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 اممقــدمة
 :ث٤فمذ هلل سح ث٤ّجالني ٌخّذ 

 ٌِ٘ ٧ٍ مرش ٌِيج  ج  ثٜصفجدً ج  نيمًٍ ج  صفصجػ ثألمز ث٤ّشخٌز ث٤ٌ ًّضص مرش

ث٤نيمٍي ث٤فمجسي، ًٌعجِذىج ِةل ثظصةنجٗ معريشيج ث٤فمجسًز، ٌىٍ شمص٢٥ 

مٍٝمجس ىزث ثالرشٌُ ثالٜصفجدي ث٤عجٌي يف أِمجٛ ث٤صجسًخ ث٤ّشخٍ ثإلظالمٍ، 

ٌثالصٕريثس ث٤فم جسًز من ٍِش ـجٔصً ٣ٍِٝ أخنجبيج ٌىٍ شصجخْ ث٤نيمز 

 ث٤شظ٣ٍ إبل ٍِش ثأل٣ٍ٘ . 

ٍث٘ٞ  ث٤ّشخٍ ٌنفن نشَ أ  لٌُج ث٤ؽيذ ث٤صنمٍي       إنمج ىٍ خعدذ ِذ٧ ش

ثألمش  مْ ث٤نعٞ ث٤فمجسي ثإلظالمٍ،ثالعصٍسدر من ث٤ٕشح ثالؽجسًْ ثالٜصفجدًز 

ٍثسد ث٤صٍ ؼ٥ّيج هللا شّجبل أمجنز خأًذًنج نّمش خيج ثألسك  ٌثال ث٤زي لٌْ ث٤درش 

٤ٌز ًٌّض ث٤ذًن . عّذ٤ٌ ٌشٍَٝ ث٤ذ  ث٤درش 

 :ثآلشٌز ثالرشٌُ خجإلؼجخز ِةل ثألظة٥ز ث١٤ربَ شصفذد ٠ٙجءر     

 أٌال : الجرث ثالرشٌُ ؟

 ظجنٌج : ٠ٌٚ ًنؽض ثالرشٌُ ؟

 ظج٤عج  : من ًنؽض ثالرشٌُ ؟

ثالرشٌُ من خال٣ دٜز ثإلؼجخز ِةل ىزث ثألظة٥ز ثألظغ ث٤صٍ ًٝٚ ٥ٌِيج  شفذد     

، ٘جألمز ث٤ّشخٌز   ثألظدجح ث٤فمجسًز ث٤صٍ شعصذًٌٌِخٌج ثالرشٌُ ؟(الجرث )

ٌثإلظالمٌز ِجمز شّجنٍ من خشثح ثٜصفجدي ٠دري، شصّذد مؤرشثشً  ،خجـز

 ٌ ٌث٤عٌجظجس ثالٜصفجدًز ث٤صٍ شميذ ثالّشٌ٘ز  ٌث٤صؽجسًز  ٌث٤ضسثٌِز  ث٤فنجٌِز 

ٌ ث٤صٍ ٤ّم٦ ث٤نؽجه ثالٜصفجدي  ١٘شي شؽري يف ث٤نيجًز إبل ؼٙجٗ سؤًٍي 

ُ  ،ٌثظرتثشٌؽٍ ٍد معرير ث٤صففٌق  ١٘شًج   ثألمش ث٤زي ًعصٍؼذ ؼيذث مؤظعٌج  ًٝ

 ٌثالنصٝج٣ إبل ثإلظيج٧ ث٤خالٛ يف إدثسر ث٤نؽجه ثالٜصفجدي ٤ؤلمز من خال٣ :

ٍء إدسثٟ ثالنيؾ ث٤ٝشآنٍ يف شٌٕري  .1 ـٌجٔز ثالنيؾ ثالٜصفجدي ثإلظالمٍ يف ل

 ث٤ّج٤م .. 



 د.ؼجظم ث٤ٙجسط                                          يف ثالٜصفجد ثإلظالمٍدسثظجس 

 

 

ٌنٍ 5  دثس نجرشي ٥٤نرش ثإل١٤رت

ٌث١ٙ٤ش ثالٜصفجدي  إِجدر .2 ثظصندجه أـ٣ٍ ث٥ٙ٤عٙز ثالٜصفجدًز ثإلظالمٌز 

 من ث٤ٝشث  ث١٤شًم.

ٍء إدسثٟ مّىٌجس ث٤عنز  إِجدر ـٌجٔز ث٤عٌجظجس ثالٜصفجدًز يف .3 ل

ٌشفذًذ مج ىٍ شجسًخٍ ٌ٘يج ٌمج ىٍ دثبم. ث٤ندًٍز  ، 

ٝز خ٥ٕز  .4 إِجدر ـٌجٔز ث١ٙ٤ش ثالٜصفجدي ثإلظالمٍ يف مشثـ٦ شىٍسو ثالصاـل

مْ ث٤صأ٠ٌذ ِةل ث٤دّذ ثالٝجس  مْ ث١ٙ٤ش ٌمنيؾ ؼذًذ، ر، مّجٌش 

خ٦ ٤صفذًذ ِنجٌش  ثالٜصفجدي ث٤ٕشخٍ ٤ٌغ ألؼ٦ شفذًذ من ظدٞ من،

ٌث٤صٙج٦ِ خني ث٤ؽيذًن .  ث٤صالٍٜ 

ٌنٍشًز  .5 ٍء ث٤ٝشث  ث١٤شًم  ٧ٍ ث٤نعٞ ث٤فمجسي ثإلظالمٍ يف ل شفذًذ مٙي

ٌث٥٤عجنٌجس ث٤ّشخٌز ٤صٌّني ث٤ٙمجء ث٤فمجسي ث٤زي  ثالّش٘ز ثإلظالمٌز 

ًّم٦ ًٌ٘ ثالٜصفجد يف ثنعؽج٧ شج٧ خني ِنٍش ث٤ذًن ٌمّىٌجشً ثألظجظٌز 

ٌِنٍش ٌث٤ّذ٣،  ٌذ  ٌِنٍش  ثالّش٘ز ٤فٌجٔز إدسث٠نج ٥٤ّج٤ميف ث٤صـٍ  ،

ٌث٥ّ٤مثألخالٛ ٤دٌج ذ   م١جنصً يف ـش٠ز ث٤فمجسر  ٌِنٍش ث٥٤ٕز ث٤زي ًـٍ  ،

ٌث٤ّج٤مث٤ّن  .جٌش ؼمٌّج يف خىجح ثألمز 

ٍء شع٥ع٦ ىشمٍ ـٌجٔز ثالٙج .6 ىٌم ثالفٍسًز ٤الٜصفجد ثإلظالمٍ يف ل

ٌٜجِذشً ث٤فجؼجس ثألظجظٌ ٌذ   .زسأظً ث٤صـٍ

 ظم ـٌجٔز نٍشًجشً ث٤صٍ شٙرس ث٤نؽجه ثالٜصفجدي.  .7

ٍثنٌنً ث٤صٍ .8 ث٤ّالٜز خني مصٕريثس ثالٜصفجد ثإلظالمٍ  شنٍم ظم ـٌجٔز ٜ

ٍثخصً .   ٌظ

ٍرػظم  .9 د آ٤ٌجس ث٤نؽجه ث٤زي ًشخي ىزث ٥٠ً يف سؤًز شفذ خنجء ثألنم

ٍثسد. ٌثال  ثالٜصفجدي يف ٌٜجدر ث٤درش 

؟ ٘عصفذد ى٦ ىٍ ؼيذ ٘شدي أ٧ ىٍ ؼيذ  ٠ٌٚ ًنؽض ثالرشٌُأمج ثإلؼجخز ِةل     

ٌنفن نشَ أ  ث٤ؽيذًن رضٌسًج  يف ـج٤ز ش١ج٥٘يمج ث٥ّ٤مٍ ،  مؤظيس ؟ 

ٍر ث٤رضٌسًز  ٍ٘ش ٤ً ث٤ٝ ٘جالرشٌُ أ٠رب من أ  ًنؽضو ٘شد خذٌ  مؤظعز ٥ِمٌز ش

ٌث٤صنٌٙز ، ٌال شعصىٌْ ثالؤظعز ثنؽجصو خذٌ  أ٘شثد أ٠ٙجء يف  ٍثـ٥ز  ٌثال ذثد  ثإِل
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نجٛ  ٍو من ـٌجشيم ث١٤عري ، ٘يٍ أمجنز ث٤ذًن يف ثأِل ًّؽٍٝ  ثالرشٌُ ٤ٌمنف

٤ٌٌز أمج٧ هللا ٜد٦ ث٤صجسًخ ، ٌيف ىزو ٠جنض ثإلؼجخز ِةل   من ًنؽض ثالرشٌُ . ٌثالعؤ

إ  ث٤ذسثظجس ث٤صٍ ًمميج ىزث ث١٤صجح ىٍ خّن م١جخذر ِؽٞ ثالٜصفجد     

ٍثنني  ٥م سؤًصً ًنٍم ؼؤٌ  ثألمز ثالٜصفجدًز ث٤صٍ شنى٥ٞ من ث٤ٝ ثالظالمٍ، ـٌ

ٌِمجسر ثالسك(، إًٙجء   ٌثالظصخالٗ  ثالش٠ضًز ٤الٜصفجد ثإلظالمٍ ٌىٍ ) ث٤صعخري 

 ٌ ٤ٌٌز ـم٦ أمجنز ثالظصخالٗ يف إِمجس ثألسك،  ٍثىش ث٤ٙعجد خمعؤ ث٤ٝمجء ِةل ٌ

 ،٣ ٌدٌسىج يف ثالفجسٗ ٌ٘يج، ٘ؽجء ث٤ٙف٦ ثأٌل )أىمٌز ث٤شٜجخز ث٤رشٌِز 

( ٤ٌّج٤ؾ ٜمٌز ث٤شٜجخز ث٤رشٌِز يف ثالفجسٗ ثالظالمٌز خجـز، ثالظالمٌز

ثالخص١جس ظنز ثظالمٌز ـعنز، ٌثالؤظعجس ثالٜصفجدًز ِجمز، منى٥ٝج من أ  

ثالج٤ٌز ثالظالمٌز ىٍ ث٤ؽيز ثال٠عش مىج٤دز ٌىٌةز ث٤شٜجخز ث٤رشٌِز يف ثالؤظعجس 

ٍنيج ىٌةز معص٥ٝز ٤صفٌٝٞ ىزث ثالخص١جس ٤ٌغ يف ِم٥يج  نمج يف ِم٦ إ٘ٝي، ٠

ٍِش ثالٜصفجد، ث٤زي ىٍ   ث٤ٍّش ث٤فجيل أ، ر٢٤ ٠ز٢٤ ثالؤظعجس ث٤صٍ شّم٦ ٌ٘يج

 . –ٌخً شنيجس –خً ششٜى ثالمم 

ج ىٍ شأ٠ٌذ ِةل ث٤ؽجنذ نمإ  مٝجـذ ث٤رشًّز ثالظالمٌز يف ث٠عشىج، إ     

ًٙ ٍر ثال٠عش  ثالٜصفجدي خـٍ ٤ٌز٢٤ ًْٝ ِةل ِجشٞ أث٤ٝ ىمٌز يف ِمجسر ثالسك. 

٤ؤلمز من خال٣  زٌثؼذ ٠دري ثألىمٌز يف شٍلٌق مٝجـذ ث٤رشًّةجس ث٤رشٌِز ث٤يٌ

ٌث١٤صذ ،ثالؤظعجس ثالج٤ٌز ٠ج٘ز ال٧  ٌثإِل ٍٍِ  من ،ِرب ثالؤشمشثس  أؼ٦ شّمٌٞ ث٤

ٌثالؼصمجٍِ ج٤ثالٜصفجدي ثالظالمٍ خ ٥٤مفجسٗ ثالظالمٌز خجـز، ذٌس ثالٜصفجدي 

ًؽجخٌج خنجء  شنين من خال٤ً إ٤صفٝٞ شٙجِال  ٌثالؤظعجس ثالج٤ٌز ِجمز،

ٌثالج٤ٌزثال ٌشصىٍس ثألمز، ٤ص١ٍ  ثألٍَٜ خني ث٤ّج٤م، خمج ؤظعجس ثالٜصفجدًز   ،

ٌث٤شظ٣ٍ ث٤يجدي مفمذ خ٠شميج هللا شّجبل  ٌ ج٤ٝشآ  ث١٤شًم   . ظ٥مـةل هللا ٥ًٌِ 

، ٘ٝذ ثالشش١ضثس ثألخالٌٜز ثالظالمٌز ٤شأط ثالج٣ ث٤درشي(أمج ث٤ٙف٦ ث٤عجنٍ )      

ثنؽ٦ٕ خفٌجٔز ثالشش١ضثس ثألخالٌٜز ٤شأط ثالج٣ ث٤درشي، من خال٣ إدسثٟ ث٤ّالٜز 

ٌث٦ّٝ٤.   ٍ  خني ث٤ـٍ
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ذر )     ٍإ  ـٌ ٌث٤ـٍ ٍثسد ث٦ّٝ٤  ( شمع٦ أسٜى مفجدس ثألخالٛ ث٤صٍ خيج ندنٍ ثال

ٍثِذ ث٤درشً ز. ٌإ  شف٥ٌال  مصخففج ٤يزو ث٤دنٌز ثألخالٌٜز ٦ٌٙ٠ خجظصندجه ث٤ٝ

ٌثالنؽأر  ثألخالٌٜز ث٤صٍ شنٍم ِم٦ سأط ث٤درشي، ٘رتشٍٝ ثالنٍمز ثإلدثسًز 

ٌثالؽصمْ. ٌثالؤظعز ث٥ّ٤مٌز خمج ًفٝٞ ثالنّٙز ث٥ّ٤ٌج ٤ئلنعج    ثالٜصفجدًز 

ً يف ش٦ٌّٙ ث٤ذٌس ث٤صنمٍي سأط ثالج٣ ثالؼصمجٍِ ٌم١جنص) ث٤عج٤غًٌعّى ث٤ٙف٦      

 -، خجِصمجدو ثالفجدس ثألخالٌٜز ثالظالمٌزيف ث٤عٌجٛ نٙعً -( ثإلظالمٌز ٥٤مفجسٗ

ًٙ مٙيٍمج  ـمجسًج   ٧ٍ سأط ثالج٣ ثالؼصمجٍِ، خـٍ إبل ـٌجٔز ؼذًذر الٙي

( خني ثألمم، ٘عمز نٝجه مؽرت٠ز يف ث٤صعجٜٚ ث٤فمجسيٜجِذًج ، ًعيم يف ِم٥ٌز )

ٌث الّشٌ٘ز يف ث٤فمجسثس ثإلنعجنٌز. ٘مال  ِن أظشو ث١٤دري يف أدثء ث٤ٌٝم ثألخالٌٜز 

ٌثالؼصمجٍِ،  ثالفجسٗ ثإلظالمٌز، خٌٕز ش٦ٌّٙ دٌسىج ث٤صنمٍي ثالٜصفجدي 

٤ٌٌز ثالؼصمجٌِز شصٍلق مؤرشثس  ٌخصمج٘ش سأط ثالج٣ ثالؼصمجٍِ مْ ثالعؤ

ثنؽجص ٌ  ،ٌثالؤظعجس ثالج٤ٌز ثألخشَ ٠ٙجءشً يف شىًٍش ِم٦ ثالفجسٗ ثإلظالمٌز

ٌِةل ث٤نفٍ ثآلشٍ:  ميّمجشيج ث٤صنمًٍز ِةل أـعن ٌؼً، 

عجس. .1 ٌثإًل ٌث٤صمفٌز   ث٤عال٧ ثالؼصمجٍِ ٌظٌجدر سٌؿ ثالفدز 

ٌشؽجٌصىج. .2 ٌنٍ يف ـ٦ ثالؽج٦٠   صًجدر ٠ٙجءر ث٤ّم٦ ث٤صّج

ٌثـرتثمً. .3  ثنصؽجس ثإلخذُث 

 صًجدر ثال٥ٍّمجس ٌصًجدر ٘شؿ ث٤ّم٦. .4

 صًجدر ٠ٙجءر ؼد١جس ث٤ممج  ثالؼصمجٍِ. .5

ٌآظجسىج ث٤ع٥دٌز  .6 ٍثؼيز ث٤ٍّالز  ٍثم٦ م ي ِ ٍّ ش١شًغ ث٤فّغ ث٤ٍونٍ ث٤زي ًٝ

 ث٤صٍ ًؽ٦١ ث٤ٝمجء ِةل ث٤عٌجدر ث٤ٍونٌز أخشصىج.

ٌث٤ّم٦ ِةل إصث٤ز آظجسو ثالذّمشر. ث٤زي  .7 ٌث٤فّذ من شٍظًّ،  ٍثؼيز ث٤ٙٝش،  م

ٌثالؼصمجٌِز.   ًمع٦ّ ٜمز أىذثٗ ث٤صنمٌز ثالٜصفجدًز 

ٌثالؽصمْ يف ثالٜصفجد ثالظالمٍ ظ٥ىزأمج ث٤ٙف٦ ث٤شثخْ )     ( ٘ٝذ ثالٜصفجد، 

٧ٍ ظ٥ىز ثالٜصفجد ثالظالمٍ ٌم١جنصيج يف ثالؽصمْ من خال٣ مٙي٧ٍ  شنج٣ٌ مٙي

ث٤صٍ ًؽيذىج ث٤نٍج٧  ثالٜصفجدًزثإلخٙجٜجس ثال١٥ٌز يف ثالظال٧، مدٌنج  أ  
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إنمج ىٍ خعدذ  ،ث٤ذٌيل ٌمج ًنصؾ ِنيج من مؽ١الس ثؼصمجٌِز خىرير ثالٜصفجدي

مج  خج٤ٌذ م ٌثإًل ٌثالنٌّٙز  ع٥مجس ث٤نٍج٧ ث٤شأظمجيل ث٤صٍ ىٍ ث٤نضِز ث٤ٙشدًز 

 ٌ ٌث٤ّٝالنٌز  ٌِذ٧ ث٤صذخ٦  ودٌّز ثالفصٍَ ث٥ٙ٤عٍٙ ث٤زي ًٝٚ ٥ًٌِ ىزث ث٤خٌٙز 

ٌث٤ّج٤مٌٌِٝذشً ث٤صٍ شم ،ث٤نٍج٧ يف  ثالصمع٥ز ثٜصفجدًج   ،ؽذ ث٤شؤَ ثالجدًز ٥٤فٌجر 

ٌٌِٝذشيج يف إدث ث٤زي شمع٥ض يف  ثالٜصفجديسر ث٤نؽجه نٍج٧ ثال١٥ٌز ث٤ٙشدًز 

٤ٌز يف  شأظٌغ ٌٌٔجح دٌس ث٤ذ ٌث٤ذُ٘ج ِنيج ، ٧ٍ ث٤عٍٛ ث٤فشر ٔري ثالٌٝذر  مٙي

ٍثوةني  ثالٜصفجديث٤نؽجه  ٍنٍ ث٤زي ال ًّجٜذ ثالص ٌمج ًصدًّ من ٌٔجح ث٤شثُد ث٤ٝجن

ٍثظىصيج شدص٥ْ ث٤رش٠جس ث٤فٕرير ثٌ  ثالٜصفجدًزيف ث٤فٙٝجس  ث١٤درير ث٤صٍ خ

ٍثوؤ ثالذًشًن شفجسح ث مْ خّميم ٤ٝجء ٤رش٠جس ث١٤درير من ث٤ذثخ٦ ِرب ش

ٌث٤ع٥ٍٟ م٥ٌجسثس ث٤ذٌالسثس ٌثألن١ى من ر٢٤ شّمذ ث٤ٙف٦ خني ثألخالٛ   ثالٜصفجدي. 

ٌر خأي ؼ٦١ من ثألؼ١ج٣ ..  ٌث٤عش  أمج٧ إٔشثءثس ش١ًٍن ث٤شخق 

 ، ِجمز ث٤ذٌيلٌثالٜصفجد  ثالٜصفجد ث٤ّشخٍ خجـز،٤ٌز٢٤ ٘ئ  شففٌق معجس    

ٍثـ٥ز  ثإلظالمٌني ثالٜصفجدًنيًّذ أـذ ثاليمجس ث٤فمجسًز ث٤صٍ ًندٍٕ ِةل  م

 ثالٜصفجدًز ثالخصالالسث٤ّم٦ من أؼ٥يج ، ٤ئلظيج٧ يف ثنٝجر ث٤درشًز من ٌوأر 

ٍِز من ث٤درش ِةل ـعجح  ٌثـص١جسىج من ٜد٦ مؽم ٌثس  ٌث٤عش ٍثسد  ٌلٌُج ثال

ني ٌث٤ٙاـل ٍد ثال٥ٌجسثس من ث١٤جدـني من ث٤ّمج٣  ٌثالوٙج٣ ،، ؼي  ٌث٤نعجء 

ٍنز ث٤زي  -يف ـني إ  نٍج٧ ثال١٥ٌز يف ثإلظال٧      ٧ٍ ِةل )ث١٤ٌن  ،(ٌثالظصخالًٗٝ

ث٤نضِز ث٤ٙشدًز ث٤صٍ شؽدً يف ؼؽّيج ٌال أخالٌٜصيج ث٤ى٦ٙ ث٤شلٌْ  ِةل ٤ٌٌغ

مج  خأ  ثال٢٥ هلل شّجبلِةل ٌ . مً خنيمأث٤زي ًصّجم٦ مْ ظذي  ٌث٤درش أمنجء ِةل  ،ثإًل

ٍث   ثالٜصفجدًؽ٦ّ ظ٥ىز  - م٢٥ هللا  ثالٜصفجدًزدثسر ث٤ّٙج٤ٌز ث٤صٍ إيف  أ٠عش ظم

ٌث٥ّ٤مٌز ،٘صؽ٥ّيج ظ٥ىز  ٌث٤ّم٥ٌز  ٍنٌز  ٌث٤ٝجن ث٤صٍ شفٌىيج ثالنٍٍمز ثألخالٌٜز 

ٌِذ٣ ..شٙؽش وجٜجس ث٤درش يف ث٤دنجء ٌإِمجس ث٤ّج٤م  ٌِىجء  ٌشمفٌز  ـذ ٌسـمز 

. 

ج٣      ٌيف ث٤خصج٧، ال ًعّنٍ ثال أ  ثشٝذ٧ خج٤ؽ١ش ث٤ؽض٦ً ٤ضٌؼصٍ ث٤عٌذر ـٌ

ٌث٤ذ٠صٍسر سٌٜز ث٤ؽدٍسي ث٤صٍ ٤م شدخ٦  ٍدر ث١٤صجح،  مفىٙى ِةل مشثؼّصيج مع
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ٍ٘ري  ٌثبل أ. نّمز ِدذهللا ث٤ٙخشي ِةل ث١٤عري من مفجدس ث١٤صجحخؽيذ من أؼ٦ ش  ،

بل ١٥٤صجح.  ٍدر ثأٌل  ودجِصيج ثالع

 

                                  .ٌٍٞ٘  ٌهللا شّجبل ٌيل ث٤ص

 

 د.ؼجظم ث٤ٙجسط                          

jasimshehb@hotmail.com 
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 األولامفصل 

اومية امرقابة امرشعية ودوروا يف 

 اممصارف االسالمية

ٍنيج شمع٦  شّذ ىٌةز ث٤شٜجخز ث٤رشٌِز من ث٤يٌةجس ثاليمز يف ثالفجسٗ ثإلظالمٌز، ٠

ٌث١ٙ٤شًز، ث٤زي ًفذد رشٌِز  ٌثالؼصمجٌِز  ث٤ٝشثس ث٤رشٍِ خ٦١ أخّجدو ثالٜصفجدًز 

ٌأ  مٍّم شخففجس ث٤ّجم٥ني يف ىزو ثالفجسٗ  ثالّجمالس ثالٍشٌ٘ز، الظٌمج 

 ٤ٌعض شخففجس رشٌِز  . 

ٌث٤ٝجنٍ  شص١ٍ  ىٌةز ث٤شٜجخ ز ث٤رشٌِز من أِمجء مصخففني يف ث٤رشًّز 

ٌثالٙشٌك أ  ًمجٗ ث٤ٌيج ِمٍ يف ثإلدثسر، ٠ٍ ١ًٍ   ٌثالفجظدز  ٌثالٜصفجد 

ٌٍِج  .   ٜشثسىج مف١مج  ٌ ـشث   ٌمٍل

 ًمصجص ٌلْ ث٤يٌةز ث٤رشٌِز يف ثالفجسٗ ثإلظالمٌز خجآلشٍ:    

 ثالف٥فز  ِذ٧ دخ٣ٍ أِمجبيج يف مؽ٥غ إدثسر ثالٍشٗ دسءث  ٤ؽديز

 ث٤خجـز. 

 ً .ٗعجىمٍ  مع٦ ٔريىم يف سأط مج٣ ثالٍش 

   ٌأٌ ِن وشًٞ مؽ٥غ من ٜد٦ ث٤ؽمٌّز ث٤ّمٍمٌز ٥٤مٍشٗمخصجس ،

 ثإلدثسر أٌ خأظج٤ٌذ أخشَ. 

 شصفذد ثخصفجـجس ث٤يٌةز يف إِذثد ث٤صٝجسًش ث٤ذٌسًز يف مج ًص٥ّٞ خا : 

 . ٍد ٌمشثؼّصيج  ـٌٖ ث٤ّٝ

  . ٌثالؽٍسر  ث٤شأي 

 ث٤صعجؤالس ث٤ٙٝيٌز . ثإلؼجخز ِةل 
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  .مصجخّز شنٌٙز ث٤ٙصجٌَ ث٤رشٌِز 

  . ـٞ إًٝجٗ ثالّجمالس ٔري ث٤رشٌِز 

 . إدثسر ؼؤٌ  ث٤ض٠جر 

  . مج٣  ٌٔري ر٢٤ من ثأِل

 : شمجسط ث٤يٌةز ث٤رشٌِز دٌسىج ث٤شٜجخٍ من خال٣ 

 . ٗممع٦ ٤يج يف ثالٍش 

 . ثالؼصمجِجس ث٤ذٌسًز 

 . مج٣ الشثؼّصيج  ثخصٌجس ٌِنجس من ثأِل

 ٟ أظج٤ٌذ أخشَ ًصّشك ٤يج ث٤دفغ خج٤صٍلٌق.ٌىنج

٥٤ٌيٌةز دٌس ميم يف ثألنؽىز ثالخص٥ٙز ٥٤مٍشٗ ظٌٍلفيج ث٤دفغ ِةل ث٤نفٍ 

 ثآلشٍ : 

  ٍد ثالظصعمجسًز دٌسىج ثالٜصفجدي : ًصمع٦ يف ـٌجٔز ٌإِذثد ث٤ّٝ

ٌثالعجِذر يف دسثظز  ٌمشثؼّصيج ، ٌإِذثد نمجرػ ث٤خذمجس ٌمشثؼّصيج 

 ث٤ؽذٌَ . 

 ثالؼصمجٍِ ٌ٘صمع٦ يف ٌلْ ث٤خىي ث٥ٌٙ١٤ز خؽمْ ث٤ض٠جر  أمج دٌسىج

ٌدِم ث٤صّجم٦ خج٤ٝشك ث٤فعن .   ٌشٍصًّيج 

ٌٌلْ يف إـذثط أِشثٗ مٍشٌ٘ز يف ث٤دن٢،ٌش٥ّذ ث٤يٌةز ٠ز٢٤ دٌسث  ميمج      

 .ث٤ص٥ٌّمجس ث٤صنٌٙزًز ث٤خجـز خج٤صؽ٦ٌٕ

ٌ٘ٞ ث٤شؤًز ثإلظالمٌز، دٌسث  ميمج        ٍث٘ض ِةل  ًٌدٝى دٌسىج يف ش١ًٍن نٍج٧ ٥٤ف

ؼذث، ر٢٤ ألنً ًّىٍ ٥٤ّجم٥ني يف ثالفجسٗ ثإلظالمٌز دثّ٘ج مجدًج   ٌمّنًٍج  يف 

ٍث٘ض من ٌٜمز مّنًٍز ِج٤ٌز .  ٍثؼدجشً ِةل أـعن ٌؼً، الج ٥٤ف  ث٤ٌٝج٧ خ

ٌِٝذس مؤ    ذر ِج٤ؽض معأ٤ز ث٤شٜجخز ث٤رشٌِز مشثس ِش٤ٝذ ٠صدض ثخفجط ٠عرير 

٤ٌيزث ٤م ًخن ث٤دفغ يف ثِجدر مج ٠ُ  ٌثال صذيف ثالفجسٗ ثالظالمٌز،  يمز ِن ث٤ذٌس 

ٌ  ثال٥ٝجر ِةل ِةل ث٤رت٠ٌض  دسثظصنج ىزونمج ـشـنج يف إث٤يٌةز خؽ٥١يج ث٤ص٥ٌٝذي، 

رضٌسر أ  شششٍٝ خّم٥يج ٤ص١ٍ  ٦ِٝ ثالٍشٗ  ٌٍى ،ِةل شفٍس ؼذًذ ٥٤يٌةز
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ث٤زي ًخىي دسٌح ث٤نيمز ٤المز، ٘جالفجسٗ ٤يج دٌسىج ث١٤دري يف ، ثالظالمٍ

ٌٔري ثالٜصفجدًز.    نيمز ثألمز، ألنيج ًنجخٌْ ث٤صم٦ًٍ ثالجيل ٥٤ٝىجِجس ثالٜصفجدًز 

 ِةل ثالفجٌس ثآلشٌز: ٙف٦ٌألؼ٦ شٍلٌق ىزث ث٤صفٍس، ٜعمنج ث٤

  :رضٌسر ث٤شٜجخز ث٤رشٌِز –أٌال 

٧ٍ خيج ىٌةز مصخففز يف ثالؤظعجس ثالج٤ٌز  ث  ث٤شٜجخز ث٤رشٌِز ث٤صٍ شٝ

ٌثالفجسٗ ثالظالمٌز خخجـز، رضٌسر رشٌِز ٌرضٌسر  ثالظالمٌز خّجمز، 

ٍنيج رضٌسر رشٌِز، ٘ج  مؽشد شأظٌغ مٍشٗ خفٙز  ـمجسًز، ٘من ـٌغ ٠

ثظالمٌز ال ًّفمً من ث٤خىأ، ٌال ـصى من ث٤صؽجٌص ِةل ثـ١ج٧ ث٤رشًّز، ٌىٍ 

ٍثْٜ ثالٍشيف ثالظ ٤ٌيزث ٠ج  من ث٤الص٧ ث  ش١ٍ  ىنجٟ مج ًّجنٍ منً ث٤  ،٧ٍ المٍ ث٤ٌ

ٍنيج رضٌسر  ١ج٧ ثالظالمٌز ثالج٤ٌز. ٌمن ـٌغ ٠ ىٌةز رشٌِز ششثٜذ شىدٌٞ ثاـل

ـمجسًز، ٘ج  ثالؤظعجس ثالج٤ٌز ثاليمز يف ث٤ّج٤م شخمْ ٤يٌةز سٜجخز.. شٌٝم 

٤ٌنج  ٍء مّجًري مٌّنز شنٍم ِم٦ ثالؤظعجس ثالٍشٌ٘ز يف ث٤ّج٤م،  يف ثِمج٤يج يف ل

 ( خري د2.٦ٌ٤( ٌ)خجص1٣)خجص٣

٤ز٢٤ نشَ رضٌسر ثالسشٝجء خّم٦ ىٌةز ث٤شٜجخز ث٤رشٌِز يف ثالفجسٗ ثالظالمٌز ثبل 

٧ٍ خً من ِم٦  ظريث  أٌلْ ث٠عش ش ٌ٘ج٥ٌِز ممج ىٍ ٥ًٌِ ثال ، ِةل ثىمٌز مج نٝ

ٍء، ٌىٍ مج ًعّى ث٤دفغ ثبل شٍلٌفً. ٙ٠ 

ٗ ثالظالمٍ ث٤زي ًنصؾ خشثمؽً ًندٍٕ ث  ش١ٍ  ىٌةز ث٤شٜجخز ث٤رشٌِز ٦ِٝ ثالٍش 

ٌٍِ ِمٌٞ  ٍء مج شفم٥ً من  ٌث٤عٝجٌ٘ز ٌمج ثبل ر٢٤ يف ل ٌثالؼصمجٌِز  ثالٜصفجدًز 

ٌث٤صدٌّز  ٌث٤عنز(  ٌمعؤ٣ٌ خمفجدس ث٤رشًّز ثالظالمٌز ثالظجظٌز منيج )ث٤ٝشث  

ٌث٥٤ٕز ٌمج ثبل ر٢٤. ٌث٤فذًغ  ٌث٤ًٙٝ  ٧ٍ ث٤ٌّٝذر   مع٦ ٥ِ

ن ٔريو من ثالفجسٗ ث٤عجبذر يف ثالٜصفجدثس ٌالج ٠ج  ثالٍشٗ ثالظالمٍ ًخص٥ٚ ِ

جبًٙ ث٤صٍ شفذدىج ث٤رشًّز ٌمٝجـذىج، ٘الخذ ث  ًششٍٝ  ث٤ّجالٌز، من ـٌغ ٌٌ

ٌثىمٌصيج يف  ٌٍِ ىٌةز ث٤شٜجخز ث٤رشٌِز خج٤ذٌس ث٤فمجسي ٥٤مفجسٗ ثالظالمٌز 

شفٌٝٞ شنمٌز ـمجسًز ؼجم٥ز، ر٢٤ ث  ث٤ضمن ث٤فجيل ٥٤فمجسر ثالظالمٌز خخجـز 

نٌز خّجمز، ًٙشك ِةل ث٤يٌةز ث  شخشػ من دٌسىج ث٤ص٥ٌٝذي يف مشثٜدز ٌثالنعج
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١ج٧ ث٤رشٌِز، ال  ثالٍش  ٗ ٤م ًّذ ثظالمٌج ِم٦ ثالفجسٗ من ـٌغ شىدٌٝيج ٤ؤـل

ٌثنمج ًندٍٕ ِةل ىٌةز ـني  ًفصج٣  ِةل ثـ١ج٧ ث٤رشًّز ٤ٕشك ث١٤عذ ثالجدي. 

ٌث٤نٝذًز ثالظالمٌز خمج ًفٝٞ ث٤شٜجخز ث٤رشٌِز ث  شعيم يف خنجء ث٤عٌجظز ثالج٤ٌز 

ٌٍِز ٥٤مفجسٗ ثالظالمٌز ٤ص١ٍ  ٜىجِج  ٜجبذث  يف ث٤نيٍك ث٤فمجسي  ن٥ٝز ن

 ثالظالمٍ.

ٜج٧ ثالٍشٗ ثالظالمٍ، ثـال، ِةل أـ١ج٧ ث٤رشًّز ثالظالمٌز ثالٜصفجدًز 

ٌث٤ٝجبمٍ  ِةل ثالٍشٗ  ٌثالخالٌٜز ٌمج ثبل ر٢٤، ٌخيج شفذدس ىًٍصً،  ٌثالؼصمجٌِز 

١ج٧ ث٤صٍ رشِض ٤صنٌٍم ثالّجمالس ثالج٤ٌز، ثالظالمٍ ى ٌثٍِ  خجأـل م مع٥مٍ  

ٍد ث٤يٌةز يف مع٦ ىزو ث٤فج٤ز، ىٍ ٤صفشي ث٤ذٜز يف  ٌثلفز ٠ز٢٤، إ  ٌؼ ٌىًٍصيم 

ٍد،،٠ٍ ال نعمق خصع٦٥ مٕشًجس ث٤شخق ثبل ِم٦  ٌث٤ّٝ ١ج٧ ث٤رشٌِز  شىدٌٞ ثاـل

 ثالٍشٗ ِةل ـعجح ث٤ف١م ثٌ ث٤ّٝذ ثالظالمٍ.

ٌٍِ أىذثٗ ثالفجسٗ يٌةز٤ث -ظجنٌج   ٌ: 

ٍثؼيً من معصؽذثس ثٜصفجدًز  ًفصجػ ثالٍشٗ ثالظالمٍ ثبل )ث٤ٙصٍَ( يف مج ً

ٌٔري ثٜصفجدًز، ٌىنج ١ًٍ  ٥٤يٌةز ـمٍسىج ث٤ّٙج٣، ٔري ث  ثالمش ث٠رب من دٌس 

ثالٙصٍ، ثنً ث٤ذٌس ث٤دنجبٍ ث٤خالٛ ث٤زي ًشظم ظٌجظجس ث٤نيمز ٤المز من خال٣ 

ٍر ثالظجظٌز يف ىزث ث٤ّم٦ ىٍ شفٌٝٞ ٘ج٥ٌِز ث٠رب ٥٤مفجس  ٌث٤خى ٗ ثالظالمٌز، 

 ٌٍِ ثىذثٗ ثالفجسٗ ثالظالمٌز ث٤صٍ ًم١ن ثؼمج٤يج خجالشٍ :

  ٌشفٌٝٞ ثالظصٕال٣ ث٤فٙجً ِةل سثط ثالج٣، ٌىٍ ثـذ مٝجـذ ث٤رشًّز، 

 ثالٜصفجدي ٥٤ذ٣ٌ ثالظالمٌز.

 .ٌدِمً ِةل ثظجط ث٤رشًّز ث٤ٕشثء ٌث٤ّجالٍ   شنمٌز ثالٜصفجد ث٤ٍونٍ 

 ًش ثالّجمالس ثالج٤ٌز من ثالفٍٍسثس ث٤رشٌِز )ث٤شخج...(شفش 

  ٍث٣ ٌثس خني ثـفجح ثالم ٍثبذ ثظصخذث٧ ث٤عش شفٌٝٞ ث٤ّذ٣ يف شٍصًْ ِ

 ٌثالفصجؼني.

 .ٍدِني ٌثال ٍث٣   شنٌٍم ثالنجْ٘ ث٤فٌٌٝٝز خني ثـفجح سؤٌط ثالم
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  ٍث٣ مشثِجر ث٤ؽجنذ ثالؼصمجٍِ من خال٣ ٘شًمز ث٤ض٠جر ِةل سؤٌط ثالم

ٌٍِز مصٙٞ ٥ٌِيج.ٌنجشؾ ثالّجم ٍثِذ مٍل ٌد ٜ  الس يف ـذ

 .ٍْث٣ ٤خذمز ثالؽصم  ثال٤صضث٧ خأـ١ج٧ ث٤رشًّز يف شٍؼًٌ ثالم

 .٤ٍز رشِج ِن ث٤خذمجس ثالٍشٌ٘ز ث٤ص٥ٌٝذًز  شٝذًم ث٤دذثب٦ ثالٝد

  ٍث٣ ٌر خني ثـفجح ثالم ٍثبذ ثظصخذث٧ ث٤عش شفٌٝٞ ث٤ّذ٣ يف شٍصًْ ِ

ٌثالؽصمْ.  ٌث٤ٝجبمني ِةل ثدثسشيج 

 ٍنيج خذمز ثالؽصم ْ ٌىزو شّذ من ثالىذثٗ ثاليمز ٥٤مفجسٗ ثالظالمٌز، ٠

ٌدِم ثالؽجسًْ ث٤ٙشدًز،  ٍ٘ش ـجؼجس ثالؽصمْ ث٤رضٌسًز مع٦ ث٤ع١ن  ش

 ٘مال ِن دِميج ٥٤مؽجسًْ ث٤صنمًٍز ث٤صٍ شخذ٧ ثالؽصمْ خّجمز.

 ٌنيج ال ًصم١ن ثالٍشٗ من ثنؽجص ث١٤عري من  شفٌٝٞ ثالسخجؿ ر٢٤ ثنً خذ

ٌث٤صضثمجشً  ٌٌ٘ف٦،) ث٤رشٌِزثِمج٤ً  جيف   . (2: 2411خـٍ

ٌثالنعجنٌز خّجمز، ًٙشك ِةل ىٌةز  ث  ث٤ضمن ث٤فجيل ٥٤فمجسر ثالظالمٌز خجـز 

ث٤شٜجخز ث٤رشٌِز ث  شصؽجٌص دٌسىج ث٤ص٥ٌٝذي ثبل ـجنْ ٜشثس مجيل ٌمٍشيف ثظالمٍ 

ًشظم من خال٣ ثظيجمً يف ـنجِز ث٤عٌجظجس ثالٜصفجدًز، وشًٞ ث٤نيمز 

صى٥ذ ثِجدر ٘يم ال١جنز ث٤يٌةز ث٤شٜجخٌز يف ثالٍشٗ ثالظالمٍ ث٤فمجسًز. ٌىزث ً

ٌثسىج ث٤نيمًٍز  ٌٍِ ثد ٤ًٌ ثالفٍس ث٤عج٤غ. من خال٣    ٌىٍ مج ًصنج

 :ث٤ذٌس ثالٜصفجدي ٤يٌةز ث٤شٜجخز ث٤رشٌِز-ظج٤عج

ٍث ثالٜصفجد ش١عٌٚ ٥٤فمجسر ٤ٌيزث ًندٍٕ ِةل ثالٜصفجدًني ثالظالمٌني ث  ًفٝٝ  ،

ٌٌِيم ىزث ث٤ص١عٌٚ ٌثالنٙصجؿ ِةل ـ٣ٍٝ يف  ٌٌِيم ث٤فمجسي  ٍث  ٌث  ًّمٝ  ،

 ثالّش٘ز ٠ج٘ز.

٧ٍ ىٍ ظجـز ثالٜصفجد ث٤زي ًصىٍس خؽ٦١ مزى٦، إ ٍثؼيز ث٤ّجالٌز ث٤ٌ   ظجـز ثال

ٌشفٌٝٞ ث٤ش٘جو أٌشصعجخٞ ثالنؽجس ثالخص٥ٙز يف شىًٍش منصؽجشيج من  ؼ٦ ث٤شخق 

ٙيج ثـذ ثىم ث٤ٍَٝ ثالعجِذر يف ٌشٝٚ ثالفجسٗ خـٍ  شم٦ًٍ ثالؼصمجٍِ، 
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ٌث٤ش٘جو  ٌدِميج يف مٝذمز ثالنؽجس ث٤صٍ شفٝٞ ث٤شخق  ث٤ٝىجِجس ثالنصجؼٌز 

 ثالٜصفجدي.

ٍث٘ٞ مْ ؼم٥ز من  ٤ٌٍز، ًندٍٕ ث  شص ٧ٍ ث٤يٌةز خذٌس ث٠عش ؼم ٤ز٢٤ ٌخٌٕز ث  شٝ

 ثالّجًري ثالّشٌ٘ز ثالظالمٌز ث٤صٍ ًم١ن ث  نؽم٥يج خجالشٍ :

ث٤ٝشث  ث١٤شًم، شصفذد يف لٍبيج    شم٢٥ سؤًز ثظالمٌز ـمجسًز ٥٠ٌز نجخّز منأ 

ٌذًز ٔجبٌز  ث٤ٌجس ِم٦ ثالفجسٗ ثالظالمٌز، ر٢٤ ث  ىزو ث٤شؤًز ىٍ )سؤًز شـٍ

ثخالٌٜز إِمجسًً خريًز ـمجسًز شّرب ِن ث٤ٙىشر ثالنعجنٌز ث٤عًٍز، ٌىٍ 

خز٢٤،ٌخج٤رضٌسر، سؤًز ٥ِمٌز ظننٌز شعخريًز شيذٗ ثبل ؼ٦ّ ِنجٌش ث٤ٙىشر 

 ٍ ٍٍِ ثالنعجنٍ، ٤صيذي معرير ث٤فٌجر ثالنعجنٌز، ثالنعجنٌز ث٤عًٍز يف ظ سر ث٤

ٌث٤ؽمجٌِز  ٌششؼٌذىج، ٠ٍ ًفٝٞ ثالنعج  رثشً ث٤عًٍز يف ثخّجدىج ث٤ٙشدًز 

ٍد ثالنعجنٍ  ٌثِصذث٣ ٤فجؼجشيج ٌمصّيج، ِةل مذَ ث٘ٞ ث٤ٍؼ ًٌعصؽٌذ يف ٌظىٌز 

ٌثالخذثٌِز ث٤ّمشثنٌز ( ) ٌز   (.46 : 2448ثخٍ ظ٥ٌمج ،خ٦١ ثخّجدو ث٤شـٌ

ٌثالؼصمجٌِز   أ  ٍنٌز  ٌث٤ٝجن شن١ّغ ىزو ث٤شؤًز يف مّج٤ؽز ث٤ٝمجًج ثالٜصفجدًز 

ٌثالفجظدٌز.  ٌثالدثسًز 

ٌث٤ؽضبٍ، ٘ال ًٝصٍش أ    ًمص٢٥ ثِمجء ث٤يٌةز م١٥ز ثالؼصيجد يف معصًًٌٍ ث١٤يل 

دٌسىج ِةل مىجخٝز ىزو ثآل٤ٌز مْ ثالزىذ ث٤زي ًصدًّ ىزث ث٤شٌٜذ ثٌ رثٟ.. ثنمج 

ـمجسي مّجٌش من خال٣ ثالٍشٗ ثالظالمٍ ًصرسح ثبل ثالمز الخذ من شٝذًم ً٘ٝ 

ٌثالشفج٣ ثالصّذدر ١ٌ٤ٍ  ؼضءث من ظٝج٘صيج ٌخج٤صجيل  ٍثـ٦  ٍثس ث٤ص ِرب ٜن

جبًٙ خ١ٙجءر ثِةل خمج  ممجسظجشيج، ٌخز٢٤ ًنص٦ٝ ثالٍشٗ ثالظالمٍ ثبل ممجسظز ٌٌ

 ًفٝٞ نيمز ثالمز.

 يف ثدسثٟ ث٤ٌجس ث٤صنمٌز ثِصمجد منيؾ ٥ِمٍ ثظالمٍ ًنى٥ٞ من ث٤ٝشث  ث١٤شًم

ٍث٣ ث٤ٙٝيجء ثال٠عش ـمٍسث يف  ث٤فمجسًز، مّضصث خج٤عنز ث٤ندًٍز، معرتؼذث خأٜ

مّج٤ؽز ٜمجًج ثالٜصفجد يف ث٤ضمن ث٤فجيل، مْ ث٤رت٠ٌض ِةل ثدسثٟ ث٤ٍّش ٌمّىٌجشً 

ٌث٤صنمًٍز.  ٌرضٌسثشً ثالٜصفجدًز 
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خأىذثٗ ىٌةز ث٤شٜجخز ث٤رشٌِز ث٤صٍ ًم١ن ثالؼجسر ث٤ٌي ٍٍِ شٍ : ج خجآل ث٤

 ( 117-116: 1996،ًٍٝم ِم٦ ىٌةجس ث٤شٜجخز ث٤رشٌِز يف ثالفجسٗ ثالظالمٌزش)

 ٌثالنؽىز ثالٍشٌ٘ز ث٤صٍ ًمجسظيج ث٤دن٢ رشِج ٤صصأ٠ذ من شًٍٝم ث٤ّم٥ٌجس 

١ج٧ ث٤رشًّز ثالظالمٌز.  ِذ٧ مخج٤ٙصيج أـل

 ٍثنذ مخج٤ٙز ث٤رشًّز ٌثالنؽىز ثالٍشٌ٘ز إلخشثص ؼ مشثؼّز ث٤ّم٥ٌجس 

ٌ٘ٞ ثـ١ج٧ ث٤رشًّز ثالظالمٌز. ٌس٘ميج،  ٌشٝذًم ث٤دذ٦ً ثالالبم ِةل 

.     ٍد ٌمشثؼّصيج  ث٤نٍش يف ـٌٖ ث٤ّٝ

 ٌثالؽٍسر الؽ٥غ ثالدثسر.أشٝذًم ث٤ش  ي 

.ٌثـ١ج٧ ث٤رشًّز ٌثًٝجٗ أي ِم٦ ال ًصٙٞ   مصجخّز شنٌٙز ث٤ٙصجٌَ ث٤رشٌِز، 

دٌسىج  ًٌم١ن ثلج٘ز ؼم٥ز من ثالىذثٗ ثالخشَ ث٤صٍ شم١ن ث٤يٌةز من شؽجٌص

ٌثالٍشيف مع٦ ثالظيج٧ يف سظم ث٤عٌجظز  ث٤ص٥ٌٝذي ثبل دٌس ـجنْ ث٤ٝشثس ثالجيل 

ٌشفذًذ ث٤ٍظجب٦ ث٥ٌٙ١٤ز خذِم ثالفجسٗ ثالظالمٌز  ٌجٔز ثىذث٘يج  ثالٍشٌ٘ز. ـٌ

مٍسث  يف ثالؽصمْ. ٍر ـٌ  ٤ص١ٍ  ثالؤظعز ثال٠عش ٜ

ٍٍِ خيزو ثالىذثٗ ًفصم ِةل ث٤يٌةز ث  شفذد ثظج٤ٌذ ث٤ّم٦ ثال  ٠عش ٠ٙجءر يف إ  ث٤

ٌثخصٌجس ٌِنجس من  ثدثسر ّ٘ج٤ٌجس ثالفجسٗ ثالظالمٌز ث٤صٍ شصؽجٌص ثخذثء ث٤شثي، 

ٌثالؼصمجٍِ  ٌشذٌٜٝيج رشٌِج ، ثبل ث٤صًٍٝم ثالٜصفجدي  ٌ٘ففيج  نؽجوجس ثالٍشٗ 

ٍء ث٤شؤًز ثالظالمٌز ث٤فمجسًز ث٥١٤ٌز،  ٌثالخالٍٜ ٥٤مٍشٗ يف ل ٌث٤عٝجيف 

ث٤صٝشًش ث٤عنٍي ـٌجٔز ـمجسًز، ًمم يف ٌمٝجـذ ث٤رشًّز، خجِصمجد ـٌجٔز 

٣ ث٤صأـ٦ٌ ث٤نٍشي ٥٤نيمز ث٤صنمًٍز خج٤شؤًز ثالظالمٌز ث٥١٤ٌز، ًٌمم  ؼضبً ثاٌل

ٌث٤صىدٌٌٝز يف ِم٦ ثالفجسٗ. ٍثنذ ث٤ٙنٌز   ؼضؤو ث٤عجنٍ ث٤ؽ

ًٌٝٚ يف مٝذمز ث٤ؽيذ ثالٜصفجدي ٤يٌةز ث٤شٜجخز ث٤رشٌِز شأـ٦ٌ ث٤نٍشًجس 

 ٌث٤صفٍسثس ثالظالمٌز مع٦ :

 .نٍشًز ثالدخجس ثالظالمٌز 

  ٌدٌس ثالفجسٗ ثالظالمٌز يف ٍد ثالظصعمجس  ٌِٝ نٍشًز ثالظصعمجس ثالظالمٌز 

 شنٌٙزىج.
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 . ٍد ث٤خذمجس ِٝ 

 .ٌث٤شخفٌز ثالظالمٌز  دسثظجس ث٤ؽذٌَ 

 . نٍشًجس ث٤ممج 

 .نٍشًز ث٤ٝشك ثالظالمٌز 

 :ث٤ذٌس ثالؼصمجٍِ ٤يٌةز ث٤شٜجخز ث٤رشٌِز  -سثخّج  

خّذ ثؼصمجٍِ ميم ؼذث ، ٌىٍ ثـذ ثىم نٝجه ثخصال٘يج ِن ٥٤مفجسٗ ثالظالمٌز 

ًٙ ثدثر  ثالفجسٗ ٔري ثالظالمٌز، ث٤صٍ شؤ٠ذ ِةل ث٤ذٌس ثالٜصفجدي ٥٤مٍشٗ خـٍ

شم٦ًٍ ث٤صنمٌز ثالٜصفجدًز، يف ـني ث  ثالفجسٗ ثالظالمٌز ال شٙف٦ خني خّذىج 

ٍء ىذَ ث٤رشًّز ثال  ظالمٌز ثالٜصفجدي ٌخّذىج ثالؼصمجٍِ، مج دثمض شّم٦ يف ل

ٌث٤ؽجنذ ثالخالٍٜ يف  ٌث٤ؽجنذ ثالؼصمجٍِ  ث٤صٍ ال شٙف٦ خني ث٤ؽجنذ ثالٜصفجدي 

 ثـ١جميج.

 ًصمع٦ ث٤ذٌس ثالؼصمجٍِ ٥٤مفجسٗ ثالظالمٌز يف ٜذسشيج ِةل شفٌٝٞ ثالشٍ: 

 .ٍِث٤ص١ج٦٘ ثالؼصمج 

 .ٌثنٙجٜيج ِةل معصفٌٝيج  ؼمْ ث٤ض٠جر 

 ٌث٤صنمٌز ثالٜصفجد شثك ث٤نمٍ   ًز.منق ث٤ٝشك ث٤فعن أٔل

 .ٌٔريىج شثك ثالنعجنٌز   ثدثسر ث٤صربِجس ٤ؤٔل

 .ٌِجس ثالؼصمجٌِز ٔري ث٤شخفٌز  دِم ثالرش

ٌش٦ّٙ دٌسىج  ١٤ٌٍ شصؽجٌص ىٌةز ث٤شٜجخز ث٤رشٌِز ثخىجء ثالفجسٗ ثالجلٌز، 

ثالؼصمجٍِ ثالّجٌش، ًندٍٕ ث  شششٍٝ خمعصٍَ ث٤صنٍري ٥٤ذٌس ثالؼصمجٍِ 

 ٥٤مفجسٗ ثالظالمٌز مش٠ضر ِةل:

 ٌث٤ربثمؾ ٤السشٝجء خ١ٙجءشً ث٤ّنجًز خج٤ ص١ج٦٘ ثالؼصمجٍِ ٌسظم ث٤خىي 

ٌث٤فشمج . ٌث٤فجؼز   ثالؼصمجٌِز ثبل ثسٜى مج ًم١ن ٤صؽجٌص مفن ث٤ٙٝش 

  ٌخج٤صجيل وشؿ ٘يم مّجٌش ٥٤ض٠جر من ثؼ٦ ش٦ٌّٙ مٝجـذىج ث٤رشٌِز، 

ش٦ٌّٙ ممجمٌنيج ثالؼصمجٌِز ث٤صٍ شعيم يف شفٌٝٞ شنمٌز ثؼصمجٌِز 
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ٍءر شششٍٝ خجالؽصمْ ٌ٘ةجشً ٌودٝجشً  ثبل مشـ٥ز ث٠عش سٌٜج ثٜصفجدًج  ٠ٙ

ٌثخالٌٜج.  ٌثؼصمجٌِج 

 .جبًٙ ثالٜصفجدًز ٌش٦ٌّٙ ٌٌ  ثالىصمج٧ خج٤ٝشك ث٤فعن، 

  ٍءر، شأخز خّني ثدثسر ث٤صربِجس من خال٣ ٌلْ خشثمؾ ثؼصمجٌِز ٠ٙ

ٌدِم صدجس ث٤صنٍُ يف مفجدسىج،  ٌِجس ثالؼصمجٌِز ث٤صٍ ال شيذٗ   ثاِل ثالرش

ٌشم٦ًٍ ثالؽجسًْ ث٤فٕرير.ثبل شفٌٝٞ ثالس   خجؿ، ٠ٌز٢٤ دِم 

ٍٍِ ث٤عٝجيف ثالظالمٍ خجِصدجسو مى٥دج رشٌِج، ر٢٤ ث   إ  ىزث ًصى٥ذ صًجدر ث٤

ث٤عٝج٘ز ث٤خالٜز شعيم يف ثالرسُث خجالنصٝج٣ ث٤فمجسي ثبل مشثـ٦ ث٠عش نمؽج 

ٌثِالمٌز شعيم يف شفٌٝٞ  ٌِىجء، ٌىزث ًٙشك ِةل ث٤يٌةز شنٌٍم خشثمؾ ظٝجٌ٘ز 

 ( .155: ٤،1996ٕشك )شًٍٝم ث٤ذٌس ثالؼصمجٍِ ٥٤مفجسٗ ثالظالمٌزىزث ث

 

 
ٍث٘ض :-خجمعج    ٌنٍج٧ ث٤ف  ث٤يٌةز ث٤رشٌِز 

ٌثالؼصمجٌِز، من ثالنٍمز ثال٠عش ٌٜمز يف دِم  ٍث٘ض ثالٜصفجدًز  ًّذ نٍج٧ ث٤ف

ٌثالفجسٗ  ٌثالؼصمجٍِ ٥٤منؽآس ثالٜصفجدًز خّجمز،  معرير ثالدثء ثالٜصفجدي 

ٍث٘ض ىٍ ثال٤ٌز ثال٠عش ٜذسر ِةل ٌٜجدر ث٤ّجم٥ني  ثالظالمٌز خخجـز، ر٢٤ ث  ث٤ف

نفٍ شفٌٝٞ ث٘م٦ نصجبؾ ٤ّم٥يم يف ثالنؽأر، مع٦ صًجدر ثسخجؿ ثالنؽأر، ٌصًجدر 

ٍثسد  ٌثال ٍٜض  ٌش٦ٌ٥ٝ ث٤يذس يف ث٤ ٌشخٌٙن ٥٠ٙز ث٤ّم٦،  دخ٣ٍ ث٘شثد ثالنؽجر، 

 ثالعصخذمز.

ٌّ٘جال، ثدَ ثبل ش ٍءث  ٍث٘ض ٠ٙ ٌثْ٘ ثالنعجنٌز نفٍ ٥٠ٌمج ٠ج  نٍج٧ ث٤ف ٦ٌّٙ ث٤ذ

 ثال٘م٦.

صدجس مج  ٍء، الخذ ث  شأخز خجاِل ٍث٘ض ٠ٙ ٌخٌٕز ثالسشٝجء، خذٌس ث٤يٌةز يف خنجء نٍج٧ ـ

 (:56: 2444ِيل،) ًأشٍ
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 ث  شصٙٞ ثىذثٗ ث٤ّم٦ مْ ثىذثٗ ث٤ّجم٥ني. 

 ٌٜذسثشً.ش ٌٙز مْ م٣ٌٍ ث٤ٙشد   ٍث٘ٞ ث٤ٌٍ

 .ٌثالّنٍي  ث٤ؽمْ خني ث٤ؽجندني ثالجدي 

 ٍث٘ض مْ ث٤ؽيذ ثالى٥ٍح.  أ  شصنجظذ ث٤ف

 .ٌٚمشثِجر ِنٍش ث٤ص١ج٤ 

 .ٌٌٍٞ٘سًز ث٤صىد  ثسشدجه ث٤فج٘ض خج٤ع٥ٍٟ ثالى٥ٍح 

 .ِذث٤ز ث٤فج٘ض 

 .ٌثظعيج ٌرشٌه ث٤فف٣ٍ ٥ٌِيج ٍث٘ض   ٌلٍؿ ث٤ف

  ٍث٘ض  ظعيج.أثىذث٘يج ٌرشؿ  ٌشأ٠ٌذ خئِالنيجشؽذًذ ّ٘ج٤ٌز ث٤ف

  ٌٍر ث٤فعنز، ٘ي ٍ٘ري ث٤ٝذ ٍث٘ض.أش  ظجط نؽجؿ ث٤ف

 .ٌشىًٍشو ٍث٘ض   شًٍٝم نٍج٧ ث٤ف
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 امثاينامفصل 

اممرتكزات األخالقية االسالمية مرأس 

 اممال امبرشي
ٍثسد ٌث٤درش ىم  ثال ٌثالؤظعجس،  ث٤درشًز ىم ث٤درش ث٤زًن ًذًشٌ  ّ٘ج٤ٌجس ثالؽصمْ 

ٌثألخالٛ ث٤صٍ ًمميم ؼعذ ًّم٦ يف إوجس ظنن هللا شّجبل ث٤صٍ  ٌث٦ّٝ٤  ث٤نٙغ 

٘ىش ث٤نجط ٥ٌِيج. ٥٠ٌمج ثنصٍمض ث٤نٙغ ثإلنعجنٌز يف مممجس ث٤فٌجر خج٤ٌٝم 

ٍءث  ّ٘جال ،  ٥٠ٌمج ثنصٍم ث٦ّٝ٤ خأـ١ج٧ ث٤ند٥ٌز ث٤خالٜز ٠ج  ِىجؤىج مصمٌضث ٠ٙ

ٌث٦ّٝ٤  ٌِىجء، ٌإرث ثنصٍمض ث٤نٙغ  ٌث٤ؽذًز ٠ج  ىٍ ثألخش أ٠عش ٠ٙجءر  ثالنىٞ 

ٍءث  مّىجء . ر٢٤ أ   ٍثّٜيج ٠ٙ ٍثسد ث٤درشًز يف مخص٥ٚ م خجألخالٛ، ٠ج  ِىجء ثال

ٌثألخالٛ خدّميج، ٥٠ٌمج وجخض ث٤نٙغ  ٌث٦ّٝ٤  ىنجٟ خٌىج  مصٌنج  ًؽذ ث٤نٙغ 

 ٌ ؽجخٌز ث٤خالٜز أظشس يف ثألخالٛ  ٌثالؽجِش ثاًل ٌثإلسثدر  ِنجٌشىج ثاليمز ث٤ممري 

ٌث٤دنجء.. ٌث٤ؽذًز  ٌث٤صعجمق   مع٦ ث٤فذ 

ٍثسد ث٤درشًز من ثؼ٦  ٌثال ٌىنج الخذ من ث١٤ؽٚ ِن ودٌّز ثالسشدجه خني ثألخالٛ 

ٌثالؼصمجٌِز ِةل أـعن  ٌثالٜصفجدًز  ثالسشٝجء خجألخرير يف إدثسر ميمجشيج ثإلدثسًز 

ٍثؼذ، إ  ث٤شٔدز يف ٌؼً، ر٢٤ ث   ٌث٤ ٍثسد ث٤درشًز شّم٦ خني ـٌٝٝصني، ث٤شٔدز  ثال

ٍثؼذ ِةل أىمٌصً، ر٢٤ أنيج  ٍث٘ض أ٠عش ٘ج٥ٌِز من ث٤ ثالنصمجء إبل ث٤ّم٦ شّىٍ ـ

ٍثؼذ ؼضءث أظجظٌج  من منٍٍمصنج ث٤ّم٥ٌز  شمع٦ ؼجنذ )ثالخصٌجس( ث٤زي ًؽ٦ّ ث٤

ٌثشنج ث٤ٙج٥ِز.  ٌثألخالٌٜز، ٌؼضءث من ر

ٍثسد ث ٌِةل إ  ثال ٙيج ِنٍشث دثخ٥ٌج  ٌٍِ ث٤شٔدز خـٍ ٤درشًز ـني شصعاٝٚ ِةل 

ًٙ ِنٍشث خجسؼٌج شفدق ـٌجشيج ث٤ّم٥ٌز يف ثالؤظعز ثٌ ث٤فٌجر أ٠عش  ٍثؼذ خـٍ ث٤
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ٌنٍ 21  دثس نجرشي ٥٤نرش ثإل١٤رت

ٌِىجء، إر ٍثؼذ، ّ٘ال  ـ١ٌمج ،  ظّجدر  ٌث٤ ٍثصنز خني ث٤شٔدز  شفدق ِنذو ِم٥ٌز ثال

ٌثالؽصمْ. ٥٤ٌمؤظعز   ًنصٍش ًٌ٘ ٥٤زثس 

ٌشفٌٝٞ ىذً٘ شٍصُ ث٤ٙف٦ ِةل ثالدفعني ثآلشٌني :ٌخٌٕز ثنؽجص   ث٤ٙف٦ 

         ٣ ٧ٍ سأط ثالج٣ ث٤درشي. ثالدفغ ثأٌل  : مٙي

 : ثالشش١ضثس ثألخالٌٜز ٤شأط ثالج٣ ث٤درشي يف ث٤ٝشث  ث١٤شًم. ثالدفغ ث٤عجنٍ         
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 ٣ ٧ٍ سأط ثالج٣ ث٤درشي  _ثالدفغ ثأٌل  :مٙي

ٌثال١ٙشٌ  ثالٜصفجدً ٧ٍ سثط ثالج٣ ث٤درشي، ثنؽ٦ٕ ث٤دجـعٍ   ٌثالدثسًٍ  خمٙي   ٍ

ٌثالدثسًز، ٌيف مج ًأشٍ خّن ثآلسثء ثاليمز يف  ٌث٤دفغ يف ثىمٌصً ثالٜصفجدًز 

:٧ٍ  شٍلٌق ىزث ثالٙي

  ٌٞث٤ّالٜز ثالم١ن ثظصخذثميج ٤خ٥ ٌثالّش٘ز ث٤صٝنٌز  ٌثاليجسثس  "ىٍ ثالٍىدز 

ٌر ")شٍمجط ،  ( .4: 2444ث٤عش

  ىٍ مؽمٍُ مج ًّشً٘ ٦٠ ثأل٘شثد يف ثالنٍمز ًٌفٝٞ مٌضر شنج٘عٌز يف"

 (.5: 2445ث٤عٍٛ")ـعن ،

  ٍر إدثسًز ٜ ًٙ يف ـني ًنٍش آخشٌ  إبل "سأط ثالج٣ ث١ٙ٤شي" خـٍ

م١ن أ  نٙف٦ خٌنيج، ال  سأط ثالج٣  ٍٜض ث٤زي اًل ٌثٜصفجدًز معص٥ٝز، يف ث٤

ٌثألخالٍٜ( ٤شأط ثال ج٣ ث٤درشي..ٌ٘ز٠ش ث١ٙ٤شي ىٍ )ثالفصٍَ ثالّشيف 

ث٤ذ٠صٍس ِجد٣ ـشـٍػ شّشًٙج ٤شأط ثالج٣ ث١ٙ٤شي ِةل أنً :"ث٤ٝذسر 

ٌِم٥ٌز ٜجخ٥ز ٥٤صنٌٙز  ٤ٌٍذ أ١٘جس ؼذًذر ٌمنجظدز  ث٥ّٝ٤ٌز ث٤ٝجدسر ِةل ش

ٌشمص٢٥ ث٤ٝذسر ِةل شفٌٝٞ ث٤ص١جم٦  ٍدر،  ٌشصدْ خمعصٍَ ِج٣ من ث٤ؽ

٣ٍ إبل ثألىذثٗ ثالن ٍنجس مخص٥ٙز ٥٤ـٍ ٍدر ٥٤مّش٘ز ٌث٤صنجٔم خني م١ ؽ

ٌثظصعمجسىج خؽ٦١ ـفٌق ٤فج٤ق ثالنٍمز "  ٌٙيج  ثالٌٙذر ث٤صٍ ًم١ن شٌٍ

 (4 :2443)ـشـٍػ ، 

 ًٌشَ آخشٌ  خج  سأط ثالج٣ ث١ٙ٤شي ىٍ :

  ٍِني من ٍنز ِةل ىٌةز ن ٍثسد ثال٥ٍّمجشٌز ٤ؤلؼخجؿ، ثالص١ ٍِز ثال "مؽم

٥يج إبل ثالّجسٗ، مّجسٗ ٌجىشر ًعي٦ ث٤صّدري ِنيج أٌ ٠صجخصيج ٌخج٤صجيل نٝ

 ثآلخشًن"

ٍثسد ث٤درشًز ىٍ :  ًٌشَ أخش إ  ثال

  نخدز مصمٌضر من ث٤ّجم٥ني ِةل ٠ج٘ز ثالعصًٍجس، ٌىزو ث٤نخدز ٤يج ث٤ٝذسر"

٤ٌيج ث٤ٝذسر ِةل إِجدر  ِةل ث٤صّجم٦ ثالش  يف ٦ٌ نٍج٧ إنصجؼٍ مصىٍس، 

ٌشؽ٦ٌ١ ىزث ث٤نٍج٧ ثإلنصجؼٍ خىشٛ مصمٌضر".  شش٠ٌذ 
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٤ٍصض( أ  سأط   ثالج٣ ث٤درشي:يف ـني ًشَ )ؼ

  ٌثال٥ٍّمجس ث٤صٍ ٤يج ٌٜمز ثٜصفجدًز، ًٌّصرب مفذسث ٜجخال "ىٍ ث٤ٝذسر 

ٍُث ثألخشَ  ٌنً خخالٗ ثألن ٌد نٍشًز الخض ٤ٌٌغ ىنجٟ أًز ـذ ٥٤صؽذًذ 

 ( .4 :٤شثط ثالج٣" )ثالفدق ، دٌ  شجسًخ 

  ٍثر ث٤ف٥دز نعدٌج ٤شثط ثالج٣ ٌٜذ ِشً٘ شٝشًش ث٤صنمٌز ثإلنعجنٌز خأنً "ث٤ن

 .(94 :2443" )ث٤صنمٌز ثإلنعجنٌز ث٤ّشخٌز، ثالّشيف

ميمج شّذدس شّشًٙجس سأط ثالج٣ ث٤درشي، ٌسأط ثالج٣ ث١ٙ٤شي، ٘ج  نٍشر  

ٌثـذر ىٍ ثنيمج مٙصجؿ ثالدثء  شف٥ٌ٥ٌز ٘جـفز نؽذ ثنيج شّدري ِن ـٌٝٝز 

ٍء يف ثالظرتثشٌؽٌز ثالفذدر ٥٤صنمٌز ر٢٤ ث  ٠ٙجءر سثط ثالج٣ ث٤درشي شصمع٦  ث١٤ٙ

ٍثنذ ثالّشٌ٘ز ث٤صٍ شفٍصىج نخدز ثٌ مٍّم ث٤ّجم٥ني يف خّمٞ ث٤ ٌث٤ؽ خربر 

 ثالنٍمز.

ٍثء ِن سأط ثالج٣ ث٤درشي، أ٧ ث١ٙ٤شي، ث٤رت٠ٌض ِةل  ٍثسدر ظ َ من ثالٙجىٌم ث٤ ناـل

ث٤ٌٝم ثالجدًز دٌ  ثالؼجسر ثبل ث٤ٌٝم ثالخالٌٜز ث٤صٍ ًفصجؼيج سأط ثالج٣ ث٤درشي أٌ 

 ث٤عجنٍ..ث١ٙ٤شي، ٌىٍ مج ظنّج٤ؽً يف ثالدفغ 

ثالشش١ضثس ثألخالٌٜز ٤شأط ثالج٣ ث٤درشي يف  -ثالدفغ ث٤عجنٍ

 ث٤ٝشآ  ث١٤شًم:  

٧ٍ شىدٌٍٝ  ٌثالٜصفجد، ٘يٍ مٙي إرث نٍشنج إبل سأط ثالج٣ ث٤درشي من صثًٌز ثإلدثسر 

٧ٍ ث٤صىدٌٌٝز شعصخذ٧  ٌث٥ّ٤ ٌثالٜصفجد،  ٧ٍ شىدٌٌٝز ىٍ ثإلدثسر  ًّم٦ يف إوجس ٥ِ

ز، ًٌٙرتك يف ىزو ثألىذثٗ أ  ش١ٍ  معصفدز، ٤ز٢٤ ثالّش٘ز ٤صفٌٝٞ أىذثٗ مٌّن

٠جنض ٤يج ٌٜمز خجـز ٍ٘ٛ ثالّش٘ز ث٤خج٤فز، ٘ج٤ىذ معال ًٙرتك أ  إخشثء 

مجء..) ٥ٍ٘ؼ٦،  جبٚ ثأِل ثالشًن من مشلً أمش معصفذ، ِذث ِن ثالىصمج٧ خٌٍ

 ( .18 :دٌ  شجسًخ 

ٌثالٜصفجد ىٍ ثالسشٝجء خمعصٍَ ثالنٍمز  ٌثالؽصمْ إبل ٠ٌز٢٤ ٘ج  ىذٗ ثإلدثسر 

ٍنجشً ثألظجظٌز  ٍد سثط مج٣ خرشي م١ ١ٍ  ر٢٤ دٌ  ٌؼ أـعن مج ًم١ن،، ٌاًل
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ٌث٘شث  من ث٤دفغ يف  ٌث٤خربر ٜذ نج٤صج ـٍج   ٌثألخالٛ..ٌإرث ٠جنض ثالّش٘ز  ثالّش٘ز 

شىًٍش سأط ثالج٣ ث٤درشي، إال أ  ث٤دّذ ثألخالٍٜ مج صث٣ ٔجبدج  ِن ظجـز ث٤صنٍري 

ٌثالٜصفجدي يف ىز  ث ثالممجس.ثإلدثسي 

إ  ثألخالٛ ىٍ ممجسظز ث٤ٌٝم ث٥ّ٤ٌج يف مٌجدًن ثالؽصمْ ثالخص٥ٙز، مع٦ ث٤فذٛ 

ٌث٤ّم٦ ثألخالٍٜ ىٍ أ  نٌّؾ ث٤ٌٝم ث٤صٍ نؤمن خيج يف مٌذث   ٌث٤ؽمج٣..  ٌث٤خري 

ٌثالّش٘ز من  ٌثالّش٘ز ٌيف مٌجدًن ث٤فٌجر ثألخشَ، ٔري أ  ث٤ّالٜز خني ث٥ّ٤م  ث٥ّ٤م 

ٌثألخالٛ من ؼيز أ خشَ ٤ٌعض ِالٜز مدجرشر، إنمج ىٍ ِالٜز ٔري ؼيز، 

ٌ٘يميج، ٌىٍ أمش  ٌث٤ز٠جء ًٌّنٍ  ٠عريث  يف إٜشثس ثالدجدا  ٌثالّش٘ز  مدجرشر، ٘ج٥ّ٤م 

ٍثؼدجس ًّصمذ ِةل ِنجٌش ٌؼذثنٌز ٜذ  ٍثؼدجس، ٔري أ  أدثء ث٤ ميم ؼذث يف أدثء ث٤

منْ أ  ش١ ٍ  ىنجٟ ش١ٍ  مٍؼيز إبل ىزو ث٤ٕجًز، أٌ ال ش١ٍ ، ٔري أ  ىزث اًل

ٌث٤ز٠جء من ؼيز ٌخني ث٤ع٥ٍٟ ثألخالٍٜ من ؼيز  ِالٜز مدجرشر خني ثالّش٘ز 

ٌث٤ز٠جء ًعيال  ث٤صندؤ خج٤نصجبؾ ث١٤جم٥ز  ٌث٤عدذ يف ر٢٤ ىٍ أ  ثالّش٘ز  أخشَ، 

ًٍٔ خّجمز  ٌثـىنُج خّذ ث٤نٍش ث٤زي ًيذي إبل ـعن ث٤خ٥ٞ شع ٥٤صٍش٘جس، 

 ( .33 :نصجبؽً ث٤ىٌدز. ) ٥ٍ٘ؼ٦، دٌ  شجسًخ 

٘من أًن ظٌؽذ سثط ثالج٣ ث٤درشي منٍٍمصً ثألخالٌٜز ؟ ىنجٟ مفذسث  ٥٤ٌٝم 

٣ ىٍ )ث٦ّٝ٤( ٌمنٍٍمصً ثألخالٌٜز ثإلنعجنٌز يف إوجس  ثألخالٌٜز،، ثالفذس ثأٌل

جو  ٌثالفذس ث٤عجنٍ ىٍ )ث٤ذًن( خمج ثـٌ ث٤ّالٜجس ثالؼصمجٌِز ثالٜصفجدًز ث٤عجبذر، 

٣ ِةل ث٤ؽجنذ ث٤ىدٌٍّ هللا شّجبل إبل سظ٥ً يف سظجالشً ث٤عمجًٌز . ًؤ٠ذ ثالفذس ثأٌل

ٍٍِ ثألخالٍٜ ث٤شأظمجيل، من ـٌغ ثنً  ٌنعدٌصيج، ر٢٤ أ  ث٤دنى ث٤خجـز ٥٤ ٤ؤلخالٛ 

ٍثِذ ثألخالٌٜز ث٤ٝذًمز خمفصٍَ ؼذًذ )ثإلخالؿ،  إِجدر ـٌجٔز أٌ إٔنجء ٥٤ٝ

ٍثىج ث٤ٝذًم معال:  ٌٍِز ٦٠ مفص ٍثؼذ، ث٤فشؿ( أٌ شدذ٣ خىٙشر ن ث٤ممري، ث٤

ٌشصٍوذ شفٍس ث ٌشٕصنٍ ٠ز٢٤  ٌث٥٤زر ٌمج إبل ر٢٤،  ٌث٤عّجدر،  ٌث٤ٍونٌز،  ٤ّذث٤ز، 

ٍثلْ،  ٌث٤ص ٌث٤ؽ١ش،  ٍثنني رثس ثالذ٣ٍ٤ ث٤درشي ث٤ّج٧  )ث٤ّىٚ،  ٌث٤ٝ ٍثِذ  خّن ث٤ٝ

ٌثإلخالؿ( )ث٤ؽرب،  ( 55 :1988ٌث٤فذٛ، 
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ٌنٍ 25  دثس نجرشي ٥٤نرش ثإل١٤رت

ٌٔري ٠جٌ٘ز ٤ٌغ ٘ٝي أل  ث٤ّجدر،  ٔري أ  ىزو ثالنٍٍمز ثألخالٌٜز )ش٦ٍ نجٜفز 

ٍُث من  ٌش٥ٍٝ أن ٍثصِنج ث٤ص٥ٝجبٌز،  ٌثالفج٤ق ثالدجرشر شٙعذ ن ٌأظش ث٤دٌةز،  ٌث٤ٍسثظز، 

ٍث٦ٔ ث٤فٌجر يف ث٤ذنٌج  ث٤مال٣ ِةل نٍس خفريشنج ث٤ٙىشًز، ٤ٌغ ٘ٝي أل  ؼ

ٍثٍِ، خ٦ إ  ممجسظز ثألخالٛ يف أـعن  ٍِذ ث٤ؽضء ثأل٠رب من نؽجونج ث٤ شعص

ٍثؼً ـٍّخز أخشَ سبٌعٌز :  ٌىٍ أ  ث٤ممري إرث ثٜصٍش ِةل ث٤ٍشٌٗ ثالالبمز ش

ٌج ، ِن أ  ًٝذ٧، يف  ذىج، ٌؼذ نٙعً ِجؼضث  يف ٔج٤ذ ثأـل مفجدسو ث٤ٙىشًز ـٌ

ؼمٌْ ث٤ٍشٌٗ "ٜجِذر" رثس وجخْ ِج٧ شعصأظش خجِرتثٗ ث٤ؽمٌْ، ٘ئرث شؽجٌصنج 

ٌث٤رتدد ـذث  مٌّنج  نؽذ أ  )ث٤ٌٝني( ثألخالٍٜ ٜذ ششٟ م١ج صمجالس  نً ٤اـل

ٌىنج  -ي ح( ،يف ـني شزىذ منٍٍمز ث٤ذًن ثألخالٌٜز:1982( )دسثص ، ٌثالصجىجس

َذ ٥٤ٝمٌز ٌٜذ ث٤ذسثظز إبل ث٤صأ٠ٌذ ِةل ثإل٤ضث٧   -نّصمذ ث٤ٝشث  ث١٤شًم مفذسث  أـٌ

ٌث٤زي ًؤدي ٘ٝذو إبل ظفٞ ؼٍىش ث٤ف١مز  ٤ًٍ ٦٠ نٍج٧ أخالٍٜ،  ث٤زي ًذٌس ـ

ٌ٘نجء مجىٌصيج، ألنً إرث ٤م ١ًن ىنجٟ إ٤ضث٧ ٤م جث٤ّم٥ٌز رثشي ٤ٌٌز، ،  ش١ن ىنجٟ معؤ

ٌنةز شصٙىش ث٤ٍٙىض، ًٌٙعذ  ٤ٌٌز، ال ًم١ن أ  ش١ٍ  ث٤ّذث٤ز، ـٌ ٌإرث ِذمض ثالعؤ

 ( .21: 1982ث٤نٍج٧ . )دسثص ، 

ٌث٤فٌٝٝز ث  ىزو  ١ٌ٘شر ث٤ؽضثء،  ٤ٌٌز،  ًٌششدي خ١ٙشر )ثإل٤ضث٧(، ١٘شر ثالعؤ

 ثأل١٘جس ث٤عالظز ىٍ خنٌز مص١جم٥ز يف منٍٍمز ثألخالٛ ثإلظالمٌز.

٤ٌٌز ىٍ ثظصّذثد ٘ىشي، إنيج مٝذسر ثإلنعج  ِةل أ  ٥ًض٧ نٙعً أٌال، ث  ثال عؤ

ٍدو ث٤خجـز )دسثص ،   :1982ٌٜذسشً ِةل ث  ًٍٙ خّذ ر٢٤ خج٤صضثمً خٍظجوز ؼي

٤ٌز٢٤ ٘يٍ مششدىز 137 ٌٌٙج خج٤ؽخفٌز،  ٤ٌٌز شششدي ثسشدجوج ٌٌ ٌثالعؤ  )

ٌيج ٌىٍ ث٤زي ًٌّؽيج خجإلنعج  ث٤دج٤ٖ ث٤ّج٦ٜ، إر ال ًىٌٝيج إال ىٍ، ٘يٍ ث٤زي ًّ

 خجخصٌجسو.

ٌشدٝى ث١ٙ٤شر ث٤عج٤عز يف منٍٍمز ثألخالٛ ث٤ٝشآنٌز ىٍ ١٘شر ث٤ؽضثء ث٤زي ىٍ سد 

ٍٜٚ ثألؼخجؿ ث٤خجلّني ٤ً )الضًذ من ث٤صٙجـ٦ٌ ًنٍش:  ٦ّ٘ ث٤ٝجنٍ  ِةل م

 ٌمج خّذىج(  245مفمذ ِدذهللا دسثص ؿ 
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عذ، إنمج ىٍ ُ ـٌ خّذ أخالٍٜ ٠ز٢٤، ٘مج  إ  سأط ثالج٣ ث٤درشي ٤ٌغ خّذث  ١٘شًج

ٍِج ٤ؤلخالٛ، ٌٌّ٘ؾ ؼذ٣ ث٤صأظش  دث٧ ًّم٦ يف إوجس ثإلسثدر، ٘يٍ خز٢٤ ًّذ مٍل

ظْ يف ثالنٍمز  ٌث٤صأظري خٍظجوصيج يف دثبشر ثالمجسظز ثأٌل ٌث٤صأظري،، ث٤صأظش خجألخالٛ، 

 ٌثالؽصمْ.

ٌٔري ٍنٌز  ٤ٌٌجس ثالخص٥ٙز ث٤ٝجن ظْ خني ثالعؤ ٤ٌٌز ثألخالٌٜز، شّذ ثأٌل  ٌثالعؤ

ٌد  ٤ٌٌز ثألخالٌٜز خجالنٍٍس ثإلظالمٍ الشٝٚ ِنذ ـذ ٍنٌز، ر٢٤ إ  ثالعؤ ث٤ٝجن

ٌثالنٍمز ،أٌ أ٘شثد ثالؽصمْ، إنمج ىٍ ٜد٦ ٦٠ يشء ِالٜز مْ  ث٤ّالٜز خني ثإلنعج  

٤ٌٌز ظجخصز مص٥ّٝز  ٍنً مفذس ىزو ثألخالٛ ٌمرشِيج، ٘يٍ معؤ هللا شّجبل ٠

ٍر ث٤زثشٌز ألدثء  ٍثؼدجس ث٤صٍ شفدق ؼضءث من خٌجسثس خج٤ممري ث٤زي ًمنفيج ث٤ٝ ث٤

ٍثؼدجس خفذ ٌسٔدز.  ثإلنعج ، ثألمش ث٤زي ًؽ٥ًّ ًؤدي ش٢٥ ث٤

ٍثـذر يف ثألخشَ  ٌثألخالٛ ِالٜز ؼذ٤ٌز، شؤظش ث٤ ٠ز٢٤ ٘ج  ث٤ّالٜز خني ثالّش٘ز 

ٌِمٝيج ٠ٌٙجءشيج شنؽض ظ٠ٍ٥ج أخالٌٜج ِج٤ٌج،،  ظ٥دج أٌ إًؽجخج،، ٘ضًجدر ثالّش٘ز 

ٌال ث٥ّ٤م خذٌ  ثألخالٛ، ر٢٤ ث  ثألخالٛ ىٍ ث٤شٌٜذ ِةل  ٌال شعصٌٝم ثالّش٘ز

٤ٌز٢٤ ٘ج  ثالّش٘ز خجالنٍٍس ثإلظالمٍ ىٍ ث٤ىشًٞ ثألظ٥م إبل  ثالمجسظز ث٥ّ٤مٌز.. 

ٌأ٘شثدو،  ٌث١٤ٙجءر الؤظعجس ثالؽصمْ  ثالسشٝجء خمنٍٍمز أخالٌٜز شفٝٞ ث٤خري 

٤ٌز٢٤ نذد ث٤ٝشث  خج٤ ٍثء ثإلدثسًز منيج أ٧ ٔري ثإلدثسًز.  ؽي٦، ٘يٍ وشًٞ ثالٙجظذ ظ

 ٠ج٘ز.

ٌِمًٝ ث٥ّ٤مٍ، دٌ   مج٣ ث٤ٕشخٌز ِةل ظٝج٘ز سثط ثالج٣ ث٤درشي  شش٠ض منٍمجس ثأِل

ٌث٤ٌٝمٍ، ؼ ٌث٤فٌجر أنيج ؼأثإلؼجسر إبل ث٤دّذ ثألخالٍٜ  سخٌز ٥ّ٥٤م    ث٤شؤًز ثأٌل

ٌث٥ّ٤م ٌثألخالٛ  ٌث٥ّ٤م،  ٥ًٌٌِ ٘ج  خنجء منٍمز ، ث٤ٝجبمز ِةل ث٤ٙف٦ خني ث٤ذًن 

ٌ٘ٞ ثالنٍٍمز ثألخالٌٜز أنمٍ ٌ٘يج س ِم٦ ً ط ثالج٣ ث٤درشي ًٌصىٍس ِةل 

٥ٌِمٌز، شنيٍ ـج٤ز ث٤صدٌّز  ٌثٜصفجدًز  ثإلظالمٌز ًّنٍ إـذثط ظٍسر إدثسًز 

ٌشم١ن سثط ثالج٣ ث٤درشي ثإلظالمٍ  ٤ٍٍؼٌج،  ٌث٤ص١ن ث٤فمجسًز الظٌمج يف ثالٜصفجد 

ٌ٘ٞ ىذَ ث٤ٝشث  ث١٤ شًم ٌظنز ث٤شظ٣ٍ من نيمز ـمجسًز شٌّذ خنجء ثألمز ِةل 

ٌٜذ أ٠ذ ث٤يذَ ث٤ٝشآنٍ ٤ًٍ شّجبل ثالفىٙى،  ٤ٝذ ثسظ٥نج سظ٥نج   :ِةل ثالعأ٤ز خٝ
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ٌأنض٤نج ث٤فذًذ ًٌ٘  ٧ٍ ث٤نجط خج٤ٝعي  ٌثالٌضث  ٤ٌٝ ٌأنض٤نج مّيم ث١٤صجح  خج٤دٌنجس 

٥ٌّ٤ٌم هللا من ًنٍشو ٌسظ٥ً خج٤ٌٕذ إ  هللا ٍٜي ِضًض   خأط ؼذًذ ٌمنجْ٘ ٥٤نجط 

(/ 25ث٤فذًذ) 

ٍٍِ خمنٍٍمز ثألخالٛ ثإلظالمٌز ٠مج ًؤظعيج ث٤ٝشث  ث١٤شًم، ًمنق ثالنٍمز  إ  ث٤

ٌث٥ّ٤مٍ من ؼيز،  ٍثصنج  خني ثالّىى ث٤عٝجيف  ِمٝج  أخالٌٜج ًّضص ٠ٙجءشيج، ًٌفٝٞ ش

ٍد ثإلنعجنٍ ـٌٝٝز شٝٚ ِةل  ٌثالّىى ثألخالٍٜ من ؼيز أخشَ، ر٢٤ أ  ث٤ٍؼ

ٌث٥ّ٤م،  ٌثألخالٛ  مج   ٍثبم، ثأًل ٍد ظالظز ٜ ٌسثط ثالج٣ ث٤درشي ؼضء من ىزث ث٤ٍؼ

ٍُث خذءث  من منٍمجس ث٥ّ٤م إبل  ٌثألن ٘يٍ ًّم٦ يف منٍمجس مصّذدر ثاليج٧ 

منٍمجس ثالٜصفجد، إبل منٍمجس ث٤ىذ، إبل ث٤فنجِز ٌمج إبل ر٢٤، ث٤صٍ خجشض شصدجد٣ 

صمجد مْ ث٥ّ٤م ثألمش ث٤زي أظجس ؼم٥ز من ث٤ٍشثِجس ثألخالٌٜز خني ث٤ٌٝم  ثاِل

ٌث٤ٌٝم ثألخالٌٜز من ؼيز أخشَ، ث٤صٍ ث٥ّ٤م مج٣ ث٤فشر من ؼيز،  ٌٌٜم ثأِل ٌز 

 ٠عريث مج ًٙؽشىج ثنفشثٗ ث٥ّ٤م ِن معريشً ث٤ند٥ٌز.

جس  ٌثالنفشث٘جس يف ث٥ّ٤م، ٍ٘ٙ ث٤ٍاًل ٍِجس ثألخالٌٜز  ٌمن منى٥ٞ ثالىصمج٧ خجالٍل

ٌث٤ؽمٌّجس ث٥ّ٤مٌز ثالخص٥ٙز، مع ٦ ثالصفذر ِةل ظد٦ٌ ثالعج٣، ؼ٥١ض ثالّجىذ 

ٌث٤شثخىز ثألمش١ًٌز ٤صٝذ٧  ٌثالّجىذ ث٤ٍٝمٌز ٥٤ففز،  ثالؤظعز ث٤ٍٝمٌز ٥ّ٥٤م، 

ٌثالنفشث٘جس يف ث٥ّ٤م  ٍِجس ثألخالٌٜز  ُ م٥١ٙز خدفغ ثالٍل ٌٔريىج، ٤ؽجنج ث٥ّ٤م 

 (.14 :2445)سصن٢ٌ، 

ٔري أ  شٌجسث ١٘شًج ٔشخٌج الج ًض٣ ًؤمن خّذ٧ ؼذٌَ ثالىصمج٧ خجالنفشث٘جس 

٤ٌم ًأخز ٥ِ ٌث٤عدذ أنيم ًشٌ  ثألخالٌٜز  مجء ىزث ث٤صٌجس ثالعج٤ز مأخزث  ؼجدث ، 

ٌٔري ري دال٤ز، ًٌنٍشٌ  إبل ث٤صٝجسًش ثالعدصز  ثالنفشثٗ ثألخالٍٜ ؼٌةج نجدسث  

.) سصن٢ٌ،  ٌرثس ٌخشٌػ ِن ثالأ٤ٍٗ ٥٤ع٥ٍٟ ث٤خجوت ِةل أنيج أـذثط ٘شدًز أٌ ؼز

2445: 15.) 

ٌٙيج ٤السشٝجء خمعصٍَ  ٘مج ىٍ ثالشش١ضثس ثألخالٌٜز ثإلظالمٌز ث٤صٍ ًم١ن شٌٍ

ٌث٤ؽمجٌِز يف إوجس  سثط ثالج٣ ث٤درشي؟ إنيج منٍٍمز ثألخالٛ ث٤ّم٥ٌز ث٤ٙشدًز 

ٌثالؼصمجٌِز  ٌثالؽصمْ ث٤رشٌِز  ٍثىٍ  ث٤صٍ ش٥دٍ ـجؼجس ثإلنعج   ٌث٤ن ٌثمش  ثأل
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ٌث٤فض٧  ٌث٤عمجؿ  ٌث٦ّٝ٤  ٌث٤نٍج٧  ٌثإلدثسًز ِةل أظغ ث٤فشًز  ٌثالٜصفجدًز 

ٌثالعج٤ٌز،  ٍثٌّٜز  ٌشصعجنذ يف ٌـذر ٌث٤ جبًٙ  ٘يٍ خنجء ِمٍي مص١جم٦ شصّجٌ  ٌٌ

ٍِز. ٌىٍ ِةل ث٤نفٍ ثالشٍ :  ِمًٍز مصن

 ثألخالٛ ث٥ّ٤مٌز :• 

  ٍث أَْى٦َ ث٤ز٠ِِّْش إِْ  ٠ُنْصُْم اَل جْظأ٤َُ َ٘ ٍ إ٤ٌَِِْيْم  ـِ د٢َ٥ِْ إاِلا ِسَؼجال  نٍُ َٜ َمج أَْسَظ٥ْنَج ِمْن  ٌَ

٥َُمٍ  َ  ّْ  .(43)ث٤نف٦/ شَ
 م ثألخالٍٜ:ث٤ص٥ٌّ •

 ٍث ُي ٝا َٙ ٌز ٤ٌَِصَ َٙ ٍز ِمنُْيْم َوجِب َٜ ْش ِ٘ َش ِمْن ٦٠ُِّ  َٙ اَل نَ ٍْ ٥َ َ٘ ز    ٘ا ٌث ٠َج ُش ِٙ ْ َمج ٠َجَ  ث٤ُْمْؤِمنٍَُ  ٤ٌَِن ٌَ

٥اُيْم  ًَْفزَُسٌَ   َّ ٍث إ٤ٌَِِْيْم ٤َ ُّ َمُيْم إِرَث َسَؼ ٍْ َٜ ٌث  ٤ٌُِنِْزُس ٌَ ًِن   .(122/ث٤صٍخز(يِف ث٤ذِّ
 ثألخالٍٜ: ث٤ؽيذ •

 َدٍز َٕ ٧ٍ ِري َمْع ٍْ ج٧ٌ يِف ًَ َّ ٌْ إِْو َ دٍَز ، أ َٜ ٢ُّ َس َ٘ دَُز ،  َٝ َّ َٟ َمج ث٤ْ َمج أَْدَسث ٌَ دََز ،  َٝ َّ صََفَم ث٤ْ ْٜ ال ث َ٘

رْبِ  ث ِخج٤فا ٍْ ـَ ث ٍَ شَ ٌَ ٍث  ٌْ ِمْع١ٌِن ج رَث َمرْتَخٍَز ، ظُما ٠َجَ  ِمَن ث٤اِزًَن آَمنُ َ َشخٍَز ، أ ْٝ ج رَث َم ، ًَِصٌم 

َمِز ٌَ  ـَ ث ِخج٤َْمْش ٍْ ـَ ث ٍَ   (.17-11ث٤د٥ذ/) شَ
 َث٤ُْمْفِعِنني َْ إِ ا هللااَ ٤ََم ٌَ ٌنَج ٤َنَْيِذًَناُيْم ُظد٥َُنَج  ِ٘ ٌث  ث٤اِزًَن َؼجَىُذ ٌَ /( 69) ث٤ّن١دٍس 

 ًُْف٥ُِق خَج٤َُيْم ٌَ  .  5حممد/ َظٌَْيِذًِيْم 
(١ٌَُْم ٤ََؽصاى ّْ َىى4إِ ا َظ ِْ َ ج َمن أ أَما َ٘ ى ) (  َٝ ثشا َٛ ِخج٤ُْفْعنَى )5ٌَ ذا ـَ ٌَ  )6 )

( َ ُه ٥ْ٤ٌِرُْسَ ُ َعنٌُرَسِّ نَى )7َ٘ ْٕ ثْظصَ ٌَ ج َمن خَِخ٦َ  أَما ٌَ ٠َزاَح ِخج٤ُْفْعنَى )8(   ٌَ  )9 )

( َ رْسَ ُّ ُه ٥ْ٤ِ ُ َعنٌُرَسِّ َ٘14 ) (/14-4ث٦ٌ٥٤). 
 ويجسر ث٤نٙغ: • 

 ْذ ٥ََق َمن َص٠اجَىج) َٜ ْ٘ َ ْذ َخجَح َمن 9أ َٜ ٌَ جَىج  )(   .(14-9/ الشمس  ((14َدظا
( ٍَُع َّ ٧َ ًُدْ ٍْ الَ شُْخِضِنٍ ًَ الَ خَنٍَُ )87ٌَ ٌَ ُْ َمج٣ٌ  َٙ ٧َ الَ ًَن ٍْ  هللاََ( إاِلا َمْن أَشَى 88( ًَ

٥ٍْذ َظ٥ٌٍِم) َٝ  .(89-87)ث٤ؽّشثء/  (89ِخ
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ٌنٍ 29  دثس نجرشي ٥٤نرش ثإل١٤رت

( ٌٍذ ِّ رْيَ خَ َٔ نَي  ِٝ ِض ث٤َْؽناُز ٥ْ٤ُِمصا َٙ أُْص٤ِ ٍَ )(   َىزَث َمج شُ 31ٌَ ٌ ِٙ ـَ ثٍح  ٌا َ ُذٌَ  ٦١ُ٤ِِّ أ َِ ٍ32 )

ِنٌٍذ ) ٥ٍْذ مُّ َٝ َؼجء ِخ ٌَ ٌِْذ  َٕ َمن ِخج٤ْ ـْ  .   /ٛ(31-33)( 33َمْن َخًِشَ ث٤شا
 ثالظصٝجمز: • 

 ًِ ٍث إ٤ٌَِْ ٌُم ِٝ جْظصَ َ٘ ٌذ  ـِ ث ٌَ  ًٌ ا أَناَمج إ٤َُِي١ُْم إ٤َِ ى إيَِل ـَ ع١ُُ٥ْْم ًٍُ ٦ْ إِناَمج أَنَج خرََشٌ مِّ ُٜ

٠ِنيَ  ٦ًٌْ ٥ِّْ٤ُمرْشِ ٌَ ٌَ ٌُو  ُش ِٙ ْٕ ثْظصَ ٌَ   /ّف٥ض ُ٘ (6). 
 ٌَم٥ٍَُ  خَِفري ّْ ًُ ِخَمج شَ ث إِنا ٍْ َٕ اَل شَْى ٌَ  ٢َ َّ َمْن شَجَح َم ٌَ ْم ٠ََمج أُِمْشَس  ِٝ جْظصَ َ٘ 

ٍد/)  .(112ى
ٌٔن ث٤دٍش:•  صؽج٧  ٌثاـل ز  ّٙ  ث٤ّ

 َٙ ًَْف ٌَ ٍث ِمْن أَخَْفجِسِىْم  مُّ ُٕ ٦ ٥ِّْ٤ُمْؤِمِننَي ًَ ُشٌَؼُيْم ر٢َ٤َِ أَْص٠َى ٤َُيْم إِ ا هللااَ ُٜ ُ٘ ٍث  ٍُ

ُشٌَؼُينا  ُ٘ ٍَْن  َٙ ًَْف ٌَ ُمْمَن ِمْن أَخَْفجِسِىنا  ْٕ ٦ ٥ِّْ٤ُمْؤِمنَجِس ًَ ُٜ ٌَ  ،   ٍَ ُّ َخِدريٌ ِخَمج ًَْفنَ

ةَل ُؼٌُ  َِ خَْن ِخُخُمِشِىنا  ٤ٌْرَْضِ ٌَ ٌََيَش ِمنَْيج  ال ًُدِْذًَن ِصًنَصَُينا إاِلا َمج  ال ًُدِْذًَن ٌَ ٌَ ٍِخِينا 

٤ٍَِصيِ  ُّ ٌْ أَخْنَجء خُ َ ٌْ أَخْنَجِبِينا أ َ ٤ٍَِصِينا أ ُّ ٌْ آخَجء خُ َ ٌْ آخَجِبِينا أ َ ٤ٍَِصِينا أ ُّ ٌْ ِصًنَصَُينا إاِلا ٤ِدُ َ نا أ

ٌْ َمج َم٥َ  َ ٌْ ِنَعجِبِينا أ َ ثِشِينا أ ٍَ ٌْ خَِنٍ أََخ َ ثِنِينا أ ٍَ ٌْ خَِنٍ إِْخ َ ثِنِينا أ ٍَ ٌِ إِْخ َ ١َْض أًََْمجنُُينا أ

َسثِس ث٤نَِّعجء  ٍْ َِ ةَل  َِ ٌث  ٍَْيُش ٦ِ ث٤اِزًَن ٤َْم ًَ ْٙ ٌِ ث٤ىِّ َ َؼج٣ِ أ رْيِ أٌُيِل ثإِلْسخَِز ِمَن ث٤شِّ َٔ نَي  ِّ ث٤صاجِخ

 َ ج أ  ّ ٍث إبَِل هللااِ َؼِمٌ شٍُخُ ٌَ نَي ِمن ِصًنَِصِينا  ِٙ ٥ََم َمج ًُْخ ّْ خَْن ِخأَْسُؼ٥ِِينا ٤ٌُِ ال ًرَْضِ ًَُّيج ٌَ

٥ُِفٍَ   ْٙ ٥ا١ُْم شُ َّ  .(31-٤34نٍس/)ث  ث٤ُْمْؤِمنٍَُ  ٤َ

  ٍَ ُٕ ث٤اِزًَن ًَدْصَ ٌَ  ًِ ْم٥ِ َ٘ ِنٌَُيْم هللااُ ِمن  ْٕ صاى ًُ ـَ ج  ـ  ِٚ ث٤اِزًَن ال ًَِؽُذٌَ  ِن١َج ِٙ ّْ ٤ٌَْْعصَ ٌَ

ٌيِ  ِ٘ ٥ِْمصُْم  َِ ١َجِشدٍُُىْم إِْ   َ٘ ج َم١َ٥َْض أًََْمجن١ُُْم  ج٣ِ هللااِ ث١ِ٤ْصَجَح ِمما ن ما آشٍُُىم مِّ ٌَ ْم َخرْي ث 

َشَك ث٤َْفٌَجِر  َِ ٍث  ُٕ ن ج ٤ِّصَدْصَ جء إِْ  أََسْدَ  شََففُّ َٕ ةَل ث٤ِْد َِ صٌََجِش١ُْم  َ٘ ٍث  ال ش١ُِْشُى ٌَ ث٤اِزي آشَج٠ُْم 

ٌٌم  ـِ ٌٍس سا ُٙ َٔ ِذ إ٠َِْشثِىِينا  ّْ ِئ ا هللااَ ِمن خَ َ٘ نا  َمن ١ًُِْشىيُّ ٌَ نٌَْج   (.33نٍس/)ث٤ ث٤ذُّ
 َن ّْ ٥ٌَِْينا ُؼنَجٌؿ أَ  ًََم َِ ٥ٌََْغ  َ٘ ج  ـ  ُذ ِمَن ث٤نَِّعجء ث٤االِشٍ ال ًَْشُؼٍَ  ِن١َج ِِ ث ٍَ َٝ ث٤ْ ٌَ

٥ٌِمٌ  َِ  ٌْ هللااُ َظِمٌ ٌَ َن َخرْيٌ ٤اُينا  ْٙ ِٙ ّْ أَ  ًَْعصَ ٌَ رْيَ ُمصرََبَِّؼجٍس ِخِضًنٍَز  َٔ )  ِظٌَجخَُينا 

 (. 64ث٤نٍس/
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ٌنٍ 34  دثس نجرشي ٥٤نرش ثإل١٤رت

 (  ٍَُ٥ََق ث٤ُْمْؤِمن ْ٘ َ ْذ أ َٜ1 (  ٍَ ُّ اَلِشِيْم َخجِؼ ـَ ٍِ 2(ث٤اِزًَن ُىْم يِف  ْٕ ِن ث٥٤ا َِ ث٤اِزًَن ُىْم  ٌَ  )

ِشُلٍَ  ) ّْ ٥ٍَُ  )3ُم ِِ ج َ٘ ٠َجِر  ث٤اِزًَن ُىْم ٥٤ِضا ٌَ   )4)    ٍٍَُ ِ٘ ج ـَ ُشٌِؼِيْم  ُٙ ث٤اِزًَن ُىْم ٤ِ ٌَ

ٌْ َمج مَ 5) ثِؼِيْم أ ٌَ ةَل أَْص َِ رْيُ َم٥ٍُِمنَي )( إاِلا  َٔ ِئناُيْم  َ٘ ى ١َ٥َ6ْض أًََْمجنُُيْم  َٕ َمِن ثخْصَ َ٘  )

جُدٌَ  ) َّ ٤َِة٢َ ُىُم ث٤ْ ٌْ ُ أ َ٘ َسثء ر٢َ٤َِ  ٌَ7) (/ ٍ7-1ثالؤمن).  
 َْ ٌَْىَم َ٘  ٣ِ ٍْ َٝ َن ِخج٤ْ ّْ اَل شَْخَم َ٘ ٌْصُنا  َٝ َن ث٤نَِّعجء إِِ  ثشا ٍذ مِّ ـَ َ ٍِّ ٤َْعصُنا ٠َأ ًَج ِنَعجء ث٤ناِد

ج )ث  ٘ ُشٌ ّْ ال  ما ٍْ َٜ ٥َْن  ُٜ ٌَ ًِ َمَشٌك  ٥ِْد َٜ اَل شرََباْؼَن شرََبَُّػ ٤32اِزي يِف  ٌَ ٍش١ُِنا  ْشَ  يِف خٌُُ َٜ ٌَ  )

ًُ إِناَمج ًُِشًُذ هللااُ  ٤ٍَ َسُظ ٌَ َن هللااَ  ّْ أَِو ٌَ ٠َجَر  آِشنَي ث٤ضا ٌَ اَلَر  ْمَن ث٤فا ِٜ َ أ ٌَ ث٤َْؽجِى٥ٌِاِز ثأْلٌُبَل 

ن١ُمُ  َِ َش٠ُْم شَْىِيري ث ) ٤ٌُِزِْىَذ  ًَُىيِّ ٌَ ْؼَغ أَْى٦َ ث٤ْدٌَِْض  ضثح/ (33ث٤شِّ  (. 33 -32) ثاـل

ٍثء:•   ث٤صف١ّم يف ثألى

( َ ٍَ ِن ث٤َْي َِ َغ  ْٙ نََيى ث٤نا ٌَ  ًِ ج٧َ َسخِّ َٝ َٗ َم ج َمْن َخج أَما ٌَ44 ٍَ ِئ ا ث٤َْؽناَز ِى َ٘  )

(َ ٌَ ْ  (.41-44)ث٤نجصِجس/ ( 41ث٤َْمأ

ُد إِناج ٌُ َ  ًَج َدث ٍَ ِْ ث٤َْي ال شَصاِد ٌَ  ِّٞ ١ُم خنَْيَ ث٤ناجِط ِخج٤َْف ـْ ج َ٘ ز  يِف ثألَْسِك  َٙ َٟ َخ٥ٌِ ٥ْنَج َّ َؼ

ٍث  زَثٌح َؼِذًٌذ ِخَمج نَُع َِ ن َظِد٦ٌِ هللااِ ٤َُيْم  َِ ن َظِد٦ٌِ هللااِ إِ ا ث٤اِزًَن ًَِم٥ٍَُّ   َِ ٌُِم٥ا٢َ  َ٘

٧َ ث٤ِْفَعجِح  ٍْ ًَ  /(26)ؿ . 
 ًَج أًََُّيج ث٤ا ٌِ َ ِع١ُْم أ ُٙ ةَل أَن َِ  ٍْ ٤َ ٌَ ْعِي ُؼَيَذثء هللِاِ  ِٝ ثِمنَي ِخج٤ْ ٍا َٜ  ْ ٍث ُ ٍن ٠ُ ْ ٍث ِزًَن آَمنُ

َ أَ  شَ  ٍَ ٍثْ ث٤َْي ُّ الَ شَصاِد َ٘ بَل ِخِيَمج  ٌْ َ جهللاُ أ َ٘ ري ث  ِٝ َ٘  ٌْ َ ِنًٌّج أ َٔ َشِخنَي إِ  ١ًَُْن  ْٜ ثألَ ٌَ ث٤َِذًِْن  ٍَ ٍثْ ث٤ْ ِذ٤ُ ّْ

 ّْ ٌْ شُ َ ٌثْ أ ٍُ إِ  ش٥َْ َم٥ٍَُ  َخِدري ثٌَ ّْ ِئ ا هللااَ ٠َجَ  ِخَمج شَ َ٘ ٍثْ   (.135)ث٤نعجء/  ِشُل
 ٠ٍم ث٤ٌَٕ:•  

 ًُ ث٥ّ٤اا ٌَ ِن ث٤ناجِط  َِ نَي  ِ٘ ج َّ ث٤ْ ٌَ  ََ ٌْ َٕ ِمنَي ث٤ْ ٌِ ث١َ٤ْج ٌَ ثء  ا ث٤رضا ٌَ ثء  ا ٍَ  يِف ث٤رسا ُٝ ِٙ ث٤اِزًَن ًُن

 (134)ث٣ ِمشث /  ًُِفاذُّ ث٤ُْمْفِعناِانيَ 

 ث٤فذٛ: • 

 َني ِٜ جِد َْ ث٤فا ٍثْ َم ُ ٍن ٠ُ ٌَ ٍثْ هللاَّ  ُٝ ٍثْ ثشا  (.119)ث٤صٍخز/ ًَج أًََُّيج ث٤اِزًَن آَمنُ
 ٍث ٍٜال ظذًذث  . ًف٥ق ١٤م أِمج١٤م ًٌٕٙش ١٤م ٤ٍ ٌٜ ٍث هللا  ٍث ثشٝ ًج أًيج ث٤زًن آمن

ج  ٤ًٍ ٘ٝذ ٘جص ٍ٘صث  ٌٍِاام  ضثح/ رنٍخ١م ٌمن ًىْ هللا ٌسظ   (.74)ثأـل



 د.ؼجظم ث٤ٙجسط                                          يف ثالٜصفجد ثإلظالمٍدسثظجس 

 

 

ٌنٍ 31  دثس نجرشي ٥٤نرش ثإل١٤رت

 َث٤اِزي ؼجء ٌَ   ٍَ ُٝ ٤ٌِة٢َ ُىُم ث٤ُْمصا ُ ًِ أ َٛ ِخ ذا ـَ ٌَ  ِٛ ْذ  .(33)ث٤ضمش/ ِخج٤فِّ
ٍثلْ:  • ٌث٤ص ز  ّٜ  ث٤ش

 ُس ث٤َْفِمرِي ٍْ ٍثِس ٤ََف ـْ ِش٢َ إِ ا أَن١ََْش ثأْلَ ٍْ ـَ ُمْن ِمْن  ْٔ ث ٌَ  ٢ٌَِ ِفْذ يِف َمْؽ ْٜ ث ٌَ  

 .(19)٤ٝمج /
 ٍث ج٤ُ َٜ إَِرث َخجَودَُيُم ث٤َْؽجِى٥ٍَُ   ٌَ ن ج  ٍْ ةَل ثأْلَْسِك َى َِ َمِن ث٤اِزًَن ًَْمُؽٍَ   ـْ دَجُد ث٤شا ِِ ٌَ

ج   (. 63)ث٤ٙشٜج / َظاَلم 

١ج٧•  َ يف ثأـل ّٙ  :ث٤صف

  ٌَ ٍانِّ إِظٌْم  َن ث٤ ّْ ٍانِّ إِ ا خَ َن ث٤ ٍث ٠َِعري ث مِّ ٍث ثْؼصَِندُ ال ًَج أًََُّيج ث٤اِزًَن آَمنُ ٌَ ٍث  ُع ال شََؽعا

ٍث هللااَ  ُٝ ثشا ٌَ ٍُو  ١َِشْىصُُم َ٘ ًِ َمٌْص ج  ُذ٠ُْم أَ  ًَأ٦َ٠ُْ ٤َْفَم أَِخٌ ـَ َ ج أًَُِفذُّ أ م  ّْ ُم١ُم خَ ّْ صَذ خا ْٕ ًَ

ٌمٌ  ـِ ثٌح سا ٍا   (.12)ث٤فؽشثس/ إِ ا هللااَ شَ
 ِخنَدٍَئ ٌٞ جِظ َ٘ ٍث إِ  َؼجَء٠ُْم  ج ِخَؽَيج٤ٍَز ًج أًََُّيج ث٤اِزًَن آَمنُ م  ٍْ َٜ ٍث  ٍث أَ  شُِفٌدُ صَدٌَانُ َ٘

٥ْصُْم نَجِدِمنيَ  َّ َ٘ ةَل َمج  َِ ٍث  صُْفِدُف َ٘(/6ث٤فؽشثس.) 

 ُى إ١ٌُْ٤َِم َٝ ْ ٤َِمْن أ٤َْ ٍث ُ٤ٍ ُٝ الَ شَ ٌَ  ْ ٍث صَدٌَانُ َ٘ خْصُْم يِف َظِد٦ٌِ هللاِّ  ْ إِرَث رَضَ ٍث  ًَج أًََُّيج ث٤اِزًَن آَمنُ

ال٧ََ ٤َْعَض ُمْؤِم  جِنُم ٠َِعريٌَر ٠َز٢َ٤َِ ٠ُنصُم ث٤عا َٕ نَذ هللاِّ َم ِّ َ٘ نٌَْج  َشَك ث٤َْفٌَجِر ث٤ذُّ َِ   ٍَ ُٕ ن ج شَدْصَ

َم٥ٍَُ  َخِدري   ّْ ٍثْ إِ ا هللاَّ ٠َجَ  ِخَمج شَ صَدٌَانُ َ٘ ١ٌُْ٥َْم  َِ َمنا هللاُّ  َ٘ د٦ُْ  َٜ ن   . (94 ث٤نعجء/  (مِّ

ٍء ث٤ٍن:•   ثؼصنجح ظ

  ٥ٌْم ِِ  ًِ ُٚ َمج ٤ٌََْغ ٢َ٤َ ِخ ْٝ ًُ  ۚ  ٌال شَ نْ َِ ٤ٌََِٰة٢َ ٠َجَ   ُ َؤثَد ٦٠ُُّ أ ُٙ ث٤ْ ٌَ ث٤ْدٍََشَ  ٌَ  َْ ْم إِ ا ث٤عا

 .(36/ثإلرسثء ) َمْعةٍُال
ٌث٤فرب: •  ث٤عدجس 

 ْرِب ـْ ج َ٘ ٤َِشخ٢َِّ  ٌَ    (7الذظّش/)ث . 

  ِإاِل ِخجهللا َٟ رْبُ ـَ َمج  ٌَ رِبْ  ـْ ث اَل شَْفَض ْ  ۚ  ٌَ ج ًَْم١ُُشٌ َ  ٌَ ٍٞ ِمما ال ش٢َُ يِف َلٌْ ٌَ ٥ٌَِْيْم  َِ  
 (.127)ث٤نف٦/
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 َ ٍ٥ُِف ْٙ ٥ا١ُْم شُ َّ ْ هللااَ ٤َ ٍث ُٝ ثشا ٌَ  ْ ٍث َسثِخُى ٌَ  ْ ٌث جِخُش ـَ ٌَ  ْ ٌث رِبُ ـْ ْ ث ٍث آ٣ )  ًَج أًََُّيج ث٤اِزًَن آَمنُ

 . (244ِمشث / 
 ج ٤َما ٌَ ْ ث٤َْؽناَز  ٍث ِعدْصُْم أَ  شَْذُخ٥ُ ـَ صُْيُم أ٧َْ  عا د١ُ٥ِْم ما َٜ ث ِمن  ٍْ ع٦َُ ث٤اِزًَن َخ٥َ ًَأِْش١ُم ما

ًُ َمصَى نٍَْشُ هللااِ أاَل  َّ ْ َم ٍث ث٤اِزًَن آَمنُ ٌَ ُظ٣ٍُ  ٣ٍَ ث٤شا ُٝ صاى ًَ ـَ  ْ ٍث ُص٤ِْض٤ُ ٌَ ثء  ا ث٤رضا ٌَ ث٤ْدَأَْظجء 

ِشًذٌ  َٜ  . (214)ث٤دٝشر/    إِ ا نٍَْشَ هللااِ 
( 1ث٤م)ِعَذ ث٤ناجُط  1 ـَ َ صَنٍَُ   ) أ ْٙ ُىْم اَل ًُ ٌَ ٍث آَمناج  ُ٤ٍ ُٝ ٍث أَ  ًَ صَناج 2أَ  ًرُْت٠َُ َ٘ ْذ  َٝ ٤َ ٌَ  (

٥ََمنا ث١َ٤ْجِرِخنَي ) ّْ ٌَ٤َ ٌَ ٍث  ُٜ َذ ـَ ٥ََمنا هللااُ ث٤اِزًَن  ّْ ٌَ٥َ َ٘ د٥ِِْيْم  َٜ    (3ث٤اِزًَن ِمن 

 .  (3 -1)ث٤ّن١دٍس/
 ِ٣ٍُ آَمناج ِخجهللا ُٝ ِمَن ث٤ناجِط َمن ًَ زَثِح هللااِ ٌَ َّ صْنََز ث٤ناجِط ٠َ ِ٘  ٦َ َّ ٌِرَي يِف هللااِ َؼ ُ ِئرَث أ َ٘

ُذٌِس  ـُ ٥ََم ِخَمج يِف  ِْ َ ٤ٌََْغ هللااُ ِخأ ٌَ َ ١ُْم أ َّ ٤ٍُنا إِناج ٠ُناج َم ُٝ خ٢َِّ ٤ٌََ ن سا ٤َِِئ َؼجء نٍَْشٌ مِّ ٌَ

ج٤َِمنَي  َّ   ث٤ْ

 (.14) ث٤ّن١دٍس/
 ّ٤ٌصعم ٌثنٙع١م  ٍث١٤م  ٍث ث١٤صجح من ٜد١٥م ٌمن ٤صد٥ٍ  يف ثم ٌش ن من ث٤زًن أ

ٍث ٘ج  ر٢٤ من ِض٧ ثالمٍس ٌشصٝ ٌث  ٍث أرَ ٠عريث ٌإ  شفرب    ث٤زًن أرش٠

  (.186) آ٣ ِمشث / 
 ث٤عاَمَشثِس ٌَ ِغ  ُٙ ْ ثأْلَن ٌَ ث٣ِ  ٍَ ٍق ِمَن ثأْلَْم ْٝ نَ ٌَ  ُِ ث٤ُْؽٍ ٌَ  ِٗ ٍْ ٍء ِمَن ث٤َْخ نا١ُْم ِخًَشْ ٍَ ٤َنَد٥ُْ ٌَ  ۚ 

جِخِشًن ِ ث٤فا خَرشِّ ٌَ  /(.155)ث٤دٝشر 

ٌر ث٤فعنز: •   ث٤ٝذ

  َمج  َ ٌْ ٧َ ًََش ٍْ ِؽ٦ْ ٤َُيْم ٠َأَناُيْم ًَ ّْ اَل شَْعصَ ٌَ ُظ٦ِ  ْض٧ِ ِمَن ث٤شُّ َّ ْ ث٤ْ ٍث ُ٤ٌ ُ رَبَ أ ـَ رِبْ ٠ََمج  ـْ ج َ٘

َي٦ْ ًُْي٢ُ٥َ إِ  َ٘  ٌٓ ز  ِمْن نََيجٍس خاََل َِ ٍث إاِلا َظج ُذٌَ  ٤َْم ٥ًَْدَعُ َِ ًٍُ َ ٍ ُٝ جِظ َٙ ٧ُ ث٤ْ ٍْ َٝ  الا ث٤ْ
ٝجٗ/   (. 35)ثأـل

 َر٠َََش هللاا ٌَ ٧َ ثآْلِخَش  ٍْ ث٤ٌَْ ٌَ َعنٌَز ٤َِّمن ٠َجَ  ًَْشُؼٍ هللااَ  ـَ ٌر  ٍَ ْذ ٠َجَ  ١ُ٤َْم يِف َسُظ٣ٍِ هللااِ أُْظ َٝ ٤َ

ضثح/   ٠َِعري ث   (.21)ثأـل
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 ٍِث أَنَفجَس هللاا ُ ٍن ٍث ٠ُ ثِسًِّنَي َمْن ًَج أًََُّيج ث٤اِزًَن آَمنُ ٍَ ٌََس ثخُْن َمْشًََم ٥ْ٤َِف ِِ ج٣َ  َٜ ٠ََمج 

ثِب٦ٌَ  ن خَِنٍ إرِْسَ ٌز مِّ َٙ آَمنَض واجِب َ٘ َ  نَْفُن أَنَفجُس هللااِ  ثِسًٍُّ ٍَ ج٣َ ث٤َْف َٜ أَنَفجِسي إبَِل هللااِ 

 ٌَ ٍث  دَُف ـْ َ أ َ٘ ِىْم  ٌِّ ُذ َِ ةَل  َِ ٍث  أًَاْذنَج ث٤اِزًَن آَمنُ َ٘ ٌز  َٙ َشس واجِب َٙ ٠َ   جِىِشًنَ ٌَ

 .(14ث٤ّفٚ/  )
صذث٣:•   ثاِل

 ج ثم  ٍَ َٜ ٠َجَ  خنَْيَ ر٢َ٤َِ  ٌَ ٌث  رُتُ ْٝ ٤َْم ًَ ٌَ ٍث  ُ٘ ٍث ٤َْم ًرُْسِ ُٝ َٙ ث٤اِزًَن إَِرث أَن ٌَ  / (67) ث٤ٙشٜج . 
 َٰ٤ٍَز  إبَِل ُ٥ ْٕ َٟ َم ٦ْ ًََذ َّ اَل شَْؽ ث  ٌَ ج َمْفُعٍس  َذ َم٥ٍُم  ُّ ْٝ صَ َ٘ اَل شَدُْعْىَيج ٦٠ُا ث٤ْدَْعِي  ٌَ  ٢َ ِٝ نُ ُِ

  
   .(29) ثإلرسثء/ 

 (  َث٤ِْمٌَضث َْ َل ٌَ ٌَ َيج  َّ َ٘ َمجء َس ث٤عا ث يِف ث٤ِْمٌَضثِ  )7ٌَ ٍْ َٕ ْصَ  8( أاَلا شَْى ٍَ ٍث ث٤ْ ٌُم ِٜ َ أ ٌَ  )

ٌث ث٤ِْمٌَضثَ  ) اَل شُْخرِسُ ٌَ ْعِي  ِٝ   (9ِخج٤ْ

 . (9-7ث٤ّشـمن/ )  
مج٣ ث٤فج٤فز:•   ثأِل

 ٠ُْم ٍَ ةَل ثاَلجِء ٤ٌَِد٥ُْ َِ  ًُ ْشُؼ َِ ٠َجَ   ٌَ ثألَْسَك يِف ِظصاِز أًَاج٧ٍ  ٌَ ثِس  ٍَ َم َٞ ث٤عا ٍَ ث٤اِزي َخ٥َ ُى ٌَ

٤ٍَنا  ُٝ ِس ٤ٌََ ٍْ ِذ ثاَل ّْ ٍظٍَُ  ِمْن خَ ُّ دْ ٥َْض إِنا١ُم ما ُٜ ٤َِِئ  ٌَ َمال   َِ َعُن  ـْ َ ٌث إِْ  أ١ًَُُّْم أ ُش َٙ ث٤اِزًَن ٠َ

ِدنيٌ  ٍد/ َىزَث إاِلا ِظْفٌش مُّ  . (7)ى

  َمال َِ َعُن  ـْ َ ُىْم أًَُُّيْم أ ٍَ ةَل ثأْلَْسِك ِصًنَز  ٤ََيج ٤ِنَد٥ُْ َِ ٥ْنَج َمج  َّ  (.7ث١٤يٚ/ (إِناج َؼ

 ٍُس ُٙ َٕ ِضًُض ث٤ْ َّ ٍَ ث٤ْ ُى ٌَ َمال   َِ َعُن  ـْ َ ٠ُْم أ١ًَُُّْم أ ٍَ ث٤َْفٌَجَر ٤ٌَِد٥ُْ ٌَ َس  ٍْ َٞ ث٤َْم  ث٤اِزي َخ٥َ
  .(2ال٢٥/)
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 ث٤صنج٘غ:• 

 ٤ٌَِّيج ٍَ ٍَ ُم ْؼَيٌز ُى ٌِ  ٍّ٦١ُ٤ِ ٍث ث٤َْخرْيَثِس  ۚ  ٌَ ُٝ جْظصَِد ٍث ًَأِْس ِخ١ُُم هللااُ  ۚ  َ٘ ُ ٍن أًََْن َمج ش١َُ

ج   ّ ِذًشٌ  ۚ  َؼِمٌ َٜ ٍء  ةَلَٰ ٦٠ُِّ يَشْ َِ  (.  148/ )ث٤دٝشر إِ ا هللااَ 

 ًِ ٌْ٥َ َِ ُمَيٌِْمن ج  ٌَ ًِ ِمَن ث١ِ٤ْصَجِح  ج ٤َِّمج خنَْيَ ًََذًْ  ٜ ِّٞ ُمَفذِّ أَنَض٤ْنَج إ٢ٌَْ٤َِ ث١ِ٤ْصَجَح ِخج٤َْف ٌَ

ج  ما َِ ثءُىْم  ٍَ ْْ أَْى الَ شَصاِد ٌَ ١ُم خٌَْنَُيم ِخَمج أَنَض٣َ هللااُ  ـْ ج ٥ْنَج َ٘ َّ ِّٞ ٦١ُ٤ٍِّ َؼ َٟ ِمَن ث٤َْف َؼجَء

٠ُْم يِف َمج آشَج٠ُم  ٍَ ١ِ٤َن ٤ٌَِّد٥ُْ ٌَ َذر   ـِ ث ٌَ ز   ١ُ٥َْم أُما َّ ٍْ َؼجء هللااُ ٤ََؽ ٤َ ٌَ ج  ِمنَْيجؼ  ٌَ ز   َِ ِمن١ُْم رِشْ

 ًِ ٌ ِ٘ ٌُنَدِّة١ُُم ِخَمج ٠ُنصُْم  َ٘ ج   ّ ١ُْم َؼِمٌ ُّ ٍث ث٤َْخرْيَثِس إبَِل هللاا َمْشِؼ ُٝ جْظصَِد َ٘  َ ٍ ُٙ    شَْخص٥َِ

 .  (48)ثالجبذر/ 
 •: ٌثإلشدُج  ـعن ثالظصمُج 

 دَجِد ِِ  ْ دَرشِّ َ٘  َ ٍث إبَِل هللااِ ٤َُيُم ث٤ْدرُْشَ أَنَجخُ ٌَ دُُذٌَىج  ّْ ٍَس أَ  ًَ ُٔ ٍث ث٤ىاج ث٤اِزًَن ثْؼصَنَدُ ٌَ

٤َِة٢َ ث٤ا 17) ٌْ ُ ًُ أ َعنَ ـْ َ ٍَ  أ ُّ ٌَصاِد َ٘  ٣َ ٍْ َٝ ٍَ  ث٤ْ ُّ ٤ٌَِة٢َ ُىْم ( ث٤اِزًَن ًَْعصَِم ُ أ ٌَ ِزًَن َىَذثُىُم هللااُ 

ٍث ثأل٤َْدَجِح) ُ٤ ٌْ ُ  . (18-17ث٤ضمش/ )  (18أ
 إخالؿ ث٤رسثبش:• 

 مج ٌَ ِع١ُْم  ُٙ ْ ؤِلَن َ٘ ٍث ِمْن َخرْيٍ  ُٝ ِٙ ْ مج شُن ٌَ ١ِ٤نا هللااَ ًَْيِذي َمْن ًَؽجُء  ٌَ ٢ٌَْ٥َ ُىذثُىْم  َِ ٤ٌََْغ 

 ًِ ْؼ ٌَ ٍَ  إاِلا ثخِْصٕجَء  ُٝ ِٙ ْ ٥ٍَُْمٍ َ شُن أَنْصُْم ال شُ ٌَ ٗا إ١ٌُْ٤َِْم  ٍَ ٍث ِمْن َخرْيٍ ًُ ُٝ ِٙ ْ مج شُن ٌَ ) هللااِ 

 . (272ث٤دٝشر/ 
 الٍَؿ خنَْيَ ث٤ناجِط ـْ ٌْ إِ َ ٍٗ أ ُشٌ ّْ ٌْ َم َ ٍز أ َٜ ثُىْم إاِلا َمْن أََمَش ِخَفَذ ٍَ ن ناْؽ ا َخرْيَ يِف ٠َِعرٍي مِّ ث

جء َمْشَلجِس  َٕ ٦ْ ر٢َ٤َِ ثخْصَ َّ ْٙ َمن ًَ ج ٌَ ٌم  ٍِ َِ ث  ًِ أَْؼش  َٗ نُْؤِشٌ ٍْ َع َ٘  .(114ث٤نعجء/ (هللاِّ 
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ٌنٍ 35  دثس نجرشي ٥٤نرش ثإل١٤رت

ٍثىٍ:   ث٤ن

 ث١٤زح: • 

 ج٧ُ إاِلا َمج ًُصةَْل َّ ْ ٥اْض ١ُ٤َُم ثأْلَن ـِ ُ أ ٌَ  ًِ نَذ َسخِّ ِِ  ًُ ٍَ َخرْيٌ ٤ا ُي َ٘ ُشَمجِس هللااِ  ـُ ٍِّْم  َّ َمن ًُ ٌَ  ر٢َ٤َِ 

 ٌْ ْؼَغ ِمَن ثأْلَ ٍث ث٤شِّ جْؼصَِندُ َ٘ ١ٌُْ٥َْم  ٌِس َِ ٣َ ث٤ضُّ ٍْ َٜ ٍث  ثْؼصَِندُ ٌَ   .(34ث٤فؾ/ ) ظَجِ  
  ِي ث١َ٤ِْزَح ث٤اِزًَن اَل ًُْؤِمنٍَُ  ِخآًَجِس هللاا رَتِ ْٙ ٤ٌََِٰة٢َ ُىُم ث١َْ٤جِرخٍَُ    ۚ  إِناَمج ًَ ُ أ ٌَ 

 . (145)ث٤نف٦/ 

 
  ث٤نٙجٛ:  •

 ُّأ٤ََذ ٍَ ُى ٌَ  ًِ ٥ِْد َٜ ةَل َمج يِف  َِ ًُْؽِيُذ هللاَّ  ٌَ نٌَْج  ًُ يِف ث٤َْفٌَجِر ث٤ذُّ ُ٤ ٍْ َٜ ِؽد٢َُ  ّْ ِمَن ث٤ناجِط َمن ًُ ٌَ

هللاُّ الَ  244ث٤ِْخَفج٧ِ  ٌَ ث٤ناْع٦َ  ٌَ ًُْي٢َ٥ِ ث٤َْفْشَط  ٌَ ٌَِيج  ِ٘ ِعَذ  ْٙ ى يِف ثألَْسِك ٤ٌُِ َّ بلا َظ ٍَ إِرَث شَ ٌَ

َعجَد  َٙ ٤َِدةَْغ  245ًُِفذُّ ث٤ ٌَ ًُ َؼَيناُم  َفْعدُ َ٘ ُر ِخجإِلظِْم  ضا ِّ ًُ ث٤ْ ِٞ هللاَّ أََخزَشْ ًُ ثشا ٦ٌَ ٤َ ِٜ إِرَث  ٌَ

 (. 246-244ث٤دٝشر/ )  246ث٤ِْمَيجُد 

ٍث٣: •    أّ٘ج٣ شنجٜن ثألٜ

(   ٍَُ٥ َّ ْٙ ٤ٍٍَُ  َمج ال شَ ُٝ ٍث ٤َِم شَ ٍث َمج 2ًَج أًََُّيج ث٤اِزًَن آَمنُ ُ٤ٍ ُٝ نَذ هللااِ أَ  شَ ِِ ص ج  ْٝ (٠َرُبَ َم

(  ٍَُ٥ َّ ْٙ  . (3-2)ث٤ّفٚ/ (  3ال شَ
 

 ث٤دخ٦: • 

ٌث ُء ٍا ث٤اِزًَن شَدَ اَل ًَِؽُذٌَ  يِف  ٌَ ٌَ د٥ِِْيْم ًُِفدٍَُّ  َمْن َىجَؼَش إ٤ٌَِِْيْم  َٜ ًَمجَ  ِمْن  ثإْلِ ٌَ ثَس  ث٤ذا

َمْن  ٌَ ٌز  ـَ ٍْ ٠َجَ  ِخِيْم َخَفج ٤َ ٌَ ِعِيْم  ُٙ ْ ةَل أَن َِ ًُْؤِظُشٌَ   ٌَ ٍث  ٌشُ ُ ج أ جَؼز  ِمما ـَ ُذٌِسِىْم  ـُ

٥ُِفٍ َ  ْٙ ٤ٌَِة٢َ ُىُم ث٤ُْم ُ أ َ٘  ًِ ِع ْٙ َٛ ُؼقا نَ ًٍُ   /(9)ث٤فرش . 
 ُهللاا ٌَ ْمال   َ٘ ٌَ  ًُ َشر  ِمنْ ِٙ ْٕ ُذ٠ُْم َم ِّ هللااُ ًَ ٌَ ْفؽجِء  َٙ ًَأُْمُش٠ُْم ِخج٤ْ ٌَ َش  ْٝ َٙ ُذ٠ُُم ث٤ْ ِّ ٌْىجُ  ًَ ث٤ؽا

٥ٌِمٌ  َِ  ٌْ  .(268)ث٤دٝشر/  ٌثِظ
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ٌنٍ 36  دثس نجرشي ٥٤نرش ثإل١٤رت

  َثِس أ ٍَ َي ٍَ  ث٤ؽا ُّ ًُِشًُذ ث٤اِزًَن ًَصاِد ٌَ ١ٌُْ٥َْم  َِ هللاُّ ًُِشًُذ أَ  ًَصٍَُح  جٌَ ٌم  ٍِ َِ ٍثْ َمٌاْل    شَِم٥ٌُ

 . (27ث٤نعجء/ )
 ثإلرسثٗ:

 ( ث اَل شُدَزِّْس شَدِْزًش  ٌَ ِد٦ٌِ  ثخَْن ث٤عا ٌَ ث٤ِْمْع١ِنَي  ٌَ  ًُ ٝا ـَ ْشخَىَٰ  ُٝ آِس رَث ث٤ْ (إِ ا ث٤ُْمدَزِِّسًَن 26ٌَ

ث ) ٍس  ُٙ ٠َ ًِ ٌَْىجُ  ٤َِشخِّ ٠َجَ  ث٤ؽا ٌَ ٌَجِونِي   ثَ  ث٤ؽا ٍَ ٍث إِْخ  . (27-26)ثإلرسثء/   (٠َ27جنُ
 

 ث٤ّشًجء:• 

 ٍْث ج ث٠ْصََعدُ ما َؼج٣ِ نَِفٌٌذ مِّ ٍن ٥ِّ٤شِّ ّْ ةَل َخ َِ َم١ُْم  ّْ ًِ خَ ٦َ هللاُّ ِخ ما َ٘ ْ َمج  ث ٍْ الَ شَصََمنا ٌَ

٥ٌِم   َِ ٍء  ًِ إِ ا هللاَّ ٠َجَ  ِخ٦١ُِّ يَشْ ْم٥ِ َ٘ ٍثْ هللاَّ ِمن  ثْظأ٤َُ ٌَ ج ث٠ْصََعدَْن  ما ٥٤ِنَِّعجء نَِفٌٌذ مِّ  (جٌَ

 /38ث٤نعجء) . 
 (4( ٦ًٌْ ٥ِّْ٤ُمَف٥ِّنَي ٍَ َ٘ اَلِشِيْم َظجُىٍَ  )5(  ـَ ن  َِ ( ث٤اِزًَن ُىْم ًَُشثُؤٌ َ  6( ث٤اِزًَن ُىْم 

(7 َ ٍ ُِ ٍَ  ث٤َْمج ُّ ًَْمنَ ٌَ  ) ( / ٍِ7-4ثالج) . 
 

 ثالخصٌج٣: • 

  ال شَْمِؾ يِف ثألَْسِك َمَشـج ٌَ َٟ ٥٤ِناجِط  ْش َخذا ِّّ ال شَُف ُخٍسٍ ٌَ َ٘  إِ ا هللااَ ال ًُِفذُّ ٦٠ُا ُمْخصَج٣ٍ 

 ) / ٤18ٝمج) . 

 ج ـ  اَل شَْمِؾ يِف ثأْلَْسِك َمَش َٖ ث٤ِْؽدَج٣َ ُوٍال   ۚ  ٌَ ٤َْن شَد٥ُْ ٌَ َٛ ثأْلَْسَك    إِنا٢َ ٤َْن شَْخِش

 . (37ثإلرسثء/ )
 

ٌث٤ّؽذ:•   ث١ِ٤رْب 

  َ ٌ ٥َُم َمج ًرُِسُّ ّْ ًَن  اَل َؼَش٧َ أَ ا هللااَ ًَ ًُ اَل ًُِفذُّ ث٤ُْمْعص١َْرِبِ ا ٥ِنٍَُ   إِن ّْ َمج ًُ ٌَ  (

 (. 23ث٤نف٦/



 د.ؼجظم ث٤ٙجسط                                          يف ثالٜصفجد ثإلظالمٍدسثظجس 

 

 

ٌنٍ 37  دثس نجرشي ٥٤نرش ثإل١٤رت

 ٍْث ج ث٠ْصََعدُ ما َؼج٣ِ نَِفٌٌذ مِّ ٍن ٥ِّ٤شِّ ّْ ةَل َخ َِ َم١ُْم  ّْ ًِ خَ ٦َ هللاُّ ِخ ما َ٘ ْ َمج  ث ٍْ الَ شَصََمنا ٌَ

ْم  َ٘ ٍثْ هللاَّ ِمن  ثْظأ٤َُ ٌَ ج ث٠ْصََعدَْن  ما ٥٤ِنَِّعجء نَِفٌٌذ مِّ ج ٌَ ٥ٌِم  َِ ٍء  ًِ إِ ا هللاَّ ٠َجَ  ِخ٦١ُِّ يَشْ ٥ِ 

 . (49)ث٤نعجء/
 ََؾ إاِلا ث٥٤اَمم ـِ ث ٍَ َٙ ث٤ْ ٌَ ظِْم  ٥َُم  ث٤اِزًَن ًَْؽصَِندٍَُ  ٠َدَجِبَش ثإْلِ ِْ َ ٍَ أ َشِر ُى ِٙ ْٕ ُْ ث٤َْم ثِظ ٌَ إِ ا َسخا٢َ 

إِرْ أَنْصُْم أَِؼنازٌ  ِخ١ُْم إِرْ أَنَْؽأ٠َُْم ِمنَ  ٌَ ٍث ثأْلَْسِك  اَل شَُض٠ُّ َ٘ َيجِش١ُْم  ٍَ  يِف خُُىٍِ  أُما َع١ُْم ُى ُٙ ْ أَن

ى َٝ ٥َُم ِخَمِن ثشا ِْ َ  (. 32)ث٤نؽم/ أ

 

ٌث٥ّ٤م: •   ث٤صٙجخش خج٤ٝذسر 

 نَجُىَمج ِخنَْخ٦ٍ ْٙ َٙ ـَ ٌَ نَجٍح  ِْ َ ِذِىَمج َؼناصنَْيِ ِمْن أ ـَ ٥ْنَج أِلَ َّ ْح ٤َُيْم َمعاَل  َسُؼ٥َنْيِ َؼ ثرْضِ ٌَ

٥ْنَج  َّ َؼ ج )ٌَ  ِ ْشنَج 32خٌَْنَُيَمج َصْس ؽا َ٘ ٌَ ًُ َؼٌْة ج  ٥ٍِْْم ِمنْ ٤َْم شَ ٌَ ( ٥ْ٠ِصَج ث٤َْؽناصنَْيِ آَشَْض أ٥َ٠َُُيج 

ث ) ُسُه أَنَج أ٠َْعَُش ِمن٢َْ َمجال  33ِخاَل٤َُيَمج نََيش  ٌِ ٍَ ًَُفج ُى ٌَ  ًِ ِد ـِ ج٣َ ٤َِفج َٝ َ٘ ًُ ظََمٌش  ٠َجَ  ٤َ ٌَ  )

ث ) ش  َٙ ضُّ نَ َِ َ أ َدَخ٦َ ؼَ 34ٌَ ٌَ ث (  ٌُنُّ أَْ  شَِدٌَذ َىِزِه أَخَذ  َ ج٣َ َمج أ َٜ  ًِ ِع ْٙ ٌَج٤ٌِم ٤ِنَ  ٍَ ُى ٌَ  ًُ ناصَ

٥َد ج )35) َٝ ٤َِِئْ ُسِدْدُس إبَِل َسخٍِّ أَلَِؼَذ ا َخرْي ث ِمنَْيج ُمنْ ٌَ جِبَمز   َٜ َز  َِ ج ٌُنُّ ث٤عا َ َمج أ ٌَ  )36 )

ْشَس ِخج٤ازِ  َٙ ُسُه أ٠ََ ٌِ ٍَ ًَُفج ُى ٌَ  ًُ دُ ـِ ج ـَ  ًُ ج٣َ ٤َ ٍز ظُما َٜ َٙ ٢َ ِمْن شَُشثٍح ظُما ِمْن نُْى َٝ ي َخ٥َ

َٟ َسُؼال  ) ث ٍا ث )37َظ ذ  ـَ َ ُٟ ِخَشخٍِّ أ اَل أرُْشِ ٌَ ٍَ هللااُ َسخٍِّ  اَل إِرْ َدَخ٥َْض 38( ١ِ٤َناج ُى ٍْ ٤َ ٌَ  )

٦ا ِمنْ  َٜ َ َر إاِلا ِخجهللاِ إِْ  شََشِ  أَنَج أ ٍا ُٜ ٥َْض َمج َؼجَء هللااُ اَل  ُٜ ث )َؼناص٢ََ  ٤َذ  ٌَ ٌَ ََس ٢َ39 َمجال   َّ َ٘  )

ث  ٌذ  ِّ ـَ صُْفِدَق  َ٘ َمجِء  ْعدَجن ج ِمَن ث٤عا ـُ ٥ٌََْيج  َِ ًُْشِظ٦َ  ٌَ َسخٍِّ أَْ  ًُْؤِشنَيِ َخرْي ث ِمْن َؼناِص٢َ 

ج )  ٝ ًُ َو٥َد ج )44َص٤َ ٤َ َْ ٥َْن شَْعصَِىٌ َ٘ ث  س  ٍْ َٔ ٌْ ًُْفِدَق َمجُؤَىج  َ ٌَي ِخعََمِشِه 41( أ ـِ ُ أ ٌَ  )

دَ  ـْ َ أ ٣ٍُ ًَج ٤ٌَْصَِنٍ َ٘ ُٝ ًَ ٌَ ُشٌِؼَيج  ُِ ةَل  َِ ًٌَز  ٌِ ٍَ َخج ِى ٌَ ٌَيج  ِ٘  َٞ َٙ ْ ةَل َمج أَن َِ  ًِ ٌْ ٙا ٥ُِّذ ٠َ َٝ َق ًُ

ث ) ذ  ـَ َ ْٟ ِخَشخٍِّ أ  .(42-32)ث١٤يٚ/   (٤َ42ْم أرُْشِ
 ْذ أَْى٢َ٥َ ِم َٜ ٥َْم أَ ا هللااَ  ّْ ٤َْم ًَ ٌَ َ نِذي أ ِِ ٥ٍْم  ِِ ةَل  َِ  ًُ ٌشٌِصُ ُ ج٣َ إِناَمج أ ُشٌِ  َمْن َٜ ُٝ ًِ ِمَن ث٤ د٥ِْ َٜ ن 

ن رُنٍُِخِيُم ث٤ُْمْؽِشُمٍ َ  َِ اَل ًُْعأ٣َُ  ٌَ ج   ّ أ٠َْعَُش َؼْم ٌَ ر   ٍا ُٜ  ًُ ٍَ أََؼذُّ ِمنْ  ُى

 . (78)ث٤ٝفق/
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ٌنٍ 38  دثس نجرشي ٥٤نرش ثإل١٤رت

 ِخِيْم َمج َٛ ج ـَ ٌَ ٥ِْم  ِّ انَْذُىْم ِمَن ث٤ْ ِِ ٍث ِخَمج  ـُ ِش َ٘ اج َؼجَءشُْيْم ُسُظ٥ُُيْم ِخج٤ْدٌَِّنَجِس  ٥َما َ٘

ًِ ًَْعصَْيِضُءٌَ   ٍث ِخ   (.83ٔج٘ش/)  ٠َجنُ

 

ٌث٤ىمْ: •   ث٤فعذ 

  ََؼج٣ِ ن ٍن ٥ِّ٤شِّ ّْ ةَل َخ َِ َم١ُْم  ّْ ًِ خَ ٦َ هللاُّ ِخ ما َ٘ ْ َمج  ث ٍْ الَ شَصََمنا ٍثْ ٌَ ج ث٠ْصََعدُ ما ِفٌٌذ مِّ

ج ٥ٌِم  َِ ٍء  ًِ إِ ا هللاَّ ٠َجَ  ِخ٦١ُِّ يَشْ ْم٥ِ َ٘ ٍثْ هللاَّ ِمن  ثْظأ٤َُ ٌَ ج ث٠ْصََعدَْن  ما ٥٤ِنَِّعجء نَِفٌٌذ مِّ ٌَ 

  .(54 ث٤نعجء/)
 َؼج٣ِ نَِفٌٌذ ٍن ٥ِّ٤شِّ ّْ ةَل َخ َِ َم١ُْم  ّْ ًِ خَ ٦َ هللاُّ ِخ ما َ٘ ْ َمج  ث ٍْ الَ شَصََمنا ٍثْ ٌَ ج ث٠ْصََعدُ ما مِّ

ج ٥ٌِم  َِ ٍء  ًِ إِ ا هللاَّ ٠َجَ  ِخ٦١ُِّ يَشْ ْم٥ِ َ٘ ٍثْ هللاَّ ِمن  ثْظأ٤َُ ٌَ ج ث٠ْصََعدَْن  ما ٥٤ِنَِّعجء نَِفٌٌذ مِّ ٌَ  
  (.32 )ث٤نعجء/

 

  شّجوٍ ث١٤عذ ث٤خدٌغ:• 

ث١ُ٤َْم خٌَْن١َُْم ِخج ٍَ ْ أَْم ٍث ْ الَ شَأ٥٠ُُْ ٍث ن ًَج أًََُّيج ث٤اِزًَن آَمنُ َِ ٤ْدَجِو٦ِ إاِلا أَ  ش١ٍََُ  ِشَؽجَسر  

ج ٌم  ـِ َع١ُْم إِ ا هللاَّ ٠َجَ  ِخ١ُْم َس ُٙ ٍثْ أَن ص٥ُُ ْٝ الَ شَ ٌَ ن١ُْم   . (29)ث٤نعجء/ شََشثٍك مِّ
 ْج ِمن  ٝ ِشً َ٘ ٍث  ٍث ِخَيج إبَِل ث٤ُْف١اج٧ِ ٤ِصَأ٥٠ُُْ شُْذ٤ُ ٌَ ث١ُ٤َْم خٌَْن١َُْم ِخج٤ْدَجِو٦ِ  ٍَ ٍث أَْم اَل شَأ٥٠ُُْ ث٣ِ  ٌَ ٍَ أَْم

٥َُمٍَ   ّْ أَنْصُْم شَ ٌَ ظِْم   .(188ث٤دٝشر/ ) ث٤ناجِط ِخجإْلِ
  ٌِّْىجُ  ِمَن ث٤َْمغ ًُ ث٤ؽا ٧ٍُ ث٤اِزي ًَصََخداُى ُٝ ٍُمٍَ  إاِلا ٠َمج ًَ ُٝ خج ال ًَ ث٤اِزًَن ًَأ٥٠ٍَُُْ  ث٤شِّ

َمْن ؼجَءُه  َ٘ خج  ٧َ ث٤شِّ شا ـَ ٌَ  َْ ٦ا هللااُ ث٤ْدٌَْ ـَ َ أ ٌَ خج  ُْ ِمع٦ُْ ث٤شِّ ٍث إِناَمج ث٤ْدٌَْ ر٢َ٤ِ ِخأَناُيْم ٜج٤ُ

 ًِ ٌٍَز ِمْن َسخِّ ِِ ٍْ فجُح ث٤ناجِس َم ـْ َ ٤ٌِة٢َ أ ُ أ َ٘ َمْن ِجَد  ٌَ أَْمُشُه إبَِل هللااِ  ٌَ  َٚ ًُ مج َظ٥َ ٥َ َ٘ جنْصَيى  َ٘

ٌيج خج٤ُِذٌَ  ) ِ٘ جٍس 275ُىْم  ٙا هللااُ ال ًُِفذُّ ٦٠ُا ٠َ ٌَ َذٜجِس  ًُْشِخٍ ث٤فا ٌَ خج  ُٞ هللااُ ث٤شِّ ( ًَْمَف

 .(276-275ث٤دٝشر/ )   (276أَِظٌٍم )
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ٌنٍ 39  دثس نجرشي ٥٤نرش ثإل١٤رت

 

 امثامثامفصل 

ي ـه فــي ومكانتــال االجتماعــأس اممر

امدور امتنميي منمصارف  لــــتفعي

 إلسالميةا

  
ٌث٤دنجء ث٤فمجسي، ر٢٤ أنيج شؽ٦١ إـذَ  الؿ  شفص٦ ثالٙجىٌم م١جنز ميّمز يف ثإـل

٤ٌز٢٤ ٌأخالٌٜج .  ٌِٝجبذًج   ٌثس ث٦ّٝ٤ مّشٌ٘ج   ٌشٍلٌق  أد ًّّذ ثالىصمج٧ خدنجبيج 

ٍثِذ شأظٌعيج ٌلدىيج ٌمنيؽٌز خنجبيج، من ث٤ٝمجًج ثاليّمز يف خنجء ث٥ّ٤م  ٜ

ٌث٤دنجء ث٤فمجسي.  الؿ   ٌثالّش٘ز، ٌإنؽجص ثإـل

٧ٍ سأط ثالج٣ ثالؼصمجٍِ أـذ ىزو ثالٙجىٌم ثأل٠عش أىمٌز ٌخىٍسر يف      ًٌّّذ مٙي

ٍ من ثالٙجىٌم ث٤فمجسًز ث٤ٝجِذًز من ـٌجر ثالؽصمّجس ثإلنعجنٌز ثالّجٌشر، ٘ي

ٌأـذ  ٌأـذ ثالٙجىٌم ثالنيؽٌز من ـٌغ وشًٝز ث٤ص١ٙري،  ـٌغ أىمٌصً ث٥ّ٤مٌز، 

٤ٌز٢٤ ٘ئ  مآالشً ىٍ ثألخشَ خىرير، من  ثالٙجىٌم ثالفٍسًز من ـٌغ ث٤صأظري، 

 ـٌغ ودٌّز ث٤نصجبؾ ث٤صٍ ًفٝٝيج شذ٘ٞ أّ٘ج٤ً ٌمنؽضثشً ث٤صنمًٍز. 

ٌثإلدثسي ٤ٝذ ثـص٦ سأط       ثالج٣ ثالؼصمجٍِ م١جنصً ثاليّمز يف ث١ٙ٤ش ثالٜصفجدي 

ٍد ث٤صنمًٍز ث٤صٍ ؼيذىج ث٤نفٚ ث٤عجنٍ من ث٤ٝش   ثالّجٌش، نصٌؽز ٘ؽ٦ ث٤ؽي

ًٙ ؼيذث   ٌ٘ؽ٥يج يف شفٌٝٞ ث٤ّذث٤ز، ٤ٌؤ٠ذ ِةل ٌٜمصً ث٥ّ٤مٌز، خـٍ ثالجيض، 
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ٌنٍ 44  دثس نجرشي ٥٤نرش ثإل١٤رت

 ٌ إدثسًج  ـمجسًج  شصٍصُ ثىصمجمجشً ِةل معجـجس ٥ِمٌز مصّذدر ثٜصفجدًج  

ٌر،  ٌث٤صٍصًْ ٔري ث٤ّجد٣ ٥٤عش ٌث٤نمٍ  ٥ٌ٘عٌٙج ، مصؽجٌصث  مفن ث٤صنمٌز  ٌثؼصمجٌِج  

ٌش٢٥ ث٤نٍشر ث٤صٍ ـّىض من ٌٜمز ثإلنعج ، مؤ٠ذث  ِةل ٜذسشً يف شفٌٝٞ ث٤رتثخي 

ٌث٤عٍٛ ٌمؤظعجس ثالؽصمْ ثالذنٍ، ألنً ًمع٦ّ ِالٜز  ٤ٌز  ٌث٤ذ ث٤خاّلٛ خني ثإلنعج  

ز، ٘ال ًم١ن أ  ًُنؽض خمٙشدو. ٌمفصٍَ ىزو ث٤ّالٜز، شؽجس٠ٌز خني أخنجء ثألم

ٌث٤نصجبؾ ثالرتشّدز ِةل  ٌثْ٘  ٌثالؤظعجس ث٤ٍونٌز ث٤صٍ شؤ٠ّذ ِةل ث٤ذ ؼد١ز ثالنٍمجس 

ٌثالّشٌ٘ز.  ٌثألخالٌٜز  ٍثنذ ث٥ّ٤مٌز  ٍد ث٤ّالٜز، مع٦ ث٤ؽ  ٌؼ

      ٍ ٌث٤ٝجن ٍنً أدخ٦ ث٤دّذ ثالؼصمجٍِ  نٍ ش١من أىمٌز سأط ثالج٣ ثالؼصمجٍِ يف ٠

ٌثالؼرتث٠ٌز،  ٌثألخالٍٜ يف ثخص١جس وشًٞ ظج٤عز ٥٤صنمٌز، خٌّذث  ِن ث٥٤ٌربث٤ٌز  ٌثالّشيف 

ٌشّضًض  ٠ٌز٢٤ ش١من أىمٌصً يف شفٌٝٞ ث٤صمجظ٢ خني ث٤ؽد١جس ثالؼصمجٌِز 

ٍثص  ثالؼصمجٍِ، ٌإـذَ ٍَٜ ثٜصاُل  ٌث٤ص ٍدىج، ٘يٍ وشًٞ ث٤عال٧ ث٤ٍونٍ،  ٌؼ

ٍثًِ  (132:2449)ث٤دعصجنٍ، ث٤ٙعجد خأن

  :سؤًز شجسًخٌز -ٌال  أ

٧ٍ )سأط ثالج٣ ثالؼصمجٍِ( يف منجٜؽجس )٤ٌذث ىجنٌٙج ( يف         ٌيش مٙي

ِرشًنٌجس ث٤ٝش  ث٤ّرشًن، ٍ٘ٙ ٠صجخً )ثالش٠ض ثالؼصمجٍِ ٥٤مذثسط ث٤شًٌٙز( 

، ثؼص٦ٕ ِةل ش١شًغ 1924، ٠ٌصجخً ثآلخش )ثالش٠ض ثالؼصمجٍِ( ِج٧ 1916ِج٧ 

ٌث٤ّىٚ ٌث٤فذثٜز  ٍثًج ث٤فعنز  ٍثـ٦ ثالؼصمجٍِ خني ظ١ّج  ث٤شًٚ.  ث٤ن ٌث٤ص

٧ٍ سأط ثالج٣ ثالؼصمجٍِ.  ٤ٌٌز الٙي  ٘مع٥ّض ش٢٥ ث٤ٌٝم ِنذو ثالمجمني ثأل

ٌجر ثالذ  ث١٤ربَ( يف       ٍث  )ثالٍس ـٌ ظم ٌيشس دسثظز )ؼج٠ٍخض( ث٤صٍ شفم٦ ِن

ٍثس 1961نًٌٍٍسٟ ِج٧  ، ث٤صٍ شنج٣ٌ ٌ٘يج ودٌّز ـٌجر ثالذ  ث١٤ربَ ٌـعن ث٤ف

 . ث٤فمجسي

ٍث  )أؼ١ج٣ سأط ثالج٣( ِج٧  ، ٌىٍ 1983أِٝدصيج دسثظز )خٍسدًٍ( ث٤صٍ خّن

 ًٙ ًنجٜؾ ٜمجًج ث٤نٍشًز ثالؼصمجٌِز، إر نٍش ٌ٘يج إبل سأط ثالج٣ ثالؼصمجٍِ خـٍ

ٌثالؼصمجٌِز ث٤صٍ شدنٍ ؼد١ز مصٌنز من ِالٜجس ثالّش٘ز  ٍثسد ث٥ّٝ٤ٌز  ًمع٦ّ ثال

رتثٗ ثالصدجد٣.   ٌثاِل
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ٌنٍ 41  دثس نجرشي ٥٤نرش ثإل١٤رت

نرش )٠ٍالج ( دسثظصً )أظش سأط ثالج٣ ثالؼصمجٍِ يف ش١ًٍن  1988ٌيف ِج٧      

( ثألمش١ًٌز، ٌخنّي ٌ٘يج أ  ث٤ؽج٤ٌجس  سأط ثالج٣ ث٤درشي( يف مؽ٥ز )٥ِم ثالؼصمُج

ثاليّمؽز من ث٤ىدٝز ث٤ّجم٥ز، ًم١ن أ  شعصٌٙذ ممج شصمصْ خً ث٤نخذ من ٌٜم 

 ٌمضثًج.

     ٌ ٠ٌٍالج   ٍث يف ٌمن ث٤ؽذًش خج٤ز٠ش أ  ٠الًّ من خٍسدًٍ  ٍشنم، ثنى٥ٝ سٌخشس خ

دسثظجشيم ٤شأط ثالج٣ ثالؼصمجٍِ من سؤًز مجس٠عٌز، شؤ٠ّذ ِةل أ  سأط ثالج٣ 

ٍر دثِمز ٥٤نؽجه ثالٜصفجدي ٔري ث٤شظمٍ. مش٠ضًن  ثالؼصمجٍِ ًم١ن أ  ١ًٍ  ٜ

ِةل ث٤ٌٝم ثألخالٌٜز يف شىًٍش منٍمجس ثالؽصمْ ثالذنٍ، ث٤صٍ ًم١ن أ  شن٦ٝ أ٘شثد 

 مشثشذ ثؼصمجٌِز ظجمٌز خذال  من شيمٌؽيج. ًٌم١نيم من ظَم ث٤ىدٝز ث٤ّجم٥ز إبل

ـ٦ مؽج٥٠يم ثالؼصمجٌِز
(1)

 . 

ٌأىمٌصً  -ظجنٌج   ٧ٍ سأط ثالج٣ ثالؼصمجٍِ ثإلظالمٍ  مٙي

 ث٤فمجسًز: 

٧ٍ سأط ثالج٣ ثالؼصمجٍِ، ال خذ أ  ش١ٍ  خشؤًز ش١جم٥ٌز شأخز  إ  ـٌجٔز مٙي

ٌثالؼصمُج  ٧ٍ ثالٜصفجد  صدجس. ٥ّ٘ ٧ٍ ثالؼصمجٌِز خّني ثاِل ذر ث٥ّ٤  زث٤عٌجظٌ ـٌ

ذ ىزو ث٧ٍ٥ّ٤  ٌشـٍ ٧ٍ ثؼصمجٌِز أظجظيج ثالؽصمْ،  ٌثإلدثسر، شمع٦ّ منٍٍمز ٥ِ

ٌث٤ص١ٙري، ٌإ  ثخص٥ٙض مٙشدثس دسثظصيج ، ًٌم١ننج خصؽشًذ ِج٣ٍ منجىؾ ث٤دفغ 

٧ٍ، ٤ندنٍ  خيج مٙيٍمج   شؽخٌق ثالٙشدثس ثألظجظٌز ث٤صٍ شؽرتٟ ٌ٘يج ش٢٥ ث٥ّ٤

ٌثـذ ٌسؤًز  ٤شأط ثالج٣ ثالؼصمجٍِ، ١ًٍ  أً٘ٝ أٌظْ من أ  ًفٍش يف ٥ِم 

 ٌثـذر.

إ  ثألخالٛ ِنٍش ميم يف إدثسر ث٤نؽجه ثالٜصفجدي، ٌىٍ معأ٤ز أ٠ّذ ثال١ٙشٌ       

ٌيج، ٤صُخصٍََش ِنذ خّميم يف )ث٤عٝز(، إر ًؤ٠ذ ٠ًٍٍ٘جمج )إ  أىم ثالٜصفجدًٍ  ٥ِ

ٍث٣ أًز أمز  رب ث٤صٍ نعصخ٥فيج من دسثظز ث٤فٌجر ثالٜصفجدًز، ىٍ أ  ـالؿ أـ ِّ ث٤

                                                 

 

(
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ٌنٍ 42  دثس نجرشي ٥٤نرش ثإل١٤رت

ٍ٘ري  ٌث٤فٙجً ِةل ٜذسثشيج ث٤صنج٘عٌز يف ث٤عٍٛ ثالٜصفجدًز، ًدٌٝج  مرشٌوني خص

 ٍ ٌذو ٌسثظخز، أال ٌىٍ ث٤عٝز، ٌمذَ ش ٌشأـ٥يج يف ظمز ظٝجٌ٘ز ـٌ ٘شىج 

 (13: 1998، ثالؽصمْ(. )٠ًٍٍ٘جمج

ٍّمز، ٌىٍ ال شعصٕنٍ ِن      ّذس ثألخالٛ مٌّجسث  ميّمج  يف إدثسر ثالن ُِ ٌيف ثإلدثسر 

ٌثإلخالؿ  ٍ٘جء  ٌث٤ ث٤عٝز يف دِم منٍٍمصيج ثألخالٌٜز ث٤ٝجبمز ِةل ث٤فذٛ 

 ٌث٤ؽذًّز. 

دسثظز شنٌٍمجشً ثالؼصمجٌِز، ٌال ًعصٕنٍ ٥ِم ثالؼصمُج ِن ث٤دّذ ثألخالٍٜ يف      

ٌثالّجًري يف ث٤فٌجر ثإلنعجنٌز ث٤صٍ ١ًصعديج ثإلنعج   إر ًؤ٠ذ ِةل أىمٌز ث٤ٌٝم 

خج٤ص٥ّم، ًٌؽرتٟ أِمجء ثالؽصمْ خّنجٌش ث٤عٝج٘ز ث٤صٍ شصٌق ٤يم مؽجالس ث٤صّجٌ  

ٍثـ٦. )ٔذنض،  (82 :2445ٌث٤ص

٧ٍ أ  شصخىى )نٍشًز ثالّش٘ز(، ٌىٍ     ٌثـذر من مدجـغ ٌال ًم١ن ٤يزو ث٥ّ٤

٤ٌز٢٤ ًشَ خّن ث٤ٙالظٙز  ٌثالنيؾ.   ٧ٍ ث٥ٙ٤عٙز ثاليمز ث٤صٍ شّصنٍ خفٌجٔز ثالٙي

ٌٜذ ثمصذ إبل ثالؽج٣ ثالّشيف  ثالّجٌشًن، أ  سأط ثالج٣ ثالؼصمجٍِ أظجظً ثالّش٘ز، 

جدر  ٍنجنٍ ث٤ٝذًم، ٌىزو ثإِل ٍدر منز ث٤ٍّش ث٤ٌ ذر ثالّش٘ز ثالٙٝ من أؼ٦ إِجدر ـٌ

ثالج٣ ثالؼصمجٍِ، من أؼ٦ شفٌٝٞ ث٤صّجٌ  خني ث٧ٍ٥ّ٤  ىٍ من ميّمجس سأط

ٌشفٌٝٞ ث٤عٝز، ٌ٘مج ًنصيٍ ٦٠ٌ  ٧ٍ ثإلنعجنٌز،  ٌث٥ّ٤ نصجبؾ منهما إلى  ث٤ىدٌٌّز 

 ٌىدز،) (http://digital.ahram.org، ٌىدز) مٌّنز

2414: 1.) 

٧ٍ آنٙز ث٤ز٠ش، ش٢٥  ًم١ننج شٌّني مفى٥فجس مؽرت٠ز خني منٍٍمز ث٥ّ٤

ٌث٤ص٥ٌّم،  ٌث٤ّجب٥ز،  ٌث٤دنٌز ثالؼصمجٌِز،  ٌث٤عٝج٘ز،  ثالفى٥فجس ىٍ: ٜد٦ ث٤صجسًخ، 

ٌث٤ٌٝم،  ٌثالظصيالٟ،  ٌثالؽصمْ ثالذنٍ،  ٌث٤ىدٝز ثالؼصمجٌِز،  ٌثالّش٘ز ث٤دٌةٌز، 

ٌثالّجًري. ٌثالؤظعجس،  ٌث٤ؽمٌّجس،  دٌسث   ٌىٍ مفى٥فجس شمجسط ٌث٤ؽد١جس، 

ٌشخشػ خجالٙي٧ٍ من إوجسو ث٤مٌٞ  ميمج  يف ـٌجٔز مٙي٧ٍ سأط ثالج٣ ثالؼصمجٍِ، 

ٌث٤فمجسر. ٘ج٤رت٠ٌض  ٌثالؽصمْ  ٌث٥ّ٤م يف ث٤شؤًز إبل ثإلنعج   إبل ظّز أ٘ٞ ثالّش٘ز 

ٌث٤ذٜز  ٤ٌٍز  ِةل ِنجٌش مٌّنز يف دسثظز سأط ثالج٣ ثالؼصمجٍِ ًٙٝذو ث٤ؽم

http://digital.ahram.org/
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ٌنٍ 43  دثس نجرشي ٥٤نرش ثإل١٤رت

ٌ٘ٞ ىزو ث٤شؤًز ث٥ّٝ٤ٌز، ٌث٤ذًنجم١ٌٌز أً مج ، ر٢٤ أ  سأط ثالج٣ ثالؼصمجٍِ ِةل 

ٌث٤عٝجٌ٘ز  ًّذ خنٌز مّشٌ٘ز ـش٠ٌز شٙج٥ٌِز شمم ِنجٌش ث٤ٌٝمز ثالّشٌ٘ز 

ٌثالؽصمْ  ٧ٍ ثالؼصمجٌِز ث٤صٍ ميمصيج ثالسشٝجء خجإلنعج   ثألخالٌٜز يف ث٥ّ٤

ٌث١ٙ٤ ٌث٤عٌجظٌز  ٌثالٜصفجدًز   شًز.ٌمؤظعجشً ٠ج٘ز، ٌخنٌصً ثالؼصمجٌِز 

إ  خنجء ثالٙجىٌم ِم٥ٌز مّشٌ٘ز ٠ربَ، ٌىٍ من ث٤ٍَٝ ث٤ذثّ٘ز ٥٤فمجسر، ر٢٤ أ  

ٌأخالٌٜز شنٍم ثألدثء ث٥ّ٤مٍ  ٌِٝذًز  ثالٙجىٌم شّّذ ٘مجءثس ٥ِمٌز ٌمّشٌ٘ز 

ٌثألخالٍٜ ٥٤مؽصمّجس ثإلنعجنٌز.   ٌثالؤظيس 

٧ٍ ِةل إدسثٟ ثأل  ٧ٍ ٤ٌغ ِم٥ٌز ظي٥ز، خ٦ ًّذ ؼيذث  مش٠دج  ًٝ خّجد ٌخنجء ثالٙي

ٌثألخالٛ، إر ش١من  ٌثالّش٘ز  ٌث٤ٌّٝذر  ثألظجظٌز يف خنجء ثالٙجىٌم، ٌىٍ ث٥٤ٕز 

ٙيج ثن١ّجظج  ٥٤ؽٍىش ث٤فمجسي، ٘يٍ  ثالٙجىٌم يف ـمٌم ٜمٌز ث٤يًٍز، خـٍ

ٙيج )منٍٍمز( شصممن ِنجٌش  منٍٍمز ١٘شًز ًُٙرتك ٌ٘يج ثالنعؽج٧، ٌخـٍ

ٍِز، ال ًم١ن  ذثس مٙجىٌمٌز مصّذدر ٌمصن سؤًصيج إال ِنجٌَش مخص٥ٙز ٌـٌ

ٌٌٜمصيج يف ث٤عٌجٛ  ٍّٜيج يف ث٤دنٌز ثالّشٌ٘ز  مرتثشدز مرتث٠مز، شؤظش ًٌٝنج  ِةل م

ّؽٌصيج يف ث٤ّم٥ٌز ث٤فمجسًز ثالمصذر.  ث١ٙ٤شي ـٌ

ٌث٤ص١جم٦ يف ِم٥ٌز ث٤دنجء ث٤فمجسي،  شخمْ ثالٙجىٌم ـصمج  إبل ٜجِذر ث٤صٙج٦ِ 

ذثس مص ّجلذر خف١م شّذد ٘يٍ ٤ٌعض ٠صال  ـمجء منّض٤ز، إنمج ىٍ ـٌ

معصًٍجشيج يف ِم٥ٌز خنجبيج، ٘ينجٟ ثالٙجىٌم ث٤فمجسًز ث٤ٝجِذًز، ٌىنجٟ ثالٙجىٌم 

ٌآخشٌ ، ٌث٤صخفق ٌمج إبل ر٢٤. )ثظمج٦ٌِ   :1998ثإلوجسًز، ٌمٙجىٌم ث٤دفغ 

28) 

ٍْٜ سأط ثالج٣ ثالؼصمجٍِ يف ىزو ثالنٍٍمز ثالٙجىٌمٌز؟ ٌمج أىمٌصً  ٘أًن م

 ث٥ّ٤مٌز؟ 

٧ٍ سأط ثالج٣ منز أ  أـذس ٠جس٣ ٤ٝذ ثنؽ٦ٕ ث١ٙ٤ ش ثالؼصمجٍِ خجـز، خمٙي

، ٌخذأ ًٍيش مْ مشٌس ث٤ضمن شفض 1867مجس٠غ ٠صجخً )سأط ثالج٣( ِج٧ 

معمٌجس ِذر مع٦: سأط ثالج٣ ث٤عٝجيف، ٌسأط ثالج٣ ث٤شمضي، ٌسأط ثالج٣ ثالؼصمجٍِ. 

ٌٜذ ثنؽ٥ٕض خ ً ؼم٥ز ٔري أ  سأط ثالج٣ ثالؼصمجٍِ ًٝٚ يف مٝذمز ىزو ثالٙجىٌم، 
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ٌنٍ 44  دثس نجرشي ٥٤نرش ثإل١٤رت

ٌنٍشًز ثالّش٘ز. ٦٠ٌ   ، ٥ٌِم ثالؼصمُج ٥ٌِم ثإلدثسر،  ٧ٍ ىٍ: ٥ِم ثالٜصفجد،  من ث٥ّ٤

٧ٍ أـذ مشش١ضثشً ثألظجظٌز. ٧ٍ ًشَ يف ثالٙي  ٥ِم من ىزو ث٥ّ٤

ٍثح. ٔري أ  )ث٤شؤًز  ٧ٍ، ٌ٘يج يشء من ث٤ف إ  ىزو )ث٤شؤًز ث٤صؽضًةٌز( ٥٤مٙي

ذر ثالّش٘ز، شّّذ ثأل٠عش سـجنز، ٘يٍ  ٍء ـٌ ٧ٍ، ٌإِجدر خنجبً يف ل ث٥١٤ٌّز( ٥٤مٙي

ٍثو خني منٍٍمز ثالٙجىٌم،  ٞ ؼم٥ز من ثالّىٌجس ث٥ّ٤مٌز، منيج: شفذًذ معص ّٝ شف

٧ٍ ثالٜصفجد ٌث١٤ؽٚ ِن ٜجخ٥ٌصً ِةل خنجء سؤَ ٥ِمٌز ٥٠ ذر، شندعٞ ِن ٥ِ ٌّز مـٍ

ٍد ثالؽصمْ يف ث٤دنجء  ٌث٤عٌجظز، ًٌّصمذ شنٌٍم ؼي ٌثالّش٘ز  ٌثإلدثسر  ٌثالؼصمُج 

٤ٌٌز  ٌثالعؤ ٌث٤فشًز  ٌشفٌٝٞ ث٤نيمز ث٤صٍ أظجظيج ث٤عال٧ ثالؼصمجٍِ  ٌث٤صٝذ٧، 

ٍء ثالنٍٍمز ثألخالٌٜز  ٍٍِ ث٤خاّلٛ. ٌىٍ مج ظٌعّى ث٤دفغ إبل شأظٌعً يف ل ٌث٤

 ٝشآ  ث١٤شًم.يف ث٤

 

٧ٍ سأط ثالج٣ ثالؼصمجٍِ:-ظج٤عج   ٍثِذ خنجء مٙي ٜ 

٧ٍ سأط ثالج٣ ثالؼصمجٍِ خجالنٍٍس ثإلظالمٍ ِم٥ٌز مّشٌ٘ز  إ  إِجدر خنجء مٙي

ٍّمز، شفصجػ إبل إنؽجص ؼم٥ز من ث٤ّم٥ٌجس ثالرتثخىز ىٍ:   من

 شفذًذ م١جنصً يف معصًٍجس ثالٙجىٌم ث٤عجبذر. -أ

 شفذًذ مٝجـذ ث٤دنجء. -ح

ٌثالمصذثد. -ػ ٌٜجخ٥ٌصً ِةل ث٤صىٍس  ٧ٍ( ث٤صٍ شٍّلق مشؼٌّصً   شٌّني )ىًٍز ثالٙي

ٍر  ٧ٍ يف ث٤صّجم٦، ٌىٍ ث٤خى ٍثس أِالو ِةل شفذًذ مآالس ثالٙي ًّنْي ثنؽجص ث٤خى

 ٍٜٚ ٧ٍ، ث٤صٍ شّّذ من ثالعص٥ضمجس ثألظجظٌز يف ثشخجر ثال ث٤شثخّز يف ـٌجٔز ثالٙي

ٌش ٧ٍ من ـٌغ ٤ًٍٙ ٌمّنجو،  ٌأىمٌصً ثالّشٌ٘ز، ثشؽجو ثالٙي ش٠ٌدً ٌخعجوصً،

ٌآخشٌ ، ٌِجب٥صً ث٥ّ٤مٌز )ثظمج٦ٌِ   .( 29 :1998ٌٌصنً يف منٍٍمز ثالٙجىٌم،

بل  ٧ٍ سأط ثالج٣ ثالؼصمجٍِ ِةل ٜمٌصني أظجظٌصني: ثأٌل ٧ٍ ثالىصمج٧ خمٙي ًٝ

٘يٍ  -أًز ـمجسر-)مّشٌ٘ز(، من ـٌغ إنً ًّذ نعٝج  ١٘شًج  يف إوجس ث٤فمجسر 

ذر ث٤ّٝ ز ٤ـٍ ٌث٥٤ٕز.خاـل ٌث٤نيؾ  ٌثالّش٘ز   ٌذر 
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ٌنٍ 45  دثس نجرشي ٥٤نرش ثإل١٤رت

ٌصً ث٤فمجسًز ًّني ِةل  ٧ٍ يف خفـٍ ٌث٤عجنٌز )ـمجسًز(، من ـٌغ إ  ثالٙي

ٍثس ث٤فمجسي ث٤خاّلٛ، ث٤صٍ ش٥ّذ  إنؽجص ِم٥ٌز )ث٤صعجٜٚ( ث٤صٍ شّّذ أىم أؼ١ج٣ ث٤ف

ٌثإلنعجنٌز دٌسث  يف إدثسشً، ًٌُّّذ سأط ثالج٣  ثالٙجىٌم ث٤ٝجِذًز رثس ثألخّجد ثألخالٌٜز 

الؼصمجٍِ أـذ أىم ثالٙجىٌم ثاليمز ث٤صٍ ٤يج م١جنصيج يف ث٤صعجٜٚ ث٤فمجسي، ث

ٌث٤ؽذًّز  ٌثإلخالؿ  ٌث٤صّجوٚ  ٌثالّجًري ث٤ٍونٌز،  ٌث٤ٌٝم  ٍنً ًّصمذ ثألخالٛ  ١٤

 نعٌؽج  يف ش١ًٍنً.

ٌشُّذ ثالٙجىٌم أًمج ، ؼيذث  منيؽٌج ، ر٢٤ أ  ثالنيؾ ىٍ )أظجط ثالٙجىٌم ث٤صٍ 

ٌّٙيج ث٤دجـغ يف مّج ٌث٤ىشًٝز ث٤صٍ ًفٙيج خيج، إر ًصّجم٦ ٦٠ ًٍ  ،ًٍِ ٤ؽز مٍل

ٌثالؼصمجٌِز مْ مٙجىٌم شّّذ يف نٍش  مؽج٣ من مؽجالس ث٤ذسثظجس ثإلنعجنٌز 

ٍثء أ٠جنض ىزو ثالٙجىٌم ٥٠ٌّز أٌ  ٌثلٌّيج من أظجظٌجس ثالّش٘ز يف ر٢٤ ثالؽج٣. ٌظ

ٍنجس ث٤ىشؿ ث٤نٍشي ث٤زي ًصأظغ ٥ًٌِ ث٤دنجء ثال ّشيف يف ىزو ؼضبٌز، ٘ئنيج من م١

ٌثخشٌ ، ٧ٍ ث٤دنجء 53 :1998ث٤ذسثظجس()ثظمج٦ٌِ  ٌِةل ىزث ث٤دنجء ثالنيؽٍ ًٝ  ، )

ٌثالؤظيس.  ثالؼصمجٍِ 

ي  ٍّ ٌشٝ إ  منٍٍمز ثألخالٛ ثإلظالمٌز، منٍٍمز ٌٜمٌز شُّّشٗ ثإلنعج  خئنعجنٌصً، 

ٍء  ٍثم٦ ث٤صمجمن ثإلنعجنٍ، ٌىٍ ٜجدسر ِةل إنصجػ سأط مج٣ ثؼصمجٍِ ٠ٙ ِ

ٌثالؼصمجٍِ، ًٌشيس ٜجِذر ـ٥دز ألدثء ٌ٘ج٦ِ يف شف ٌٝٞ ث٤صمجمن ثإلنعجنٍ 

ٍثسد  ٌٜذسثشً، ًٌّرّب ٠ز٢٤ ِن ٜذسر ثال ٌثؼصمجٍِ مصمٌض خ١ٙجءشً  ثٜصفجدي 

ٌثؼصمجٌِز رثس  ثإلنعجنٌز، خأؼ١ج٤يج ثالصّذدر، ِةل شفٌٝٞ ٘ج٥ٌِز ثٜصفجدًز 

ٌٍِز ِج٤ٌز، من خال٣ مؤظعجس ثالؽصمْ ثالصّذدر، يف إوجس إـعجط ِم ٌٞ ن

٤ٌٌز ثالؼصمجٌِز.    خجالعؤ

٧ٍ سأط ثالج٣ ثالؼصمجٍِ خجالنٍٍس ثإلظالمٍ، ًعصٍؼذ ـٍش ِنجٌش  إ  خنجء مٙي

ٍثىج ث٤ٙشدي  ث٤دنٌز ثألخالٌٜز ثإلظالمٌز ٠مج ًفٍسىج ث٤ٝشآ  ث١٤شًم يف معص

ٌذ،  ٌذ، ر٢٤ أ  ثألخالٛ ث٤ٝشآنٌز ىٍ نعٌؾ مْ ث٤صـٍ صر خج٤صـٍ ٌثالؼصمجٍِ، مّضا

ٌثالؽصمْخيمج ش١صم٦ ظّج ثألخالٛ ث٤ٝشآنٌز ِةل  ثِصمجد ًٌم١ن .در ثإلنعج   

 ث٤زي ٌسدس يف ث٤ٙف٦ ث٤عجنٍ. ث٤نفٍ
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إ  ث٤ٌٝمز ث٤فمجسًز ٤شأط ثالج٣ ثالؼصمجٍِ ىٍ أنً ًفذد ثإلؼجخز ِةل ث٤عؤث٣ 

ٌشصفذد ثإلؼجخز ِةل ىزث ٠ٌٚ أِم٦ ث٤زي ًؽذ أ  أِم٥ًث٤فمجسي ثاليم: " ؟"، 

ٌث٤ٌٝمٌز، ًٌصفذد  ٍء إدسثٟ منٍٍمز ث٤ٝشآ  ث١٤شًم ثألخالٌٜز  شدّج  -ث٤عؤث٣، يف ل

٥ًٌٌِ  -٤ز٢٤ ٌثألمن ثالؼصمجٌِني.  ٌث٤عال٧  ٌث٤صم١ني ث٤فمجسي  وشًٞ ث٤ّذ٣ 

ٍء ثإلؼجخز  ًم١ننج مٌٝجط ٠ٙجءر سأط ثالج٣ ثالؼصمجٍِ يف ثالٍشٗ ثإلظالمٍ، يف ل

 ثآلشٍ:ِةل ث٤عؤث٣ 

دجء، ثالنجْ٘ ثالرتشدز ِةل شذخ٦ ث٤دن٢ يف ث٤نؽجه  -   ٌثأِل ى٦ شعجٌي ث٤نٙٝجس 

 ثالؼصمجٍِ، خٌٕز ثإلظيج٧ يف ث٤صنمٌز ثالؼصمجٌِز؟ 

ٍد إ٤ًٌ ثالنجْ٘، ث٤دن٢ أ٧ ثالؽصمْ، أ٧ ثالظنني مّج ؟ ٠ٌز٢٤  ز شفذًذ َمْن شّ ّٜ إ  د

ٌث٤صىٍس؟ مّ ٌٍِز ىزو ثالنجْ٘؟ ٌى٦ ىٍ ٜجخ٥ز ٥٤نمٍ  ّضصث  ىزث ث٤ؽيذ خٌٝجط ن

٠ّمٍ/ صمنٍ، ًّّذ ثالؤرش ثأل٠عش أىمٌز يف شفذًذ ٠ٙجءر سأط ثالج٣ ثالؼصمجٍِ. 

 ٌِةل ث٤نفٍ ثآلشٍ :

ٍثسد ) (                                    ٍثسد)   –ـؽم ثال  (1-ـؽم ثال

        144*  اااااااااااااااااااااااااااااااااااامّذ٣ ث٤نمٍ = اااا  

ٍثسد )                                                                      (1-ـؽم ثال

 إر أ :  

ٍثسد ث٤فج٤ٌز.     : ـؽم ثال

ٍثسد يف ث٤عنز ث٤عجخٝز.1 -   : ـؽم ثال
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ٌنٍ 47  دثس نجرشي ٥٤نرش ثإل١٤رت

ٌث٤صنمٌز  -سثخّج   ثالٍشٗ ثإلظالمٍ ٌسأط ثالج٣ ثالؼصمجٍِ 

ٌثالؼصمجٌِز:   ثالٜصفجدًز 

ٌثالؼصمجٍِ، ِن إسثدر ث٤صٌٕري  ١ًؽٚ ٍٍِ خج٤صنمٌز يف خّذًيج ثالٜصفجدي  ث٤

ٌث٤دنجء ث٤فمجسي، ر٢٤ أ  إسثدر ث٤صنمٌز ىٍ إسثدر ثألمز ٌإدثسشيج ٤فش٠ز  ٌث٤صىٍس 

( ث٤صجسًخ يف ـريٌسشيج ث٤صجسًخٌز. ٤ٝذ ِرّب ث٤خ٥ٌٙز ث٤شثؼذ ِمش خن ث٤خىجح )

ٌثس ثألمز ِن إسثدر ث٤صنمٌز، ـني ٌلْ نفذ ٌِنًٌ ـٞ ثأل  ؼٌج٣ ثآلشٌز يف ظش

٧ٍ )ث٤صنمٌز ثالعصذثمز( ٜد٦ أ  ًّش٘يج  ثالصنجمٌز ـني ٘صق ث٤ّشثٛ، ٤ٌؤ٠ذ ِةل مٙي

٧ٍ خٝشٌ . ٠ٌز٢٤ شأ٠ٌذ ثإلمج٧ ِيل ) ( ِةل أىمٌز )ِمجسر ثألسك( ث٤ّج٤م ث٤ٌ

ٌخّذىج ثألخالٍٜ ٜد٦ ثظصؽالح ث٤ِخشثػ، ألنً ٠ج  ًشَ أ  إـالؿ أى٦ ث٤خشثػ 

يم، ـال  اـل ٍثىم إال خيم، أل  ث٤نجط ٥٠يم ـٌ ٍثىم، ٌال ـالؿ الن ظ ـج  الن ظ

ٌأى٢٥  ٌأى٥ً، ٌمن و٥ذ ث٤ِخشثػ خٕري ِمجسر أخشح ث٤دالد  ٌِج٣ ِةل ث٤ِخشثػ 

(، ٠ٌأنٍ خجإلمج٧ ِيل ًؤ٠ذ ِةل أىمٌز سأط ثالج٣ ثالؼصمجٍِ ٜد٦ سأط 2ث٤ّدجد)

 ثالج٣ ث٤نٝذي، يف ثنؽجص ِم٥ٌز ث٤صنمٌز. 

ٌٍِ ثألمز خٌٝمز ث١ٙ٤ش ث٤دنّجء، ث٤زي ًُنصؾ مٙجىٌمً إ  إسثدر ث٤صنمٌز،  ىٍ 

ٌشفنْ مؤظعجشيج ثالٜصفجدًز  ٌث٤ٝجِذًز ث٤صٍ شؤظغ ٥٤نيمز،  ثالفٍسًز 

ٌث٤عٝجٌ٘ز.  ٌثالؼصمجٌِز 

ٌد  ٍٍِ خٌٝمز ث١ٙ٤ش ث٤دنّجء، ًَٙرتك ٜذسر نٝذًز سـٌنز ِةل شؽخٌق ـذ إ  ث٤

ٍثوؤ  ٣ٍ إ٤ًٌ، خٌّذث  ِن ث٤ص ٌشفذًذ ـٌٖ ث٤ـٍ ٌثالنصيجصًز ث٤فٞ،  ٌث٤ص٥ٌٙٞ 

مجس ث٤نٝذ، ر٢٤ أ   ٍّ ٌأـعذ أ  ث١ٙ٤ش ثالٜصفجدي ثإلظالمٍ ًمص٢٥ مٝ ٌث٤نٙجٛ، 

خىجخً ـني ًنى٥ٞ من ث٤ٝشآ  ث١٤شًم، ًؽ٥ًّ خىجخج  ؼؽجِج  يف ث٤صٌٕري، أل  

ًٙ ـٌٕز ـٞ  ٌثأل١٘جس، ٤ٌغ خـٍ ث٤ٝشآ  ث١٤شًم ىٍ ثاليٌمن ِةل ٔريو من ث١٤صذ 

ٌثالشعجٛ يف مٙشٌلز ِةل ث٤ّج٤م، ٌإنم مجس ثالنعؽج٧  ٍّ ًٙ منيؽج  ًمص٢٥ مٝ ج خـٍ

ٌثألخالٌٜز ث٤صٍ ال شصنجٜن مْ ث٤دنٌز ثالنىٌٝز  ٌثالّشٌ٘ز  ِنجٌش خنٌصً ث٤ّٝجبذًز 

                                                 

غ خر::  اليرريم  عرره   ررهةغ    ارر  3إىل واليرر    ررر  ألرر: انخري الن ارر غ ،رر  ال   رر غ  رضر  ا   نرر  ( ينظر:  تارراإل ام ررا    رر   2)
 .101-101د.ت.  ص 1 أل:غ ط -انساان غ القاه:ة
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ٌنٍ 48  دثس نجرشي ٥٤نرش ثإل١٤رت

٧ٍ ثالؼصمجٌِز خجـز، ث٤صىجخٞ خني  ٌث٥ّ٤ ٧ٍ ِجمز،  ٥ّ٥٤ ٞ ّٝ ٦ّٝ٥٤، ثألمش ث٤زي ًف

ٌث٦ّٝ٤، ًٌفٝٞ ٠ز٢٤ مّنى شن ٌث٤صىدٌٞ، خني ثالّنى  ٍءث  ث٤نٍشًز  ٌثظّج  ٠ٙ مًٍج  

ٌث٤ٍظجب٦ شفض م٥ٍّز ث٤ٌٝم ثألخالٌٜز ث٤صٍ شمنْ ث٤صنجٜن خني  خشخىً خني ثألىذثٗ 

ٍءر ٘ج٥ِز، ر٢٤ أ  ث٤خىجح  ٌث٦ّٙ٤، ٘صّىٍ ث٦ّٝ٤ ثإلنعجنٍ ـٌجر ٠ٙ ث٣ٍٝ٤ 

ٌثألمز ث٤عٝز  ثالٜصفجدي ثإلظالمٍ، ًؤظغ دثبمج  ألم٦ ـمجسي ًمنق ثإلنعج  

أمجنز ثالظصخالٗ، ث٤زي ًؽ٦١ّ ث٤ٙمجء ث٤فمجسي ٌثألمج  ـني نفعن ث٤ٌٝج٧ خ

٧ٍ ِةل ظالظز مفجٌس أظجظٌز ىٍ:   ثإلظالمٍ ٤ّمجسر ث٤ّج٤م، ث٤صٍ شٝ

 . ثالٜصفجد3. ثإلنعج               2ث٤ذًن          

ٌث٤ّج٤م خجالنٍٍس ثإلظالمٍ من   إر شصمج٘ش ىزو ث٤ّنجٌش ٤دنجء ثإلنعج  

شصّجلذ ىٍ ثألخشَ يف شنعٌٞ معرير  ( ث٤فمجسًز،ثإلنمجءثسخال٣ ؼم٥ز من )

ٌث٤شلج ث٤فمجسي. ر٢٤ أل  ث٤صنمٌز  ٌث٤صٝذ٧  ٞ ث٤ش٘جو  ّٝ ٌث٤ّج٤م خمج ًف ثإلنعج  

خجالنٍٍس ثإلظالمٍ ىٍ ؼيذ ؼجم٦ ٌمص١جم٦ ٌمصّجلذ ث٤ّنجٌش، مندعٞ من 

ٌثألخالٍٜ، ٘من  ٌثالّشيف  ٌنعٝيج ث٤ّٝجبذي  دثخ٦ ثالنٍٍمز ث٤فمجسًز ثإلظالمٌز 

ال شٝصٍش ِةل ث٤ؽجنذ ثالٜصفجدي  -ث٤ّمشث -ج٤صنمٌز ثإلظالمٌز ـٌغ ث٤ؽم٣ٍ، ٘

ٌث٤عٝجيف يف خنجء ثإلنعج   ٌث٤عٌجيس  ٌثالؼصمجٍِ  ذو، إنمج ًصّجلذ ثالٜصفجدي  ٤ـٍ

ٍنٌز ثإلظالمٌز ٥٤ّج٤م، ث٤صٍ ىٍ  ٌث٤ّج٤م، ٌىزث مج شفّذدو ث٤شؤًز ث١٤ ٌثالؽصمْ 

ٌذًز ٔجبٌز أخالٌٜز إِمجسًز خريًز ـمجسًز،  شّرّب ِن ث٤ٙىشر )سؤًز شـٍ

سؤًز ٥ِمٌز ظننٌز شعخريًز، شيذٗ  -ٌخج٤رضٌسر–ثإلنعجنٌز ث٤عًٍز، ٌىٍ خز٢٤ 

ٍٍِ ثإلنعجنٍ، ٤صيذي  إبل ؼ٦ّ ِنجٌش ث٤ٙىشر ثإلنعجنٌز ث٤عًٍز، يف خؤسر ث٤

ٞ ثإلنعج  رثشً ث٤عًٍز يف أخّجدىج  ّٝ ٌششؼذىج، ٠ٍ ًف معرير ث٤فٌجر ثإلنعجنٌز 

ٌث٤ؽمجٌِز، ًٌعصؽٌذ يف ٌثِصذث٣ ٤فجؼصيج ث٤ٙشدًز  ٌمنّيج، ِةل مذَ  ٌظىٌز 

ٌثإلخذثٌِز ث٤ّمشثنٌز( )ثخٍ  ٌز  ٍد ثإلنعجنٍ خ٦١ أخّجدو ث٤شـٌ أ٘ٞ ث٤ٍؼ

(.خيزث ٘ئ  ىزو ث٤شؤًز شيٌت ٘شؿ ث٤ص١جم٦ ٥٤مؽجسًْ 46 : 2448ظ٥ٌمج ،

ٍِز، ٤ٌغ ِةل معصٍَ ثألمز ٘ٝي، ٌإنمج يف ِالٜجشيج مْ  ث٤صنمًٍز ث٤ّمشثنٌز ثالصن

، ثألمش ث٤زي ١ًّشط ٜمٌز ثندعجٛ ثالؽجسًْ ث٤صنمًٍز ث٤ّمشثنٌز من ثألمم ثألخشَ
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ٌنٍ 49  دثس نجرشي ٥٤نرش ثإل١٤رت

اإلسالمية الحق،هي التي تنبثق من البنية  ث٤ذثخ٦، ٘جالؽجسًْ ث٤صنمًٍز/ث٤ّمشثنٌز

ًٙ )ث٤نق( العقائدية  ٌثألخالٌٜز ٤ئلظال٧،ممعاال  يف ث٤ٝشآ  ث١٤شًم خـٍ ٌثالّشٌ٘ز 

ٌثؼصي غ،ٌمج ًصدًّ من ُظنّز ـفٌفز،   جدثس ٘ٝيٌز سـٌنز.ثالؤظِّ

إ  )ثٜصفجدًٌز( ث٤صنمٌز ثإلظالمٌز ال شش٠ّض ِةل ث٤ّجدثس ثالظصيال٠ٌز من خال٣ 

ٍر ثؼصمجٌِز، ٠مج ىٍ ث٤فج٣ يف ثالٜصفجد  ٌشف٥ًٍيج إبل ٜ إِالء ؼأ  )ث٤ع٥ّز( 

ٌثإلنعجنٍ،  ٌث٤صمجمن ثالؼصمجٍِ  ٍر ث٤عال٧  ث٤شأظمجيل، إنمج شنّمٍ ٜذسثس إنصجػ ٜ

 مج ًّّضص ىزو ث١ٙ٤شر.ٌثظصعمجس ث٤ىدٌّز خ

عذ، إنمج ىٍ ِم٥ٌز  إ  ث٤صنمٌز، خجالنٍٍس ثإلظالمٍ، ٤ٌعض ِم٥ٌز ثٜصفجدًز ـٌ

ٍثسد ث٤ىدٌٌّز  ٌأخالٌٜز ٠ز٢٤، ر٢٤ أ  ث٤ّم٦ مْ ثال ثؼصمجٌِز ٌمّشٌ٘ز 

ٌأخالٌٜجشيج، ٌيف ٦٠  ٌث٤درشًز، ١ًٍ  يف إوجس إـٝجٛ ث٤رشًّز  ٌثالٜصفجدًز 

 ٌ ٍث٣ ٠عرير ث٤فجالس ٘ئ  ثإلنعج  ىٍ ىذ٘يج  ٌظ٥ٌصيج، ٌىٍ ًفصجػ إبل سؤٌط أم

 إلدثسر ِم٥ٌز ث٤صنمٌز، ًٌفصجػ إبل مؤظعجس مصّذدر شٍّ دٌسىج يف ث٤ّم٥ٌز رثشيج.

ٍنيج أـذ أىم مفجدس  إ  إـذَ ثالؤظعجس ثاليمز يف ث٤صنمٌز، ىٍ ثالفجسٗ، ١٤

ٍث٣ ثاليمز ث٤صٍ شفصجؼيج ث٤صنمٌز، سأط  شم٦ًٍ ث٤صنمٌز، ٌإ  أـذ أىم سؤٌط ثألم

 ثالج٣ ثالؼصمجٍِ، ث٤زي ًم١ن شّشًًٙ ِةل ث٤نفٍ ثآلشٍ:

ٌششثخىٌز شمع٦ ّ٘ال  أٌ شمّيذ ٤ً. ٌنٌز   ًمع٦ّ ِالٜز ثؼصمجٌِز شّج

ٍنيج مؽشد )ؼد١ز( خني  شأ٠ٌذ ثالفصٍَ ث٤زي ششد ًٌ٘ ىزو ث٤ّالٜز، من ـٌغ ٠

 ثأل٘شثد، أٌ مؤظعز، أٌ شنٌٍم ٔج٤دج  مج ١ًٍ  ٔري سظمٍ.

ٍد ىزو ث٤ّالٜز إ  ث٤صأ٠ٌذ ًشد خج٤نع ٌث٤نصجبؾ( ثالرتشدز ِةل ٌؼ ٌثْ٘  دز إبل )ث٤ذ

ٌث٤ع٠ٍ٥ٌجس ثالصدجد٤ز)ث٤دعصجنٍ، ٌث٤ٌٝم ث٤ع٠ٍ٥ٌز   : 2449ثالؼصمجٌِز، مع٦ ث٤عٝز 

135 ) 

ٌر، ثظصنجدث  إبل مج ًندّغ منً  ٍدثس ثالنصؽز ٥٤عش إ  سأط ثالج٣ ثالؼصمجٍِ أـذ ثالٍؼ

ٌدثبمز ، شيٌت النجْ٘ ثٜصفجدًز مجدًز، من ِالٜجس ثؼصمجٌِز إًؽجخٌز خاّلٜز 

ٍِز، ٌخز٢٤ ًفدق سأط ثالج٣ ثالؼصمجٍِ سأط مج٣ٍ مفذدث   ٌأخشَ مّنًٍز مصن

 (135: 2449ألنً: )ث٤دعصجنٍ،
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ٌنٍ 54  دثس نجرشي ٥٤نرش ثإل١٤رت

ٍُث ثألخشَ من سأط ثالج٣. ًرتث٠م، -  ًٌم١ن أ  ًنمٍ ًٌنفرس، ؼأنً ؼأ  ثألن

ٍدو د٦ٌ٤ ِةل ـف٣ٍ ثظصعمجس ظجخٞ -  ٤ً. ًفصجػ إبل ثظصعمجس ٌسِجًز، ٍ٘ؼ

ٍد إم١جنٌز ٤ٌٝجظً ِةل ث٤شٔم من أ  أ٥ٔدً ٔري م٥مٍط. -  ٌؼ

٤ًٌ آظجس ٌمنجْ٘ ثؼصمجٌِز. -  ًصممن ظ٥ع٥ز من ث٤ٌٝم، 

. يمجخال ًنصيٍ خجالظصخذث٧ أٌ ثالظصيالٟ، خ٦ ِةل ث١ّ٤غ ًنمٍ  -     

 (. 2449،136،)ث٤دعصجنٍ

نمٌز ثالٜصفجدًز ٌش١من أىمٌصً ث٤فمجسًز يف أنً أدخ٦ ث٤دّذ ث٤ٌٝمٍ يف ِم٥ٌز ث٤ص

ٌثالؼصمجٌِز، ٌمن ظَم يف ٥ِم ثالٜصفجد ثالّجٌش، ث٤زي خذأ ًنصدً إبل خىأ ث٤ٙف٦ 

ٌثألخالٛ.  خني ثالٜصفجد 

ٌث١٤ٙجءر، ر٢٤ إ  ث٤صٝذ٧  ٍٍِ ٥٤ّذث٤ز  إ  سأط ثالج٣ ثالؼصمجٍِ ىٍ ثالّجد٣ ثالٍل

ٌث١٤ٙجءر،  ٌثالؼصمجٍِ خجالنٍٍس ثإلظالمٍ، ىمج وشًٞ ث٤ّذث٤ز  ٌيف ثالٜصفجدي 

ٍء ىزث ث٤صفٍس ٤شأط ثالج٣ ثالؼصمجٍِ، نصٍؼً ثآل  ٥٤دفغ يف ودٌّز ـمٍسو  ل

 ٌآظجسو يف ثالٍشٗ ثإلظالمٍ.

٧ٍ ٌثألخالٌٜز ٥٤رشًّز، ث٤صٍ  ًٝ ١ج٧ ث٤ّم٥ٌز  ثالٍشٗ ثإلظالمٍ ِةل منٍٍمز ثأـل

ٌث٤ٝشك ٌمج  ٌثالؽجس٠ز  ٍد ثالمجسخز  ٍدىج ث١٤عري من ش٢٥ ث٤ٌٝم، مع٦ ِٝ شؽمْ ِٝ

ٌث٤فذٜجس ٌخٌٝز أؼ١ج٣ ثإلنٙجٛ ثألخشَ.  إبل ر٢٤، ٘مال  ِن ث٤ض٠جر 

ًز ثؼصمجٌِز شخص٥ٚ ٌِةل ىزث ثألظجط شّّذ ثالفجسٗ ثإلظالمٌز منٍٍمجس ثٜصفجد

ٌث٥ّ٤مٌز،  ٌثألخالٌٜز  ٥٠ٌج  ِن ثالفجسٗ ٔري ثإلظالمٌز من ـٌغ أظعيج ث٤نٍشًز 

ٌثالؼصمجٍِ يف أنؽىصيج ثالصّذدر، ر٢٤ أ   ٌال ًم١ن ث٤ٙف٦ خني ث٤دّذ ثالٜصفجدي 

مٍّم أنؽىصيج ثالٜصفجدًز، ًّّذ ث٤ؽجنذ ثالؼصمجٍِ نعٌؽيج، مع٦ ؼمْ ث٤ض٠جر 

ٌث٤صربِجس ٌمج إبل ر٢٤، ـصى ٌإنٙجٜيج ِةل معصفٌٝيج ٌث٤ٝشٌك ث٤فعنز   ،

 (15: 1996ث٤نؽجه ث٤عٝجيف/ ث٤ذٍِي ًّّذ إـذَ ميمجشيج ثالؼصمجٌِز.)مؽيٍس،

ٙيج مؤظعجس إظالمٌز ثٜصفجدًز/ ثؼصمجٌِز يف  شعيم ثالفجسٗ ثإلظالمٌز، خـٍ

ٍثخي ث٤رشٌِز  ٌثالؼصمجٌِز، من خال٣ شفذًذ ث٤م شفٌٝٞ ث٤صنمٌز ثالٜصفجدًز 

ٌثالؼصمجٌِز، من خال٣  ٌشفذًذ أىذث٘يج ثالٜصفجدًز  ٍّم آ٤ٌجس ِم٥يج،  ث٤صٍ شن
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ٌنٍ 51  دثس نجرشي ٥٤نرش ثإل١٤رت

ٍء ر ٤ٌٌصيج ثاليمجس ثالنجوز خيج خف١م ث٤رشًّز، ٘صفذدس يف ل ٢٤ معؤ

 ثالؼصمجٌِز، ٌإظيجميج يف ث٤ص١جم٦ ثالؼصمجٍِ.

٤ٌٌز ثالؼصمجٌِز ٥٤مفجسٗ خجإلظيج٧ يف ِم٦ ث٤فج٤فجس ِنذ  ٌشصفّذد ثالعؤ

ممجسظز أنؽىصيج شؽجو مخص٥ٚ ثألوشثٗ، ث٤صٍ ٤يج ِالٜز خيج من ؼّشثء ث٤ص٥١ٌٚ 

ٍء ث٤رشًّز ثإلظالمٌز ث٤ّٕشثء، خيذ ٗ شفٌٝٞ ث٤زي ثخصجسس ث٤ّم٦ يف ىذًً يف ل

ٌثالظصىجِز  ٌنز  نيمز ثالؽصمْ ثإلظالمٍ ث٤فمجسًز، خمشثِجر ِنجٌش ثالش

ٌث٤ّذث٤ز. )ثالٕشخٍ،   (21: 1996ٌث٤ؽم٣ٍ 

٤ٌٌز ثالؼصمجٌِز ٥٤مٍشٗ ثإلظالمٍ ِةل أس٠ج  ِّذر ىٍ: ٧ٍ ثالعؤ  شٝ

 ثالصمع٦ خج٤ٌٝج٧ خميمجس ث٤ص٥١ٌٚ. ث٤ش٠ن ث٤ّٝجبذي:

ٌثالؽجس٠ز يف ميّمجشيج ثالصمع٦ خجال٤صضث٧ خأ ث٤ش٠ن ثألخالٍٜ: ـ١ج٧ ث٤رشًّز 

 ث٤فمجسًز.

ٌثالؼصمجٌِز. ث٤ش٠ن ث٥ّ٤مٍ: ٌأىذث٘يج ثالٜصفجدًز   ثالصمع٦ خصفذًذ ٌظجب٦ ث٤صنمٌز 

ٌثالظصىجِز.ث٤ش٠ن ث٤ٙنٍ ٌث٤ّذث٤ز  ٌث٤ؽم٣ٍ  ٌنز   : ثالصمع٦ خجالش

٤ٌٌصً ثالؼصمجٌِز ًصفّذد ث٤صضثمً خجالؽجس٠ز يف خّن  ٍء إدسثٟ ثالٍشٗ العؤ يف ل

ٌثأل١٘جس ثالؼصمجٌِز، ٤ص٥دٌز ثالصى٥دجس ثالؼصمجٌِز ٤ؤلوشثٗ ثأل  ٌث٤ربثمؾ  نؽىز 

ٍثء أ٠ج  خذثخ٥ً أ٧ خجسؼً، خيذٗ سلج هللا  ٌثالصأظشر خنؽجوً ظ ثالششدىز خً، 

ٍثص   ٍٍِ ثالؼصمجٍِ ٤ؤل٘شثد، خمشثِجر ث٤ص ٌث٤ ذ٧  ّٝ ٌث٤ّم٦ ِةل شفٌٝٞ ث٤ص شّجبل، 

 (33: 1996ٕشخٍ،ٌِذث٤ز ثالىصمج٧ خمفج٤ق مخص٥ٚ ث٤ٙةجس. )ثال

ٌال ًٝصٍش دٌس ثالٍشٗ ثإلظالمٍ ِةل شم٦ًٍ ث٤ؽجنذ ثالٜصفجدي ٥٤صنمٌز، ٌإنمج 

ٌث٤صٍ ًم١ن ثإلؼجسر إبل  ًصٍظْ ٤ٌؽم٦ شم٦ًٍ مؽجسًْ ث٤نؽجه ثالؼصمجٍِ ٠ز٢٤، 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   أىميج:                                                                                           

 شم٦ًٍ مؽجسًْ ثإلظ١ج  ٤ف٦ّ أصمز ث٤ع١ن. -

 شم٦ًٍ ثالؽجسًْ ث٤صٍ شعيم يف شفٌٝٞ ثألمن ث٤ٕزثبٍ. -

ٍثـالس.شم٦ًٍ ثالؽجسًْ ث - ٌثال  ٤صٍ شعيم يف ـ٦ أصمجس ث٤ن٦ٝ 

ٌث٤شخجء ثالؼصمجٍِ. - ٌشفٌٝٞ ث٤ش٘جىٌز  ٍ٘ري ٘شؿ ث٤ّم٦   ش
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ٌنٍ 52  دثس نجرشي ٥٤نرش ثإل١٤رت

٤ٌيج،  - ٌشذث ٌر،  ٌث٤ّم٦ ِةل شفش٢ً ث٤عش ٌٙز سأط ثالج٣ يف ثالؽصمْ،  شففٌق ٌٌ

 (35 :1996ٌإِجدر شف٥ًٍيج، ٌمفجسخز ثال٠صنجص. )ثالٕشخٍ،

ٌث -  ٤ّم٦ ٥٤ٝمجء ِةل ث٤شخج.شفٌٝٞ ثالسشدجه ث٤ّمٍي خني سأط ثالج٣ 

ٌشفٌٝٞ ث٤ّذث٤ز  - ثإلظيج٧ يف شذٌِم ث٤صنمٌز ثالؼصمجٌِز ٥٤مؽصمْ ثالع٥م 

 ثالؼصمجٌِز ِن وشًٞ:

 شؽنذ ثالّجمالس ثالفّشمز رشِج . -

 ثالىصمج٧ خصفف٦ٌ ث٤ض٠جر ٌإنٙجٜيج. -

ٌث٤ِفَشٌ٘ز. - ٌثالىصمج٧ خج٤فنجِجس ث٤فٕرير   منق ث٤ٝشٌك ثإلنصجؼٌز، 

ال٧. إظشثء ث٤عٝج - ٌثإِل ٌثالٜصفجدًز خجـز، من خال٣ ثال١صدز  ٘ز ثإلظالمٌز ِجمز، 

 ث٤شخًٍز.

 

٤ٌٌز ثالٍشٗ ثإلظالمٍ  -خجمعج   سأط ثالج٣ ثالؼصمجٍِ ٌمعؤ

 ثالؼصمجٌِز:

ٍث  ال ًٙرتٜج ، يف ٌشؿ ث٤دنجء  ٤ٌٌز ثالؼصمجٌِز ـن ٌثالعؤ سأط ثالج٣ ثالؼصمجٍِ 

عجط خأىمٌز  ثالؼصمجٍِ، ١٘الىمج ًؽ٦١ّ ىذ٘ج  ٌٌظ٥ٌز ٤آلخش، ٘دذٌ  ثإـل

٤ٌٌز ثالؼصمجٌِز ًٙٝذ سأط ثالج٣ ثالؼصمجٍِ مفذثٌٜصً، ٌخذٌ  ث٤ٌٝم ث٥ّ٤ٌج  ثالعؤ

٤ٌٌز ثالؼصمجٌِز ٌٜمصيج ث٤فمجسًز. ج٤ز ٤شأط ثالج٣ ثالؼصمجٍِ شٙٝذ ثالعؤ ّّ  ث٤ٙ

مج٣ ث٤ّجالٍ خأنيج: )ثال٤صضث٧  ٤ٌٌز ثالؼصمجٌِز، ث٤صٍ ِش٘يج مؽ٥غ ثأِل شّرّب ثالعؤ

ٌثالعجىمز يف شفٌٝٞ ث٤صنمٌز ثالعصمش م مج٣ خج٤صٍشٗ أخالٌٜج ،  ن مؤظعجس ثأِل

ٌٍِز ث٤ٍشٌٗ ثالٌّؽٌز ٥٤ٍَٝ ث٤ّجم٥ز  ٌث٤ّم٦ ِةل شفعني ش ثالٜصفجدًز، 

ٌث٤ّجمشي، ٌثالؽصمْ ِجمز( )ث٤ٕج٤دٍ  : 2414ٌِجبالشيم، إلج٘ز إبل ثالؽصمْ ثالفيل 

 ث٤فمجسثس ( ِن خّذ ـمجسي ـٌٍٝٝ، ٌىٍ أـذ ثالؤرشثس ث٤صٍ شمٌاض خني25

٥ٌِض ٌٜمصً يف ث٤فمجسر، ٠ج  ر٢٤ أـذ أد٤ز  ثإلنعجنٌز، ٥١٘مج ٠رب ىزث ثالؤرش 

ٌث٤شؤًز  ٤ٌٌز ثالؼصمجٌِز  ٠ٙجءر أدثء مؤظعجشيج، ر٢٤ أ  ث٤دّذ ث٤فمجسي ٥٤معؤ
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ٝيج سأط ثالج٣ ثالؼصمجٍِ من خال٣ ث٤دنٌز ثالؤظعٌز  ّٝ ثإلظرتثشٌؽٌز ث٤صٍ ًف

 ًم١ّنً من إنؽجص ثآلشٍ:

 ظعز ِةل دسؼز ِج٤ٌز من ث١٤ٙجءر شفٍص ِةل ظٝز ث٤ؽمٌْ.خنجء مؤ  -

ٌث٤صّجٌ . - رتث٧  ٌثاـل ٌث٤خري  ٍ٘جء  ٌث٤  خنجء ِالٜجس أخالٌٜز أظجظيج ث٤فذٛ 

ٌدثخ٦ ثالؤظعز. -  خنجء ِالٜجس ثؼصمجٌِز خٌنً ٌخني ثالؽصمْ 

ٌثشيم. - ٌأخنجء ثالؽصمْ من شفٌٝٞ ر  شم١ّن ث٤ّجم٥ني يف ثالؤظعز 

ٌث٤صمع٢ خيج إ  شأظٌغ سأط ثالج٣  ٤ٌٌز ثالؼصمجٌِز  ثالؼصمجٍِ ِةل إدسثٟ ثالعؤ

ٌث٤ٙشد ِالٜز  ٌثالؤظعز  ٌثالؽصمْ  ٤ٌز  ٌخأىمٌصيج ث٤فمجسًز ًؽ٦ّ ث٤ّالٜز خني ث٤ذ

 إًؽجخٌز خاّلٜز شصؽةل ِةل ث٤نفٍ ثآلشٍ: 

ٌٜد٣ٌٍ ثؼصمجٍِ. - ٌأدثٌء مصىٍس  ٌٌد مجدي ِج٣ٍ   ٥٤مؤظعز مشد

ٞ يف ثالؽصمْ ش١جمال  ثؼصمجٌِ - ّٝ ج  خني مخص٥ٚ ٘ةجشً ٌرشثبفً، مْ خ٥ٞ شف

صٌجؼجس ث٤خجـز.  ؼٍّس ِج٣ٍ خجالنصمجء من ثأل٘شثد رٌي ثاـل

ٍ٘ش نٍُ من ث٤ّذث٤ز ثالؼصمجٌِز  - ٞ ٥٤مؽصمْ ثالظصٝشثس ثالؼصمجٍِ نصٌؽز ش ّٝ شف

 ٌظٌجدر مدذأ ش١ج٘ؤ ث٤ٙشؿ.

ٌثؼصمجٌِج . - ٌظٝجٌ٘ج   ٌٍِز ث٤فٌجر ثٜصفجدًج    شفعني ن

ٍٍِ ثالؼصمجٍِ. شفعني -  ث٤صنمٌز ث٤عٌجظٌز، ثظصنجدث  إبل صًجدر ث٤صعٌٝٚ خج٤

ٌثصدىجس  ٌمن ث٤دذًيٍ أ  شؤدي ىزو ثالنؽضثس إبل صًجدر ث٤رتثخي ثالؼصمجٍِ 

ٌث٤ّجمشي،  (147-146، 2414ثالؽصمْ يف مخص٥ٚ ثالعصًٍجس )ث٤ٕج٤دٍ 

٤ٌز ٘يٍ:  ٤ٌٌز ثالؼصمجٌِز ِةل معصٍَ ث٤ذ ٍثبذ ش١شًغ ثالعؤ  أمج ٘

٤ٌز يف ظد٦ٌ أدثء ميمجشيج ٌخذمجشيج ث٤ففٌز شخٙ دجء ث٤صٍ شصفم٥يج ث٤ذ ٌٚ ثأِل

ٌثالؼصمجٌِز.  ٌث٤ص٥ٌّمٌز 

ٌث٤ففٌفز   ٌٍِ ثالؤظعجس خأىمٌز ثالعجىمز ث٤ّجد٤ز  ٤ٌز خعدذ  صًجدر ِجبذ ث٤ذ

٤ٌز العصفٝجشيج من ث٤رضثبذ  يف شفّم٦ ث٤ص١ج٤ٌٚ ثالؼصمجٌِز ثالخص٥ٙز، ٌس٘ذ ث٤ذ

ٌث٤صىٍس ث٤ص١  ،٧ٍ ٌثالعجىمز يف ث٤ٝمجء ِةل ث٤دىج٤ز.ٌث٤شظ ٤ٍٍؼٍ،   ن
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٤ٌٌز ثالؼصمجٌِز ثسشدجه ث٤ؽٕجٗ خج٥ٝ٤ذ،  ًششدي سأط ثالج٣ ثالؼصمجٍِ خجالعؤ

ٌثـذ ًندن خج٤فٌجر، ٤ٌغ ٘ٝي ِةل معصٍَ ث٤ّالٜز خٌنيمج، ٌإنمج  ٘يمج ٠ٌج  

أًمج  ِةل معصٍَ منٍٍمز ث٤ّالٜجس ٦١٤ منيمج مْ ٔريىمج من ثالنٍٍمجس 

 ٌ ، ىٍ شّدري ثألخالٌٜز  ٍنٌز، ر٢٤ أ  ث٤ّالٜجس ِجمز  ٌث٤ٝجن ٌثالؼصمجٌِز  ث١ٙ٤شًز 

ٌثالظصضثدر من ث٥ّ٤م.  ٌث٤شٔدز يف ث٤ص٥ّّم،  ٌدٜز ثال٤صضث٧،  ِن ِمٞ ثالنصمجء، 

ٌشّمٌٞ  ٍثونٍ  خفجؼز ٤دّميم يف شفٌٝٞ أىذث٘يم ث٤ند٥ٌز ثالؽرت٠ز،  ٘جال

٥٤ٌمؽصمْ  ِجمز، من خال٣ سؤًصيم ث٥ّٝ٤ٌز ٥٤مؤظعجس ث٤ّجم٥ني ٌ٘يج خجـز، 

ٌث٤ّج٤م،  ٌثال٥ٍّمجس ث٤خجـز خجالؤظعز، أٌ خجالؽصمْ، أٌ خجالؽصمْ  شذث٣ٌ ثالّجسٗ 

ٍثؼييم. ٦ّ ثإلؼ١جالس ث٤صٍ ش  ٌمصجخّز نصجبؾ ثنؽجصىم، ـٌ

إ  ِمٞ ىزو ث٤ّالٜجس ٠ٌٙجءشيج شعيم يف شّمٌٞ ٠ٙجءر سأط ثالج٣ ثالؼصمجٍِ، 

٤ٌٌز ثالؼصمجٌِز ٥٤مٍشٗ ثإلظالمٍ ش ٍٍِ ٤صؽ٦ّ ثالعؤ ٧ٍ ىزو ثالشر ِةل ث٤ ٝ

٤ٌٌجس ىٍ:  خؽم٥ز من ثالعؤ

٤ٌٌز ثألخالٌٜز  :ثالعؤ

ٌثالؽصمْ ِجمز. من   ٌر٢٤ خجإلدسثٟ ث٤ّمٌٞ الج ىٍ ـٞ ٌمٌٙذ ٥٤مؤظعز خجـز 

ٌأىمٌصً ث٤فمجسًز.  خال٣ إدسثٟ سأط ثالج٣ ثالؼصمجٍِ ٥٤دّذ ثألخالٍٜ 

:ٍنٌز ٤ٌٌز ث٤ٝجن  ثالعؤ

ٌثألن  ٍثنني  ٍثنني ثالصمع٥ّز خىجِز ث٤ٝ ٌثالؽصمْ، ر٢٤ أ  ث٤ٝ ٤ٌز  ٌث٤ذ ٍمز يف ثالؤظعز 

ٙيج  ىٍ سٌؿ ث٤ّٝذ ثالؼصمجٍِ، ٌىٍ ث٤صٍ شدنّي ث٤ع٥ٍٟ ث٤ففٌق من ث٤خىأ، خـٍ

٤ٌز أٌ ثالؽصمْ. ٍثء أ٠جنض يف ثالؤظعز أٌ ث٤ذ ٍثِذ ث٤ّم٦ ثألظجظٌز، ظ ٜ 

٤ٌٌز ثالٜصفجدًز  : ثالعؤ

ٙجء خفٍٝٛ ث٤ّج ٤ٌز ِةل ثإًل ٌث٤ذ ٍثونني ِجمز، ٌىٍ ٜذسر ثالؤظعز  ٌثال م٥ني 

ٍءث .  مجدثمض شمص٢٥ إًشثدث  ٠جٌ٘ج  ٠ٌٙ

ٍء ىزث ث٤صىٍس ًم١ن شٍلٌق أخّجد ث٤ّالٜز خني سأط ثالج٣ ثالؼصمجٍِ       ٌيف ل

٤ٌٌز ثالؼصمجٌِز ِةل ث٤نفٍ ثآلشٍ:  ٌثالعؤ

  ث٤دّذ ثالّشيف:
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ٌىٍ ث٤دّذ ث٤زي ١ًؽٚ ِن ودٌّز ثالٙجىٌم ث٤ّجم٥ز يف سأط ثالج٣ 

٤ٌٌز ثألخالٌٜز ٌودٌّز معصًٍجشيمج ٌودٌّز ث٤ّالٜز خٌنيمج.ثالؼصمجٍِ   ٌثالعؤ

 ث٤دّذ ثالؼصمجٍِ:

ٌشف٥ًٍيمج   ٍثْٜ،  ٍمني يف ث٤ ٌىٍ ث٤دّذ ث٤زي ١ًؽٚ ِن آ٤ٌز شؽ٦ٌٕ ثالٙي

ٌث٤صنمٌز يف مٌجدًن ثالؽصمْ ٠ج٘ز.  إبل خنٌز مؤظعٌز شذِم ث٤نمٍ 

 ث٤دّذ ثألخالٍٜ:

 ز ثألخالٌٜز ث٤عجًٌز يف ثالٙيٍمني.ٌىٍ ث٤دّذ ث٤زي ١ًؽٚ ِن ودٌّز ث٤ٌٝم 

 ث٤دّذ ثالعصٝديل:

من ـٌغ أ  ٠ال ثالٙيٍمني ًيصمج  خجالعصٝد٦ من خال٣ ٌٜجدر ث٤صٕريثس  

ٌث٤صنمٌز يف ثالؽصمْ . ؽجخٌز ث٤خاّلٜز  ٤صّضًض معرير ث٤نمٍ   ثاًل
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 امفصل امرابع

 االقتصادواممجتمع يف  ،االقتصادسنطة 

 اإلسالمي

 )رؤية منىجية(

 

 

٧ٍ ٌمنيؾ ثالٜصفجد ثإلظالمٍ ٣ : مٙي  ثالفٍس ثأٌل

٧ٍ ث٤ع٥ىز ـٌضث  ٠دريث  يف ث١ٙ٤ش ث٥ٙ٤عٍٙ الظٌمج يف ؼجندً       ؼ٦ٕ مٙي

٧ٍ ثٜرتنض خج٤ؽجنذ ث٤عٌجيس ،ث٤عٌجيس  ثألمش ث٤زي ٠شط سؤًز ِجمز ٥٤مٙي

٧ٍ ث٤ع٥ىز  ،ٌممجسظز ث٤ّنٚ ٠مج ًزىذ ثبل ر٢٤ مج٠غ ٌ٘رب ، ٦ٌٍ٘ مٙي

خذأ ًنٍش ثبل  ـذًعج   أ  مٙيٍمج   عش ـمٍسث يف ظجـز ث١ٙ٤ش . ٔريث٤عٌجظٌز ىٍ ثأل٠

ٙيج ٌجىشر ثؼصمجٌِز ، ٘يٍ ال  ث٤ع٥ىز خشؤًز أٌظْ من ث٤ؽجنذ ث٤عٌجيس خـٍ

ٌظٝجٌ٘ز  ٥ٌِمٌز  شٝصٍش ِةل ث٤ؽجنذ ث٤عٌجيس خ٦ شؽم٦ ممجسظجس ثؼصمجٌِز 

  مصّذدر.

 خ٥ّم ث٤عٌجظز ـٌنمج ِشك ١٤عري من ٌؼيجس نٍش ثالّنٌني ؼج  مٌنٍ٘ٝذ أؼجس  

مدٌنج أ  ث٤ع٥ىز ىٍ ممجسظز نؽجه مج ِةل ظ٥ٍٟ ث٤نجط، أي ث٤ٝذسر ِةل ث٤صأظري 

ٌث٤ٕجًجس ث٤صٍ ًفذدىج  ٌشٍؼٌيً نفٍ ثألىذثٗ  ى٦ ث٤ٝذسر ِةل أيف ر٢٤ ث٤ع٥ٍٟ 

٤ٌٌغ ثإل٠شثو ىٍ ثألدثر ث٤صٍ شمجسط خيج ث٤ع٥ىز  م٘شك إسثدشي ِةل ث٤نجط،



 د.ؼجظم ث٤ٙجسط                                          يف ثالٜصفجد ثإلظالمٍدسثظجس 

 

 

ٌنٍ 57  دثس نجرشي ٥٤نرش ثإل١٤رت

ٍر أٌ  خئم١جنيجنمج إٌ  ،سثدشيجإ ٍثظىز ث٤فٍ ٌشفٌٝٞ أىذث٘يج خ شأمني ث٤ىجِز 

ٍْٜ ثإلؼصمجٍِ ٍثظىز ث٤ع٥ٍٟ ث٤ٙم٦ٌ ث٤زي ًشلجو ثالؽصمْ  ،ث٤فٌض أٌ ثال ٌخ

ٍرػ ث٤زي ًششْٙ خجالؽصمْ ثبل ث٤عمٍ.) ٌثألنم ٌر  ( ال 44: 1994،ث٤ٌّجدي ًٌّذو ث٤ٝذ

ٍثِيج ..ثنمج ميمصً ث٤رت٠ٌض  ٌشٙف٦ٌ ثن ِةل ًيصم ث٤دفغ خمّج٤ؽز ثـ٦ ث٤ع٥ىز 

ٍِز ِةل ثنصجػ ث٤خري  ث٤ذٌس ث٤دنجبٍ ٥٤ع٥ىز خجالنٍٍس ث٤ٝشآنٍ ٌخٌج  ٜذسثشيج ثالصن

ٌث٤فٙجً ِةل ٠شثمز ثإلنعج  يف  ٌأىمٌز أال أٌشٍؼًٌ ث٤نيمز  ٠عش ثالٌجدًن ـًٌٍز 

ٌىٍ ثالٜصفجد ثإلظالمٍ ث٤زي خذأ ًٙشك نٙعً يف ث٤ّج٤م من خال٣ ظ٥ىز 

نٍشًز ثإلٜصفجدًز ثإلظالمٌز ث٤صٍ خذأ ث٥ّ٤مٌز ٥٤ زٌث٤ع٥ى ثالفجسٗ ثإلظالمٌز،

ٌث٤ٕشخٍ . ثالىصمج٧  خيج يف ؼجمّجس مخص٥ٙز يف ث٤ّج٤م ثإلظالمٍ 

ثإلظالمٍ شّذ أـذ ث٤رضٌسثس ث٤فمجسًز ث٤صٍ ًفصجؼيج  ثالٜصفجدإ  ظ٥ىز    

٧ٍ ٤شد  صدجس إث٤ّج٤م ث٤ٌ بل ث١٤شثمز ثإلنعجنٌز ث٤صٍ ظفٝصيج ثالج٠نز ثإلٜصفجدًز ثاِل

ٌث٤ٙٝش ِةل إ ٌ، ث٤شأظمج٤ٌز بل ث٤فٙجً ِةل ث٤دٌةز من ثألرضثس ث٤صٍ خجس ث٤ٕنى 

ٍثء ًّدعج  خيج . ٌ ٌث٤نٝذًز ث٤صٍ خجشض شرت٠ض إ ث٤ع ٍثسد ثالج٤ٌز  بل ث٤فٙجً ِةل ثال

شمج  ـجن14ّخأًذي  % من ث٤نجط من 94 من ث٣نييج ث٤فٌٌٌٝٝ% من ث٤نجط ـٌ

 ٌ ثألمن ٌمٌجو ـج٤فز ـٞ ث٤صمصْ خيج يف ـٌجر ـشر ٠شًمز ًصمصٍّ  ٌ٘يج خج٤عال٧ 

  ةز ـج٤فز ٥٤فٌجر .٥٤رشح ٌخٌ

٤ٌز .. ؟ إ   سخمج ث٤عؤث٣ ٤ٌٌغ ث٤ذ ث٤زي ًربص يف ىزث ثالٌذث  ىٍ الجرث ث٤ع٥ىز ؟ 

٤ٌز من ـٌغ ث٤عّز  ثإلؼجخز يف ىزث ث٤دفغ ىٍ أ  ث٤ع٥ىز شخص٥ٚ ِن ث٤ذ

ٌث٤ٙج٥ٌِز ،٘ج٤ع٥ىز ؼجم٥ز الّىٌجس ٠عرير، ٘ينجٟ  ٌث١٤ٙجءر  ٌث٤صأظري  ٌث٤ؽم٣ٍ 

٤خ٦ٌ ثالعٍمز ظ٥ىز ث٥ّ٤م ٌظ٥ىز ثالّش٘ز ٌظ٥ىز ثالج٣ ٌظ٥ىز ث٤نعجء ٌظ٥ىز ث

ٌث٤ٙمز ٌظ٥ىز ث٤ٝجنٍ  ٌظ٥ىز  ٌثالنّج٧ ٌظ٥ىز ث٤ٝنجوري ثالٝنىشر من ث٤زىذ 

٤ٌٍ شمّنج يف ث٤ؽزس  ٤ٌز ٌمؤظعجشيج .. ٌث٤ص٥ٌٝذ ٌظ٥ىز ث٤ذ ث٤ّشٗ ٌظ٥ىز ث٤ّجدر 

ث٥٤ٍٕي ٥٤عىز يف) ط ٣ ه ( ٤ٍؼذنج يف ث٤ٝجمٍط ثالفٌي ٥٤ٙريٌص آخجدي ثالّجنٍ 

ٌث٤ع٥ٌي ٌث٤فذًذ من ٦٠ يشء  ثآلشٌز )ث٤ؽذر ،٘ج٤ّع٥ي  ٌث٥٤عج  ث٤ى٦ًٍ،  :ث٤ؽذًذ ،

ٌث٤صع٥ٌي :ث٤ص٥ٌٕذ ( )ث٤ٙريٌص آخجدي،  ٍثيل . ٌث٤ ٌٜذسر ثاَل٢٥ِ  ٌث٤ع٥ىج  :ث٤فؽز  ،
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ٌنٍ 58  دثس نجرشي ٥٤نرش ثإل١٤رت

ٌث٤ؽذر، ٌىٍ ال شٙرتك ؼجنديج 671د.س:  ٌث٥ٕ٤دز  ٍر  ( ٘يٍ شذ٣ إر  ِةل ث٤ٝ

ٍر .ٌىٍ مج ًزىذ ث٤ًٌ ٌٜ ٥ٌٔدز  ٌثنمج ىنجٟ يف ٍَٜ ث٤خري ؼذر   ث٤ع٥دٍ ٘ٝي .

ؼم٦ٌ ـ٥ٌدج يف ثالّؽم ث٥ٙ٤عٍٙ ـٌغ ًؽري إبل أ  )ث٤ع٥ىز يف ث٥٤ٕز ،ث٤ٝذسر 

ٌث٤ع٥ىج  ث٤زي ١ًٍ  ٤ئلنعج  ِةل ٔريو.. ٌؼمْ ث٤ع٥ىز  ٍر ِةل ث٤ًشء،  ٌث٤ٝ

ظ٥ىجس ، ٌىٍ ثألؼيضر ثإلؼصمجٌِز ث٤صٍ شمجسط ث٤ع٥ىز ٠ج٤ع٥ىجس ث٤عٌجظٌز 

ٌٔريىج()ـ٥ٌدج، ٌث٤ع٥ىجس ث٤ٝمجبٌز   (. 076: 1987ٌث٤ع٥ىجس ث٤رتخًٍز 

ٍ ٘ٝذ ٌسد ِةل ث٤نفٍ ثآلشٍ : ىاـل  أمج شّشًٙيج ثإـل

خجنيج ث٤صٍؼًٌ أٌ ث٤شٜجخز ِةل ظ٥ٍٟ ثآلخشًن ٤صفٌٝٞ ٔجًجس  ٌث٤رت خ١يلِش٘يج 

ٌث٤صٙجىم ، ٌى١زث شصممن ث٤ع٥ىز  ٍُث ثإلشٙجٛ  ؼمٌّز  مّصمذر ِةل نٍُ مج من أن

٤ٍٍؼٌز شّرب ٍٍِ ث٤زي ىٍ ـج٤ز ظ١ٌ ٌ شىجخٞ يف ث٤صٍؼً أٞ شنعٌ ِن ثإلمصعج٣ ث٤ى

ٌثالمصعِ  ث٤يذٗ ٤ذَ ٦٠ من ث٤ىش٘ني، ٍنف ٦ ٤يج ، أي أ  ث٤شٔدز يف ثالمجسط ٥٤ع٥ىز ،

 ٣ٍ ٣ٍ إث٤ـٍ ٍث٘ٞ يف ث٤ـٍ ٌثألىذثٗ ثالؽصمٌّز شؽ٦ّ ىنجٟ نٍُ من ث٤ص بل ث٤ٕجًجس 

ي ث٤صٍ خٌذىج ث٤ع٥ىز ، أيز ثآلمشر، ٤ؽًؽ٦ّ ث ثبل ثالف٥فز ث٤ّجمز ث٥ّ٤ٌج ، ٌىزث مج

ٌٍِج  شممن ثم ي ث٤ؽيز ثالأمٍسر ، ًٌأشٍ أممن ًؽم٥يم ث٤ىشٗ ث٤عجنٍ ،  صعجال  و

ٌثْ٘ نٙعٌز ٥٤ؽمجِجس ثإلؼصمجٌِز ث٤صٍ شعّى ثبل لمج  مفج٤فيج يف  ر٢٤ من د

 إوجس ىزث ث٤عٌجٛ .

ٌدأمج  ٍٍِ  خري ٤ٍذىج ث٤ ٍر ً ٍر يف خذمز ١٘شر ، إنيج ٜ ٌّ٘شٗ ث٤ع٥ىز خأنيج ٜ

ٍر نفٍ ٌٜجدر ث٤ؽمٍُ ٥٤دفغ ِن ث٤فج٤ق ث٤ّج٧  ،ثإلؼصمجٍِ ٌشصؽً ش٢٥ ث٤ٝ

ثالؽرتٟ ، ٜجدسر ِةل أ  شٙشك ِةل أِمجء ث٤ؽمجِز مج شأمش خً ، ًٌشَ أ  

ٍر رثس ث١ٙ٤شر  ١٤ٌنيج ٜ ٍر خجسؼٌز شٍلْ يف خذمز ث١ٙ٤شر ،  ث٤ع٥ىز ٤ٌعض ٜ

 نٙعيج . 

 ٍ ٍر ، إال أنيج ٤ٌعض ث٤ٝ ٧ٍ ث٤ٝ ر ث٤ٝيشًز ، خ٦ ٌىنج ش١ٍ  ث٤ع٥ىز مشثد٘ز الٙي

٤ٍز ثؼصمجٌِج   ٍر ثالٝد أل  ثظصخذثميج ًأشٍ يف إوجس ث٤دفغ ِن ثالف٥فز ث٤ّجمز  ،ث٤ٝ

ٍر ٌإـذثس  ث٤صٍ شيم ٦٠ أ٘شثد ثالؽصمْ ، ٤زث ٘ئنيج ـٞ ٤دّن ثأل٘شثد المجسظز ث٤ٝ

ٌث٤ص٥ٌّمجس . ٌثمش   ثأل
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ٌنٍ 59  دثس نجرشي ٥٤نرش ثإل١٤رت

ٍر ث٤ىدٌٌّز أٌ ث٤فٞ ث٤رشٍِ يف د.أـمذ ص٠ٍ خذٌييف ـني ًّش٘يج   خأنيج ث٤ٝ

ٍر خمش٠ض  ٌثمش يف مؽصمْ مّني ، ًٌششدي ىزث ث٤ؽ٦١ من ث٤ٝ ث٤صٍشٗ ٌإـذثس ثأل

ًٙ رشٌِج   ، ٌمن ظم ًخمٍّ  ٤صٍؼٌيجشً  ثؼصمجٍِ ، ًٝد٥ً أِمجء ثالؽصمْ خـٍ

ٍد سٜجخز  ٌٜشثسثشً ، إال أنً ًؽري إبل أ  ث٤رت٠ٌض ثالٙشه ٥٤ع٥ىز أٌ ِذ٧ ٌؼ ٌثمشو  ٌأ

ظصّمج٤يج ، ًٌى٥ٞ ِةل من ًصفٚ خيزث ؼذًذر ِةل ممجسظصيج ، ًؤدي إبل إظجءر ث

ثإلشؽجو أنً ثظصدذثدي ، أي أنً ال ًعصمذ ظ٥ىصً من إسثدر ث٤ؽّذ ، خ٦ ًٙشليج 

ٍر .  ِةل ث٤نجط خج٤ٝ

ٙيج )      ٍر ث٤صٍ شم١ن Powerأمج شّشًًٙ ٥٤ع٥ىز خـٍ ( :٘ئنيج ث٤ٝذسر أٌ ث٤ٝ

وجِصيم، من ث٤عٌىشر ِةل ث٤نجط، ٌمن ث٤مٕي ٥ٌِيم ٌسٜجخصيم ، ٥٤فف٣ٍ ِةل 

ٍثؿ مٌّنز ، ٌيف مٝجسنز منً أل١٘جس  ٍدىم إبل ن ٌشٍؼًٌ ؼي ٌث٤صذخ٦ يف ـشًصيم ، 

مج٠غ ٌ٘رب ،٘ئنً ًؽري ثبل أ  ث٤ع٥ىز ىزو شُعصمذ من ؼخفٌز ث٤فجبض ٥ٌِيج أٌ 

ٍر ث٤ّع١شًز .ٌإرث مج نٍشنج  ٌر ، أٌ من ث٤ٝ ص١جس ث٤عش من ث٤صٝج٤ٌذ ، أٌ ٠نصٌؽز إـل

٣ ٌىٍ ثبل ثالفى٥فني خج٥٤ٕز ثإلن٥١ ٤ٌغ  (Authority)ٌضًز نؽذ أ  ثالفى٥ق ثأٌل

، أمج ثالفى٥ق ث٤عجنٍ  (Political)٤ً أي مّنى ظٌجيس إال إرث ألٌٙض ٤ً ٥٠مز 

(Power ٘يٍ ًّنٍ ث٤ع٥ىز ثالؽشدر ًٌّنٍ ٠ز٢٤ ث٤ع٥ىز ث٤عٌجظٌز ، ثي )

٤ٌز    .ظ٥ىز ث٤ذ

http://almustakbal.societyforum.net)) 

ٙيج مؤظعجس ث٤ٝمْ ث٤عٌجيس ، ٘يزو إ ننٍش نفن ىنج ال        بل ث٤ع٥ىز خـٍ

ٌث٤ف١ٍمز ٠عش ثسشدجوج  أشدذٌ  ٤ٌز  ٧ٍ ث٤ذ ٍر ِنذنج ث٤ع٥ىز  مجثن، مْ مٙي ىٍ ٜ

ٌثإلنؽجص ٌث٤صٌٕري   . ث٤خالٛ ث٤دنجء 

٥٤ع٥ىز لٌّصً ثالفج٤ق ث٤عٌجظٌز ٤ؤلنٍمز  ظغ ثإلظال٧ مٙيٍمج  أ٤ٝذ       

ٌث٤فجرضثالثإلظالمٌز ِرب ث٤صجسًخ ثالظالمٍ  ٌشؽ٥ٌجشيج إ ..جيض  نيج ظ٥ىز ث٤شـمز 

ٌثالؼصمجٌِز ٌث٤عٝجٌ٘ز  ٌث١ٙ٤شًز  ٌثالٜصفجدًز   . ث٤عٌجظٌز 

*  ٥ٌََْيج َمج ث٠ْصََعدَْض َسخانَج ال شَُؤثِخزْنَج َِ ٌَ َيج ٤ََيج َمج ٠ََعدَْض  َّ ْظ ٌُ ج إاِل ع  ْٙ ُٚ هللااُ نَ ال ٥١ًَُِّ

 ٌَ ٌْ أَْخَىأْنَج َسخانَج  َ د٥ِْنَج إِْ  نَِعٌنَج أ َٜ ةَل ث٤اِزًَن ِمْن  َِ  ًُ َم٥ْصَ ـَ ث ٠ََمج  ٥ٌَْنَج إٌِْش  َِ ال شَْفِم٦ْ 
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ٌنٍ 64  دثس نجرشي ٥٤نرش ثإل١٤رت

اَلنَج  ٍْ ْمنَج أَنْااَض َم ـَ ثْس ٌَ ْش ٤َنَج  ِٙ ْٔ ث ٌَ ناج  َِ  ُٚ ِْ ث ٌَ  ًِ َز ٤َنَج ِخ َٜ ٥ْنَج َمج ال َوج َسخانَج ٌال شَُفمِّ

ِشًَن  ِ٘ ٧ِ ث١َ٤ْج ٍْ ااا َٝ اااةل ث٤ْ َِ نَج  جنٍُْشْ َ٘ (/286ث٤دٝشر) 

 * ًِ ٌ ِ٘ ْمصُْم  َ٘ َ ١ُْم يِف َمج أ ثآلِخَشِر ٤ََمعا ٌَ نٌَْج  ًُ يِف ث٤ذُّ َمصُ ـْ َس ٌَ ١ٌُْ٥َْم  َِ ْم٦ُ هللااِ  َ٘ ال  ٍْ ٤َ ٌَ

ٌمٌ  ٍِ َِ َزثٌح  َِ (14/)ث٤نٍس 

ٍد ثإلنعجنٍ خذءث  من ثألرسر ،ثآلخجء  إ  ث٤شـمز ٜجنٍ  ث٤يٍ ًف١م ـش٠ز ث٤ٍؼ

 ٌ ٠ج٘شىم ، ٌإبل ث١٤جبنجس ث٤فٌز ثألخشَ ، ٌثألخنجء ،ٌـٍال  ثبل ث٤ّج٤م ٠ج٘ز مع٥ميم 

رتثٗ خفٞ  ٌثإِل ٍثميج ث٤صعجمق  ٙيج مٍون ثإلنعج  ،ٜ دٌ  أ  ٦ًٕٙ ث٤دٌةز خـٍ

ٌ ثآلخ ٙيج ش،  ـذَ مٍٝمجس ظ٥ىز إًيمنج ثإلؼجسر ثبل شؽ٥ٌجشيج ثإلٜصفجدًز خـٍ

 ثإلٜصفجد ثإلظالمٍ :

ث٤ع٥ىز ثإلظالمٌز ٠مج ًىشـيج ث٤ٝشث  ث١٤شًم ىٍ ظ٥ىز ث٤شـمز ٌظ٥ىز  إ 

نيج ظ٥ىز إ ،ث٤ّذ٣ ٌظ٥ىز ث٥ّ٤م ٌظ٥ىز ثالّش٘ز ٌظ٥ىز ث٤فٞ ٌظ٥ىز ثألخالٛ

ٌث٤ّذ٣ ٌث٤ٍّٝخجس ث٤صٍ رشِيج ثإلظال٧ ىٍ ّ٘ج٤ٌجس سثدِز خج٤ذسؼز  .ث١٤ٙجءر 

ض من ٍ٘ٛ ر٢٤ ظجظٌز .. إنيج ث٤عٌجػ ـ٣ٍ ث٤خىأ ًعصفٞ ث٤ٍّٝخز من ًٝٙثأل 

 ث٤ؽذثس.

ٍنز إ   ،٤ٌٌعض ظ٥ىز ثال١٥ٌز ،ٌث٤ع٥ىز خجالنٍٍس ثإلظالمٍ ىٍ ظ٥ىز ث١٤ٌن

ٍنز ٌٙز ثالؼصمجٌِز ٥٤مج٣ ٌ  ،ظ٥ىز ثإلظصخالٗ ىٍ ظ٥ىز ث١٤ٌن ىٍ ظ٥ىز ث٤ٌٍ

ٍد خّنجٌشو  ،ٌث٤ّذ٣ يف ـ٦ٝ ث٤فٌجر ،يف ـ٦ٝ ثإلٜصفجد ٌث٤شـمز يف إدثسر ث٤ٍؼ

ٌظج   ًمص٢٥ ظغ ث٤ٝشث  ث١٤شًم ٤عأ٠ج٘ز .٤ٝذ  ٥ىز ث٤شـمز ٌىٍ ٤ٌعض ـٝج مٍس

ٌث٤ّذ٣ ..ثنيج ٜذسر ثأل٘شثد ِةل ث٤صخيل ِن خّن  ٌث٤عٌٚ ،خ٦ خج١٤ٙجءر  خجالج٣ 

ٌش١جم٥ً ٌظٌجدشً ٠ٌٙجءشً. ذر ثالؽصمْ  ٍٜيم من أؼ٦ ـٌ  ـٝ

ٌث٤ّذ٣ يف ث٤ٝشث  ث١٤شًم ٌث٤فٌٝٝز  ىٍ منٍٍمز من ث٤ّالٜجس  ،إ  ث٤ع٥ىز 

ٍنٌز شيذٗ ثبل إِال  ٌٜ ٌثالٜصفجد ث٤ٝجن ٌث٤ذًن  ٍنً مز ثإلنعج   ٥ٜذ مٝجـذ ٠

ٍدي ،ث٤رشًّز يف ث٤نيمز ٌث٤عمٍ ث٤ٍؼ  ٌث٤صم١ني ث٤فمجسي. ،ٌث٤ٍٙص 

٘ج٤ع٥ىز   ،٠ٍٍ٘ إرث مج نٍشنج ثبل ث٤ع٥ىز من منٍٍس ث٥ٌٙ٤عٍٗ ث٤ٙشنيس ٌ 

، ٘يٍ ٤ٌعض خج٤رضٌسر  ٌنمج ثنٝىُج ٤ٍَُذ د أسلٌّز مصفش٠ز ٤ّالبٞ ث٤ٍَٝ ث٤صٍ شُ
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ٌنٍ 61  دثس نجرشي ٥٤نرش ثإل١٤رت

عذ ٌٍٜز دثبمج، سأط ث٤يش٧ ـٌ ةل، ٘يٍ ٤ٌعض ٘ ج من ثأِل ٤ٌٌعض ىٍ نجخّز دثبم   ،

٤ٍّذر، شصٙج٦ِ يف ٦٠  ٌر٢٤ خعدذ ثنيج مص خ٦ ىٍ "مفٌىز" شأشٍ من ٦ّ٠ ـٍح ، 

ٍِز  نَز من ؼد١ز ِالبٌٝز من مؽم ٍا ٤فٍز، ٘ج١٤جبن ًْٝ شفض ظ٥ىز م١

ظ٥ىجس مصٙج٥ِز ٌ٘مج خٌنيج خؽ٦١ دثبم 

 (http://www.diwanalarab.com)ٌمعصمش

٧ٍ خع٥ىجس مصّذدر، ظ٥ىز ثالؤظعز ث٤صٍ ًّم٦ خيج، ٌ        ٘ج٤ٙشد مف١

ٌث٤صٝج٤ٌذ ث٤صٍ ًمجسظيج،  منٍٍمصً ث٤ّٝجبذًز ث٤صٍ ًؤمن خيج، ٌظ٥ىز ث٤ّجدثس 

٤ٌز ث٤صٍ ًٌّؾ ٌ٘يج، ٌى١زث ٘جإلنعج   ٌثألرسر ث٤صٍ ًنصمٍ ث٤ٌيج، ٌظ٥ىز ث٤ذ

٧ٍ خع٥ع٥ز ال مصنجىٌز من ث٤ع٥ىجس ثالفٌىز خً خؽ١ ٦ دثبم، ٌمعصمش، مف١

 ّ٤ٍ ٌثًّٜ . ٌمصٙج٦ِ ٌ"م ٍِز ىزو ث٤صٙجِالس شؽ٦ِّ١ ٤ً  ذ" ٌمش٠ذ يف آ ، مؽم

٧ٍ ِةل ث٤عنجبٌز ث٤مذًز ،  ٌٚ ٘ئ  ث٤رت٠ٌدجس ثالؽصمٌّز، ال شٝ ٌخيزث ث٤صـٍ

ٍِز  ٘جالؽصمْ ال ًنٝعم ثبل أًٍٜجء ٌلّٙجء ، سؤظجء ٌمشؤٌظني ، خ٦ ىنجٟ مؽم

 ٍّ ٍِز مصّذدر، شص١ ٌشّم٦ من خال٤يج، ِالبٌٝز ٤ٍَٝ مصن   منيج أؼيضر ثالنصجػ 

ٌث٤ع٥ىز خيزث  ٌث٤شثخي خٌنيج . ٌث٤نضثِجس  ٌشُؽ٦ِّ١ ثالؤظعجس ث٤فجم٦ ٤النٝعجمجس 

٣ ث٤ٍَٝ ٘صخٙٚ من ـذار ٍَٜ ٤فعجح  ٍّ ٍثظىصيج شُف صدجس ٤ٌعض إال ـش٠ز، خ ثاِل

ٍثصًن خ٦ّٙ ث٤ٍشثِجس  ٍَٜ أخشَ، أٌ شضًذ من ـّذر ٍَٜ، أٌ شّم٦ ِةل ٥ٜذ م

٧ٍ ىٍ ثالظرتثشٌؽٌجس ث٤صٍ شؤظش يف ث٤ٍَٝ  ث٤صٍ ٍٜٚ .٘ج٤ع٥ىز خيزث ثالٙي ال شص

ٌأؼيضشيج ٠مج شصد٥ٍس يف  ٤ٌز  ٌشصد٥ٍس من خال٣ مؤظعجس ث٤ذ ٌشؽعذ أىذث٘يج، 

ٌأؼ١ج٣ ث٤يٌمنز ثالؽصمٌّز ثألخشَ. ٍثنني  ٌ أ ج  دٌىٍ خيزث ثالّنى ٤ٌعض منف ث٤ٝ

ٌنصفجسُ ٥ًٌِ،م٥مٍظج   ؼٌةج   ٌنفص١شو،  نمج ىٍ ثظرتثشٌؽٌز إ ، نمع٢ خً، 

ٌٔري  ممجسظز ، شنى٥ٞ من نٝجه ال شنفٍش يف خمم خفش من ث٤ّالٜجس ثالصفش٠ز، 

ٍثْٜ يف  شٌّٝذثشً  ـذَ معصًٍجشً خ٦١إثالص١ج٘ةز، ميمصيج ثألظجط أ  شنصؾ ث٤

٥ٌٌٔجنً   . (http://www.diwanalarab.com)ٌشّذدو 

٤ٍٍؼز ثأل٠عش  ٧ٍ ث٤ع٥ىز من ثالٙجىٌم ث٤عٍظٌ ٥ِم  ثظصخذثمج  يف إوجسًّذ مٙي

ٌثالؼصمُج ِةل  ٌٜذ دسػ ث٤دجـعٍ  يف ٥ِم ث٤عٌجظز  ثإلؼصمُج ث٤عٌجيس خجـز ،
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ٌنٍ 62  دثس نجرشي ٥٤نرش ثإل١٤رت

ٍر ٌمج ثبل ر٢٤، إ   -خىأ   –ثظصّمج٤ً  ٌث٤نٙ ٍر  ٌث٤ٝ ٌث٤ف١ٍمز  ٤ٌز  مشثد٘ج ٥٤ذ

٤ٌز  ٍر  –ِةل ظد٦ٌ ثالعج٣  –ث٤ذ ىٍ ٠ٌج  ظٌجيس ًمجسط ث٤ع٥ىز ِن وشًٞ ث٤ٝ

ٍر ٘ٝي   ث٤ع٥ىز الأثالرّشِز ، ٔري  ٍٜٚ ِةل ثظصخذث٧ ث٤ٝ خ٦ ِةل رشٌِصيج  ،شص

ٍد ِالٜز خني آمش ٌمأمٍس ،إال أ  ر٢٤ ال ًّنٍ  ٍ خٍؼ ٠ز٢٤.ٌسٔم أ  ث٤ع٥ىز شـٍ

ٌِالٜز  ٍر مرشٌُ،  أ  شٙشك إسثدر وشٗ ِةل وشٗ آخش..خ٦ ث٤ع٥ىز ىٍ نٙ

ٍثميج ثإلخصٌجس خني ثألوشثٗ ..٘ع٥ىز ثالّش٘ز ال شٙشك نٙعيج ِةل أـذ خ٦ نفن  ٜ

  ٌخفذ . نخصجسىجزًن ث٤

٤ٝذ خني  ٠ٍٍ٘ ث٤ىدٌّز ث٤فًٌٍز ث٤عٌجظٌز ٤فٌٕز ث٤ف١م ث٤ؽذًذ، أٌ ث٤ع٥ىز؛      

ٍر ث٤صٍ شنٍم ث٤فٌجر ثالؼصمجٌِز من  ٍر ث٤فًٌٍز ىٍ أـذ أؼ١ج٣ ث٤ٝ مؤ٠ذث  أّ  "ث٤ٝ

ٌثظصٌّجخيج ٌإِجدر ـٌجٔصيج. ٘ج٤ع٥ىز  ٌشٙعريىج  ٌشّٝديج  دثخ٥يج، ِرب ثشدجِيج 

ٌٙز ال شعصىٌْ خ٥ٍ ٓ ث٤ٌٝجدر ث٤ّٙج٤ز الؽم٦ ـٌجر ث٤ع١ج  إالّ ـني شفدق ٌٌ

ٍِج ، إبل ثـصمجنيج ٌإِجدر ش٥ٌّٙيج: "٤ٝذ  ِمًٍز ـًٌٍز ًدجدس ٦٠ ٘شد، و

ٌٙز  أـدفض ث٤فٌجر ثآل ... أـذ أٔشثك ث٤ع٥ىز" ٠مج ٣ًٍٝ ٠ٍٍ٘. أمج ث٤ٌٍ

بل  ثألظمى ٤يزو ث٤ع٥ىز ٘يٍ إٔنجء ث٤فٌجر أ٠عش ٘أ٠عش، يف ـني شرت٠ض ميمصيج ثأٌل

ٍر ث٤فًٌٍز شؽري إبل ـج٤ز ١ًٍ  ٌ٘يج إنصجػ  ِةل إدثسر ىزو ث٤فٌجر. ٌخج٤صجيل ٘ئّ  ث٤ٝ

  نٙعيج، ٌإِجدر إنصجؼيج، مٍلٍُ ث٤شىج  ثالدجرش يف ِم٥ٌز ث٤ع٥ىز.

ـني شفدق ث٤ع٥ىز ظٌجظٌز ـًٌٍز خفٍسر ٥٠ٌز، ٘ئّ  ث٤ؽعذ ثالؼصمجٍِ ٥٠ً      

ث  خفٌٕصً ثال٘رتثلٌز. ٌىزو ث٤ّالٜز شدٝى ًٕذٌ مصممنج  يف آ٤ٌز ث٤ع٥ىز، ٌمصىٍس 

ٌٍِز ٌمؤظشر... ٌخج٤صجيل ًّرب ِن ث٤ع٥ىز ِةل أنّيج سٜجخز شمصذ  ٌن ز  ِالٜز مٙصـٍ

ٌث٤ؽعذ  ٍٍِ ٌشخرتٛ ٠ٌجنجشيم ِةل أـّذر ث٤ ٌِرب ث٤ّالٜجس  ،إبل أِمجٛ ث٤ع١ج ، 

ٍٜض نٙعً" ٌنٌٕشي، د.س:  ثالؼصمجٌِز خ٥١ٌصيج يف ث٤  . (54-53)ىجسدس 
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ٌنٍ 63  دثس نجرشي ٥٤نرش ثإل١٤رت

 أؼ١ج٣ ث٤ع٥ىز  -

ٍد دثخ٦ ٠ٌج  ثألمز ًصؽةل خأؼ١ج٣ مصّذدر منيج :  إ  ث٤ع٥ىز ىٍ ٌؼ

ث٤نٙعٌّز: ٌ ىٍ مج ًى٥ٞ ٥ٌِيج ثظم ث٤ع٥ىج  ث٤ؽخيص، ٌ ث٤صٍ  ا ث٤ع٥ىز 1

ر ؼخفٌصً ٌ  ٜذسر ثإلنعج  ِةل يف شصمع٦ّ ٍّ ٘شك إسثدشً ِةل ثآلخشًن، نٍشث  ٤ٝ

ٜز ث٥ّٝ٤ٌّز ٜذسثشً ؼؽجِصً، ٌ ٍّ  .ثالصٙ

 ث٤رشٌِّز: ٌ ىٍ ث٤ع٥ىز ثالُّرتٗ خيج يف ث٤ٝجنٍ ، ٠ع٥ىز ث٤فج٠م ٌ ث٤ع٥ىزا  2

ٍث٤ذ  .ث٤ٝجبذ ٌ ث٤

ٍ ث٤زي أنض٤ً هللا ِةل أندٌجبً، ٌمن ا ث٤ع٥ىز 3  ث٤ذًنٌّز: ٌ ىٍ معصَمّذر من ث٤ـٍ

 .ثالؽجمْ ث٤ذًنٌّز ثالّٝذظز، ٌ ثؼصيجدثس ثألبمز ظنن ث٤شظ٦، ٌ ٜشثسثس

ز ث٤صٍ شمجسط ث٤ع٥ىز، ٠ج٤ع٥ىز ث٤عٌجظٌّز، ٌ ثالؼصمجٌِّ  ا ظ٥ىز ثألؼيضر 4

 .(http://www.alimbaratur.com) ٌٔريىج ث٤رتخًٍّز،ٌ ث٤ع٥ىز ث٤ٝمجبٌّز

 ث٤ع٥ىز خجالنٍٍس ث٤ٝشآنٍ  -

ٌث٥ّ٤م شفض وجب٦  ٧ٍ ث٤ٝشآنٍ ىٍ أ  ال شرتٟ أمٍس ث٤رشًّز  إ  ث٤ع٥ىز خجالٙي

ٌث٤ٙشد، شصف١م ٠ٌٚ شؽجء ،  ٌثالف٥فز  ٍٍمز مّجًري نمج ىٍ منإث٤شٔدز 

ٌٍِز آشٌز من وشٗ مفجًذ ىٍ هللا  ٧ٍ ِةل ٠صجح  ()مٍل . ر٢٤ أ  ثإلظال٧ ًٝ

ىٍ ث٤ٝشآ  ث١٤شًم ، ٌىٍ ث٤نق ث٤فج٠م الج ًندٍٕ أ  ١ًٍ  ٥ًٌِ ث٤ٙشد ثالع٥م يف 

ظريشً ٌرسًششً ، ٌمج ًندٍٕ أ  ١ًٍ  ٥ًٌِ ثالؽصمْ من ـٌغ نٍجمً ٌظٌجظصً ، 

ظ٥ىز ، ٘يٍ ٤ٌغ ٌِٝذر مرت٠ٌز ٤ؤل٘شثد ـصى ٌخنجء ِةل ىزث ٘الخذ ٤ئلظال٧ من 

ٌث ، خ٦ ىنجٟ  ٌش١جظش ٌث  ٤ٌؤلمز ، أي ال خذ أ  ًفري أ٤ٌٍ شّذد ظدٌٝز ٥٤ؽمجِز 

ثالع٥مٍ  أمز ، شنٍميج ظ٥ىز شعصمذ رشٌِصيج من ٌٜج٧ ىزو ث٤ع٥ىز ث٤صٍ شّم٦ 

ٌث٤نيٍ ِن ثالن١ش يف  ِةل ثألمش خجالّشٌٗ أي سْ٘ ثالؽصمْ ثبل معصٍَ ثإلظال٧ ، 

ٍدي، د.س: خىج٣ ٦٠ مج ًّذ منجٜمج  ٤ز٢٤، )إ  . (14ثالٝم

دثسر مؤظعجس ثالؽصمْ ث٤صرشًٌّز إ ث٤ٝشآن٤ٍٝذ نٍمض ث٤ع٥ىز خجالنٍٍس 

ٍء ثالّجًري  ٌث٥ّ٤مٌز يف ل ٌثالّشٌ٘ز  ٌث٤عٝجٌ٘ز  ٌثالٜصفجدًز   ث٤ٝشآنٌزٌث٤عٌجظٌز 

ٌث٤زي ًيمنج يف ىزث ث٤دفغ ىٍ  ث٤صٍ نٍمض ـش٠ز ثألمز ٌمؤظعجشيج ٠ج٘ز ، 
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ٌنٍ 64  دثس نجرشي ٥٤نرش ثإل١٤رت

٧ٍ ث٤ٝشآنٍ  ، ٤ن١ؽٚ ثخّجد شأظري ىزث  خجالٜصفجدشٍلٌق ِالٜز ث٤ع٥ىز خجالٙي

٧ٍ خ١ٙجءر  ثالظالمٍ ث٤زي ثظصىُج منز نض٣ٌ مفذسو ثالؤِظغ  ثالٜصفجدثالٙي

ٌث١٤ٙجءر ث٤ص ،/ث٤ٝشث  ث١٤شًم ٍ أدثسس ث٤فٌجر أ  ًٌٝم مؤظعجس ث٤ّذث٤ز 

ثإلٜصفجدًز دٌ   ث  شصنجٜن معص٥ضمجس ث٤ّذث٤ز مْ معص٥ضمجس ث١٤ٙجءر .ر٢٤ أ  

 ش٢٥ ثالؤظعجس ٜجمض ِةل ظ٥ىجس ميمز ىٍ :

ٌث١٤ٙجءر يف  ٌثصنض خني ث٤ّذث٤ز  دثسر ث٤نؽجه ثالٜصفجدي من إظ٥ىز ث٤رشًّز ث٤صٍ 

ٍثص  )ال  ٌث٤خجؿ ث٤زي ًف١مً مدذأ ث٤ص ٗ ٌال شٝصري( ، رسثإخال٣ ثإلنٙجٛ ث٤ّج٧ 

ٌثشًٌثالصمع٦  ٍءر، خأد ٌٍِز ثألخشَ ،ر٢٤ أ  ثإلنٙجٛ  ث١٤ٙ ٌث٤فذٜجس ث٤صى ث٤ض٠جر 

٧ٍ ثالفذد يف ثالج٣ ٌىٍ ث٤ض٠جر ث٤ٝشآ ًخمْ ٤ف١مني يف   ث١٤شًم :ث٤فٞ ثال٥ّ

 ٌ٧ٍُ٥ ّْ ٌّٞ َم ـَ ث٤ِِيْم  ٍَ ث٤اِزًَن يِف أَْم ٌَ / ( ، واحلق املعلوم غري احملدد42)املعارج  َ يِف أ ٌَ ٌّٞ ـَ ث٤ِِيْم  ٍَ ْم

 ٧ٌِ ث٤َْمْفُش ٌَ جِب٦ِ   (19ث٤زثسًجس/)٥٤ِعا

إِ ا هللااَ ًَأُْمُش : ث٤ٝجبم ِةل ث٤ّذ٣ ()ث٤صٍ ىٍ شَمع٦ِّ ألمش هللا ، ظ٥ىز ث٤ّذ٣  

 ٍِ
ْٕ ث٤ْدَ ٌَ ث٤ُْمن١َِش  ٌَ ْفَؽجء  َٙ ِن ث٤ْ َِ ًَنَْيى  ٌَ ْشخَى  ُٝ إًِصَجء ِري ث٤ْ ٌَ َعجِ   ـْ ثإِل ٌَ ْذ٣ِ  َّ ١ٍُُْم ِخج٤ْ ِّ ًَ

٥ا١ُْم شَز٠َاُشٌ َ  َّ ٤َ /(94)ث٤نف٦ 

ـٞ هللا  :ىٍ ظ٥ىز ث٤فٞ ، ٤ٝذ شٍصُ ث٤فٞ يف ث٤ٝشآ  ث١٤شًم ِةل أسخّز ِنجٌش

  ًخصق خً أـذ ظٍَ هللا أمن  ًصمع٦ يف ث٤نْٙ ث٤ّج٧ ٥٤نجط ؼمٌّج  زي شّجبل ث٤

ني نٙصؾ ِن شؽ٥ٌجس ىزو ث٤فٍٝٛ نؽذىج مْ ث٤ّدجدر ثالفمز ،ـ ٍٜشّجبل ، ـٌ  ج  ٝ

ٌثالؽصمّجس ٌٔريىج من ث٤ٙشٌك ثالج٤ٌز  ،مج٤ٌز شخق ثأل٘شثد  ٌث٤ض٠جر  ٠ج٤فذٜجس 

ٌثالؽصمْ .ٌىنجٟ ث٤فٞ  ٌد ث٤صٍ رشِض ٤فمجًز مفج٤ق ثأل٘شثد  ، ٠ٌز٢٤ ث٤فذ

ٌشنٌٍم مج ٥ًٌِ من  ٌٔري ثالج٤ٌز  ًٍٜ ثالج٤ٌز  ث٤خجؿ خج٤ٙشد خمج ًممن ـٝ

ٌث٤ؽ٦١ ث٤عج٤غ ٥٤فٞ ١٤ٌن ـٞ هللا ىٍ  ؼصمْ ًٌ٘ ـٞث مج ،ٌثؼدجس ،  ٌث٤ّدذ  هللا 

،أل  ـٞ ث٤ّدذ ىنج ٔري  ()٘ج٤فٞ ىنج ًمجٗ ثبل هللا  ث٤ٕج٤ذ ٠فذ ث٤ٝزٗ،

ٌث٤فٞ ث٤شثخْإمنٍٍس  ٞ ث٤ّدذ ًٌ٘ ث٤ٕج٤ذ  ،٤ًٌ ،  ىٍ مج ثؼصمْ ًٌ٘ ث٤فٝج  ـٌ

٠ج٤ٝفجؿ من ث٤ٝجش٦ ث٤ّمذ ٘يٍ مؽصم٦ ِةل ـٝني ،ـٞ هللا يف ـَٙ ثألمن 

ٌظجنٌيمج ؼٙجء ٦ٌ٥ٔ  ،ًفٝٞ ثالف٥فز ثإلؼصمجٌِز ٌىزث ،ٌشأمني ـٌجر ث٤نجط
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ٌنٍ 65  دثس نجرشي ٥٤نرش ثإل١٤رت

٤ٌٌجء ثالٝص٣ٍ ٌإصث٤ز ٔمديم : 2444)ىمٌم،  ٌىزث ًفٝٞ مف٥فز خجـز ٥٤ٙشد ،أ

169-171). 

ٌىٍ إِمج٣ ث٦ّٝ٤ يف آًجس ث١٤ٍ  ثالنٍٍس ٠ٌصجح هللا ثالعىٍس ، ظ٥ىز ثالّش٘ز 

ٌٟ ٤ٌَِذا إلدسثٟ ث٤فٌٝٝز ْ ثأْل٤َْدَجِح ٠صَجٌح أَنَْض٤ْنَجُو إ٢ٌَْ٤َِ ُمدَجَس ٍث ُ٤ٌ ُ َش أ ٤ٌَِصَز٠َا ٌَ  ًِ ٌث آًََجِش  خاُش

 (29)ؿ/

ٍشٍ( ٌىٍ ث٤ٌٝمز ثالّشٌ٘ز    شعصمذ ثالّش٘ز يف ثإلظال٧ ظ٥ىصيج من )ث٤صعذًذ ثال١٥

٤ٍذ منً  ال  ثإلظالمٍ ث٤زي شص ٌٌِز( يف ظٌجٛ ثإِل بل ث٤صٍ شصفذد خيج )ثالرش ثأٌل

٤ًٌٍز :ث٤ٌٝم ثالّشٌ٘ز ثآلشٌز ٌىٍ ٌث٤نْٙ  ٌ ثأل ٌث٤ٌٝني  ٍث٘ٝز  ٌثال ٥ٌز  أأـل

ٌث٤ٙىشر)ِدذث٤شـمن، (، ٌىٍ شمذ ث٦ّٝ٤ خٝذسثس شأ٥ًٌٌز 142: 2444ٌث٤رضٌسر 

 .منمدىز خج٤رشًّز 

 ٌ ٍثىش إظ٥ىز ث٥ّ٤م : ٌىٍ ظ٥ىز ـنجِز ث١٤ٙجءر يف خنجء ثالؼٌجء  دسثٟ ٌ

ٍد ِّ خَ   .ث٤ٍؼ ٍث ث٤ْ ٌشُ ُ ُذٌِس ث٤اِزًَن أ ـُ ٍَ آًَجٌس خٌَِّنَجٌس يِف  َمج ًَْؽَفُذ ِخآًَجِشنَج إاِلا ٦ْ ُى ٌَ ٥َْم 

ٍاج٤ُِمٍَ  ِ ( ٌىٍ ث٤ع٥ىز ث٤صٍ ٜذميج هللا شّجبل يف أ٣ٌ شرشًٚ  49)ث٤ّن١دٍس/ ث٤

َٞ )٥٤ّج٤م خنض٣ٌ ث٤ٝشآ  ث١٤شًم َشأْ ِخجْظِم َسخ٢َِّ ث٤اِزي َخ٥َ ْٜ ٍٞ 1ث ٥َ َِ نَْعجَ  ِمْن  َٞ ثإْلِ ( َخ٥َ

َسخ٢َُّ ثأْل٠ََْش٧ُ )2) ٌَ  ْ َشأ ْٜ ٥َِم )3( ث َٝ ٥اَم ِخج٤ْ َِ ٥َْم )4( ث٤اِزي  ّْ نَْعجَ  َمج ٤َْم ًَ ٥اَم ثإْلِ َِ ( ٠َالا 5( 

ى ) َٕ نَْعجَ  ٤ٌََْى نَى )6إِ ا ثإْلِ ْٕ ى )7( أَْ  َسآَُه ثْظصَ َّ ْؼ ( أََسأًََْض ث٤اِزي 8( إِ ا إبَِل َسخ٢َِّ ث٤شُّ

ةلا )9ًَنَْيى ) ـَ ث إِرَث  دْذ  َِ ةَل ث٤ُْيَذَ ) ( أََسأًََْض إِْ  ٠َج َ 14(  َِ11 َ ٍَ ْٝ ٌْ أََمَش ِخج٤صا َ ( أ

بلا )12) ٍَ شَ ٌَ ٥َْم ِخأَ ا هللااَ ًََشَ )13( أََسأًََْض إِْ  ٠َزاَح  ّْ ًِ 14( أ٤ََْم ًَ ( ٠َالا ٤َِِئْ ٤َْم ًَنْصَ

ٌَِز ) ـِ ج ِخج٤ناج َّ َٙ ٌٍَز ٠َجِرخٍَز َخجِوةٍَز )٤َ15نَْع ـِ ًُ )16( نَج ُُ نَجِدًَ ٥ٌَْْذ َ٘  )17 ) ُُ َظنَْذ

خَجِنٌََز ) ْح )18ث٤ضا رَتِ ْٜ ث ٌَ ثْظُؽْذ  ٌَ  ًُ ّْ  )ث٥ّ٤ٞ( . (19( ٠َالا اَل شُِى

ٍر  ،ظ٥ىز ثالج٣ ًٙ ث٤ٝ دثسر مؤظعجس ثالؽصمْ إث٤صٍ شم١ن من  ثالٜصفجدًزخـٍ

  .ٌث٤صم١ني يف ثألسك

إ  ث٤نؽجه ثإلٜصفجدي خجالنٍٍس ثإلظالمٍ ىٍ ـف٥ٌز شمج٘ش ث٤ع٥ىجس آنٙز 

ٍر ٌمنٍٍمجش ث٤ز٠ش ٌثألخ ٌثر  ٌثالعج ٌث٤ّذث٤ز  رتث٧،يج ثألخالٌٜز يف ث٤فشًز   ٌثاـل

ٔري  ،ـٍٝٛ ثإلنعج  إِال ميجس ث٤ٌٝم ثألخالٌٜز ث٤صٍ ثؼرتٟ يف شٝشًشىج أٌىٍ 
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٤يج ظ٥ىصيج ث٤ّٙج٤ز أال  ٌصثد ٥ٌِيج ٌٜمز أخشَ ،أ  ثإلظال٧ خنجىج ِةل ٌٜمز أِةل

٧ٍ ِةل ث١٤ٙجءر   ث٤صٌٍَٝىٍ  ٧ٍ ًمع٦ ش١عٌٙج ٥٤فمجسر ث٤صٍ شٝ .ٌىٍ خيزث ثالٙي

ٌث٤فٌٝٝز  ٌث٤فٞ  ٍثميج ث٥ّ٤م  ٌثالّش٘ز شنٍميج رشًّز ٜ ٌث٥ّ٤م  ٌث٤فٞ  ٌث٤ّذث٤ز 

ٍء ىزو ث٤فٌٝٝز شفذدس آ٤ٌجس ث٤نؽجه  (143: 2444)ِدذث٤شـمن، ٌث٤ّذ٣ .ٌيف ل

ٍثسد  ثالٜصفجدي ٌر ث٤صٍ شْٝ يف ث٤ٝشآ  ٌأخالٌٜجشً خذءث  من شفذًذ ث٤ّالٜز خجال ٌث٤عش

 ٧ٍ  ثالٜصفجدمشٌسث  خمؤظعجس  ،ثإلظصخالٗث٤صعخري ٌ ث١٤شًم شفض مٙي

ٍٜٚ ٌٜىُج ث٤ ٌث٤ٝىُج ث٤خجؿ  ٤ٌز  ٍث ِخجهللاِ : ثألظجظٌز ٌىٍ ٜىُج ث٤ذ آِمنُ

 َ أ ٌَ ٍث ِمن١ُْم  ج٤اِزًَن آَمنُ َ٘  ًِ ٌ ِ٘ نَي  ِٙ ْعصَْخ٥َ ١ُ٥َم مُّ َّ ج َؼ ٍث ِمما ُٝ ِٙ أَن ٌَ  ًِ ِ٤ٍ َسُظ ٍث ٤َُيْم ٌَ ُٝ َٙ ن

ٌث٤زي ًّشٗ خج١ٙ٤ش ث٤ٍلٍّ خجال١٥ٌز.ر٢٤ أ  ث٤ٝشآ  ( 7ث٤فذًذ/ ) أَْؼٌش ٠َِدريٌ  ،

ةَل ٦٠ُِّ ()ث١٤شًم خني أ  ثال٢٥ هلل  َِ  ٍَ ُى ٌَ ٌِينا  ِ٘ َمج  ٌَ ثأْلَْسِك  ٌَ ثِس  ٍَ َم هللِاِ ُم٢ُ٥ْ ث٤عا

ِذًشٌ  َٜ ٍء  ٌث٤نٍم ثإل   (124)ثالجبذر / يَشْ ٜصفجدًز شّم٦ يف ١٘جنض ىزو ثالؤظعجس 

ٌؼ٥ّصً ًّصمذ ِةل  ،٦ٌ شٍؼٌيجس ث٤رشًّز ث٤صٍ ـشسس ث٤نؽجه ثإلٜصفجدي

وجس مج ًّشٗ خجالظصخالٗ ث٤ؽمجٍِ ث٤زي نٍمً إث٤ٍَٝ ث٤زثشٌز ٥٤مؽصمْ يف 

٤ٌز يف ثإلظيج٧  ٌنٍم دٌس ث٤ذ ث٤نؽجه  خئدثسرث٤ًٙٝ ثإلظالمٍ شفض خجح ث٤رش٠جس، 

ٍٜٚ ث٤زي ىٍ  ثالٜصفجدي من خال٣ ثإلنٙجٛ ث٤ّج٧، ٠ٌز٢٤ من خال٣ ٜىُج ث٤

ٍثخي ث٤رشًّز  ثالؼصمجٍِ/ثالٜصفجديث٤نؽجه  ث٤ذثِم ٥٤مؽصمْ يف إوجس ل

جؼجس ثالؽصمْ ثالصّذدر.  ٌأخالٌٜجشيج ـٌ

ثندعٝض من منٍٍمز ث٤ٌٝم ثألخالٌٜز ث٤صٍ ـذدس ث٤ع٥ٍٟ  ثالٜصفجدإ  ظ٥ىز 

ٍثص  ٌثإلنصجػ ٘ال ،ثإلٜصفجدي يف دثبشر ث٤ص  إرسثٗ ٌال شٝصري ِةل معصٍَ ثإلظصيالٟ 

ج ثم  ٍَ َٜ ٠َجَ  خنَْيَ ر٢َ٤َِ  ٌَ ٌث  رُتُ ْٝ ٤َْم ًَ ٌَ ٍث  ُ٘ ٍث ٤َْم ًرُْسِ ُٝ َٙ ث٤اِزًَن إَِرث أَن ٌَ  ( / 67ث٤ٙشٜج) 

٤ٌز ثإلظالمٌز ودٌّز ث٤ّالٜجس ثإلؼصمجٌِز ٤ؤلمز  ٤ٝذ ٔريس ظ٥ىز ثإلٜصفجد يف ث٤ذ

مجنٌزمن خال٣ أخالٌٜجس ثإلنٙجٛ  ..٘صّضص ث٤ص١ج٦٘  ث٤خجؿ ٌرضٌسثشً ثإًل

ٌثلفج   ٌشد٥ٍس سأط ثالج٣ ثإلؼصمجٍِ ث٤زي خذث   خال٣ شش٠ٌض ٤ؤلمز من ثإلؼصمجٍِ ..

ٌث٤ففز ٍر  ٌث٤ٝ   ثالٌّجس ثألظجيس ٥٤ٌٝمز ثإلنعجنٌز ىٍ أإر   ،ثإلظال٧ ِةل ثالّش٘ز 
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ٌث١٤ٙجءر ٌث٤صمع٢ خج٤ّذث٤ز  ٌث٥ّ٤م  ٌثالّش٘ز  ثألظجظٌز  ٌىٍ ثالٍٝمجس ،ث٤صٍَٝ 

 ٤شأط ثالج٣ ثإلؼصمجٍِ. 

ٌِذىج شّىٌال  ٤ٍَٝ ث٤خري       ٌخ٥ال  يف أمجنز  ،٤ٝذ س٘ن ثإلظال٧ ث٤دىج٤ز 

ٍثح ث٤ّدجدر . ،ثإلظصخالٗ  ٤ز٢٤ ِذ ث٤ّم٦ خجخج   من أخ

ًنٍش ٥٤ّم٦ يف ثإلٜصفجد ثإلظالمٍ ِةل أنً ثالفذس ثألظجط ٥٤ذخ٦ ،٘مال ِن مج 

 ٍ ٌث٤ّؽضر ـذدشً ث٤رشًّز من شف٦ًٍ ٤ؤلم ٌثالعج٠ني  ث٣ الن ًفصجؼً من ث٤ٙٝشثء 

٤ٌز٢٤ ٘يٍ ًنؽض  خٕن ث٤نٍش ِن ث٤ّم٦ ، ٘ج٤ّم٦ إر  ىٍ أـذ أٌؼً ث٤شصٛ ،

مج  ث٤صٍ شٝشس أ   ميمجشً ثإلٜصفجدًز يف إوجس أخالٛ ث٤شلج ثآلشٌز من منٍٍمز ثإًل

ثدر هللا س إٌث٤ٝنجِز ثالى٥ٝز خأ   سثدشني ،إسثدر هللا ٌإسثدر ث٤ّدذ،إث٤شصٛ ىٍ نصجػ 

ُٛ  شّجبل ىٍ ث٤فجظمز هللااُ ًَْشُص ٌَ  ًِ ْم٥ِ َ٘ ن  ًَِضًَذُىم مِّ ٌَ ٍث  ِم٥ُ َِ َعَن َمج  ـْ َ ٤ٌَِْؽِضًَُيُم هللااُ أ

َعجٍح  ـِ رْيِ  َٕ  (38)ث٤نٍس/  َمن ًََؽجء ِخ

ٌأؼ١ج٣  ٌثس ث٤ٝمجء ٥ًٌِ يف ِٝش دثسو من خال٣ ث٤ض٠جر  ٌس٘ن ث٤ٙٝش ٌرشُ أد

ثإلنٙجٛ ثألخشَ ـني ال ش١ٍٙ ثألؼٍس ٤عذ معص٥ضمجس ث٤فٌجر ، ٘ٝىض خز٢٤ ِةل 

ٌِضص ث٤صمجمن ثإلؼصمجٍِ . ٌث٤ّنٚ ،  ٍٔجس ث٤ؽشًمز   مع

ٌٔري ث٤ٕزثبٌز من خال٣ ث٤صرشًّجس ث     جنجس ث٤ٕزثبٌز  ألخالٌٜز إ  شّضًض مدذأ ثإِل

ث٤ّالٜجس ثإلؼصمجٌِز  ًعجس ثآلخشًن ِةل ث٤نٙغ ، مّنجو شّضًضإِةل ذ ث٤صٍ شؤ٠

ٌشّضًض  ،ث٤ىٌدز ٌث٤عٌجظٌز،  ٌثالؽ١الس ثإلؼصمجٌِز  ٍٔجس ث٤ٝال٦ٜ  ٌث٤ٕجء مع

ٌثالعصعمشًن صثألمن ثإلٜ فجدي ث٤زي ًعجىم يف شفٌٝٞ ث٤ش٘جو ٥٤منصؽني 

جنجس ث٤صٍ ش١ّغ أخالٌٜز ظ٥ىز ٌثالعصي١٥ني ٠ز٢٤ .ًٌٝٚ ث٤ٝشك يف مٝذمز ثإِل

إلٜشثلً، ُ٘فش٧  ثالج٣ يف ثإلٜصفجد ثإلظالمٍ ـني ـشمض ؼنٍ ثالنجْ٘ ثالجدًز ظمنج  

ٌٙز ثإلؼصمجٌِز ٥٤مج٣ يف ثإلظال٧ ث٤ٝجبمز ِةل  ث٤شخج ألنً ال ًنعؽم مْ ودٌّز ث٤ٌٍ

ٌث٤نجط، ٌالأ ًنعؽم مْ ودٌّز ثال١٥ٌز/ثإلظصخالٗ  ظجط ظذ ـجؼجس ثالؽصمْ 

ٍث٣ ىٍ م٢٥ هلل شّجبليف ثإلٜ هللا ٤نج إلدثسر  ٌىديج ،صفجد ثإلظالمٍ ،ر٢٤ أ  ثألم

٤ٌٌغ  ٌ٘ٞ أـ١جمً ث٤ّجد٤ز  ٤ٌز٢٤ ال  ثالفصجؼني. الظصٕال٣ؼؤٌ  ث٤فٌجر ِةل 

ٍثبذ مش٠دز يف ثال  ٌخج٤صجيل ال ٥٠ٙز صثبذر شن١ّغ ِةل ثألظّجس  ،ٜصفجد ثإلظالمٍ٘
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ٍثونني ِ٘ةل ث٤ٝذس  ٘صؤدي إبل ثسشٙجِيج ٤صن١ّغ أخريث   ىٞ ث١٤عري رت ر ث٤رشثبٌز ٥٤م

٤ٌز٢٤ ٠ج  ث٤ٝشك يف ثإلظال٧ ٜشلج   ٌشمّيم شفض وجب٥ز ث٤فشمج  .  ـعنج   منيم 

٤ً أخالٌٜجشً ث٤ّج٤ٌز الظٌمج إرث مج أـجح ثالذًن ِرس  ًؽش منجْ٘ ٥٤ُمٝشلني، ال

٤ًٍ ()يف ث٤صعذًذ ،٘ٝذ ـذد هللا  إِْ  ٠َجَ  رٌُ  ث٤صّجم٦ مْ ىزو ث٤فج٤ز يف ٜ ٌَ

٥َُمٍ َ  ّْ ٍث َخرْيٌ ١ُ٤َْم إِْ  ٠ُنْصُْم شَ ُٜ أَْ  شََفذا ٌَ ٍر  َشٌر إبَِل َمٌرَْسَ ٍِ نَ َ٘ ٍر  رْسَ ُِ /(284)ث٤دٝشر 

٤ًٍ ٌٜذ ـغ ث٤شظ٣ٍ  )أ٘م٦  :ِةل ث٤صمع٢ خٙمجب٦ أخالٌٜجس ث٤صعذًذ خٝ

مج٣ أ  شذخ٦ يف أخ٢ٌ رسٌسث ، ٤ًٍ  أٌ شًٝض دًنً ، ثأِل أٌ شىّمً خدضث ( ٠ٌز٢٤ يف ٜ

٤ًٍث٤ٕنٍ ٥ٌم ( ًٌفزّ  :)مى٦ )إ  ٤فجـذ ث٤فٞ  :س من خىٍسر ثالمجو٥ز خٝ

٣ٌٍٝ٘ :)من أدث  دًنج   ،من ثإلظصذثنز مْ نٌز ِذ٧ ث٤عذثد ()س مٝجال ( ًٌفزّ 

ٍ٘جء ٘يٍ  ٌىٍ ًفذط نٙعً خٝمجبً أِجنً هللا ، أمج من أدث  دًنج  ٌيف نٌصً ِذ٧ ث٤

  .(1997)ث٤ؽنذي،  ظجسٛ(

ٍثؼً ثالؽصمّجس ثإلنعجنٌز ىٍ ثنصؽجس ث٤ٙٝش ٌإ٘شثصثشً إ  ثالّم٥ز ث١٤ربَ ث٤صٍ ش

٤ٌز٢٤ شم١ن ثإلٜصفجد ثإلظالمٍ خع٥ىصً  ٌثالٜصفجدًز ،  ٌث٤عٌجظٌز  ثإلؼصمجٌِز 

ٌٜٙض صـٚ ث٤ٙٝش أٌال  خج٤ّم٦،  ث٤رشٌِز من ٌلْ ث٤عٌجظجس ثإلٜصفجدًز ث٤صٍ أ

ٌث٤ٌّنٍ ٤ٌٌز ثإلٜصفجدًز ٥٤شأط ثالج٣ ث٤نٝذي  ني ال ١ًٍٙ ،  ٘جالعؤ ث٤زي  - ـٌ

ٍو ـٞ ثـص١جسو  مص٢٥ مج١٤ ٍثس يف ظذ ث٤فجؼجس ثألظجظٌز ٥٤ٙٝشثء  –اًل ش١م٦ ثالؽ

عذ ، ٥٘ٝذ ـشس ثإلظال٧ ث٤عٍٛ من  ٌث٤ّؽضر ٌإؼدجِيج. ٤ٌغ ر٢٤ ـٌ ٌثالعج٠ني 

ٍثمً  ٍٜٚ ث٤زي ٜ ٌأنؽأ ٜىُج ث٤ ٤ٌز ثإلٜصفجدي ،  ٌنٍم دٌس ث٤ذ ٤ٌز ،  ظٌىشر ث٤ذ

ٌث٤صٍَٝ من خال٣ ؼّ ٦ شذ٘ٝجشً ث٤نٝذًز يف خذمز ثالؽصمْ يف ث٤صّجٌ  ِةل ث٤رِب 

ٌث٤ّع١شًز ، ٌمٝجـذو  ٌث٤عٝجٌ٘ز  ٌثإلؼصمجٌِز  ٌث٤ففٌز  ثالؽجالس ٠ج٘ز ث٥ّ٤مٌز 

يف شرشًْ ىزو ث٤نٍم ىٍ شفٌٝٞ )ِمجسر ثألسك( ٌىٍ )ث٤صنمٌز ث٤فمجسًز 

٧ٍ ..خٌٕز إِالء ث٤ذًن  ٌث٥ّ٤ ٌثإلؼصمُج  ٌث٤عٌجظز  ثالعصذثمز(ث٤زي شؽم٦ ثإلٜصفجد 

 ٌثإلٜصفجد، ٌىمج ثالٍٝمجس ثألظجظٌز يف ث٤صنمٌز ث٤فمجسًز ثالعصذثمز . ٌثإلنعج 

٤ٌز ثإلظالمٌز ِةل شفٌٝٞ ىزو ث٤صنمٌز يف ـ٦ٝ ثإلٜصفجد       من  -٤ٝذ ِم٥ض ث٤ذ

 خال٣: 
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ٌنٍ 69  دثس نجرشي ٥٤نرش ثإل١٤رت

ٍثسد ث٤ىدٌٌّز ٌيف مٝذمصيج  ٌشمع٥ض شرشًّجشً يف :إـٌجء ثال سِجًز ث٤ٝىُج ث٤ضسثٍِ، 

ٍثسد،  ٙيج مفذس ش٢٥ ثال ٌٜذ شمع٦ ر٢٤ يف إـٌجء ثألسك ثالٌصز، ٌإٜىُج ثألسك خـٍ

ٌشذ٘ٝيج ِرب ثألسثيض ثالصؽجٌسر . ٌشنٌٍم ثظصٕال٣ ثالٌجو   ثألسثيض خرشه ثإلنصجػ، 

ٌثالصمع٥ز خا : جبٙيج ثإلٜصفجدًز ث٤رشٌِز   ث٤ٌٝج٧ خٌٍ

ٍ٘ش معص٥ضمجس دِم  ٤ٌز ٤ٝىُج صسثٍِ مّني ً شنٌٍم ث٤ِفمى ، ٌىٍ م١٥ٌز ث٤ذ

ٌث٤ؽٌؾ .  ثالؽصمْ 

ٍ٘ري ث٤خذمجس ث٤ضسثٌِز –ح  ٌد ٠ٌشي ثألنيجس ٌخنجء ث٤ٝنجوش إمع٦  ،ش ٜجمز ث٤عذ

 .بل ر٢٤إٌمج 

ٍ٘ج من ث٤نؽجه ، سِجًز ث٤ٝىُج ث٤فنجٍِ -3 ٤ٌز ثإلظالمٌز ـن ٤ٝذ مجسظض ث٤ذ

ٌث٤فنجِز ث٤صف٥ًٌٍز ٤ٌٌز مصّذدر ثبل منصؽجس  ،ث٤فنجٍِ  ٍثد أ ٌر٢٤ خصف٦ًٍ م

ٌث ـنجِجس ٜجبم جس نيجبٌز أٌ ٌظىٌز ٌوٍس ٌٜذ ِش٘ض ٌاًل ز ثٌ معصٍسدر .

ٌث٤ٝىن  ٌث٤فشًش  ٌث١٤صج   ٌث٤ٙمز  ٌث٤زىذ  ٤ٌز ثإلظالمٌز ـنجِز ث٤فذًذ  ث٤ذ

ٌٔري ر٢٤ ٠عري .ـصى  ٌث٤ضؼجػ   ٥٤فنجِز ظعض دثسث  أنيج ٜذ إٌث٤فنجِجس ث٤ٕزثبٌز 

 . ٌىٍ مج ًؽدً ٌصثسر ث٤فنجِز يف صمننج ثالّجٌش . (353: 2444)ىمٌم،

ٌر٢٤ من خال٣ ث٤صرشًّجس ثإلٜصفجدًز ثالص٥ّٝز خأـ١ج٧ سِجًز ث٤ٝىُج ث٤صؽجسي .

ٌِذ٧ ث٤صذخ٦ ٌشنٌٍم  ،ث٤عٍٛ ث٤صٍ ـذدس ودٌّز ث٤عٍٛ ث٤ٝجبم ِةل ث٤فشًز 

ٌث٤ذ٣ٌ .ّ٘م٥ض ِةل :  ث٤ّالٜجس ث٤صؽجسًز خني ثأل٘شثد 

ثإلٜصفجدًز من خال٣ شش٠ٌض ث٤ٝشآ  ث١٤شًم ِةل ـشًز ثإلخصٌجس  شنٌٍم ث٤فشًز –أ 

٤ٌٌز ث٤ٙشد ٤ًٍ شّجبلٌثالعؤ ٍغ ِخَمج ٠ََعدَْض َسِىٌنَزٌ  ًز.٠مج يف ٜ ْٙ )ثالذظش/  ٦٠ُُّ نَ

38) 

ٍدث ٌىدٍوج  ، –ح  ٍثم٦ ث٤صٍ شؤظش يف ـش٠صيج ـّ  مشثٜدز ثألظّجس ٌمصجخّز ث٤ّ

ٌثإلؼصمجٌِز ٥٤مؽصمْ . ٙيج أـذ مٍجىش ث٤فٍٝٛ ثإلٜصفجدًز   خـٍ

ص١جس -ؼا  ذ خفٍٝٛ ثالؽصمْ . مشثٜدز ثإـل  ٌمنْ ث٤صؽجس من ث٤صاِل

ٌشصؽةل  ٤ٌز يف شفٌٝٞ ث٤ّذث٤ز . جبٚ ثاليمز ٥٤ذ ٌٙز ث٤صٍصًٌّز ٌىٍ من ث٤ٌٍ ث٤ٌٍ

ٍر ث٤رشًّز ٥٤ٝمجء ِةل ث٤ٙٝش  ٌر خٝ ٌث٤عش ٌٙز يف إِجدر شٍصًْ ث٤ذخ٦  ىزو ث٤ٌٍ
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ٌنٍ 74  دثس نجرشي ٥٤نرش ثإل١٤رت

ٍ٘ري ثالعص٥ضمجس ث٤رضٌسًز ٥٤فٌجر ث١٤شًمز ٥٤درش ٌيف مٝذمصيج  ٌش ٌثالع١نز 

ٌثالع١ن .ث٤فج ٌثال٥دغ   ؼجس ثألظجظٌز ٌىٍ ثالأ٦٠ 

ثإلظالمٍ ىٍ ٤ٌعض  ثالٜصفجدٌثالؽصمْ يف  ٌثالٜصفجدإ  ث٤ّالٜز خني ث٤ع٥ىز 

ٍر سأط ثالج٣ ، ٘شأط ثالج٣  ٍر ًٙشك خٝ ٌنٙ ٍثء  ٌثـص ٍر  ِالٜز ٌشُث ٌظى

ٌث٤فٌٌٝٝز ِةل أىمٌصً يف  ًؼ١ج٤أخ ًم٢٥ ظ٥ىز  ظالمٍ الال ث ثالٜصفجدث٤نٝذًز 

 ٍ ٌ٘ٞ مفج٤فً ث٤خجـز ، إِجدر ش١ ٍر خٌذ إًن ثالؽصمْ ٌمؤظعجشً ِةل  نمج ىٍ ٜ

ٌث١٤ٙجءر ًٌفٝٞ ث٤ّذث٤ز ، ٘يٍ ٤ٌغ م١٥ج   ج   الن ٌـٌٝٝ ثالؽصمْ ٤ٌنصؾ ث٤خري 

ٌجس ثالج٢٤ إ ،ًفٍصو ٌ٘ٞ ـاـل نمج ىٍ منّٙز ثمص١٥يج خج٤ّم٦ ، ًؽص٦ٕ خيج ِةل 

يل ث٤زي ىٍ أهلل   . ، ٠مج ـذدىج يف ثـ١ج٧ ث٤رشًّز  ()ثأـل

أمج٧ ظ٥ىز ثالج٣ .. ٘يٍ ٥ًّم أ  ٤ً يف ىزث ثالج٣  ٌال ًٝٚ ثالؽصمْ معصع٥مج  

٧ٍ مفذد ،ـٝج  ٧ٍ ٔري مفذد ،ـٞ م٥ّ ٞ م٥ّ ٍر ث٤رشًّز ، ـٌ ٍر أًأخزو خٝ ٌ خٝ

ٌو ِث٤ٝجنٍ   ٌ٘ٞ أـ١ج٧ ث٤رشًّز إ نـني ًمصنْ ـجبض خمج ًّضص إِمجس نٙجًٜ ِةل 

ٌث٤ع ٌشفٌٝٞ ثألمن  ٌث٤ٝمجء ِةل ث٤ٙٝش  ٍر ال٧ يف ثالؽصمْثألسك  . ٘جالج٣ ٤ٌغ ٜ

ثألسك ثإلظالمٍ . ثنمج ىٍ ٌظ٥ٌز شّجٌ  ِةل ِمجسر  ثالٜصفجدمعجٌمز ٌلٕي يف 

ٌث٤ٌٝج٧ خميمجس ثإلظصخالٗ .. 

ثإلظالمٍ ىٍ  ثالٜصفجدٌثالؽصمْ يف  ثالٜصفجد٠ٌز٢٤ ٘ئ  ث٤ّالٜز خني ظ٥ىز 

٥ًصٌٝج  ِنذ ث٤صمجمن ، ِالٜز شمجمنٌز ، ًعّى ٦٠ منيمج ٤صّضًض ٠ٙجءر ثآلخش

ثإلؼصمجٍِ . ١٘الىمج ًعٌّج  ثبل ث٤فٙجً ِةل ث٤صمجظ٢ ثإلؼصمجٍِ من خال٣ 

ٌث٤يدز ىٌث٤فذٜجس ث٤صٌث٤خمغ ث٤ض٠جر  ٌثأللفٌز  ٌٍِز ثألخشَ ٠فذٜز ث٤ٙىش 

عذ خ٦ من خال٣ شفم٦  ٤ٌٌغ ىزث ـٌ ٌٔريىج من ث٤صرشًّجس ثالج٤ٌز .  ٌث٤يذًز 

ٌِذ٧ ث٤ٝذسر ِةل شعذً ٍثبذ أـال  مخجوش ث٤َذًن  ٍثبذ  ذو ٘ال ًصفم٦ ثالذًن ٘ ٌال ٘

ٍِذ ث٤صعذًذلجٌ٘ز ِةل إ . ٘ج٤شخج ًصنجٜن مْ ٌٜم ثإلظصخالٗ ث٤صٍ شمم شأخري م

عجس ،من خني مج شممً ٌثإًل   .ث٤صمفٌز 
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ٌنٍ 71  دثس نجرشي ٥٤نرش ثإل١٤رت

 مصادر امكتاب

 .القرآن الكريم * 
 ث١٤صذ: -1

  ٍنٌز ث٤فمجسًز "، (2448)ِدذث٤فمٌذ ثـمذ  ،ثخٍ ظ٥ٌمج ث٤شؤًز ث١٤

الؿ ثالنعجنٍ، ثالّيذ ث٤ّجالٍ ١ٙ٥٤ش  ث٤ٝشآنٌز، ثالنى٥ٞ ثالظجط ٤ئـل

 ثالسد . –،ِمج  1، ه"ثالظالمٍ

 ( ٌٌآخش خنجء ٧(، "1998 -ىا1418إظمج٦ٌِ ،ظٌٚ ث٤ذًن ِدذ ث٤ٙصجؿ 

ٌنمجرػ شىدٌٌٝز -ثالٙجىٌم "، ثالّيذ ث٤ّجالٍ ١ٙ٥٤ش دسثظز مّشٌ٘ز 

 ثألسد ،. -،ِّمج 1ثإلظالمٍ، ه

  ث٤ٍلٌّز خني ثالؼصمجٍِ ث٤دفغ منيؾ( "1991)فمذم مفمذ ،ثمضًج 

– ٘ريؼٌنٌج– رينذ ، ى 1ه،  ثإلظالمٍ ١ٙ٥٤ش ث٤ّجالٍ ثالّيذ"، ًزٌثالٌّجس 

جس  . ثألمش١ًٌز ثالصفذر ث٤ٍاًل

  ٍشٝشًش ث٤صنمٌز ثالنعجنٌز ث٤ّشخٌز ٥٤ّج٧  –خشنجمؾ ثألمم ثالصفذر ثإلنمجب

 .  . ثألمم ثالصفذر . نفٍ إٜجمز مؽصمْ ثالّش٘ز2443

  ( 2449ث٤دعصجنٍ،خجظ٦" ، ) ْؼذ٤ٌز نيؾ ث٤صنمٌز ث٤درشًز ثالعصذثمز، منجخ

ٍثنْ ث٤ص١ًٍن ذر ث٤ّشخٌز، هث٤ص١ًٍن ٌم  -خريٌس، 1"، مش٠ض دسثظجس ث٤ـٍ

 ٤دنج ،.

 " ، )زخن أخٍ وج٤ذ، ِيل ) د.س ، رشؿ: ث٤ؽٌخ مفمذ 3"، ػنيؾ ث٤دأل

 مٍش. -ث٤ٝجىشر، 1ِدذو، دثس ثألظصجنز، ه

 ٌٍشش  ٘ؤثد ثـمذ ".ثالّجٌش ث٥ٙ٤عٙز يف ٌث٤ذًن ث٥ّ٤م("1973)أم٦ٌ ،خ

ٍثنٍ  .١٥٤صجح ث٤ّجمز ثالٍشًز ث٤يٌةز ،ثألى
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ٌنٍ 72  دثس نجرشي ٥٤نرش ثإل١٤رت

 جيف ٌثالنصؽجس "،  (2411) ؼٌجد،٠مج٣ ٌ ٌ٘ف٦  ،خـٍ شٌٌٝم ث٤خذمجس 

٣ )ـٌٖ مدص١شر ٥٤صم٦ًٍ "ثالٍشٌ٘ز يف ث٤دنٍٟ ثالظالمٌز ، ثالؤشمش ث٤ذٌيل ثاٌل

٥٤ذسثظجس ثالظالمٌز، ؼجمّز آ٣ ث٤دٌض، ثالٍشيف ثالظالمٍ( ، ثالّيذ ث٤ّجيل 

 . 2411ثخش٦ً  5-6

 ثألخالٛ يف ثإلٜصفجد ثإلظالمٍ "( 1997)معصؽجس( ) ِدذ ث٤ف٥ٌم، ث٤ؽنذي" 

 ؼميٍسًز مٍش ث٤ّشخٌز.–ث٤ٝجىشر ، 1دثس ثالّجسٗ ه ،

 ( 2445ـعن، سثًٌز "،) ٍثسد ٌشنمٌز ثال مذخ٦ ثظرتثشٌؽٍ ٤صخىٌي 

 .1شر، ه، ث٤ذثس ث٤ؽجمٌّز ، ث٤ٝجىث٤درشًز

 ( 1982دسثص،مفمذ ِدذهللا ")" ششؼمز د. ِدذ دظصٍس ثألخالٛ يف ث٤ٝشآ ،

ٌدثس ث٤دفٍط ث٥ّ٤مٌز، ه  -ىا1442 -4ث٤فدٍس ؼجىني، مؤظعز ث٤شظج٤ز 

1982.٧ 

  ٍٍٜ  ثال١صذ، "ث٤صؽشًدٍ ٌث٥ّ٤م ثإلظال٧ "(1987) أـمذ ٘جسٌٛ، ث٤ذظ

 .7، ه/ ث٤شًجك– أ٤خجنٍ م١صذ خريٌس– ثإلظالمٍ

 ( ، 2445دًٌٙذ ح. سصن٢ٌ " )ششؼمز د.ِدذ ث٤نٍس ِدذ  –" أخالٌٜجس ث٥ّ٤م

ٌث٤ٙنٍ   ثالنّم، مشثؼّز أ. د. ًمنى وشًٚ ث٤خٍيل، ثالؽ٥غ ث٤ٍونٍ ٥٤عٝج٘ز 

 . 1ٌثآلدثح، ث١٤ًٍض ، ه

  ٍث ، صـال  دٌ  من شٝذ٧.ٌث٤صٝجنز ث٥ّ٤م ٌشفذًجس ث٤ّشح( ،"1998) أنى

ذر دسثظجس مش٠ض"،شٌٕري  ٤دنج .– خريٌس،1ه،  ث٤ّشخٌز ث٤ـٍ

 ( 1978ـ٥ٌدج، ؼم٦ٌ " )ٍٙدثس ث١٤صجح ث٥٤دنجنٍ .ثالّؽم ث٥ٙ٤ع ، " 

 ثالش٠ضث٤فٞ ثإلظالمٍ يف ثإلخصالٗ ث١ٙ٤شي(،" 2444وً ) ،ِدذث٤شـمن ،" 

 ٤دنج  . -، خريٌس 1ثالٕشح ، ه/ –ث٤ذثس ث٤دٌمجء  ،ث٤عٝجيف ث٤ّشخٍ 

 ،دثس ث٤صٍصًْ "ث٤ّٙج٣ثظرتثشٌؽٌجس ث٤صفٌٙض ( "2444)ِيل  ِدذث٤ٍىجح ،

 ، مٍش.1ٌث٤نرش ثالظالمٌز ، ه

 ٌث٤ع٥ىز"،( ،" 1994ٌ ٠ٍٍ٘، مٌؽج٣ ) ث٤ٌّجدي، ِدذ ث٤ّضًض  ثالّش٘ز 

ٌث٤صٍصًْ ،ه  ٤دنج  . –، خريٌس 1ثالؤظعز ث٤ؽجمٌّز ٥٤نرش 
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ٌنٍ 73  دثس نجرشي ٥٤نرش ثإل١٤رت

  (ٌث٤ّجمشي، ـج٤ق ميذي مفعن (، 2414ث٤ٕج٤دٍ، وجىش مفعن منفٍس 

ٌأخالٌٜجس " ٤ٌٌز ثالؼصمجٌِز  مج٣ثالعؤ ٌثالؽصمْ –ثأِل مج٣  ٌثب٦،  ثأِل "، دثس 

 ثألسد . -،ِّمج  3ه

  ( ٍٍن ِذنْض، أنص ٌشٝذًم: ث٤ذ٠صٍس ٘جًض ٥ِم ثالؼصمُج(، "2445ِٔ "، ششؼمز 

، ثالنٍمز ث٤ّشخٌز ٥٤رتؼمز، مؤظعز ششؼمج ، ه  ٤دنج . –،خريٌس  4ث٤فٌٓج

  " ) ٌثالؽصم٥ٍْ٘ؼ٦، ؼٍ  ٠جس٣ )د. س ٌث٤ىدٌّز  "، ششؼمز د. ثالنعج  

 خريٌس ، ٤دنج  . ، 1دثس ث١ٙ٤ش ث٤ّشخٍ ، ه –ِعمج  نًًٍ 

  (٠ٍ٘1998ًٍجمج، ٘شثنعٌغ" ،)ٌدٌسىج يف  -ث٤عٝز "ث٤ٙمجب٦ ثالؼصمجٌِز 

"، ششؼمز: مّني ثإلمج٧ ٌمؽجح ثإلمج٧، مش٠ض خ٥ٞ ث٤شخجء ثالٜصفجدي

ٌث٤دفٍط ثإلظرتثشٌؽٌز، ه  ثإلمجسثس. -أخٍ ٌدٍ،1ثإلمجسثس ٥٤ذسثظجس 

  ،ث٤ٝجمٍط ثالفٌي"ث٤ٙريٌص آخجدي." 

  ث٤ّج٤م يف ثالظصذثنز ٌمأصٛ ثالٜصفجدًز ث٤صدٌّز " (1984) ؼٍسػ،ٜش٧ 

 ٤دنج .-، خريٌس1 ه ، ث٤ى٥ٌّز دثس،  "ث٤صجسًخٍ ثالنٍجس يف ث٤عج٤غ

 دسثظز– ثالٙجىٌم خنجء" (، 1998) آخشٌ ٌ  مفمذ أظجمز، ٤ٝٙجػث 

 ٌظٌٚ مفمذ ؼمّز ِيل إرشثٗ،  /1 ػ"، شىدٌٌٝز ٌنمجرػ مّشٌ٘ز

ٍثنٍ ؼجخش وً.د شٝذًم،  إظمج٦ٌِ ث٤ٙصجؿ ِدذ ث٤ذًن  ث٤ّجالٍ ثالّيذ -ث٥ّ٤

 . ثإلظالمٍ ١ٙ٥٤ش

 سخٌز ث٥ٙ٤عٙز شجسًخ(، "1966ٚ )ًٍظ ،٠ش٧  ثالّجسٗ دثس "،ث٤فذًعز ثأٌل

 ، مٍش.4ه ، خمٍش

 ٌثالٍشٌ٘ني ٌث٤رشٌِني  ،  (1996) ٤ؽنز من ثالظجشزر ث٤خربثء ثالٜصفجدًني 

٥٤مفجسٗ ثالظالمٌز، ثِذثد ٤ؽنز من ث٤خربثء شًٍٝم ث٤ذٌس ثالؼصمجٍِ "

ٌثالٍشٌ٘ني ٌث٤رشٌِني  ، 1، ثالّيذ ث٤ّجالٍ ١ٙ٥٤ش ثالظالمٍ، ه"ثالٜصفجدًني 

 مٍش.-ث٤ٝجىشر
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 ٌثالٍشٌ٘ني ٌث٤رشٌِني  ، (1996) ٤ؽنز من ثالظجشزر ث٤خربثء ثالٜصفجدًني 

،ثالّيذ 1، ه"شًٍٝم ِم٦ ىٌةجس ث٤شٜجخز ث٤رشٌِز يف ثالفجسٗ ثالظالمٌز"

 ث٤ٝجىشر. -ث٤ّجالٍ ١ٙ٥٤ش ثالظالمٍ

 شؼمز:ش، " ث٤عٌجيس ثالٜصفجد نٝذ يف إظيج٧ "( 1974) ٠جس٣ ،مجس٠غ 

 ، ث٤ٍٝمٍ ٌثإلسؼجد ٌث٤عٌجـز ث٤عٝج٘ز ٌصثسر منؽٍسثس ،ـميص ثنىٍ 

 ظٍسًج– دمؽٞ

  (ٌٚ1996 -ىا 1417مؽيٍس، نّمض ِدذ ث٥٤ى" ، )ث٤نؽجه ثالؼصمجٍِ ٧

 -ىرينذ  -ثالّيذ ث٤ّجالٍ ١ٙ٥٤ش ثإلظالمٍ"، ٌث٤ص١ج٘يل ٥٤دنٍٟ ثإلظالمٌز

جس1ه ٘ريؼٌنٌج  ثالصفذر ثألمش١ًٌز.  ، ث٤ٍاًل

  " ،)سأط ثالج٣ ث٤درشي يف ظٍسًز ، ثالفدّق ،ِمجد ث٤ذًن أـمذ )دٌ  شجسًخ

"، ؼمٌّز ث٧ٍ٥ّ٤ ثالٜصفجدًز ٌٜجط ِجبذ ثالظصعمجس يف سأط ثالج٣ ث٤درشي

ٌر ثالٜصفجد ث٤عٍسي ، سؤًز ؼدجخ -ث٤عٍسًز  ٌز .نذ

  (1996 -ىا 1417ثالٕشخٍ ، ِدذ ث٤فمٌذ ِدذ ث٤ٙصجؿ"،) ٤ٌٌز ٧ ثالعؤ

 -"، ثالّيذ ث٤ّجالٍ ١ٙ٥٤ش ثإلظالمٍ، ث٤ٝجىشرثالؼصمجٌِز ٥٤دنٍٟ ثإلظالمٌز

 .1مٍش، ه

 (،ج٤ق أـمذ ِيل سأط ثالج٣ ث١ٙ٤شي: ( "2443ثالٙشؼٍ، ِجد٣ ـشـٍػ ـٌ

ٌثظج٤ٌذ ثالفجٍ٘ز ٥ًٌِ" ث٤ّشخٌز ٥٤صنمٌز  ، ث٤ٝجىشر، ثالنٍمزوشٛ ٌٜجظً 

 ثالدثسًز.  

 " ،)ٍدي، ظج٤م )د.س ٤ٍٍؼٌز ث٤ع٥ىزثالٝم " ، مؤظعز ثإلنصؽجس ظ١ٌ

 خريٌس. –، ٤نذ   2ث٤ّشخٍ ،ه

  " ،)ٍنٌٍ )د.س إمربثوٍسًز  -ثإلمربثوٍسًز ىجسدس ،مج٦١ً ٌ نٌٕشي، أنى

ٍث  ث٤عٌذ .ث٤ٍّالز ث٤ؽذًذر  "، شّشًذ: ٘جل٦ ؼص١ش ، سثؼْ ث٤نق: سل

 ( ٌٚ2444ىمٌم، ِدذث٥٤ى ،) ًٌٝٙٙصيج ثإلٜصفجدًز يف ث٤ ٤ٌز ٌٌٌ "ث٤ذ

ٌث٤صٍصًْ ، ه/دسثظز مٝجسنز"–ث٤عٌجيس ثإلظالمٍ   1، دثس ِمجس ٥٤نرش 

 ثالسد .–ِمج  



 د.ؼجظم ث٤ٙجسط                                          يف ثالٜصفجد ثإلظالمٍدسثظجس 

 

 

ٌنٍ 75  دثس نجرشي ٥٤نرش ثإل١٤رت

 :ث٤ذٌسًجس -2

 ٍ٤ٌٌز مفذدثس( "1998)  نضثس ،ث٤ّجن  مؽ٥ز، ث٤صؽذًذ "ثالّش٘ز ألظ٥مز أ

 ث٤عجنٌز ث٤عنز-خمج٤ٌضًج الٌزث٤ّج ثإلظالمٌز ث٤ؽجمّز،  ظنًٍز نفٚ ٥ِمٌز

 . ث٤عج٤غ ث٤ّذد–

 ( ٍثسس ، شٍمجط ٌر ثالنٍمجس ث٤ؽذًذر  (، "1997ظصٌ سأط ثالج٣ ث١ٙ٤شي، ظش

جس– مج٣"، خاـل ، ث٤عنز ث٤خجمعز، ث٤ّذد ث٤صجظْ ٠صذ ثالذًش ٌسؼج٣ ثأِل

.٣  ِرش، شرشًن ثأٌل

٤ٌٌز ٥٤م٥ٍّمجس:  -3  ث٤ؽد١ز ث٤ذ

1-http://almustakbal.societyforum.net/t64-topic 

ٌر ٠شًذًز  -2 ٌشجسًخ ث٤فٌٝٝز –مش ٧ٍ ث٤ع٥ىز    :مٙي

http://www.diwanalarab.com/spip.php?article8218 
" ، مؤظعز منٍٍس ٥٘عٍٙث٤شأط ثالج٣ ثالؼصمجٍِ من (، "2414ٌىدز مشثد ) -3

  ثالىشث٧ ٥٤نرش:

 http://digital.ahram.org. 

4- www.infed.org/biblio/social_ capital_htm 
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