓٗخ ا تٜث ؾ ٕ  ٚ  املتكًِ نجي فٞ َٚش  ى َٚٓ قش،

 ااْتٗ ٤ً َٔ الفٜٛٔ ٚ اايم ٜكٝش ؾٝٗ  فت٤ً ١يف   ٌ وًكت٘، ٜٚأ ٞ نيٝ٘ ايؿس   َٔ ايب٦ٝ

ف جملتُو ايك ّ ايلٟ ٜكٝش ؾٝ٘، َٚ ٚ ًا ف لق إ، ٖٚلا ال ٜك   ٕ ٜةى يًطؿٌ ا بٌ 

  َتس شت ُٜٜٚٓبػٞ  ٕ ُٜ  ع٢ً ايػ  ب يٝؿكٌ ايطؿٌ َ  ٜش ٤  ٕٚ ذسٝ   ٚ  قٝ ، ٚنمن

َ  ٜك ٍ يف  فكت  ٕ ٜٓ قش ٜٚؤول   ٜ٘ يف مجٝو ايكط ٜ  ٚاملشهالت ايم  ُٗ٘، ٚ  ِٖ

يٝس ٖتؾٗ   ، ٚيف جم الت ايةف١ٝ املختًؿ١ ع١ًُٝ  ع ثوال ١  ْٗ  ايةف١ٝ ا تٜرت١ 

ىل١٦ٝ  ٕٚ  فأؾك ٍ  يكٝ ّفَبت  ٜسُح يًطؿٌ  ؾٝٗ  ال ٜٛجتٚ قِٝ اجملتُو ٚ والقٝ  ٘؛ نيػ ٤

ٚايتٛجٝ٘ ٚط ٜك١ ايةف١ٝ  الىلًٛب يفايتشتٜت الَ  املٓٗٞ عٓ٘ ٖٛ  نمن   كِٜٛ يسًٛن٘؛

   الطؿ ٍ َو  ٚ ؾ ا  اجملتُو الٌٖ ٚاملت ىلني ك ٌَ  ٚنٝؿ١ٝ

 ؾ لٌٖ ُٗ ؛ايتأ   َتب  ٍ فٝٓ ايةف١ٝ ا تٜرت١ عالق١ الٌٖ َو الفٓ ٤؛   ٟ ؿٞؾ

الؾ ا  خمتًؿٕٛ  ِ    ٚعٗ ٚطب ِ ٗ شخصٝ ٚؾل ِٜٚتك ًَٕٛ َكٗ لطؿ ٍ؛ٜتهٝؿٕٛ َو ا

٢ يف ىلًٛنِٗ ٚطب عِٗ؛ ْتٝح١ عٛاٌَ ايٛ ا ١  ٚ ايب١٦ٝ، ٚ فسببُٗ  حيتث َ  ٜسُ
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ف يؿ ٚم ايؿ  ١ٜ فني ايتا ىلني ؾكت شب٘ )فست يٛ  ٟ( ايةف١ٝ فشح ٠ َػ ٚىل١ ق ب َٝ ٙ 

غ ٜ ٠ ٚقت  ٚ عه ال ض فل ٠  ػ ٠  تٟٛ ع٢ً وص ٥ص ايشح ٠ ٚشهًٗ  ٚاإلْس ٕ 

شبٝ٘ ف يشح ٠، ٚيف ايطؿٌ  هُٔ املًه ت ايم جي   ٕ  عٗ  يف   ٓ ٤ ا ٝ ٠    ٚ ٖٓ  

ْ٘ ال ٜستطٝو َٓر٘  ًَٚه ت جتٜت٠ يف اإلْس ٕ نُ   ال ٜستطٝو امل فٞ ٚضو ق٣ٛ

كًُ٘ َٓرص  يف ايكٓ ١ٜ فتحٓٝ  ايُٓٛ ايطبٝكٞ  ٟ  أ   غ  َٓ ىل ، ؾايتٓؿس ٚا ٝ ٠، 

ٚ عًٝ٘ ٜٓبػٞ  ٕ ْ فٞ ق٣ٛ اإلْس ٕ الوالق١ٝ ٚايكك١ًٝ ٚايك١ًُٝ يف ذا ٘؛ ال عٔ ط ٜل 

ط ٜل نمي ْٓ  ؾكاًل؛ ال عٔ ط ٜل  اال طٓ ع، ٖٚهلا ؾ إلمي ٕ َرتاًل ٜٓبػٞ  ٕ ٜػ   عٔ

ايترتث عٔ اإلمي ٕ، ٚايؿه  ٜٓبػٞ  ٕ ٢ُٜٓ فط ٜل  ؿه ْ  حنٔ ؾكاًل؛ ال فٛاىلط١ 

 ؾه   اآلو ٜٔ، ٚاملك ؾ١  ٓ ٍ عٔ ط ٜل  ع  ٓ  حنٔ ال فٛاىلط١ ذتٜث ال ْٗ ١ٜ ي٘ عٔ 

 (15) َك  ف اآلو ٜٔ" 

 كٝك٘ الٖتاف املٓشٛ ٠ ٚ املٓٗخ ا تٜث ٜٓع  يف ا هِ ع٢ً ايتا   مبت٣ 

 ٚيٝس ذس  ذؿع٘ ٚجن ذ٘ يف االَتر ْ ت ؾكط 

يف املؿّٗٛ ايكتِٜ يًُٓٗخ  ٕ املكًِ نْس ٕ َتسًط سادسًا: يف دلال تصور املعله: 

ع٢ً ايطًب١، ٚال ٜ اعٞ ايؿ ٚم ايؿ  ١ٜ فني ايطالب،  ٚ ٚ ٙ   فه، ٜشحو ايطًب١ ع٢ً 

 ٣ جن ذِٗ يف االَتر ْ ت ايتٓ ؾس يف ذؿغ امل  ٠، ٚحيهِ عًِٝٗ مبت

 َ  املؿّٗٛ ا تٜث يًُٓٗخ ؾ ٕ عالق١ املكًِ ف ملتكًِ  كّٛ ع٢ً اجي ف١ٝ ايتا   

َٚش  نت٘ ٚاذةاّ   ٟ املكًِ ٚاالْؿت ح عًٝ٘،  ٚايرتك١ مب  ٜط ح ٚحيهِ ع٢ً جن ذ٘ 

مبت٣ َس عت ٘ ايطًب١ ع٢ً فًٛؽ الٖتاف املٓشٛ ٠ فصٛ ٠ ىل١ًٗ ٚممتك١، ٚمبت٣ 

طًب١ ع٢ً مم  ىل١ الْشط١، ٚ اوتٝ   نٌ ط ي  َ  ٜٓ ىلب٘ َٔ ْش ط، َس عت اي

ٚ ت ٜبِٗ ع٢ً نٝؿٝ٘، مم  ىل١ الْشط١ ايم اوت  ٖٚ ، ٜٚتًخص  ٚ  املكًِ يف املؿّٗٛ 

ق ٍ (16)ا تٜث يًُٓٗخ ع٢ً اإل ش   ٚايتٛجٝ٘ ٖٚٛ  ٚ  َتػ  َٚتحت  ٚيٝس ج َتًا

هٕٛ قت٠ٚ يتالَٝلٙ)    فإٔ  عِٝٓٗ نيٝو اإلَ ّ ايػ ايٞ ٖٚٛ ٜٛ ٞ َكًِ ايصب١ٝ فإٔ ٜ

ىلتكبرت٘(   اىلترسٓت٘ ٚايكبٝح َ  اْ ظ ٠ ٚآذاِْٗ نيٝو َصػ١ٝ ؾ  سٔ عٓتِٖ َ
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ؾ ملكًُٕٛ  ال ١: َكًِ ٜتهًِ َٚكًِ ٜؿِٗ َٚكًِ ًِٜٗ،ٚ ٕ املكًِ ايكت٠ٚ ايلٟ ًِٜٗ 

 ا ه١ُ ٚايصٛاب يف قٛي٘ ٚ ُت٘ ٚىلًٛن٘ ٖٛ َ   تعٛ نيٝ٘ ايةف١ٝ ا تٜرت١ 

يف املٓٗخ ايتكًٝتٟ ايكتِٜ ال ٜٛجت يف ا ٝ ٠ سابعًا: دلال تصور احلياة املدرسية:

املت ىل١ٝ  ٟ  ْشط١ ٖ  ؾ١، ٚال    بط ايت ٚ  ايم ٜتًك ٖ  ايط ي  ف  ٝ ٠ و  د 

املت ىل١، ٚيٝس ؾٝٗ  جم ٍ يًر ١ٜ ٚايٓك ش نُ   ىلًؿٓ ، ٜٚسٛ  ؾٝٗ  االىلتبتا ، ٚال 

 (17)ا ىلني   س عت ع٢ً ايُٓٛ ايش ٌَ يًت

 َ  املؿّٗٛ ا تٜث يًُٓٗخ ؾ يٞ ج ْ  املك  ات ايت اىل١ٝ َٔ نت  َٚ اجو، 

١ٜ املختًؿ١، ٚايب١٦ٝ املت ىل١ٝ ٚنٝؿ١ٝ ن ا ٠ املت ىل١، ٚايٛىل ٥ٌ ٛؾ ٕ الْشط١ ايةف

ايتك١ًُٝٝ املٓ ىلب١ ٚاالوتب  ات فأْٛاعٗ  ٚايب١٦ٝ ايم ٜكٝش ؾٝٗ  ايتًُٝل فشكٝٗ  ايبش ٟ 

َٔ ضُٔ  ج ا٤ املٓٗخ، نُ   ٚضرٓ  ذيو  اذيو ٜٓع  نيٝ٘ ف عتب  ٙ ج ٤ًٚامل  ٟ نٌ 

 (18)  ٓ ٤ ا تٜث عٔ  ك ٜؿ ت املٓٗخ  

املؿّٗٛ ايكتِٜ يًُٓٗخ ٌُٜٗ  للنتعلنني:دلال تصور البيئة االجتناعية  ثاميًا:

االجتُ ع١ٝ يًُتكًِ ٜٚتك ٌَ َك٘ نؿ  , ٚال ٜ فط ايتًُٝل ف  ٝ ٠ و  د املت ىل١  ١ايب٦ٝ

ٜٚك ٍ ايتالَٝل عٔ ايب١٦ٝ احمل١ًٝ ايم ٜكٝشٕٛ ؾٝٗ ، ٚاملطًٛب  ٕ ٜهٕٛ املٓٗخ   ا٠ 

املت ىل١ يف  كٝل  ٖتاف اجملتُو ٚال ميهٔ  ٕ  كل ايةف١ٝ  ٖتاؾٗ  مبك ٍ عٔ 

ك ٌَ َو املتكًِ نؿ   َستكٌ ال عالق١ ي٘ ف جلُ ع١، ٖلا ال ٚال ٜٓبػٞ  ٕ ٜت(19)اجملتُو 

ُٜٓٞ ؾٝ٘ املٗ  ات االجتُ ع١ٝ، ؾٝٓبػٞ  ٕ ٜتك ٌَ َك٘ ف عتب  ٙ ن ٥ًٓ  اجتُ عًٝ  ٜتؿ عٌ 

َو اجلُ ع١، ٜتأ   فٗ  ٜٚؤ   عًٝٗ ، َٚٔ  ِ ال  كت ايب١٦ٝ االجتُ ع١ٝ َٔ َص    ايتكًِ 

فني املت ىل١  ًاالجتُ ع١ٝ فٌ  كِٝ ذٛاج  ٚىلتٚ ٚال  سِٗ املت ىل١ يف وت١َ ايب١٦ٝ ا

 ٚايب١٦ٝ االجتُ ع١ٝ احمل١ًٝ ؾٝٗ  

 َ  يف املٓٗخ ا تٜث ؾٝتك ٌَ َو ايط ي  ف عتب  ٙ ن ٥ًٓ  اجتُ عًٝ  َتؿ عاًل، 

ٜٚكتص ايب١٦ٝ االجتُ ع١ٝ َٔ َص    ايتكًِ ٚ كت املت ىل١ يتهٕٛ َٓ  ٠ نشك ع خلت١َ 

، ٜٚ اعٞ املٓٗخ ا تٜث    ٚفني اجملتُو  ىلٛا ًا ٚذٛاجَ اٚال جتكٌ فني ايت اجملتُو،
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الىلس االجتُ ع١ٝ ايم  كّٛ عًٝٗ  ذٝ ٠ ايٓ   ٚايسًٛى االجتُ عٞ ايلٟ حيت  نٝـ 

ؾ جملتُو املسًِ َرتاًل ي٘ آ اب ٚ ذه ّ يف عالق١ (40)ٜتك ٌَ  ؾ ا  اجملتُو َو فكطِٗ  

َتب  ي١، َرتٌ ذل اجل  , ٚذل بكطِٗ, ٖٚٞ َش ٚع١ يف شهٌ ذكٛم ٚٚاجب ت فايٓ   

 ايطٝـ ٚذل ايٛايتٜٔ ٚذل الفٓ ٤ ٚذكٛم الزٚاد 

َٚرتٌ اآل اب, ن  اب اي ٜ  ٠، ٚآ اب ايسالّ، ٚآ اب  وٍٛ املسحت، ٚآ اب  

ايطك ّ ٚايش اب ٚآ اب ايصّٛ، ٚآ اب الَ  ف ملك ٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓه    نٌ ذيو 

و املسًِ، ٚ ١ُٖٝ اجل ْ  االجتُ عٞ يف فٓ ٤ ٜٓبػٞ  ٕ ٜ اع٢ يف املٓٗخ ايلٟ ٜكت يًُحتُ

  َٛضٛع يف غ ١ٜ ال١ُٖٝ، ٚال ٜتسو ٗشخص١ٝ الؾ ا  َٔ والٍ املٓ ٖخ ايم ٜت ىلْٛ

 املك ّ يالىلةىل ٍ ؾٝ٘   

قبٌ عكت املك  ١ْ فني املٓٗخ ايتكًٝتٟ ايكتِٜ ٚاملٓٗخ  تاسعًا: يف دلال التقويه:

 ٕ ْبني ٚف جي ز اإلشه ٍ فني ايةفٜٛني  ا تٜث يف جم ٍ ايتكِٜٛ؛ ْ ٣ َٔ املؿٝت

، ؿعنيًم فني اي ٚغ ِٖ يف ايؿ م فني يؿعٞ:) ايتكِٜٛ ٚايتكِٝٝ( ٖٓ  اجت ٙ ٜ ٣  ٕ ال ؾ

فني ايًؿعني، ٚىلأْكٌ ًَخصً  يًتنتٛ  عبت ايؿت ح ذسٔ  ً آو  مث١ ؾ ق اجت ٜٙ ٣   فُٝٓ

، ذٍٛ ٖلٙ املسأي١ ايم ٜ ٣  ٕ "تطبٝلاي  ٍٛ ايتت ٜس فني ايٓع ١ٜ ٚ"ايبح١ يف نت ف٘: 

ال ؾ م فني ايًؿعني، ذٝث ٜكٍٛ: ج ت  قالّ فكه ايةفٜٛني ع٢ً اىلتختاّ يؿعٞ) 

ايتكِٜٛ ٚايتكِٝٝ( زاعُني  ٕ فُٝٓٗ  ؾ قً  يف ايًػ١؛ ٚ ٕ ايلٟ عًٝ٘   ف ب ايًػ١  ٕ ٖلا 

(   ٌ املصت  ٚاٟٚ يف نٌ ا  الت، ٚ ٕ يؿغ ) ق١ُٝ( ايم  ول َٓٗ  يؿغ ) ايتكِٝٝ

ٜ ٥٘ ٚاٚ، ٚجنت شٛاٖت مل  قًٓ  يف ايك إٓ ايه ِٜ، ٚا تٜث ايٓبٟٛ ٚنالّ ايك ب 

املكًّٛ  ٕ يؿغ ) ايتكِٜٛ( ٜتطُٔ املك٢ٓ ايلٟ ْ ٜتٙ َٔ يؿغ )ايتكِٝٝ(  ٔ شك  ِٖ، َٚٚ

لٕ يؿغ )ايتكِٜٛ( ي٘ َكٓٝ ٕ ُٖ : املك٢ٓ الٍٚ: َك ؾ١ ق١ُٝ ايش٤ٞ ٚن  اى ذكٝكت٘، 

الول ف خلطأ َ  اّ  ِن ٕ الَ  نليو؛ ؾً اايتكتٌٜ ٚايتصٜٛ ، ؾ ذايرت ْٞ:  ٢املكٓ

ايصٛاب ًٜيب ايػ ض؟ ٚ عًٝ٘ ٜٓبػٞ  ٕ ْط ب  ؿرً  عٔ يؿغ )ايتكِٝٝ( يف نت ف  ٓ  

 ْٚكتص  ع٢ً يؿغ )ايتكِٜٛ( يألىلب ب امللنٛ ٠  عالٙ 
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ايك ب،   ٟ ايتنتٛ  عبت ايؿت ح  ْ٘ ر ٜلن  شٛاٖت َٔ ايك إٓ ٚ شك    ٢املالذغ عً

ٖٚلا ٜكطت االجت ٙ ايلٟ ٜ ٣ ٚجٛ  ؾ ٚم فني ايًؿعني)ايتكِٜٛ ٚايتكِٝٝ(والؾً  مل  ذٖ  

 نيٝ٘ ايتنتٛ  عبت ايؿت ح ٚغ ٙ 

 ٕ  تٓحؾجم ٍ  صٛ  ايتكِٜٛ، يف  ا تٜث ْ جو ن  املك  ١ْ فني املٓٗخ ايكتِٜ ٚاملٓٗخ

١ٝ يف شخص١ٝ ايتا    ؾ  كِٜٛ اجلٛاْ  املكع٢ً ايتكِٜٛ يف املٓٗخ ايكتِٜ ن ٕ ٜ ن  

ٚن ٕ ٜكٝس جٛاْ  ا ؿغ يًُكًَٛ ت، ٚذت٢ ٖلا ر ٜهٔ ش َاًل ٚنمن  ن ٕ 

ٖٛ ايلٟ ٜس٢ُ ايتكِٜٛ ايبٓ ٥ٞ  ٚ ٖٚلا ايٓٛع ج ٥ًٝ ، ٚر ٜالزّ ايتكِٜٛ ايك١ًُٝ ايتك١ًُٝٝ 

 الىلس: ٜٙكّٛ ع٢ً َك ٜ  ٚ ىلس، ٖٚل ؾ ْ٘ ايتهٜٛ  ٚاآلْٞ،  َ  املٓٗخ ا تٜث

 ٜهٕٛ ش َاًل جلُٝو الٖتاف ايةف١ٜٛ *  ٕ 

*  ٕ  هٕٛ ع١ًُٝ ايتكِٜٛ  شخٝص١ٝ ٚق ١ٝ٥ عالج١ٝ، ٜهتشـ املكّٛ َٔ والهل  

 س عت٠ ايطالب ع٢ً  صرٝح  وط ٤ ايتكًِ مل؛ ١جٛاْ  ايك٠ٛ ٚايطكـ، ٚعالجٝ

 ٚال ٜستختّ يف ايتكِٜٛ   ا٠ ٚاذت٠ (43)*  ٕ  تٓٛع   ٚات ايتكِٜٛ 

 ملٛضٛع١ٝ ٖٚٛ عتّ ايتأ   فلا ١ٝ املصرح َٚ اج٘ ايشخصٞ *  ٕ ٜتصـ ايتكِٜٛ ف

ٚؾه ٙ، ٚ ٕ ٜتصـ ف يصتم ٖٚٛ  ٕ ختصص يهٌ اوتب     ا٠ َك١ٓٝ ٚ ٕ  كٝس ٖلٙ 

ال ا٠ َ  ٚضكه يكٝ ىل٘ ٚيٝس ش٦ًٝ  آو ، ٚنليو ٜٓبػٞ  ٕ ٜتصـ ايتكِٜٛ ف يرتب ت؛ 

 ه   االوتب   فكت٠  حي ؾغ ايطًب١ ع٢ً َٛاقكِٗ يف ايٓتٝح١، نذا ْٕٚك  ف يرتب ت،  

  ك ٜبً     ٚ نذا طبل االوتب   ع٢ً ع١ٓٝ مم  ١ً ٜكطٞ ايٓت ٥خ ْؿسٗ’َككٛي١

الٍ ؤَ َك ؾ١ الٖتاف امل ا   كٝكٗ  َٔ  ت*  ٕ ٜ  بط ايتكِٜٛ فأٖتاف املٓٗخ، ؾالف

 املٓٗخ  ٚاًل قبٌ ايش ٚع يف ع١ًُٝ ايتكِٜٛ 

ايتكًِٝ، ٚ ٕ ٜهٕٛ  ك ًْٚٝ ،  ش  ى *  ٕ ٜهٕٛ ايتكِٜٛ ع١ًُٝ َستُ ٠ ٜالزّ ع١ًُٝ 

  ِٚ ٚيٝ ٤  َٛ  ايطًب١ ٚغ ٖ ؾٝ٘  نرت  َٔ ج١ٗ، ن ملكًُني
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ايلٟ جيٝ  عًٝ٘ مجٝو ايطًب١؛   *  ٕ ٜ اع٢ ؾٝ٘ ايؿ ٚم ايؿ  ١ٜ فني ايطًب١، ؾ الوتب 

  ٚ االوتب   ايلٟ ال جيٝ  عًٝ٘  ذت َٔ ايطًب١ يصكٛفت٘؛ ال ُٜكت اوتب  ًا جٝتًا 

يف املؿّٗٛ ا تٜث يًُٓٗخ يٝس عك فً  ٚال  ِؾٝ٘ اجلٛاْ  اإلْس ١ْٝ، ؾ يتكٜٛ *  ٕ ٜ اع٢

اْتك ًَ  َٔ ايط ي ؛ ٚنمن  ٖٛ يتشخٝص َشه١ً ٚظ ٖ ٠ َ ،  ٚ ا هِ ع٢ً ىلًٛى 

الفت  ٕ ختتِ ٚ ق١ االَتر ٕ فكب  ات َرتٌ:)َو  َٓٝ  ٞ يهِ ف يٓح ح( ؾٗلٙ  اَكني، ٚهلل

 ملس١ نْس ١ْٝ  مبرت ف١ ٚ، الَتر ْٕتٗ ٤ اع٢ً اايكب  ات هل   الي١ 

 *  ٕ ٜ اعٞ ايتكِٜٛ ٚؾل املؿّٗٛ ا تٜث يًُٓٗخ الْٛاع اآل ١ٝ:

ايٛقٛف ع٢ً َست٣ٛ اىلتكتا  ايطالب يًتكًِ قبٌ  ٛ* ايتكِٜٛ ايكبًٞ ايتشخٝصٞ: ٖٚ

ايش ٚع يف ايك١ًُٝ ايتك١ًُٝٝ، َك ؾ١ جٛاْ  ايك٠ٛ ٚايطكـ يف  كًِ ايطًب١، ٚايهشـ 

 عٔ املشهالت ايت اىل١ٝ ايم  ٛاج٘ ايطًب١ 

 جٌ َك ؾ١ َت٣ اىلتكتا  ايطالب يتكًِ َ  ٠ جتٜت٠،  ٔ* ايتكِٜٛ ايكبًٞ اإلىلتكتا ٟ: َ

  ؾتِٗ يًُبتت  ٚاخلص قبٌ ايش ٚع يف   اىل١ ْٛاىلخ االفتتا٤ نإٔ ٜط٦ُٔ ع٢ً َك

* ايتكِٜٛ ايتهٜٛ : ٖٚٛ ايلٟ ٜتِ   ٓ ٤ ايك١ًُٝ ايتك١ًُٝٝ، ن لىل١ً٦   ٓ ٤ ايت  ، 

 ٚاالوتب  ات الىلبٛع١ٝ ٚايشٗ ١ٜ 

 خ* ايتكِٜٛ اخلت َٞ: ٖٚٛ ايلٟ ٜتِ فكت االْتٗ ٤ َٔ ايصْ َخ ايت اىلٞ نً٘، ٚاملٓٗ

 ايكتِٜ ن ٕ ٜ ن  ع٢ً ٖلا ايٓٛع الو  َٔ ايتكِٜٛ 

ايتك  ٜ   باملٓٗخ ا تٜث ٜٗتِ فتٜٓٛو  ىل يٝ  ايتكِٜٛ ن ملالذع١ املستُ ٠، ٚ ىلًٛ

املٝتا١ْٝ، ٖٚلٙ َٔ الىل يٝ  ا تٜرت١ ايم  بته جتٚاٖ   تايش ١ًَ ٚ ىلًٛب اي ٜ  ا

تٜث فتكِٜٛ مجٝو ٜٗتِ املٓٗخ ا  وٚ أنتت  الذٝتٗ  عٓت ايةفٜٛني، ٚنلي

اجمل الت، ن لٖتاف ايةف١ٜٛ ٚايهت ب املت ىلٞ ٚط م ايتت ٜس ٚ  ا٤ املكًِ ٚنؿ ٜت٘ 

ٚايٛىل ٥ٌ ايتك١ًُٝٝ ٚطبٝك١ اإل ا ٠ املت ىل١ٝ، فٌ ٜٚتٓ ٍٚ ذت٢ ع١ًُٝ ايتكِٜٛ ْؿسٗ ، 

 (41) نٌ ٖلا ٜ اع٢ يف ايتكِٜٛ ٚؾل املؿّٗٛ ا تٜث يًُٓٗخ
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 اخلامتة 

  نيٝٗ  ايب ذث:ايٓت ٥خ ايم  ٛ ٌ 

ايةف١ٜٛ ٚٚاضكٞ  ٠ ٌٖ اإل ا  ايةف١ٝ، املتك  ف عًٝٗ  فني  ىل يٝ  تٓٛع -3

   ْٛاع:  ال ١ املٓ ٖخ ن 

 ٚا ٛا  ٚنفتا٤ اي  ٟ، اخل يٞ َٔ ايٓك ش الىلًٛبٖٚٛ  املتسلط: * األسلوب

ايهب   ؾكط، َٚٓطل: َ    ٜهِ نال َ    ٣ َٚ    ٓؿٝل ن١ًُض ٚؾ ٜكّٛ ع٢ً ٚايلٟ 

   ٖتٜهِ نال ىلبٌٝ اي ش  ، ٚايٓٗخ ايكتِٜ ٜٓر٢ ٖلا املٓر٢ 

 ع٢ًٜةى يًطؿٌ ا بٌ  ايلٟ الىلًٛب: ٖٚٛ االىسحابي التسييب * األسلوب

 ال ًٜت ّ فأٟ ق ْٕٛ    جيكٌ َٔ ايطؿٌ شخصً ٚ ايػ  ب

ٚجٛ  ق ْٕٛ  واي  ٟ، َٚنفتا٤  ٚايٓك ش ا ٛا  ع٢ً ٜٚكّٛ * األسلوب الشوري:

ًٜت ّ ف٘ اجلُٝو عٔ قٓ ع١، ٖٚلا ٖٛ الىلًٛب الَرتٌ يف اإل ا ٠ ٚايةف١ٝ،  ْٚع ّ ذ زّ

ٚقت ْ  ت ف٘ املٓ ٖخ ايةف١ٜٛ ا تٜرت١، ٚقبًٗ   عه نيٝ٘ ايةف١ٝ اإلىلال١َٝ يف ايك إٓ 

 يف ايكٗت ايٓبٟٛ  ايه ِٜ ٚا تٜث ايٓبٟٛ، ٚطبك٘ املصطؿ٢ 

ن ٕ االٖتُ ّ النص َٓصبً  ع٢ً امل  ٠  يف املفهوو القديه للنيهج:-1

ايت اىل١ٝ  ٓكٌ عٔ ط ٜل املت  ؛ ذٝث ًٜكٞ  تٛاٖ  ن  ايتالَٝل فكت ن ك ْٗ ، 

ٚايتالَٝل ٜستُكٕٛ ٚحيؿعٕٛ َٔ غ  َش  ن١  ٚ  ؿ عٌ َو املكًِ، حيؿعٕٛ ايكًّٛ 

ت ذا ٗ ، ٚا ك ٥ل ٚاملؿ ِٖٝ، ٚقت      ع٢ً ذيو فإٔ   بره ٖلٙ املكًَٛ ت غ ١ٜ يف ذ

 ىل   ايتٓعِٝ املٓطكٞ  ع٢ً تٟٛ املك   ايت اىلٞ  ٢َٚصت ٖ  ايهت ب املك  , ٜٚبٓ

 (41)يًُ  ٠ ايت اىل١ٝ  

اجل ْ  املك يف يف نط   ضٝل، ٚفٗلا ال حيكل  ع٢ًاملٓٗخ ايكتِٜ ٜ ن  -1

ايُٓٛ ايش ٌَ املته ٌَ يإلْس ٕ املتكًِ َٚكًّٛ  ٕ املؿّٗٛ ا تٜث يًةف١ٝ ٖٞ: )ع١ًُٝ 

عتا  ٚ هٜٛٔ ايشخص١ٝ املته ١ًَ املتٛاز١ْ( ٖٚلا ٖٛ ٖتف املٓٗخ مبؿَٗٛ٘ ا تٜث، ن
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ًٝ   )ظُٝو جٛاْبٗ ،   ٚٚؾكً  هللا ايتك ٜـ ؾ ٕ املٓٗخ َك  فت١ُٝٓ شخص١ٝ ايؿ  عكً

ٚجسًُٝ  ٚ ٚذًٝ  ًَٚٗٓٝ  ٚاجتُ عًٝ  ٚ والقًٝ  ٚمج يًٝ    ( ٚ ٕ ٜهٕٛ ذيو فشهٌ 

 شخص١ٝ املته ١ًَ املتٛاز١ْ َته ٌَ ٚ َتٛازٕ، يبًٛؽ اي

االجتُ ع١ٝ يًُتكًِ ٜٚتك ٌَ َك٘ نؿ  , ٚال ٜ فط  ١املٓٗخ ايكتِٜ ٌُٜٗ ايب٦ٝ -4

ي٘ ىلًبٝ ت  اايتًُٝل ف  ٝ ٠ و  د املت ىل١ ٜٚك ي٘ عٔ ايب١٦ٝ احمل١ًٝ ايم ٜكٝش ؾٝٗ ، ٖٚل

  كٝل نب ٠ ٚ أ   ف يؼ ع٢ً ايشخص١ٝ، ٚاملطًٛب  ٕ ٜهٕٛ املٓٗخ   ا٠ املت ىل١ يف

 (44) ٖتاف اجملتُو، ٚال ميهٔ  ٕ  كل ايةف١ٝ  ٖتاؾٗ  مبك ٍ عٔ اجملتُو  

املٓٗخ ايكتِٜ ال ٜ اعٞ ايؿ ٚم ايؿ  ١ٜ فني ايتالَٝل، يف ايكت ات -5 

ٚاالىلتكتا ات ٚاملٍٝٛ, ٚنمن  ٜكٌُ ع٢ً    ايتالَٝل يف ق ي  ٚاذت ؾ يهٌ ٜستُو 

َّٛ فأىلًٛب ٚاذت ٖٚٛ االَتر ْ ت  ٚايتًُٝل (45)يًُت   ٖٚٛ ًٜكٞ املكًَٛ ت، ٚايهٌ ٜك

اي ىلٛب ع٢ً ذس  ذؿع٘ ٚجن ذ٘ يف ىلًيب غ  َش  ى، ٚحيهِ عًٝ٘ ف يٓح ح ٚ 

االَتر ْ ت ٚيٛ ر ٜهٔ غ  ق    ع٢ً  طبٝل ٚ ٛظٝـ َ  ذؿع٘، ٚحنٔ ال ْكًٌ َٔ 

نت  ايةاث اإلىلالَٞ؛ ٚيهٔ الفت  ا ؿغ ٚ ُٖٝت٘؛ ؾهٌ ذ ؾغ نَ ّ نُ  ج ٤ يف

َو ا ؿغ َٔ االٖتُ ّ ف جل ْ  ايتطبٝكٞ ايكًُٞ، ٚ اي فط فني ايؿه  ايكٌُ، ٖٚٛ َٔ 

يلٜٔ آَٓٛا ٚعًُٛا   فط فني اإلمي ٕ ٚايكٌُ، )   ا ص ايةف١ٝ اإلىلال١َٝ، ؾٗٞوص ٥

 (46) ايص   ت( 

ٚطبٝك١ اإلْس ٕ   َ  يف املٓٗخ ا تٜث ؾ ٕ  ٚ  ايط ي  نجي فٞ َش  ى َٚٓ قش

َٔ الفٜٛٔ  اايم ٜكٝش ؾٝٗ  فت٤ً ١و ٠ يف   ٌ اخلًك١ ٜٚأ ٞ نيٝ٘ ايؿس   َٔ ايب٦ٝ

الؾ ا  خيتًؿٕٛ ْتٝح١ عٛاٌَ ايٛ ا ١  ٚ  و ايك ّ، َٚ ٚ ًا ف لق إ، ٚف جملتُ اٚاْتٗ ٤ً

 (47) ايب١٦ٝ ٚ فسببُٗ  حيتث َ  ٜس٢ُ ف يؿ ٚم ايؿ  ١ٜ فني ايتا ىلني 

ع٢ً  ىل   ايتًكني ٚا ؿغ، ٚال  ؾٝ٘ املٓٗخ ايكتِٜ ط ٜك١ ايتت ٜس  كّٛ-6 

ُ  فٝٓ  يف ايتك ف ايلٟ  ٗتِ ف يٓش ط ت، لٕ ايٓش ط يٝس َٔ ضُٔ املٓٗخ ايت اىلٞ ن
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 كتّ، ٚال ٜٗتِ ف ىلتختاّ ايٛىل ٥ٌ ايتك١ًُٝٝ، فُٝٓ  املٓٗخ ا تٜث ٜستختّ  من طً  

  نرت ٠، ٜٚستختّ ٚىل ٥ٌ  ك١ًُٝٝ َتٓٛع١ ٜٚٗتِ ف يٓش ط ت فأْٛاعٗ  املختًؿ١ 

 ، يفٚ ١ُٝٓ اإلفتاع ايتك ْٚٞايلا ٞ ٚايتكًِ ع٢ً ايتكًِ ا تٜث املٓٗخ  ٜكتُت-7 

ايط ي  املٗ  ات الىل ىل١ٝ ٚ  ىلٝخ الؾه   ٚ ك١ٜٛ  ٚا   ايكالق١ فني املكًِ  ننس ب

ٓح املتكًِ ايرتك١ يف ايٓؿس ٚايكت ٠ ع٢ً  ؿهٝو اي َٛز ٚ ٛىلٝو  ا٥ ٠ ميٚاملتكًِ ذٝث 

نٌ ذيو ٜتركل َٔ والٍ ايتكًِٝ ايتك ْٚٞ ايلٟ ، اخلص٠ ٚايتأٌٖٝ املتٛا ٌ فكت ايتخ د

 (48) فني املكًِ ٚايتًُٝل  رتك١ املتب  ي١اي  تٛؾ  ؾٝ٘

َط ي  املتكًُني  تؿ ٚت يف طبٝكتٗ  َٔ َ ذ١ً لو ٣ َٚٔ جمتُو آلو  فٌ -8 

ؿِٗ ٚاع ف ستخت١َ،َٚٔ ؾة٠ ز١َٝٓ لو ٣ ٚذيو ٜتطً  َ اجك١ َستُ ٠ يٓٛع املٓ ٖخ امل

     تا ىلٕٛ نيٝٗ  اي ايم ٜتطًوٚاملط ي  ايكص ،  ج ت  

 يف جم ٍ ايؿه ٚيف جم ٍ ايؿه  ع ١َ َٔ عٛاٌَ ضكـ اإلْت ج١ٝ  -9

ٚيٓأول ع٢ً ذيو فكه  ١،عتّ االيت اّ ف ملصطًر ت ٚاملؿ ِٖٝ ايكًُٝ ايةفٟٛ و  ١

 ٚالٖتاف ايةف١ٜٛ،    ٚ َصطًح خ،ُؿّٗٛ املٓٗن الَرت١ً َٔ َٝتإ ايةف١ٝ ٚايتكًِٝ

مم  ، أَٛي١َٚو اوتالف اي ؤ٣  ػٝ  اإلْت ج١ٝ امل ،ختتًـ ؾٝٗ  اي ؤ٣    َصطًح ايٓش ط

   ٜستٛج  ض ٚ ٠ ايترتٜت ايتقٝل يًُؿ ِٖٝ ايةف١ٜٛ

، ٚاجت ٙ ايبش ١ٜ حنٛ ايتكتّ ايكًُٞ ٚايتك ٚ ايكص  ايلٟ ْكٝش ؾٝ٘-30

 ٚاعٞ ٚ نٌ ذيو ٚغ ٙ َٔ  االْتَ د نك ١ٜ ٚاذت٠ يف ظٌ ايكٛمل١ ٚ تؾل املكًَٛ ت   

، ٚ يكت ظٗ  جًًٝ  قصٛ  ايةف١ٝ ايكتمي١ يف اجمل الت ٖخ املٓ  تٜث ٚ طٜٛ   ىلب ب

  املختًؿ١، ٚقت  الؾه ايةف١ٝ ا تٜرت١ ٚيٛ فشهٌ ْع ٟ ذيو ايكصٛ   

 شب٘ ايةف١ٝ ايصرٝر١ شح ٠ َػ ٚىل١ ق ب َٝ ٙ غ ٜ ٠ ٚقت  ٚ عه -33

ال ض فل ٠  ػ ٠  تٟٛ ع٢ً وص ٥ص ايشح ٠ ٚشهًٗ ، ٚايشح ٠ فه ًَٗ  ىلًس١ً 

ؾ ت وص ٥صٗ  يف ايبل ٠ ٚاجللٚ ، اإلْس ٕ شبٝ٘ القس ّ ايكط١ٜٛ ٚقت  َٛتص١ً َٔ ا

ف يشح ٠، ٚيف ايطؿٌ  هُٔ املًه ت ايم جي   ٕ  عٗ  يف   ٓ ٤ ا ٝ ٠    ال ٜستطٝو 

امل فٞ ٚضو ق٣ٛ ًَٚه ت جتٜت٠ يف اإلْس ٕ نُ  اْ٘ ال ٜستطٝو َٓر٘ ايتٓؿس 

 ٚا ٝ ٠ 
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 مراجع البحح

 ايك إٓ ايه ِٜ-3

نىلةاجتٝ ت ختطٝط املٓ ٖخ ٚ طٜٛ ٖ  يف ايبال  ايك ف١ٝ، عبت اي محٔ ذسٔ -1

 ّ 3981ط( -ٕ( ٚ) -، ) نف اِٖٝ ٚط ٖ  عبت اي زام

ايةف١ٝ، ذس ٕ  ُت ذس ٕ، ٚآو ٕٚ،  ا  ايهت ب اجل َكٞ، ايكني   ٍٛ -1

 ّ 1004ايرت يرت١،  ١، ايطبكاإلَ  ات ايك ف١ٝ املترت٠

  ٍٛ  ت ٜس ايك ف١ٝ فني ايٓع ١ٜ ٚاملُ  ىل١، عبت ايؿت ح ذسٔ ايبح١،  ا  ايؿه  -4

 .1000ّ، الٚيٞ ١، ايطبكٕ، عُ يًطب ع١ ٚايٓش 

ذسني ايًك ْٞ، ع ر ايهت ، ايك ٖ ٠، ايطبك١  طٜٛ  َٓ ٖخ ايتكًِٝ،  محت -5

 ّ 3995الٚيٞ، 

 ا  الْتيس يًٓش  ٚ  نف اِٖٝ، كًِٝ ايهب   َٚشهالت ايكص ، نف اِٖٝ  ُت -6

  .ذ ٥ٌايتٛزٜو املًُه١ ايك ف١ٝ ايسكٛ ١ٜ 

ايبٝط ٤ ايتا   املك ؾ١، ا   ايك ض ٟٚ، اإلىلالّ، ٜٛىلـاخلص ٥ص ايك ١َ يف -7

  .املػ ب
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 ا  ’ع َ  عًٝ ٕ ّ، ٖٚش ،   حل  ٜ ب ٖٓتٟٚالىل يٝ  ايك ١َ  اىل ت يف املٓ ٖخ -8

 ّ 3995، ايس  ىل١ ١، ايطبكايؿه ، عُ ٕ

 ا  ايهت ب اجل َكٞ  ، ُت  ُٛ , ا ١ًٝ ٚاىلةاجتٝ  ٘,ط ا٥ل ايتت ٜس -9

 .1001ّالَ  ات، ايكني، ايطبك١ ايرت ١ْٝ، 

 ٗ  ايةف١ٜٛ، ٚيٝت  محت ج ف ، ا  ط م ايتت ٜس ايك ١َ، ختطٝطٗ  ٚ طبٝك -30

  .1001ّايؿه  يًطب ع١ ٚايٓش  عُ ٕ، ايطبك١ الٚيٞ،

ايطبك١ الٚ   ا  ا  َني  وًٌٝ،عُ   ايتٜٔ  ا ط  ١ٜ،ايككٌ املسًِ ٚ اي ؤ١ٜ -33

3981 ّ.  

،  ا  ايؿ ق ٕ،   ج  المسؾًسؿ١ ايةف١ٝ اإلىلال١َٝ، اْتُ ٤ًً ٚا  ك ٤ً،  محت -31

 ّ 3997ايطبك١ الٚ ، عُ ٕ، 

) ت، ٚف  ،اي ٜ ٕؾًسؿ١ ايةف١ٝ اإلىلال١َٝ، َ جت ع ىل ٕ ايهٝالْٞ َؤىلس١ -31

  3998ّط(  - 

, ط ش,  ا  ج١ٓٝٗ يًٓش  ٚايتٛزٜو, ال  ٕ  ،  ُٛنٝـ  هٕٛ َكًًُ  َبتعً -34

 ّ 1030الٚيٞ,  ١ايطبك

ؿه ، ايطبك١  ا  اي َٓعٛ ،ايتٜٔ  ُت فٔ َه ّ فٔ  جلُ ٍ ،ايك بيس ٕ -35

 .3994ّايرت يرت١ 

ذ َت عبت  ١، َ اجك: عبت ايك ٜ ١مج  ، امل جو يف  أ ٜخ ايةف١ٝ،   فٍٛ َةٚ-36

 .(ط-ت(ٚ) -، ) ايٓٗط١ املص ١ٜ ١، َهتبايػؿ  

َك ر ايرتك ؾ١ اإلىلال١َٝ، عبت ايه ِٜ عرتُ ٕ، َؤىلس١ اي ىل ي١، طبك١ اخل َس١ -37

 ّ 3993عش ٠ 

ايةف١ٜٛ،  محت ذسني ايًك ْٞ، ٚعًٞ  محت اجلٌُ،  ا  َكحِ املصطًر ت -38

 .1000ّ، الٚيٞ ١، ايطبكٕ، عُ ايؿه  يًطب ع١ ٚايٓش 
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، املكًِ ٚايٓع ّ،  يٌٝ املكًِ نيٞ  كًِٝ املتكًِ،  ُت َٓ  َ ىلٞ، ع ر ايهت -39

  3998ّط(، -) ، ٠ايك ٖ 

١ٜ يًٓش  ٚايتٛزٜو, ال  ٕ, َكت١َ ايةف١ٝ, ٚا٥ٌ عبت اي محٔ ايتٌ, ٚآو ٕٚ, اجلٓ   -10

 ّ 1008ايطبك١ الٚيٞ, 

   املؿتٛح ج َك١ ايسٛ إَ ٌَ ايبش   ايك ١َ،املٓ ٖخ -13

ايهت ، ايك ٖ ٠،  ، ع راملٓ ٖخ فني ايٓع ١ٜ ٚايتطبٝل،  محت ذسني ايًك ْٞ-11

 .3995ّايطبك١ اي افك١، 

ٕ( ايطبك١ - ) ، ٚ ج   محت ايهً ٟ ط٘ نف اَِٖٝٓ ٖخ َك   ٠، ؾٛزٟ -11

 ( ت –ايرت ١ْٝ، )   

ايطبك١ الٚ   اإلىلال١َٝ، ا  ايتٛزٜو ٚ ايٓش   ايك ض ٟٚ،ٜٛىلـ  ايػ ب،حنٔ ٚ -14

1003 ّ. 

ط(   -)  ، َتنٛ ،  ا  ايؿه  ايك فٞ ايك ٖ ٠ ٞ، عًْع ٜ ت املٓ ٖخ ايك ١َ-15

3997ّ  
 

 


